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บทคดัย่อ 

 การศกึษาวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์1) เพือ่ศกึษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา 
อาชพี และรายได้ ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อที่อยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 2)  เพื่อศกึษา
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิ
การขาย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั 
เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) เป็นการวจิยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) กลุ่มตวัอย่างในการศกึษา 
คอื ลูกบา้นของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) หมายถงึ บุคคลทีซ่ื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ 
จ ากดั (มหาชน) ทัง้บา้นเดีย่ว ทาวเฮา้ส ์และคอนโดมเินียม มขีนาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
ที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) และค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยค่าสมัประสทิธิ ์
แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) รวมเท่ากบั 0.87 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วเิคราะห ์ไดแ้ก่ คา่ความถี ่คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถติกิารทดสอบแบบ 
t-test สถติคิวามแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ 
โดยใชว้ธิ ีLSD และสถติกิารถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 20 – 39 ระดับการศึกษาปริญญาตรี มี
สถานภาพโสด มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 20,000 มกีารตดัสนิใจ
เลอืกซื้อทีอ่ยู่อาศยัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด และ
ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ลูกบา้นของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) หมายถงึ บุคคลทีซ่ื้อทีอ่ยู่อาศยั
ของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) ทัง้บ้านเดีย่ว ทาวเฮา้ส ์และคอนโดมเินียม ทีม่รีะดบัการศกึษา อาชพี 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีต่่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน)
ต่างกนัที่ระดบัความมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 นอกจากนี้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจยัด้าน

mailto:Katt.sirawan@gmail.com


ลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั
ความมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ค าส าคญั : การตดัสนิใจซือ้, ทีอ่ยูอ่าศยั, เอพ ี(ไทยแลนด)์ 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this study were 1) to investigate personal factors such as gender, age, 
marital status, educational level, occupation, monthly income influencing consumers’ buying decision for a 
house of AP (Thailand) Public Company Limited, and 2)  to study marketing mix factors, including product, 
price, place, promotion, people, process, and physical evidence influencing consumers’ buying decision for a 
house of AP (Thailand) Public Company Limited. This study used a non-experimental design. The sample of 
this study was 400 house owners of AP (Thailand) Public Company Limited’s housing projects, consisting of 
buyers of detached houses, townhouses and condominiums under AP projects. The Content Validity and the 
Reliability of the questionnaire were tested with Cronbach’s Alpha of 0.87. A questionnaire was used as a 
research instrument to collect data. Data collected were then analyzed using statistics, including frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. Hypotheses were tested using t-test and One-way ANOVA. If the 
differences were found, a pairwise comparison was conducted using LSD and Multiple Regression Analysis. 

The results of this study indicated that most of the respondents were males, between 20 - 39 years 
old, graduated with a bachelor's degree, had single status, worked as private employees, earned monthly 
income of at most 20,000 baht. Furthermore, overall buying decision for a house was at a high level. When 
individual aspects were considered, an aspect with the highest level was process. The hypothesis testing results 
showed that the respondents with different educational level, occupation and monthly incomes had different 
buying decision for a house of AP (Thailand) Public Company Limited with a statistical significance level of 
0.05. Besides, marketing mix factor, i.e., physical evidence influenced the respondents’ buying decision for a 
house of AP (Thailand) Public Company Limited with a statistical significance level of 0.05 

Keywords : Buying Decision, House, AP (Thailand) 

 

 

 

 

 



บทน า 

 ปัจจุบนัที่อยู่อาศยันับเป็นปัจจยัส าคญัและจ าเป็นมากส าหรบัการด ารงชีวิตของมนุษย์โดยทัว่ไป  โดยใน
ปัจจุบนัมโีครงการเกดิขึน้จากบรษิทัดา้นอสงัหารมิทรพัย์มาใหลู้กคา้เลอืกสรรมากมาย ท าใหเ้กดิสภาวะการแข่งขนัที่
รุนแรงในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งมกีารปรับแผนการด าเนินธุรกจิตลอดเวลา เพื่อใหท้นัต่อสภาพ
การแขง่ขนัในตลาดทีเ่กดิขึน้ 

 ปัจจยัทีค่นส่วนใหญ่ใชใ้นการเลอืกซื้อทีอ่ยู่อาศยั ม ี5 ปัจจยั โดยปัจจยัแรกทีค่นส่วนใหญ่เลอืกซื้อทีอ่ยู่อาศยั
ถงึ 85% ของผูท้ าแบบส ารวจ คอื ท าเล กลุ่มผูส้งูอายุ อายุ 60-69ปี มองว่าท าเลเป็นสิง่ส าคญั ปัจจยัทีส่องทีก่ลุ่มวยัใกล้
เกษยีณ อายุ 50-59 ปี ใหค้วามส าคญัถงึ 43% คอืมองความปลอดภยั ปัจจยัทีส่าม ระบบสาธารณูปโภค กลุ่มผูส้งูอายุ
ถงึ 45% ใหค้วามส าคญักบัเรื่องนี้ รองลงมาคอืกลุ่มวยัใกลเ้กษยีณ อยู่ที ่37% โดยทีช่่วงกลุ่มคนรุ่นใหม่ อายุ 22-29 ปี 
ใหค้วามส าคญักบันี้น้อยกว่าคนกลุ่มอื่น ปัจจยัทีส่ีก่ารออกแบบโครงการซึ่งกลุ่มทีใ่หค้วามสนใจมากทีสุ่ดถงึ 23% คอื 
กลุ่มคนรุ่นใหม่ อายุ 22-29 ปี รองลงมาคอืกลุ่มผูส้งูอายุ 20 % และปัจจยัสุดทา้ย คอื สถานะทางการเงนิ กลุ่มอายุ 40-
49 ปี ใหค้วามส าคญักบัเรื่องนี้เป็นอนัดบัแรก โดยมคีวามกงัวลเรือ่งอตัราดอกเบีย้มากกวา่คนกลุ่มอื่น 

