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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์
เฮา้ส์ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  2. ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
การตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และ 3. เพื่อศึกษา
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทั
วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัไดแ้ก่ ผูท่ี้อาศยัอยูท่ี่บา้นทาวน์เฮา้ส์ 
บริษทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เขตรังสิต จงัหวดัปทุมธานี  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งคาํนวณ            
จากสูตรของทาโร่ ยามาเน่  โดยกาํหนดให้มีความน่าจะเป็นของความผิดพลาดท่ียอมให้เกิดข้ึนได้
เท่ากบั .05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 270 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ ในโครงการบริษทัวงัทอง
กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.95 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าไค สแควร์ 
  ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น ทาวน์เฮา้ส์ ในโครงการ
บริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาตามรายดา้น พบว่า 
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือ ด้านราคา อยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2. ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ  มีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ
บา้นเทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  ส่วนเพศ  สถานภาพสมรส  รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 
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ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 3.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการ กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์
ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ส่วนด้านผลิตภัณฑ์  ราคา  ช่องทางการจัดจาํหน่าย สถานท่ีทาํเลท่ีตั้ ง  การส่งเสริมการตลาด 
บุคลากร และดา้นสภาพแวดลอ้ม กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน) ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were (1) to study the factors which affected the decision 
making process to buy townhouses from the Wangthong Group and (2) to investigate the relation 
between the personal factors which affected the decision making process to buy townhouses from 
the Wangthong Group. And (3) to investigate the relation between the marketing mix factors 
which affected the decision making process to buy townhouses from the  Wangthong Group. 
 The samples used were 270 key informants which consisted of Wangthong Group 
residents, of Rangsit District, Pathumhani Province. The samples size was calculated from Taro 
Yamane’s formula which had a confident level of 0.05. The tool used to collect data was a 
questionnaire, which had a reliability level of 0.95. Statistics used to analyze the data were 
percentage, mean, standard deviation (S.D.) and Chi- Square. 
 The findings were as follows: 
 1. The factors of marketing mix which affected the decision making process to buy 
townhouses from the Wangthong Group as a whole were at a high level and each aspect showed 
that the aspect of products had a maximum mean. Subsequently, the aspect of price was also at a 
high level, while the aspect of sales promotion had a minimum mean and was at a moderate level. 
 2. The comparative analysis between the personal factors such as age, educational level 
and occupation and the decision making process to buy townhouses from the Wangthong Group 
showed that there was a significant relationship at a level of 0.05. Except for gender, marital 
status, an average of family’ s income per month and the number of family members showed that 
there was no significant relationship.   
                3.The comparative analysis between the factors of marketing mix in the aspect of 
marketing process and the decision making process to buy townhouses of Wangthong group 
showed that there was significant relationship at a level of 0.05. Except for the aspect of product, 
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price, channels of distribution, location, sales promotion, personnel and environment showed that 
there was no significant relationship.  
 
คาํสําคญั 
  การตดัสินใจซ้ือ   บา้นทาวน์เฮา้ส์   บริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

ความสําคญัของปัญหา 
 ท่ีอยูอ่าศยัเป็นปัจจยัสาํคญัของมนุษยท่ี์ทุกคนเกิดมาจะตอ้งมีเพื่อเป็นท่ีพกัผอ่นนอนหลบั

