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บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงค์ในการวิจยัเพื่อ (1) เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกใช้โครงการบา้นลา้น
หลงัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกใชโ้ครงการบา้น
ลา้นหลงัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ (3) 
เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลย ีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชโ้ครงการบา้นลา้นหลงัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กลุ่มตวัอย่างของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน ต่างกนัท าให้
การตดัสินใจเลือกใชโ้ครงการบา้นลา้นหลงัภาพโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั
ทางสถิติ 0.05 ส่วนเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน 
ผลการวิจยัมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์มากท่ีสุด รองมา คือส่วนประสมทาง
การตลาด ผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดัจ าหน่าย การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน กระบวนการ 
ราคา องค์ประกอบทางกายภาพ และทศันะคติในการใชง้านมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
โครงการบา้นลา้นหลงัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอธิบายค่าของความ
แปรปรวนในการตดัสินใจเลือกใชไ้ดร้้อยละ 65.8 หรือมีอ านาจในการพยากรณ์ไดถึ้งร้อยละ 
65.8 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.21 
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ABSTRACT 

 The Objectives of this research were: (1)  to study the decision to choose the one 
million houses project in Bangkok, (2)  to study the decision to use the one million houses 
project in the Bangkok metropolitan area. Classified by demographic factors (3)  to study 
the market mix factors and technology adoption that affect the decision to choose one 
million houses project among consumers in Bangkok. 

 The results of the study found that Demographic factors of the sample of consumers 
in Bangkok found that gender, age, occupation, educational level, and monthly income The 
differences resulted in the decision to choose the one million houses project, the overall 
image was significantly different at the statistical level of 0.05. The findings had the highest 
predictive regression coefficient. followed in order is the product marketing mix distribution 
channel Perception of ease of use process aspect, price aspect, physical component aspect, 
and the attitude of use Affects the decision to choose one million houses project among 
consumers in Bangkok. can explain the value of the variance in the decision to choose the 
one million houses project of consumers in Bangkok by 65 .8  percent or have It has 65 .8 
percent forecasting power and a forecast error of ± 0.21. 
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บทน า 

 ปัจจัย 4 ถือเป็นส่ิงส าคญัของมนุษยเ์ราทุกคนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นอาหาร 
เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค หรือแม้กระทั้ง ท่ีอยู่อาศัย หรือท่ีในยุคปัจจุบันเรียกว่า บ้าน 
คอนโด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮา้ส์ ฯลฯ ซ่ึงท่ีอยูอ่าศยันั้นจ าเป็นอยา่งยิ่งในการใชชี้วิตประจ าวนั  
เพื่อใชพ้กัพิงพกัอาศยัทางกายภาพ  พกัผ่อนหยอ่นใจ ปกป้องจากลม ฝน หรือส่ิงต่างๆท่ีจะ
มาท าอนัตรายต่อร่างกายของเราได ้อาจเป็นไดท้ั้งท่ีพกัอาศยัหรือท่ีท าธุรกิจในเวลาเดียวกนัก็
ได ้ข้ึนอยูท่ี่เจา้ของตอ้งการให้เป็นในทิศทางแบบไหน จึงกล่าวไดว้่าท่ีอยูอ่าศยัเป็นส่ิงส าคญั
ท่ีมนุษยเ์รามีความตอ้งการอนัดบัตน้ๆไม่แพปั้จจยั 4 ดา้นอ่ืน ๆ เลย (กรองทอง จิรเดชากุล 
และสนม ครุฑเมือง,2561) 

