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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียว

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือบา้น

จดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ าแนกตาม

ประชากรศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล วิจยัคร้ังน้ีเก็บขอ้มูลจากตวัอยา่งในกรุงเทพและปริมณฑล 400 คน จากสูตร

ของ Taro Yamane สุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก คดัเฉพาะท่านเคยมีประสบการณ์ซ้ือบา้น



จดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท าการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามประกอบไปดว้ย 1) ขอ้มูลประชากรศาสตร์                   

2) ความเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 3) ความเห็นเก่ียวกบัตราสินคา้               

4) การตดัสินใจซ้ือ และขอ้เสนอแนะ 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บมาไดพ้บว่า สถานภาพต่างกนั ท าให้การตดัสินใจ

ซ้ือต่างกนั และยงัพบอีกว่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการและตราสินคา้

ดา้นคุณค่ามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

 

ค าส าคัญ : การตัดสินใจซ้ือ, บ้านเดี่ยว 

  



Abstract 

 This research is on the subject Marketing Mix and Branding Factors Affecting 

the Buying Decision of New House by Housing Loan (Case Study Bangkok and 

Surround Area). The objectives were 1) to study the buying decision of new house by 

housing loan (case study Bangkok and surround area) 2) to study the buying decision of 

new house by housing loan (case study Bangkok and surround area) classified by 

demography 3) to study the marketing mix and branding factors affecting the buying 

decision of new house by housing loan (case study Bangkok and surround area). The 

sample group used for this research was 400 consumers in the Bangkok and surround 

area. The sample size was determined with Taro Yamane's formula. The samples were 

selected by convenient sampling method in which only the data from respondents who 

have had experience buying new house in Bangkok and surround area would be accepted 

for further analysis. Data collection is done via questionnaire consisting of 4 parts: Part 

1, demographic data; Part 2, opinion about marketing mix; Part 3, opinion about 

branding; Part 4, buying decision and additional suggestion. 

 Data analysis shows that different status made buying decision different; also 

process aspect of marketing mix and brand equity have influence on the buying decision. 

 

Keywords: Buying decision, new house 

  



บทน า 

 บา้นถือเป็นท่ีอยู่อาศยัท่ีมีความจ าเป็นในการด าเนินชีวิตของมนุษยทุ์กคน เป็นท่ี

กิน นอน เรียนออนไลน์ ช าระร่างกาย ท างาน (work from home) และเป็นท่ีไวค้อยหลบ

ฝนหลบแดดร้อนๆ หลบจากภัยอันตรายทั้ งปวง งานวิจัยคร้ังน้ีผูวิ้จัยได้ท าการวิจัย

เก่ียวกบัประเด็นบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียว ส าหรับบา้นจดัสรรนั้น ทางโครงการจะมี

บา้นตวัอยา่งท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ใหผู้ท่ี้สนใจไดเ้ขา้ไปเยี่ยมชมก่อนตดัสินใจ ซ่ึงจะ

ใช้วสัดุและการออกแบบเช่นเดียวกันกับบ้านตัวจริงท่ีขายให้ลูกค้า ท าให้สามารถ

มองเห็นภาพรวมต่างๆ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2563) บา้นเด่ียวเป็นแบบบา้น "ใน

ดวงใจ" ของผูซ้ื้อบา้นแทบจะทุกคน เพราะบา้นเด่ียวให้ความรู้สึกเป็นส่วนตวัในการอยู่

อาศยัและมีบริเวณท่ีท าใหรู้้สึกโล่ง โปร่ง นอกจากน้ีแลว้ ส าหรับบางคน บา้นเด่ียวยงัเป็น

เคร่ืองแสดงถึงความเป็นผูมี้ฐานะในระดบัหน่ึง (ข้ึนอยูก่บัขนาด ความหรูหรา และราคา

ของบา้น) อีกดว้ย (สมาคมอสังหาริมทรัพยไ์ทย, 2560)  

นอกจากบา้นจะเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิตของมนุษยแ์ลว้ ยงัเป็นส่วนหน่ึง

ของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งเป็นถึงร้อยละ 8 ของผลิตภณัฑ์มวลรวม (GDP) ของ

ประเทศไทย(ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน), 2564) อีกทั้งยงัมีส่วนผลกัดนัการ

