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บทคัดยอ   
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการซ้ือบานทาวนเฮาส

ในจังหวัดปทุมธานี  กลุมตัวอยางท่ีทําการวิจัย ไดแก ผูบริโภคท่ีซ้ือบานทาวนเฮาส ในจังหวัด
ปทุมธานี จํานวน 335 คน เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผลการวัดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.95   
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาไค - 
สแควร  

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดในการซ้ือบานทาวนเฮาส ใน

จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย   อยูใน
ระดับมาก  สวนดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับปานกลาง  

2.  ระดับความสําคัญของปจจัยอ่ืน ๆ  ในการซ้ือบานทาวนเฮาส ในจังหวัดปทุมธานีโดย
ภาพรวมและดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี ดานนโยบายรัฐบาล  อยูในระดับมาก  สวนดานสังคม  
อยูในระดับปานกลาง      
                 3.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับการซ้ือบานทาวนเฮาส ในจังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวมและดานเพศ ดานอายุ ดานรายไดตอเดือน และดานสถานภาพการสมรสไมมี
ความสัมพันธกัน  สวนดานอาชีพ และดานจํานวนสมาชิกในครอบครัว  มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05         
    
_________________________________   
1) นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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4.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการซ้ือบานทาวนเฮาส  
ในจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาดมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานชองทางการจัดจําหนาย ไมมี
ความสัมพันธกัน 
 5.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือบานทาวนเฮาส ในจังหวัด
ปทุมธานี  โดยภาพรวมและดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี และดานสังคม มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานนโยบายรัฐบาล  ไมมีความสัมพันธกัน  

 
ABSTACT 

1. The important level of marketing mixed factors to buy town housed of consumers  
as a whole and the aspects of product, price, place were high level while promotion were 
moderate level. 

2. The important level of other factors to buy town housed of consumers as a whole 
and the aspects of economic, technology and government policy  were high level while social 
were moderate level. 

3.    Relationship analysis between important of personal factors to buy town housed of  
consumers found that gender, age, income and civil status had non significant relationship while 
occupation and number of person in family had significant relationship at .05 level.    

4.    Relationship analysis between important of marketing mixed factors to buy town  
housed of consumers found that as a whole and the aspect of product, price and promotion had 
significant relationship at .05 level while place had non significant relationship. 

5. Relationship analysis between important of other factors to buy town housed of 
consumers found that as a whole and the aspect of economic, technology and social had 
significant relationship at .05 level while  government policy had non significant relationship. 
    
ความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันโครงการบานจัดสรรมีมากมาย  มีการพัฒนารูปแบบของที่อยูอาศัยใหเกิดข้ึน
หลากหลาย อาทิเชน บานเด่ียว สําหรับครอบครัวใหญท่ีตองการมีบานเปนสวนตัวและมีบริเวณ
พื้นท่ีมาก บานแฝดสําหรับครอบครัวขนาดกลางถึงเล็ก มีเพื่อนบานและอยูเปนหมูคณะ หรือบาน
ทาวนเฮาสสําหรับผูอาศัยท่ีชอบอยูเปนกลุมเพื่อนพี่นองหรือกลุมคนท่ีเพิ่งกําลังมีครอบครัว แตยัง
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ไมมีบุตร รวมถึงมีการนําเอาเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาชวยในการกอสรางบาน ใหตรงตามความ
ตองการของผูบริโภค เชน การสรางบานเสร็จทันเวลาพรอมเขาอยูไดทันที หรือผูบริโภคสามารถ
เลือกวัสดุในการกอสรางไดเองตามใจชอบ หรือเลือกท่ีจะตกแตงภายในดวยการเลือกเฟอรนิเจอร
เองก็สามารถทําได และผูประกอบการที่มีช่ือเสียงสรางความไววางใจแกผูบริโภคดวย ทําให
ผูบริโภคตัดสินใจเลือกไดอยางตรงตามความตองการ ถากลาวถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย หรือธุรกิจ
หมูบานจัดสรรแลวนั้น ทําเลท่ีมีความเจริญเติบโตมากในตอนน้ี คือ โครงการหมูบานจัดสรรใน
จังหวัดปทุมธานี 

จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตนนั้น ยังไมรวมถึงปจจัยทางออมอีกหลายประการ อาทิเชน
จํานวนผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ีสามารถเปนตัวเลือกใหกับผูบริโภค ทําเลท่ีเหมาะสม 
หรือเร่ืองราคาของที่อยูอาศัย ซ่ึงผูบริโภคตองคํานึงถึงไปพรอม ๆ กัน ดวยเหตุนี้เองทําใหผูวิจัย
สนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการซ้ือบานทาวนเฮาส ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อเปนการ
พัฒนาและปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดไดตอไป 

 
คําสําคัญ 

 ปจจัยสวนประสมการตลาด 
 
โจทยวิจัย/ปญหา 

ระดับปจจยัสวนประสมการตลาด และปจจัยอ่ืน ๆ ในการซ้ือบานทาวนเฮาส  ในจังหวัด 
ปทุมธานี มีความสําคัญเปนอยางไร และปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมการตลาด  และปจจยั 
ปทุมธานี มีความสําคัญเปนอยางไร และปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมการตลาด  และปจจยั
อ่ืน ๆ  มีความสัมพันธกับการซ้ือบานทาวนเฮาส ในจังหวัดปทุมธานีหรือไม 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาด และปจจัยอ่ืน ๆ ในการ
ซ้ือบานทาวนเฮาส  ในจังหวัดปทุมธานี 

2.  เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจยัสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมการตลาด  และปจจัย 
อ่ืน ๆ  กับการซ้ือบานทาวนเฮาส ในจังหวดัปทุมธานี 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
        ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูซ้ือบานทาวนเฮาส  เขตอําเภอธัญบุรี ในจังหวัด
ปทุมธานีรวมท้ังส้ิน 2,049  คน แตในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยเลือกกลุมประชากร 3 โครงการ คือ 
โครงการนิยมทรัพยการโยธา โครงการบึงน้ํารักษ และโครงการธัญญาภิรมย  รวมท้ังส้ิน 1,130 คน 
        กลุมตัวอยาง   ขนาดกลุมตัวอยางไดจากการใชวิธีคํานวณตามสูตรของ ทาโรยามาเน 
(Tara  Yamane อางถึงใน ประคอง  กรรณสูต, 2542 : 10) ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน .05  ไดขนาด
กลุมตัวอยาง จาํนวน 335 คน ทําการสุมตัวอยางโดยใชวธีิการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ  
(Stratified Random Sampling) ตามโครงการบานจัดสรร และสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic) 
โดยสุมตัวอยางตามบานเลขท่ีทุก ๆ 3 หลัง   

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการซ้ือ
บานทาวนเฮาส ในจังหวัดปทุมธานี มีโครงสรางแบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1  
คือ ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม และ สวนท่ี 2  คือปจจัยสวนประสมการตลาดและ
ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกบัการซ้ือบานทาวนเฮาส ในจังหวัดปทุมธานี  โดยมีการหาคุณภาพดังนี้ 

2.1  การหาคาความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ (Validity) โดยนําแบบสอบถามเสนอตอ
ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองและเท่ียงตรงในเนื้อหา 
(Validity) โดยหาคาดัชนีของความสอดคลองกันระหวางขอคําถามแตละขอกับจุดประสงค (Index 
of Item Objective Congruence หรือ IOC) ระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะของ ยุทธพงษ  
กัยวรรณ (2543 : 123)และเลือกขอท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.6  สวนท่ีมีคา
นอยกวา 0.6 นํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ (ยุทธพงษ  กัยวรรณ, 
2543 : 123)   

2.2  การหาคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุง
แลวทดลองใช (Try - out) กับผูบริโภคท่ีซ้ือบานทาวนเฮาส เขตอําเภอธัญบุรี ในจังหวัดปทุมธานี 
ท้ัง 3โครงการ จํานวน 30 คน ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง แลวนําขอมูลมาหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - 

Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970 : 161 อางถึงใน ยุทธพงษ  กัยวรรณ, 2543 : 137)  ได
คาความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.95    

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
3.1  ผูวิจัยขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ถึงเจาของโครงการบานจัดสรรท้ัง 3 โครงการ เพื่อ 
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ขออนุญาต แจกแบบสอบถามใหกับผูซ้ือทาวนเฮาส 
 3.2  ผูวิจัยแจกและรับแบบสอบถามกลับคืน แลวทําการตรวจสอบคัดแยกเฉพาะฉบับ 
สมบูรณเพื่อดาํเนินการตอไป 

4.  การวิเคราะหขอมูล 
4.1  การศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาด และปจจัยอ่ืน ๆ ใน

การซ้ือบานทาวนเฮาส  ในจงัหวัดปทุมธานี  ใชสถิติคารอยละ (Percentage)  คาเฉล่ียหรือมัชฉิมเลข
คณิต (Arithmetic mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) 

4.2  การหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมการตลาดและ
ปจจัยอ่ืน ๆ  กับการซ้ือบานทาวนเฮาส ในจังหวัดปทุมธานีใชสถิติคาสถิติไค - สแควร (Chi - 
Square) 

 
ผลการวิจัย 

1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดในการซ้ือบานทาวนเฮาส ในจังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวมและดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย   อยูในระดับมาก  
สวนดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับปานกลาง  

2.  ระดับความสําคัญของปจจัยอ่ืน ๆ  ในการซ้ือบานทาวนเฮาส ในจังหวัดปทุมธานีโดย
ภาพรวมและดานเศรษฐกจิ ดานเทคโนโลยี ดานนโยบายรัฐบาล  อยูในระดับมาก  สวนดานสังคม  
อยูในระดับปานกลาง      

3.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับการซ้ือบานทาวนเฮาสในจังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวมและดานเพศ ดานอายุ ดานรายไดตอเดือน และดานสถานภาพการสมรส  ไม
มีความสัมพันธกัน  สวนดานอาชีพ และดานจํานวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05            

4.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการซ้ือบานทาวนเฮาส 
ในจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานชองทางการจัดจําหนาย ไมมี
ความสัมพันธกัน 

5.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือบานทาวนเฮาส ในจังหวัด
ปทุมธานี  โดยภาพรวมและดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี และดานสังคม มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานนโยบายรัฐบาล  ไมมีความสัมพันธกัน  
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อภิปรายผล 
1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดในการซ้ือบานทาวนเฮาส ในจังหวัดปทุมธานี 

โดยภาพรวมและดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับมาก  สวนดานการสงเสริม
การตลาด อยูในระดับปานกลาง  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  จากการศึกษาพบวา  ผูซ้ือบานทาวนเฮาสใหความสําคัญในระดับมากอาจ
เนื่องจาก การตัดสินใจซ้ือบานทาวนเฮาส ผูซ้ือใหความสําคัญในเร่ืองสาธารณูปโภคของโครงการท่ีเลือก
สูงสุด  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของไพศาล  ภูเจริญ  (2540)  ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอผูบริโภคในการ
ซ้ือบานจัดสรร ของบริษัท แลนด แอนด เฮาส  จํากัด (มหาชน) โครงการในจังหวัดเชียงใหม   ผลการศึกษา
พบวา  เหตุผลท่ีสําคัญในการซ้ือบานในโครงการของบริษัท  แลนด  แอนด  เฮาส  จํากัด (มหาชน)  ไดแก  
ช่ือเสียงของบริษัท  และสาธารณูปโภคท่ีครบเปนอันดับหนึ่ง 

ปจจัยดานราคา  จากการศึกษาพบวา  ผูซ้ือบานทาวนเฮาสใหความสําคัญในระดับมากอาจเน่ืองจาก 
การตัดสินใจซื้อบานทาวนเฮาส  ผูซ้ือใหความสําคัญในเร่ืองของราคาที่เหมาะสมสูงสุดซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศิริศักดิ์  ฉันทชัยวัฒนและคณะ (2539) ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือท่ีอยูอาศัย : 
ศึกษากรณีเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวาผูท่ีเลือกซ้ือบานแตละประเภท ใหความสําคัญ
ของปจจัยเร่ืองระดับราคาแตกตางกัน โดยผูท่ีเลือกซ้ือทาวนเฮาสใหความสําคัญ เร่ืองระดับราคามากท่ีสุด  
ปจจัยเร่ืองเง่ือนไขอัตราดอกเบ้ีย  ปจจัยเร่ืองระยะเวลาผอนดาวน มากท่ีสุด  

