
ก 
 

บทคดัย่อ 
 

ช่ือเร่ือง  : ปัจจยัส่วนประสมทางดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 

ของผูซ้ื้อทาวน์โฮม ในจงัหวดันนทบุรี 

โดย  : นายเอกชยั กิจชิตี 

ช่ือปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

สาขาวชิา : การจดัการการเงินและการธนาคาร 

 

อาจารยท่ี์ปรึกษา  : .................................................................................. 

                                      (ดร. ชิตวร  ลีละผลิน) 

           ............... / ........................ / ...............    

 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูซ้ื้อทาวน์โฮม 
ในจงัหวดันนทบุรี และ 2) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางด้านการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ทาวน์โฮม ในจงัหวดันนทบุรี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน 400 คน โดยใชเ้คร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และรวบรวมขอ้มูลมาท าการวเิคราะห์
โดยใช้สถิติ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova:     
f-test) และการทดสอบความสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) เพื่อทดสอบสมมติฐาน    
 จากผลการวิจัย พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 21-29 ปี                      
มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 20,001 - 40,000 บาท นอกจากน้ียงัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางด้านการตลาดท่ีมีผลต่อ       
การตดัสินใจซ้ือทาวน์โฮม ในจงัหวดันนทบุรี โดยภาพรวมมีการตดัสินใจซ้ืออยู่ในระดบัมาก         
ทุกดา้น สามารถเรียงล าดบัได้ดงัน้ี (1) ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) (2) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Place) (3) ด้านราคา (Price) และ(4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ในส่วนของการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อทาวน์โฮม ในจงัหวดันนทบุรี โดยภาพรวมมีการ
ตดัสินใจซ้ืออยู่ในระดับมากทุกด้าน สามารถเรียงล าดับได้ดังน้ี (1) การประเมินผลทางเลือก 
(Evaluation of Alternatives) (2 )  การตัด สินใจ ซ้ือ(Purchase Decision) (3 )  การค้นหาข้อ มูล 
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(Information Search) (4) การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need Recognition) และ (5) พฤติกรรมภายหลงั
การซ้ือ (Post Purchase Behavior) 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ และสถานภาพ ของผูซ้ื้อทาวน์โฮม ในจังหวดั
นนทบุรี ท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือทาวน์โฮม ในจังหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกันทั้ งใน
ภาพรวมและรายดา้น ในส่วนของ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพหลกั และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ของ     
ผูซ้ื้อทาวน์โฮม ในจงัหวดันนทบุรี ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือทาวน์โฮม ในจงัหวดันนทบุรี 
แตกต่างกนัทั้งในภาพรวมและรายดา้น ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และ    
ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือทาวน์โฮม ในจงัหวดั
นนทบุรี ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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 The purpose of this research aimed for; (1) studied demography of customer’s purchasing 
decision Townhome in Nontaburi and (2) studied factors of marketing mix has influence to 
customer’s purchasing decision Townhome in Nontaburi. The research was conducted by 
representative sample around 400 persons. Data were collected using questionnaire, frequency, 
percentage, mean, standard deviation, one-way analysis of variance: F-test and Pearson Correlation 
for hypothesis testing. 

The finding was; almost of answerer were male average age between 21-29 years old, 
marital status is married, who has completed their education in Bachelor Degree, they career are an 
employee in private company and average income 20,001-40,000 per month. In addition to, the 
factors of marketing mix has influence to purchasing decision townhome in Nontaburi in an 
overview purchasing decision was in high level all aspect, that is to say; (1) product (2) place           
(3) price and (4) promotion. In the data analysis pertain to purchase decision townhome in 
Nontaburi in an overview purchasing decision was in high level all aspect, show that;                           
(1) evaluation of alternatives (2) purchase decision (3) information search (4) need recognition         
(5) post purchase behavior. 
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For hypothesis testing found that; customer in Nontaburi had differed in gender and marital 
status not different in overall and aspect. In part of customer who had differed in age, education, 
career and income they were different in overall and aspect for the level of statistical significance 
0.05. And marketing mix factors in product, price, place and promotion had dealing with purchasing 
decision Townhome in Nontaburi for the level of statistical significance 0.05. 


