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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยใน
เขตอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของการเลือกซื้อ
ที่อยู่อาศัยในเขตอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 4) เพื่อ
เปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีของผู้บริโภค
จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ วิธวี ิจัยเป็ นการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บข้ อมูล กลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้ซ้ ือ ผู้ท่มี ีความสนใจ และมีความ
ตั้งใจจะซื้อที่อยู่อาศัยในเขตอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จํานวน 245 คน ประมวลผลข้ อมูล
ด้ วยโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะห์ SPSS ค่าสถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า T-test One-Way ANOVA การวิเคราะห์ค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย
ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment CorrelationCoefficient) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการศึกษาพบว่ า ผู้ บ ริ โภคในเขตอําเภอธัญ บุ รี จังหวัด ปทุ มธานี ท่ีมีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ต่ า งกั น ได้ แ ก่ ระดั บ การศึ ก ษา รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น อายุ ต่ า งกั น อยู่ ใ น
กระบวนการตัด สินใจซื้ อที่อยู่ อ าศัย ขั้น ตอนการรั บ รู้ปั ญหาแตกต่ า งกัน และส่ วนประสมทาง
การตลาดของที่อยู่อาศัยได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้ านการ
ส่ ง เสริ ม การขาย มี ค วามสัมพั น ธ์กับ กระบวนการตัด สิน ใจซื้ อในขั้น ตอนการตั ด สิน ใจซื้ อของ
ผู้บริโภคในการซื้อที่อยู่อาศัย ในเขตอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จากผลการวิจัยพบว่ า ด้ าน
ราคา ด้ านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้ านการส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ
ในทิศทางเดียวกันระดับค่ อนข้ างตํ่า และด้ านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ ใน
ทิศทางเดียวกันระดับตํ่ามาก ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้

1. บทนํา
ที่อ ยู่ อ าศั ย เป็ นหนึ่ ง ในปั จ จั ย 4 ที่มี ค วามสํา คั ญ ต่ อ ชี วิ ต มนุ ษ ย์ เป็ นสถานที่ท่ีมี ไ ว้
สําหรับเป็ นที่พักผ่อน การใช้ ชีวิตประจําวันของตนเองและครอบครัว(พิไท ตาทอง, 2546) ตลาด
ที่อยู่อาศัยของไทยในช่ วง10 ปี ที่ผ่านมา (2547-2556) มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เฉพาะใน
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เขตกรุงเทพมหานครและปริมลฑลพบว่ ามีจาํ นวนที่อยู่ อาศัยสร้ างเสร็จเพิ่มสูงขึ้นจาก 69,101
หน่วยในปี 2547 เป็ น 94,977 หน่วยในปี 2552 และในปี 2556 มีท่อี ยู่อาศัยสร้ างเสร็จ สูงถึง
130,046 หน่วย เป็ นที่น่าสังเกตว่าโครงสร้ างเสร็จมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ โดยสัดส่วน
ของห้ องชุด ได้ เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ ชัด จากร้ อยละ 12.3 ในปี 2547 เป็ นร้ อยละ 53.5 ในปี
2556 ในขณะที่บ้านเดี่ยวและบ้ านแฝดมีสดั ส่วนลดลงจากร้ อยละ 65.4 ในปี 2547 เหลือร้ อยละ
25.9 ในปี 2556 (ศิวะ จงเจริญ, 2557) ขณะที่ตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวม ปี 2557 ที่ผ่านมา
ยังคงมีการเติบโตต่ อเนื่องแต่ ไม่ ร้อนแรงมากนัก ราคาที่อยู่ อาศัยจะสูงขึ้นตามต้ นทุนที่ดินและ
ต้ นทุนก่อสร้ างที่ปรับตัวสูงขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ยังตํ่าและการแข่งขันกันปล่ อยสินเชื่อของสถาบัน
