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การตัดสินใจซ้ือทีอ่ยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบริเวณชานเมืองของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

BUYING DECISION OF CONSUMERS IN BANGKOK ON DETACHED HOUSE 
IN OUTSKIRTS 

ศิริลกัษณ์ เพชรภา 1  ผศ. (พิเศษ) ดร.อิทธิกร ข าเดช 2   
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
ท่ีอยูอ่าศยัเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีประชาชนมีความตอ้งการท่ีสูงมาก โดยเฉพาะในพื้นท่ีเขต

เมืองอยา่งกรุงเทพมหานคร จึงมีการขยายโครงการก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัและระบบคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภยักระจายออกไปในชานเมือง โดยบา้นเด่ียวถือวา่เป็น
ประเภทท่ีอยู่อาศยัท่ีมีจ  านวนมากท่ีสุด งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ของตวัแปรต่างๆ ท่ีมีต่อตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขต
กรุงเทพมหานคร  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
เจา้ของหรือผูมี้อ านาจตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวท่ีตั้งอยูใ่น 10 เขตกระจายทุก
กลุ่มเขตปกครองในกรุงเทพมหานครบริเวณชานเมืองในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
2556 รวม 400 ตวัอยา่ง  

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 5 ไดแ้ก่ t-Test, One-
Way ANOVA (F-test) และ Multiple Regression Analysis (MRA) พบวา่ ลกัษณะส่วน
บุคคลส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดส่้วนบุคคล รายไดข้องครอบครัว 
สถานภาพสมรส และจ านวนสมาชิกในครอบครัว ยกเวน้ เพศ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีหรือช่องทางจดัจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ และตราสินคา้ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของ
ตราสินคา้  ความภกัดีต่อตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ 
ค าส าคัญ: บา้นเด่ียว, ชานเมือง, การตดัสินใจซ้ือ 
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ABSTRACT 
Residence becomes necessary that causes insufficiency matching with peoples’ 

needs, especially in urban areas – Bangkok.  It leads to expansion of construction and 
transportation system projects to support convenience and safety in outskirts.  Detached 
house can be considered as the most popular type of residence.  This research has 
objectives to study relationship between various variables and buying decision for the 
detached house in outskirts of Bangkok.  This utilized questionnaire as research 
instrument to collect data from 400 owners or buying makers for detached house located 
in 10 districts dispersed in all classified geographic areas in Bangkok during November 
till December 2013. 

Statistics used to analyze data at significance level of 0.05 and composed of t-Test, 
One-Way ANOVA (F-test), Multiple Regression Analysis (MRA) to investigate 
relationship of marketing mix and brand with the decision at significant level of 5 per 
cent found that most of personal attributes, including age, education, career, personal 
income, family income, marital status, number of family members but excluding gender 
affect buying decision making.    Marketing mix, including product, price, place or 
distribution channel, and promotion have relation with the buying decision making. And, 
brand, including image and loyalty have relation with the buying decision making. 
KEYWORDS :  DETACHED HOUSE, OUTSKIRTS, BUYING DECISION 
 
 

บทน า 
จ านวนประชากรของประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยคาดกนัว่า

จ  านวนท่ี เพิ่ ม ข้ึน น้ีรวมกันอยู่ ในพื้ น ท่ี เขต เ มืองและพื้ น ท่ี โดยรอบ โดย เฉพาะ
กรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นเมืองหลวงท่ีมีประชากรมากท่ีสุด กล่าวคือในปี 2554 ประเทศไทย
มีประชากรทัว่ประเทศ จ านวน 64.076 ล้านคน โดยมีประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 5.675 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 8.86 ของประชากรทั้งหมด (ส านกัทะเบียนกลาง 
กรมการปกครอง, 2555)  ทั้งน้ี มีการประมาณการจ านวนประชาชนของประเทศจะเพิ่มข้ึน
เป็น 68.251 ลา้นคนในปี 2556 และ 69.222 ลา้นคนในปี 2559 แต่จ านวนประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครกลบัประมาณการว่าจะลดลงเป็น 6.836 ลา้นคนในปี 2556 และ 6.875 
ลา้นคนในปี 2559 ส่วนหน่ึงมีผลมาจากการขยายโครงการก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัและระบบ
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คมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยกระจายออกไปในชานเมืองและพื้นท่ี
ปริมณฑลแทน (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านัก
นายกรัฐมนตรี อา้งถึงในส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร, 2553) 