 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตวัยอ่ ธอส. ไดรั้บการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็น
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ ด าเนินงานแบบรัฐวิสาหกิจ โดยประกาศให้เป็นสังกดัข้ึนตรงกบั
กระทรวงการคลงั (ราชกิจจานุเบกษา,2496) เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2496 ซ่ึงธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ไดก้ าหนดเจตนารมณ์ส าคญัในการช่วยเหลือประชาชนทางดา้นท่ีอยูอ่าศยั 
กล่าวไวว้่า “ เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเงินให้กบัประชาชนไดมี้ท่ีอยู่อาศยัตามควรแก่
อตัภาพ ” จึงท าให้บทบาทของธนาคารอาคารสงเคราะห์เองมีเป้าหมาย และความชดัเจนใน
การช่วยให้ประชาชนคนไทย ให้ไดมี้บา้นเป็นของตวัเองมากยิ่งข้ึนแมใ้นการมีบา้นจะมี
ขอ้จ ากดัการเขา้ถึงสินเช่ือบา้นของคนไทยก็ตาม  

 โครงการบา้นลา้นหลงัจึงเป็นอีกหน่ึงโครงการส าหรับผูท่ี้มีรายน้อยถึงรายได้ปาน
กลางแต่อยากมีบา้นเป็นของตวัเอง ซ่ึงบา้นลา้นหลงัเป็นโครงการท่ีไดรั้บนโยบายมากจาก
ภาครัฐโดยท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดมี้มติเห็นชอบให้ธอส.รับนโยบายและจดัท า
โครงการบา้นลา้นหลงัข้ึนคร้ังแรกเม่ือ ปีพ.ศ.2561 ขอบเขตของโครงการให้มุ่งเนน้กลุ่มผูมี้
รายไดน้้อยถึงรายไดป้านกลาง กลุ่มผูท่ี้ก าลงัเร่ิมสร้างครอบครัว กลุ่มคนวยัท างาน รวมถึง
กลุ่มผูสู้งอายซ่ึุงประเทศไทยเร่ิมมีกลุ่มหรือเป็นสังคมผูสู้งอายเุพิ่มมากข้ึน ให้ไดมี้ท่ีอยูอ่าศยั
ราคาท่ีไม่แพง ดอกเบ้ียสอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน (ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์,2561) เม่ือโครงการเปิดตวัข้ึนดว้ยความสนใจของประชาชนอยา่งลน้หลามจนท า



ให้ยอดจองเกินวงเงินท่ีทางธนาคารก าหนด ท าให้มีมติเห็นชอบจากกระทรวงการคลงั ในปี
พ.ศ.2564 ให้ธนาคารไดส้านต่อโครงการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัแห่งรัฐ หรือโครงการบา้น
ลา้นหลงัระยะท่ี 2 โดยธนาคารมีการเพิ่มวงเงิน ก าหนดอตัราดอกเบ้ียให้คงท่ีสูงถึง 4 ปีแรก
เพียง 1.99% ต่อปี มีการซ้ือ-ขาย ไม่เกิน 1.2 ลา้นบาท ไม่ว่าจะเป็นบา้นใหม่ บา้นมือสอง 
ทรัพยN์PA รวมถึงให้เงินงวดคงท่ีนานถึง 84 งวดแรก นอกจากนั้นยงัฟรีเก่ียวกบัค่าธรรม
เน้ียม 4 อย่าง ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALL (Mobile Application : GHB ALL) 
ของทางธนาคาร เพื่อเป็นการรับรหสัในการจองเขา้ร่วมโครงการ 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูวิ้จยัมองถึงปัญหาทางดา้นการจองสิทธ์ิเขา้ร่วมโครงการท่ี
เยอะมากกวา่จ านวนวงเงินท่ีธนาคารก าหนดการท่ีประชาชนสนใจในโครงการบา้นลา้นหลงั
เป็นจ านวนมาก จนตอ้งเปิดโครงการระยะท่ี 2 ท่ีส าคญัวงเงินกูท่ี้จะอนุมติัให้ประชาชนก็ยงั
ไม่พอส าหรับผูท่ี้ยื่นกูอ้ยูดี่ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีส่ือถึงการท่ีประชากรคนไทย อยากมีท่ีอยูอ่าศยัเป็น
ของตวัเองจ านวนมาก ไม่เวน้แมก้ระทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีไดรั้บ
ผลกระทบกนัอยา่งแพร่หลายทัว่โลก ก็ไม่ไดท้ าใหผู้บ้ริโภคสนใจในตวัโครงการนอ้ยลงเลย 
ยงัทยอยมาท านิติกรรมและสนใจท่ีจะยื่นกูเ้พิ่มเติมเร่ือย ๆ ผูวิ้จยัจึงอยากศึกษาการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภคว่า มีหลกัการตดัสินใจหรือปัจจยัดา้นใดบา้งท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเลือกใชโ้ครงการ
บา้นลา้นหลงั โดยศึกษาจากผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่ง 400 คน เพื่อท่ีจะ
เป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือในการปรับแกส่ิ้งท่ีผูบ้ริโภคไม่ตอ้งการ หรือตอ้งการไดอ้ะไรเพิ่ม หรือ
อะไรท่ีโครงการขาดหรือตอ้งเพิ่มเติมจุดใดเป็นการแก ้Pain Point ในโครงการ ผูว้ิจยัจะน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาร่วมพฒันา น ามาต่อยอด รวมถึงศึกษารายละเอียดเชิงลึกทาง
การตลาดของโครงการบา้นลา้นหลงั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและน าส่ิงท่ีไดม้าพฒันาในดา้น
ต่าง ๆต่อไปของตวัโครงการบา้นลา้นหลงัและพฒันาธนาคารดา้นอ่ืนๆไดอี้กดว้ย 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้โครงการบ้านล้านหลังของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 