การเงินเป็ นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนกําลังซื้อโดยกําลังซื้อในประเทศจะเป็ นตัวขับเคลื่อนหลัก
ในตลาดกลุ่มที่เติบโตจะเป็ นคอนโดมิเนียมใน กทม.และปริมณฑล ส่วนในภูมิภาคกลุ่มที่เติบโตจะ
เป็ นบ้ านจัดสรร
ในปี 2558-2560 ตลาดที่อยู่อาศัยยังมีโอกาสขยายตัวได้ อกี มาก เนื่องจากปี 2558
จะเกิดประชาคมอาเซียน(AEC) ทําให้ มีการร่ วมกันทางเศรษฐกิจในประเทศอาเซียนมากขึ้น
ประกอบกับสภาพแวดล้ อมโดยรวมเอื้อต่ อการที่จะมีคนต่ างชาติเข้ ามามากขึ้นการเติบโตที่อยู่
อาศัยจะขยายตัวไปยังเมืองใหญ่ ๆเมื่อเปรียบเทียบราคาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยและ
ประเทศในAEC พบว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศถูกว่าสิงคโปร์ประมาณ 5 เท่า ถูกกว่ า
ประเทศมาเลเซีย 1 เท่า มีระดับราคาใกล้ เคียงกับ ฟิ ลิปปิ นส์และอินโดนิเชีย
ซึ่งจากข้ อมูลข้ างต้ นแสดงให้ เห็นในด้ านอุปทานของที่อยู่อาศัยว่ ามีการเติบโตอย่ าง
ต่ อเนื่องและรวดเร็วอย่ างมีนัยสําคัญเพียงไม่ ก่ีปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้ มที่จาํ นวนที่อยู่อาศัยจะ
เพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นการลงทุน ทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฯลฯ
เมื่อพิจารณาด้ านผู้บริโภคอุปสงค์ของที่อยู่อาศัยที่มีความต้ องการซื้อพบว่าประเภทที่
อยู่อาศัยที่ผ้ ูบริโภคมีความต้ องการซื้อมากที่สดุ คืออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยซึ่งรวมแล้ วมี
ความต้ องการสูงสุดถึงร้ อยละ 94% ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาในแง่ของการโอนกรรมสิทธิ์ท่อี ยู่
อาศัยจะพบว่าการโอนกรรมสิทธิ์ ปี 2556 จํานวน 180,395 หน่วย หรือเพิ่มขึ้นร้ อยละ 13 เมื่อ
เทียบกับปี 2555 และสูงสุดในรอบ 16 ปี นับตั้งแต่วิกฤตการณ์ในปี 2540 ดังภาพที่ 2
จังหวัดปทุมธานีเป็ นจังหวัดในเขตปริมณฑลที่มีการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคม มี
การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจนกลายเป็ นแหล่งรองรับแรงงานขนาดใหญ่ ทําให้ มีประชากรเข้ ามา
อาศัยในพื้นที่เพิ่มขึ้น เกิดการขยายตัวของชุมชนเมืองและเศรษฐกิจ อย่างเห็นได้ ชัดโดยสังเกตได้
จากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) ของจังหวัดปทุมธานีดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) จังหวัดปทุมธานี
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เมื่อมีปริมาณประชากรเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ มีความต้ องการที่อยู่อาศัยในพื้นที่กม็ ีเพิ่ม
มาก เช่นกัน จังหวัดปทุมธานีแบ่งออกเป็ น 7 อําเภอ ได้ แก่ อําเภอลาดหลุมแก้ ว อําเภอสามโคก
อําเภอเมืองปทุมธานี อําเภอคลองหลวง อําเภอธัญบุรี อําเภอลําลูกกา และอําเภอหนองเสือ
อําเภอธัญบุรี เป็ นอําเภอหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี มีลักษณะเป็ นแนวยาวขนานไปกับ
คลองรังสิตประยูรศักดิ์ไปจนสุดเขตจังหวัด เป็ นเขตพื้นที่ท่มี ีความเจริญมาก มากกว่าอําเภอเมือง
ปทุมธานี เนื่องจากเป็ นทางผ่านของการคนนาคมไปภาคเหนือ ภาคอีสาน โดยมีเขตเทศบาลนคร
1 แห่ง คือ เทศบาลนครรังสิตหรือ นครรังสิต เป็ นเทศบาลในเขตอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โดยนครรังสิตเป็ นเมืองปริมณฑลที่รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานครในทางตอนเหนือ ใน
ปั จ จุ บั น รั ง สิต กลายเป็ นจุ ด ศู น ย์ ก ลางในการเดิ น ทางต่ อ ไปยั ง บางจั ง หวั ด ในภาคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เป็ นทางเชื่อมต่อหรือเป็ นประตู่ส่ทู างออก เป็ นที่ต้ังของ
ห้ างสรรพสินค้ า โรงหนังชั้นนํา โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ประกอบกับมีโครงการระบบรถไฟชาญ
