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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดและ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามปจจัย

ประชากรศาสตร (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

บานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูบริโภคใน

จังหวัดนครปฐมที่ตัดสินใจซื้อบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวในจังหวัดนครปฐม จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถาม

เปนเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหหาคาสหสัมพัทธแบบเพียรสัน 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุระหวาง 31–40 ป จํานวน 202 คน 

การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 289 คน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 60,000-70,000 บาท ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 5-6 คน ใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

รวมทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับความสําคัญมากที่สุด คือ ดานผลิตภัณฑ 

รองลงมา คือ ดานราคา ดานสงเสริมทางการตลาด และดานชองทางการจัดจําหนาย  

ซ่ึงจาก การทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว 

 

คําสําคัญ : สวนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to (1) Study the level of marketing mix factors and 

behavior buying decision housing estate category single house of consumers in Nakhon 
Pathom. (2) Study to compare the behavior of buying decision housing estate category 
single house of consumers in Nakhon Pathom. (3) Study the relating marketing mix factors 
the behavior buying decision housing estate category single house of consumers in Nakhon 
Pathom. The samples used in this study were 400 consumers in Nakhon Pathom. Who were 
interested in buying decision housing estate category single house of consumers in Nakhon 
Pathom. The questionnaire was used as a tool to collect data. Statistics used in data analysis 
were percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA. And Pearson's 
correlation analysis.  

The results showed that most of the respondents were males, aged between 31-40 
years old 202 persons, with 289 undergraduate students had average monthly income. 
60,000-70,000 baht, and being private organization employees and has a Member in family 
of 5-6 person. The overall value of marketing mix was at the high level. When consider 
each item separately, it was found that the product dimension appearance was at the highest 
by pricing dimension, Promotion dimension, Place dimension, respectively. The hypothesis 
testing revealed that there is a relationship between marketing mix, and behavior buying 
decision housing estate category single house of consumers in Nakhon Pathom.at the 
significant level of 0.01. 

 
Key Word : Marketing mix, Behavior of making decision to buy single detached house 
 

บทนํา 

ธุรกิจบานจัดสรรจากอดีตจนถึงปจจุบันเปนธุรกิจที่ไดรับความสนใจจากนักลงทุนและผูประกอบการรวม

ไปถึงผูที่ตองการที่อยูอาศัย ทําใหธุรกิจบานจัดสรรเติบโตอยางรวดเร็ว ซึ่งในปจจุบันความกาวหนาในดานตาง ๆ 

รวมไปจนถึงสภาพเศรษฐกิจที่สงผลใหมีการแขงขันของผูประกอบการธุรกิจบานจัดสรรทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนเร่ือย 

ๆ ซึ่งผูประกอบการตางไดพยายามปรับเปลี่ยนองคประกอบหลาย ๆ ดานใหตรงความตองการของผูบริโภค  

เศรษฐกิจโลกที่ยังผันผวน สถานการณตลาดอสังหาริมทรัพยที่อยูอาศัยกําลังประสบภาวะชะลอตัวจาก

ปจจัยทาทายหลายประการและมีแนวโนมที่จะชะลอตัวลงมากข้ึน ภาพรวมตลาดที่อยูอาศัยกทม.-ปริมณฑล          

ในป 2562 จะยอตัวลงจากป 2561 โดยจะมีการเปดตัวใหมในป 2562 ลดลงจากป 2561 ประมาณ 5.3% ขณะที่

หนวยเหลือขายอาจอยูที่ประมาณ 5% ชวงที่เหลือของป 2562 ตลาดอสังหาริมทรัพยที่อยูอาศัยยังมีความทาทายที่

หลากหลาย อาทิ ภาวะเศรษฐกิจที่สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นและการตัดสินใจซื้อของผูที่จะซื้อที่อยูอาศัย จํานวน

ที่อยูอาศัยรอขายสะสมในตลาดที่ยังสูง (ธนาคารอาคารสงเคราะห, วันที่สืบคน 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562) จึงทําให

ผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยตางปรับตัวดวยการอาศัยการบริหารการตลาดยุคใหม เพื่อใหธุรกิจดําเนิน

กิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ ชัดเจน ตรงเปาหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2541) 
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ภาพที่ 1 ภาพแสดงจํานวนหนวยที่อยูอาศัย 

 

 
 

ภาพที่ 2 ภาพแสดงหนวยเหลือขายที่อยูอาศัย 

 

จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดหนึ่งในภาคกลางดานตะวันตก ตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําทาจีน ซึ่งเปนพื้นที่บริเวณ

ที่ราบลุมภาคกลาง มีพื้นที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร เทากับรอยละ 0.42 ของประเทศ และ

มีพื้นที่เปนอันดับที่ 62 ของประเทศ โดยมีอาณาเขตติดตอดังนี้ ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอสองพี่นอง จังหวัด

สุพรรณบุรี ทิศใต ติดตอกับอําเภอกระทุมแบน อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร และอําเภอบางแพ จังหวัด

ราชบุรี ทิศตะวันออกติดตอกับอําเภอไทรนอย อําเภอบางใหญ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา 

เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอบานโปง 

อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และอําเภอทามะกา อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (ศูนยราชการจังหวัดนครปฐม, 

วันที่สืบคน 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562) 
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เขตการปกครองจังหวัดนครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 ภาพแสดงเขตการปกครองจังหวัดนครปฐม 
 

จังหวัดนครปฐมแบงเขตการปกครองออกเปน 7 อําเภอ 106 ตําบล 885 หมูบาน เทศบาลนคร 1 แหง 

องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลตําบล 14 แหง องคการบริหารสวนตําบล 83 แหง เขตการปกครอง 7 อําเภอ 

ไดแก อําเภอเมืองนครปฐม อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน อําเภอดอนตูม อําเภอบางเลน อําเภอกําแพงแสน 

และอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมมีจํานวนประชากร 905,008 คน เปนชาย 434,105 คน และเปนหญิง 

470,903 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, วันที่สืบคน 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562) มีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน 

288,820 บาท (สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม, สืบคนวันที่ 1 กรกฎาคม 2562) 

ทั้งนี้จากการสํารวจตลาดอสังหาริมทรัพย จ.นครปฐม ในรอบสํารวจเดือน มิ.ย. 2561 พบอุปาทานเสนอ

ขายในตลาดทั้งหมด 14,783 ยูนิต จาก 77 โครงการ ดานอุปสงคตอบรับแลว 75% ทั้งนี้สวนใหญเนน เสนอขาย

โครงการคอนโดฯ รองลงมาคือทาวนเฮาสและบานเดี่ยว โดยคอนโดฯ มีจํานวนอุปทาน 9,625 ยูนิต สวนแบง 65% 

ทาวนเฮาส 2,884 ยูนิต สวนแบง 20% และบานเดี่ยว 2,774 ยูนิต สวนแบง 15% โดยเฉลี่ยเปดขายแลวประมาณ 

2-3 ป ตลาดบานเดี่ยวสวนใหญอยูในโซนพุทธมณฑลในราคา 3-5 ลานบาท อุปสงคตอบรับไดชา เปนอุปสงคจาก

โครงการเกาที่เปดขายมานานประมาณ 2-3 ป อัตราการดูดซับเฉลี่ยอยูที่ 1.5 ยูนิต/เดือน/โครงการ (ชมรมคอลัมนิสต, 

สืบคนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562) 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อซึ่งเปนกระบวนการในการเลือกที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกตาง ๆ ที่มีอยู 

ซึ่งผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตาง ๆ ของสินคาและบริการอยูเสมอ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550)          

ซึ่ง (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2551) ไดกลาววา กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลาย ๆ ทางเลือกที่ได

พิจารณาหรือประเมินอยางดีแลววาเปนทางใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย โดยกระบวนการตัดสินใจของ

ผูบริโภค แมผูบริโภคจะมีความแตกตางกันแตผูบริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซ้ือที่คลายคลึงกัน ตลอดจน

กระบวนการตอบสนองตอโอกาสและอุปสรรค โดยวิเคราะหทางเลือกหรือตัดสินใจเก่ียวกับเปาหมายที่เจาะจงเปน

ลําดับข้ันตอนได (คํานาน อภิปรัชญาสกุล, 2558)  
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วัตถุประสงค 

การศึกษาคร้ังน้ีกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบาน

จัดสรรประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัด

นครปฐม จําแนกตามปจจัยประชากรศาสตร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบาน

จัดสรรประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 เพื่อใหเกิดความเขาใจในขอความที่ปรากฏในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจึงไดนิยามความหมายของศัพทที่ใชใน

การวิจัยพอสังเขปดังนี้ 

 1. สวนประสมทางการตลาด หมายถึง การมีสินคาที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่เปน