2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้โครงการบ้านล้านหลังของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) 
ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้โครงการบ้านล้านหลังของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั น่าจะมีการตดัสินใจเลือกใชโ้ครงการบา้นลา้นหลงัของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) น่าจะส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชโ้ครงการบา้นลา้นหลงัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 พฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นการแสดงออกของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีใช้สินค้า 
บริการ อน่ึงคือการมีหน้าท่ีในการตัดสินใจของตนเองว่าจะเลือกใช้หรือไม่ แสดงถึง
ความชอบหรือไม่ชอบ ไดจ้ากจากสีหน้า กิริยาอาการ ท่าทางของบุคคลเหล่านั้นจากการ
เลือกใชสิ้นคา้ และบริการได ้(Leavitt, 1972 อา้งใน ฑิตาพร รุ่งสถาพร,2563) 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบด้วย 4 ตัวแปรได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์/สินค้า (Product) ด้านราคา (Price) ด้านสถานท่ีหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Place) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) และได้มีการก าหนดตวัแปรเพิ่มเติม
เพื่อให้เกิดความแม่นย  าในการน ามาใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดอีก 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้นบุคคล/
คน (People) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และดา้นกระบวนการ (Process) 
ก าหนดตัวแปรเพิ่มข้ึนเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแนวคิดท่ีส าคัญทางการตลาดใน



รูปแบบการตลาดสมยัใหม่ให้ทนัยคุทนัโลกและวิวฒันาการไปมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
กบัธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงในปัจจุบนั และการบริการต่าง ๆ Kotler (1997, p. 92) 

1. ดา้นผลิตภณัฑ/์สินคา้ ( Products ) สินคา้ท่ีดีจะตอ้งมีลกัษณะภายนอกท่ีดี ดูสวยงาม 
ท่ีส าคญัตอ้งมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ (ณฐั อิรนพไพบูรณ์,2554) 

2. ดา้นราคา ( Price ) ตอ้งมีความเหมาะสมกบัตวัสินคา้สามารถแข่งขนัทางการตลาด
ได ้ท่ีส าคญัสามารถสร้างก าไรกบัผูดู้แลธุรกิจในระดบัท่ีเหมาะสมดว้ย หรือเพื่อการรักษา
ส่วนแบ่งทางการตลาดของเจา้ของธุรกิจ (ดนุพล ตนัสกุล,2561)  

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เน้นช่องทางการกระจายสินคา้ท่ีสะดวกสบาย 
ครอบคลุมทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นลูกค้า และเจ้าของธุรกิจเองก็ขนย้ายจัดส่งได้
สะดวกสบายเช่นกนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และผูท้  าธุรกิจ (ณัฐ อิรนพไพ
บูรณ์,2554) ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท  

