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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ1) เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสนิใจซ้ือที่อยู่อาศัยใน

เขตอาํเภอธญับุรี จังหวัดปทุมธานี 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของการเลือกซ้ือ

ที่อยู่อาศัยในเขตอาํเภอธญับุรี จังหวัดปทุมธานี 3) เพ่ือศึกษาอทิธพิลของปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีต่อกระบวนการตัดสนิใจซ้ือที่อยู่อาศัยในเขตอาํเภอธญับุรี จังหวัดปทุมธานี 4) เพ่ือ

เปรียบเทยีบกระบวนการตัดสนิใจซ้ือที่อยู่อาศัยในเขตอาํเภอธญับุรี จังหวัดปทุมธานีของผู้บริโภค 

จาํแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ วิธวิีจัยเป็นการวิจัยเชิงสาํรวจ(Survey Research) โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ซ้ือ ผู้ที่มีความสนใจ และมีความ

ตั้งใจจะซ้ือที่อยู่อาศัยในเขตอาํเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จาํนวน 245 คน ประมวลผลข้อมูล

ด้วยโปรแกรมสาํเรจ็รูป วิเคราะห์ SPSS ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า T-test One-Way ANOVA การวิเคราะห์ค่าสถติิสหสมัพันธอ์ย่างง่าย

ของเพียร์สนั(Pearson Product  Moment CorrelationCoefficient) ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05  

ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคในเขตอาํเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีที่มีลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ต่างกัน ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน อายุ ต่างกันอยู่ใน

กระบวนการตัดสินใจซ้ือที่อยู่อาศัย ขั้นตอนการรับรู้ ปัญหาแตกต่างกัน และส่วนประสมทาง

การตลาดของที่อยู่อาศัยได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายและด้านการ

ส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือในขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือของ

ผู้บริโภคในการซ้ือที่อยู่อาศัย ในเขตอาํเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จากผลการวิจัยพบว่า ด้าน

ราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายและด้านการส่งเสริมการขายมีความสมัพันธ์ต่อการตัดสนิใจซ้ือ 

ในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างตํ่า และด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือ ใน

ทศิทางเดียวกนัระดับตํ่ามาก ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

1. บทนาํ 

 

ที่อยู่อาศัยเป็นหน่ึงในปัจจัย 4 ที่มีความสําคัญต่อชีวิตมนุษย์ เป็นสถานที่ที่ มีไว้ 

สาํหรับเป็นที่พักผ่อน การใช้ชีวิตประจาํวันของตนเองและครอบครัว(พิไท ตาทอง, 2546) ตลาด

ที่อยู่อาศัยของไทยในช่วง10 ปีที่ผ่านมา (2547-2556) มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง เฉพาะใน
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เขตกรุงเทพมหานครและปริมลฑลพบว่ามีจาํนวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเพ่ิมสูงขึ้ นจาก 69,101 

หน่วยในปี 2547 เป็น 94,977 หน่วยในปี 2552 และในปี 2556 มีที่อยู่อาศัยสร้างเสรจ็ สงูถึง 

130,046 หน่วย เป็นที่น่าสงัเกตว่าโครงสร้างเสรจ็มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญ โดยสดัส่วน

ของห้องชุด ได้เพ่ิมขึ้นอย่างเหน็ได้ชัด จากร้อยละ 12.3 ในปี 2547 เป็นร้อยละ 53.5 ในปี 

2556 ในขณะที่บ้านเดี่ยวและบ้านแฝดมีสดัส่วนลดลงจากร้อยละ 65.4 ในปี 2547 เหลือร้อยละ 

25.9 ในปี 2556 (ศิวะ จงเจริญ, 2557) ขณะที่ตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวม ปี 2557 ที่ผ่านมา

ยังคงมีการเติบโตต่อเน่ืองแต่ไม่ร้อนแรงมากนัก ราคาที่อยู่อาศัยจะสูงขึ้ นตามต้นทุนที่ดินและ

