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บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1)เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 2)เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีส่งผลกับการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านเด่ียวในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยใช้
แบบสอบถามในรูปแบบของกูเก้ิลฟอร์ม ดว้ยวิธีสุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมทางสถิติ โดยสถิติท่ีใชท้ดสอบ คือ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(S.D) ไคสแควร์ (Chi-Squre) และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation) 

จากการวิจยั พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสนใจต่อซ้ือบา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษทั และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001-100,000 บาท โดยผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา สถานภาพ รายได ้และอาชีพท่ีแตกต่าง
กนั มีผลต่อระดบัการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  
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1.บทน า 
ท่ีอยู่อาศัยเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีมีความส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ บ้านเด่ียวจะ

สามารถบ่งบอกถึงความฐานะทางสังคม ความสุขท่ีไดใ้ชเ้วลาอยูร่่วมกนัเป็นครอบครัวใหญ่และมี
การอยูร่่วมกนัของผูค้นหลายรุ่นมากข้ึนรวมถึงผูค้นเร่ิมมองหาท่ีอยู่อาศยัท่ีตอบโจทยก์ารใชชี้วิตท่ี
มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นส่ิงอ านวยความสะดวก และส่ิงอ่ืน ๆ เพื่อมอบคุณชีวิตท่ีดีอยา่งย ัง่ยนื โครงการ
บา้นเด่ียวและบา้นจดัสรรจึงเกิดข้ึนมากมายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้งทางดา้น
การคมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว การเดินทางสะดวกใกลแ้หล่งชุมชน สภาพแวดลอ้มปลอดภยั อยู่
ใกล้ชิดธรรมชาติ ในปัจจุบันผู ้บริโภคมีทางเลือกมากข้ึนเน่ืองจากผู ้ประกอบการทางด้าน
อสังหาริมทรัพยมี์การแข่งขนักนัรุนแรงในดา้นการตลาด ท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งมีการปรับแผน
กลยทุธ์ทางการตลาดใหท้นัต่อการแข่งขนัตลอดเวลา  

ส าหรับแนวโนม้ในปี 2563 ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย ์(ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย,์2563) 
คาดว่า ผลจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID -19 ส่งผล
ใหมี้การชะลอตวัทั้งในดา้นอุปสงคแ์ละอุปทาน โดยในดา้นอุปสงคก์ารโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอ่าศยัจะ
ลดลงทั้งจ านวนหน่วยและมูลค่า ร้อยละ -19.0 และร้อยละ -17.5 ตามล าดบั เม่ือพิจารณาแยกตาม
ประเภทโครงการท่ีอยู่อาศยัเปิดขายใหม่ พบว่า ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 โครงการบา้นจดัสรรมี
การเปิดขายใหม่จ านวน 45 โครงการ 8,821 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 43,143 ลา้นบาท ซ่ึงลดลง
ทั้งจ านวนโครงการ และมูลค่าโครงการ โดยลดลงร้อยละ -37.5 และร้อยละ -0.3 ตามล าดบั แต่
จ านวนหน่วยเพิ่มข้ึนร้อยละ 14.2 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี2562 ซ่ึงมีจ านวน 72 โครงการ 
7,724 หน่วยและมีมูลค่าโครงการรวม 43,264 ลา้นบาท ผูป้ระกอบการเร่ิมเปิดขายโครงการบา้น
จดัสรรมากกว่าอาคารชุด โดยมีสัดส่วนบา้นจดัสรรต่ออาคารชุด 55 : 45 แบ่งออกเป็นทาวน์เฮา้ส์
ร้อยละ 38.0 ซ่ึงส่วนใหญ่เปิดขายในระดบัราคา 2.01 - 3.00 ลา้นบาท ส าหรับบา้นแฝดเปิดขายร้อย
ละ 8.7 ส่วนใหญ่เปิดขายในระดบัราคา 3.01 - 5.00 ลา้นบาท ส่วนบา้นเด่ียวเปิดขายร้อยละ 8.6 ส่วน
ใหญ่เปิดขายในระดบัราคา 5.01 – 7.50 ลา้นบาท และในไตรมาสน้ีไม่มีการเปิดขายอาคารพาณิชย์
พกัอาศยัใหม่ โดยท าเลของโครงการบา้นจดัสรรท่ีเปิดขายใหม่มากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก ในกรุงเทพฯ-
ปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2563 ไดแ้ก่ 