เมือง(สายสีแดง) ช่ วงบางซื่อ-รังสิต ของภาครัฐ ที่อยู่ระหว่ างการก่อสร้ าง อํานวยความสะดวก
ให้ กับประชากรที่จะเดินทางมายังรังสิตหรือผู้ท่อี าศัยอยู่ในแถบชาญเมือง อาคารสํานักงาน หรือ
ออฟฟิ ศต่างมีการกระจายตัวมายังชาญเมืองมากขึ้น ทําให้ มีการขยายตัวมาของชุมชนเมืองและ
ตลาดที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นบ้ านเดี่ยว บ้ านแฝด ทาวเฮาส์ คอนโดมีเนียม ฯลฯ ตาม
ถนนสายรังสิต-นครนายก หรือตามแนวเขตอําเภอธัญบุรี
จากข้ อมูลที่กล่าวมาเบื้องต้ นนั้น มีแนวโน้ มที่ว่าประชากรอาศัยอยู่ในเขตอําเภอธัญบุรี
จะตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น ผู้จัดทําจึงต้ องการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย
ของผู้ บริ โ ภคในเขตอํา เภอธั ญ บุ รี จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เพื่ อ เป็ นแนวทางให้ บริ ษั ท ผู้ พั ฒ นา
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อสังหาริ มทรัพย์พัฒนาที่อยู่อาศัยให้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริโภค และนักการตลาดที่อยู่
อาศัยจะจัดส่วนประสมทางการตลาดเข้ าไปมีอทิ ธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนได้
อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในเขตอําเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อที่อยู่อาศัยในเขตอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
4) เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตอําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานีของผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์

3. สมมติฐานงานวิจยั
ผู้ บ ริ โ ภคในเขตอํา เภอธัญ บุ รี จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ที่มี ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์
แตกต่ า งกัน ได้ แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ และระดั บ รายได้ จะมี ท่ีมี
กระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน
กระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในเขตอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
มีความสัมพันธ์กับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด
จําหน่ายและ การส่งเสริมการตลาด

4. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1) สามารถนําข้ อมูลที่ได้ จากการวิจัยไปกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้ เหมาะสมและ
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภค
2) สามารถนําข้ อมูลที่ได้ จากการวิจัยไปเป็ นข้ อมูลให้ กับผู้ประกอบการ เพื่อนําไปใช้
ในการวางแผนการตลาดของสินค้ าให้ มีคุณภาพ

5. ขอบเขตของการวิจยั
5.1 ขอบเขตด้ านประชากรและพื้นที่
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ท่ซี ้ ือหรือตั้งใจจะซื้อที่อยู่อาศัยในเขตอําเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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5.2 ขอบเขตด้ านเนื้อหา
ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ตามแนวคิดของคอตเลอร์
ฟิ ลลิ ป
แบ่งเป็ น 4 ด้ าน คือ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้ านการส่งเสริม
ทางการตลาด
ศึกษากระบวนการตั ดสินใจซื้อที่อยู่ อาศัย ประกอบด้ วย ความต้ องการได้ รับการ
กระตุ้นหรือการรับรู้ถึงความต้ องการ (Need arousal or Problem recognition), การแสวงหา
ข้ อมูล(Information search), การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives), การตัดสินใจ
ซื้อ (Purchase decision) และพฤติกรรมหลังการซื้อ(Post purchase behavior)