หรืออยู่กินเป็นประจาํของตนเองและครอบครัว โดยท่ีอยูอ่าศยัท่ีดีสะอาดและถูกสุขลกัษณะตาม
หลกัสุขาภิบาล จะช่วยส่งเสริมใหผู้อ้าศยัมีความสุขและสบายทั้งร่างกายและจิตใจ ปลอดภยัจากการ
เกิดอุบติัเหตุและโรคติดต่อท่ีเกิดจากท่ีพกัอาศยัเป็นสาเหตุได ้  และท่ีอยูอ่าศยัยงัเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ี
ท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ ซ่ึงไม่เพียงแต่เป็นส่ิงท่ีพาํนกัอาศยั แต่ยงัแสดงถึงความเจริญ
หรือความเส่ือมโทรมของสภาพเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศดว้ย  ความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัไม่ใช่
ความตอ้งการในตวัโครงสร้างของอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างเพียงอย่างเดียว แต่เป็นความตอ้งการท่ี
ไดรั้บจากบริการท่ีเกิดข้ึนจากท่ีอยูอ่าศยัดว้ย  บริการท่ีไดรั้บจากท่ีอยูอ่าศยัสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการพื้นฐาน จะประกอบด้วยบริการในลกัษณะให้ความสะดวกสบาย ความอิสระส่วนตวั                
การบ่งบอกถึงฐานะ และความปลอดภยัในท่ีอยูอ่าศยัแต่ละหน่วย  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสามารถของ
ผูบ้ริโภคท่ีจะหาซ้ือไดท่ี้แตกต่างกนั ทั้งในลกัษณะทางกายภาพและทาํเลท่ีตั้งของท่ีอยู่อาศยั เช่น 
บา้นเด่ียว บา้นแฝด ทาวน์เฮาส์ อาคารชุด ซ่ึงจดัไดว้า่ท่ีอยูอ่าศยัเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีอายยุาวนาน 

ธุรกิจท่ีอยูอ่าศยัเป็นธุรกิจท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงระดบัมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน
(ในประเทศไทย) และยงัมีอิทธิพลต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ภาวการณ์จ้างงาน ตลอดจน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งมากมาย การพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัในระหวา่งปี พ.ศ.2530-2540 มีอตัรา
การขยายตวัสูงตามภาวะเศรษฐกิจท่ีขยายตวั  จาํนวนท่ีอยูอ่าศยัท่ีสร้างเสร็จในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล  มีจาํนวนสูงข้ึน โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2537-2539 มีจาํนวนบา้นสร้างเสร็จ
ประมาณ  170,000  หน่วย  จนทาํให้เกิดอุปทานลน้ตลาด  มีบา้นไร้ผูอ้าศยัในปี พ.ศ. 2537 สูงถึง
ร้อยละ 26.1 และยงัคงมีสัดส่วนสูงอย่างต่อเน่ือง  โดยในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบปัญหา
วิกฤติทางการเงิน  ภาวะตลาดท่ีอยูอ่าศยัซบเซา  (สุริยา   สุพฒันะสกลุ, 2542) 
               ปัจจุบนัโครงการบา้นจดัสรรมีมากมาย  มีการพฒันารูปแบบของท่ีอยู่อาศยัให้เกิดข้ึน
หลากหลาย  อาทิเช่น  บา้นเด่ียว  บา้นแฝดหรือบา้นทาวน์เฮา้ส์  รวมถึงการนาํเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เขา้มาช่วยในการก่อสร้างบา้นให้ตรงกับความตอ้งการของผูบ้ริโภค  เช่น  การสร้างบา้นเสร็จ
ทนัเวลาพร้อมเขา้อยูไ่ดท้นัทีหรือผูบ้ริโภคสามารถเลือกวสัดุในการก่อสร้างไดเ้องตามใจชอบหรือ
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เลือกท่ีจะตกแต่งภายในดว้ยการเลือกเฟอร์นิเจอร์เองกส็ามารถทาํได ้ และผูป้ระกอบการท่ีมีช่ือเสียง
สร้างความไวว้างใจแก่ผูบ้ริโภคดว้ย  ทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกไดอ้ย่างตรงตามความตอ้งการ 
 ถา้กล่าวถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพยห์รือธุรกิจหมู่บา้นทาวน์เฮา้ส์แลว้นั้น  ทาํเลท่ีมีความเจริญเติบโต
มากในตอนน้ี  คือ  โครงการหมู่บา้นทาวน์เฮา้ส์ ในจงัหวดัปทุมธานี  จากการไดศึ้กษาขอ้มูลจาก
นิตยสาร  หนงัสือพิมพห์รือส่ือต่างๆ ทาํใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ี
จะเติบโตมากยิ่งข้ึน  ประกอบกบัรัฐบาลมีการสนบัสนุนให้ขยายแนวเขตของระบบสาธารณูปโภค
ให้ทัว่ถึงผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน  จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นเขตปริมณฑลท่ีกาํลงัพฒันาและเขา้สู่ความ
เจริญเติบโตในอนาคต  และเป็นแหล่งรวมของคนหลากหลายอาชีพท่ีมีความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัใกล้
แหล่งนิคมอุตสาหกรรม  โรงเรียน  สถานศึกษาหรือสถานท่ีอาํนวยความสะดวกอีกหลายแห่ง            
จนทาํใหธุ้รกิจอสงัหาริมทรัพยห์ลายๆ โครงการตอ้งการเขา้มาประกอบธุรกิจในจงัหวดัปทุมธานี 
 ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยั จึงมีความสนใจท่ีจะดาํเนินการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น
ทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ของผูท่ี้อยูอ่าศยั 
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ทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ ผูท่ี้อยู่อาศยัในบา้นทาวน์เฮา้ส์ บริษทัวงัทอง
กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  เขตรังสิต  จงัหวดัปทุมธานี  ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกกลุ่มประชากรเพียง 3 โครงการ  
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คือ  บา้นวรางกลู รังสิต คลอง 2 โครงการบา้นวรารักษ ์I Design คลอง 3 และโครงการบา้นวรารักษ ์
รังสิต คลอง 4  รวมทั้งส้ิน 824 คน (บริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เดือนพฤษภาคม 2552) 
  กลุ่มตวัอยา่งกาํหนดขนาดโดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Taro Yamane อา้งถึงใน ประคอง 
กรรณสูต, 2542 : 10) ท่ีระดบัความคาดเคล่ือน .05  การสุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่ง            
ชั้นภูมิ  (Stratified Random Sampling) ตามโครงการบา้นทาวน์เฮา้ส์  และสุ่มตวัอยา่งแบบมีระบบ 
(Systematic) โดยสุ่มตวัอยา่งตามบา้นเลขท่ีทุกๆหลงัท่ี 3 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 270 คน  
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย  
  2.1 แบบสัมภาษณ์ (In Depth Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์ คณะกรรมการของ
หมู่บา้นแต่ละโครงการ จาํนวน 9  ท่าน ซ่ึงประกอบดว้ย ประธานกรรมการหมู่บา้น 1 ท่าน รอง
ประธานกรรมการหมู่บา้น 1 ท่าน  เลขานุการ  1  ท่าน เก่ียวกบัการเลือกซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ ใน
โครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 1 ฉบบั มี 2 ตอน  
  2.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อใชก้บักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูท่ี้
อาศยัอยูบ่า้นทาวน์เฮา้ส์ ในโครงการบริษทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) จงัหวดัปทุมธานี  จาํนวน 1 
ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  และตอนท่ี 2
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน) โดยมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จากนั้นนาํค่าเฉล่ียท่ีได้
จากการวิเคราะห์ไปทาํการเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์เพื่อใชใ้นการแปลความหมายทั้งรายขอ้ รายดา้น 
และโดยรวม  

