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วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 ฉบบัที่ 4(ตลุาคม –ธันวาคม 2556) 

ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านเดี่ยว 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 

INTEGRATED  MARKETING  FACTORS  THAT  INFLUENCE   

THE  PURCHASING DECISSION  FOR A  HOUSE  IN  BANGKOK  

 AND  METROPOLITAN  AREA. 

เพญ็ประภา    ทาใจ 1    ดร.ไกรชิต   สุตะเมือง 2 

--------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น

เด่ียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล มีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้, 

การศึกษา และสถานภาพ  ท่ีแตกต่างกนัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว  และ

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีประกอบด้วยโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์, โปรโมชัน่ และกระบวนการขาย รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย 

ภาพลกัษณ์, ความภกัดี และความไวว้างใจ  กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว  โดยกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีใช้การทาํวิจยัโดยสุ่มจากกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งส้ิน 400  ตวัอย่าง ใช้

แบบสอบถามเป็นคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป SPSS  โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายค่าความถ่ี 

(Frequency) และสัดส่วนร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean)  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าตํ่าสุด (Minimum)  และค่าสูงสุด (Maximum) 

สถิติเชิงอา้งอิงโดยใช ้ANOVA และ Multiple  regression  analysis: MRA เพื่อหาค่า 

T-test  F-test  ค่า Sig สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) สัมประสิทธ์ิการกาํหนด (R2)  

 

----------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆท่ี

ระดบันยัสาํคญั 0.05 ผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี 

 ผลการวิจยัพบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ 31-45 ปี  มีอาชีพเป็นพนกังาน

บริษทัเอกชน/ พนกังานธนาคาร  รายได ้45,001 – 50,000 บาท  ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี และมีสถานภาพสมรส 

 สมมติฐานท่ี 1 พบว่า เพศ อายุ อาชีพ รายได ้และการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านเด่ียวต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ  ส่วนสถานภาพ ท่ี

แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านเด่ียว สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัทาง

การตลาดเชิงบูรณาการท่ีประกอบไปดว้ย การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ โปรโมชัน่ และ

กระบวนการขาย มีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านเด่ียวอย่างมีนัยสําคัญ 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้  

ความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวอยา่งมีนยัสาํคญั 

คําสําคัญ: บา้นเด่ียว  การตดัสินใจซ้ือ  

 

Abstract 

 The  research  studied about purchasing decision for a  house of consumer 

in Bangkok metropolitan area. The research’s purpose were,(1) for studying the 

different between the personal factors and the purchasing decision for a  house of 

consumer in Bangkok metropolitan area, (2) for studying the relationships between 

the integrate marketing communication and the purchasing decision for a house of 

consumer in Bangkok metropolitan area, (3) for studying the relationship between 

the other factors and the purchasing decision for a house of consumer in Bangkok 

metropolitan area. The research used the sample were four-hundred of consumer 

buying decision in Bangkok metropolitan area. The question information was a tool 

to be used in this research. And data analysis by computer program. Statistics used 

to analyze data were  descriptive statistics including  frequency, percentage, 
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Average (Mean), Standard deviation values, Minimum, Maximum and hypothesis 

testing used Inferential statistics using Analysis of variance (ANOVA) Multiple 

Regression Analysis (MRA) to evaluate t – Test, F – Test value sig correlation 

coefficient (R) coefficient set (R2) and measure the distribution of error values. To 

analyze the relationship of different variables and with 0.05 significance level, then 

the research result follows.  

  The result was found that most of users were female. And has between 31 – 

45 years old. Most of them were graduated in Bachelor degree. Most of users 

worked as the State Enterprise officer or Banker. The most income level was about 

45,001 – 50,000 baht. Most of them were married.  

 Hypothesis 1. Individual factors ; Sex, Age, Occupation, Salary and 

Education make difference influence on house decisions making of consumer in 

Bangkok metropolitan area. Hypothesis 2. The integrate marketing communication ; 

Advertising, Promotion and Sales Process make influence on house decisions 

making of consumer in Bangkok metropolitan area. Hypothesis 3. Other factors ; 

Brand Image, Brand Loyalty and Trust make influence on house  decisions making 

of consumer in Bangkok metropolitan area. 