 1) เมืองปทุมธานี-ลาดหลุมแกว้-สามโคก ส่วนใหญ่เปิดขายทาวน์เฮา้ส์ และอยู่ในระดบั
ราคา 2.01– 3.00 ลา้นบาทมากท่ีสุด  

 2) หลกัส่ี-ดอนเมือง-สายไหม-บางเขน ส่วนใหญ่เปิดขายทาวน์เฮา้ส์ และอยูใ่นระดบัราคา 
2.01 – 3.00 ลา้นบาทมากท่ีสุด  



 3) บางพลี-บางบ่อ-บางเสาธง ส่วนใหญ่เปิดขายบา้นแฝด และอยูใ่นระดบัราคา 3.01 – 5.00 
ลา้นบาทมาท่ีสุด  

 4) คลองสามวา-มีนบุรี-หนองจอก-ลาดกระบงั ส่วนใหญ่เปิดขายบา้นเด่ียวและอยูใ่นระดบั
ราคา 5.01 – 7.50ลา้นบาทมากท่ีสุด และ 5) ล าลูกกา-คลองหลวง-ธญับุรี-หนองเสือ ส่วนใหญ่เปิด
ขายทาวน์เฮา้ส์ และอยูใ่นระดบัราคา 2.01 – 3.00 ลา้นบาทมากท่ีสุด  

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงตอ้งการทราบวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น
เด่ียวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อบุคคลท่ีสนใจเก่ียวกับการซ้ือบา้นเด่ียว หรือ
ผูป้ระกอบการท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยจ์ะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทาง
ในการก าหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ทนัต่อสถานการณ์การแข่งขนัในตลาดและคู่แข่งทาง
ธุรกิจ 
 

2.วตัถุประสงค์ของวจิยั 
2.1 เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพ

และปริมณฑล 
2.2 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลกบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล 
 

3.สมมติฐานของการวจิยั 
3.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ีย ท่ีแตกต่าง

กนั มีผลต่อระดบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
3.2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Products) ราคา (Price) 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) การสร้าง
และการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence Presentation) กระบวนการบริการ 
(Process) มีผลต่อระดบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
4.1 เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยท่ีท าให้ผูบ้ริโภคตัดสินใจซ้ือบ้านเด่ียวในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล ช่วยให้ผูป้ระกอบการเขา้ใจพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภค สามารถน าไปใช้
ในการปรับปรุงพฒันาการบริหารธุรกิจ ใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดดี้ 



4.2 เพื่อน าผลการวิจยัมาเป็นแนวทางในการก าหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ทนัต่อ
สถานการณ์การแข่งขนัในตลาดและคู่แข่งทางธุรกิจ 
 

5.ขอบเขตการวจิยั 
5.1 ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย  
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย และอาชีพ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(7P’s) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์(Products) ราคา(Price) ช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย(Place) การส่งเสริมทางการตลาด(Promotion) บุคลากร(People) การสร้างและ
การน าเสนอลักษณะทางกายภาพ(Physical Evidence Presentation) และกระบวนการบริการ
(Process) 

5.2 ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย 
การตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การตระหนักรู้ การคน้หา การประเมินก่อนซ้ือ การ

ตดัสินใจซ้ือ และการประเมินหลงัการซ้ือ 
 

6.ระเบียบวธีิวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ี

ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ประกอบไปดว้ยคาถามประเภทต่าง ๆ แบ่ง
ออกเป็น 4 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของผู ้
ตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วยเพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย ประเภทของท่ีอยูอ่าศยัเดิม ขนาดพื้นท่ีใชส้อยท่ีท่านตอ้งการ แหล่งขอ้มูลท่ี
ใชค้น้หาขอ้มูลบา้นเด่ียว ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจ และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เป็น
ค าถามปลายปิด 

ตอนท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดเป็นค าถามปลายปิด 
ตอนท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาดของบา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเป็นค าถาม