5.3 ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูล ในช่วง เดือน มกราคม ถึง เมษายน 2558

6. ระเบียบวิธีวิจยั
ในการวิจัยครั้งนี้ผ้ ูวิจัยทําการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการ
วิจัยส่งให้ กบั กลุ่มตัวอย่าง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ อาชีพ การศึกษา รายได้ ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของที่อยู่อาศัย
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ มี 5 ขั้นตอนได้ แก่ การ
รับรู้
ปัญหา การค้ นหาข้ อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ

7. ผลการศึกษา
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์
ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่าผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 245 คน ส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง อายุ 21 - 30 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยทํางานเป็ น
พนักงานเอกชน และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 30,001 บาท
ข้อมูลเกีย่ วกับส่วนประสมทางการตลาด
ผลจากการศึกษาวิจับพบว่า ในด้ านผลิตภัณฑ์ผ้ ูบริโภคมีความเห็นว่า ความปลอดภัยมี
ความสําคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ความสะดวกในการคมนาคม และคุณภาพวัสดุของตัวบ้ าน
ตามลําดับ
ด้ านราคา ผู้ท่ตี อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ราคาที่อยู่อาศัยมีความสําคัญมาก
ที่สดุ รองลงมาคือ การให้ สนิ เชื่อธนาคาร และค่าใช้ จ่ายส่วนกลาง ตามลําดับ
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ด้ านส่วนประสมทางการตลาด ผู้ท่ตี อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า การมีสาํ นักงาน
ขายมีค วามสํา คัญ มากที่สุด รองลงมาคือ การมีอิน เตอร์ เน็ทและแอพลิ เคชั่ น และจั ด บู ธ ตาม
สถานที่ต่างๆ เช่น ห้ างสรรพสินค้ า ตามลําดับ
ด้ านการส่งเสริมการขาย ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่ า การการยกเว้ นค่ า
ส่วนกลางตลอดชีพมีความสําคัญมากที่สดุ รองลงมาคือ การดาวน์ 50% พร้ อมโอน มีการโฆษณา
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์วิทยุ หนังสือพิมพ์ ตามลําดับ
ข้อมูลเกีย่ วกับกระบวนการตัดสินใจซื้ อทีอ่ ยู่อาศัย
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย ในขั้นตอนการรับรู้ปัญหา
ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ซื้อที่อยู่อาศัยเพราะเป็ นสถานที่ในการดํารงชีวิต
ของตนเอง มากที่สดุ รองลงมาคือซื้อที่อยู่อาศัยเพราะต้ องการซื้อเพื่อเป็ นสถานที่พักผ่อนเมื่อ
เกษียณ
ในขั้นตอนการค้ นหาข้ อมูลผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ก่อนซื้อที่
อยู่อาศัยท่านหาข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ มากที่สดุ รองลงมาคือก่อนซื้อที่อยู่อาศัยท่านสํารวจ
และสอบถามจากสํานักงานขายและก่อนซื้อที่อยู่อาศัยท่านสํารวจและสอบถามจากสํานักงานขาย
ตามลําดับ
ในขั้นตอนประเมินผลทางเลือกผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามคํานึงถึง ชื่อเสียง/และ
ความน่าเชื่อถือของบริษัทของผู้ประกอบการ มากที่สดุ รองลงมาคือราคาและการคาดคะเนราคา
ขายในอนาคต ตามลําดับ
ในขั้นตอนการตัดสินใจผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ท่านตัดสินใจ
ซื้อจากทําเลที่ต้ังที่สะดวกในการเดินทางและใกล้ กบั แหล่งชุมชน เช่น ใกล้ ห้างสรรพสินค้ า ตลาด
ทางด่วน ฯลฯมากที่สดุ รองลงมาคือท่านตัดสินใจซื้อจากโปรโมชั่นการปล่อยสินเชื่อจากธนาคารที่
น่าสนใจ ตามลําดับ
ในขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่ า
ท่านจะแนะนําให้ เพื่อนหรือคนใกล้ ชิดซื้อที่อยู่อาศัย รองลงมาคือท่านจะแนะนําให้ เพื่อนหรือคน