จา้งงาน การสร้างรายได ้และเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจ

การเงิน ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้  

ในส่วนของตลาดบา้นเด่ียวบริษทัอสังหาริมทรัพยร์ายใหญ่ทุกรายใหค้วามส าคญั

และมีการพฒันาโครงการบ้านเด่ียว เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดในส่วนน้ี ซ่ึง

ช้ีใหเ้ห็นวา่ ตลาดบา้นเด่ียว เป็นตลาดท่ีน่าสนใจ และเป็นท่ีดึงดูดนกัลงทุน ท่ีจะเขา้มาจบั

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ซ่ึงภายใตก้ารแข่งขนัท่ีเขม้ขน้และรุนแรง บริษทัอสังหาริมทรัพยจ์ าเป็นตอ้งมี

ความสามารถเชิงการแข่งขนัทางด้านการตลาดเหนือคู่แข่ง โดยประเด็นส าคญัท่ีทุก

บริษทัตอ้งมี คือความเขา้ใจในการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัจึงให้ความ

สนใจท าการวิจยัคร้ังน้ี 



วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2. เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ าแนกตามประชากรศาสตร์ 

 3. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

บา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ประชากรศาสตร์ ต่างกนั น่าจะมีการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียว
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาดและตราสินคา้ น่าจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น
จดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อทราบการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2. เพื่อทราบการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ าแนกตามประชากรศาสตร์ 

 3. เพื่อทราบส่วนประสมทางการตลาดและตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

บา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ส่วนประสมทางการตลาด คือ วิธีการทางการตลาดท่ีบริษัทด าเนินการเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและวางต าแหน่งขอ้เสนอของบริษทัอย่างชดัเจน 



ประกอบไปดว้ย 7 ดา้น คือ ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการขาย (McCarthy, 

1960) บุคลากร กระบวนการ และหลกัฐานทางกายภาพ (Booms & Bitner, 1982) 

 ตราสินค้าเป็นส่วนส าคัญท่ีเช่ือมโยงความรู้สึกและความคิดท่ีผูบ้ริโภคมีต่อ
บริษทั ตราสินคา้คือความรู้สึก นึก คิด ท่ีแทจ้ริงท่ีผูบ้ริโภคมีต่อบริษทั (Kotler, 2016) 
 กระบวนการตดัสินใจประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอน คือ การตระหนกัถึงปัญหาหรือ
ความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมิณทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรม
หลงัการซ้ือ ซ่ึงนกัการตลาดจ าเป็นตอ้งใหค้วามสนใจทุกขั้นตอน(Kotler, 2016) 
 ผูวิ้จยัพบว่ามีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีอยู่อาศยัในเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด 
แต่ละงานวิจยัไดอ้ภิปรายผลแตกต่างกนั คือ กชกร ธรรมกีรติ (2562) พบว่าผูซ้ื้อบา้น
เด่ียวส่วนใหญ่ในพื้นท่ีรอยต่อเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใหค้วามเห็นวา่ปัจจยั
ดา้นราคา บุคลากร และท าเลท่ีตั้ง เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากกวา่ดา้นอ่ืนๆ 
ส่วนวิศิษฏ์พงศ์ พยตัตานนท์ (2559) พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมี
เนียมระดบัซุปเปอร์ลกัซ์ชวัร่ีพื้นท่ีพร้อมพงศแ์ละทองหล่อท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก
ประกอบไปดว้ย ท าเลท่ีตั้ง ราคา และ วสัดุก่อสร้างในห้อง และ Ikram Gifari และคณะ 
(2020) พบว่า ผลิตภณัฑ์ ราคา ท่ีตั้ง โปรโมชั่น ลกัษณะทางกายภาพ บุคลากร และ
กระบวนการ ส่งผลต่อความพึงพอใจและคุณค่าของผูบ้ริโภค อีกทั้งคุณค่าของผูบ้ริโภคมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค สุดทา้ยยงัพบว่าคุณค่าของผูบ้ริโภคเป็นตวักลาง
ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 
 ส่วนงานวิจัยท่ีเก่ียวกับเร่ืองตราสินค้า แต่ละงานวิจัยได้น าเสนอมุมมองท่ี
น่าสนใจ และมีการน าไปใช้ในหลายประเทศ เร่ิมจากงานวิจัยของ Phuong Viet Le-
Hoang และคณะ (2019) พบว่า 6 ปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง คือ ตราสินค้าของบริษัท ราคา 
สถานท่ี/ท าเลท่ีตั้ง ลกัษณะของบา้น อิทธิพลทางสังคม และกฎหมาย มีความสัมพนัธ์กบั
ความตั้งใจในการซ้ือทาวน์เฮา้ส์ของผูบ้ริโภคในเมืองโฮจิมิน เขต 9 ต่อมางานวิจยัของ 
Zhihong Liu และคณะ (2016) พบปัจจยัดา้นบุคลิกภาพของแบรนดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัมุมมอง
ท่ีมีต่ออสังหาริมทรัพยท่์องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวจีนไดแ้ก่ ความเป็นมนุษย ์ความต่ืนเตน้ 
การยกระดบัสถานะ ความเป็นมืออาชีพ และสุขภาพท่ีดี จากนั้นยงัพบว่างานวิจยัของ 
Ahmad Esmaeili และคณะ (2017) พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีมุมมองท่ีดีต่อตราสินคา้