ปลายปิด 
ตอนท่ี 4 การตดัสินใจซ้ือท่ีบา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเป็นค าถามปลายปิด 

 
 
 



7.ผลการวจิยั 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 พบว่า จากประชากรกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 คน พบว่า เพศชาย จ านวน 268 คน ร้อยละ 
67 และเพศหญิง จ านวน 132 คน ร้อยละ 33 มีอายุ 41-50 ปี มากท่ีสุด จ านวน 182 คน ร้อยละ 45.5 
สถานภาพสมรส มากท่ีสุด จ านวน 247 คน ร้อยละ 54.3 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็นส่วน
ใหญ่ จ านวน 272 คน ร้อยละ 68 ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทั จ านวน 302 คน ร้อยละ 75.5 
โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 50,001-100,000 บาท จ านวน 162 คน ร้อยละ 40.5 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 
 จากประชากรกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน พบวา่ 
 จ าแนกประเภทบา้นจดัสรรท่ีท่านตอ้งการซ้ือ พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งการซ้ือบา้น
เด่ียวสองชั้น จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58 

จ าแนกขนาดท่ีดินของบา้นจดัสรร พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งการขนาดท่ีดินของบา้น 
50-75 ตารางวา จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 

จ าแนกจ านวนห้องนอน พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งการห้องนอน 3 ห้องนอน จ านวน 
221 คิดเป็นร้อยละ 55.3 

จ าแนกจ านวนหอ้งน ้ า พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งการห้องน ้ า 3 ห้องน ้ า จ  านวน 191 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.8 

จ าแนกจ านวนท่ีจอดรถ พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งการท่ีจอดรถ 2 คนั จ านวน 266 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.5 

จ าแนกงบประมาณในการซ้ือบา้นจดัสรร พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีงบประมาณในการซ้ือ
บา้น 2,000,001-3,000,000 บาท จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 

จ าแนกงบประมาณท่ีท่านเลือกขา้งตน้ท่านคิดว่าสามารถผ่อนได้เดือนละเท่าไร พบว่า 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่สามารถผอ่นไดเ้ดือนละ 7,001-14,000 บาท จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31 

จ าแนกวตัถุประสงคใ์นการซ้ือบา้นจดัสรร พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการ
ซ้ือบา้น คือ ตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 

จ าแนกผูมี้ส่วนร่วมในการซ้ือบา้น พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีผูส่้วนร่วมในการซ้ือ คือ 
สมรส จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 

จ าแนกระยะเวลาในการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีระยะเวลาใน
การตดัสินใจซ้ือบา้น 3-6 เดือน จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 



จ าแนกลกัษณะในการซ้ือบา้นจดัสรร พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีลกัษณะในการซ้ือบา้น
แบบผอ่นช าระกบัทางธนาคาร จ านวน 388 คน คิดเป็นร้อยละ 97 

จ าแนกท่านรู้จักโครงการบ้านเด่ียวในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจากแหล่งใด พบว่า 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รู้จกัโครงการบา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจากแหล่งส่ือออนไลน์ 
(Website/Facebook/line) จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58 

จ าแนกสาเหตุท่ีท่านตัดสินใจซ้ือบ้านเด่ียว พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีสาเหตุท่ีท่าน
ตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว คือ ใกลแ้หล่งอ านวยความสะดวก จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55 
ผลการการวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านเดี่ยวใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 จากประชากรกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน พบวา่ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัระดบัความคิดเห็นดา้นผลิตภณัฑ์
โดยรวมในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นเป็นค่าเฉล่ีย 4.51 
 ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัระดบัความคิดเห็นดา้นราคาโดยรวมใน
ระดบัมาก คิดเป็นเป็นค่าเฉล่ีย 4.19 
 ดา้นการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัระดบัความคิดเห็นดา้นการจดั
จ าหน่ายโดยรวมในระดบัมาก คิดเป็นเป็นค่าเฉล่ีย 4.07 
 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัระดบัความคิดเห็น
ดา้นการจดัจ าหน่ายโดยรวมในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นเป็นค่าเฉล่ีย 4.33 
 ด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักับระดับความคิดเห็นด้านบุคลากร
โดยรวมในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นเป็นค่าเฉล่ีย 4.46 
 ด้านกระบวนการ ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับระดับความคิดเห็นด้าน
กระบวนการโดยรวมในระดบัมาก คิดเป็นเป็นค่าเฉล่ีย 4.06 
  