Key word : House, Purchasing Decision  

บทนํา 

            ธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์ากอดีตจนถึงปัจจุบนัเป็นธุรกิจท่ีไดรั้บความสนใจจาก

นกัลงทุน ผูป้ระกอบการ รวมไปถึงผูท่ี้ตอ้งการท่ีอยูอ่าศยั ทาํให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เติบโตอย่างรวดเร็วซ่ึงในปัจจุบันความก้าวหน้าในด้านต่างๆรวมไปถึงสภาพ

เศรษฐกิจท่ีส่งผลให้การแข่งขนัของผูป้ระกอบการด้านท่ีอยู่อาศยั ทวีความรุนแรง

เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงผูป้ระกอบการไดพ้ยายามปรับเปล่ียนองค์ประกอบหลายๆดา้นใน

ธุรกิจของผูป้ระกอบการเองให้ตรงความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อให้เกิดความ

ไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการราย
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ใหญ่ต่างเปิดกลยุทธ์เชิงรุกอย่างหนักในทุกกลุ่มผูบ้ริโภค  ทาํให้ผูป้ระกอบการราย

กลาง และรายเล็กคงตอ้งปรับตวัในการทาํธุรกิจ เพื่อให้สามารถแข่งขนัไดใ้นตลาด 

ซ่ึงปัจจุบนัโครงการบา้นจดัสรรมีมากมาย มีการพฒันารูปแบบของท่ีอยู่อาศยัให้

เกิดข้ึนหลากหลาย อาทิเช่น บา้นเด่ียว บา้นแฝดหรือบา้นทาวน์เฮา้ส์ รวมถึงการนาํเอา

เทคโนโลยใีหม่ๆเขา้มาช่วยในการก่อสร้างบา้นให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค

มากท่ีสุด เช่น การสร้างบา้นเสร็จทนัเวลาพร้อมเขา้อยูไ่ดท้นัทีหรือผูบ้ริโภคสามารถ

เลือกวสัดุในการก่อสร้างไดเ้องตามใจชอบหรือเลือกท่ีจะตกแต่งภายในดว้ยการเลือก

เฟอร์นิเจอร์เองก็สามารถทาํได ้ นอกจากน้ีราคาบา้น วสัดุก่อสร้าง ความสวยงาม 

ความหรูหรา เง่ือนไขการชาํระเงิน การโฆษณา การส่งเสริมการขาย ประโยชน์ใช้

สอย ทาํเลท่ีตั้ง ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทัเจา้ของโครงการ สาธารณูปโภค 

ส่ิงแวดลอ้ม การคมนาคม ความปลอดภยั ความใกลท่ี้ทาํงาน ความใกลส้ถานท่ีสําคญั 

เง่ือนไขการรับประกนั ความสะดวกในการติดต่อซ้ือบา้น รูปแบบการผอ่นชาํระ การ

ส่งเสริมการขาย และอตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้พื่ออยูอ่าศยั ซ่ึงองคป์ระกอบเหล่าน้ีเป็นปัจจยั

สําคญัท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคใช้ในการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของแต่ละโครงการท่ีมี

รูปแบบการให้บริการท่ีแตกต่างกนัไปส่ิงเหล่าน้ีลว้นช้ีให้เห็นว่าผูป้ระกอบการแต่ละ

รายมีกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัอยู่บา้ง และผูบ้ริโภคจะเลือกบา้นเด่ียวท่ีตรงหรือ

ใกลเ้คียงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด  

 ดว้ยเหตุผลขา้งตน้จึงมีประเด็นท่ีทาํใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาวา่ปัจจยัใดบา้งท่ี

จะมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

เขตปริมณฑล เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานหรือปรับปรุง เปล่ียนแปลง แก้ไข ให้กับ