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย จากการศึกษาพบวา ผูซ้ือบานทาวนเฮาสใหวามสําคัญในระดับ
มาก  อาจเนื่องจาก ผูซ้ือใหความสําคัญในเร่ืองของทําเลที่ต้ังโครงการสูงสุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ขวัญชัย   อรรถวิภานนท  (2535)  ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือบานจัดสรรในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม  ผลการศึกษาพบวา ผูอยูอาศัยใหความสําคัญมาก  ปจจัยเร่ืองทําเลที่ต้ังอยูในบริเวณท่ี
สะดวกตอการเขาถึง     

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  จากการศึกษาพบวา  ผูซ้ือบานทาวนเฮาสใหความสําคัญ 
ในระดับปานกลาง  อาจเนื่องจาก  ผูซ้ือใหความสําคัญในเร่ืองการบริการหลังการขายสูงสุด  ซ่ึง 
สอดคลองกับงานวิจยัของ  สมถวิล  แซล้ี  (2538)  ท่ีไดศึกษาเกีย่วกับปจจยัการตัดสินใจซ้ือและบานมือสอง
ในเขตบางกะป  พบวา กลุมตัวอยางมีปจจยัในการตัดสินใจซ้ือบานมือสอง  เกิดจากความจําเปนและเง่ือนไข
การดํารงชีวิตในระยะเวลาน้ัน  โดยมีอันดับ 1  ทําเลที่ต้ัง  อันดบัท่ี 2  ราคา  อันดับท่ี 3  การเดินทางสะดวก 
และอันดับท่ี 4  สภาพบาน   

2.   ระดับความสําคัญของปจจัยอ่ืน ๆ   ในการซ้ือบานทาวนเฮาส ในจังหวัดปทุมธานี 
โดยภาพรวมและดานเศรษฐกจิ ดานเทคโนโลยี ดานนโยบายรัฐบาล  อยูในระดบัมาก  สวนดานสังคม  อยูใน
ระดับปานกลาง   
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ปจจัยดานเศรษฐกิจ  โดยภาพรวม  ผูซ้ือบานทาวนเฮาสใหความสําคัญในระดับมาก   
อาจเนื่องจาก  ผูซ้ือใหความสําคัญในเร่ืองการเพิ่มมูลคาในอนาคตสูงสุด  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ    
สุปราณี  วรรณศรี (2540)  ท่ีไดศึกษาแนวโนมความตองการบาน และท่ีอยูอาศัยในจังหวัดราชสีมา พบวา 
ปจจุบันนครราชสีมา มีโครงการที่อยูอาศัยเกิดข้ึนหลายโครงการ ไมวาจะเปนท่ีอยูอาศัยประเภท
คอนโดมิเนียม อพารตเมนท บานจัดสรร และแตโครงการมีท้ังประเภทท่ีผูบริโภคตองการอาศัยอยูจริง และ
ตองการเก็งกําไร เพื่อท่ีจะไดกําไรในอนาคต ไมวาจะเปนการซ้ือไวเพื่อใหเชา หรือตองการซ้ือไวเพื่อขายตอ   

ปจจัยดานเทคโนโลยี  โดยภาพรวม  ผูซ้ือบานทาวนเฮาสใหความสําคัญในระดับมากอาจ
เนื่องจากผูซ้ือใหความสําคัญในเร่ืองการกอสรางท่ีทันสมัยสูงสุด  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศิริศักดิ์   
ฉันทชัยวัฒนและคณะ (2539)  ที่ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือท่ีอยูอาศัย : ศึกษากรณีเฉพาะใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ผลการศึกษาพบวา ผูท่ีเลือกซ้ือบานแตละประเภท ใหความสําคัญให
ความสําคัญของปจจัยแบบบานแตกตางกัน    โดยผูท่ีเลือกซ้ือบานเดี่ยวจะใหความสําคัญ เร่ืองแบบบานมาก
ท่ีสุด  

