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บทคัดย่อ 
การวิจยัเรื่อง การศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพฯ มีวตัถปุระสงค์

เพ่ือ  (1) เพ่ือศกึษาปัจจยัสว่นบคุคลท่ีแตกตา่งกนั ซึง่ท าใหก้ารตดัสินใจเลือกซือ้บา้นส าเรจ็รูป ของผูบ้ริโภคในเขต
พืน้ท่ีกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั (2) เพ่ือศกึษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกตา่งกนั ซึง่ท าใหก้ารตดัสินใจเลือกซือ้
บา้นส าเรจ็รูป ของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั (3) เพ่ือศกึษาถงึปัจจยัสว่นประสมทาง
การตลาด ( Marketing Mix ) ท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
(4) เพ่ือศกึษาปัจจยัสิ่งแวดลอ้มภายนอก ( External Factors ) ท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปของ
ผูบ้ริโภคในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร (5) เพ่ือศกึษาปัจจยัเรื่องแนวคิดทฤษฎีตามแบบแผน ( Theory of Planned 
Behavior ) ท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้น
การวิจยั ไดแ้ก่ ผูท่ี้สนใจในการซือ้บา้นส าเรจ็รูปและอาศยัในขอบเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครฯ จ านวน 400 คน ใช้
หลกัการค านวณของยามาเน่ ( Yamane , 1973 )  ท่ีระดบัความเช่ือมั่นท่ี 95% และคา่ความคลาดเคลื่อนท่ี
ยอมรบับไดไ้มเ่กิน 0.05 

ผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัสว่นบคุคล ไดแ้ก่  ระดบัช่วงอายุ ระดบัการศกึษาและสถานภาพ ท่ีต่างกนั ท า

ใหก้ารตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร ตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติ 0.05 และดา้น

พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ การรูจ้กัแบรด ์วตัถุประสงคใ์นการซือ้ จ านวนสมาชิกครอบครบัท่ีอยู่อาศยัร่ามกบัท่าน 

ต่างกัน ท าใหก้ารตดัสินใจซือ้บา้นส าเร็จรูปในพืน้ท่ีจังหวดักรุงเทพมหานคร ต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 

0.05 และ ปัจจยัท่ีมีผลการตดัสินใจซือ้บา้นส าเร็จรูปในพืน้ท่ีกรุงทพมหานคร ดา้นส่วนผสมทางการตลาด) ดา้น
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ปัจจัยสิ่งแวดลอ้มภายนอก และ แนวคิดทฤษฎีตามแบบแผน (Theory of planned behavior) มีผลต่อการ

ตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครฯ 

ค าส าคญั : บา้นส าเรจ็รูป , การตดัสินใจซือ้ 

 

ABSTRACT 

research subject A Study of Factors Affecting Decision to Buy Prefabricated Houses 

in Bangkok Area The objectives are (1) to study different personal factors. which makes the 

decision to buy a prefabricated house of consumers is different in Bangkok area (2) to study 

different consumer behavior which makes the decision to buy a prefabricated house of 

consumers in Bangkok is different; (3) to study the marketing mix factors that affect the 

decision to buy prefabricated houses of consumers in Bangkok; (4) to study external factors 

that affect consumers' decision to buy prefabricated houses in Bangkok (5) to study the 

Theory of Planned Behavior that affect consumers' decision to buy prefabricated houses in 

Bangkok area. The sample group used in this research consisted of 400 people who interested 

in buying prefabricated houses and living in the boundary of Bangkok, using Yamane 

calculation principles (Yamane, 1973) at 95% confidence level and error values. Acceptance 

of not more than 0.05 

The results showed that Individual factors include age level Different levels of 

education and status made the decision to buy a prefabricated house in the Bangkok area 

differed statistically with 0.05 significance. purchase purpose , The number of family 

members is different, making the decision to buy a prefabricated house in the Bangkok area 

significantly different. 0.05 . factors affecting the decision to buy a prefabricated house in the 

Bangkok area including marketing mixes, external  factors, Theories of planned behavior .that 

affect the decision to buy prefabricated houses of consumers in Bangkok  
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บทน ำ 

ปัจจบุนัวิถีการด าเนินชีวิตกิจวตัรประจ าวนั ไมว่า่จะเป็นช่วงอายใุดๆก็ตาม เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ยคุสมยัและเศรษฐกิจ รูปแบบการท างานท่ีบา้นเป็นท่ีนิยมมากขึน้ หรือ สงัคมท่ีปัจจบุนัเป็นสงัคมท่ีก าลงัเขา้สูก่าร
เป็นสงัคมผูส้งูอาย ุสง่ผลใหป้ระชากรเริ่มใหค้วามส าคญักบัท่ีอยู่อาศยัมากขึน้ มีความตอ้งการเพ่ิมเติมพืน้ท่ีใชง้าน 
โดยการเพ่ิมพืน้ท่ีอยู่อาศยัมีไดห้ลายรูปแบบ ไมว่า่จะเป็น การก่อสรา้งตอ่เติมบา้น หรือ บา้นส าเรจ็รูป และ ภาวะ
เศรษฐกิจแปรผนัตรงกบั ราคา วสัดอุปุกรณแ์ละคา่จา้งผูร้บัเหมา รูปแบบสถาปัตยกรรม รวมถงึระยะเวลาในการ
ก่อสรา้ง และปัญหากบัช่างหนา้งานในช่วงเวลาก่อสรา้ง ตา่งเป็นปัจจยัในการตดัสินใจเลือก ซึง่ บา้นส าเรจ็รูป ใน
ปัจจบุนัถือเป็นทางเลือกท่ีนิยมมากขึน้ ดว้ยจากวสัดอุปุกรณแ์ละระยะเวลาท่ีใชใ้นการก่อสรา้ง คอ่นขา้งตอบ
เหมาะสมส าหรบั บคุคลท่ีตอ้งการ ประหยดัเงิน และ เวลา นอกจากนีย้งัสามารถเคลื่อนยา้ยไดใ้นอนาคต 

บา้นส าเรจ็รูป ก าลงัเป็นท่ีนิยม ท่ีเขา้มาตอบโจทยส์  าหรบัธุรกิจขนาดเลก็และขนาดกลาง ปัจจยัท่ีส  าคญั
อย่างหนึ่งก็คือสิ่งปลกูสรา้งในการเริ่มธุรกิจ สิ่งปลกูสรา้งในการเริ่มตน้ธุรกิจนัน้เป็นปัจจยัส าคญัในทางธุรกิจ ซึง่
เป็น อปุสรรคส าคญั อย่างหนึ่งในการเริ่มท าธุกิจ สาเหตนุัน้กค็ือตน้ทนุท่ีสงู ขึน้ช่ือวา่เป็นสิ่งปลกูสรา้งไมว่า่จะเป็น
อาคาร บา้น หรือท่ีดิน ลว้นแตเ่ป็นคา่ใชจ้่ายท่ีมาก ส  าหรบัผูเ้ริ่มท าธุรกิจสว่นตวั โดยเฉพราะส าหรบัผูป้ระกอบการ
ธุรกิจขนาดเลก็ - กลาง หรือธุรกิจ SME การเปิดรา้นหรือส านกังานขึน้มานัน้อาจจะใชง้บประมาณสงู ครัง้นีผู้วิ้จยั
จะกลา่วถงึช่องทางใหม ่ท่ีจะชว่ยในการตัง้ตน้ธุรกิจโดยมีคา่ใชจ้่าในดา้นสิ่งปลกูสรา้งท่ีนอ้ยลง นัน้คือ บา้น
ส าเรจ็รูป ( Prefabricated houses ) 