ต้นทุนก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้ นอัตราดอกเบี้ ยที่ยังตํ่าและการแข่งขันกันปล่อยสินเช่ือของสถาบัน

การเงินเป็นปัจจัยสาํคัญในการขบัเคล่ือนกาํลังซ้ือโดยกาํลังซ้ือในประเทศจะเป็นตัวขับเคล่ือนหลัก

ในตลาดกลุ่มที่เติบโตจะเป็นคอนโดมิเนียมใน กทม.และปริมณฑล ส่วนในภมิูภาคกลุ่มที่เติบโตจะ

เป็นบ้านจัดสรร 

ในปี 2558-2560 ตลาดที่อยู่อาศัยยังมีโอกาสขยายตัวได้อกีมาก เน่ืองจากปี 2558 

จะเกิดประชาคมอาเซียน(AEC) ทาํให้มีการร่วมกันทางเศรษฐกิจในประเทศอาเซียนมากขึ้ น 

ประกอบกับสภาพแวดล้อมโดยรวมเอื้ อต่อการที่จะมีคนต่างชาติเข้ามามากขึ้ นการเติบโตที่อยู่

อาศัยจะขยายตัวไปยังเมืองใหญ่ๆเม่ือเปรียบเทียบราคาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยและ

ประเทศในAEC พบว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศถูกว่าสิงคโปร์ประมาณ 5 เท่า ถูกกว่า 

ประเทศมาเลเซีย 1 เท่า มีระดับราคาใกล้เคียงกบั ฟิลิปปินสแ์ละอนิโดนิเชีย  

ซ่ึงจากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นในด้านอุปทานของที่อยู่อาศัยว่ามีการเติบโตอย่าง

ต่อเน่ืองและรวดเร็วอย่างมีนัยสาํคัญเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มที่จาํนวนที่อยู่อาศัยจะ

เพ่ิมขึ้นตามนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นการลงทุน ทั้งประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ฯลฯ 

เม่ือพิจารณาด้านผู้บริโภคอุปสงค์ของที่อยู่อาศัยที่มีความต้องการซ้ือพบว่าประเภทที่

อยู่อาศัยที่ผู้บริโภคมีความต้องการซ้ือมากที่สดุคืออสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยซ่ึงรวมแล้วมี

ความต้องการสงูสดุถงึร้อยละ 94% ในขณะเดียวกนัเม่ือพิจารณาในแง่ของการโอนกรรมสทิธิ์ที่อยู่

อาศัยจะพบว่าการโอนกรรมสทิธิ์ ปี 2556 จาํนวน 180,395 หน่วย หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13 เม่ือ

เทยีบกบัปี 2555 และสงูสดุในรอบ 16 ปีนับตั้งแต่วิกฤตการณใ์นปี 2540 ดังภาพที่ 2 

  จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลที่มีการขยายตัวของเศรษฐกจิและสงัคม มี

การจัดตั้งนิคมอตุสาหกรรมจนกลายเป็นแหล่งรองรับแรงงานขนาดใหญ่ ทาํให้มีประชากรเข้ามา

อาศัยในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น เกดิการขยายตัวของชุมชนเมืองและเศรษฐกจิ อย่างเหน็ได้ชัดโดยสงัเกตได้

จากผลิตภัณฑม์วลรวมจังหวัด(GPP) ของจังหวัดปทุมธานีดังภาพที่ 3 
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ภาพที ่1 แผนภมิูแสดงผลิตภัณฑม์วลรวมจังหวัด(GPP) จังหวัดปทุมธานี 

ที่มา: สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

 

  เม่ือมีปริมาณประชากรเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่กมี็เพ่ิม

มาก เช่นกนั จังหวัดปทุมธานีแบ่งออกเป็น 7 อาํเภอ ได้แก่ อาํเภอลาดหลุมแก้ว อาํเภอสามโคก 

อาํเภอเมืองปทุมธานี อาํเภอคลองหลวง อาํเภอธญับุรี อาํเภอลาํลูกกา และอาํเภอหนองเสอื  