ผลการข้อมูลเกีย่วกบัระดับการตัดสินใจซ้ือบ้านเดี่ยว 

การตัดสินใจซ้ือบ้านเดี่ยว ระดับความส าคญั 
1) ท่านตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวโดยพิจารณาถึงความจ าเป็นในการซ้ือ มากท่ีสุด 
2) ท่านตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวโดยพิจารณาถึงประโยชน์ในการซ้ือ มากท่ีสุด 
3) ท่านศึกษาและเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบับา้นเด่ียวจากแหล่งต่าง 
ๆ ก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว 

มากท่ีสุด 

4) ในการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวท่านพิจารณาถึงความพึงพอใจต่อ
ภาพรวม 

มากท่ีสุด 

5) ท่านคิดท่ีจะแนะน าใหผู้อ่ื้นตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว มาก 
รวม มากทีสุ่ด 

จากประชากรกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบั
ระดบัความคิดเห็นในการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของท่านโดยรวมในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
4.50 
ผลการทดลองสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รายได ้
และอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบวา่ 

การตัดสินใจซ้ือบ้านเดี่ยว ระดับความส าคญั 
1) ท่านตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวโดยพิจารณาถึงความจ าเป็นในการซ้ือ ไม่มีความแตกต่าง 
2) ท่านตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวโดยพิจารณาถึงประโยชน์ในการซ้ือ ไม่มีความแตกต่าง 
3) ท่านศึกษาและเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบับา้นเด่ียวจากแหล่งต่าง ๆ 
ก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว 

ไม่มีความแตกต่าง 

4) ในการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวท่านพิจารณาถึงความพึงพอใจต่อ
ภาพรวม 

ไม่มีความแตกต่าง 

5) ท่านคิดท่ีจะแนะน าใหผู้อ่ื้นตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว ไม่มีความแตกต่าง 
รวม ไม่มีความแตกต่าง 

  จ าแนกท่านตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวโดยพิจารณาถึงความจ าเป็นในการซ้ือ พบว่า เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ไม่มีความแตกต่างกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  



  จ าแนกท่านตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวโดยพิจารณาถึงประโยชน์ในการซ้ือ พบว่า เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ไม่มีความแตกต่างกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 จ าแนกท่านศึกษาและเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกับบา้นเด่ียวจากแหล่งต่าง ๆ ก่อนท่ีจะ
ตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ ไม่มีความ
แตกต่างกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 จ าแนกในการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวท่านพิจารณาถึงความพึงพอใจต่อภาพรวม พบว่า เพศ 
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ไม่มีความแตกต่างกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือบา้น
เด่ียวในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 จ าแนกท่านคิดท่ีจะแนะน าใหผู้อ่ื้นตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว พบว่า เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายได ้ไม่มีความแตกต่างกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps  (ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ) Products) 
ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) บุคลากร 
(People)  การสร้างและการน า เสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence Presentation) 
กระบวนการบริการ (Process) มีผลต่อระดบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบวา่ 
  ดา้นราคา ปัจจยัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) โดยรวมมีความสัมพนัธ์กบั
ระดบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ระดบัต ่า (r = 0.210 ) และ Sig. < 0.05 
จึงยอมรับสมมติฐานดา้นราคา 
  ด้านการจัดจ าหน่าย ปัจจัยปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) โดยรวมมี
ความสมัพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ระดบัต ่า (r = 0.157 ) 
และ Sig. < 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานดา้นการจดัจ าหน่าย 
  ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจยัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) โดยรวมมี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ระดบัต ่า (r = 0.294) 
และ Sig. < 0.05 จึงยอมรับส่งเสริมทางการตลาด 
  ดา้นบุคลากร ปัจจยัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) โดยรวมมีความสัมพนัธ์กบั
ระดบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ระดบัต ่า (r = 0.343) และ Sig. < 0.05 
จึงยอมรับสมมติฐานดา้นบุคลากร 