ปัญหาหลกัท่ีเกิดขึน้นัน้ ผูแ้ระกอบการจงึสนใจระบบการก่อสรา้งส าเรจ็รูป ( Prefabrication System ) ท่ี

สามารถตอบสนองความตอ้งการได ้ทัง้ดา้นแรงงาน  คณุภาพและเวลาท่ีมีจ ากดั ซึง่เรื่องปัจจยัปัญหาเหลา่นีจ้งึ

เป็นปัญหาท่ีผูต้อ้งการที่พกัอาศยัตอ้งการที่จะหลีกเหลี่ยงและเขา้มามีความสนใจ และเกิดกระบวนการตดัสินใจ

ซือ้ในท่ีสดุ 

วัตถุประสงคข์องกำรวิจัย 
1.เพ่ือศกึษาปัจจยัสว่นบคุคลท่ีแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจเลือกซือ้บา้นส าเรจ็รูป ของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

2.เพ่ือศกึษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกตา่งกนั การตดัสินใจเลอืกซือ้บา้นส าเรจ็รูป ของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

3.เพ่ือศกึษาถงึปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ( Marketing Mix ),ปัจจยัสิ่งแวดลอ้มภายนอก     ( 

External Factors ) และแนวคดิทฤษฎีตามแบบแผน ( Theory of Planned Behavior ) สง่ผลตอ่การตดัสินใจซือ้

บา้นส าเรจ็รูปของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

 

 



ขอบเขตกำรวิจัย 
1.ขอบเขตของประชากร คือ บคุคลท่ีมีประสบการณแ์ละสนใจในการซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานคร ฯ จ านวน 400 คน 
2.ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการวิจยั เริ่มด าเนินการวิจยัในช่วงเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2564 
3. ขอบเขตในเรื่องของตวัแปร ตวัแปรอิสละคือ การตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูป ตวัแปรตามคือ ปัจจยัสว่น

บคุคล พฤติกรรมผูบ้ริโภค สว่นผสมทางการลาด ปัจจยัสิ่งแวดลอ้มภายนอกและแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แบบแผน 
สมมตฐิำนของกำรวิจัย 

2.4.1 ปัจจยัสว่นบคุคลและปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกตากกนั ท าใหก้ารตดัสินใจซือ้บา้น
ส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ฯ แตกตา่งกนั 

2.4.2 ปัจจยัทางดา้นสว่นผสมทางการตลาด,ปัจจยัสิ่งแวดลอ้มภายนอก,และแนวคิดทฤษฎีตามแบบ
แผน มีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ฯ 
ประโยชนท์ีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.เพ่ือใหท้ราบถงึกระบวนการตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครฯ จ าแนกตาม ปัจจยั

สว่นบคุคลและพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2.เพ่ือใหท้ราบถงึปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ( Marketing Mix ),ปัจจยัสิ่งแวดลอ้มภายนอก     ( 

External Factors ) และแนวคดิทฤษฎีตามแบบแผน ( Theory of Planned Behavior ) ท่ีมีผลตอ่กระบวนการ

ตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครฯ 

3.เป็นแนวทางในการพฒันากลยทุธส์  าหรบัผูป้ระกอบการ อนัสง่ผลตอ่การตดัสินใจบา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานคร ฯ 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคดิด้ำนปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) 
เบเรสสนั และสไตเนอร ์( Citation. Berelson, B., & Steiner, G. A. (1964). Human behavior: An 

inventory of scientific findings.) ไดแ้สดงความเห็นวา่ มนษุยม์ีแนวโนว้ท่ีจะดแูละฟังการสื่อสารท่ีสอดคลอ้งกบั

กรอบอา้งอิงทางความคิดของตน ซึง่หมายถงึ บทบาททางเพศ ระดบัการศกึษา ความสนใจและความขอ้งเก่ียวกบั

สิ่งตา่งๆ สถานภาพทางสงัคมและสิ่งอ่ืนๆ อนัเป็นคณุสมบตัท่ีิส  าคญัของบคุคลนัน้ โดยกรอบอา้งอิงทางความคิด

ตา่งๆ เหลา่นี ้ก่อใหเ้กิดความแตกตา่งทางดา้นความรู ้ความคิด ความเช่ือต่างๆ และทศันคติซึง่มีผลอย่างมากตอ่

พฤติกรรมการสื่สารของมนษุย ์ตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตรท่ี์นิยมน ามาศกึษาความสมัพนัธเ์ก่ียวกบั

พฤติกรรมของบคุล มีดงันี ้

เพศ จากการศกึษาทางดา้นจิตวิทยา แสดงใหเ้ห็นวา่ เพศหญิงกบัเพศชายแตกตา่งกนั อย่างมากในดา้น

ความคิด ค่านิยม รวมถงึทศันคติตา่ง ๆ ทัง้นี ้เน่ืองจากวฒันธรรมและสงัคมไดก้ าหนด บทบาทและกิจกรรมของ



เพศหญิงและชายไวแ้ตกตา่งกนั ท าใหท้ัง้สองเพศมีพฤติกรรมท่ีแตกตา่งกนัดว้ย โดยงานวิจยัชีใ้หเ้ห็นวา่ เพศหญิง

มกัจะถกูโนม้นา้วใจไดง้่ายกวา่เพศชาย และมกัจะเผยแพรท่ศันคติท่ีไดร้บั จากการจงูใจนัน้ตอ่ใหแ้ก่ผูอ้ื่นตอ่ไปได้

อีกดว้ย และนอกจากนีเ้พศหญิงยงัมีแนวโนม้ความตอ้งการที่จะสง่ และรบัข่าวสารมากกวา่เพศชาย 

อำยุ โดยทั่วไปพบวา่ บคุคลท่ีมีอายมุากกวา่ จะมีพฤติกรรมการตอบสนองตา่งจาก บคุคลท่ีมีอายนุอ้ย

กวา่ ในขณะท่ีบคุคลท่ีมีอายนุอ้ยกวา่จะมีพฤติกรรมตอบสนองตอ่การติดตอ่สื่อสาร เปลี่ยนไปเมื่อมีอายเุพ่ิมมาก

ขึน้ โดยในสว่นนี ้พบวา่ปริมาณและแบบแผนการรบัรูส้ื่อสารจะสมัพนัธก์บัช่วง ชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปดว้ย 

เน่ืองจากช่วงชีวิตในแตล่ะช่วง มนษุยจ์ะเปลี่ยนสถานท่ีท่ีใชเ้วลาอยู่เป็นสว่นใหญ่  

กำรศึกษำ พบวา่การศกึษาเป็นตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธค์อ่นขา้งสงูกบัตวัแปรท่ีเก่ียวกบั พฤติกรรมการ

รบัสารและการใชส้ื่อ การศกึษาของผูร้บัสารจะท าใหผู้ร้บัสารมีพฤติกรรมการสื่อสารตา่งกนั โดยคนท่ีมีการศกึษา

สงูจะมีแนวโนม้เป็นผูร้บัสารท่ีดี เน่ืองจากมีความรูก้วา้งขวางในหลาย ๆ เรื่อง และ สามารถเขา้ใจสารไดด้ีกวา่ จงึ

ท าใหค้นที่มีระดบัการศกึษาสงูมกัจะเลือกใชส้ื่อหลากหลายประเภทมากกวา่คน ท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่า 