ผูป้ระกอบการและนาํผลวจิยัท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบในการวางแผนการตลาดต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

        1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

บา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล 

       2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ  กบัการ

ตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล 
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         3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว

ในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล 

สมมุติฐานของการวจัิย 

        1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได,้ การศึกษา 

และสถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวท่ีแตกต่างกนั 

       2. ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีประกอบไปดว้ย โฆษณาประชาสัมพนัธ์, 

โปรโมชัน่ และกระบวนการขาย มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว 

         3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image), ความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty), ความไวว้างใจ (Trust) มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว 

ขอบเขตการวจัิย 

       1. ดา้นประชากร คือ ผูบ้ริโภคบา้นเด่ียว ในเขตกรุงเทพมหานครและเขต

ปริมณฑล 

       2. ดา้นระยะเวลา   ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  ถึง กรกฎาคม 2556 

      3. ด้านเน้ือหาการศึกษาเร่ืองปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล 

        4. ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั ตวัแปรอิสระ 3 ตวัแปร คือ ปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือ

บา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 

ประโยชน์ของการวจัิย 

 1. เพื่อเป็นขอ้มูลในการไปปรับปรุงและพฒันา การให้บริการของโครงการ

บา้นเด่ียวใหมี้ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองไดต้รงความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 2. เพื่อนาํระดบัของการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานใน

การแกไ้ขและปรับเปล่ียนปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อให้การตดัสินใจซ้ือบา้น

เด่ียวไดเ้ร็วข้ึน 



513 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 ฉบบัที่ 4(ตลุาคม –ธันวาคม 2556) 

 3. เพื่อนาํผลการวิจยัไปพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของโครงการบา้นเด่ียว 

ใหมี้คุณภาพและตรงความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

โฆษณาประชาสัมพนัธ์  

 คือ การใหข้อ้มูล ข่าวสาร เป็นการส่ือสารจูงใจผา่นส่ือโฆษณาประเภทต่าง ๆ 

เพื่ อ จูงใจหรือโน้มน้าวใจให้ก ลุ่มผู ้บ ริโภคท่ี ตัดสินใจ ซ้ือบ้า นเ ด่ียวในเข ต

กรุงเทพมหานคร และเขตปริฑล  

โปรโมช่ัน  

 คือ กิจกรรมท่ีใช้เป็นแรงจูงใจหรือตัวกระตุ้นให้เกิดการซ้ือขายมากข้ึน

ในช่วงระยะเวลาจาํกดั โดยทัว่ไปมกัตอ้งใชร่้วมกบั ส่วนประสมการส่งเสริมการขาย 

(Promotion Mix) อ่ืนๆ ไดแ้ก่ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และ/หรือ พนกังานขายจึง

จะไดผ้ลเต็มท่ี กลุ่มเป้าหมายของการส่งเสริมการขาย คือผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือบา้น

เด่ียว ในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล 

กระบวนการขาย  

 คือ เทคนิคหรือกลวิธีหน่ึงของงานขายท่ีจะต้องมีการวางแผนดาํเนินการ 

เพื่อใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล 

ภาพลกัษณ์ตราสินค้า (Brand Image)  

 คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของผู ้บริโภคท่ีมีต่อโครงการบ้านเด่ียว หรือ

เคร่ืองหมายการคา้ (Trademark) ใดเคร่ืองหมายการคา้หน่ึง  
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กรอบแนวความคิดการวจัิย 

ตัวแปรอิสระ                                                                                    ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- รายได ้

- ระดบัการศึกษา 

- สถานภาพ 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

2. แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

        ในการศึกษาการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ และ

ปริมณฑล ผูว้จิยัจะนาํเสนอหลกัการและทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางใน

การวจิยั ประกอบดว้ยสาระสาํคญัดงัน้ี 

 

ปัจจัยการตลาดเชิงบูณาการ 

- โฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

- โปรโมชัน่ 

- กระบวนการขาย 

 

การตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว 

ปัจจัยอืน่ๆ 

- ภาพลกัษณ์สินคา้ 

- ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

- ความไวว้างใจ 
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แนวคิดและทฤษฎกีารตัดสินใจ 

 เสรี วงษม์ณฑา (2542: 192) กล่าวถึง การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นการท่ี

ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินค้าใดสินค้าหน่ึง ซ่ึงจะมีกระบวนการตั้งแต่จุดเร่ิมต้นไปจนถึง

ทศันคติหลังจากท่ีได้ใช้สินค้าแล้ว ซ่ึงสามารถพิจารณาเป็นขั้นตอนได้ดังน้ี การ

มองเห็นปัญหาการแสวงหาภายใน การแสวงหาภายนอก การประเมิณทางเลือก การ

ตดัสินใจซ้ือ และทศันคติหลงัการซ้ือ 

 บุษกร คาํคง (2542) กล่าวว่า การตดัสินใจตอ้งใช้ขอ้มูลพื้นฐานจากเร่ืองท่ี

กาํลงัพิจารณาโดยใชค้วามรู้พื้นฐานและขอ้สรุปท่ีเป็นท่ียอมรับ นาํมาผสมผสานกบั

การสรุปอา้งอิง เพื่อนาํไปสู่เป้าหมาย แสดงทิศทางนาํไปสู่การตดัสินใจ 

ทฤษฎกีารตัดสินใจ 

 ทฤษฎีการตดัสินใจเป็นการนาํแนวความคิดท่ีมีเหตุผลท่ีผูบ้ริหารใช้ในการ

เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ทฤษฎีการตดัสินใจ

จาํแนกตามวิธีการตดัสินใจ และทฤษฎีการตดัสินใจตามบุคคลท่ีตดัสินใจ (สุโขทยั

ธรรมาธิราช 2548, หนา้ 263 – 264)  ดงัน้ี 

       1. ทฤษฎีการตดัสินใจจาํแนกตามวิธีการตดัสินใจ สามารถจาํแนกทฤษฎีการ

ตดัสินใจ ตามวธีิการตดัสินใจออกเป็น 3 วธีิ ดงัน้ี 

        1.1 ทฤษฎีการตดัสินใจโดยการคาดการณ์ มีการใช้เทคนิคการคาดการณ์ 

และการพยากรณ์เขา้มาประกอบการตดัสินใจ เช่น การพยากรณ์โดยใชแ้นวโนม้ เป็น

ตน้ 

        1.2 ทฤษฎีการตดัสินใจ โดยการพรรณนา เป็นการใช้กระบวนการวิจยัเป็น

เคร่ืองมือในการตดัสินใจ ดงันั้นผูว้จิยัจะตอ้งมีการพิสูจน์และเห็นจริงจึงจะดาํเนินการ

ตดัสินใจได ้บางคร้ังเรียกการตดัสินใจแบบน้ีวา่ การตดัสินใจทางวทิยาศาสตร์ 

       1.3 ทฤษฎีการตดัสินใจ โดยกาํหนดความเป็นทฤษฎีท่ีคาํนึงถึงแนวทางการ

ตดัสินใจควรจะเป็นหรือน่าจะเป็นอย่างไรจึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ

ตดัสินใจได ้
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      2. ทฤษฎีการตดัสินใจจาํแนกตามบุคคลท่ีตดัสินใจ สามารถจาํแนกตามทฤษฎีการ

ตดัสินใจ โดยการจาํแนกตามบุคคลท่ีตดัสินใจไดเ้ป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี 

        2.1 การตดัสินใจโดยคนเดียว เป็นการตดัสินใจโดยคนๆ เดียวจะทาํให้เกิดต

วามรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจ มักจะใช้ธุรกิจขนาดย่อมท่ีมี

ผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของกิจการและเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดปัญหาและทราบขอ้มูลไดดี้กวา่ 

        2.2 การตดัสินใจโดยกลุ่ม เป็นการตดัสินใจท่ียึดทีมงาน และคณะกรรมการ

เป็นผูร่้วมตดัสินใจเป็นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เม่ือใดก็ตามท่ี