ประชาชนมีเหตุผลท่ีหลากหลายแตกต่างกนัท่ีเดินทางเขา้มาในกรุงเทพมหานคร
และพื้นท่ีโดยรอบจากหลายจงัหวดัทัว่ประเทศ ซ่ึงเหตุผลหลกัคือการศึกษาและการท างาน 
ในขณะท่ีการด ารงชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครตอ้งแข่งขนักนัตลอดเวลาและตอ้งการการ
บริโภค ท าให้เกิดความต้องการในปัจจยั 4 ท่ีมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์
ตามมา ประกอบด้วย อาหาร ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค โดยมนุษย์ไม่
สามารถขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึงได ้บา้นเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นท่ีตอ้งการพื้นฐานของมนุษยใ์นการ
ด ารงชีวติ ถึงแมป้ระชาชนมีภาระค่าครองชีพท่ีสูง แต่ยงันิยมซ้ือหาท่ีอยูอ่าศยัอยูต่ลอดเวลา 
สินทรัพยป์ระเภทท่ีอยู่อาศยัจึงมีการปรับราคาแตกต่างกนัไปอย่างต่อเน่ือง นกัลงทุนและ
ผูป้ระกอบการดา้นอสังหาริมทรัพยก์็พยายามแสวงหาช่องทางทางธุรกิจในการก่อสร้างส่ิง
ปลูกสร้างมาตอบสนองความตอ้งการให้ไดอ้ยา่งเพียงพอต่อปริมาณความตอ้งการในตลาด
และตรงกับความต้องการของผูอ้ยู่อาศยัให้มากท่ีสุด รวมถึงการขยายพื้นท่ีความเจริญ
ออกไปชานเ มือง สู่ป ริมณฑล ส่งผลท า ให้สภาพการแข่ งขันใน อุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพยมี์ความรุนแรงและท าใหผู้ล้งทุนหรือผูป้ระกอบการตอ้งหากลยุทธ์ต่างๆ ท่ี
เหมาะสมมาดึงดูดผูบ้ริโภคให้ท าการตัดสินใจซ้ือได้ง่ายข้ึน โครงการหมู่บ้านจดัสรร
ประเภทบา้นเด่ียวท่ีมีท าเลท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งตวัเมืองและชานเมืองท่ีมีราคาท่ีดินไม่สูงมากนกั
เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาในพื้นท่ีใจกลางเมือง ซ่ึงผูบ้ริโภคมีความตอ้งการเป็นจ านวนมาก 
โดยแสวงหาท่ีอยูอ่าศยัดว้ยการค านึงถึงปัจจยัพื้นฐานดา้นความมัน่คงปลอดภยัและดา้นการ
เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตมากที่สุดมาเป็นอนัดบัแรก  ทั้งน้ี ที่อยู่อาศยัมี
ความแตกต่างกนัไปตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมวฒันธรรม สภาพความ
เป็นอยู่ ตลอดจนอิทธิพลของความเจริญทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ   รวมทั้ งประเภท 
รูปแบบ และลกัษณะของท่ีอยูอ่าศยั โดยท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวไดรั้บความนิยมและมี
ผูอ้ยูอ่าศยัมากท่ีสุดทั้งในภาพรวมและจ าแนกตามรายภาค โดยในปี 2553 ทัว่ประเทศและ
ในเขตกรุงเทพมหานครมีบา้นเด่ียวมากท่ีสุด จ านวน 14,728,702 หลงั คิดเป็นร้อยละ 72.3 
และ จ านวน 867,302 หลงั คิดเป็นร้อยละ 30.2 เม่ือเปรียบเทียบกบัท่ีอยูอ่าศยัประเภทอ่ืนๆ 
ตามล าดบั (ส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2553) 
จึงสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผูป้ระกอบการพยายามใช้กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนัมาชิงส่วนแบ่งทางการตลาด  
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ส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงน ามาใชร่้วมกนั
ในการส่งมอบคุณค่าและติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย ผูป้ระกอบการตอ้งเอาใจใส่ในการ
พฒันาและปรับปรุงคุณค่าใหมี้มาตรฐานท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาดอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง
มีส่วนส่งเสริมความแข็งแกร่งของตราสินคา้ หากผูบ้ริโภครับรู้ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ี
ดีและมีความภกัดีต่อตราสินคา้ท าให้ผูป้ระกอบการสามารถสร้างรายไดค้วบคู่กบัการลด
ต้นทุนจากการรักษาฐานลูกค้าเดิมและการขยายฐานลูกค้าใหม่ เน่ืองจากตราสินค้าท่ี
แข็งแกร่งสามารถช่วยสร้างช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความภกัดีต่อตรา
สินคา้โดยคิดถึงตราสินคา้น้ีก่อนแต่มองขา้มตราสินคา้อ่ืนและไม่ใช้ความพยายามศึกษา
ขอ้มูลเปรียบเทียบเน่ืองจากการมีความวางใจ  ยงัใช้บริการตราสินคา้เดิมทั้งโครงการเดิม
และโครงการใหม่ รวมถึงการช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ีดีดว้ยการพูดต่อแบบ
ปากต่อปากและแนะน าบุคคลอ่ืนต่อ   

ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นถึงความส าคญัดงักล่าวจึงตดัสินใจเลือกศึกษาอิทธิพลของความ
แตกต่างของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายจ าแนกตามลกัษณะบุคคลและพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
บา้นเด่ียวท่ีมีต่อแนวทางการตดัสินใจซ้ือบ้านเด่ียวและการน าเสนอคุณค่าของเจ้าของ
โครงการผา่นทั้งในดา้นส่วนประสมทางการตลาดและดา้นตราสินคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
แนวทางการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวเช่นกนั โดยหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ผลการศึกษาท่ีไดส้ามารถ
น ามาประยกุตใ์ชร่้วมกบัการก าหนดแผนการผลิต การบริการ และการตลาดต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่
อาศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร   

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการซ้ือท่ีอยู่อาศยัประเภทบ้านเด่ียว
บริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีกบัการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียว
บริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร   

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีกบัการตดัสินใจ
ซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร   

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัตราสินคา้ท่ีมีกบัการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยั
ประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร   
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัประเภทบา้น
เด่ียวบริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
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2. พฤ ติกรรมการ ซ้ือ ท่ีอยู่ อ าศัยประ เภทบ้าน เ ด่ี ยวแถบชานเ มืองในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณ
ชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยั
ประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร  

4. ปัจจยัตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัประเภทบา้นเด่ียว
บริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร  
กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม 
 

 
  
 
 
  
 
   

  
 
   
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล  
เพศ   อายุ   ระดบัการศึกษา   อาชีพ   รายไดส่้วนบุคคล   

รายไดข้องครอบครัว  สถานภาพสมรส   
จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด    
ผลิตภณัฑ ์ราคา  สถานท่ีหรือช่องทางจดัจ าหน่าย  

การส่งเสริมการตลาด  
 

 
การตัดสินใจซ้ือทีอ่ยู่
อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
บริเวณชานเมืองใน 

เขตกรุงเทพ 
มหานคร 

ปัจจัยตราสินค้า 
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้   ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

พฤติกรรมการซ้ือทีอ่ยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
บริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร 

เหตผุลหลกัท่ีใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือ  
จ านวนชั้นของบา้นเด่ียวท่ีเลือกซ้ือ  
ขนาดของบา้นเด่ียวท่ีเลือกซ้ือ   
ขนาดของพ้ืนท่ีใชส้อยท่ีเลือกซ้ือ  
ราคาของบา้นเด่ียวท่ีเลือกซ้ือ    
จ านวนโครงการท่ีใชเ้ปรียบเทียบก่อนตดัสินใจเลือกซ้ือ 
ระยะเวลาท่ีใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือ  
บุคคลท่ีมีอิทธิพลหรือมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือก       
ซ้ือ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ท าใหไ้ดข้อ้มูลดา้นพฤติกรรมการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมือง

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ท าใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อท่ี

อยู่อาศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในปัจจุบนัจ าแนกออกตามส่วนประสมทาง
การตลาดและตราสินคา้  

3. ท  าให้ไดผ้ลการศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้งปัจจยัดา้นผูบ้ริโภคและปัจจยั
ทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมือง 