ฐำนะทำงสังคมและเศรษฐกจิ โดยอาจดไูดจ้ากระดบัรายได ้อาชีพ สญัชาติ หรือภมูิ หลงัของ

ครอบครวั เป็นตน้ พบวา่คนที่มีฐานะดี อาศยัอยู่ในเมือง อาจมีโอกาสเลือกสื่อไดห้ลากหลาย ประเภทและบ่อยครัง้

กวา่ โดยเฉพาะสื่อประเภทท่ีตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายในการใชบ้ริการ 

แนวคดิและควำมหมำยเกีย่วกับพฤตกิรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
คอทเลอร ์( Kotler 1997, อา้งในศิริวรรณ เสรีรตันแ์ละคณะ , 2541 หนา้ 15 ) ไดก้ลา่ววา่แนวคิดการ

บริหารการตลาดและการวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพติกรรมการซือ้ และการใช้
ของผูบ้ริโภคเพ่ือใหท้ราบถงึลกัษณะความตอ้งการและพฤติกกรรมของผูบ้ริโภค เพ่ือใหเ้ขา้ใจตลาดของผูบ้ริโภค
จะตอ้งใชโ้ครงสรา้งค าถามเพ่ือใหท้ราบถงึผูซ้ือ้ในตลาด สิ่งท่ีถกูซือ้ โอกาสในการซือ้ ผูม้า่วนรว่มในการซือ้ 
วตัถปุระสงคใ์นการซือ้ และวิธีการด าเนินการซือ้ และสง่ผลใหค้  าตอบท่ีไดจ้ะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถจดักล
ยทุธก์ารตลาดท่ีสามารถสนองความความพงึพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม ค าถามท่ีใชเ้พ่ือการคน้หา
ลกัษณะและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคคือ 6Ws1H เพ่ือน าไปสูก่ารคน้หาค าตอบ 7Os 

แนวคดิสวนประสมทำงกำรตลำด (Marketing Mix) 
สว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นปัจจยัและเครื่องมือทางการตลาดท่ีกิจการสามารถ

ควบคมุได ้ซึง่กิจการสามารถผสมผสานเครื่องมือเหลา่นีใ้หต้อบสนองความตอ้งการและสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่
กลุม่ลกูคา้เป้าหมาย กิจการสามารถใชข้อ้มลูสว่นประสมทางการตลาดเพ่ือใหม้ีอิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคตามผลิตภณัฑข์องกิจการนัน้ ซึง่สว่นประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุม่ได ้4 กลุม่ ดงัท่ีรูจ้กักนัวา่คือ 
“4Ps” อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจา้หน่าย (Place) และการสง่เสริมการขาย 
(Promotion)  

 
 



ปัจจัยภำยนอก ( External Factors ) 

เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีจะเกิดผลกระทบตอ่ทกุๆองคก์าร ประกอบไปดว้ย 4 ประเดน็ ไดแ้ก่ 

นโยบำยและกฎเกณฑข์องรัฐ ( Political ) หมายถงึ เชน้การป้ลี่ยนแปลงรฐับาลอาจจะสง่ผลท าให้

กฎหมาย กฎระเบียบหลกัเกณฑต์า่งๆ ไมว่า่จะเป็นพระราชก าหนด พระราชบญัญตัิ นโยบายทางดา้นการคา้ ขอ้

ตดลงเขตการคา้เสรีอาเซียน 

เศรษฐกจิระดับมหำภำค ( Economical ) ซึง่เศรษฐกิจมหาภาคนัน้ คืออนัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ ความมีเสถียรภาพทางการเงิน การกระจายรายได ้อตัราการวา่งงาน ทัง้นีเ้ศรษฐกิจดีหรือไมด่ีมี

ผลกระทบตอ่องคก์าร  

สังคมและวัฒนธรรม ( Socio-Cultural ) เป็นอีกประเดน็หนึ่งท่ีองคก์ารจ าเป็นท่ีตอ้งพิจารณาวา่

ปัจจบุนั สงัคมและวฒันธรรม ความเป็นอยู่ของคนในสงัคม วิธีการใชชิ้วิตของคนในสงัคมนิยมในการอปุโภคและ

บริโภคสินคา้และบริการเป็นอย่างไร รูปแบบของสินคา้และบริการไดส้อดคลอ้งกบัคนในวงังคม  

เทคโนโลยแีละวิทยำกำรต่ำงๆ ( Technological ) แรงผลกัดนัของเทคโนโบยีจะมีอิทธิผลตอ่

ประสิทธิภาพ และประสทิธิผลในการด าเนินงานขององคก์าร การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท าใหอ้งคก์าร

ตอ้งการปรบัเปลี่ยนเทคโนโลยีของตนเอง ทัง้นีใ้นปัจจบุนัเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร เทคโนโลยีขนสง่และ

วิทยาการจดัการตา่งๆไดเ้ป่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ \ 

แนวคดิทฤษฎีตำมแบบแผน ( Theory of Planned Behavior ) 

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) เสนอโดย Ajzen ในปี 1985 เป็นทฤษฎี

ทางจิตวิทยาสงัคม (Social psychology) ท่ีพฒันามาจากทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตผุล (Theory of Reasoned 

Action) ของ Fishbein และ Ajzen (1975) โดยทฤษฎีนีอ้ธิบายวา่ การแสดงพฤติกรรมของ มนษุยจ์ะเกิดจากการ

ชีน้  าโดยความเช่ือ 3 ประการ ไดแ้ก่ ความเช่ือเก่ียวกบัพฤติกรรม (Behavioral beliefs) ความเช่ือเก่ียวกบักลุม่

อา้งอิง (Normative beliefs) และความเช่ือเก่ียวกบัความสามารถในการควบคมุ (Control beliefs) ซึง่ความเช่ือ

แตล่ะตวัจะสง่ผลตอ่ตวัแปรตา่ง ๆ (Ajzen, 1991) 

ทศันคติต่อกำรกระท ำพฤติกรรม (Attitude toward Behavior )  

หมายถงึ การประเมินผลของบคุคลจากความเช่ือสว่นบคุคลว่าในทางบวก – ลบ หรือเป็นการตดัสินตอ่

การ กระท าวา่สิ่งนัน้ดี – ไมด่ีของบคุคล หรือจะสนบัสนนุ/ตอ่ตา้นการกระท านัน้ หากบคุคลมีทศันคติ ทางบวกตอ่

การกระท านัน้มากเท่าใด บคุคลจะมีความตัง้ใจแน่วแน่ในการกระท านัน้มากตามไปดว้ย หรือในทางกลบักนัหากมี



ทศันคติเชิงลบท่ีไมด่ีตอ่การกระท านัน้ บคุคลจะมีความตัง้ใจท่ีจะไม่ท าพฤติกรรมนัน้ตามไปดว้ย (Ajzen & 

Fishbein, 2523) 

กำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงองิ (Subjective Norm)  

กลุม่อา้งอิง (Reference group) หมายถงึ บคุคลหรือกลุม่บคุคลท่ีใชเ้ป็นแหลง่ อา้งอิง ส  าหรบับคุคลใน

การก าหนดคา่นิยม ทศันคติ และพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือพฤติกรรม ทั่วๆไป (Schiff man and Kanuk 

อา้งถงึใน (ศิริวรรณ เสรีรตัน,์ 2546) หรือ บคุคลหรือกลุม่ซึง่มี อิทธิพลท่ีส  าคญัตอ่พฤติกรรมของบคุคล เป็นกลุม่ท่ี