  ดา้นกระบวนการ ปัจจยัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) โดยรวมมีความสัมพนัธ์
กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ระดบัต ่า (r = 0.282) และ Sig. < 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานดา้นกระบวนการ 
  ด้านลกัษณะทางกายภาพ ปัจจัยปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) โดยรวมมี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ระดบัต ่า (r = 0.320) 
และ Sig. < 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 

8.อภปิรายผล 
ผลการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  สามารถอภิปรายตามผลโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
8.1 การอภิปรายทัว่ไป  
ผูบ้ริโภคให้ความสนใจต่อซ้ือบ้านเด่ียวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอายุ

ระหว่าง 41-50 ปี โดยมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั 
และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001-100,000 บาท ปัจจุบนัจากสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพยจ์าก
ผลกระทบของ COVID-19 ส่งผลให้ยอดขายโดยรวมมีโอกาสปรับลดลงมากถึง 37.6% ถือว่าต ่า
ท่ีสุดนบัจากวิกฤติทางเศรษฐกิจ ปี 2540 เลยก็ว่าได ้หากผ่านวิกฤต COVID-19 ไปได ้ก็มีโอกาสท่ี
ตลาดจะสามารถปรับสมดุลลงมาสะทอ้นความตอ้งการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัจริงมากข้ึน แต่จากผลกระทบ
จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีซึมยาวจากปี 2562 ต่อเน่ืองดว้ยไวรัส Corona (COVID-19) ท่ีท าให้การขาย
หยุดชะงกัในไตรมาส 1 ปี 2563 (อาจจะมีผลกระทบยาวถึงการตดัสินใจซ้ือในช่วงไตรมาส 2-
3/2563) ยอดขายมีโอกาสชะลอตวัต่อเน่ืองประมาณการยอดขายท่ีอยู่อาศยัในปีน้ีคาดว่าจะอยู่ท่ี 
62,297 ยนิูต ลดลง 37,565 ยนิูต ซ่ึงเป็นยอดขายไดท่ี้ต ่าท่ีสุดนบัจากวิกฤติทางเศรษฐกิจ ปี 2540 แต่
ก็ยงัมีมุมบวกในดา้นการเปิดโครงการใหม่ของคอนโดมิเนียมท่ีคาดว่าจะชะลอความร้อนแรงตาม
โดยประมาณการคอนโดมิเนียมเปิดใหม่ในปีน้ีเหลือเพียง 27,551 ยูนิต ลดลงมากถึง 57.9% ตลาด
อสังหาริมทรัพยห์ลงัวิกฤต COVID-19 มีโอกาสท่ีจะปรับสมดุลลงมาสะทอ้นความตอ้งการซ้ือท่ีอยู่
อาศยัจริงมากข้ึน ตลาดเก็งก าไรและลงทุนในคอนโดมิเนียมหายไป ตลาดทาวน์เฮา้ส์ระดบัราคาไม่
เกิน 4 ลา้นซ่ึงเป็นตลาดในช่วงระดบัราคาท่ีเป็นก าลงัซ้ือหลกัในตลาดเป็นกลุ่มท่ีน่าสนใจส าหรับ
ผูป้ระกอบการ อยา่งไรก็ตามผลการขายจริงในไตรมาส 1/2563 และ 2/2563 น่าจะสะทอ้นภาพของ
ปี 2563 ไดช้ดัเจนข้ึน ซ่ึงคงตอ้งติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด (ธนาคารเกียรตินาคินภทัร,2563) 

 
 