กลุมเปาหมายได สามารถขายใหผูบริโภคในราคาที่ผูบริโภคยอมรับไดและเกิดความคุมคา สรางความสะดวกสบาย

แกผูบริโภคผานชองทางการจัดจําหนายที่เหมาะสม สอดคลองกับพฤติกรรมการหาซื้อสินคา รวมถึงการจูงใจใหเกิด

ความชอบในสินคาและสรางพฤติกรรมอยางถูกตอง  

1.1 ดานผลิตภัณฑ หมายถึง รูปแบบ ลักษณะทางกายภาพ ขนาดพื้นที่ใชสอยของตัวบานเดี่ยว  

ที่กอใหเกิดความตองการ และทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อบานเดี่ยว 

1.2 ดานราคา หมายถึง ความเหมาะสมของราคาที่ลูกคารูสึกคุมคาไมวาจะเปน รูปแบบดีไซดของ

ผลิตภัณฑ ทําเลที่ตั้ง ราคามีความเปนมาตรฐาน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

1.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง วิธีขายหรือกระจายสินคา กระจายสินคาใหตรง

กลุมเปาหมายมากที่สุด  

1.4 ดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือที่จะกระตุนความตองการซื้อ ไดแก การโฆษณา 

การประชาสัมพันธ โดยการใชสื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ การขายโดยใชพนักงานขายและการสงเสริมการขาย

โดยการมีโปรโมชั่นสวนลดเงินสดและของแถมตาง ๆ  

2. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ หมายถึง ภาวะการยอมรับในการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว

ของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม 

3. บานจัดสรร หมายถึง การจัดสรรที่ดินแปลงยอยตั้งแต 10 แปลงข้ึนไป และมีพื้นที่สวนกลาง เชน สระ

วายนา สโมสร สิ่งอานวยความสะดวกในโครงการ และมีการจัดตั้งนิติบุคคลในการดูแล ที่เขาขายพระราชบัญญัติ

การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 

4. บานเดี่ยว หมายถึง บานเนื้อที่เร่ิมตนตั้งแต 50 ตารางวาข้ึนไป องคประกอบของบาน ประกอบดวย 

หองรับแขก หองนอน หองน้ํา หองครัว ที่สําหรับจอดรถ อาจมีบริเวณสําหรับพักผอนหรือจัดสวนบาง ข้ึนอยูกับ

ขนาดเนื้อที่บาน 
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 5. ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม หมายถึง ผูบริโภคที่ตัดสินใจซื้อบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวเพื่ออาศัยอยู

ในจังหวดันครปฐม 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

     ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการศึกษา  

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ประชากรที่ตัดสินใจซื้อบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวในจังหวัดนครปฐม 

เลือกจาก โครงการบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว ขนาดกลาง จํานวนแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายตั้งแต 100-499 

แปลง มีโครงการที่เลือกทั้งหมด 8 โครงการ จํานวน 1,715 แปลง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูบริโภคที่ตัดสินใจซื้อบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวในจังหวัด

นครปฐมทั้งหมด 8 โครงการ ดวยวิธีคํานวณกลุมตัวอยางตามสูตรของ ทาโรยามาเน (Taro Yamane, 1973) 

ภายใตความเชื่อมั่น 95% ยอมใหมีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ± 5% สูตรการคํานวณหากลุมตัวอยางมีดังนี้ 

 

 

ปจจัยทางประชากรศาสตร 

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. ระดับการศึกษา  

4. อาชีพ 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

6. จํานวนสมาชิกในครอบครัว  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

1. ดานผลิตภัณฑ  

2. ดานราคา  

3. ดานชองทางการจัดจาํหนาย 

4. ดานการสงเสริมทางการตลาด  

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 

บานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว 

ของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม  
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n =  N 

    1+Ne2 

โดย  n = จํานวนขนาดของกลุมตัวอยาง 

N = จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใชในการศึกษา 

e = คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดเทากับ 0.05 

แทนคา  n =     1,715 

            1+(1,715)(0.05)2 

    =    324 ราย 

จากการคํานวณ สรุปไดวาประชากรกลุมตัวอยางที่ตองใชในการศึกษาข้ันต่ําคือ 324 ราย แตการศึกษา            

ในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการใชกลุมประชากรตัวอยางทั้งสิ้น 400 ราย เพื่อความแมนยําของผลการศึกษาที่มากข้ึน 

โดยใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่งมีเกณฑการเก็บแบบสอบถามคือบาน 1 หลังตอ

แบบสอบถาม 1 ชุดเทานั้น การเก็บแบบสอบถาม เลือกจาก โครงการบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว ขนาดกลาง 

จํานวนแปลงยอยเพื่อจดัจําหนายตั้งแต 100-499 แปลง ในจังหวัดนครปฐม มีโครงการที่เลือก 8 โครงการดังนี้  

 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรกลุมตัวอยาง 

ลําดับ ชื่อโครงการ N n 

1 เดอะทาวนบางแขม-หลังสิรินธร 170 40 

2 เดอะ บาลานซปนเกลา-สาย 5 236 55 

3 มัณฑนานครปฐม  135 32 

4 รอยพฤกษา กําแพงแสน 289 67 

5 เนเชอรา เทรนด ปนเกลา-สาย 5 200 46 

6 เดอะ โคด ลําพยา 163 38 

7 เดอะ แพลนท ปนเกลา-สาย 5  377 88 

8 บานชัยพฤกษ ปนเกลา-สาย 5  145 34 

รวม 1,715 400 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

ลักษณะของเคร่ืองมือเปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางข้ึนเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมโดยแบง

ออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนและจํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยใหผูตอบทําเคร่ืองหมายถูกในชองวาง

ตามตัวเลือกที่กําหนดใหในแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปนแบบใหเลือกตอบ (Multiple Choice) 
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สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซ้ือบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม มี 20 ขอ แบงเปน 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ Likers (รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล, 2553) ซ่ึงใหคาน้ําหนักคะแนนของขอคําถาม 

ในแบบสอบถามดังนี้  

ระดับ 5 หมายถึง ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาด อยูในระดับ มากที่สุด 

  ระดับ 4 หมายถึง ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาด อยูในระดับ มาก 

  ระดับ 3 หมายถึง ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาด อยูในระดับ ปานกลาง 

  ระดับ 2 หมายถึง ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาด อยูในระดับ นอย 

  ระดับ 1 หมายถึง ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาด อยูในระดับ นอยที่สุด 

สวนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัด

นครปฐม มี 7 ขอ โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ Likers 

(รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล, 2553) ซึ่งใหคาน้ําหนักคะแนนของขอคําถามในแบบสอบถามดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง ความคิดเห็นตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออยูในระดับ มากที่สุด 

ระดับ 4 หมายถึง ความคิดเห็นตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออยูในระดับ มาก 

ระดับ 3 หมายถึง ความคิดเห็นตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออยูในระดับ ปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง ความคิดเห็นตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออยูในระดับ นอย 

ระดับ 1 หมายถึง ความคิดเห็นตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออยูในระดับ นอยที่สุด 

สําหรับแบบสอบถามตอนที ่2-3 วิธีการแปลผลขอมูลของแบบสอบถามสวนนี้ ผูวิจัยได 

ทําการกําหนดเกณฑคาเฉลี่ยในการอภิปรายผลคํานวณ โดยใชสูตรการคํานวณความกวางของอันตรภาคชั้น 

ดังนี้ (ศิริชัย พงษวิชัย, 2551) 

ความกวางของอันตราภาคชั้น  =   ขอมูลที่มี่คาสูงสุด-ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 

 จํานวนชั้น 

=  5-1 

 5 

=   0.80 

ดังนั้น สามารถกําหนดเกณฑเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดและพฤติกรรม

การตัดสินใจซื้อ ไดดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับนอยที่สุด 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้ 

1. ผูศึกษาอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับเนื้อหาภายในแบบสอบถามและวิธีการตอบแกตัวแทนและทีมงาน 

2. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ถึงผูประกอบการธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 

3. จัดเตรียมแบบสอบถาม จํานวนทั้งหมด 400 ชุด  

4. ผูศึกษาหรือตัวแทนและทีมงาน ไดแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางที่ตัดสินใจซื้อบานจัดสรร

ประเภทบานเดี่ยว ในจังหวัดนครปฐม จํานวน 400 ราย ซึ่งมีการตอบกลับครบทุกฉบับ  

5. ผูศึกษานําแบบสอบถามที่ไดรับกลับมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบ สอบถาม จากนั้นผู