 3.  ขั้นตอนในการสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  3.1 การสร้างแบบสอบถาม / แบบสมัภาษณ์ 

 3.1.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
บา้นทาวน์เฮา้ส์ เพื่อทาํความเขา้ใจในโครงสร้างดา้นเน้ือหา และนาํผลท่ีศึกษาไดม้าสร้างแบบสอบถาม 
แบบสมัภาษณ์ 

 3.1.2 สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ 

 3.1.3 สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด โดยใหค้รอบคลุมทุกดา้น 
 3.1.4 นาํแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา  
แลว้ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
      3.2 การหาค่าความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ  (Validity) 
  นาํแบบสอบถามเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน  5  ท่าน  เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและเท่ียงตรงในเน้ือหา  โดยหาค่าดชันีของความสอดคลอ้งกนัระหว่างขอ้
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คาํถามแต่ละขอ้กบัจุดประสงค ์ (Index of Item Objective Congruence หรือ IOC)  ระหว่างขอ้
คาํถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะของยทุธพงษ ์ กยัวรรณ์  (2543 : 123) แปลความหมายของคะแนน  ดงัน้ี 
  +1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
      0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 - 1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไม่ตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
และเลือกขอ้ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั 0.6  ส่วนท่ีมีค่าน้อยกว่า 0.6  นาํมา
ปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ (ยทุธพงษ ์ กยัวรรณ์, 2543 : 123) 

