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บทคัดย่อ 
การศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรส าหรับ

ผูสู้งอายุ โครงการศุภาลยั จงัหวดัระยอง  มีวตัถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรส าหรับผูสู้งอาย ุโครงการศุภาลยั จงัหวดัระยอง  2)เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรส าหรับผูสู้งอาย ุโครงการศุภาลยั จงัหวดัระยอง ท าการ
รวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้กลุ่มตวัอย่าง คือ ลูกบา้นในโครงการ ศุภาลยั 
จงัหวดัระยอง   จ  านวน 301 คน วิเคราะห์ผลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) อธิบายผลการ
วิเคราะห์ ไดแ้ก่ การแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติt-test 
ความแปรปรวนทางเดียว  (One – way ANOVA)   และการถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการศึกษาพบวา่  1)ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัระยองท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 40-49 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-35,000 บาท  ประกอบ
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  และมีลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัปัจจุบนัเป็นบา้นเด่ียว  2) ผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยู่
ในระดบัส าคญัมาก โดยเรียงตามล าดบัดงัน้ี ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์  ด้านราคา   ด้านลกัษณะทางกายภาพ   
ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  ดา้นบุคลากรและดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย   มีค่าเฉล่ีย
ท่ีระดบัมาก  ตามล าดบั3)ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรส าหรับผูสู้งอายุ โครงการศุภาลยั 
จงัหวดัระยอง  พบวา่  โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่น
ระดบัส าคญัมาก โดยเรียงตามล าดบัดงัน้ี ดา้นการรับรู้ปัญหา  ดา้นการตดัสินใจซ้ือ และดา้นการประเมิน
ทางเลือก 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  1) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านจดัสรร
ส าหรับผูสู้งอายุ โครงการศุภาลยั จงัหวดัระยอง  พบวา่  ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัระยองท่ีมีเพศ อายุ  รายได ้ 
อาชีพ และลักษณะท่ีอยู่อาศัยปัจจุบันต่างกัน    ท าให้การตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรส าหรับผู ้สูงอายุ   
โครงการศุภาลยั จงัหวดัระยองโดยภาพรวมไม่ต่างกนั 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์  



ดา้นราคา   ดา้นลกัษณะทางกายภาพ   ดา้นบุคลากร   ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ   ดา้นการส่งเสริมการตลาด
และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรส าหรับผูสู้งอายุ โครงการศุภาลยั 
จงัหวดัระยองโดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.917 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ได้
ร้อยละ 84.1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05   

ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร
ส าหรับผูสู้งอายุ  ดงันั้นจึงน ามาเพื่อเป็นแนวทางการพฒันาและปรับปรุงกลยทุธ์ให้โครงการและกระตุน้ให้
เกิดการตดัสินใจซ้ือมากข้ึน  โครงการท่ีอยู่อาศยัควรให้ความส าคญักบัรูปแบบของท่ีอยู่อาศยัท่ีมีความ
แข็งแรง   พิจารณาควบคู่ไปกบัราคาท่ีมีความเหมาะสมในทุกดา้น  เลือกท าเลท่ีตั้งให้มีความสะดวกในการ
คมนาคมท่ีสะดวกจดัโปรโมชัน่เพื่อดึงดูดให้ผูบ้ริโภคมีความสนใจและเกิดการตดัสินใจซ้ือและการตั้งกล
ยทุธ์ดา้นการบริการท่ีดีทั้งการบริการทั้งก่อนและหลงัการขายท่ีดี มีเจา้หนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาอยา่งเป็นมิตรและ
ใกลชิ้ด เพื่อเป็นปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมการตดัสินใจเลือกซ้ือโครงการแก่ผูบ้ริโภคได ้
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจซ้ือ, บา้นจดัสรรส าหรับผูสู้งอายุ 
 
Abstract 

The study of the marketing mix factors influencing the decision of buying a house for the elderly 
Supalai Project, Rayong Province has objectives 1) To study personal factors influencing the decision of 
buying a house for the elderly Supalai Project, Rayong Province 2) to study the marketing mix factors 
influencing the decision to purchase a house for the elderly Supalai Project Rayong province collected the 
information received from the questionnaire. The questionnaire was used as a sample group of villagers in 
Supalai Project, Rayong Province, with 301 people. Standard deviation Test hypothesis using t-test 
statistics. One-way ANOVA and Multiple Regression Analysis at a statistically significant level of 0.05. 