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจในเรื่อง “การตดัสนิใจซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน)” 
ซึ่งจะท าการศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานะภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ และปัจจยั
ส่วนผสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิการขาย บุคลากร กระบวนการ 
และลกัษณะทางกายภาพ ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) เพื่อน า
ผลงานวจิยันี้มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ เป็นขอ้เสนอแนะ หรอืเป็นแนวทางในการปรบัปรุงคุณภาพของบรษิทัให้มคีวาม
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ก่อใหเ้กดิความพงึพอใจแก่ผูบ้รโิภค 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้ทีส่่งผลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

 2. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการขาย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน)  

 

ขอบเขตงานวิจยั 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ลูกบา้นของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

 2. ขอบเขตกลุ่มตวัอย่าง ลูกบา้นของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) ทัง้เพศชายและเพศหญงิ ช่วง
อายตุัง้แต่ ต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 20 ปี จนถงึอาย ุ60 ปีขึน้ไป 



 3. ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง เนื่องจากผูว้จิยัทราบถงึจ านวนลูกบา้นของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) ใน
ปี 2562 (6,576 หลงั) – ไตรมาสแรกของปี 2563 (1,505 หลงั)  มจี านวนรวมทัง้สิน้ 8,081 หลงั จงึใชว้ธิกีารก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ Yamane มรีะดบัความเชื่อมัน่ 95% ทีค่่าระดบัความคลาดเคลื่อน 5% จงึไดข้นาด
กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั จ านวน 382 หลงั แต่ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 400 หลงั 

 4. ขอบเขตของเครื่องมอืที่ใช้ ในการวจิยัครัง้นี้ได้ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกบัการตดัสนิใจซื้อที่อยู่อาศยัของ
บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

 5. ขอบเขตดา้นเนื้อหาและประเดน็ในการศกึษา 

       1. ตวัแปรอสิระ 

  1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้

  1.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิ
การขาย บุคลากร กระบวนการ และลกัษณะทางกายภาพ 

 2. ตวัแปรตาม คอื การตดัสนิใจเลอืกซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 1. ทราบถงึปัจจยัส่วนบุคคลทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อทีอ่ยูอ่าศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 
เพือ่ทีจ่ะไดเ้ป็นแนวทางในการเจาะกลุ่มลกูคา้เพือ่ใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

 2. ทราบถงึปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อที่อยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) 
จ ากดั (มหาชน) ทีจ่ะชว่ยใหเ้จา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งพฒันาการตลาดใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

 3. เพื่อให้บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) สามารถพฒันาคุณภาพของอสงัหารมิทรพัย์ให้ตรงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ ท าใหเ้กดิยอดขายทีเ่พิม่มากขึน้ พรอ้มทัง้สามารถขึน้เป็นแบรนดอ์นัดบัหนึ่งทีค่รองใจผูบ้รโิภค
ไดม้ากทีสุ่ด 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 

 พฤติกรรมทุกรูปแบบของมนุษย์ก่อนแสดงให้เป็นที่ปรากฏ จะต้องผ่านขัน้ตอนหนึ่งที่ส าคญันัน่คือ “การ
ตดัสนิใจ” ซึ่งแต่ละบุคคลต้องกระท าเป็นประจ าในทุกอริยิาบถ และเนื่องจากการกระท าดว้ยความถี่สูงมากจงึปรากฎ
คลา้ยกบัว่าการตดัสนิใจของบุคคลลื่นไหลไปเองตามธรรมชาต ิและโดยไม่รูส้กึว่าไดก้ระท าการตดัสนิใจอยู่ตลอดเวลา
จงึมไิดส้ าเหนียกในความส าคญั (รศนา อชัชะกจิ,2539:83) 



 ดงันัน้กล่าวไดว้่า การตดัสนิใจ คอื ผลสรุปหรอืผลขัน้สุดทา้ยของกระบวนการคดิอย่างมเีหตุผลเพื่อเลอืกแนว
ทางการปฏิบตัิที่ถูกต้องเหมาะสมกบัสถานการณ์ ทรพัยากร และบุคคล สามารถน าไปปฏิบตัิและท าให้งานบรรลุ
เป้าหมายและวตัถุประสงคต์ามทีต่อ้งการ 

 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบคุคล 

 ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ถือเป็นความหลากหลายและแตกต่างเกี่ยวกับบุคคล เช่น เพศ อายุ 
สถานภาพ ลกัษณะโครงสรา้งของร่างกาย ความอาวุโสในการท างาน เป็นต้น โดยจะแสดงถงึความเป็นมาของแต่ละ
บุคคลจากอดตีถงึปัจจุบนั ซึง่ความแตกต่างและหลากหลายของบุคคลนี้ สามารถบ่งชีล้กัษณะพฤตกิรรมการแสดงออก
ทีแ่ตกต่างกนั การตดัสนิใจทีแ่ตกต่างกนัทีม่สีาเหตุมา จากความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตรห์รอืความเป็นมาของ
บุคคลนัน้เอง (วชริวชัร งามละมอ่ม)(2558)  