ใกล้ ชิดซื้อที่อยู่อาศัย จากโครงการเดียวกัน ตามลําดับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านข้ อที่ 1 ผู้ บริ โ ภคในเขตอํ า เภอธั ญ บุ รี จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี มี ข้ อมู ล
ประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และระดับรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่มีความ
แตกต่ างกันมีกระบวนการตัดสินใจในการซื้อที่อยู่ อาศัย ในขั้นตอนการรับรู้ปัญหา การค้ นหา
ข้ อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อที่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดของที่อยู่อาศัยได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ าน
ราคา ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ ายและด้ านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กับกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อในขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของผู้ บริโภคในการซื้อที่อยู่ อาศัย ในเขตอําเภอธัญบุรี
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จังหวัดปทุมธานี จากผลการวิจัยพบว่า ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้ านการส่งเสริม
การขายมี ค วามสัม พั น ธ์ ต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ในทิศ ทางเดี ย วกัน ระดั บ ค่ อ นข้ า งตํ่า และด้ า น
ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ ในทิศทางเดียวกันระดับตํ่ามาก ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ต้งั ไว้
สมมติฐานข้ อที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดของที่อยู่อาศัย ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ าน
ราคา ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ ายและด้ านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กับกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อในขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อของผู้บริโภคในการซื้อที่อยู่อาศัย ในเขตอําเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จากผลการวิจัยพบว่ า ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ ายมีความสัมพั นธ์ต่อ
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ ในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่ามาก และด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา และ
การส่งเสริมการขายไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมภายหลังการซื้อ

8. อภิปรายผลการศึกษา
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่
อาศัยแตกต่างกัน
ผู้ บ ริ โภคในอํา เภอธัญ บุรี จังหวัดปทุ มธานี
ที่มีระดับการศึกษาต่ า งกัน มี
กระบวนการในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย ขั้นตอนการตัดสินใจต่างกัน โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งผู้ท่มี ีการศึกษาสูง จะมีความรู้มีทศั นคติและมองการไกล
ขึ้น มีการมองหาความสะดวกสบาย มีความคิดเสรี สอดคล้ องกับงานวิจัย ของ กฤษณะ กสิบุตร
(2554) วิจัยเรื่องปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ผลการศึกษาพบว่ า ระดับการศึก ษามีผ ลต่ อการตัด สินใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล
ผู้บริโภคในอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือนต่ างกันมี
กระบวนการในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย ขั้นตอนการรับรู้ปัญหาต่างกันโดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนสูง มีการรับรู้ปัญหาสูงกว่าผู้ท่มี ีระดับรายได้ ท่ตี ่าํ กว่า แสดงให้ เห็นว่าผู้ท่มี ี
ระดับรายได้ สงู จะสามารถเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลเฉพาะ หรือฐานข้ อมูลที่ต้องมีค่าใช้ จ่ายในการเข้ าถึง