4. ท  าให้เข้าใจถึงสถานการณ์ในตลาดท่ีสามารถน ามาก าหนดกลยุทธ์พัฒนา
ผลิตภณัฑแ์ละบริการและการตลาดใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยั

ประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครคร้ังน้ีครอบคลุม
เน้ือหาส าคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

วรวิทย ์มานะกุล (2540: 11) ท่ีอยู่อาศยัเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
การด ารงชีวติในรูปแบบของครอบครัว นอกจากน้ี ท่ีอยูอ่าศยัยงัเป็นส่ิงแสดงหลกัฐานฐานะ
ความมัน่คงของครอบครัวอีกดว้ย จึงเกิดธุรกิจการจดัหาและจดัสร้างบา้นพกัอาศยัข้ึนใน
ลกัษณะของการจดัสรรท่ีดินและปลูกสร้างบา้นเรือนข้ึนมากมายเพื่อรองรับความตอ้งการ
ของประชาชน 

ประสงค ์เอาฬาร (2545 อา้งถึงในดวงใจ เชยสาคร, 2549: 18-20) ในการเลือกซ้ือ
บา้นตอ้งพิจารณาปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ต าแหน่งท่ีตั้ง สภาพแวดลอ้ม การจดัวางผงับริเวณ
หมู่บา้นหรือโครงการบา้นจดัสรร ความปลอดภยั ระบบขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค 
บริการภายในโครงการ ตวับา้น ราคาและระบบการช าระเงิน  และความมัน่คงและความ
น่าเช่ือถือของเจา้ของโครงการ 

พรทิพย์ วรกิจโภคทร (2530) ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส าคัญท่ีนิยมน ามาศึกษา
ความสัมพนัธ์พฤติกรรมของบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพ
สมรส  

Blackwell, Miniard and Engel (2006) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรมท่ีคน
ปฏิบติัเม่ือไดรั้บ บริโภค หรือก าจดัผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆ  



471 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ (2547) ส่วนประสมการตลาดเป็นเคร่ืองมือหรือปัจจยั
ทางการตลาดท่ีควบคุมได้ท่ีธุรกิจตอ้งใช้ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้าง
ความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายหรือเพื่อกระตุน้ให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความ
ตอ้งการสินคา้และบริการของตน  

Etzel, Walker and Stanton (2001); สุดาพร กุณฑลบุตร (2550) ตราสินคา้ หมายถึง 
การรู้จกัช่ือตราสินคา้ของลูกคา้มีผลเชิงบวกต่อการตอบสนองต่อผลิตภณัฑ์หรือการบริการ
แตกต่างกนั  

จิระเสกข ์ตรีเมธสุนทร (2549) ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้แสดงถึงสินคา้หรือบริการ
ท่ีท าใหเ้กิดความแตกต่างภายในจิตใจของผูบ้ริโภค 

สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (2554) ความภกัดีต่อตราสินคา้ 
หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้หน่ึงไม่วา่จะเกิดจากความเช่ือมัน่ การนึก
ถึง และ/ หรือตรงใจผูบ้ริโภคและเกิดการซ้ือซ ้ าต่อเน่ืองตลอดมา 

Kotler and Armstrong (2009); Kotler (1997 อา้งถึงในเมธาวี จารุวฒัน์จีรังกร, 2555) 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การ
มองเห็นปัญหา/ การตระหนักถึงความตอ้งการ  การแสวงหาทางเลือก  การประเมินผล
ทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และการประเมินผลหลงัการซ้ือ 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างท่ีมีค าถามแบบปลายปิด
ทั้งหมดแยกออกเป็น 5 ตอนเป็นเคร่ืองมือวิจยัใชใ้นการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็น
เจา้ของหรือผูมี้อ  านาจตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองและกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นตวัแทนของเจา้ของหรือผูมี้อ  านาจตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัประเภทบา้นเด่ียว
บริเวณชานเมือง ซ่ึงยงัไม่มีการระบุจ านวนท่ีแน่นอนจึงใชสู้ตร n   =   [PQ (Z2)]/e2 เพื่อ
ค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ป็น 384 ตวัอยา่ง แต่เลือกศึกษา 400 ตวัอยา่ง โดยก าหนด
พื้นท่ีศึกษาแบบเจาะจงใน 10 เขตปกครอง ซ่ึงใชต้วัอยา่งตามสัดส่วนของประชากรในแต่
ละพื้นท่ี ไดแ้ก่ เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย 18 ตวัอยา่ง เขตดินแดง 46 ตวัอยา่ง เขตสาทร 30 
ตวัอยา่ง เขตยานนาวา 29 ตวัอยา่ง เขตดอนเมือง 58 ตวัอยา่ง เขตลาดกระบงั 57 ตวัอยา่ง 
เขตหนองจอก 55 ตวัอย่าง เขตทวีวฒันา 27 ตวัอยา่ง เขตคลองสาน 27 ตวัอยา่ง และเขต
หนองแขม 53 ตวัอยา่งและท าการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็นแบบพบกนัโดย
บงัเอิญ 