 จากทฤษฎีของปัจจยัส่วนบุคคลทีม่ผีูก้ล่าวไว ้ผูว้จิยัสรุปไดว้่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้ ส่งผลต่อการตดัสนิใจในการซื้อสนิค้าหรอืบรกิารที่แตกต่างกนั  และเป็นตวัแปร
ส าคญัในการก าหนดตลาดของผูบ้รโิภค ท าใหบ้รษิทัหรอืองคก์รสามารถก าหนดกลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดอ้ยา่งตรงจุด 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 Kotler (1997, p. 92) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือ
เครื่องมอืทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ บรษิัทมกัจะน ามาใช้ร่วมกนัเพื่อตอบสนอง ความพงึพอใจและความ
ต้องการของลูกคา้ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดมิส่วนประสมการทางตลาดจะม ีเพยีงแค่ 4 ตวัแปรเท่านัน้ (4Ps) ไดแ้ก่ 
ผลติภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรอืช่องทางการ จดัจาหน่ายผลติภณัฑ์ (Place) การส่งเสรมิการตลาด 
(Promotion) ต่อมามกีารคดิตวัแปรเพิม่เตมิขึน้มา อกี 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) และกระบวนการ (Process) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคดิทีส่ าคญัทางการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่
กบัธุรกจิ ทางดา้นการบรกิาร ดงันัน้จงึเรยีกวา่ ส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 

 จากทฤษฎีของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีูก้ล่าวไว ้ผูว้จิยัสรุปไดว้่า ส่วนประสมทางการตลาด 7P 
ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการขาย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ 
และดา้นลกัษณะทางกายภาพ  เป็นการรวบรวมขอ้มูลการตดัสนิใจทัง้หมด โดยมผีลในการกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคมคีวาม
ต้องการในสนิค้าหรอืบรกิารนัน้ๆ และเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพของสนิค้าหรอืบรกิารเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองกบัความตอ้งการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

เจรญิจติต์ ผจงวริยิาทร (2559) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง “ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อคอนโดมเินียมใน
กรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานคร” เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกซื้อคอนโดมเินียมของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร และเพื่อศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกซื้อคอนโดมเินียมในกรุงเทพมหานครของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ซึง่ประกอบดว้ย ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร ์และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P) จากกลุ่ม
ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวเิคราะหม์าจากแบบสอบถามทีผ่า่นค าถามคดักรองและมคีวามสมบูรณ์จ านวน 390 ตวัอยา่ง 



 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมใน
กรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานครมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นสถานที ่ส่วนปัจจยั
ทางประชากรศาสตร์ที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อคอนโดมเินียมนัน้ พบว่ามเีพยีง ปัจจยัด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
เท่านัน้ ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในกรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) จะมุ่งเน้นในการพสิูจน์ปัจจยั คน้หา
ปัจจยัทีเ่ป็นเหตุ ทีน่ าไปสู่ผล จะใชก้ารส ารวจแบบตดัขวาง คอื ศกึษากบัประชากรกลุ่มหนึ่ง เฉพาะเวลาหนึ่ง โดยให้
ขอ้มลูของสถานการณ์เฉพาะเวลานัน้ โดยใชเ้ครื่องมอืการวจิยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวเิคราะห์
ขอ้มลูดว้ยวธิกีารทางสถติ ิ

 ประชากรในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื ลูกบา้นบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) ทัง้บา้นเดีย่ว ทาวเฮา้ส ์
และคอนโดมิเนียม โดยใช้วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณด้วยสูตรของ Yamane (1967) ที่ค่า
ความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดท้ี ่0.05 หรอืคดิเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที ่5% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% จากประชากร
ทัง้หมด 8,081 หลงั ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบัจ านวน 382 หลงั แต่ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
400 หลงั 

 จากขนาดกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดก้ าหนดขึน้ จ านวน 400 หลงั ซึ่งกลุ่มตวัอย่าง คอื ลูกบ้านของบรษิทั เอพ ี(ไทย
แลนด)์ จ ากดั (มหาชน) ทัง้เพศชายและเพศหญงิ ช่วงอายุตัง้แต่ ต ่ากว่า 20 ปี จนถงึอายุ 60 ปีขึน้ไป โดยใชว้ธิกีารสุ่ม
ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูม ิ(Stratified Sampling) ดว้ยวธิกีารจ าแนกกลุ่มตวัอย่างที่ต้องการจะสุ่มตามประเภทของที่อยู่
อาศยั ซึง่ประกอบดว้ย 

 1. ใชก้รอบตวัอยา่ง (Sampling Frame) ทีเ่ป็นประเภทของทีอ่ยู่อาศยั คอื จ านวนหลงัทัง้หมดทีต่อ้งการศกึษา 
เพือ่จะน ามาใชใ้นการสุม่ตวัอยา่ง 

 2. แบ่งแบบสดัส่วนร้อยละ คอื การหาจ านวนทีแ่ทนตวัแปรในแต่ละสดัส่วน ซึ่งแต่ละสดัส่วนไม่เท่ากนั โดย
แบ่งตามอตัราส่วนต่อ 100 ของขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด และผลลพัธ์ของการค านวณทีไ่ดจ้ะเป็นสดัส่วนรอ้ยละของ
จ านวนขนาดกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 

 

ผลการวิจยั 

 ส่วนท่ี 1 การศกึษาขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของลูกบา้นบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) ทัง้บา้นเดีย่ว 
ทาวเฮา้ส ์และคอนโดมเินียม ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง เป็นการศกึษาวเิคราะหค์า่ความถีแ่ละคา่รอ้ยละ ของตวัแปรทีใ่ชใ้นการ
วจิยั ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และศกึษาวเิคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการขาย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลกัษณะทางกายภาพ และ ระดบัความ
คดิเหน็การตดัสนิใจซือ้โดยรวมในการซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 



พบว่าผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มชี่วงอายุระหว่าง 20 - 39 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตรี
สถานภาพโสด ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มชี่วงรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 20,000 
และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ลูกบ้านบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) ทัง้บ้านเดีย่ว ทาวเฮา้ส ์
และคอนโดมเินียม มคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมทัง้หมดอยู่ระดบัมาก ดา้นทีม่คี่าเฉลี่ย
มากทีสุ่ดคอื ดา้นกระบวนการ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสรมิการขาย ดา้นช่องทางการจดัจ าจ าหน่าย ดา้นบุคลากร  
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นราคา และดา้นผลติภณัฑ ์ตามล าดบั การตดัสนิใจในการซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัของลูกบา้นบรษิทั 
เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) ทัง้บ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์ และคอนโดมเินียม  มกีารตดัสนิใจในการซื้อที่อยู่อาศยั
โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก  