ซึ่ งเป็ นข้ อมู ลที่ส าํ คั ญ ต่ อ การตั ด สิน ใจในการซื้ อที่อยู่ อาศัย ได้ ม ากกว่ า ทํา ให้ มีการรั บ รู้ ปั ญ หา
มากกว่าผู้ท่มี ีระดับรายได้ ต่าํ กว่า
2. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดของการเลือกซื้อที่อยู่ อาศัยในเขตอําเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ อ ยู่ อ าศั ย ผู้ บ ริ โ ภคให้ ความสั ม พั น ธ์ ด้ าน
ผลิตภัณฑ์ในระดับมากรองลงมาคือด้ านราคาอยู่ในระดับมาก ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือการส่งเส่
ริมการขาย สอดคล้ องงานวิจัย ของสุนีย์ เจษฎาวรางกูล ฐิ ตินันท์ วารีวนิช และดวงตา สราญรมย์
(2553) ที่ได้ ทาํ การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้ านทาวเฮาส์ ในโครงการบริษัท
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วังทองกรุ๊ป จํากัด(มหาชน) ซึ่งผลการวิจัยพบว่ า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่ อการ
ตัดสินใจซื้อบ้ านทาวเฮ้ าส์ ในโครงการบริษัท วังทองกรุ๊ป จํากัด(มหาชน) พบว่าด้ านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือด้ านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือด้ านราคา และค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือด้ านการส่งเสริมการขาย ใน
ด้ านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้ ความสําคัญกับความปลอดภัยมากที่สุด รองลงมาคือความสะดวกใน
การคมนาคม ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของภัฐฎเดช มาเจริญ(2555) ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้ านจัดสรรของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งพบว่าประเด็นสําคัญที่ผ้ ูซ้ ือ
บ้ านให้ ความสําคัญมากที่สดุ คือ มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง และเดินทางคมนาคมได้
สะดวก ซึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคมักให้ ความสนใจตัวผลิตภัณฑ์ของที่อยู่
อาศัยมากขึ้น ทั้งทางด้ านลักษณะทางกายภาพของสินค้ าและด้ านความหลากหลายของสินค้ า
สอดคล้ องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ที่ได้ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์เป็ นสิ่งที่ตอบสนองความ
ต้ อ งการของลู ก ค้ า ให้ เ กิด ความพึ ง พอใจ อาจจะสัม ผัส ได้ แ ละสัม ผัส ไม่ ไ ด้ แต่ เ ป็ นสิ่ง ที่ท าํ ให้
ผู้บริโภคพอใจที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ัน
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค ในอําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี ผู้บริโภคให้ ความสําคัญด้ านการมีสาํ นักงานขายสามารถติดต่อได้ ง่ายในการติดต่อ ด้ าน
ช่องทางอินเตอร์เน็ต และแอพลิช่ัน พบว่าด้ านช่องทางการจัดจําหน่ายที่หลากหลายทําให้ เข้ าถึง
ผู้บริโภคได้ มากขึ้น ทําให้ ลูกค้ าเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่มีอยู่ได้ อย่างตามที่ต้องการ และตัดสินใจใน
ซื้อที่อยู่อาศัยได้ สะดวกขึ้น สอดคล้ องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ที่ได้ กล่าวว่า การหาสถานที่
ทํา เลที่ต้ั ง ของสํา นั ก งานที่ไ ด้ เ หมาะสม สะดวกสบายต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค ทํา ให้ ผ้ ู บ ริ โ ภคได้ รั บ ความ
สะดวกสบายในการติดต่อ และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ านการส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค ในอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี การยกเว้ นค่า
ส่วนกลางตลอดชีพ ดาวน์ 50% พร้ อมโอน การที่สร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ ูบริโภคตัดสินใจในซื้อที่อยู่