The study found that 1) The results of the analysis of personal factors showed that the majority of 
the sample group of consumers in Bangkok were male, aged 40-49 years old with average monthly income. 
30,001-35,000 baht for occupation of private company employees And the current housing characteristics 
are single houses. 2) The overall analysis of the factors of marketing mix is at a very important level. When 
considering each aspect, it was found that all aspects were at a very important level. In the following order: 
product   price   physical  characteristics   marketing promotion   process   people and places  Have a very 
high average 3) Analysis of the decision to buy a house for the elderly Supalai Project, Rayong Province, 
found that the overall picture was of great importance. When considering each aspect, it was found that all 
aspects were at a very important level. In this order Problem perception Purchasing decisions And 
alternative assessment aspects 



The results of hypothesis testing showed that 1) personal factors affecting the decision of buying a 
house for the elderly. Supalai Project, Rayong Province, found that consumers in Rayong province had 
different sex, age, income, occupation and characteristics of residence. Making the decision to buy a house 
for the elderly Supalai Project In general, Rayong Province is not different. 2) factors of marketing mix, 
product, price, physical characteristics, personnel, service process Marketing promotion and distribution 
channels Affect the decision to buy a house for the elderly Supalai Project Rayong Province, where the 
multiple correlation coefficient (R) was 0.917 and the relationship was able to be described at 84.1%, 
statistically significant at 0.05. 

The results of this study found that the marketing mix factors influencing the decision to buy 
housing for the elderly. Therefore, to guide the development and improvement of the strategy to make the 
project more interested and stimulate purchasing decisions. Housing projects should focus on a strong 
housing style. To consider the price along with the suitability in all aspects, select a location with 
convenience, convenient transportation, organize promotions to attract consumers' interest and make 
purchasing decisions and setting up a service strategy that Good service both before and after the sale are 
good. Have a friendly and intimate consultant to be a factor that helps to promote the decision to buy the 
project for the consumer. 
 
Keywords: marketing mix factors, purchasing decisions, housing for the elderly 
 
บทน า 

เน่ืองจากผูสู้งอายุมกัมีการเปล่ียนแปลงทางร่างกายหลายๆ ด้าน การปรับเปล่ียนท่ีอยู่อาศยัให้
เหมาะสมจึงเป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อให้ผูสู้งอายุสามารถท ากิจวตัรประจ าวนัต่างๆ ไดอ้ยา่งสะดวกปลอดภยั ช่วย
ลดความเส่ียงต่อการล่ืนลม้และป้องกนัอุบติัเหตุต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน  ทั้งน้ี การออกแบบท่ีพกัอาศยัส าหรับ
ผูสู้งอายุควรให้ความส าคญัตั้งแต่โครงสร้าง การตกแต่งบา้น การจดัวาง การติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกต่างๆ เพื่อรองรับความเส่ือมถอยของร่างกายในดา้นการมองเห็น การไดย้ิน การเคล่ือนไหวร่างกาย 
และความไม่สมดุลของฮอร์โมนและอารมณ์ การปรับเปล่ียนพื้นท่ีให้เหมาะสมกบัพฤติกรรมในการใชชี้วติ
ของผูสู้งอายุ เพื่อให้มีความปลอดภยั ใชง้านไดง่้าย และมีความสะดวก  ซ่ึงจากการวิจยัพบวา่สถานท่ีท่ีเกิด
อุบติัเหตุบ่อยท่ีสุดส าหรับผูสู้งอายคืุอบริเวณห้องน ้ าและบนัได โดยหลกัการออกแบบเบ้ืองตน้ ควรค านึงถึง 
“การป้องกนัและลดอุบติัเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึน” “การท าให้สามารถใชชี้วิตประจ าวนัไดง่้ายและสะดวกข้ึน” 
“การส่งเสริมสุขภาวะท่ีดี” ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะช่วยใหผู้สู้งอายสุามารถอาศยัร่วมกบัทุกคนในบา้นไดอ้ยา่ง
มีความสุข  หากมีท่ีพกัอาศยัเดิมอยูแ่ลว้อาจไม่จ  าเป็นตอ้งปรับปรุงบา้นทั้งหลงัเพราะพฤติกรรมการใช้ชีวิต
ของผูสู้งอายุจะคุ้นเคยกับการใช้พื้นท่ีเดิม ๆ เช่นห้องนอนระเบียงหน้าบ้านเป็นต้น เราจึงควรเลือก