 ส่วนที ่2 ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี้ 

 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีต่่างกนั ส่งผลต่อ
การตดัสนิใจซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) ต่างกนั พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อายุ 
สถานภาพ ทีต่่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนั 
ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลด้านระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อที่อยู่อาศยัของ
บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์จ ากดั (มหาชน) ต่างกนั 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสรมิการขาย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อทีอ่ยู่อาศยัของ
บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) พบว่า ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสรมิการขาย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
(มหาชน) ไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี
(ไทยแลนด)์จ ากดั (มหาชน) ต่างกนั 

  

อภิปรายผล 

 การวจิยัครัง้นี้ไดน้ าผลการวเิคราะหเ์รื่อง การตดัสนิใจเลอืกซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
(มหาชน) ที่มคีวามสอดคล้องและแตกต่างของผลการวจิยัที่ผ่านมารวมถงึวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งและแนวคดิทฤษฎี
ต่างๆ ดงัต่อไปนี้  

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
ทีต่่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) ต่างกนั 

  สมมติฐานท่ี 1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศทีต่่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลือกซื้อทีอ่ยู่อาศยัของ
บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) ต่างกนั  

 ลูกบา้นบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) ทัง้บา้นเดีย่ว ทาวเฮา้ส ์และคอนโดมเินียม ทีม่เีพศทีต่่างกนั 
ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) ไม่ต่ างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้แสดงว่า เพศเป็นปัจจยัทีไ่ม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อทีอ่ยู่



อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) สอดคล้องกบังานวจิยัของ เจรญิจติต์ ผจงวริยิาทร (2559) เรื่อง 
ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อคอนโดมเินียมในกรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่าเพศ
ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัทีก่ าหนดความตอ้งการซื้อคอนโดมเินียม เพราะไม่ว่าเพศชายหรอืหญงิต่างกม็คีวามตอ้งการทีอ่ยู่อาศยั
เหมอืนๆกนั  

  สมมติฐานท่ี 1.2 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุทีต่่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อทีอ่ยู่อาศยัของ
บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) ต่างกนั  

 ลูกบา้นบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) ทัง้บา้นเดีย่ว ทาวเฮา้ส ์และคอนโดมเินียม ทีม่อีายุทีต่่างกนั 
ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) ไม่ต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ เจรญิจติต์ ผจงวริยิาทร (2559) เรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อคอนโดมเินียมในกรุงเทพมหานครของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่าอายุไมไ่ดเ้ป็นปัจจยัทีก่ าหนดความตอ้งการซือ้คอนโดมเินียม  

  สมมติฐานท่ี 1.3 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศกึษาทีต่่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อทีอ่ยู่
อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) ต่างกนั 

 ลูกบ้านบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) ทัง้บ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม ที่มีระดับ
การศกึษาทีต่่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) ต่างกนั อยา่ง
มนีัยส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่าระดบั
การศึกษาอนุปริญญา/ปวส. กับปริญญาโท มีค่า Sig เท่ากับ 0.005 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ระดับ
การศกึษาอนุปรญิญา/ปวส. มกีารตดัสนิใจเลอืกซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) โดยรวม
แตกต่างเป็นรายคู่กบัปรญิญาโท อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยทีร่ะดบัการศกึษาอนุปรญิญา/ปวส. การ
ตดัสนิใจเลอืกซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) โดยรวมน้อยกวา่ปรญิญาโท มผีลต่างคา่เฉลีย่ 
เท่ากบั 0.369 นอกจากนี้ ระดบัการศกึษาอนุปรญิญา/ปวส. กบัปรญิญาเอก มคี่า Sig เท่ากบั 0.028 ซึ่งมคี่าน้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า ระดบัการศกึษาอนุปรญิญา/ปวส. มกีารตดัสนิใจเลอืกซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ 
จ ากัด (มหาชน) โดยรวมแตกต่างเป็นรายคู่กับปริญญาเอก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยที่ระดับ
การศกึษาอนุปรญิญา/ปวส. การตดัสนิใจเลอืกซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) โดยรวมน้อย
กวา่ปรญิญาเอก มผีลต่างเท่ากบั 0.412 ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีกบัปรญิญาโท มคีา่ Sig เท่ากบั 0.003 ซึง่มคีา่น้อย
กว่า 0.05 หมายความว่า ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมกีารตดัสนิใจเลอืกซื้อที่อยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) 
จ ากดั (มหาชน) โดยรวมแตกต่างเป็นรายคูก่บัปรญิญาโท อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยทีร่ะดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีการตดัสนิใจเลอืกซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) โดยรวมน้อยกว่าปรญิญาโท 
มผีลต่าง เท่ากบั 0.294 และระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีกบัปรญิญาเอก มคี่า Sig เท่ากบั 0.044 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศยัของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
(มหาชน) โดยรวมแตกต่างเป็นรายคู่กบัปรญิญาเอก อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยที่ ระดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีการตดัสนิใจเลอืกซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) โดยรวมน้อยกว่าปรญิญาเอก 
มผีลต่างเท่ากบั 0.337 สอดคล้องกบังานวจิยัของ สุนีย์ เจษฎาวรางกูล ฐิตินันท์ วารวีนิช และดวงตา สราญรมย์ 
(ตุลาคม 2552-มกราคม 2553) ศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อบา้นทาวน์เฮาส ์ในโครงการบรษิทัวงัทอง
กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) พบว่าระดบัการศึกษาที่ต่างกันมีความสมัพนัธ์กับการตัดสินใจซื้อบ้านทาวน์เฮ้าส์ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 จะเหน็ได้ว่าระดบัการศกึษาที่ต่างกนัไม่สามารถบอกได้ว่าการตดัสนิใจซื้อบ้านต้อง