ต้องการความร่วมมือผูบ้ริหารจึงควรให้ผูท่ี้เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ดังนั้นการ

กระจายอาํนาจและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจจึงจาํเป็นสาํหรับองคก์ารในอนาคต 

       อย่างไรก็ตามในการตดัสินใจโดยคนเดียวหรือกลุ่มนั้นผูบ้ริหารจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

พิจารณา ความสลบัซบัซอ้นของปัญหาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจดว้ย ซ่ึงความ

สลบัซบัซอ้นของปัญหา 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 สุนีย ์ เจษฎาวรางกูล ฐิตินนัท ์วารีวนิช และดวงตา สราญรมย ์ (2553) ศึกษา

เร่ืองปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้

เฉล่ียของครบครัวต่อเดือน มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเทาวน์เฮา้ส์ใน

โครงการบริษทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 ศุภกร บวัน่ิม (2541) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบา้นเพื่ออยู่

อาศยั โดยมีวตัถุประสงค์ดงัน้ีเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือบา้น

เพื่ออาศยัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนผสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบา้นเพื่ออยูอ่าศยัของผูบ้ริโภคในเขตปริมณฑล 

 จกัรพนัธ์ ศิริจทัรพงค ์(2550) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประส่วนทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประส่วนทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

บา้นของผูบ้ริโภคในโครงการบา้นจดัสรร   

 วนิฑฎา วเิศษศิริกุล (2546)  ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ี

อยู่อาศยัในจงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือท่ีอยู่อาศยั  

พบว่า ปัจจยัการเลือกซ้ือท่ีอยู่อาศยั โดยรวมทุกด้าน มีผลต่อการตดัสินใจอยู่มใน
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ระดับมาก  ด้านท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ปัจจยัด้าน

ภาพลกัษณ์ของกิจการ (Product) รองลงมา มีผลต่อการตดัสินใจระดบัมาก คือ ดา้น

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดา้นช่องทางการจาํหน่าย (Place) และ ดา้นราคา

ค่าใชจ่้าย (Price)  

 ฐปนภ  เด็ดแก้ว (2552) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น

จัดสรรในเขตจังหวดัปทุมธานี  ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือบา้นพกัอาศยัในเขตจงัหวดัปทุมธานี อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดต่้อครัวเรือน และจาํนวนสมาชิกในครอบครัวท่ีแตกต่างกนัทาํให้ระดบั

ความสาํคญัของกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นพกัอาศยัท่ีแตกต่างกนั  

 ดวงใจ เชยสาคร. (2549). ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือบา้นเด่ียว

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  นพดล รักสนิท. (2551). ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวในโครงการบา้นจดัสรรกรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต 

3.วธีิการดําเนินการวจัิย 

       3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

บา้นเด่ียว ในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ี

ตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล โดยท่ีประชากรเป็น

แบบประชากรท่ีนบัได ้(Finite Population)โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดตวัอยา่งโดยใช้

ตารางสําเร็จรูป Taro Yamane โดยให้มีความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มร้อยละ 5 ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดจ้าํนวนตวัอยา่ง 385 คนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั

คร้ังน้ี ไดแ้ก่ผูท่ี้มีรายไดต้ั้งแต่ 30,000 บาทข้ึนไปท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑลโดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน 400 ชุด  
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 3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

 เคร่ืองมือและขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือหรือแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัสร้างข้ึนจากการรวบรวมขอ้มูล 

ท่ีไดจ้ากทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้นาํมาประยุกตเ์ป็นลกัษณะและขอ้คาํถาม

ในแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 ส่วน จาํนวนแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด

และได้เก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยทาํการตรวจสอบความถูกต้องและความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งทาํการตอบ แยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์

ออก และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปได้ค่าความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม 

(Relibility Cronbach’s Alpha) อยูท่ี่ 0.938 

       3.3 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t 

– test  F – Test และ MRA  

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิจยัพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 62.75  และอยู่ในช่วงอายุ