  อาํเภอธัญบุรี เป็นอาํเภอหน่ึงของจังหวัดปทุมธานี มีลักษณะเป็นแนวยาวขนานไปกบั

คลองรังสติประยูรศักดิ์ไปจนสดุเขตจังหวัด เป็นเขตพ้ืนที่ที่มีความเจริญมาก มากกว่าอาํเภอเมือง

ปทุมธานี เน่ืองจากเป็นทางผ่านของการคนนาคมไปภาคเหนือ ภาคอสีาน โดยมีเขตเทศบาลนคร 

1 แห่ง คือ เทศบาลนครรังสติหรือ นครรังสติ เป็นเทศบาลในเขตอาํเภอธญับุรี จังหวัดปทุมธานี 

โดยนครรังสติเป็นเมืองปริมณฑลที่รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานครในทางตอนเหนือ ใน

ปัจจุบันรังสิตกลายเป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทางต่อไปยังบางจังหวัดในภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เป็นทางเช่ือมต่อหรือเป็นประตู่สู่ทางออก เป็นที่ตั้งของ

ห้างสรรพสินค้า โรงหนังช้ันนาํ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ประกอบกับมีโครงการระบบรถไฟชาญ

เมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ-รังสิต ของภาครัฐ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง อาํนวยความสะดวก

ให้กับประชากรที่จะเดินทางมายังรังสิตหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในแถบชาญเมือง อาคารสาํนักงาน หรือ

ออฟฟิศต่างมีการกระจายตัวมายังชาญเมืองมากขึ้น ทาํให้มีการขยายตัวมาของชุมชนเมืองและ

ตลาดที่อยู่อาศัยเพ่ิมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวเฮาส ์คอนโดมีเนียม ฯลฯ ตาม

ถนนสายรังสติ-นครนายก หรือตามแนวเขตอาํเภอธญับุรี 

  จากข้อมูลที่กล่าวมาเบื้องต้นน้ัน มีแนวโน้มที่ว่าประชากรอาศัยอยู่ในเขตอาํเภอธญับุรี

จะตัดสนิใจซ้ือที่อยู่อาศัยเพ่ิมมากขึ้น ผู้จัดทาํจึงต้องการศึกษากระบวนการตัดสนิใจซ้ือที่อยู่อาศัย

ของผู้บริโภคในเขตอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเป็นแนวทางให้บริษัทผู้พัฒนา
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อสังหาริมทรัพย์พัฒนาที่อยู่อาศัยให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และนักการตลาดที่อยู่

อาศัยจะจัดส่วนประสมทางการตลาดเข้าไปมีอทิธิพลต่อกระบวนการตัดสนิใจในแต่ละขั้นตอนได้

อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1) เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสนิใจซ้ือที่อยู่อาศัยในเขตอาํเภอธญับุรี จังหวัดปทุมธานี 

2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของการเลือกซ้ือที่อยู่อาศัยในเขตอาํเภอ

ธญับุรี จังหวัดปทุมธานี 

3) เพ่ือศึกษาอทิธพิลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อกระบวนการตัดสนิใจ

ซ้ือที่อยู่อาศัยในเขตอาํเภอธญับุรี จังหวัดปทุมธานี 

4) เพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือที่อยู่อาศัยในเขตอาํเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานีของผู้บริโภค จาํแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 

3. สมมติฐานงานวิจยั 

ผู้บริโภคในเขตอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์

แตกต่างกันได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ จะมีที่ มี

กระบวนการตัดสนิใจซ้ือที่อยู่อาศัยแตกต่างกนั  

กระบวนการตัดสนิใจซ้ือที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในเขตอาํเภอธญับุรี จังหวัดปทุมธานี 

มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด

จาํหน่ายและ การส่งเสริมการตลาด 

 

4.  ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1) สามารถนาํข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปกาํหนดกลยุทธท์างการตลาดให้เหมาะสมและ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

2) สามารถนาํข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปเป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบการ เพ่ือนาํไปใช้