ปจจัยดานนโยบายรัฐบาล  โดยภาพรวม  ผูซ้ือบานทาวนเฮาสใหความสําคัญในระดับมาก  
อาจเนื่องจาก ผู ซ้ือใหความสําคัญในเร่ืองของการใหลดหยอนภาษีสูงสุด  ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ อรุณี  ชีวะธรรมานนท (2545)  ท่ีไดศึกษาปจจัยในการตัดสินใจซ้ือบานมือสองใน
เขตเสนทางเดินรถไฟฟาบีทีเอส การศึกษาพบวา การไดรับสวัสดิการจากหนวยงาน สามารถนํา
คาใชจายจากการซ้ือบานไปหักลดหยอนภาษีเงินไดสวนบุคคลได จึงตัดสินใจซ้ือ  

ปจจัยดานสังคม  โดยภาพรวม  ผูซ้ือบานทาวนเฮาสใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
อาจเนื่องจาก  ผูซ้ือใหความสําคัญในเร่ืองการตัดสินใจดวยตนเองสูงสุด ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาว
ของ คอตเลอร (Kotler : 2003)  ปจจัยทางดานสังคม เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน และ
อิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ ลักษณะทางสังคมประกอบดวย 1) กลุมอางอิง  2) ครอบครัว  3) บทบาท
และสถานะของบุคคล 
                 3.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับการซ้ือบานทาวนเฮาส ในจังหวดั
ปทุมธานี โดยภาพรวมและดานเพศ ดานอายุ ดานรายไดตอเดือน และดานสถานภาพการสมรส  ไม
มีความสัมพันธกัน  สวนดานอาชีพ และดานจํานวนสมาชิกในครอบครัว  มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

ดานอาชีพ  จากการศึกษาพบวา  มีความสัมพันธตอการซ้ือบานทาวนเฮาส อยางนัยสําคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจเนื่องจาก  กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน  
รายไดตอเดือนสามารถผอนชําระบานได  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วิลเล่ียม และจอรช 
(William and George, 1966 อางถึงใน คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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รวมกับ หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ : 2548) ท่ีไดศึกษาเร่ือง วงจรชีวิตครอบครัวกับการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผูบริโภค ผลการศึกษาพบวา การมีรายไดเพิ่มมากข้ึน ทําใหสัดสวนรายจายในหมวด
อ่ืน ๆ เพิ่มสูงข้ึนตามไปดวย  สวนชวงเร่ิมตนชีวิตคูทําใหคนมีความคิดเปนผูใหญข้ึนจากชวงโสด 
อิสระจากการใชเงินหมดไปกับการกิน เท่ียว ก็เร่ิมหันมามองความม่ันคงในชีวิตมากข้ึน การเร่ิมตน 
ผอนบาน หรือซ้ือประกันชีวติ รวมท้ังการทุมเททํางานหนักเพื่ออนาคต 

ดานจํานวนสมาชิกในครอบครัว  จากการศึกษาพบวา  มีความสัมพันธตอการซ้ือบาน 
ทาวนเฮาส อยางนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจเนื่องจาก กลุมตัวอยางสวนใหญท่ีซ้ือบาน 
ทาวนเฮาสจะมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวต้ังแต 3 – 5 คนข้ึนไป  การตัดสินใจซื้อบานทาวนเฮาส 
จึงเหมาะสําหรับครอบครัวขนาดกลาง  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นนท  สหายา (2545)  ท่ีได
ศึกษาปจจัยการตัดสินใจซ้ือบานมือสองผานบริษัทตัวแทนขาย กรณีศึกษา บริษัท โรยัล แอสเซ็ทส 
คอนเซาทแทนต จํากัด  พบวา ผูซ้ือสวนใหญมีปญหาพื้นท่ีใชสอย คือ บานหลังเดิมมีขนาดเล็กไม
เพียงพอกับจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีเพิ่มข้ึน   