ใชอ้า้งอิงในการตดัสินใจซือ้ของบคุคล (Engel, Blackwell, & Miniard, 1995) 

กำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤตกิรรม (Perceived behavioral control) 

การรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุพฤติกรรม หมายถงึ ความยากง่าย ในการรบัรูค้วามสามารถของบคุคลท่ีมีผล

มาจากประสบการณอ์ดีตจากทัง้ของตนเอง ของเพ่ือน หรือ ขอ้มลูข่าวสารจากการบอกเลา่จากผูอ้ื่นและตวัแปร

อื่นๆท่ีอาจสง่ผลตอ่การรบัรูบ้คุคล โดยเช่ือวา่หาก ไมม่ีทรพัยากรหรือโอกาสในการท าพฤติกรรมนัน้ บคุคลจะไมม่ี

ความตัง้ใจเชิงพฤติกรรมท่ีหนกัแน่น พอในการจะกระท าพฤติกรรมนัน้ แมจ้ะมทีศันคติเชิงบวกตอ่พฤติกรรมหรือมี

บคุคลส าคญัเห็นดว้ยในการท าพฤติกรรมนัน้ก็ตาม การรบัรูข้องบคุคลสามารถวดัไดด้ว้ย 2 วิธี (Ajzen, 1991) 

แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกับกระบวนกำรตัดสินใจซือ้ ( Buyer Decision Process Theory ) 

กำรตัดสินใจ (Decision Making) หมายถงึ กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจาก

ทางเลือกตา่งๆท่ีมีอยู่ ซึง่ผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกตา่งๆของสินคา้และบริการอยู่เสมอ โดยท่ีเขาจะ

เลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มลูและขอ้จ ากดัของสถานการณ ์การตดัสินใจจงึเป็นกระบวนการที่ส  าคญัและอยู่

ภายในจิตใจของผูบ้ริโภค ( ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550: พฤติกรรมผูบ้ริโภค ) 

วิธีด ำเนินงำนวิจัย 
ในการวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงปราณ ( Quantitative ) ในรูปแบบของการใชแ้บบสอบถาม ( 

Questionnaire ) ซึง่สรา้งขึน้จากการอา้งอิงตามกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยผ่านการตรวจแบบสอบถามออนไลน์

ใหก้ลุม่ตวัอย่างเป็นผูต้อบแบบสอมถามเอง โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยขอความอนเุคราะหใ์น

การโดยขอความอนเุคราะหใ์หผู้เ้ช่ียวชาญทางดา้นการศกึษางานวิจยัจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถกูตอ้งของ

ภาษาและความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถามจากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน พบวา่คา่ IOC 

ของขอ้ค าถามทกุขอ้มีคา่มากกวา่ 0.70 แสดงวา่ขอ้ค าถามทกุขอ้ ครอบคลมุเนือ้หาท่ีตอ้งการวดัและน า ไปทดลอง

ใช ้(try-out) กบับคุลากรกรมการคา้ภายใน จ านวน 30 คน และหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาไดค้า่ความเช่ือมั่น ของ

แบบสอบถามเท่ากบั 0.955แสดงวา่ ขอ้ค าถามมีระดบัความเช่ือมนั่นสงูและสามารถน าไปเก็บขอ้มลูได ้



กำรวิเครำะหข้์อมูล 
 การวิจยัครัง้นี ้ผูวิ้จยัไดด้  าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ ดงันี ้

1.สถิติพรรณา ใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้
1.1ใชค้า่รอ้ยละและคา่ความถ่ีกบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุม่ ไดแ้ก่ ปัจจัยสว่นบคุคล พฤติกรรมผูบ้ริ

โถค 
1.2 ใชค้า่เฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบนมารตฐานในการอธิบายคณุลกัษณะกบัตวัแปรท่ีมีการวดัเชิงปริมาณ 

ไดแ้ก่ สว่นผสมทางการตลาด ปัจจยัสิ่งแวดลอ้มภายนอก และแนวคิดทฤษฎีตามแบบแผน 
2.สถิติอนมุาน ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้
2.1 การตดัสนิใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีกรงเทพมหานครฯ จ าแนกตาม เพศ ระดบัการศกึษา 

สถานะภาพ จะใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสิถิติ T-Test 
2.2 การตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีกรงเทพมหานครฯ จ าแนกตาม อาย ุอาชีพ ระดบัรายไดต้อ่

เดือน จะใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่าง

จะน าไปสูก่ารเปรียบเทียบเป็นรายคู ่โดยใชวิ้ธีของ LSD 

2.3 สถิติการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู ( Multiple Linear Regression ) กบัตวัแปรทางดา้น 

สว่นผสมทางการตลาด ปัจจยัสิ่งแวดลอ้มภายนอก และทฤษฎีตามแบบแผน เพ่ือวิเคราะหว์า่มีตวัแปร ตวัไหนบา้ง 

ท่ีสง่ผล ท าใหก้ารตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ฯ นัน้แตกตา่งกนั ซึง่การวิเคราะหนี์จ้ะแสดงให้

เห็นคา่สมัประสิทธ์ิถดถอย คา่ความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ฯ และคา่

ความคาดเคลื่อนของการพยากรณท่ี์ และการสรา้งสมการถดถอย 

สรุปผลกำรวิจัย 
 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 73.30 อาย ุ25-40 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 90.50 ต ่า
กวา่ปริญญาตรี – ปริญญาตรี โดยมีจ านวน 387 คน คิดเป็นรอ้ยละ 96.75 สถานภาพสมรส โดยมีจ านวน 355 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 88.75 พนกังานบริษัทเอกชน โดยมีจ านวน 212 คน คิดเป็นรอ้ยละ 53.00 ระดบัรายไดต้อ่เดือน
เท่ากบั ตัง้แต ่15,000 – 35,000 บาท โดยมีจ านวน 194 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.50  รูปแบบท่ีอยู่อาศยัในปัจจบุนั
เป็น ทาวนเ์ฮา้ส ์โดยมีจ านวน 176 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.00 วตัถปุระสงคใ์นการซือ้บา้นส าเรจ็รูปคือ ตอ่เติมพืน้ท่ี
เพ่ือกิจกรรมในพืน้ท่ีในบา้น โดยมีจ านวน 261 คน คิดเป็นรอ้ยละ 65.25  เลือกสถานท่ีเลือกซือ้บา้นส าเรจ็รูปเป็น 
ในงานแสดงสินคา้ตา่งๆ ( งานบา้นและสวน , งานสถาปนิก ) โดยมีจ านวน 191 คน รูจ้กัแบรนบ์า้นส าเรจ็รูปคือ 
Eco - House โดยมีจ านวน 201 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.25  และจ านวนสมาชิกของครอบครวัท่ีอาศยัอยู่กบัท่าน 
คือ 3 คน โดยมีจ านวน 205 คน คิดเป็นรอ้ยละ 51.25 โดยสรุปผลการวิจยัไดด้งันี ้
 1.ผลการวิเคราะหปั์จจยัในการตดัสินใจซือ้บา้ส  าเรจ็รูปในพืน้ท่ีกรงเทพมหานครฯ โดยภาพรวมนัน้อยู่ใน

ระดบัคะแนน คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.005 และคา่สว่นเบ่ียงเบมาตรฐานเท่ากบั 3.994 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ 