ในการวางแผนการตลาดของสนิค้าให้มีคุณภาพ 

 

5.  ขอบเขตของการวิจยั 

5.1 ขอบเขตด้านประชากรและพ้ืนที่ 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้ที่ซ้ือหรือตั้งใจจะซ้ือที่อยู่อาศัยในเขตอาํเภอ

ธญับุรี จังหวัดปทุมธานี 
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5.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ตามแนวคิดของคอตเลอร์ ฟิลลิป 

แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย และด้านการส่งเสริม

ทางการตลาด 

ศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย  ความต้องการได้รับการ

กระตุ้นหรือการรับรู้ถึงความต้องการ (Need arousal or Problem recognition), การแสวงหา

ข้อมูล(Information search), การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives), การตัดสนิใจ

ซ้ือ (Purchase decision) และพฤติกรรมหลังการซ้ือ(Post purchase behavior)  

5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

  ทาํการเกบ็รวบรวมข้อมูล ในช่วง เดือน มกราคม ถงึ เมษายน 2558 

 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั 

  ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยทาํการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

วิจัยส่งให้กบักลุ่มตัวอย่าง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ อาชีพ การศึกษา รายได้ต่อเดือน 

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของที่อยู่อาศัย 

  ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบักระบวนการตัดสนิใจซ้ือ มี 5 ขั้นตอนได้แก่ การ

รับรู้ 

ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสนิใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

 

7. ผลการศึกษา 

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

  ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่าผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 245 คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง อายุ 21 - 30 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยทาํงานเป็น

พนักงานเอกชน และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 30,001 บาท 

  ขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

  ผลจากการศึกษาวิจับพบว่า ในด้านผลิตภัณฑผู้์บริโภคมีความเหน็ว่า ความปลอดภัยมี

ความสาํคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ความสะดวกในการคมนาคม และคุณภาพวัสดุของตัวบ้าน 

ตามลาํดับ 

   ด้านราคา ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็ว่า ราคาที่อยู่อาศัยมีความสาํคัญมาก

ที่สดุ รองลงมาคือ การให้สนิเช่ือธนาคาร และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ตามลาํดับ 
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  ด้านส่วนประสมทางการตลาด ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็ว่า การมีสาํนักงาน

ขายมีความสาํคัญมากที่สุด รองลงมาคือ การมีอินเตอร์เน็ทและแอพลิเคช่ัน และจัดบูธตาม

สถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสนิค้า ตามลาํดับ 

  ด้านการส่งเสริมการขาย ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า การการยกเว้นค่า

ส่วนกลางตลอดชีพมีความสาํคัญมากที่สดุ รองลงมาคือ การดาวน์ 50% พร้อมโอน มีการโฆษณา

ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทศัน์วิทยุ หนังสอืพิมพ์  ตามลาํดับ 

  ขอ้มูลเกีย่วกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือทีอ่ยู่อาศยั 

  ผลการศึกษาวิจัยพบว่า กระบวนการตัดสนิใจซ้ือที่อยู่อาศัย ในขั้นตอนการรับรู้ ปัญหา

ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็ว่า ซ้ือที่อยู่อาศัยเพราะเป็นสถานที่ในการดาํรงชีวิต

ของตนเอง มากที่สดุ รองลงมาคือซ้ือที่อยู่อาศัยเพราะต้องการซ้ือเพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อนเม่ือ

เกษียณ 

  ในขั้นตอนการค้นหาข้อมูลผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็ว่า ก่อนซ้ือที่

อยู่อาศัยท่านหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มากที่สดุ รองลงมาคือก่อนซ้ือที่อยู่อาศัยท่านสาํรวจ

และสอบถามจากสาํนักงานขายและก่อนซ้ือที่อยู่อาศัยท่านสาํรวจและสอบถามจากสาํนักงานขาย 

ตามลาํดับ 

  ในขั้นตอนประเมินผลทางเลือกผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามคาํนึงถึง ช่ือเสียง/และ