8.2 การอภิปรายสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสนใจต่อซ้ือบา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล มีอายรุะหว่าง 41-50 ปี โดยมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัท และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 50,001-100,000 บาท อาจกล่าวได้ว่าผูบ้ริโภคมี
การศึกษาในระดบัมาตรฐาน มีอาชีพมัน่คงมาก และมีรายไดค่้อนขา้งมาก เป็นกลุ่มวยัท างาน โดย
นิยมซ้ือบา้นเด่ียวสองชั้น ขนาดท่ีดิน 50-75 ตารางวา 3 ห้องนอน 3 ห้องน ้ า จอดรถได้ 2 คนั มี
งบประมาณในการซ้ือบา้นอยู่ท่ี 2,000,001-3,000,000 บาท สามารถผ่อนจ่ายได้เดือนละ 7,001-
14,000 บาท โดยมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือคือ ตอ้งการท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเอง มีคู่สมรสเป็นผูมี้
ส่วนร่วมในการซ้ือบา้น ใชเ้วลาในการตดัสินใจประมาณ 3-6 เดือน ซ้ือโดยการผ่อนช าระกบัทาง
ธนาคาร รู้จกัขอ้มูลข่าวสารผา่นช่องทางส่ือออนไลน์ (Website/Facebook/line) และมีสาเหตุในการ
ซ้ือเน่ืองจากใกลแ้หล่งอ านวยความสะดวก โดยมีปัจจยัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ คือ แบบบา้น /วสัดุ
การก่อสร้าง และขนาดพื้นท่ีใชส้อยของบา้น ราคาบา้น ท าเลท่ีตั้งไม่มีประวติัน ้ าท่วม ระยะเวลา
ในการการรับประกนัคุณภาพงานก่อสร้าง พนักงานมีบริการหลงัการขายท่ีดี เช่น การให้ขอ้มูล
เพิ่มเติมในการตกแต่งบา้น และบา้นสร้างเสร็จ )บา้นท่ีสร้างเสร็จ แลว้พร้อมขายสามารถโอนไดเ้ลย 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุมาลี ทศพรวิชยั (2554) ไดท้  าการศึกษาการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว
ของเจา้ของบา้นในจงัหวดันนทบุรี จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด และปัจจยัดา้น 
สภาพแวดลอ้ม ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในจงัหวดั นนทบุรี อยา่ง
มีนยัส าคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรอิสระของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม
ท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อตวัแปรตามของการตดัสินใจเลือก ซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี 
มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 5 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่าSig น้อยกว่า 0.05 ไดแ้ก่ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นวฒันธรรมพื้นฐาน และดา้นจิตวิทยาการจูง
ใจ 

สมมติฐานท่ี 2 พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
ผลิตภณัฑ์ มากท่ีสุด โดยให้เหตุผลว่าระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนนไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ต 
โทรศพัท ์สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกมนนทัธ์ มีสัตย ์(2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
แนวโนม้ในการเลือกซ้ือบา้นในเขตเทศบาล จงัหวดัพิษณุโลก จากการวิเคราะห์ผลการวิจยั พบว่า
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นั้นใหค้วามส าคญักบัปัจจยัต่างๆ ทั้ง 5 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
บา้นจดัสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย 3 ปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัมาก
ท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นราคา เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะมีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรใน



เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัรองลงมาคือ ปัจจยัดา้นการ
บริการ และปัจจยัล าดบัท่ี 3 ท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัคือ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 

9.ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีท าให้ทราบไดว้่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้ดงัน้ี 
 จากการศึกษาด้านลักษณะประชากร ผูบ้ริโภคให้ความสนใจต่อซ้ือบ้านเด่ียวในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอายรุะหว่าง 41-50 ปี ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพพนกังานบริษทั และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001-100,000 บาท ซ่ึงในงานวิจยัน้ี พบวา่ ความ
สนใจต่อซ้ือบา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนใหญ่อยู่ในวยัท างานตอนปลาย 
ดงันั้น ในช่วง covid-19 นกัการตลาดควรท าการตลาดผา่นแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เพื่อท่ีจะช่วย
อ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ในการซ้ือขายบา้นโดยท่ีไม่ตอ้งเดินทางออกจากบา้น ซ่ึงลูกคา้
สามารถท าการนดัหมายเพื่อเยี่ยมชมโครงการแบบเรียลไทมผ์่านทางออนไลน์ของแต่ละโครงการ
เป็นช่องทางในการติดต่อและรับค าปรึกษาระหวา่งทีมฝ่ายขาย และการร่วมมือกบัธนาคารพนัธมิตร
ในการใหค้  าแนะน าและขอ้เสนอพิเศษทางการเงิน ท่ีจะเขา้มาช่วยบรรเทาภาระค่าใชจ่้าย 

 ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์มากท่ีสุด โดย
ให้เหตุผลว่าระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนนไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ต โทรศพัท์ ดงันั้น นักการ
ตลาดควรท าการตลาดเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูซ้ื้อ ซ่ึงอาจอยูไ่ดท้ั้งในกรุงเทพและต่างจงัหวดั 
เช่น การเลือกท าเลท่ีดินบริเวณรอบสวนสาธารณะในกรุงเทพฯ การเดินทางและขนส่งมวลชนท่ีดี 
จะท าใหค้นต่างถ่ินเดินทางเขา้มาอยูอ่าศยัมากข้ึน 

 ดา้นราคา โดยใหเ้หตุผลวา่ในส่วนของราคาบา้น ดงันั้น การก าหนดราคาควรมีการพิจารณา
ราคาควบคู่ไปกบัความเหมาะสมทั้งดา้นท าเลท่ีตั้งของโครงการ ดา้นความเหมาะสมของราคาเม่ือ
เทียบกับขนาดท่ีดินและด้านความเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกับคุณภาพของบา้นจะเป็นการ
กระตุน้และดึงดูดใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการในการตดัสินใจซ้ือ 

 ดา้นการจดัจ าหน่าย โดยให้เหตุผลว่าการเลือกท าเลท่ีตั้งไม่มีประวติัน ้ าท่วม ดงันั้น ควร
พิจารณาผงัเมือง ซ่ึงท าเลท่ีอยูอ่าศยัควรสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดผงัเมือง ดูลกัษณะทางกายภาพของ
พื้นท่ีและแปลงท่ีดินเพื่อเล่ียงน ้าท่วม 



 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด โดยให้เหตุผลว่าระยะเวลาในการรับประกนัคุณภาพงาน
ก่อสร้าง ดงันั้น ควรให้ความส าคญักบัการรับประกนัคุณภาพงานก่อสร้างดว้ยการจดัสรรงานให้
เหมาะสมกบัราคา ท าเลท่ีตั้ง และสาธารณูปโภคอยา่งเหมาะสม 

 ดา้นบุคลากร โดยใหเ้หตุผลว่าพนกังานมีบริการหลงัการขายท่ีดี เช่น การใหข้อ้มูลเพิ่มเติม
ในการตกแต่งบา้น ดงันั้น การกระตุน้และดึงดูดให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการในการตดัสินใจ ซ้ือ
ควบคู่กบัการตั้งกลยทุธ์ดา้นการบริการท่ีดี ทั้งการบริการทั้งก่อนและหลงัการขายท่ีดีมีเจา้หนา้ท่ีให้
ค  าปรึกษาอยา่งเป็นมิตรและใกลชิ้ด มีบา้นตวัอยา่งให้ชมก่อนการตดัสินใจเลือกซ้ือการรับประกนั
บา้นเป็นปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรร 

 ดา้นกระบวนการ โดยใหเ้หตุผลวา่บา้นสร้างเสร็จ (บา้นท่ีสร้างเสร็จแลว้พร้อมขายสามารถ
โอนได้เลย) ดังนั้น เม่ือมีการซ้ือบา้นเกิดข้ึน เจา้หน้าท่ีควรแนะน าขอ้มูลขั้นตอนการโอนท่ีดิน 
ค่าธรรมเนียม ภาษี และเอกสารท่ีตอ้งทราบ เพื่อช่วยใหผู้ซ้ื้อเตรียมตวัและเดินเร่ืองโอนท่ีดินใหเ้สร็จ
เรียบร้อยและรวดเร็ว 

ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 1.ควรศึกษาปัจจัย อ่ืนๆท่ีคาดว่าจะมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ ซ้ือบ้านเ ด่ียวในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น ความพึงพอใจ แรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือ  
 2. ควรศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งในจงัหวดัอ่ืนๆ เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งคร้ังน้ีศึกษาเพียงในเขต

กรุงเทพมหานคร อาจไม่สะทอ้นการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวทัว่ประเทศไทยได ้
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