ระหวา่ง 31-45 ปี ร้อยละ 60.75 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสร้อยละ 46.50 มีอาชีพเป็น

พนกังานบริษทัเอกชน/ พนกังานธนาคารร้อยละ 33.25 ส่วนใหญ่มีรายได ้45,001 – 

50,000 บาท ร้อยละ 38.25 และส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีสูงสุด คือร้อย

ละ 65.25  

 2. สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการทีม่ี

ความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจซ้ือบ้านเดี่ยวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

เขตปริมณฑล 

       พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ ใน

ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ พบว่ามีความคิดเห็นในเร่ืองของการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์สูงสุด  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.59  ในดา้นโปรโมชัน่ พบว่ามีความ

คิดเห็นในเร่ืองของการมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารตํ่านั้นสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
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เท่ากบั 8.41 และในดา้นกระบวนการขาย  พบวา่มีความคิดเห็นในเร่ืองของการมีบา้น

ตวัอยา่งใหเ้ยีย่มชมสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.84  

 3. สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยอืน่ๆ ที่มีความสัมพนัธ์กบั

การตัดสินใจซ้ือบ้านเดี่ยวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล 

 พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือบ้านเด่ียวของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล ในด้าน

ภาพลกัษณ์สินคา้ พบวา่มีความประทบัใจในการบริการของโครงการบา้นเด่ียวสูงสุด 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.29 ดา้นความภกัดีของผูบ้ริโภค พบวา่การกลบัมาซ้ือบา้นเด่ียว

ของโครงการน้ีในคร้ังต่อไปสูงสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.43 และในดา้นความไวว้างใจ 

พบวา่ความไวว้างใจในบา้นเด่ียวนั้นสูงสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.56  

 4. สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือบ้านเดี่ยวของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล 

 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว ในเขต

กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล โดยใหค้วามสาํคญักบัทาํเลท่ีตั้ง สะดวกในการ

เดินทางมีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 9.11 ตามมาดว้ยคุณภาพของบา้นเด่ียว มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 8.76  

 5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ตารางที ่1 ตารางแสดงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล 

ปัจจยัส่วนบุคคล สถิติท่ีใช ้ ค่า sig 

เพศ 

อาย ุ

อาชีพ 

รายได ้

ระดบัการศึกษา 

สถานภาพ 

t-Test 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

t-Test 

F-Test 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.038 

0.100 
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        จากการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานท่ี 1 พบว่ามีเพียง

สถานภาพเท่านั้ น ไม่มีความแตกต่างต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านเด่ียวท่ีต่างกันของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล 

  ตารางที ่2 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ 

และ ปัจจัย อ่ืนๆ ท่ี มี ผล ต่อกา รตัดสิ นใ จ ซ้ื อบ้าน เ ด่ี ยวของผู ้บ ริโภค ในเข ต

กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล 

 

ตวัแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

 

 

 

t 

 

 

Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std.Error Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 2.047 0.226 9.068 0.000   

การโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ 

0.213 0.038 5.605 0.000 0.365 2.741 

โปรโมชัน่ -0.270 0.038 -7.065 0.000 0.312 3.207 

กระบวนการขาย 0.171 0.034 5.024 0.000 0.423 2.362 

ภาพลกัษณ์สินคา้ 0.518 0.041 12.612 0.000 0.286 3.493 

ความภกัดีต่อสินคา้ -0.258 0.036 -7.106 0.000 0.262 3.817 

ความไวว้างใจ 0.465 0.033 14.250 0.000 0.281 3.565 

R = 0.887             R2 = 0.787            S.E.E =  0.40594            F = 242.507               

Sig = 0.000 

        

        จากการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานท่ี 2 พบว่าปัจจยั

การตลาดเชิงบูรณาการ ประกอบดว้ย การโฆษณาประชาสัมพพนัธ์ โปรโมชัน่ และ

กระบวนการขาย ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวท่ีแตกต่างกนัของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05  
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        จากการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานสมมติฐานท่ี 3 พบวา่ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี

ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจ ท่ีแตกต่างกนั

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และเขตปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5. สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ 31-45 ปี  มีอาชีพเป็น

พนกังานบริษทัเอกชน/ พนักงานธนาคาร  รายได้ 45,001 – 50,000 บาท  ระดบั

การศึกษาปริญญาตรี และมีสถานภาพสมรส จากการวิเคราะห์ปัจจยัการตลาดเชิง

บูรณาการ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล อยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 มีตวัแปรอิสระ

ของปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามของ

การตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านเด่ียวของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเขต

ปริมณฑล มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 6 ตวั ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่า Sig 

น้อยกว่า 0.05 ได้แก่ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ โปรโมชั่น กระบวนการขาย 

ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจ 

อภิปรายผล 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐปนภ  เด็ดแกว้ (2552) 

ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านจดัสรรในเขตจงัหวดัปทุมธานี  

ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นพกัอาศยัในเขตจงัหวดั

ปทุมธานี อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อครัวเรือน ท่ีแตกต่างกนัทาํ

ให้ระดบัความสําคญัของกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นพกัอาศยัท่ีแตกต่างกนั และ

สอดคลอ้งกบั ศุภกร บวัน่ิม (2541) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบา้น

เพื่ออยูอ่าศยั โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ีเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ

บา้นเพื่ออาศยัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนผสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบา้นเพื่ออยูอ่าศยัของผูบ้ริโภคในเขตปริมณฑล 

และสอดคลอ้งกบั จกัรพนัธ์ ศิริจทัรพงค ์ (2550) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประส่วนทาง
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การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประส่วนทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือบา้นของผูบ้ริโภคในโครงการบา้นจดัสรร 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

        จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ตัด สิ น ใ จ ซ้ื อ บ้ า น เ ด่ี ย ว ข อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล เพื่อให้เกิดผลดียิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจะขอเสนอแนะให้มี

การวจิยัดงัน้ี 

        เน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ีตวัแปรอิสระปัจจยัส่วนบุคคลประกอบไปด้วย 

เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา มีเพียงสถานภาพไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้ง

ไว ้ส่วนตวัแปรอิสระปัจจยัดา้นการตลาดเชิงบูรณาการ และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จึงฝากใหผู้ว้จิยัท่ีสนใจท่ีจะทาํการศึกษาในเร่ืองน้ีในคร้ังต่อไป

อาจจะศึกษาในประเด็นอ่ืนๆ เช่น ความพึงพอใจต่อการตลาดเชิงบูรณาการของบา้น

เด่ียว เป็นตน้และมีการใช้คาํถามแบบปลายเปิด เพื่อให้ผูบ้ริโภคได้เสนอแนะความ

คิดเห็น ความตอ้งการ หรือปัญหาต่างๆ เพื่อท่ีจะสามารถนาํผลท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์ใน

การวางแผนการตลาดต่อไป 

 ในการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไปผูว้จิยัท่ีสนใจในเร่ืองปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภค หรือเร่ืองท่ีคลา้ยกนัน้ี ควรจะศึกษา

ในพื้นท่ีอ่ืนๆ โดยในแต่ละพื้นท่ีอาจมีความตอ้งการปัจจยัทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั   

เช่น จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัอุดรธานี เป็นตน้ 

บรรณานุกรม 

กาญจนา พิทักษ์ธีระธรรม. “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์ที่อยู่อาศัยใน

 กรุงเทพฯและ ปริมณฑล.” วิทยานิพนธ์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ทัว่ไป, สาขา

 เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2541 

จกัรพนัธ์ ศิริจทัรพงค.์ “ปัจจัยส่วนประส่วนทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

 ซ้ือบ้าน ของผู้บริโภคในโครงการบ้านจัดสรร.” วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ

 บณัฑิต มหาวทิยาลยับูรพา, 2550 



523 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 ฉบบัที่ 4(ตลุาคม –ธันวาคม 2556) 