3.1 ร้านสะดวกซ้ือ เป็นการอ านวยความสะดวกให้ผูบ้ริโภคโดยตั้ งใกล้กับท่ีอยู่อาศัย 
สามารถเลือกซ้ือและใชสิ้นคา้ บริการไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วตรงตามความตอ้งการ 

3.2 ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นร้านคา้ปลีก-ยอ่ย ตั้งอยูต่ามเมืองใหญ่ต่าง ๆ มีพื้นท่ีจอดรถ เนน้ใน
การขายสินคา้หลายหลายใหเ้ลือกสรร 

3.3 ช่องทางร้านคา้เฉพาะ เช่น ยา เคร่ืองส าอาง อาหารเสริมดูแลสุขภาพ ซ่ึงปัจจุบนัร้าน
เหล่าน้ีเช่น บูท วตัสัน เพื่อความสะดวกของผูบ้ริโภคอีกระดบัหน่ึง (วิเลิศ ภูริวชัร,2561) 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เน้นการประชาสัมพนัธ์ โฆษณาการตลาด 
ส่งต่อส่ิงท่ีท าให้ลูกคา้ประทบัใจเพื่อสร้างความผูกพนัให้กบัผูบ้ริโภคและตดัสินใจซ้ือใน
ท่ีสุด เม่ือเทียบกบัสินคา้คู่แข่ง (ณฐั อิรนพไพบูรณ์ ,2554) 

5.    ดา้นบุคคล/คน/พนกังาน ตอ้งมีการคดัเลือกผูท่ี้เหมาะสม มีความสามารถในธุรกิจนั้น ๆ 
องคก์รก็ตอ้งมีหนา้ท่ีในการส่งไปเรียนหรือฝึกอบรม ให้ความรู้ เพื่อท่ีจะน าเสนอสินคา้และ
บริการดีกว่าคู่แข่งแก้ไขสถานการณ์ได้ดี ท าให้ลูกคา้ประทบัใจและบอกต่อ นอกจากน้ี
พนกังานตอ้งยิม้แยง้แจ่มใส น่าเช่ือถือ เอาใจใส่ลูกคา้อยา่งจริงใจ (คมสัน ตนัสกุล,2561) 



6.    ดา้นกระบวนการ เป็นระเบียบวิธีท่ีทางธุรกิจ หรือร้านก าหนดข้ึน เพื่อบริการลูกคา้ให้
ตรงตามความตอ้งการ ไม่วา่จะเป็นการจดัคิว ดูแลลูกคา้อยา่งมีระเบียบวินยัท่ีดี 

7.    ด้านลกัษณะทางกายภาพ ท าให้ลูกคา้เห็นถึงความสะอาดเรียบร้อย พูดจาสุภาพ มี
มารยาท บริการอยา่งดีของพนกังาน ลกัษณะภายนอกของร้านตอ้งมีความเป็นทนัสมยั มีส่ิง
อ านวยความสะดวกใหลู้กคา้อยูต่ลอด ดูแลว้น่าเช่ือถือดึงดูงใหลู้กคา้มาซ้ือและใชบ้ริการ 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการยอมรับเทคโนโลยี 

 ณัฏฐนันท์ พิธิวตัโชติกุล (2560, น.37) กล่าวว่า การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน 
ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือใช้สินคา้ผ่าน App ระบบจะมีการคดักรองส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ ท าให้
คน้หาไดห้ลากหลาย หาไดง่้ายมากข้ึน สามารถลดเวลาในการเลือกซ้ือเลือกใชไ้ดม้ากยิง่ข้ึน 
และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภค มีการท่ีแอพ
พลิเคชนัซ้ือสินคา้ออนไลน์ง่ายต่อการใชง้าน และท าไดต้ลอด 24 ชัว่โมง เรียกไดว้า่เลือกซ้ือ
สินค้าได้ทุกท่ีทุกเวลา แถมยงัมีรีวิวจากผูบ้ริโภคท่ีเคยเลือกซ้ือไวใ้ห้อ่านประกอบการ
ตดัสินใจไดอี้กดว้ย ส่วนดา้นทศันคติออนไลน์มีความ คลา้ยคลึงกบัทศันคติต่อส่ือโฆษณา
ในแบบเดิม มีหน้าเวบ็ให้ดูข่าวสารสืบหาขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ ส่ือถึงความเป็นแบรนด์ ความ
เป็นสินคา้ ท าใหมุ้มมองทศันะคติของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปไดเ้ม่ือดูส่ิงเหล่าน้ี 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ 