  3.3 การหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ  (Reliability) 
  การหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ  โดยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้มา
ทดลองใช้  (Try-Out)  กับผูท่ี้อาศยัอยู่ในบา้นทาวน์เฮ้าส์ ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกัด 
(มหาชน)   ทั้ ง  3  โครงการ  จาํนวน  30  คน  ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  แล้วนําข้อมูลมาหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1970 : 161 อา้งถึงใน ยทุธพงษ ์ กยัวรรณ์, 2543 : 
137) ซ่ึงไดค่้าเท่ากบั .95 
 4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ ในโครงการบริษทัวงัทอง
กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  คร้ังน้ี  ผูว้ิจยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
  4.1 ผูว้ิจยัขอหนงัสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั           
ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ถึงเจา้ของบริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  ทั้ง  3  
โครงการ  เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามใหก้บัผูซ้ื้อบา้นทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน) 
  4.2 ผูว้ิจยัและผูช่้วยผูว้ิจยั จาํนวน 5 คน ร่วมแจกแบบสอบถามและรับแบบสอบถาม
กลบัคืน  และทาํการตรวจสอบคดัแยกเฉพาะฉบบัสมบูรณ์เพื่อดาํเนินการต่อไป 
     4.3 ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลเพิ่มเติม โดยใชว้ีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In Depth Interview)  
จากจาํนวนกลุ่มประชากรทั้ง 3 โครงการๆ ละ 3 คน รวมเป็นจาํนวน 9 คน  โดยจะเขา้ไปเกบ็ขอ้มูล 
ดว้ยวิธีการเลือกตวัแทนจากคณะกรรมการของหมู่บา้นแต่ละโครงการ ซ่ึงประกอบดว้ย ประธาน
กรรมการหมู่บา้น 1 ท่าน รองประธานกรรมการหมู่บา้น 1 ท่าน  เลขานุการ  1  ท่าน 
 5.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
          5.1 ผูว้ิจัยนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
สมบูรณ์ของขอ้มูล 
          5.2 การลงรหสัขอ้มูล  ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีตรวจสอบขอ้มูลแลว้มากาํหนดใส่ 
รหสั 
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  5.3 การวิเคราะห์  ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
 5.4 แปลความหมายค่าเฉล่ียระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

บา้นทาวน์เฮา้ส์ ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
  5.5 นาํแบบสมัภาษณ์ท่ีไดม้าสรุปและอภิปรายผลเพ่ือนาํไปสู่การเสนอแนะต่อไป 
 6.  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
  6.1  การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น
ทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean)            
ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  6.2  การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัส่วนประสม
การตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)             
ใชว้ิธีการวิเคราะห์หาค่าสถิติไค-สแควร์ 
 
ผลการวจัิย 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทั วงัทอง
กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) สามารถนาํมาสรุปไดด้งัน้ี 

1.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น ทาวน์เฮา้ส์ ในโครงการ
บริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาตามรายดา้น พบว่า 
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์  รองลงมาคือ ดา้นราคา อยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงจากการสัมภาษณ์พบว่า 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์เลือกซ้ือบา้นเพราะความสะดวกในการเดินทาง ราคาเหมาะสม รูปแบบบา้นทนัสมยั 
บรรยากาศดี เช่ือมัน่ในโครงการ การบริการท่ีดี และคุณภาพของตวับา้นดี  ส่วนเร่ืองท่ีลูกคา้อยาก
ใหป้รับปรุงและเพ่ิมเติมคือ สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น และภูมิทศัน์ของหมู่บา้น  จาํนวนตน้ไม ้
และการตรวจการผ่านเขา้ออกของรถยนต ์ และอยากให้มีร้านสะดวกซ้ือประจาํหมู่บา้น เช่น              
เซเวน่อีเลฟเวน่ ร้านขายยา (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที ่ 1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ 
                   ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)โดยรวมทุกดา้น 