แบบสอบถามไดรั้บการทดสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาโดยให้อาจารยท่ี์ปรึกษา
ตรวจสอบและแนะน าการปรับปรุงแก้ไข และการทดสอบความเช่ือมั่นโดยน า

http://search.lpc.rmutl.ac.th/search.php?swhat=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&snewname=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&olp1=&sf1=selau&sw1=002175&rpp=20&cta=cat&sort1=&sort2=&ms1=&ms2=&topg=&searchtype=&gmd=&fyear=&tyear=ปี&sfd=&fyear=&sm=&savem=&dty=ปกติ&dty1=&jfm=tophit&sod=
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แบบสอบถาม 30 ชุดเก็บขอ้มูลมาทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ Cronbach ส าหรับ
แบบสอบถามประเภทขอ้มูลอนัตรภาคชั้นในส่วน 3-5 และโดยรวม  ซ่ึงได้ค่าเท่ากบั  
0.860, 0.821, 0.704 และ 0.908 ตามล าดบั  

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละส าหรับบรรยายลกัษณะส่วนบุคคลและ
พฤติกรรมการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานครของ
กลุ่มตวัอยา่ง และค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรับบรรยายระดบัความคิดเห็นของ
กลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ตราสินคา้ และการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยั
ประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร    

ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน ใช้ t – test  ทดสอบความแตกต่างของลกัษณะส่วน
บุคคลด้านเพศท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองใน
เขตกรุงเทพมหานคร  ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ใช ้F – Test ทดสอบความแตกต่าง
ของลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอ่ืนๆ ยกเวน้ ดา้นเพศ และพฤติกรรมการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภท
บา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยั
ประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05  โดยท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ตามวิธี Sheffe ส าหรับตวัแปรท่ีพบความ
แตกต่าง และใช้ MRA ทดสอบความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดกบัการ
ตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานครและตรา
สินค้ากับการตัดสินใจ ซ้ือ ท่ีอยู่อาศัยประ เภทบ้านเ ด่ียวบริ เวณชานเมืองในเขต
กรุงเทพมหานคร ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ลักษณะส่วนบุคคล 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 มี

อายุระหวา่ง 31 - 35 ปี จ  านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71.00 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 242 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60.50 มีรายไดส่้วนบุคคลระหวา่ง 15,001- 30,000 บาท จ านวน 200 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.00 มีรายไดข้องครอบครัว 30,000 บาทหรือนอ้ยกวา่ จ านวน 160 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.00 มีสถานภาพสมรสยงัโสด จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และมีจ านวน
สมาชิกในครอบครัวระหวา่ง 1 - 2 คน จ านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.25 
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2. สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบริเวณชาน
เมืองในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซ้ือด้านเหตุผลหลกัท่ีใช้ตดัสินใจ
เลือกซ้ือเพราะสภาพแวดลอ้ม ทั้งภายในและภายนอกโครงการ  จ านวน 202 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.50 ดา้นจ านวนชั้นของบา้นเด่ียวท่ีเลือกซ้ือ  1 ชั้น จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.25 ดา้นขนาดของบา้นเด่ียวท่ีเลือกซ้ือ  60 ตารางวาหรือน้อยกวา่  จ  านวน 245 คน คิด
เป็นร้อยละ 61.25 ด้านขนาดของพื้นท่ีใช้สอยท่ีเลือกซ้ือ  150 ตารางเมตรหรือน้อยกว่า 
จ  านวน 316 คน คิดเป็นร้อยละ 79.00 ดา้นราคาของบา้นเด่ียวท่ีเลือกซ้ือ   3 ลา้นบาทหรือ
นอ้ยกวา่  จ  านวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50 ดา้นจ านวนโครงการท่ีใชเ้ปรียบเทียบก่อน
ตดัสินใจเลือกซ้ือระหว่าง  1 – 2 โครงการ จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75 ดา้น
ระยะเวลาท่ีใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือมากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน  จ านวน 204 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.00 และดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลหรือมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกซ้ือคือแฟน/ คู่
สมรส  จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.75 

3. สรุปผลการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด    
พบว่า กลุ่มตวัอย่างคิดว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์รูปแบบและ

ลกัษณะของตวับา้นมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณ
ชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย 9.18) ดา้นราคาค่าใช้จ่ายในการท า
สัญญามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองใน
เขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย 9.30) ดา้นสถานท่ีหรือช่องทางจดัจ าหน่ายการวาง
แผนผงัของโครงการบ้านจัดสรรและช่วงเวลาในการให้บริการของส านักงานขายมี
ความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัประเภทบ้านเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขต
กรุงเทพมหานครมากท่ีสุดเท่ากัน  (ค่าเฉล่ีย 9.20) และด้านการส่งเสริมการตลาดการ
รับประกนัความเสียหายของตวับา้นมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภท
บา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย 9.10)  

4. สรุปผลการวเิคราะห์ตราสินค้า 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งคิดวา่ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ดา้นตราสินคา้สะทอ้นถึงฐานะ

ทางสังคมของผูอ้ยูอ่าศยัไดมี้ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียว
บริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย 9.50) และดา้นความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ดว้ยการส่งเสริมโดยการส่ือสารเชิงบวกเก่ียวกบัโครงการบา้นจดัสรรภายใตต้รา
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สินคา้ท่ีช่ืนชอบมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชาน
เมืองในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย 9.20) 

5. สรุปผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซ้ือที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบริเวณชาน
เมืองในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งคิดวา่การตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชาน
เมืองในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นการตระหนกัถึงความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้น
เด่ียวมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย 9.22) 

6. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดส่้วน

บุคคล รายไดข้องครอบครัว สถานภาพสมรส และจ านวนสมาชิกในครอบครัว ยกเวน้ เพศ 
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พฤติกรรมการซ้ือท่ีอยู่
อาศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เหตุผล
หลกัท่ีใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือ จ านวนชั้นของบา้นเด่ียวท่ีเลือกซ้ือ ขนาดของบา้นเด่ียวท่ีเลือก
ซ้ือ ราคาของบา้นเด่ียวท่ีเลือกซ้ือ ระยะเวลาท่ีใช้ตดัสินใจเลือกซ้ือ และบุคคลท่ีมีอิทธิพล
หรือมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกซ้ือ ยกเวน้ ขนาดของพื้นท่ีใช้สอยท่ีเลือกซ้ือและ
จ านวนโครงการท่ีใชเ้ปรียบเทียบก่อนตดัสินใจเลือกซ้ือ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ทุกส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กับการ
ตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และทุกตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยั
ประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ 
สถิติท่ี
ใช ้

ผลการ
ทดสอบ 

ปัจ
จยั
ส่ว

นบุ
คค

ล เพศ t-Test ปฏิเสธ 
อาย ุ F-Test ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F-Test ยอมรับ 
อาชีพ F-Test ยอมรับ 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 

ตวัแปรอิสระ 
สถิติท่ี
ใช ้

ผลการ
ทดสอบ 

ปัจ
จยั
ส่ว

นบุ
คค

ล รายไดส่้วนบุคคล F-Test ยอมรับ 
รายไดข้องครอบครัว F-Test ยอมรับ 
สถานภาพสมรส F-Test ยอมรับ 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว F-Test ยอมรับ 

พฤ
ติก

รร
มก

าร
ซื้อ

 

เหตุผลหลกัท่ีใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือ  F-Test ยอมรับ 
จ านวนชั้นของบา้นเด่ียวท่ีเลือกซ้ือ  F-Test ยอมรับ 
ขนาดของบา้นเด่ียวท่ีเลือกซ้ือ   F-Test ยอมรับ 

ขนาดของพื้นท่ีใชส้อยท่ีเลือกซ้ือ  F-Test ปฏิเสธ 
ราคาของบา้นเด่ียวท่ีเลือกซ้ือ    F-Test ยอมรับ 