4.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการซ้ือบานทาวนเฮาส  
ในจังหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมและดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด 
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานชองทางการจัดจําหนาย ไมมี
ความสัมพันธกัน   

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  จากการศึกษาพบวา  มีความสัมพันธตอการซ้ือบานทาวนเฮาส อยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจเนื่องจาก  ผูซ้ือคํานึงถึงสาธารณูปโภค อายุการใชงานของบาน 
สภาพส่ิงแวดลอมของท่ีอยูอาศัย ช่ือเสียงและความนาเช่ือถือของโครงการ อุปกรณในการกอสราง 
รวมท้ังการออกแบบตกแตงภายในบาน  ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ รัสต และเคริ๊กรแพริททิค 
(Russ and Kirkpatrick : 1982) ผลิตภัณฑ หมายถึง    ลักษณะเฉพาะ หรือลักษณะสําคัญท่ีถูกนํามา
รวมกัน เพื่อนําไปสรางความพอใจใหแกผูซ้ือ  

ปจจัยดานราคา  จากการศึกษาพบวา  มีความสัมพันธตอการซ้ือบานทาวนเฮาส อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจเนื่องจาก  ผูซ้ือคํานึงถึงราคาที่เหมาะสมคุมคากับเงินท่ีจายไป 
โครงการมีหลายระดับราคาใหเลือกตามคุณภาพ การผอนชําระ และสามารถตอรองราคาได ซ่ึง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศิริศักดิ์   ฉันทชัยวัฒนและคณะ (2539)  ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือท่ีอยูอาศัย : ศึกษากรณีเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ผูท่ีเลือกซ้ือ
บานแตละประเภท ใหความสําคัญของปจจัยเร่ืองระดับราคา แตกตางกัน โดยผูท่ีเลือกซ้ือทาวนเฮาส
ใหความสําคัญ เร่ืองระดับราคามากท่ีสุด  ปจจัยเร่ืองเง่ือนไขอัตราดอกเบ้ีย  ปจจัยเร่ืองระยะเวลา
ผอนดาวน มากท่ีสุด 
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ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  จากการศึกษาพบวา  มีความสัมพันธตอการซ้ือบานทาวน
เฮาส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจเนื่องจาก  การประชาสัมพันธโครงการอยางตอเนื่อง
สรางความเช่ือถือใหกับผูบริโภค เปนท่ีรูจักและยอมรับของบุคคลทั่วไป ผูซ้ือยังคํานึงถึงการมี
บริการหลังการขาย มีพนักงานขายตรง และบริการเยี่ยมชมโครงการหรือบานตัวอยาง ซ่ึงสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของ พิสิทธ์ิ   สุนทรามงคล  (2540)  ศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรของผูบริโภค ในจังหวัดเชียงใหม  พบวา  ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด  พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญดานการโฆษณา  เปนลําดับแรกรองลงมาคือ การสงเสริม
การขาย  และการขายโดยใชพนักงานขาย   

5.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือบานทาวนเฮาส ในจังหวัด
ปทุมธานี  โดยภาพรวมและดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี และดานสังคม มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานนโยบายรัฐบาล  ไมมีความสัมพันธกัน   

ปจจัยดานเศรษฐกิจ  จากการศึกษาพบวา  มีความสัมพันธตอการซ้ือบานทาวนเฮาส อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจเนื่องจาก  การตัดสินใจซ้ือบานทาวนเฮาสจะตองข้ึนอยูกับ
สภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน รวมรายไดและรายจายของผูซ้ือ อัตราดอกเบ้ียเงินกู และการใหสินเช่ือ
ของธนาคาร    

ปจจัยดานเทคโนโลยี  จากการศึกษาพบวา  มีความสัมพันธตอการซ้ือบานทาวนเฮาสอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจเนื่องจาก  การกอสรางท่ีมีความทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีมา
ใชในการออกแบบบานกอนสรางเสร็จ โดยใหผูซ้ือสามารถเห็นภาพท้ังภายนอกและการตกแตง
ภายในกอนการตัดสินใจซ้ือ 