พบวา่แตล่ะดา้นนัน้มีระดบัคะแนนท่ีใกลเ้คียงกนั โดยคะแนนมากท่ีสดุคือ ดา้นปัจจยัสิ่งแวดลอ้มภายนอก 



(คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.092) , ดา้นทฤษฎีตามแบบแผน (คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.009) , ดา้นสว่นผสมทางการตลาด ( 

คา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.990 ) และ ดา้นปัจจยัในการซือ้บา้นส าเรจ็รูป (คา่เฉลี่ย 3.929) ตามล าดบั 

2. ผลการเปรียบเทียบการตดัสนิใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีกรุงเทพในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครฯ จ าแนก

ตามปัจจยัสว่นบคุคล มารถสรุปไดด้งันี ้

2.1 ปัจจยัสว่นบคุคลทางดา้นเพศท่ีตา่งกนั ท าใหก้ารตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ โดย

ภาพรวม ไมต่า่งกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การแสวงหาขอ้มลู (Information Search) , การตดัสินใจซือ้ 

(Purchase Decision) และพฤติกรรมหลงัการซือ้ (Post purchase Behavior) ทัง้ 3 ดา้น ไม่แตกต่างกนั อย่างมี

นยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2.2 ปัจจยัสว่นบคุคลทางระดบัช่วงอายท่ีุตา่งกนั ท าใหก้ารตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ โดย

ภาพรวม ไมต่า่งกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 1 ดา้น พบวา่ มี 1 ดา้น ตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 นัน้

คือดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ้  

2.3 ปัจจยัสว่นบคุคลทางดา้นระดบัการศกึษาท่ีตา่งกนั ท าใหก้ารตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ี

กรุงเทพฯ โดยภาพรวม ตา่งกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การแสวงหาขอ้มลู , การตดัสินใจซือ้ , และ

พฤติกรรมหลงัการซือ้ ทัง้ 3 ดา้น แตกต่างกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2.4 ปัจจยัสว่นบคุคลทางดา้นสถานะภาพท่ีตา่งกนั การตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร ฯ โดยภาพรวมแตกตา่งกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การแสวงหาขอ้มลู  ไมแ่ตกต่างกนั 

อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แตห่ลกัในการตดัสินใจซือ้ และพฤติกรรมหลงัการซือ้  นัน้มีความแตกตา่ง

กนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2.5 ปัจจยัสว่นบคุคลทางดา้น อาชีพ ท าใหก้ารตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร

ในภาพรวมไมต่า่งกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีจงัหวดั

กรุงเทพมหานครในรายดา้น ไมต่า่งกนั 

2.6 ปัจจยัสว่นบคุคลทางดา้น ระดบัรายไดต้อ่เดือน ท าใหก้ารตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีจงัหวดั

กรุงเทพมหานครในภาพรวมไมต่า่งกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ี

จงัหวดักรุงเทพมหานครในรายดา้น มี 1 ดา้น ตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 นัน้คือดา้นการแสวงหาขอ้มลู 

3.ผลการเปรียบเทียบปัจจยัในการตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ฯ จ าแนกตามดา้น

พฤติกรรมผูบ้ริโภค สามารถสรุปการวิจยัไดด้งันี ้



3.1 ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค รูปแบบท่ีอยู่อาศยัในปัจจบุนั ท าใหก้ารตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ี

จงัหวดักรุงเทพมหานครในภาพรวมไมต่า่งกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปใน

พืน้ท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร มี 1 ดา้น ตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 นัน้คือดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ้ 

3.2  ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค การรูจ้กัแบรดต์า่งกนั ท าใหก้ารตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีจงัหวดั

กรุงเทพมหานครในภาพรวมตา่งกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร มี 1 ดา้น ตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 นัน้คือดา้นการแสวงหาขอ้มลู 

3.3 ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค วตัถปุระสงคใ์นการซือ้ ตา่งกนั ท าใหก้ารตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ี

จงัหวดักรุงเทพมหานครรวมตา่งกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร มี 2 ดา้น ตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 นัน้คือดา้นการแสวงหาขอ้มลู และดา้นการ

ตดัสินใจซือ้ 

3.4 ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค สถานท่ีเลือกซือ้บา้นส าเรจ็รูปตา่งกนั ท าใหก้ารตดัสนิใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปใน

พืน้ท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานครรวมตา่งกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ี

จงัหวดักรุงเทพมหานคร มี 1 ดา้น ตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 นัน้คือดา้น พฤติกรรมหลงัการซือ้ 

3.5 ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค จ านวนสมาชิกครอบครบัท่ีอยู่อาศยัรา่มกบัท่านตา่งกนั ท าใหก้ารตดัสินใจ

ซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานครภาพรวมตา่งกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การตดัสินใจ

ซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร มี 2 ดา้น ตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 นัน้คือดา้น การ

แสวงหาขอ้มลู และการตดัสินใจซือ้ 

4.ผลการวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ฯ สามารถสรุป

ไดด้งันี ้

4.1 ปัจจยัท่ีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ฯ ทางดา้นสว่นผสมทาง

การตลาด ไดชี้ใ้หเ้หน็วา่ ขอ้ค าถาม ท่านใชบ้า้นส าเรจ็รูปเพราะใชเ้วลาในการก่อสรา้งไมน่าน, ท่านใชบ้า้น

ส าเรจ็รูปเพราะรูปแบบท่ีสวยงามและคงทน, ท่านซือ้บา้นส าเรจ็รูปเพราะมีราคาหลายรูปแบบตามความตอ้งการ

ของท่าน, ท่านเลือกบา้นส าเรจ็รูปจาก ส  านกังานขาย ท่ีมีตวัอย่างบา้นใหช้ม, ท่านเลือกบา้นส าเรจ็รูปกบับริษัท ท่ี

มี Website สื่อสงัคมออนไลน ์ท่ีติดตอ่ง่าย, ท่านเลือกบา้นส าเรจ็รูปท่ีมีการสง่เริมการขาย เชน่ มีสว่นลด มีบริการ

รว่มกบัธนาคาร นัน้มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ี  0.05 ท าใหส้ามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจยัท่ีมีผลตอ่การ

ตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ฯ ดา้นสว่นผสมทางการตลาดไดร้อ้ยละ 41.5 หรือมีอ  านาจพ

ยาการณร์อ้ยละ 41.5 และคา่ความคาดเคลื่อนของการพยากรณท่ี์  ± 0.195 

4.2 ปัจจยัท่ีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ฯ ทางดา้นปัจจยัสิ่งแวดลอ้ม

ภายนอก ไดชี้ใ้หเ้หน็วา่ ขอ้ค าถาม ท่านเห็นวา่เศรษฐกิจในปัจจบุนั ท าใหก้ าลงัซือ้ท่านลดลง, ท่านเห็นวา่เศรษฐกิจ

ในปัจจบุนัท าใหค้า่แรงงานช่างขัน้ต  ่านัน้มีราคาท่ีสงูมากขึน้, ท่านเห็นวา่แบบบา้นส าเรจ็รูปท่ีดีตอ้งระบายคว าม

รอ้นไดด้,ี ท่านเห็นวา่แบบบา้นส าเร็จรูปท่ีดีตอ้งประหยดัพลงังาน, นวตักรรมการสรา้งบา้นส าเรจ็รูปสมยัใหมท่ี่ใช้