 ชลนัธร อนนัตไ์วทยะกิจ (2560) กล่าวว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนั้นมีอยู ่2 
อย่าง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคาและปัจจัยดา้นคุณภาพ และปัจจยัดา้นส่งเสริมทางการตลาด 
เน่ืองจากผูบ้ริโภคมกัจะเลือกผลิตภณัฑท่ี์ราคาเหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพ 

 

 

 

 



กรอบแนวความคิด 

ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 

ประชากรศาสตร์ 

เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน 

 

7 Ps         

Product, Price, Place, Promotion                              การตดัสินใจเลือกใชโ้ครงการ 

People, Process, Physical Evidence                             บา้นลา้นหลงัของผูบ้ริโภค 

                                 ในเขตกรุงเทพมหานคร  

  

TAM 

1.การรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน 

2.การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 

3.ทศันะคติในการใชง้าน 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีผู ้วิจัยสนใจศึกษาในการวิจัยคร้ังน้ีคือ จ านวนประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร อ้างอิงจากราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงมีการเผยแพร่และประกาศโดยส านัก
ทะเบียนกลาง ตามหลกัฐานทะเบียนราษฎรล่าสุด เม่ือวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยในเขต
กรุงเทพมหานคร มีจ านวนประชากรทั้งส้ิน คือ 5,527,994 คน (ราชกิจจานุเบกษา, 2564) 
เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีท่ีครบถว้นถูกตอ้ง การสุ่มเก็บกลุ่มตวัอยา่งผูวิ้จยัตอ้งจดั
แบบสอบถามข้ึนมา และจ านวนแบบสอบถามท่ีใช้ก็มีทั้ งส้ิน 400 ชุด โดยเป็นผู ้ตอบ



แบบสอบถามจากเขตกรุงเทพมหานครโดยเป็นการใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญหรือ
แบบสะดวก มีค าถามคดักรองเบ้ืองตน้ว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นลูกคา้โครงการบา้นลา้น
หลงัหรือไม่ และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครด้วยหรือไม่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ไดแ้ก่ การหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใหผู้วิ้จยัน าแบบสอบถามท่ีผา่นการพิจารณาความเท่ียงตรง
ของเน้ือหา (IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่านแลว้ไปทดลองใช ้(try-out) กบักลุ่ม
ผู ้บริโภคท่ีเป็นลูกค้าโครงการบ้านล้านหลังของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน แลว้น าชุดขอ้มูลทั้ง 30 ชุดท่ีไดไ้ปหาค่าแอลฟา (Alpha) 
เป็นทฤษฎีของครอนบาค (Cronbach,1970) เม่ือน าไปค านวนผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปไดค้่า
ความเช่ือมัน่แบบสอบถามทั้ง 30 ชุดเท่ากบั = 0.974 ถือวา่ค่าความเช่ือมัน่สูง 

สถิติและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 

การใชค้่าร้อยละ และค่าความถ่ี การใชค้่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-
testวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว One way ANOVA หากพบว่ามีความ
แตกต่างระหว่างตวัแปร จะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชวิ้ธี LSD และวอเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis (MRA) 

ผลการวิจัย 

- ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามงานวิจยั พบว่า
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยคร้ังน้ีเป็นผู ้หญิง 74.25%  ช่วงอายุ 25-40 ปี 54.2% มี
สถานภาพสมรสแลว้ 56.0% ส่วนใหญ่มีอาชีพขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 27.8% 
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.0 และมีรายได้/เดือนส่วนใหญ่ท่ี 15,001 - 
35,000 บาท 60.5% 