ศึกษาจึงนําแบบสอบถามทั้งหมดมากํากับการลงรหัสแบบสอบถามในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS เพื่อ

ดําเนินการตามข้ันตอนของการวิจัยและนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามไปวิเคราะหทางสถิติ ตอไป 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ โดยสถิติที่ใช คือ  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัด

นครปฐม โดยใชสถิติ (Independent Sample t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

3. การหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบานจัดสรร

ประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม ดวยสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’ 

Product-Moment Correlation Coefficient) 

 

ผลการวิจัย 

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัด

นครปฐม โดยรวม 

n = 400 

ตัวแปร 
ระดับความคิดเห็น 

การแปลผล 
x� S.D 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด    

ดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ดานการสงเสริมทางการตลาด 

4.01 

3.90 

3.66 

3.74 

0.44 

0.44 

0.54 

0.45 

มีผลมาก 

มีผลมาก 

มีผลมาก 

มีผลมาก 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวม 3.83 0.36 มีผลมาก 
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จากตารางที่ 2 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบาน

จัดสรรประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม โดยรวม มีคาเฉลี่ย x� เทากับ 3.83 อยูในระดับที่มีผลมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานมีความสําคัญอยูในระดับที่มีผลมาก โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ ดาน

ผลิตภัณฑ อยูในระดับที่มีผลมาก โดยมีคาเฉลี่ย x� เทากับ 4.01 เปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ดานราคา อยูในระดับที่

มีผลมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย x� เทากับ 3.90 ดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับที่มีผลมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย x� 

เทากับ 3.74 และดานชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับที่มีผลมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย x� เทากับ 3.66 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบานจัดสรร

ประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม 

n = 400 

ตัวแปร 
ระดับความคิดเห็น 

การแปลผล 
x� S.D. 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ    

1. ตองการเปลี่ยนที่อยูใหมใหญข้ึนกวาเดิม 4.02 0.55 มีผลมาก 

2. ตองการแยกครอบครัวหรือสรางครอบครัวใหม 3.76 0.57 มีผลมาก 

3. กอนเขาชมโครงการทานหาขอมูลรายละเอียดโครงการ 

จากเว็บไซตโครงการกอน 3.97 0.56 มีผลมาก 

4. ชื่อเสียงบริษัทเปนเกณฑในการตัดสินใจเลือกซื้อบาน  

ของทาน 3.74 0.61 มีผลมาก 

5. ทานเลือกซื้อบานดวยวัสดุกอสรางที่ไดมาตรฐาน 3.91 0.53 มีผลมาก 

6. ทานกับสมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ 3.49 0.61 มีผลปานกลาง 

7. ทานพึงพอใจในคุณภาพของที่อยูอาศัย 3.48 0.66 มีผลปานกลาง 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโดยรวม 3.07 0.48 มีผลมาก 

  

จากตารางที่ 3 พบวา พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม 

ของกลุมตัวอยาง มีคาเฉลี่ย x� เทากับ 3.07 อยูในระดับที่มีผลมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้ ปจจัยดานตองการเปลี่ยนที่อยูใหมใหญข้ึนกวาเดิม

อยูในระดับที่มีผลมาก โดยมีคาเฉลี่ย x� เทากับ 4.02 ดานกอนเขาชมโครงการทานหาขอมูลรายละเอียดโครงการ

จากเว็บไซตโครงการกอน อยูในระดับที่มีผลมาก โดยมีคาเฉลี่ย x� เทากับ 3.97 ดานทานเลือกซื้อบานดวยวัสดุ

กอสรางที่ไดมาตรฐาน อยูในระดับที่มีผลมาก โดยมีคาเฉลี่ย x� เทากับ 3.91 ดานตองการแยกครอบครัวหรือสราง

ครอบครัวใหม อยูในระดับที่มีผลมาก มีคาเฉลี่ย x� เทากับ 3.76 ดานชื่อเสียงบริษัทเปนเกณฑในการตัดสินใจเลือก

ซื้อบานของทานอยูในระดับที่มีผลมาก โดยมีคาเฉลี่ย x� เทากับ 3.74 ดานทานกับสมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมใน
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การตัดสินใจซื้อ อยูในระดับที่มีผลปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย x� เทากับ 3.49 และดานทานพึงพอใจในคุณภาพของที่

อยูอาศัย อยูในระดับที่มีผลปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย x� เทากับ 3.48 ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล 