ปรับเปล่ียนพื้นท่ีตามพฤติกรรมในการใชชี้วิตของผูสู้งอายุให้ปลอดภยัใชง้านไดง่้ายและสะดวกมากยิ่งข้ึน
โดยท่ีไม่ตอ้งส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายมาก เช่น  มีทางลาดให้รถเข็นข้ึนลงอยา่งสะดวก  พื้นบา้น ควรเรียบเสมอ
กนั  ถา้เป็นกระเบ้ืองตอ้งเลือกชนิดท่ีไม่ล่ืนเพื่อป้องกนัการล่ืนลม้  ไม่มนัและไม่มีลวดลายเยอะจนลายตา   มี
แสงสว่างเพียงพอ   ห้องน ้ า ควรมีการแยกระหว่างส่วนเปียกและส่วนแห้ง แต่ไม่ควรมีพื้นต่างระดบั พื้น
ห้องน ้ าควรเป็นพื้นหยาบและมีการติดตั้งราวจบัเพื่อกนัช่วยพยุงตวัและกนัล่ืนลม้ และควรเลือกใชสุ้ขภณัฑ์
ให้เหมาะสมกบัผูสู้งวยั  มีอุปกรณ์เทคโนโลยีดา้นความปลอดภยั ในการช่วยดูแลผูสู้งอายุ เช่น กลอ้งวงจร
ปิด แบบ Real time ท่ีส่งขอ้มูลผา่น Application มือถือ   สัญญาณฉุกเฉินท่ีสามารถท างานร่วมกบักลอ้งหรือ
สถานพยาบาล  เซนเซอร์ตรวจจบัการหกลม้  ตรวจจบัความดนั 

โครงการท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผูสู้งอายจุะมีปัจจยัแห่งความส าเร็จ คือ การสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้
หรือผูท่ี้มาพกัอาศยัว่า จะสามารถดูแลและรักษาพยาบาลเป็นอย่างดีตลอดชีวิตจนกว่าจะส้ินลมหายใจ ใน
การพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัส าหรับผูสู้งอายุมีความแตกต่างจากการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัโดยทัว่ไป 
เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีอยู่อาศยัส าหรับผูสู้งอายุ ตอ้งให้ความส าคญักบังานบริการหลงัการขายมากเป็น
พิเศษ  ผูป้ระกอบการตอ้งให้การดูแลลูกคา้ในระยะยาว ไม่ส้ินสุดเหมือนการพฒันาโครงการบา้นจดัสรร
และอาคารชุดพกัอาศยัโดยทัว่ไป นอกจากนั้น ผูป้ระกอบการยงัตอ้งผสมผสานการออกแบบ การก่อสร้าง 
และการใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม โดยจะตอ้งมีการออกแบบบา้นพกัอาศยัหรือห้องพกัใหมี้ความปลอดภยัต่อ
ผูสู้งอายุ มีบริการผูดู้แลและมีการรักษาพยาบาลตามภาวะสุขภาพของผูสู้งอายุท่ีไดม้าตรฐานเช่นเดียวกบั
โรงพยาบาล มีกิจกรรมสันทนาการเพื่อผูสู้งอายอุยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรส าหรับผูสู้งอายุ 
โครงการศุภาลยั จงัหวดัระยอง  

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร
ส าหรับผูสู้งอาย ุโครงการศุภาลยั จงัหวดัระยอง 
 
สมมติฐานของการวจัิย 
  1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรแตกต่างกนั 
  2. ส่วนประสมการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจัิย  

การวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านจดัสรรส าหรับ
ผูสู้งอาย ุโครงการศุภาลยั จงัหวดัระยอง  ในคร้ังน้ี  เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) 
ซ่ึงผูว้จิยัก าหนดกรอบแนวคิดการวจิยั ดงัน้ี 



ขอบเขตด้านพืน้ที ่ 
       โครงการศุภาลยั จงัหวดัระยอง 

           ขอบเขตด้านเน้ือหา 
                 การตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรส าหรับผูสู้งอาย ุโครงการศุภาลยั จงัหวดัระยอง   
  ขอบเขตด้านประชากร  
    ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ  ผูบ้ริโภคโครงการศุภาลยั จงัหวดัระยอง 

     ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรอิสระ คือ  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ อันเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ  อายุ  รายไดต่้อเดือน  อาชีพ   ลกัษณะท่ีอาศยัปัจจุบนั  และปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการ(Marketing Mix 7Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด ดา้น
บุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ  