ความน่าเช่ือถือของบริษัทของผู้ประกอบการ มากที่สดุ รองลงมาคือราคาและการคาดคะเนราคา

ขายในอนาคต ตามลาํดับ 

  ในขั้นตอนการตัดสินใจผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็ว่า ท่านตัดสนิใจ

ซ้ือจากทาํเลที่ตั้งที่สะดวกในการเดินทางและใกล้กบัแหล่งชุมชน เช่น ใกล้ห้างสรรพสนิค้า ตลาด 

ทางด่วน ฯลฯมากที่สดุ รองลงมาคือท่านตัดสนิใจซ้ือจากโปรโมช่ันการปล่อยสนิเช่ือจากธนาคารที่

น่าสนใจ ตามลาํดับ 

  ในขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซ้ือผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็ว่า 

ท่านจะแนะนาํให้เพ่ือนหรือคนใกล้ชิดซ้ือที่อยู่อาศัย รองลงมาคือท่านจะแนะนาํให้เพ่ือนหรือคน

ใกล้ชิดซ้ือที่อยู่อาศัย จากโครงการเดียวกนั ตามลาํดับ 

  การวิเคราะหข์อ้มูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 

  สมมติฐานข้อที่  1  ผู้บ ริโภคในเขตอํา เภอธัญบุ รี  จั งหวัดปทุมธานี  มี ข้อมูล

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือนที่มีความ

แตกต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจในการซ้ือที่อยู่อาศัย ในขั้นตอนการรับรู้ ปัญหา การค้นหา

ข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสนิใจซ้ือและพฤติกรรมภายหลังการซ้ือที่แตกต่างกนั 
  สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดของที่อยู่อาศัยได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ ์ด้าน

ราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายและด้านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กับกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือในขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในการซ้ือที่อยู่อาศัย ในเขตอาํเภอธัญบุรี 
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จังหวัดปทุมธานี จากผลการวิจัยพบว่า ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายและด้านการส่งเสริม

การขายมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือ ในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างตํ่า และด้าน

ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือ ในทิศทางเดียวกันระดับตํ่ามาก ซ่ึงสอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

  สมมติฐานข้อที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดของที่อยู่อาศัย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ ์ด้าน

ราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายและด้านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กับกระบวนการ

ตัดสนิใจซ้ือในขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซ้ือของผู้บริโภคในการซ้ือที่อยู่อาศัย ในเขตอาํเภอ

ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีจากผลการวิจัยพบว่า ด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายมีความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ในทศิทางเดียวกนัในระดับตํ่ามาก และด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา และ

การส่งเสริมการขายไม่มีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ  

 

8.  อภิปรายผลการศึกษา 

  1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนักระบวนการตัดสนิใจซ้ือที่อยู่

อาศัยแตกต่างกนั 

   ผู้บริโภคในอาํเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมี

กระบวนการในการตัดสนิใจซ้ือที่อยู่อาศัย ขั้นตอนการตัดสนิใจต่างกนั โดยผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงผู้ที่มีการศึกษาสงู จะมีความรู้ มีทศันคติและมองการไกล

ขึ้น มีการมองหาความสะดวกสบาย มีความคิดเสรี สอดคล้องกับงานวิจัย ของ กฤษณะ กสิบุตร 

(2554) วิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต

กรงุเทพและปริมณฑล 

   ผู้บริโภคในอาํเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกันมี

กระบวนการในการตัดสนิใจซ้ือที่อยู่อาศัย ขั้นตอนการรับรู้ ปัญหาต่างกนัโดยผู้ตอบแบบสอบถาม

ที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนสงู มีการรับรู้ ปัญหาสงูกว่าผู้ที่มีระดับรายได้ที่ตํ่ากว่า แสดงให้เหน็ว่าผู้ที่มี

ระดับรายได้สงู จะสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเฉพาะ หรือฐานข้อมูลที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึง

ซ่ึงเป็นข้อมูลที่สาํคัญต่อการตัดสินใจในการซ้ือที่อยู่อาศัยได้มากกว่า ทาํให้มีการรับรู้ ปัญหา