 จากการวิเคราะหปจจัยทางประชากรศาสตรตางกันจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรประเภท

บานเดี่ยวในจังหวัดนครปฐมแตกตางกัน พบวา อาชีพ รายไดตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกตางกัน 

จะมีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวในจังหวัดนครปฐม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการที่ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง มีเปาหมายที่จะซื้อบานใหมนั้น ตองมีการวางแผนเปน

อยางดี โดยเฉพาะในดานการเงิน ซึ่งรายไดที่ไดรับตอเดือนนั้นมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ซึ่งประชาชนสวนใหญที่ซื้อ

บานจดัสรรประเภทบานเดี่ยวสวนใหญจะซื้อดวยการขอสินเชื่อจากธนาคาร หากรายไดตอเดือนไมเพียงพอตอการ

ชําระ จะทําใหเกิดหนี้ที่ตองทําการกูยืมมาชําระคาบาน หรือหนี้คงคางชําระคาบาน ซึ่งแหลงที่มาของรายไดนั้น 

ยอมมาจากการประกอบอาชีพของสมาชิกภายในครอบครัว หากมีหนาที่การงานที่ดี ประกอบอาชีพที่ได

คาตอบแทนที่สูง ยอมสามารถที่จะตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวไดอยางไมตองมีขอกังวลมาก

เทากับผูที่ประกอบอาชีพที่มีผลตอบแทนไมสูง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นพคุณ เลียงประสิทธิ์ (2559) ไดทํา

การวิจัยเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานเดี่ยวในเขตอําเภอละงู จังหวัดสตูล 

ผลการศึกษาพบวา อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และรายไดตอเดือน แตกตางกัน จะมีผลตอการตัดสินใจซื้อ

บานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวในเขตอําเภอละงู จังหวัดสตูล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ

ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนิชา ทิพยไกรศร (2559) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน 

การตัดสินใจซื้อบานของการเคหะแหงชาติในเขตพัทยา กรณีศึกษา ผูอยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทร จังหวัด

ชลบุรี เนินพลับหวาน ผลการศึกษาพบวา จํานวนสมาชิกในครอบครัวของผูอยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรเนิน

พลับหวาน แตกตางกัน จะมีการตัดสินใจซื้อบานของการเคหะแหงชาติในเขตพัทยา กรณีศึกษา ผูอยูอาศัยใน

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวัดชลบุรี เนินพลับหวาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบาน

จัดสรรประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคจังหวัดนครปฐม พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ            

ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 ดานซึ่งสอดคลองกับงานการวิจัย ปรัชญาภรณ เพไร, (2559) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีภายใตการปลอยสินเชื่อบานของ

สถาบันการเงิน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดประกอบไปดวย ผลิตภัณฑ ราคา ทําเลที่ตั้ง 

และการสงเสริมการตลาด มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัด

จันทบุรีภายใตการปลอยสินเชื่อบานของสถาบันการเงิน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังน้ี 

  จากการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบานจัดสรร

ประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม 

1. ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับดานผลิตภัณฑ โดยเฉพาะขนาดพื้นที่ใชสอยภายในบานเพียงพอตอการ

พักอาศัย ดังนั้นควรมีขนาดพื้นที่ใชสอยภายในบานเพียงพอตอการพักอาศัยเพื่อใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

2. ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับราคา โดยเฉพาะราคาเหมาะสมกับทําเลที่ตั้ง ดังนั้นควรมีการตั้งราคา

ใหเหมาะสมกับทําเลที่ตั้ง เพื่อใหผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมมีแนวโนมตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูประกอบการควรมีที่จอดรถสะดวกและกวางขวาง เพราะผูบริโภคสวน

ใหญใหความสําคัญมากที่สุด 

4. ผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวในจังหวัดนครปฐม ควรใหความสําคัญกับ

ดานการสงเสริมทางการตลาด โดยเฉพาะมีเจาหนาที่คอยดูและใหคําแนะนําอยางใกลชิด เนื่องจากผูบริโภคสวน

ใหญใหความสําคัญมากที่สุด  

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวของ

ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม เชน ปจจัยดานคุณภาพบริการ ปจจัยดานคานิยม ภาพลักษณสินคา เปนตน 

 2. ควรศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่ตัดสินใจซื้อบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวของผูบริโภคในจังหวัด

นครปฐม เพื่อนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดในการบริหารโครงการบานจัดสรรประเภท

บานเดี่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 
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