 ตัวแปรตาม  คือ พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรของผูสู้งอายุ ได้แก่  การรับรู้ปัญหา         
การคน้หาขอ้มูล   การประเมินทางเลือก  การตดัสินใจซ้ือและหลงัการซ้ือ    

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย          
ผูท่ี้ซ้ือบา้นจดัสรรในจงัหวดัระยอง ซ่ึงเลือกโครงการ ศุภาลยั การเดน้วิลล์ ระยอง ซ่ึงเม่ือท าการ

ตรวจสอบแล้วพบว่า มีทั้งหมด 301 ราย ผูท้  าการศึกษาจึงท าการเลือกประชากรทั้งหมดเป็นตวัอย่างใน
การศึกษาในคร้ังน้ี 
  เคร่ืองมือใช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีไดแ้ก่ แบบสอบถาม ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
โดยการตั้งค  าถามใน แบบสอบถามตอ้งเป็นค าถามท่ีมีความครอบคลุมนิยามศพัท์เฉพาะ ซ่ึงการวิจยัน้ีเป็น
วิธีการวิจยัเชิงส ารวจท่ีใชแ้บบสอบถามทั้งแบบปลายปิดและแบบปลายเปิด โดยในส่วนของแบบสอบถาม
ปลายปิดผูว้ิจยัมีตวัเลือกค าตอบให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ และในส่วนของแบบสอบถามปลายเปิด 
ผูว้ิจยัไดท้  าการก าหนดค าถามให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถามได ้โดย
แบบสอบถามถูกแบ่ง ออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี  

ส่วนท่ี1 ปัจจยัดา้นประชากรของประชากรกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ รายได้  อาชีพ และและลกัษณะท่ีอยู่อาศยัปัจจุบนั โดยเป็นขอ้ค าถามในลกัษณะปลายปิดแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) โดยผูต้อบค าถามจะตอ้งเลือกค าตอบไดเ้พียง 1 ค าตอบเท่านั้น   

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรส าหรับผูสู้งอายุ 
โครงการศุภาลยั จงัหวดัระยอง เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย  
ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาหน่าย    ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน



บุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ   มีจ  านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 28 ขอ้ 
ประกอบดว้ยคาถามในลกัษณะประเมินค่าความส าคญั 5 ระดบั (Rating Scale)            

ส่วนท่ี 3 การตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรส าหรับผู ้สูงอายุ โครงการศุภาลัย จังหวดัระยอง  ซ่ึง
ประกอบดว้ย ดา้นการรับรู้ปัญหา  ดา้นการคน้หาขอ้มูล  ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 
และดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ  มีจ  านวนขอ้คาถามทั้งหมด 15 ขอ้ ประกอบดว้ยค าถามในลกัษณะประเมิน
ค่าความส าคญั 5 ระดบั (Rating Scale) 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผา่นแกไ้ขและผา่นการทดสอบวเิคราะห์หาความเชื่อมัน่

เรียบร้อยไปด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มท่ีเป็นประชาชนท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีจงัหวดั
ระยองท่ีมีผูสู้งอายพุกัอาศยัอยูด่ว้ย  ซ่ึงจะใชว้ธีิการสุ่มแบบสะดวก จ านวนทั้งหมด 301 ตวัอยา่ง  
 การวเิคราะห์ข้อมูล  

น าขอ้มูลท่ีจากการรวบรวมจากกลุ่มตวัอยา่งมาท าการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี 

(Frequency)  ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 
รายได ้ อาชีพ และและลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัปัจจุบนั ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด และการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรส าหรับ
ผูสู้งอาย ุ

สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้สถิติ T-Test ในการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจซ้ือบ้าน
จดัสรรส าหรับผูสู้งอายุ โครงการศุภาลยั จงัหวดัระยอง  จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ  สถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรส าหรับ
ผูสู้งอายุ โครงการศุภาลยั จงัหวดัระยอง  จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุ รายได้  อาชีพ และและ
ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัปัจจุบนั  หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีของ LSD และใช้
สถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรส าหรับผูสู้งอาย ุโครงการศุภาลยั จงัหวดั 

 
สรุปผลการวจัิย 

1. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุ
ระหวา่ง 40-49 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-35,000 บาท  ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  และมี
ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัปัจจุบนัเป็นบา้นเด่ียว      
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก 
เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัส าคญัมาก โดยเรียงตามล าดบัดงัน้ี ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์  