 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 

โครงการบริษัทวงัทองกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

รวม บ้านวรางกูล รังสิต 
คลอง 2 

บ้านวรารักษ์ I 
design คลอง 3 

บ้านวรารักษ์ รังสิต 
คลอง 4 

X  S.D. ระดบั X  S.D. ระดบั X  S.D. ระดบั X  S.D. ระดบั 

ด้านผลติภัณฑ์ 3.80 .67 มาก 3.86 .60 มาก 4.05 .62 มาก 3.89 .66 มาก 

ด้านราคา 3.76 .87 มาก 3.65 .64 มาก 4.03 .76 มาก 3.85 .83 มาก 

ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย 3.78 .62 มาก 3.82 .58 มาก 3.93 .56 มาก 3.84 .60 มาก 

ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด 3.11 .84 

ปาน
กลาง 3.02 .50 

ปาน
กลาง 3.15 .69 

ปาน
กลาง 3.12 .77 

ปาน
กลาง 

ด้านกระบวนการ
ให้บริการ 3.55 .90 มาก 3.31 .64 

ปาน
กลาง 3.80 .80 มาก 3.63 .86 มาก 

ด้านบุคลากร 3.43 .78 
ปาน
กลาง 3.43 .71 

ปาน
กลาง 3.75 .61 มาก 3.55 .73 มาก 

ด้านส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ 3.42 .64 

ปาน
กลาง 3.34 .70 

ปาน
กลาง 3.52 .56 มาก 3.45 .62 

ปาน
กลาง 

รวม 3.55 .53 มาก 3.49 .44 
ปาน
กลาง 3.75 .45 มาก 3.62 .50 มาก 

 
 จากตารางท่ี  1  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านทาวน์เฮ้าส์ในโครงการบริษัท              
วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) โดยรวมทุกดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X  =  3.62, S.D. = .50)                
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือ ด้านผลิตภัณฑ ์                 
( X  =  3.89, S.D. = .66)  รองลงมาคือ ดา้นราคา ( X  =  3.85, S.D. = .83)  และดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย ( X  = 3.84, S.D. = .60) ตามลาํดบั ส่วนดา้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนอ้ยท่ีสุด คือ              
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด  ( X  =  3.84, S.D. = .60) 
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                2. ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ  มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ
บา้นเทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  ส่วนเพศ  สถานภาพสมรส  รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน  จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 
ไม่มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือบ้านเทาวน์เฮ้าส์ในโครงการบริษัท วงัทองกรุ๊ป จาํกัด 
(มหาชน)  
  3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการ กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์
ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 
.05 ส่วนดา้นผลิตภณัฑ ์ ราคา  ช่องทางการจดัจาํหน่าย สถานท่ีทาํเลท่ีตั้ง  การส่งเสริมการตลาด 
บุคลากร และดา้นสภาพแวดลอ้ม กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน) ไม่มีความสมัพนัธ์กนั   
   