- ส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้โครงการบา้น
ลา้นหลงัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการวิเคราะห์ ภาพรวมแลว้
กลุ่มตวัอย่างมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.57 และมีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.377  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านนั้ น พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) มาก



ท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.85 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.372 และแต่ละด้านรองลงมา
ตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นราคา (Price) ค่าเฉล่ีย 4.84 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.299 
ด้านบุคลากร,คน (People) ค่าเฉล่ีย 4.57 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.409 ด้าน
กระบวนการ (Process) ค่าเฉล่ีย 4.54 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.384 ดา้นช่องทาง
การจัดจ าหน่าย (Place) ค่าเฉล่ีย 4.46 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.369 ด้าน
ผลิตภณัฑ์ (Product) ค่าเฉล่ีย 4.39 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.418 และดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) ค่าเฉล่ีย 4.34 ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.38 

- การยอมรับเทคโนโลยีทีมีอิทธิพลส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชโ้ครงการบา้นลา้น
หลงัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการวิเคราะห์พบว่าการยอมรับ
เทคโนโลยี (TAM) ภาพรวม มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุดซ่ึง ค่าเฉล่ีย 4.45 และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.398 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นนั้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุดคือ ขอ้ท่ี 2.ด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน ค่าเฉล่ีย 4.61 ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.391 รองลงมาตามล าดบั คือ ขอ้ท่ี3.ดา้นทศันะคติในการใชง้าน 
ค่าเฉล่ีย 4.41 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.410 และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 
1.ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ค่าเฉล่ีย 4.34 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.393 

- การตดัสินใจเลือกใชโ้ครงการบา้นลา้นหลงัของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ผล
จากการวิเคราะห์ ภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.77 และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.423 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้นั้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุดคือ ขอ้ท่ี 1.จากเหตุผลทั้งหมด ท่านจึงเลือกใชโ้ครงการบา้นลา้นหลงักบั
ธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยมีค่าเฉล่ีย 4.92 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.310 
รองลงมาตามล าดบั คือ ขอ้ท่ี 3.ท่านจะแนะน าให้คนรอบตวัใช้โครงการบา้นลา้น
หลงักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์มีค่าเฉล่ีย 4.80 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.440 
และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 2. ท่านจะกลบัมาใชผ้ลิตภณัฑอ่ื์นกบัธนาคาร
อาคารสงเคราะห์อีก ค่าเฉล่ีย 4.61 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.519 
 



ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน พบว่า กลุ่มตวัอย่างงของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนัท าให้การตดัสินใจเลือกใชโ้ครงการบา้นลา้นหลงั
ภาพโดยรวมต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยี
ท่ีส่งผลกบัการตดัสินใจเลือกใชโ้ครงการบา้นลา้นหลงัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตวัแปรอิสระของส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีอ านาจในการ
พยากรณ์ไดม้ากท่ีสุด คือการยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน โดย
ผลการวิจยัมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์ไดผ้ลเท่ากบั 0.257 รองลงมาตามล าดบั 
คือส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์0.202 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.166 ดา้น
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน -0.159 ด้านกระบวนการ 0.139 ด้านราคา 0.118 ด้าน
องคป์ระกอบทางกายภาพ 0.108 และดา้นทศันะคติในการใชง้าน 0.082โดยตวัแปรทั้ง 8 ตวั
แปรน้ี จะสามารถอธิบายค่าของความแปรปรวนในการตดัสินใจเลือกใชโ้ครงการบา้นลา้น
หลงัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 65.8 หรือมีอ านาจในการพยากรณ์ไดถึ้ง
ร้อยละ 65.8 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.214 ซ่ึงสามารถท าการสร้าง
สมการถดถอยไดด้งัน้ี คือ 