ดา้นราคา   ดา้นลกัษณะทางกายภาพ   ดา้นส่งเสริมการตลาด   ดา้นกระบวนการให้บริการ   ดา้นบุคลากร
และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  มีค่าเฉล่ียท่ีระดบัมาก  ตามล าดบั 
 3. ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรส าหรับผูสู้งอายุ โครงการศุภาลยั จงัหวดัระยอง  
พบวา่  โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัส าคญัมาก 
โดยเรียงตามล าดบัดงัน้ี ดา้นการรับรู้ปัญหา  ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ดา้นการประเมินทางเลือก  ดา้นความรู้สึก
หลงัการซ้ือ  และดา้นการคน้หาขอ้มูล  ตามล าดบั 
 4. ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัระยองท่ีมีเพศ อายุ รายได้  อาชีพ และและลกัษณะท่ีอยู่อาศยัปัจจุบนั
ต่างกนั ท าให้การตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรส าหรับผูสู้งอายุ โครงการศุภาลยั จงัหวดัระยองโดยภาพรวมไม่
ต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรส าหรับผูสู้งอาย ุโครงการศุภาลยั จงัหวดั
ระยอง ทั้ง 5 ดา้นไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านจดัสรรส าหรับ
ผูสู้งอาย ุโครงการศุภาลยั จงัหวดัระยอง  พบวา่  ตวัแปรอิสระทั้งหมด 7 ตวัแปร โดยมีตวัแปรอิสระจ านวน 5 
ตวัแปร ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบา้นจดัสรรส าหรับผูสู้งอายใุนจงัหวดั ระยอง โดยเรียงตามล าดบัท่ีมีผลสูงสุด 
คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย   ดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นกระบวนการ
ให้บริการ  ตามล าดับ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.970 และสามารถอธิบาย
ความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 94.1 

 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร
ส าหรับผูสู้งอาย ุโครงการศุภาลยั จงัหวดัระยอง สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 
 1. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรส าหรับผู้สูงอายุ   โครงการ 
ศุภาลัย จังหวัดระยอง  พบว่า  ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัระยองท่ีมีเพศ อายุ  รายได ้ อาชีพ และลกัษณะท่ีอยู่
อาศยัปัจจุบนัต่างกนั ท าให้การตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรส าหรับผูสู้งอายุ โครงการศุภาลยั จงัหวดัระยองโดย
ภาพรวมไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นลุ่มตวัอยา่งทั้ง
เพศชายและเพศหญิง ถึงแมจ้ะมีอายุ รายได ้อาชีพ และลกัษณะท่ีอยู่อาศยัปัจจุบนัต่างกนั ต่างก็ตอ้งความ
ตอ้งการความปลอดภยัและความมัน่คงในชีวิต ตอ้งการท่ีออกแบบรองรับการใช้งานของผูสู้งอายุ และ
ต้องการท่ีอยู่ใหม่ท่ีใกล้โรงพยาบาลและส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุ ซ่ึงจะท าการแวะชม
โครงการและส ารวจเส้นทางก่อนตดัสินใจซ่ึงจะค านึงถึงช่ือเสียงของบริษทั  เป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจ  โดย
จ าท าการหลังจากตัดสินใจซ้ือเพราะเช่ือมั่นในช่ือเสียงของโครงการ และเง่ือนไขพิเศษทางการขาย 
โปรโมชัน่ในระดบัมากไม่ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐกฤตา อรรถมานะ (2555) ศึกษาเร่ือง 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผู ้บริโภคในเขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษาพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศ อายุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ 



และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของ
ผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 2. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรส าหรับ

ผู้สูงอายุ โครงการศุภาลัย จังหวดัระยอง   พบวา่  ตวัแปรอิสระทั้งหมด 7 ตวัแปร โดยมีตวัแปรอิสระจ านวน 

5 ตวัแปร ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรส าหรับผูสู้งอายุ โครงการศุภาลยั จงัหวดัระยอง   โดยเรียง

ตามล าดบัท่ีมีผลสูงสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย   ดา้นการส่งเสริมการตลาด

และดา้นกระบวนการให้บริการ ตามล าดบั โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.970 และ

สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 94.10    ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัระยองให้ความส าคญั

ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในระดบัมาก ในเร่ืองของโครงการมีช่ือเสียง มีตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกั 

รูปแบบบา้นมีความสวยงามทนัสมยั/หลายแบบพื้นท่ีใชส้อยภายในบา้นมีความลงตวัเหมาะสม/สะดวก  มี

ระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน ราคามีความเหมาะสมกบัรูปแบบบา้น/ท าเล /วสัดุ  

มีส านกังาน และพนกังานขาย เพื่อให้ข้อมูล  เวบ็ไซด์แสดงรายละเอียดโครงการอย่างครบถว้น   เวบ็ไซด์

แสดงรายละเอียดโครงการอยา่งครบถว้น  รูปแบบการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ ท่ีหลากหลาย 

และน่าสนใจ พนกังานให้ค  าแนะน า และบริการ  โดยภายในโครงการมีบรรยากาศท่ีดีสวยงาม ร่มร่ืน และมี

กระบวนการท างานท่ีเป็นมาตรฐาน เช่น มีการน าชมห้องตวัอย่าง และให้ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง  ส่งผลให้เกิด

การตดัสินใจซ้ือบา้นได ้เพราะผูบ้ริโภคต่างก็ความตอ้งการความปลอดภยัและความมัน่คงในชีวติ ตอ้งการท่ี

ออกแบบรองรับการใชง้านของผูสู้งอาย ุและตอ้งการท่ีอยูใ่หม่ท่ีใกลโ้รงพยาบาลและส่ิงอ านวยความสะดวก

ส าหรับผูสู้งอายุ โดยท าการแวะชมโครงการและส ารวจเส้นทางก่อนตดัสินใจซ่ึงจะค านึงถึงช่ือเสียงของ

บริษทั  เป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นฤตยอ์ร ศรีคงแกว้ (2558) ศึกษาเร่ือง 

ปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่  ปัจจยั

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก ซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร โดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภณัฑ์มีระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านราคา ส่วนด้านท่ีมี

ระดบัต ่าท่ีสุดคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงปัจจยัการตลาดทั้งหมด สามารถพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในในกรุงเทพมหานคร และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความส าคญัเป็น

อนัดบัแรกในการพยากรณ์การตดัสินใจของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการน าไปใช้  
 จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีพบวา่เหตุผลท่ีลูกคา้โครงการศุภาลยั จงัหวดัระยอง มีหลากหลายประการ  
และเพื่อเป็นแนวทางการพฒันาและปรับปรุงกลยุทธ์ให้โครงการมีผูส้นใจและกระตุน้ให้เกิดการตดัสินใจ



ซ้ือมากข้ึน  โดยเฉพาะ 1) ด้านผลิตภณัฑ์  ควรให้ความส าคญักับการออกแบบท่ีรองรับการใช้งานของ
ผูสู้งอายุ เช่น มีทางเข้าท่ีกวา้งและเป็นทางลาดเพื่อให้สามารถน ารถเข็นเข้าออกได้   มีการติดอุปกรณ์
ช่วยเหลือส าหรับผูสู้งอายุ  2) ดา้นราคา  ควรมีการพิจารณาราคาควบคู่ไปกบัความเหมาะสมทั้งดา้นท าเล
ท่ีตั้งของโครงการ  ดา้นความเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกบัขนาดท่ีดิน  และดา้นความเหมาะสมของราคา
เม่ือเทียบกบัคุณภาพของโครงการ ซ่ึงจะเป็นการกระตุน้และดึงดูดให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการในการ
ตดัสินใจซ้ือมากยิง่ข้ึน และ 3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ควรมีการเลือกท าเลท่ีตั้งของโครงการต่าง ๆให้
มีความหลากหลายอยู่ใกล้แหล่งชุมชน  และใกล้ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ด าเนินโครงการบริเวณ
ใกลเ้คียงกบัการคมนาคมท่ีสะดวก เพื่อใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจง่ายข้ึนในการเลือกซ้ือ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะประชากรในเขตจงัหวดัระยองท่ีมีผูสู้งอายใุนครอบครัวเท่านั้น  
ดงันั้นคร้ังต่อไปควรท าการศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความแตกต่างไปจากเดิมเช่น กลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นช่วงอายุ 
หรือเจนเนอเรชัน่ ท่ีต่างกนัเพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการเปรียบเทียบและปรับปรุงการใหบ้ริการท่ีดีมากยิง่ข้ึน 
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