อภิปรายผล 

    จากผลการวิจยั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทั วงั
ทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) มีประเดน็ท่ีน่าสนใจและนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1. ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน) โดยรวมทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  
  1.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าส่ิงท่ี            
ผูซ้ื้อใหค้วามสาํคญัคือการออกแบบบา้น ซ่ึงอาจจะมีความสวยงามถูกใจและการใชว้สัดุอุปกรณ์ใน
การก่อสร้างท่ีมีคุณภาพ ดา้นผลิตภณัฑจึ์งมีผลการตดัสินใจมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
จาริณี  เสาวคนธ์ (2549) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ ในจงัหวดัปทุมธานี  
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ ในจงัหวดัปทุมธานี 
ผลการวิจยัพบว่า ระดับความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการซ้ือบา้นทาวน์เฮ้าส์             
ในจงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมและดา้นผลิตภณัฑ ์อยู่ในระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบัสมชาย   
ปัญญาวุฒเลิศ (2549) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการซ้ืออาคารชุดในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความสําคญัของปัจจัยส่วนประสมกับการซ้ืออาคารชุด  ในจังหวดั
กรุงเทพมหานคร  ดา้นผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบัมาก และงานวิจยัของชิม เจริญขจรกุล (2548) วิจยั
เร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ในการซ้ือบา้นเด่ียว ในเขตปทุมธานี ผลการวิจยั
พบว่า ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ  กบัการเลือกซ้ือบา้น
เด่ียวของผูบ้ริโภค โดยภาพรวมและรายดา้น ซ่ึงให้ความสําคญัดา้นผลิตภณัฑ์มากกว่าดา้นอ่ืน ๆ 
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      1.2  ดา้นราคา มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองลงมา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า นอกจากแบบ
บา้นท่ีสวยถูกใจแลว้ เร่ืองของราคาก็ตอ้งเหมาะสมกบัรายไดข้องครอบครัวดว้ย ซ่ึงทางโครงการ
อาจจะกาํหนดราคาในการชาํระเงินใหส้อดคลอ้งกบัเศรษฐกิจปัจจุบนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
เชอวีโร (Cervero, 2007) ไดท้าํการศึกษาผลกระทบดา้นรายจ่ายของผูบ้ริโภคในการซ้ือบา้นจดัสรร
ในตวัเมืองฉางไข่ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลรองลงมา ไดแ้ก่ รายไดข้องผูบ้ริโภค และ
สอดคลอ้งกับจาริณี  เสาวคนธ์ (2549) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการซ้ือบา้นทาวน์เฮ้าส์             
ในจงัหวดัปทุมธานี  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ 
ในจงัหวดัปทุมธานี ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการซ้ือ
บา้นทาวน์เฮา้ส์ในจงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมและดา้นราคา อยูใ่นระดบัมาก 
  1.3 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน้อยท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่าผูซ้ื้อมีความเห็นในเร่ืองของการส่งเสริมทางการตลาดของบริษัทวงัทองกรุ๊ป จาํกัด 
(มหาชน) มีการประชาสมัพนัธ์ไม่ดีเท่าท่ีควร 
        ซ่ึงจากการสัมภาษณ์พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์เลือกซ้ือบา้นเพราะความสะดวกในการ
เดินทาง ราคาเหมาะสม รูปแบบบา้นทนัสมยั บรรยากาศดี เช่ือมัน่ในโครงการ การบริการท่ีดี และ
คุณภาพของตวับา้นดี  ส่วนเร่ืองท่ีลูกคา้อยากใหป้รับปรุงและเพ่ิมเติมคือ สวนสาธารณะ สนามเด็ก
เล่น และภูมิทศัน์ของหมู่บา้น  จาํนวนตน้ไม ้และการตรวจการผา่นเขา้ออกของรถยนต ์ และอยาก
ใหมี้ร้านสะดวกซ้ือประจาํหมู่บา้น เช่น เซเวน่อีเลฟเวน่ ร้านขายยา 
 2. การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ ในโครงการ
บริษทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  พบวา่ 

 2.1 เพศท่ีต่างกนั ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ ในโครงการ
บริษทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าเพศท่ีต่างกนัมีมุมมองไม่ต่างกนัในเร่ือง
ของการซ้ือบา้นท่ีอยูอ่าศยั 

 2.2 อายุ ท่ีต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ ในโครงการ
บริษทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึง แสดงให้เห็นว่าอายุท่ี
ต่างกนัต่างก็มีความคิดเห็นเร่ืองของการตดัสินใจซ้ือบา้นในเร่ืองของราคาในการผ่อนชาํระเพราะ
ช่วงอายุของคนก็เหมือนช่วงอายุการทาํงานและรายไดท่ี้จะเกิดข้ึน และการพิจารณาเร่ืองราคากบั
โครงการบา้นท่ีตอ้งการเป็นตน้ 
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       2.3 สถานภาพสมรสท่ีต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์
ในโครงการบริษทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะมีสถานภาพโสดหรือ
สมรสความตอ้งการในการเลือกซ้ือบา้นกย็งัมีความตอ้งการเหมือนกนั 

 2.4 ระดับการศึกษาท่ีต่างกันมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮ้าส์          
ในโครงการบริษทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จะเห็นไดว้่า
ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัไม่สามารถบอกไดว้่าการตดัสินใจซ้ือบา้นตอ้งแตกต่างกนัเสมอไป  แต่จะ
แตกต่างกนัตรงท่ีว่าในเร่ืองของราคาในการผ่อนส่งเน่ืองจากการศึกษาก็เป็นตวับอกไดว้่ารายไดท่ี้
จะเกิดข้ึนมีความเหมาะสมสมดุลกบัการรับภาระในการผอ่นชาํระหน้ีไดอ้ยา่งไร 