แตกต่างกนัเสมอไป แต่จะแตกต่างกนัตรงทีว่่าในเรื่องของราคาในการผ่อนส่ง เนื่องจากการศกึษาทีเ่ป็นตวับอกได้ว่า
รายไดท้ีจ่ะเกดิขึน้มคีวามเหมาะสมกบัการรบัภาระในการผอ่นช าระหนี้ไดอ้ยา่งไร  

  สมมติฐานท่ี 1.4 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพทีต่่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อทีอ่ยู่อาศยั
ของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) ต่างกนั 

 ลูกบา้นบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) ทัง้บา้นเดีย่ว ทาวเฮา้ส ์และคอนโดมเินียม ทีม่สีถานภาพที่
ต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) ไม่ต่างกนั สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ วณีา ถริะโสภณ (2558) เรื่อง ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อบา้นจดัสรรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่ดัสนิใจเลอืกซื้อบา้นจดัสรรทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั จะมกีารตดัสนิใจเลอืกซื้อบา้น
จดัสรรทีไ่มแ่ตกต่างกนั ไมว่า่จะโสดหรอืสมรสแลว้ ผูซ้ือ้ต่างมคีวามตอ้งการซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัไมแ่ตกต่างกนั  

  สมมติฐานท่ี 1.5 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชพีทีต่่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อทีอ่ยู่อาศยัของ
บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) ต่างกนั 

 ลูกบ้านบรษิัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) ทัง้บ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์ และคอนโดมเินียม ที่มอีาชีพที่
ต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) ต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า อาชพีรบั
ราชการ/รฐัวสิาหกจิ กบัพนักงานบรษิทัเอกชน มคี่า Sig เท่ากบั 0.001 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า อาชพีรบั
ราชการ/รฐัวสิาหกจิ มกีารตดัสนิใจเลอืกซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) โดยรวมแตกต่าง
เป็นรายคู่กบัพนักงานบรษิทัเอกชน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 โดยที่อาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ การ
ตดัสนิใจเลอืกซื้อที่อยู่อาศยัของบรษิัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) โดยรวมน้อยกว่าบรษิัทเอกชน มผีลต่าง
เท่ากบั 0.372 นอกจากนี้อาชีพรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ กบัธุรกจิส่วนตวั/รบัจา้งทัว่ไป มคี่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งมคี่า
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า อาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ มกีารตดัสนิใจเลอืกซื้อที่อยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทย
แลนด)์ จ ากดั (มหาชน) โดยรวมแตกต่างเป็นรายคูก่บัธุรกจิสว่นตวั/รบัจา้งทัว่ไป อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
โดยที่อาชีพรบัราชการ/รฐัวสิาหกิจ การตดัสนิใจเลือกซื้อที่อยู่อาศยัของบรษิัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
โดยรวมน้อยกว่าธุรกจิส่วนตวั/รบัจา้งทัว่ไป มผีลต่างเท่ากบั 0.461 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อญัชนา ทองเมอืงหลวง 
(2554) ไดท้ าการศกึษาเรื่องปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อบา้นเดีย่วของบรษิทั พฤกษา เรยีล
เอสเตท จ ากดั (มหาชน) พบว่าโดยภาพรวมอาชพีที่แตกต่างกนั จะให้ความส าคญักบักระบวนการตดัสนิใจซื้อบ้าน
เดีย่วแตกต่างกนั เมื่อทดสอบกระบวนการตดัสนิใจซื้อ ในแต่ละขัน้ตอน พบว่า มคีวามแตกต่างในขัน้ตอนการค้นหา
ขอ้มลู  

  สมมติฐานท่ี 1.6 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีต่่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อ
ทีอ่ยูอ่าศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) ต่างกนั 

 ลูกบา้นบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) ทัง้บา้นเดีย่ว ทาวเฮา้ส ์และคอนโดมเินียม ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืนทีต่่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) ต่างกนั อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกวา่หรอืเท่ากบั 20,000 บาท กบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนช่วงระหวา่ง 30,001 – 50,000 มคีา่ Sig 
เท่ากบั 0.012 ซึ่งมคี่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท มกีาร



ตดัสนิใจเลอืกซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) โดยรวมแตกต่างเป็นรายคู่กบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนช่วงระหว่าง 30,001 – 50,000 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยที่รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนน้อยกว่าหรอื
เท่ากบั 20,000 บาท การตดัสนิใจเลอืกซื้อทีอ่ยู่อาศัยของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) โดยรวมน้อยกว่า
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนช่วงระหว่าง 30,001 – 50,000  มผีลต่างเท่ากบั 0.298 นอกจากนี้รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนน้อยกว่า
หรอืเท่ากบั 20,000 บาท กบัรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 50,001 บาทขึน้ไป มคี่า Sig เท่ากบั 0.019 ซึ่งมคี่าน้อยกว่า 0.05 
หมายความวา่ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกวา่หรอืเท่ากบั 20,000 บาท มกีารตดัสนิใจเลอืกซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัของบรษิทั เอพ ี
(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) โดยรวมแตกต่างเป็นรายคู่กบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  50,001 บาทขึน้ไป อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยทีร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกวา่หรอืเท่ากบั 20,000 บาท การตดัสนิใจเลอืกซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัของ
บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) โดยรวมน้อยกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดอืน  50,001 บาทขึน้ไป มผีลต่างเท่ากบั 
0.294 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนชว่งระหวา่ง 20,001 – 30,000  กบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนชว่งระหวา่ง 30,001 – 50,000 มคีา่ 
Sig เท่ากบั 0.003 ซึ่งมคี่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนช่วงระหว่าง 20,001 – 30,000 มกีาร
ตดัสนิใจเลอืกซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) โดยรวมแตกต่างเป็นรายคู่กบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนช่วงระหว่าง 30,001 – 50,000  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 โดยที่รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนช่วงระหว่าง 
20,001 – 30,000 การตดัสนิใจเลอืกซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) โดยรวมน้อยกวา่รายได้
เฉลี่ยต่อเดอืนช่วงระหว่าง 30,001 – 50,000  มผีลต่างเท่ากบั 0.362 และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนช่วงระหว่าง 20,001 – 
30,000  กบัรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 50,001 บาทขึ้นไป มคี่า Sig เท่ากบั 0.006 ซึ่งมคี่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนช่วงระหว่าง 20,001 – 30,000 มกีารตดัสนิใจเลอืกซื้อที่อยู่อาศยัของบรษิัท เอพ ี(ไทยแลนด์) 
จ ากดั (มหาชน) โดยรวมแตกต่างเป็นรายคูก่บัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 50,001 บาทขึน้ไปอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 โดยทีร่ายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนช่วงระหว่าง 20,001 – 30,000 การตดัสนิใจเลอืกซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทย
แลนด)์ จ ากดั (มหาชน) โดยรวมน้อยกวา่รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 50,001 บาทขึน้ไป มผีลต่างเท่ากบั 0.357 สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ วฒันา อคัราวฒันานุพงษ์ (2546) ที่ศกึษาเกี่ยวกบั ทศันคตติ่อการเลอืกซื้อบ้านจดัสรรเป็นที่อยู่อาศยั
ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต ่า (พ.ศ.2540 – 2544) ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มคนวยั
ท างานทีม่รีายไดต้่างกนั มทีศันคตติ่อการเลอืกซื้อบ้านจดัสรรเป็นที่อยู่อาศยัโดยรวมแตกต่างกนั อาจเป็นผลมาจาก
ต าแหน่งงานและความรบัผดิชอบทีแ่ตกต่างกนั โดยผูท้ีม่รีายไดสู้งมกัจะเป็นผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบในต าแหน่งงานทีม่ี
ความส าคญั ซึง่ส่งผลใหม้วีสิยัทศัน์ในการวเิคราะหแ์ละพจิารณาในรายละเอยีดต่างๆในเรื่องท าเลทีต่ัง้ มสีภาพแวดลอ้ม
ทีด่ ีโดยมกี าลงัในการซือ้มากเพยีงพอ  

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการขาย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสนิใจ
ในการซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

  สมมติฐานท่ี 2.1 ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อที่อยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทย
แลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

 ตวัแปรปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 
พบว่า ปฏเิสธสมมตฐิานที ่2.1 โดยทีค่่า Sig. 0.434 ซึ่งมคี่ามากกว่าระดบัความมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 แสดงว่า ตวั
แปรปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ไม่ส่งผล และไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อที่อยู่อาศยัของบรษิัท เอพ ี(ไทยแลนด์) 
จ ากดั (มหาชน) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อญัชนา ทองเมอืงหลวง (2554) ไดท้ าการศกึษาเรื่องปัจจยัทางการตลาดที่



มผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อบา้นเดีย่วของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)  พบว่าโดยภาพรวมปัจจยั
ดา้นผลติภณัฑ ์ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อบา้นเดีย่วไม่แตกต่างกนั เมื่อทดสอบกระบวนการตดัสนิใจซื้อใน
แต่ละขัน้ตอน พบว่า มคีวามแตกต่างในขัน้ตอน การรบัรูถ้งึความตอ้งการ การคน้หาขอ้มลู การตดัสนิใจซือ้  

  สมมติฐานท่ี 2.2 ปัจจยัดา้นราคา ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) 
จ ากดั (มหาชน) 

 ตวัแปรปัจจยัด้านราคา ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อที่อยู่อาศยัของบรษิัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 
พบว่า ปฏเิสธสมมตฐิานที ่2.2 โดยทีค่่า Sig. 0.162 ซึ่งมคี่ามากกว่าระดบัความมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 แสดงว่าตวั
แปรปัจจยัดา้นราคาไม่ส่งผล และไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั 
(มหาชน) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   จริชัญา จติรตัน์ ไดท้ าการศกึษาเรือ่ง กระบวนการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมเินียมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม อาจเป็นเพราะราคาของคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานคร มรีาคาทีห่ลากหลาย คอนโดมเินียมแต่ละโครงการมรีาคาทีใ่กลเ้คยีงกนั ราคาคอนโดมเินียมมคีวาม
เหมาะสม ท าใหผู้บ้รโิภคใหค้วามส าคญัแก่ปัจจยัอื่นๆ มากกวา่ปัจจยัดา้นราคา  

  สมมติฐานท่ี 2.3 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบริษทั 
เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

 ตวัแปรปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อที่อยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) 
จ ากดั (มหาชน) พบว่า ปฏเิสธสมมตฐิานที่ 2.3 โดยที่ค่า Sig. 0.102 ซึ่งมคี่ามากกว่าระดบัความมนีัยส าคญัที่ระดบั 
0.05 แสดงว่า ตวัแปรปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่ส่งผล และไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อทีอ่ยู่อาศยั
ของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) สอดคล้องกบังานวจิยัของ สุนีย์ เจษฎาวรางกูล ฐตินิันท์ วารวีนิช และ
ดวงตา สราญรมย์ (ตุลาคม 2552-มกราคม 2553) ศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อบ้านทาวน์เฮาส ์ใน
โครงการบรษิทัวงัทองกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) พบว่าปัจจยัดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย ไมม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้บา้น  

  สมมติฐานท่ี 2.4 ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการขาย ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อทีอ่ยูอ่าศยัของบรษิทั เอพ ี
(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

 ตวัแปรปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการขาย ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
(มหาชน) พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.4 โดยที่ค่า Sig. 0.959 ซึ่งมคี่ามากกว่าระดบัความมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.05 
แสดงวา่ ตวัแปรปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการขาย ไมส่่งผล และไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั 
เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเจรญิจติต์ ผจงวริยิาทร (2559) เรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บ ริโภคไม่ได้ให้
ความส าคญักบัการส่งเสรมิการตลาด เช่น การมสี่วนลด ของแถมต่างๆ เนื่องจากผูบ้รโิภคเหน็ว่าของแถมหรอืส่วนลด
ต่างๆไมม่คีวามจ าเป็น และคดิวา่เงนิทีซ่ือ้คอนโดอาจถูกบวกเพิม่เขา้ไปในราคา ท าใหค้อนโดมรีาคาสงูขึน้ 

  สมมติฐานท่ี 2.5 ปัจจยัด้านบุคลากร ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อที่อยู่อาศยัของบรษิัท เอพ ี(ไทย
แลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 



 ตวัแปรปัจจยัดา้นบุคลากร ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 
พบว่า ปฏเิสธสมมตฐิานที ่2.5 โดยทีค่่า Sig. 0.954 ซึ่งมคี่ามากกว่าระดบัความมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 แสดงว่า ตวั
แปรปัจจยัด้านบุคลากร ไม่ส่งผล และไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อที่อยู่อาศยัของบรษิัท เอพ ี(ไทยแลนด์) 
จ ากัด (มหาชน) สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิร ัชญา จิตรัตน์ ได้ท าการศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมเินียมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรไม่มผีลต่อกระบวน
การตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม อาจเป็นเพราะในปัจจุบนัผูบ้รโิภค
ส่วนใหญ่มกัจะคน้หาขอ้มูลของสนิคา้ก่อนการตดัสนิใจซื้อ ซงึผูบ้รโิภคจะคน้หาขอ้มูลของสนิค้าจนเพยีงพอต่อความ
ตอ้งการ  

  สมมติฐานท่ี 2.6 ปัจจยัดา้นกระบวนการ ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทย
แลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

 ตัวแปรปัจจัยด้านกระบวนการ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
(มหาชน) พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.6 โดยที่ค่า Sig. 0.113 ซึ่งมคี่ามากกว่าระดบัความมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.05 
แสดงว่า ตวัแปรปัจจยัดา้นกระบวนการ ไม่ส่งผล และไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี
(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) สอดคลอ้งกบั เจรญิจติต ์ผจงวริยิาทร (2559) ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่อง “ปัจจยัทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในกรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานคร” พบว่าปัจจยัดา้นกระบวนการ ไม่
มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมในกรุงเทพมหานคร อาจเนื่องมาจากผูบ้รโิภคเหน็ว่าปัจจยัดา้นนี้เป็น
สิง่พืน้ฐานทีผู่บ้รโิภคสมควรไดร้บัอยูแ่ลว้  

  สมมติฐานท่ี 2.7 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอ
พ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

 ตวัแปรปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
(มหาชน) พบว่า ยอมรบัสมมติฐานที่ 2.7 โดยที่ค่า Sig. 0.003 ซึ่งมคี่าน้อยกว่าระดบัความมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.05 
แสดงวา่ ตวัแปรปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลในทศิทางบวก และมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อทีอ่ยู่อาศยั
ของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) มากทีสุ่ด เท่ากบั 0.209 สอดคล้องกบังานวจิยัของ ปรชัญาภรณ์ เพไร 
(2559) ศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อบ้านจดัสรรของผู้บรโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดั
จนัทบุร ีภายใตก้ารปล่อยสนิเชื่อบา้นของสถาบนัการเงนิ พบว่าปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพส่งผลต่อการตดัสนิใจ
ซื้อบ้านจดัสรร ผูบ้รโิภคอาจมองถงึสภาพแวดล้อมของโครงการ การจดัแต่งสถานที ่การท าภูมทิศัน์ใหส้วยงามรอบๆ
โครงการ บรรยากาศทีเ่หมาะแก่การพกัอาศยั 

 

 

 

 

 

 



ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 

 1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนทีต่่างกนั 
ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) ต่างกนั 

 ลูกบ้านของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) ทัง้บ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์ และคอนโดมเินียม ที่มรีะดบั
การศกึษาทีต่่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์จ ากดั (มหาชน) ต่างกนั โดยที่
ระดบัการศกึษาอนุปรญิญา/ปวส. การตดัสนิใจเลอืกซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) โดยรวม
น้อยกว่าปรญิญาโท ระดบัการศกึษาอนุปรญิญา/ปวส. การตดัสนิใจเลอืกซื้อที่อยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) 
จ ากดั (มหาชน) โดยรวมน้อยกว่าปรญิญาเอก ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีการตดัสนิใจเลอืกซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั 
เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) โดยรวมน้อยกว่าปรญิญาโท และระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีการตดัสนิใจเลอืกซื้อที่
อยู่อาศยัของบรษิัท เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) โดยรวมน้อยกว่าปรญิญาเอก ดงันัน้ผู้วจิยัจงึเสนอแนะจาก
ผลการวจิยัว่า บรษิทัควรปรบัปรุงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการขาย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ เพือ่ใหส้ามารถ
เจาะกลุ่มลูกคา้ไดเ้พิม่มากขึน้ โดยอาจจะสรา้งทีอ่ยู่อาศยัในแนวเสน้ทางรถไฟฟ้า หรอืสรา้งทีอ่ยู่อาศยัทีส่ะดวก ใกลก้บั
ขนส่งสาธารณะ มรีะบบอ านวยความสะดวก มโีปรโมชัน่ลด แลก แจก แถม เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่มรีะดบัการศกึษา
อนุปรญิญา/ปวส. ซึ่งอาจมกี าลงัซื้อทีไ่ม่มากพอ และใหก้ลุ่มลูกคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีปรญิญาโท ปรญิญา
เอก สามารถตดัสนิใจซือ้ทีอ่ยูอ่าศยักบับรษิทัไดง้า่ยมากขึน้เมือ่เทยีบกบัโครงการอื่นๆ  