จ านวนโครงการท่ีใชเ้ปรียบเทียบ
ก่อนตดัสินใจเลือกซ้ือ 

F-Test ปฏิเสธ 

ระยะเวลาท่ีใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือ  F-Test ยอมรับ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลหรือมีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจเลือกซ้ือ 
F-Test ยอมรับ 

ส่ว
นป

ระ
สม

ทา
ง

กา
รต

ลา
ด 

ผลิตภณัฑ์ MRA ยอมรับ 
ราคา MRA ยอมรับ 

สถานท่ีหรือช่องทางจดัจ าหน่าย MRA ยอมรับ 
การส่งเสริมการตลาด MRA ยอมรับ 

ปัจ
จยั
ดา้
น

ตร
าสิ
นค

า้ 

ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ MRA ยอมรับ 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ MRA ยอมรับ 

 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ ไดแ้ก่ การศึกษาของ
ภานุพล มารักษ์ (2552)  ท่ีพบว่าอายุ รายได ้สินคา้ ราคา และการส่งเสริมการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ืออสังหาริมทรัพย์ขายทอดตลาดของประชาชนจาก
ส านกังานบงัคบัคดี อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  ธีรยุทธ จึงธีรพานิช (2555) ท่ีพบวา่อาย ุ
การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ยกเวน้ เพศ  ทุกพฤติกรรมการซ้ือและใชร้ถยนต ์ทุก

http://202.28.199.11/tdc/basic.php?query=ภานุพล%20มารักษ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) และตราสินคา้ทั้งดา้นภาพลกัษณ์และความภกัดีมีผลหรือ
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ Eco Car ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
และอรชินนัพร วิทยวราวฒัน์ (2555) ท่ีพบว่าอายุ การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ยกเวน้ เพศ และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้ามีผลและความสัมพนัธ์กับความ
ไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร 
ข้อเสนอแนะ 

1. ดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์โดยเฉพาะท่ีอยู่อาศยัประเภทบา้นเด่ียวใน

บริเวณบริเวณชานเมืองควรใหค้วามส าคญักบัทุกปัจจยัท่ีจ  าเป็น ไดแ้ก่ รูปแบบและลกัษณะ
ของตวับ้าน ค่าใช้จ่ายในการท าสัญญามี การวางแผนผงัของโครงการบ้านจดัสรรและ
ช่วงเวลาในการให้บริการของส านกังานขาย  และการรับประกนัความเสียหายของตวับา้น 
เพื่อในการดึงดูดความสนใจและการส่งเสริมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดยมุ่งเน้น
ปัจจยัหลกัมาเป็นอนัดบัแรก ได้แก่ รูปแบบและลกัษณะของตวับา้น ค่าใช้จ่ายในการท า
สัญญา สถานท่ีและช่วงเวลาในการให้บริการของส านกังานขาย และการรับประกนัความ
เสียหายของตวับา้น 

2. ดา้นตราสินคา้ 
ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัการสร้างความเขม้แข็งของตราสินคา้ ไดแ้ก่ 

การสร้างความแตกต่างและความประทบัใจตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ   เน่ืองจากภาพลกัษณ์ของ
ตราสินคา้ช่วยบ่งบอกถึงฐานะทางสังคมของผูอ้ยูอ่าศยัและผูอ้ยูอ่าศยัจะมีทศันคติท่ีดีเม่ือมี
ความภกัดีต่อตราสินคา้  
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป  

1. ในการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระดา้นส่วนประสมทางการตลาด
และปัจจยัดา้นตราสินคา้กบัการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวแถบชานเมืองใน
คร้ังน้ี พบว่า มีตวัแปรอิสระ 1 คู่ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้และความภกัดีต่อตรา
สินคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเอง (Multi collinearity)  โดยมีค่า r เท่ากบั 0.907 ซ่ึงมากกวา่ค่า
มาตรฐานท่ียอมรับได้   จึงควรท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระดา้นตรา
สินคา้ทั้งภาพลกัษณ์และความภกัดีเพื่อท าการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ดงักล่าวในคร้ัง
ต่อไป 

2. ในการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศไม่
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวบริเวณชานเมือง การศึกษาคร้ังต่อไป
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