ปจจัยดานสังคม  จากการศึกษาพบวา  มีความสัมพันธตอการซ้ือบานทาวนเฮาส อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจเน่ืองจาก การซ้ือบานทาวนเฮาสผูซ้ือตองการอยูกันไดท้ัง
ครอบครัว หรืออยูใกลญาติ บุคคลท่ีสนิทใกลชิด และในพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวอาจมีแนวโนมท่ีจะ
เปนชุมชนขนาดใหญ มีการขยายเปนยานธุรกิจในอนาคต  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานของ  ชํานาญ 
เจนพาณิชย  (2548)  ท่ีได ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการซ้ือบานจัดสรร  ในจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยดานสังคม มีความสัมพันธตอการซ้ือบานจัดสรรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจเปนเพราะ ผูซ้ือบานจัดสรรเห็นวา พื้นท่ีบริเวณดังกลาวมี
แนวโนมท่ีจะเปนชุมชนขนาดใหญ  การพัฒนาเมืองเปนศูนยกลางการศึกษา การดูแลและอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมจากหนวยงานราชการ  
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ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
      1)  จากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือ

บานทาวนเฮาส ในระดับมาก มีเพียงแตดานการสงเสริมการตลาด ผูซ้ือตัดสินใจซ้ือบานทาวนเฮาส 
ในระดับปานกลาง  โดยเฉพาะ ขอส่ือท่ีใชในการโฆษณา มีคาเฉล่ียตํ่าสุด  ดังนั้น ผูประกอบการ
ควรทําการศึกษาปจจัยทางการตลาดในดานตาง ๆ จะทําใหผูประกอบการไดเนนใหความสําคัญตรง
กับความตองการของลูกคาตอไป   

      2)  จากการศึกษาพบวา ปจจัยอ่ืน ๆ มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือบานทาวนเฮาส 
ในระดับมาก มีเพียงดานสังคมเทานั้น ท่ีผูซ้ือใหความสําคัญในระดับปานกลาง โดยเฉพาะการ
ตัดสินใจซ้ือบานตามคําแนะนําจากบุคคลตาง ๆ  ดังนั้น ผูประกอบการควรพิจารณาปจจัยดานนี้ 
เปนพิเศษ เพื่อใหโครงการเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป  

      3)  จากการศึกษาพบวา ผูซ้ือบานทาวนเฮาสตัดสินใจซ้ือในโครงการนิยมทรัพยการ
โยธา ใหความสําคัญ ดานเศรษฐกิจมากท่ีสุด ซ่ึงประกอบไปดวย สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน รายได
ของผูซ้ือ อัตราดอกเบ้ียในการผอนชําระ การใหสินเช่ือของธนาคาร และการเพ่ิมมูลคาในอนาคต 
ดังนั้น ผูประกอบการควรจะเนนและรักษามาตรฐานดังกลาวใหมีระดับสูงข้ึนตาม 
ความตองการของลูกคา 

2.  ขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังตอไป 
   1)  การวิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการซ้ือบานทาวนเฮาส 

เทานั้น ผูสนใจควรทําการศึกษาเจาะลึกลงไปในแตละประเภทของบานจัดสรร เชน บานเดี่ยว บาน
แฝด  ซ่ึงจะทําใหไดทราบผลการวิจัยท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน  เพื่อเปนประโยชนแกผูประกอบการตอไป              

   2)  การวิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการซ้ือบานทาวนเฮาส  
โดยมีกลุมตัวอยางเฉพาะในจังหวัดปทุมธานีเทานั้น  ผูสนใจควรทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางใน
พื้นท่ีแตกตาง เพื่อเปนการตรวจสอบผลที่ไดจากการวิจัยวามีความสอดคลองกันหรือไม               
                     3)  ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจศึกษาในเร่ืองอ่ืน ๆ เชน ปจจัยการตัดสินใจซ้ือบานมือ
สองของผูบริโภค ความพึงพอใจตอบริการหลังการขายบานจัดสรร 
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