และบริษัทท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ในด้านภาพลักษณ์ คุณค่า คุณภาพ และความ
น่าเช่ือถือ และผลงานวิจัยของ Adauto Gomes BARBOSA (2017) พบว่า ผู ้พ ัฒนา
อสังหาริมทรัพยห์ันไปใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านการสร้างแบรนด์ บริษทัท่ี Adauto ได้
ศึกษาพบวา่ บริษทัมุ่งเนน้ในการสร้างแบรนด์ท่ีมีภาพลกัษณ์ร่วมสมยัและมีความหรูหรา 
ซ่ึงเห็นได้จากการท า co-branding กับ Maserati และ Mercedes Benz ในระหว่างงาน
เปิดตวัโครงการ เป็นตน้ 
 ส่วนเร่ืองการตดัสินใจซ้ือ เป็นประเด็นส าคญัต่อธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีอยู่อาศยั 
เร่ิมจากงานวิจัยของ Zainuddin Zakaria และคณะ (2015) พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจซ้ือบา้นของผูบ้ริโภคในเทเร็งกานู คือ ราคา และการส่งเสริมการขาย ถดัมา
งานวิจยัของ กชมน แกว้พรหม (2563) พบว่าผูซ้ื้อและก าลงัตดัสินใจซ้ือ มีการตดัสินใจ
ซ้ือในระดบัมากท่ีสุด นอกจากนั้นงานของ ศศิพร บุญชู (2560) กล่าววา่สถานภาพสมรส
ส่งผลกับการตัดสินใจซ้ือบ้านของผูบ้ริโภค ท่ีราชบุรี อีกทั้ง อัฐวีร์ แสงวฒันานนท์ 
(2564) กล่าววา่ ลกัษณะทางกายภาพ ขนาดท่ีดิน จ านวนชั้น จ านวนหอ้งน ้า และสีของตวั
บา้น ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยใ์นจงัหวดัพิษณุโลก และงานวิจยัของ 
ประภสัสร กาญจนวุฒิศิษฎ์ (2559) แสดงให้ว่าผูบ้ริโภคใส่ใจคุณภาพผลิตภณัฑ ์ราคาท่ี
เหมาะสมกับคุณภาพ ท าเลท่ีตั้ งโครงการ (ช่องทางจัดจ าหน่าย) และการผ่อนช าระ 
(ส่งเสริมการตลาด) 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 ประชากรการวิจยัในคร้ังน้ีคือผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จ านวน 10,872,470 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2565) ท่ีเคยมีส่วนหรือ
เป็นผู ้ตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรประเภทบ้านเด่ียว เพราะผู ้วิจัยได้มีการคัดกรองใน
แบบสอบถามแลว้ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งสามารถค านวณหาโดยใชสู้ตร Taro Yamane 
(Yamane, 1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และท่ีระดบัความคลาดเคล่ือนของการ
สุ่มตวัอยา่งร้อยละ 5 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน การสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก การวิจยั
คร้ังน้ีผูวิ้จยัไดเ้ร่ิมด าเนินการวิจยัในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 ถึงเดือนเมษายน 2565 
 



กรอบแนวคิดวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

ประชากรศาสตร์ 

• เพศ 

• อาย ุ

• สถานภาพ 

• ระดบัการศึกษา 

• อาชีพ 

• รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (รายไดส่้วนตวั) 

   

  

    

ส่วนประสมทางการตลาด  
• ดา้นผลิตภณัฑ ์

• ดา้นราคา 

• ดา้นสถานท่ี/ท าเลท่ีตั้ง 

• ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

• ดา้นบคุลากร 

• ดา้นลกัษณะกายภาพ 

• ดา้นกระบวนการ 

  

การตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียว
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

  

  

  

    

ตราสินคา้ 

• ดา้นภาพลกัษณ์ 

• ดา้นบคุลิกภาพ 

• ดา้นคุณค่า 

   

 

 

ผลการวิจัย 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

และตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามมีเพศหญิง

มากท่ีสุด (ร้อยละ 59.0) อาย ุ25 ปี – 40 ปี (ร้อยละ 63.5) มีสถานภาพ โสด (ร้อยละ 50.0) 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 60.0) เป็นพนกังานบริษทั (ร้อยละ 39.0) รายไดเ้ฉล่ีย



ต่อเดือน (รายไดส่้วนตวั) 20,000 – 30,000 บาท (ร้อยละ 29.5) โดยสามารถสรุป

ผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.38 และค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.595  

2. ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามประชากรศาสตร์ พบว่า สถานภาพ

ต่างกัน ท าให้การตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรประเภทบ้านเด่ียวของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั จึงทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยสถิติ LSD พบวา่  

 กลุ่ม 1 สถานภาพโสด กบั หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ท าให้การตดัสินใจ

ซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ต่างกนั  

  กลุ่ม 2 สถานภาพสมรส กับ หม้าย/หย่างร้าง/แยกกันอยู่ ท าให้การ
ตดัสินใจซ้ือบ้านจัดสรรประเภทบ้านเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลต่างกนั 
 3. ผลการวิจยัการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
  



ตาราง ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภท
บา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ส่วนประสมทาง
การตลาดและตราสินค้า 

b Std. 
Error 

Beta t Sig F Sig. 

Constant 1.060 0.329  3.219 0.001 17.828 0.000b 
ผลิตภณัฑ ์ -0.51 0.075 -0.038 -0.683 0.495   
ราคา 0.44 0.064 0.043 0.691 0.490   
สถานท่ี 0.44 0.050 0.048 0.872 0.384   
การส่งเสริมการตลาด -0.59 0.047 -0.068 -1.258 0.209   
บุคลากร 0.071 0.057 0.067 1.262 0.208   
ลกัษณะกายภาพ 0.104 0.057 0.106 1.812 0.071   
กระบวนการ 0.147 0.059 0.133 2.486 0.013*   
ภาพลกัษณ์ 0.094 0.077 0.085 1.220 0.223   
บุคลิกภาพ 0.050 0.066 0.056 0.753 0.452   
คุณค่า 0.313 0.067 0.276 4.687 0.000*   

R = 0.561, R2 = 0.314, Adjusted R Square = 0.297, SEE = 0.499 
*sig<0.05 
 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการและตราสินคา้ดา้นคุณค่า มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบ้านจัดสรรประเภทบ้านเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ท าให้ตวัแปรทั้ง 2 ตวัน้ี สามารถอธิบายความแปรปรวนของการตดัสินใจซ้ือ
บา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไดร้้อย
ละ 31.4 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 31.4 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของพยากรณ์ท่ี 
±0.329 ซ่ึงสามารถสร้างสมการถดถอย ไดด้งัน้ี 
 การตัด สินใจ ซ้ือบ้านจัดสรรประ เภทบ้าน เ ด่ี ยวของผู ้บ ริ โภคใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  = 1.060 + 0.147 (ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
กระบวนการ) + 0.313 (ตราสินคา้ดา้นคุณค่า) 
 จากสมการขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ 



 หากเพิ่มส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ 1 หน่วย ในขณะท่ีส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นอ่ืนๆคงท่ี การตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเพิ่มข้ึน 0.147 หน่วย 
 หากเพิ่มตราสินคา้ดา้นคุณค่า 1 หน่วย ในขณะท่ีตราสินคา้ดา้นอ่ืนๆคงท่ี การ
ตดัสินใจซ้ือบ้านจัดสรรประเภทบ้านเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จะเพิ่มข้ึน 0.313 หน่วย 
 