ฐปนภ เด็ดแกว้. “ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนตัดสินใจซ้ือบ้านพักอาศัยในเขตจังหวัด

 ปทุมธานี.”  วิทยานิพนธ์บริการธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

 ราชมงคลธญัญบุรี, 2552 

จาริณี เสาวคนธ์. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการซ้ือบ้านทาวน์เฮ้าส์ ในจังหวัด

 ปทุมธานี.” วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2549 

ชิม เจริญขจรกุล. “ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและปัจจัยอื่นๆ ในการซ้ือบ้านเดี่ยว ใน

 เขตปทุมธานี.” ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชบริหารธุรกิจ

 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2548 

ดวงใจ เชยสาคร. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือบ้านเดี่ยวของผู้บริโภคใน

 เขตกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์ของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา

 บริหารธุรกิจ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต, 2549 

นพดล รักสนิท. “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือ

 บ้านเดี่ยวในโครงการบ้านจัดสรรกรณีศึกษาจังหวดัภูเกต็.” ภาคนิพนธ์ตาม

 หลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฎัภูเก็ต, 2551 

บุษกร คาํคง. “ปัจจัยบางประการทีเ่กี่ยวข้องกบัความสามารถในการคิดวจิารณญาณ

 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 มัธยมศึกษาปีที ่3 และมัธยมศึกษาปีที ่6 

 ในเขตอาํเภอเมืองจังหวดัสงขลา.” วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต, 

 มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร, 2542 

วนิฑฎา วเิศษศิริกุล. “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือทีอ่ยู่อาศัยในจังหวดั

 ชลบุรี.” วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต วทิยาลยัเทคนิคนครนายก, 2546 

ศุภกร บวัน่ิม. “ศึกษาเร่ืองปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการเลอืกซ้ือบ้านเพือ่อยู่อาศัย.” , 2541 

สงวนศกัด์ิ มทัทวกุล. “การศึกษาเร่ืองปัจจัยการตัดสินใจซ้ือหมู่บ้านจัดสรรในเขต

 พุทธมณฑลสาย 3.” 2549 

สุโขทยัธรรมาธิราช, หนา้ 263 – 264 “ ทฤษฎกีารตัดสินใจ.” , 2548 



524 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 ฉบบัที่ 4(ตลุาคม –ธันวาคม 2556) 

สุนีย ์เจษฎาวรางกูล  ฐิตินนัท์  วารีวนิช    และดวงตา  สราญรมย .์ “ปัจจัยที่มีผลต่อ

 การตัดสินใจซ้ือ บ้านทาว์นเฮ้าส์  ในโครงการวงัทองกรุ๊ป จํากดั (มหาชน).” 

 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

 ราชูปถมัภ ์ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 3 ตุลาคม 2552 – มกราคม 2553 

สุมาลี   ทศพรวิชยั. “การตัดสินใจซ้ือบ้านเดี่ยวของเจ้าของบ้านในจังหวัดนนทบุรี.”     

 วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2, 

 2552 

เสรี วงษม์ณฑา. “การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion). ” กรุงเทพฯ : ธีระฟิล์ม

 และไซเทก็ซ์, 2541 

อรวร์ี มุสิกุล. “ลักษณะของผลิตภัณฑ์ราคาและพฤติกรรมการซ้ือที่อยู่อาศัยแบบบ้าน

 เดี่ยวในโครงการจัดสรรจังหวดันนทบุรี.” สารนิพนธ์บณัฑิตวทิยาลยั 

 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2550 

อาํพนั ทองเส็ม. “การตัดสินใจซ้ือบ้านเดี่ยวในโครงการบ้านจัดสรรของผู้บริโภคใน

 กลุ่มบริษัทกฤษณาและณุศาศิริ.” วิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจ

 มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร, 2550 

Cervero, Robert. “Effects of Expenditure on Buying Home.”  California: Lincoln 

 Institute, 2007 