มากกว่าผู้ที่มีระดับรายได้ตํ่ากว่า 
 

  2.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของการเลือกซ้ือที่อยู่อาศัยในเขตอาํเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี 

   ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่อยู่อาศัย ผู้บริโภคให้ความสัมพันธ์ด้าน

ผลิตภัณฑ์ในระดับมากรองลงมาคือด้านราคาอยู่ในระดับมาก ส่วนที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสดุคือการส่งเส่

ริมการขาย สอดคล้องงานวิจัย ของสนีุย์ เจษฎาวรางกูล ฐิตินันท ์วารีวนิช และดวงตา สราญรมย์

(2553) ที่ได้ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือบ้านทาวเฮาส ์ในโครงการบริษัท 
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วังทองกรุ๊ป จาํกัด(มหาชน) ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือบ้านทาวเฮ้าส ์ในโครงการบริษัท วังทองกรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) พบว่าด้านที่มีค่าเฉล่ีย

สงูสดุคือด้านผลิตภัณฑ ์รองลงมาคือด้านราคา และค่าเฉล่ียตํ่าสดุคือด้านการส่งเสริมการขาย ใน

ด้านผลิตภัณฑ ์ผู้บริโภคให้ความสาํคัญกบัความปลอดภัยมากที่สุด รองลงมาคือความสะดวกใน

การคมนาคม ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของภัฐฎเดช มาเจริญ(2555) ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มี

อทิธพิลต่อการเลือกซ้ือบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น ซ่ึงพบว่าประเดน็สาํคัญที่ผู้ซ้ือ

บ้านให้ความสาํคัญมากที่สดุคือ มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ช่ัวโมง และเดินทางคมนาคมได้

สะดวก ซ่ึงในการตัดสนิใจเลือกซ้ือที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคมักให้ความสนใจตัวผลิตภัณฑข์องที่อยู่

อาศัยมากขึ้ น ทั้งทางด้านลักษณะทางกายภาพของสินค้าและด้านความหลากหลายของสินค้า 

สอดคล้องกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546)  ที่ได้กล่าวว่า  ผลิตภัณฑเ์ป็นสิ่งที่ตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ อาจจะสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ แต่เป็นสิ่งที่ทาํให้

ผู้บริโภคพอใจที่จะเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ั์น 

   ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค ในอาํเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี ผู้บริโภคให้ความสาํคัญด้านการมีสาํนักงานขายสามารถติดต่อได้ง่ายในการติดต่อ ด้าน

ช่องทางอินเตอร์เนต็ และแอพลิช่ัน พบว่าด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายที่หลากหลายทาํให้เข้าถึง

ผู้บริโภคได้มากขึ้น ทาํให้ลูกค้าเปรียบเทยีบกบัคู่แข่งที่มีอยู่ได้อย่างตามที่ต้องการ และตัดสนิใจใน

ซ้ือที่อยู่อาศัยได้สะดวกขึ้น สอดคล้องกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ที่ได้กล่าวว่า การหาสถานที่

ทาํเลที่ตั้ งของสาํนักงานที่ได้เหมาะสม สะดวกสบายต่อผู้บริโภค ทาํให้ผู้บริโภคได้รับความ

สะดวกสบายในการติดต่อ และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค 

   ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีความสมัพันธ์ต่อ

กระบวนการตัดสนิใจซ้ือที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค ในอาํเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี การยกเว้นค่า

ส่วนกลางตลอดชีพ ดาวน์ 50% พร้อมโอน การที่สร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสนิใจในซ้ือที่อยู่

อาศัยน้ันสามารถดึงดูดและกระตุ้นให้เกดิการสนใจ สอดคล้องกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ที่

ได้กล่าวว่า เคร่ืองมือในการสื่อสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กบัผู้บริโภค โดยใช้เพ่ือจูงใจให้เกดิ