  การตดัสินใจเลือกใชโ้ครงการบา้นลา้นหลงัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = 
0.144 + 0.257 (การรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน) + 0.202 (ดา้นผลิตภณัฑ์) + 0.166 (ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย) + (-0.159) (ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน) + 0.139 (ดา้น
กระบวนการ) + 0.118 (ด้านราคา) + 0.108 (ดา้นองค์ประกอบทางกายภาพ) + 0.082 (ดา้น
ทศันะคติในการใชง้าน) 

 



ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของการตัดสินใจเลือกใช้
โครงการบา้นลา้นหลงัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  (ส่วนประสมทางการตลาดและ
การยอมรับเทคโนโลย)ี 
   B Std.Error Beta      t       Sig            F          Sig  

ส่วนประสมทางการตลาด                              

และการยอมรับเทคโนโลยี 

Constant  0.144      0.193      0.746      0.456     74.716     0.00* 
ผลิตภณัฑ ์  0.202      0.040 0.233     5.036      0.000*  

ราคา   0.118      0.058 0.098     2.025      0.044*  

ช่องทางการจดัจ าหน่าย0.166        0.045 0.169      3.725      0.000*  

ส่งเสริมการตลาด 0.024        0.048 0.025     0.489      0.625  

บุคลากร             0.069      0.042 0.078     1.658      0.098     

กระบวนการ             0.139      0.047 0.147     2.941      0.003*  

องคป์ระกอบกายภาพ 0.108      0.043 0.111     2.502      0.013* 

การรับรู้ความง่าย       -0.159      0.039         -0.173    -4.079      0.000* 

การรับรู้ประโยชน์      0.257      0.042 0.278     0.135      0.000* 

ทศันะคติ  0.082      0.038 0.093       2.143      0.033* 
 

R = 0.811, R² = 0.658, Adjusted R Square = 0.649, SEE = 0.214   
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (*sig.<0.05) 
 
 



การอธิปรายผล 
 ตวัแปรอิสระของส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลย ีท่ีมีอ านาจใน

การพยากรณ์ไดม้ากท่ีสุด คือการยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน 

โดยผลการวิจยัมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์ไดผ้ลเท่ากบั 0.257 กล่าวคือ หาก

ผู ้บริโภคได้รับการรับรู้เทคโนโลยีทางออนไลน์ท่ีสามารถช่วยให้ท่านประหยดัเวลา 

ประหยดัค่าใชจ่้ายไตอ้งมาท่ีธนาคาร และระบบสามารถท างานได ้24 ชม.ในโลกออนไลน์ ก็

จะยิ่ ง มีผลต่อการตัด สินใจ เ ลือกใช้โครงการบ้านล้านหลังของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครมากยิ่งข้ึน รองลงมาคือ ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ โดย

ผลการวิจยัมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์ไดผ้ลเท่ากบั 0.202 กล่าวคือ ผูบ้ริโภค

สนใจดา้นคุณภาพของโครงการบา้นลา้นหลงัมีความพึงพอใจในขนาดบา้นท่ีตอ้งการโดย

การออกแบบและตกแต่งท่ีถูกใจ จึงเลือกใชโ้ครงการบา้นลา้นหลงัในท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะ  

 จากการศึกษาวิจยั พบว่า เพศ อาย ุอาชีพระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน ต่างกนั 

การเลือกใชโ้ครงการบา้นลา้นหลงัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั โดยผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 25- 40 ปี มีอาชีพท่ีมัน่คงนั้นคือขา้ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ การศึกษาระดับปริญญาตรี และรายได้ต่อเดือนอยู่ท่ี 15,001 – 35,000 บาท 

ดงันั้นนักการตลาด และผูป้ระกอบการควรค านึงถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์เหล่าน้ีเพื่อ

ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย กระทั้งพฤติกรรมในการเลือกใช้โครงการบ้านล้านหลังในเขต

กรุงเทพมหานครของกลุ่มคนดงักล่าว เน่ืองจากเป็นกลุ่มคนท่ีนิยมการเลือกใชโ้ครงการบา้น