 ลูกบา้นของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) ทัง้บา้นเดีย่ว ทาวเฮา้ส์ และคอนโดมเินียม ทีม่อีาชพีที่
ต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์)จ ากดั (มหาชน) ต่างกนั  โดยทีอ่าชพีรบั
ราชการ/รฐัวสิาหกจิ การตดัสนิใจเลอืกซื้อที่อยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) โดยรวมน้อยกว่า
บรษิทัเอกชน และอาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ การตดัสนิใจเลอืกซื้อที่อยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั 
(มหาชน) โดยรวมน้อยกว่าธุรกจิส่วนตวั/รบัจา้งทัว่ไป ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเสนอแนะจากผลการวจิยัว่า บรษิทัควรปรบัปรุง
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิ
การขาย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ เพื่อใหส้ามารถเจาะกลุ่มลูกคา้ไดเ้พิม่มากขึน้ 
ควรจดัโปรโมชัน่ส าหรบัอาชีพพนักงานที่รบัราชการ/รฐัวสิาหกิจ โดยอาจเจาะจงส าหรบัผู้มอีาชีพนี้ โดยการลงสื่อ
โฆษณาว่าหากบุคคลอาชพีนี้ สนใจในโครงการของบรษิทั สามารถลงทะเบยีนเขา้มาชมโครงการ และหากตดัสนิใจซื้อ
จะฟรเีฟอรน์ิเจอร ์ฟรดีาวน์ และสามารถกูเ้กนิได้ เพื่อใหเ้กดิการตดัสนิใจซื้อไดง้่ายขึน้ หรอือาจมกีารเจาะกลุ่มลูกคา้ที่
เป็นหมอ พยาบาล โดยการใหส้่วนลด หรอืฟรคีา่ส่วนกลาง เพือ่ใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้ทีอ่ยู่อาศยักบับรษิทัเมื่อเทยีบกบั
โครงการอื่นๆ 

 ลูกบ้านของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) ทัง้บ้านเดีย่ว ทาวเฮา้ส ์และคอนโดมเินียม ทีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืนทีต่่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพี (ไทยแลนด)์จ ากดั (มหาชน) ต่างกนั 
โดยทีร่ายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท มกีารตดัสนิใจเลอืกซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทย
แลนด)์ จ ากดั (มหาชน) โดยรวมน้อยกวา่รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนชว่งระหวา่ง 30,001 – 50,000  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อย
กว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท มกีารตดัสนิใจเลอืกซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) โดยรวม



น้อยกว่ารายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 50,001 บาทขึน้ไป รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนช่วงระหว่าง 20,001 – 30,000 มกีารตดัสนิใจ
เลอืกซื้อที่อยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) โดยรวมน้อยกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดอืนช่วงระหว่าง 
30,001–50,000 และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนช่วงระหว่าง 20,001 – 30,000 การตดัสนิใจเลอืกซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอ
พ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) โดยรวมน้อยกวา่รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 50,001 บาทขึน้ไป ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเสนอแนะจาก
ผลการวจิยัว่า บรษิทัควรปรบัปรุงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการขาย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ เพือ่ใหส้ามารถ
เจาะกลุ่มลูกค้าได้เพิม่มากขึน้ ควรสร้างคอนโดมเินียม ทาวเฮ้าส์ บ้านเดี่ยว ในท าเลที่ใกล้รถไฟฟ้าหรอืระบบขนส่ง
สาธารณะ เพือ่สะดวกต่อการเดนิทาง โดยราคาอาจไมส่งูมากนัก เพือ่ตตีลาดกลุ่มลูกคา้ทีม่เีงนิเดอืนน้อย หรอืนกัศกึษา
จบใหม ่ทีต่อ้งการทีอ่ยูอ่าศยัหรอืบา้นหลงัแรก  

 1.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
การส่งเสรมิการขาย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อทีอ่ยู่
อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) ต่างกนั 

 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อทีอ่ยู่อาศยัของบรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
(มหาชน) ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึเสนอแนะจากผลการวจิยัว่า บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) ควรใหค้วามส าคญักบั
ท าเลทีต่ัง้โครงการ ในโครงการมรีะบบอ านวยความสะดวกใหลู้กคา้ ในโครงการมพีืน้ทีส่เีขยีว มคีวามร่มรื่น และการมี
พืน้ทีจ่อดรถทีเ่พยีงพอต่อความต้องการ  เนื่องจากลูกบ้านใหค้วามส าคญัในการตดัสนิใจซื้อทีอ่ยู่อาศยั และเป็นส่วน
แรกทีลู่กบา้นจะเขา้มาสมัผสัหรอืรบัรูก้่อนการตดัสนิใจ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ถดัไป 

 2.1 ควรเพิ่มปัจจัยส่วนบุคคล ด้านจ านวนสมาชิก เพื่อให้ได้ความแตกต่าง และความหลากหลายของ
ผลงานวจิยัทีม่ากยิง่ขึน้ 

 2.2 ศกึษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของลูกบ้านเพิม่เตมิ โดยมกีารใชค้ าถามแบบปลายเปิดเพื่อให้ลูกบ้านได้
เสนอแนะขอ้คดิเหน็ หรอืปัญหาทีลู่กบา้นพบเจอ เพือ่ทีจ่ะสามารถน ามาพฒันากบัโครงการบา้นทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ได ้
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