อาศัยนั้นสามารถดึงดูดและกระตุ้นให้ เกิดการสนใจ สอดคล้ องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ที่
ได้ กล่าวว่า เครื่องมือในการสื่อสารเพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้บริโภค โดยใช้ เพื่อจูงใจให้ เกิด
ความต้ องการในผลิตภัณฑ์น้ัน ใช้ เครื่องมือประสมประสานกัน ในการโฆษณา การจัดโปรโมชั่น
การสื่อสารโดยใช้ พนักงานขาย
3. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ใน
ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่
อาศัยในระดับค่ อนข้ างตํ่าซึ่ง การส่งเสริมการตลาดมีความสําพันธ์ต่อการตัดสิตใจซื้อมากที่สุด
โดยมี ค วามสัมพั น ธ์ใ นทิศ ทางเดี ย วกัน กับ การตัด สิน ใจซื้ อผู้ บ ริ โ ภคให้ ค วามสํา คัญ กับ การจั ด
โปรโมชั่นการยกเว้ นค่าส่วนกลางตลอดชีพ และการดาวน์ 50%พร้ อมโอนมากที่สดุ แสดงให้ เห็น
ว่า ปั จจุ บันตลาดที่อยู่อาศัยมีการเสนอขายให้ ท่ีอยู่อาศัยให้ ผ้ ูบริโภคจํานวนมาก ถ้ าบริษัทมีการ
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ส่งเสริมการตลาดที่ดี โดยมีการจัดโปรโมชั่นที่มีผลต่อการตัดสินใจที่เหมาะสม จะช่วยให้ ผ้ ูบริโภค
ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยได้ ง่ายและรวดเร็วขึ้น

9. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1. ผู้ประกอบการธุรกิจที่อยู่อาศัยควรมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของผู้บริโภคโดยให้ ความสําคัญกับความปลอดภัย ทําเลที่ต้งั ที่สะดวกในการคมนาคมและ
แบบบ้ านที่มีความทันสมัย แตกต่าง มีขนาดพื้นที่ใช้ สอยที่เหมาะสม เพื่อก่อให้ เกิดความพึงพอใจ
ต่อลูกค้ าเดิมและสร้ างความประทับใจต่อลูกค้ าใหม่
2. ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิจ ที่อ ยู่ อ าศั ย ความใส่ ใ จในส่ ว นประสมทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการขาย ให้ มี
ความน่ าสนใจเหมาะสมยุคโลกาภิวัฒน์ ข้ อมูลข่าวสารเผยแพร่ได้ อย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคสามารถ
เสาะหาข้ อ มู ล ต่ า งๆเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ส นใจซื้ อได้ อ ย่ า งรวดเร็ว ผู้ ป ระกอบการจึ ง ควร
เตรียมพร้ อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

10. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่ อาศัยของผู้บริโภคในเขตอําเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี” ครั้งนี้สาํ เร็จรุล่วงได้ ด้วยดีด้วยความกรุณา ความอนุเคราะห์และกําลังใจ
ที่ดีย่งิ จากบุคคลหลายท่าน ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่น้ ี
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.รชฏ ขําบุญ ซึ่งเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาที่ได้ กรุณาช่วยเหลือ ให้
คําแนะนํา คําปรึกษา ข้ อคิดที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาและตรวจทาน แก้ ไขข้ อบกพร่ องต่างๆ
รวมทั้งให้ คาํ แนะนําในการประมวลผลข้ อมูลด้ วยระบบคอมพิวเตอร์และการทดสอบต่างๆที่เป็ น
ประโยชน์จนการศึกษาวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์
ขอระลึ ก ถึ ง ความกรุ ณ าของคณาจารย์ ทุ ก ท่ า นที่เ ป็ นผู้ ช้ ี แนะแนวทางการศึ ก ษาใน
ตอนต้ นและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไม่ได้ กล่าวนามมา ณ ที่น้ ี ที่มีส่วนช่วยเหลือและเป็ นกําลังใจ
รวมทั้งให้ การสนับสนุนเป็ นอย่างดีจนทําให้ การศึกษาครั้งนี้สาํ เร็จลุล่วงด้ วยดี
การศึกษาครั้งนี้หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะเป็ นประโยชน์แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป หาก
มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่น้ ีด้วย
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