ความต้องการในผลิตภัณฑ์น้ัน ใช้เคร่ืองมือประสมประสานกัน ในการโฆษณา การจัดโปรโมช่ัน 

การสื่อสารโดยใช้พนักงานขาย 
 

  3.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ใน

ขั้นตอนการตัดสนิใจซ้ือที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในอาํเภอธญับุรี จังหวัดปทุมธานี 

   ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสมัพันธ์ต่อกระบวนการตัดสนิใจซ้ือที่อยู่

อาศัยในระดับค่อนข้างตํ่าซ่ึง การส่งเสริมการตลาดมีความสาํพันธ์ต่อการตัดสิตใจซ้ือมากที่สุด 

โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจซ้ือผู้บริโภคให้ความสาํคัญกับการจัด

โปรโมช่ันการยกเว้นค่าส่วนกลางตลอดชีพ และการดาวน์ 50%พร้อมโอนมากที่สดุ แสดงให้เหน็

ว่า ปัจจุบันตลาดที่อยู่อาศัยมีการเสนอขายให้ที่อยู่อาศัยให้ผู้บริโภคจาํนวนมาก ถ้าบริษัทมีการ
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ส่งเสริมการตลาดที่ดี โดยมีการจัดโปรโมช่ันที่มีผลต่อการตัดสนิใจที่เหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริโภค

ตัดสนิใจซ้ือที่อยู่อาศัยได้ง่ายและรวดเรว็ขึ้น 

 

9.  ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

  1. ผู้ประกอบการธุรกจิที่อยู่อาศัยควรมีการออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้สอดคล้องกบัความ

ต้องการของผู้บริโภคโดยให้ความสาํคญักบัความปลอดภัย ทาํเลที่ตั้งที่สะดวกในการคมนาคมและ

แบบบ้านที่มีความทนัสมัย แตกต่าง มีขนาดพ้ืนที่ใช้สอยที่เหมาะสม เพ่ือก่อให้เกดิความพึงพอใจ

ต่อลูกค้าเดิมและสร้างความประทบัใจต่อลูกค้าใหม่ 

  2. ผู้ประกอบการธุรกิจที่อยู่อาศัย ความใส่ใจในส่วนประสมทางการตลาดของ

ผลิตภัณฑ ์ทั้งในด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ช่องทางการจัดจาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย ให้มี

ความน่าสนใจเหมาะสมยุคโลกาภิวัฒน์ ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ได้อย่างรวดเรว็ ผู้บริโภคสามารถ

เสาะหาข้อมูล ต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สนใจซ้ือได้อย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการจึงควร

เตรียมพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงที่เกดิขึ้น 

 

10. กิตติกรรมประกาศ 

  การศึกษาวิจัยเร่ือง “กระบวนการตัดสินใจซ้ือที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในเขตอาํเภอ

ธญับุรี จังหวัดปทุมธานี” คร้ังน้ีสาํเรจ็รุล่วงได้ด้วยดีด้วยความกรุณา ความอนุเคราะห์และกาํลังใจ

ที่ดีย่ิงจากบุคคลหลายท่าน ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่น้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.รชฏ ขาํบุญ ซ่ึงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้กรุณาช่วยเหลือ ให้

คาํแนะนาํ คาํปรึกษา ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและตรวจทาน แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 

รวมทั้งให้คาํแนะนาํในการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และการทดสอบต่างๆที่เป็น

ประโยชน์จนการศึกษาวิจัยน้ีเสรจ็สมบูรณ ์

ขอระลึกถึงความกรุณาของคณาจารย์ทุกท่านที่เป็นผู้ช้ีแนะแนวทางการศึกษาใน

ตอนต้นและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวนามมา ณ ที่น้ี ที่มีส่วนช่วยเหลือและเป็นกาํลังใจ

รวมทั้งให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจนทาํให้การศึกษาคร้ังน้ีสาํเรจ็ลุล่วงด้วยดี 

  การศึกษาคร้ังน้ีหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป หาก

มีข้อผดิพลาดประการใดกข็ออภัยมา ณ ที่น้ีด้วย 
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