อภิปรายผล 
 1.  การตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรประเภทบ้านเ ด่ียวของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.38) ซ่ึง
เป็นไปในทางเดียวกันกับงาน กชมน แก้วพรหม (2563) ซ่ึงพบว่าผูซ้ื้อและผูก้  าลัง
ตดัสินใจซ้ือโครงการบ้านเด่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร มีการตดัสินใจซ้ือในระดับ
เดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 4.50) 
 2. สถานภาพต่างกนั ท าให้การตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั อาจเน่ืองดว้ยสถานภาพท่ีต่างกนั
ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจไม่เหมือนกนั ซ่ึงเป็นไปในทางเดียวกนักบังาน ศศิพร 
บุญชู (2560) ช้ีให้เห็นถึง สถานภาพสมรสเป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งผลต่อการซ้ือบา้นโครงการ
บา้นจดัสรร จงัหวดัราชบุรี  
 3. ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้าน
จดัสรรประเภทบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงอาจเป็น
เพราะปัจจุบนัผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ความส าคญัเร่ืองความ
สะดวกรวดเร็วในการซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวโดยเฉพาะประสบการณ์ผูบ้ริโภค
ไดรั้บกระบวนการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Ikram Gifari และคณะ (2020) พบว่า
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค  
 4. ผลการศึกษาตราสินคา้ดา้นคุณค่ามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภท
บา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาจเป็นเพราะผูบ้ริโภคมี
ทัศนะคติว่าการซ้ือบ้านคือการลงทุนระยะยาว จ าเป็นต้องเลือกบ้านท่ีให้คุณค่าทั้ ง



ปัจจุบนัไปจนถึงอนาคต ประเด็นน้ีเป็นไปในทางเดียวกันกับแนวคิด Adauto Gomes 
BARBOSA (2017) พบวา่ ผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยจึ์งปรับเปล่ียนไปใชก้ลยทุธ์การตลาด
ผ่านการสร้างแบรนด์ และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Phuong Viet Le-Hoang และ
คณะ (2019) พบว่า ตราสินค้าของบริษัท มีความสัมพนัธ์กับความตั้งใจในการซ้ือ
ทาวน์เฮาส์ของผูบ้ริโภคในเขต 9 ของ เมืองโฮจิมิน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียว
ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยท่ีได้จึงน่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัอสังหาริมทรัพยผ์ูพ้ฒันาและจ าหน่ายโครงการบา้นจดัสรร โดยมี
ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 
ประชากรศาสตร์ 
 จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่าผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจ
ซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวโดยภาพรวมแตกต่างกนั บริษทัอสังหาริมทรัพยจึ์งควร
ศึกษาขอ้มูลความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีสถานภาพแตกต่างกนัแต่ละกลุ่ม ว่ามี
ความตอ้งการอยา่งไร แตกต่างกนัในดา้นใด จึงจะสามารถน าขอ้มูลของผูบ้ริโภคท่ีไดม้า
ประยุกต์ใชใ้นการพฒันาโครงการบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวให้สามารถตอบโจทย์
ผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
ส่วนประสมทางการตลาด 

การวิจยัคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
บริษทัอสังหาริมทรัพยจึ์งควรให้ความส าคญัในการพฒันากลยุทธ์และการด าเนินงาน
สนบัสนุนให้กระบวนการซ้ือบา้นจดัสรรประเภทบา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล มีความรวดเร็ว สะดวก และสร้างประสบการณ์การซ้ือท่ีดีต่อผูบ้ริโภค  



ตราสินค้า 
ผลการวิจยัช้ีให้เห็นว่า ตราสินคา้ดา้นคุณค่ามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร

ประเภทบ้านเด่ียวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูวิ้จัยจึงมีขอ้เสนอแนะว่า
บริษทัอสังหาริมทรัพยค์วรมุ่งเน้นสร้างตราสินคา้ท่ีส่ือสารถึงคุณค่าทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวเพื่อก่อให้เกิดการตดัสินใจซ้ือท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อสามารถสร้างฐานลูกคา้ท่ีมี
ความภกัดี และดึงดูดลูกคา้ใหม่ไดอ้ยา่งยัง่ยนื 
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