ล้านมากท่ีสุดในการวิจัยคร้ังน้ี โดยคุณสมบติัดังกล่าวของผูต้อบแบบสอบถามทางดา้น

ประชากรศาสตร์ ในปัจจุบนั อยูใ่นช่วง Gan Y คนกลุ่มน้ีมีการจะตดัสินใจเลือกใชโ้ครงการ

ไดเ้พราะเป็นกลุ่มคนท่ีมีอายุในช่วงวยัท างาน และการสร้างเน้ือสร้างตวั สร้างครอบครัว 

อยากท่ีจะมีบา้นเป็นของตวัเองไลฟ์สไตลเ์ป็นไปในเชิง thinker กล่าวคือ เป็นกลุ่มท่ีมีการใช้

ความคิด การไตร่ตรอง มีการเปรียบเทียบในการซ้ือหรือเลือกใชผ้ลิตภณัฑ ์บริการ หรือแม้



กระทั้งราคาความคุม้ค่าและคุณภาพ นอกจากน้ีผลิตภณัฑ์นั้น ๆ ต้องมีความน่าสนใจ มี

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีครบถ้วน ชัดเจนแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ และความน่าเช่ือถือของ

ผลิตภณัฑ์ จนสามารถท าให้ผูบ้ริโภค และกลุ่มเป้าหมายท่ีทางธนาคารเล็งเห็นไดต้ดัสินใจ

เลือกใชโ้ครงการและเป็นลูกคา้ของธนาคารไดใ้นท่ีสุด และผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลจาก

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ ตวัแปรของส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับเทคโนโลยี

ตามหัวขอ้ท่ีผูว้ิจยัไดน้ ามาศึกษามีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชโ้ครงการบา้นลา้นหลงัในกลุ่ม

ผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร เพราะค่าคงท่ี (Constant) มีค่าเท่ากบั 0.144 กล่าวไดว้่า ส่วน

ประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีอ านาจในการพยากรณ์ไดม้ากท่ีสุด คือ

ดา้นการยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน รองลงมาตามล าดบั คือ

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการรับรู้ความง่าย

ในการใชง้าน ดา้นกระบวนการ ดา้นราคา ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ และดา้นทศันะคติ 

โดยตวัแปรทั้ง 8 ตวัแปรน้ี จะสามารถอธิบายค่าของความแปรปรวนในการตดัสินใจเลือกใช้

โครงการบา้นลา้นหลงัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 65.8 หรือมีอ านาจใน

การพยากรณ์ไดถึ้งร้อยละ 65.8 เลยทีเดียว ฉะนั้นธนาคารควรให้ความส าคญัทั้ง 8 ดา้นท่ี

ส่งผลท าให้เกิดการเลือกใชโ้ครงการบา้นลา้นหลงัของผูบ้ริโภค เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย 

และความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ไดม้ากท่ีสุด จนเกิดการเลือกใชซ้ ้ า บอกต่อ และภกัดีใน

แบรนดข์องธนาคารไดใ้นท่ีสุด  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

 ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีขอบเขตการวิจยัในดา้นประชากรเฉพาะกลุ่มผูเ้ลือกใช้

โครงการบ้านล้านหลังในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้ น ซ่ึง เป็นผลวิจัยในจังหวัด

กรุงเทพมหานครเพียงจงัหวดัเดียว อาจท าให้ขอ้มูลในการท าวิจยัคลาดเคล่ือน เน่ืองจาก

โครงการบา้นหลงัเป็นโครงการท่ีจดัข้ึนทัว่ประเทศไทยและเป็นท่ีสนใจของประชาชนอยา่ง

มาก ฉะนั้นในการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรจะมีการขยายขอบเขตการศึกษา เพื่อให้ครอบคลุม



และมีข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายในการท าวิจัยท่ีกว้างข้ึน แต่ในท่ีน้ีต้องใช้เวลามากข้ึน

พอสมควรในการรวบรวมขอ้มูลเพื่อท าวิจยัคร้ังต่อไป 
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