เวลาสรา้งไมน่าน, นวตักรรมท่ีใชใ้นการตรวจสอบมาตราฐานคณุภาพ จากโรงงานผลิตบา้นส าเรจ็รูปท่ีน่าเช่ือถือ,  

โดยมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ท าให ้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจยัท่ีมีผลตอ่การ

ตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ฯ ในดา้นปัจจยัสิ่งแวดลอ้มภายนอก ไดร้อ้ยละ 35.5 หรือมี

อ  านาจพยาการณร์อ้ยละ 35.5 และคา่ความคาดเคลื่อนของการพยากรณท่ี์  ± 0.193 

4.3 ปัจจยัท่ีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ฯ ทางดา้นแนวคิดทางดา้น

แนวคิดทฤษฎีตามแบบแผนไดชี้ใ้หเ้ห็นวา่ ขอ้ค าถาม ท่านมีความเช่ือวา่บา้นส าเรจ็รูปมีความอยู่สบายมากกว่า

บา้นทั่วไป, ท่านมีความเช่ือว่าบา้นส าเรจ็รูปซอ่มแซมง่ายมากกวา่บา้นทั่วไป, ถา้ญาติพ่ีนอ้งของท่านท่ีมีบา้น

ส าเรจ็รูป แนะน าใหท้่านซือ้บา้นส าเรจ็รูปท่านจะเช่ือฟังค าแนะน า, ถา้เพ่ือนของท่านท่ีมีบา้นส าเรจ็รูป แนะน าให้

ท่านซือ้บา้นส าเรจ็รูปท่านจะเช่ือฟังค าแนะน า, ท่านมีความเช่ือวา่ความรูข้องท่านท่ีมี จะท าใหท้่านไดบ้า้น

ส าเรจ็รูปท่ีด,ี ท่านมีความมั่นใจวา่ท่านจะอยู่บา้นส าเรจ็รูปทดแทนบา้นทั่วไปในระยะยาวได ้ และ ท่านมีความ

มั่นใจวา่ท่าน สามารถแนะน าขอ้ดีของบา้นส าเรจ็รูปได ้ตอ่เพ่ือน หรือคนรูจ้กัของท่านได ้โดยมีระดบันยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 ท าใหส้ามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีกรงเทพ

มหานคร ปัจจยัสิ่งแวดลอ้มภายนอก ไดร้อ้ยละ 57.3 หรือมีอ  านาจพยากรณร์อ้ยละ 57.3 และคา่ความคาดเคลื่อน

ของการพยากรณท่ี์  ± 0.153 
อภปิรำยผล 
 1.ผลการศกึษาปัจจยัในการตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ฯ จ าแนกตามพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ รูปแบบท่ีอยู่อาศยัในปัจจบุนั การรูจ้กัแบรด ์วตัถปุระสงคใ์นการซือ้ สถานท่ีเลือกซือ้บา้นส าเรจ็รูป

ตา่งกนั และ จ านวนสมาชิกครอบครบัท่ีอยู่อาศยัรา่มกบัท่านสามารถสรุปไดด้งันี ้

 1.1 ผลการศกึษาศกึษาทางดา้นตามพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นรูปแบบท่ีอยู่อาศยัในปัจจบุนั ท่ีมีความ

แตกตา่งกนันัน้จะท าใหเ้กิดการตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปโดยรวม ไมแ่ตกตา่งกนั สอดคลอ้งกบับทความของ นาย

พงษศ์กัดิ ์ปัตถา (2560) กฎกระทรวงฉบบัท่ี 55 (พ.ศ. 2543 ) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร 

พ.ศ.2522 ขอ้ 33, 34 และ 36 ก าหนดใหท้าวนเ์ฮา้สแ์ละอาคารพาณิชยท่ี์ใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัตอ้งมีท่ีวา่ง ไมน่อ้ยกวา่ 

30 ใน 100 สว่นของพืน้ท่ีชัน้ใดชัน้หนึ่งท่ีมากท่ีสดุของอาคารที่อยู่อาศยั และใหท้าวนเ์ฮา้สเ์วน้ พืน้ท่ีวา่งทาง

ดา้นหลงักวา้งไมน่อ้ยกวา่ 2 เมตร ดา้นหนา้ 3 เมตร และใหอ้าคารพาณิชยเ์วน้พืน้ท่ีวา่ง ทางดา้นหลงักวา้งไมน่อ้ย

กวา่ 3 เมตร เป็นตน้ ดว้ยเหตนีุบ้ริเวณดา้นหนา้และดา้นหลงัของทาวนเ์ฮา้ส ์และอาคารพาณิชย ์จงึไมอ่าจ

ดดัแปลงโดยพลการไดต้ามกฎหมาย ซึง่ไมเ่หมาะกบัการซือ้บา้นส าเรจ็รูป 

 1.2 ผลการศกึษาศกึษาทางดา้นตามพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นการรูจ้กัแบรด ์ท่ีมีความแตกต่างกนันัน้จะ

ท าใหเ้กิดการตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปโดยรวม แตกตา่งกนั ทางดา้นการแสวงหาขอ้มลู ตา่งกนั สอดคลอ้งกบั

แนวคิดเก่ียวกบัคณุคา่ตราสินคา้ (Brand Equity) นัน้เป็นแนวคิดท่ีไดร้บัการคิดคน้และ พฒันาขึน้มาในยคุ

ทศวรรษท่ี 1980 (Keller, 2541 อา้งถงึในเตม็สิริ ตัง้จิตสมบรูณ,์ 2554: 9 ) กลา่วคือผลลพัธท์างการตลาดท่ีเกิด

จากสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง (Brand Name) เม่ือเปรียบเทียบกบัสนิคา้เหมือนกนัแตไ่มม่ีตราสินคา้ ซึง่เกิดจากการ



จดัการตราสินคา้ท่ีดี และท าใหใ้นบางครัง้บริษัทสามารถท่ีจะก าหนดราคาสินคา้ในระดบัท่ีสงูได ้(Premium Price) 

ซงึจากผลการวิจยัพบวา่ การรบัรูจ้กัแบรนด ์อื่นๆ นัน้แสดงใหเ้ห็นวา่ การแสวงหาขอ้มลู ในการตดัสินใจซือ้บา้น

ส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีกรุงเทพ ฯ อยู่ในขัน้ของ การรบัรูต้ราสินคา้ (Brand Awareness) ของแนวคิด คณุคา่ตราสินคา้ 

(Brand Equity) ท่ีกลา่วขึน้มาขา้งตน้ ซึง่แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุม่ผูบ้ริโภคมีการรูจ้กัแบรนดใ์นระดบัต ่า ในดา้นการ

แสวงหาขอ้มลู 

 1.3 ผลการศกึษาศกึษาทางดา้นตามพฤติกรรมผูบ้ริโภค วตัถปุระสงคใ์นการซือ้ มีความแตกตา่งกนันัน้จะ

ท าใหเ้กิดการตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปโดยรวม แตกตา่งกนั ทางดา้นการแสวงหาขอ้มลู และทางดา้นการตดัสินใจ

ซือ้ แตกตา่งกนั พบวา่ วตัถปุระสงคใ์นการซือ้ เป็น รา้นคา้ นัน้นัน้มีผลการวิเคราะหต์วัแปรทางเดียวมีนยัส  าคญั

นอ้ยกวา่ 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน้ท่ีรอ้ยละ 95 แสดงใหเ้ห็นวา่ วตัถปุระสงคใ์นการซือ้ มีระดบัความแตกต่างใน

การตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีกรุงเทพ ฯ ในดา้นการแสวงหาขอ้มลู และทางดา้นการตดัสินใจซือ้ ตา่งกวา่ ผู้

ท่ีมีวตัถปุระสงคใ์นการซือ้เป็น เป็นบา้นหลงัแรก ,ตอ่เติมพืน้ท่ีเพ่ือเพ่ิมกิจกรรมในพืน้ท่ีบา้น และส านกังาน ซึง่

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีความจ าเป็นขัน้พืน้ฐานของ มาสโลว ์(2486) กลา่ววา่ การตดัสินใจซือ้ ท่ีอยู่อาศยัตอ้งมีการ

ตดัสินใจรว่มกนัของบคุคลในครอบครวั ผูซ้ือ้ไมส่มควรตดัสินใจเพียงล าพงั ตอ้งช่วยกนัออกความคิดเห็น และ

ตดัสินใจเลือก เพราะบา้นท่ีซือ้จะตอ้งตอบสนองความตอ้งการในระดยัความตอ้งการของรา่งกาย เป็นความ

ตอ้งการพืน้ฐานในการด าลงชีวิตใหอ้ยู่รอด , วิลกินสนั มารก์าเรต็เอ ( 2544 ) กลา่วถงึการแสวงหาขอ้มลูวา่ 

ขอ้ความซึง่มกัอยู่ในรูปแบบของแผนภาพซึง่พยายามอธิบายกิจกรรมการแสวงหาขอ้มลูสาเหตแุละผลท่ีตามมา

ของกิจกรรมนัน้หรือความสมัพนัธร์ะหวา่งขัน้ตอนในพฤติกรรมการแสวงหาขอ้มลู ซึง่สอดคลอ้งถงึ วตัถปุระสงคท่ี์

แตกตา่งกนั ท าใหก้ารแสวงหาขอ้มลูแตกตา่งกนั 

 1.4 ผลการศกึษาศกึษาทางดา้นตามพฤติกรรมผูบ้ริโภค สถานท่ีเลือกซือ้บา้นส าเรจ็รูป ความแตกตา่งกนั 

นัน้จะท าใหเ้กิดการตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปโดยรวม ไมต่า่งกนั ดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ้ มีระดับความแตกตา่ง

ในการตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีกรุงเทพ ฯ ในดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ้ ตา่งกวา่ สถานท่ีเลือกซือ้บา้น

ส าเรจ็รูป เป็น รา้นขายบา้นส าเรจ็รูปริมถนน , ในงานแสดงสนิคา้ตา่งๆ ( เช่น งานสถาปนิก,งานบา้นและสวน เป็น

ตน้ ) , INTERNET และ ค าบอกตอ่ ซึง่สอดคลอ้ง  Kotler, Philip. (1997) ท่ีกลา่ววา่ พฤติกรรมหลงัการซือ้ เป็นขัน้

สดุทา้ยหลงัจากการซือ้ ผูบ้ริโภคจะน าผลิตภณัฑท่ี์ซือ้นัน้มาใช ้และในขณะเดียวกนัก็จะท าการประเมินผลิตภณัฑ์

นัน้ไปดว้ย ซึง่จะเห็นไดว้า่ กระบวนการตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการตอ่เน่ืองจากการประเมิน

ทางเลือกและการแสวงหาขอ้มลู ไมไ่ดห้ยดุตรงท่ีการซือ้ 

 1.5 ผลการศกึษาศกึษาทางดา้นตามพฤติกรรมผูบ้ริโภค จ านวนสมาชิกครอบครบัท่ีอยู่อาศยัรา่มกนั 

แตกตา่งกนั นัน้จะท าใหเ้กิดการตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปโดยรวมแตกตา่งกนั ทางดา้นการตดัสินใจซือ้แตกตา่ง

กนั แสดงใหเ้หน็วา่ จ านวนสมาชิกครอบครบัท่ีอยู่อาศยัรา่มกนั ระดบัความแตกตา่งในการตดัสินใจซือ้บา้น

ส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีกรุงเทพ ฯ ในดา้นการตดัสินใจซือ้ ตา่งกวา่ ท่านอาศยัอยู่คนเดียว , 4 คน และ 5 คน ตามล าดบั



ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler, Philip. (1997) นกัการตลาดควรจะตัง้ค  าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดย

จะเป็นค าถามในเรื่องของ (who, what, when, where, why, how) ทฤษฎี 5W1H และการตดัสินใจเลือกทางเลือก

ท่ีดีท่ีสดุ หลงัการประเมิน ผูป้ระเมินจะทราบขอ้ดี ขอ้เสีย หลงัจากนัน้บคุคลจะตอ้งตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ

ในการแก็ปัญหามกัใชป้ระสบการณใ์นอดีตเป็นเกณฑ ์ทัง้ประสบการณข์องตนเองและผูอ้ื่น 

 2. ผลการศกึษาแนวคิดสว่นผสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 

และดา้นการสง่เสริมการขาย ท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพ ฯ สามารถสรุปผลไดด้งันี ้ 

 2.1 สว่นประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพ ฯ 

ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Armstrong and Kotler. (2009) ผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย สิ่งท่ีสมัผสัไดแ้ละสมัผสั

ไมไ่ด ้ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไมม่ีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑต์อ้งมี อรรถประโยชน ์(Utility) มีคณุคา่ 

(Value) ในสายตาของลกูคา้ ซหึมายความวา่ รูปแบบท่ีสวยงามและคงทน และระยะเวลาการก่อสรา้งท่ีไมน่าน 

นัน้ถือเป็น อรรถประโยชนแ์ละคณุคา่ ของผลิตภณัฑ ์ท่ีมีคณุคา่ในสายตาผูต้อบแบบสอบถาม 

 2.2 สว่นผสมทางการตลาดทางดา้นราคา มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

ฯ ซึง่ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วามส าคญัในทางดา้น ท่านซือ้บา้นส าเรจ็รูปเพราะมีราคาหลายรูปแบบตามความ

ตอ้งการของท่าน มากท่ีสดุโดยมีคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณเ์ท่ากบั 0.082 ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของ ปณิตา วงศม์หาดเลก็ ( 2558 ) กลุม่เป้า หมายจะมีความพงึพอใจสงูหากไมต่อ้งจ่ายเงินซือ้บา้นประกอบ

ส าเรจ็ แตห่ากตอ้งจ่ายเงินซือ้บา้น ประกอบส าเรจ็จะท าใหม้ีระดบัความพงึพอใจลดลง โดยบา้นประกอบส าเรจ็ท่ีมี

ย่ิงมีราคาสงูขึน้ จะ ย่ิงท าใหร้ะดบัอรรถประโยชนข์องกลุม่ตวัอย่างลดลงเช่นกนั หมายความวา่ ราคาหลายรูปแบบ

ตามความตอ้งการนัน้ จะสรา้งทางเลือกในการประเมินความพงึพอใจ กบัการจ่ายเงินซือ้บา้นส าเรจ็รูป , ปณิตา 

วงศม์หาดเลก็ (2558) คณุลกัษณะของการการก่อสรา้งระบบส าเรจ็รูปและจากอ้อมลูที่พบ และท าใหไ้ดผ้ลสรุปวา่

ขนาดท่ีใหญ่ท่ีสดุ คือ 21 ตารางเมตร ท่ีราคาตารางเมตรละ  20,000 บาทซึง่เป็น ราคาท่ีถกูท่ีสดุ เป็นรูปแบบท่ีผูบ้ริ