 2.5 อาชีพ ท่ีต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์  ในโครงการ
บริษทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จะเห็นไดว้า่อาชีพท่ีต่างกนั
จะมีแนวคิดเร่ืองการตดัสินใจซ้ือบา้นไม่ต่างกนัเท่าไรจะคลา้ยๆกนั ยกเวน้เร่ืองเดียวคือ อาชีพท่ี
ต่างกันจะมีรสนิยมในการเลือกโครงการเปรียบเทียบแต่ละโครงการเพื่อความเหมาะสมและ
ประทบัใจต่อการอยูอ่าศยั 
  2.6 รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนท่ีต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)จะเห็นไดว้่ารายไดเ้ป็นตวัสาํคญั
ในเร่ืองของการผอ่นชาํระต่อเดือนเพราะถา้รายไดน้อ้ยเศรษฐกิจไม่ดีมีผลต่อการผอ่นชาํระ เป็นตน้ 
  2.7 จาํนวนสมาชิกในครอบครัวท่ีต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบา้น
ทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) จะเห็นไดว้่าส่ือการรับรู้ข่าวสารมีผลต่อ
จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 
  3.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการกบัการตดัสินใจซ้ือบา้น
ทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่  ผูซ้ื้อคาํนึงถึง ระยะเวลาในการใหบ้ริการโดยรวมเหมาะสม 
มีความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อ และความสะดวกสบายของสาํนกังานขาย   ส่วนดา้น
ผลิตภณัฑ ์ ราคา  ช่องทางการจดัจาํหน่าย สถานท่ีทาํเลท่ีตั้ง  การส่งเสริมการตลาด บุคลากร และ
ด้านสภาพแวดล้อม กับการตัดสินใจซ้ือบ้านทาวน์เฮ้าส์ในโครงการบริษัทวงัทองกรุ๊ป จาํกัด 
(มหาชน) ไม่มีความสมัพนัธ์กนั   
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ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้       

              จากปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีควรพฒันาคือ  
 1. ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด อยู่ในระดบัปานกลาง ผูว้ิจยัจึงเสนอว่า บริษทัควร
เสริมในเร่ืองของการประชาสัมพนัธ์ให้มากยิ่งข้ึนอย่างทัว่ถึง และมีระบบกระบวนการในการ
ส่งเสริมการตลาดเป็นลาํดบัขั้นในการปฏิบติั เช่นอาจจะมีการประชาสมัพนัธ์ทางวิทยใุนทอ้งถ่ินบา้ง 
 2. ดา้นบุคลากร อยูใ่นระดบัปานกลาง ผูว้ิจยัจึงเสนอว่าพนกังานควรใหบ้ริการขอ้มูลให้
ถูกตอ้งแม่นยาํ  สามารถแกปั้ญหาและตอบสนองใหก้บัลูกคา้ได ้อยา่งดี 
 3. ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ อยูใ่นระดบัปานกลาง ผูว้ิจยัจึงเสนอว่าควรมีตน้ไม้
ใหญ่เพิ่มความร่มร่ืนใหก้บับา้น และควรมีสวนสาธารณะและส่ิงอาํนวยความสะดวกใหเ้พียงพอต่อ
ความตอ้งการของผูอ้ยูอ่าศยั เช่น  ร้านคา้  ร้านขายยา  ร้านฟิตเนต  และอ่ืนๆ อีก 

ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป  
ควรศึกษาความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัของประชากรในการเลือกซ้ือท่ีอยู่อาศยั อาทิเช่น            

บา้นเด่ียว  บา้นแฝด  หรือคอนโดมิเนียม  โดยศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้น วฒันธรรม สังคม และ
ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และควรศึกษาความพึงพอใจของผูซ้ื้อในการเลือกซ้ือท่ีพกัอาศัยด้วย              
โดยศึกษารายละเอียดประเด็น ในเชิงลึกมากข้ึนเพื่อประโยชน์ท่ีสมบูรณ์ในการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูซ้ื้อไดช้ดัเจนมากข้ึน 
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