โถคพงึพอใจท่ีสดุ ถงึแมว้า่ผระยะเวลาสง่มอบนานท่ีสดุก็ตาม 

 2.3 สว่นผสมทางการตลาดทางดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานคร ฯ  หมายความวา่ การติดตอ่กบัลกูคา้ก่อนการใชบ้ริการ ระหวา่งการใชบ้รกิารและหลงัการใช้

บริการ ประสบการณท่ี์เกิดขึน้ไดจ้ากการติดตอ่พนกงานขาย การไดยิ้นเสียง สมัผสัและการมองเห็น ถือวา่เป็น

ประสบการณห์นึ่งท่ีลกูคา้จะไดร้บัจากการใหบ้ริการ การไดร้บับริการจากพนกังานจนจบและ เดินออกไปจากรา้น

ถือวา่เป็นประสบการณใ์นช่วงเวลาหนึ่งท่ีลกูคา้ไดส้มัผสักบัสญัญะท่ีแฝงไปดว้ยเสน่หแ์ละอตัลกัษณ ์ซงึสอดคลอ้ง

ก็บแนวคิดของ พิภพ อดุร ( 2547 ) ไดก้ลา่วไวว้า่การบริหารประสบการณข์องลกูคา้คือทกุๆ ประสบการณท่ี์ลกูคา้

ไดร้บัจากการติดตอ่ในทกุๆจดุสมัผสัของบริษัทจะสะสมเป็นองคร์ว่มแห่งประสบการณซ์ึง่จะเป็นเครื่องตดัสินความ

เขม้แข็งของทัง้สายใยความผกูพนัท่ีลกูคา้ มีตอ่บริษัทและพลงัตอ่ตา้นแรงดงึดดูจากคูแ่ข่ง 

 2.4สว่นผสมทางการตลาดทางดา้นช่องทางการสง่เสริมการขาย มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปใน



พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ฯ ซึง่ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วามส าคญัในทางดา้น ท่านเลือกบา้นส าเรจ็รูปท่ีมีการสง่

เริมการขาย เช่น มีสว่นลด มีบริการรว่มกบัธนาคาร มากท่ีสดุโดยมีระดบัคา่สมัประสทิธ์ิถดถอยของการพยากรณ์

เท่ากบั 0.149 หมายความว่า สว่นลดและบริการทางเลือกนัน้ เป็นสว่นหนึ่งในการสง่เสริมดา้นผลิตภณัฑซ์ึง่สง่ท า

ใหล้กูคา้มีทางเลือกในการประเมิน และสามารถดงึดดูลกูคา้จากคูแ่ข็งไดม้ากย่ิงขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

Etzel, walker and Stanton, (2007) คือ เครื่องมือใน การสื่อสารเพ่ือสรา้งความพงึพอใจตอ่ตราสินคา้หรือบริการ 

โดยอาศยัหลกัการจงูใจใหเ้กิดความตอ้งการเพ่ือ เตือนความทรงจ า ในสว่นของผลิตภณัฑ ์โดยคาดหวงัว่าจะมี

อิทธิพลกบัความรูส้กึ ความเช่ือ รวมถงึ พฤติกรรมการซือ้ และการประเมินทางเลือก  

 3.ผลการศกึษาดา้นแนวคิดทางดา้นแนวคิดทฤษฎีตามแบบแผน ไดแ้ก ่ปัจจยัดา้นทศันคติตอ่พฤติกรรม, 

ปัจจยัดา้นอิทธิพลของกลุม่อา้งอิงและ ปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุพฤติกรรม ท่ีมีผลตอ่การ

ตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพ ฯ สามารถสรุปผลไดด้งันี ้

3.1 แนวคิดทางดา้นแนวคิดทฤษฎีตามแบบแผน ทางดา้นปัจจยัดา้นทศันคติตอ่พฤติกรรม มีผลตอ่การ

ตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพ ฯ หมายความว่า กลุม่ผูต้อบแบบสอบถามมีแนว้โนม้สง่ผลตอ่การ

แสดงออกถงึความตัง้ใจท่ีจะซือ้บา้นส าเรจ็รูป กลา่วคือทศันคติตอ่การซือ้บา้นส าเร็จรูปนัน้ ความอยู่สบายและการ

ซอ่มแซมง่ายนัน้ มีผลการะทบทางบวกตอ่การตัง้ใจท่ีจะซือ้บา้นส าเรจ็รูป สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Ajzen (2523) 

อา้งใน อจัฉราวรรณ งามญาณ (2560) กลา่ววา่ เมื่อมีทศันคติตอ่การซือ้บา้น เช่น การมีบา้นเป็นสิ่งท่ีดี และแสดง

ถงึความมั่นคงในชีวิต ก็จะสง่ผลทางบวกกบัความตัง้ใจซือ้บา้นดว้ยนัน้เอง  

 3.2 แนวคิดทางดา้นแนวคิดทฤษฎีตามแบบแผน ทางดา้นปัจจยัดา้นอิทธิพลของกลุม่อา้งอิง มีผลตอ่การ

ตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพ ฯ กลา่วคือ กลุม่อา้งอิงออกทัง้ 2 กลุม่ไดแ้ก่ ญาติพ่ีนอ้ง เพ่ือนคน

สนิทใกลต้วั มีความส าคญัในการท านายความตัง้ใจในการซือ้บา้นส าเรจ็รูปมากท่ีสดุตามล าดบั ซึง่ถา้บคุคลไดร้บั

รูว้า่คนที่มีความส าคญัต่อเขาไดท้ าพฤติกรรมนัน้ หรือตอ้งการให ้เขาท าพฤติกรรมนัน้ ก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะคลอ้ย

ตามและท าตามไปดว้ย ซึง่ขดัแยง้กบัแนวคิดของ อจัฉราวรรณ งามญาณ (2560) กลา่วคือ ปัจจยัในการสง่ผลกบั

ความตัง้ใจในการซือ้บา้น กลุม่ของคูค่ลองและลกูจะมีความสมัพนัธม์นการท านายความตัง้ใจในการซือ้บา้น ซึง่

ลกูมีอิธิพลมากท่ีสดุ ตามมาดว้ยคูค่รอง ในขณะท่ีบิดา มารดาและเพ่ือรมีอิทธิพลนอ้ย 

 3.3 แนวคิดทางดา้นแนวคิดทฤษฎีตามแบบแผน ทางดา้นปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามสามารถในการ
ควบคมุพฤติกรรม มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพ ฯ การรบัรูค้วามสามารถในการ
ควบคมุพฤติกรรม สง่ผลตอ่การตดัสินใจซือ้บา้นส าเรจ็รูปพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ฯ ในทางบวก อย่างมีนยัส  าคญั 
ประกอบไปดว้ย การรบัรูใ้นดา้นทกัษาะของตนเองในการแสดงออกซึง่พฤติกรรม , การรบัรูถ้งึทรพัยากรท่ีตนเองมี 
และการมีความเช่ือดา้นพฤติกรรมจากกลุม่อา้งอิง ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Ajzen (2523) ความยากง่าย ใน
การรบัรูค้วามสามารถของบคุคลท่ีมีผลมาจากประสบการณอ์ดีตจากทัง้ของตนเอง ของเพ่ือน หรือ ขอ้มลูข่าวสาร
จากการบอกเลา่จากผูอ้ื่นและตวัแปรอื่นๆท่ีอาจสง่ผลตอ่การรบัรูบ้คุคล  
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