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บทคดัย่อ 

 
 งานวจิยัน้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้บา้นในระดบั
ราคา 5 - 7 ล้านบาท ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยันี้คือผู้บริโภคที่กําลงั
ตัดสนิใจซื้อและเคยซื้อบ้านในโครงการจดัสรรในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน  400 คน โดยเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอืค่าเฉลีย่ ค่ารอ้ยละ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิาน
ดว้ยการวเิคราะหค์วามแตกต่างค่าเฉลีย่ของตวัแปร 2 กลุ่มทีอ่สิระต่อกนั การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไปและการวเิคราะห์สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียร์สนั 
ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มสีถานภาพโสด จบการระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีประกอบอาชพี
พนกังานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตํ่ากว่า 50,000 บาท มภีาระหนี้สนิต่อเดอืน ตํ่ากว่า 50,000 บาท และ
มจีํานวนสมาชกิในครอบครวั 3-4 คน ผู้บรโิภคมวีตัถุประสงคซ์ื้อเพื่อต้องการที่อยู่ทีใ่หญ่ขึน้ โดยการตดัสนิใจซื้อ
บา้นดว้ยตวัเอง และมคีวามตอ้งการซือ้ประเภททีอ่ยู่อาศยัประเภทบา้นเดีย่ว ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี 
รายได้ ภาระหนี้สนิต่อเดอืน และจํานวนสมาชกิในครอบครวัแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อบา้นระดบั
ราคา 5 - 7 ลา้นบาทไม่แตกต่างกนั 
 2. ปจัจยัดา้นส่วนประสมการตลาดบรกิาร ประกอบด้วย ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ดา้นทําเลที่ตัง้ ด้าน
การสง่เสรมิการขาย ดา้นบุคคลากร และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้บา้นในระดบั
ราคา 5 - 7 ลา้นบาท ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.01 
 3. ปจัจยัด้านสิง่แวดลอ้ม ประกอบด้วย ด้านสภาพเศรษฐกจิ ดา้นการส่งเสรมิขายจากสถาบนัการเงนิ 
ดา้นนโยบายภาครฐับาล และดา้นการขยายตวัของระบบขนส่งมวลชน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจ
ซือ้บา้นในระดบัราคา 5 - 7 ลา้นบาท ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.01 
 
ค าส าคญั: สว่นประสมการตลาดบรกิาร ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ 
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Abstract  
 
 The purpose of this research is to study the factors related to the decision making behavior of 
consumers on the Five to Seven million Baht bracket for real estate. The samples used in this research 
were consumers who made purchasing decisions and bought houses in the Bangkok metropolitan area. 
There were four hundred collected by a questionnaire. The statistics used for data analysis included 
percentage, mean and standard deviation. The hypothesis testing independent Sample t-test, one-Way 
Analysis of Variance and Pearson correlation analysis. The results of this study were as follows: 
 1. Most respondents were have single, held a Bachelor’, Degree, with an average monthly 
income of less than 50,000 baht the liabilities per month were less than 50,000 baht and they typically 
four family members. They made their home purchasing decisions by themselves. There was also a 
demand for single and detached housing. 
 2. The consumers in the demographic consumers varied in terms of marital status, education, 
career, income, liabilities per month and family members were not different in home buying behavior 
between five and seven million Baht. 
 3. The marketing mixes and environmental factors correlated with home buying behavior in the 
price range of Five to Seven million Baht among consumers in the Bangkok metropolitan area at a 
statistically significant level of 0.01 
 
Keyword: Marketing Mixes, Environmental Factors, Buying Behavior 
 
บทน า 
 ที่อยู่อาศัยเป็นหน่ึงในปจัจัยสี่ ที่มีความสําคัญ ต่อประชาชน จึงทําให้ตลาดอสังหาริมทรัพย ์                  
เป็นอุตสาหกรรมที่มคีวามสําคญักบัเศรษฐกจิของประเทศ ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์เป็นภาคธุรกจิที่มคีวามสําคญั               
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ความต้องการอสงัหาริมทรพัย์ นอกจากจะกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์แล้ว ยังนําไปสู่การสร้างรายได้และการสร้างงานในภาคธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ  อีกจํานวนมาก               
เพื่อตอบสนองความต้องการอสงัหารมิทรพัย์ในดา้นความสะดวกสบาย ด้านการคมนาคม การตดิต่อสื่อสารทาง
สงัคม ดงันัน้ทําเลที่ตัง้จงึเป็นกลยุทธ์ที่สําคญัในการพฒันาธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก เพราะเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครอง ศู นย์กลาง
คมนาคมขนสง่ทางบก ทางน้ําและทางอากาศ ตลอดจนเป็นศนูยก์ลางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมต่างๆ 
 บ้านระดบัราคา 5 – 7 ล้านบาท เป็นโครงการที่ผู้บรโิภคนิยมซื้อเป็นที่อยู่อาศยั จากการขยบัขยาย  
จากความเป็นอยู่ที่แออัดในเมือง สู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทําเลชานเมือง และโครงการบ้านระดับราคา                      
5 – 7 ล้านบาทนี้  ส่วนใหญ่มักสร้างในทําเลนอกเมือง เน้นการเดินทางที่สะดวก เชื่อมต่อกับทางพิเศษ                    
หลายเส้นทาง แวดล้อมด้วย สิง่อํานวยความสะดวกในชุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ โรงเรียน
นานาชาติ มหาวิทยาลัยชื่อดัง และโรงพยาบาล ฯลฯ อีกทัง้ภายในโครงการบ้าน ระดับราคา 5 -7 ล้านบาท                 
จะเพียบพร้อมด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโครงการที่ครบครัน เช่น  สโมสร สระว่ายน้ํา ระบบ                    
รกัษาความปลอดภยัชัน้สงู ฯลฯ ซึง่จะตอบสนองความตอ้งการต่อผูซ้ือ้ทีม่องหาสงัคมทีด่กีบัคุณภาพชวีติทีด่ ี
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 ในการศกึษานี้ มุ่งเน้นประโยชน์ในเชงิวชิาการต่อการเขา้ใจถงึปจัจยัในดา้นต่างๆ ของผูบ้รโิภค เพื่อให้
ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญ ที่จะมุ่งพัฒนาตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ผลการวิจัยสําหรับนําไป
ประยุกต์ใช้นัน้ ผู้วิจยัมุ่งเน้นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรพัย์ให้นําข้อมู ลไปใช้ใน               
การวางแผน เลือกทําเล และพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค และ               
ใช้ประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงธุรกิจในด้านการตลาด  โดยความสําเร็จและล้มเหลวของ
ผู้ประกอบการในธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรพัย์จะสร้างผลกระทบอย่างต่อเนื่องกบัระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
เน่ืองจากเป็นธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัสถาบนัการเงนิทีใ่หส้นิเชื่อ และอสงัหารมิทรพัยท์ีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนักบัสถาบนั
การเงนิ หากการขยายตวัของอสงัหารมิทรพัย์ปราศจากทศิทางที่ถูกต้อง เนื่องจากการขาดขอ้มูลสนับสนุนทีใ่ช้
กาํหนดทศิทางการดาํเนินธุรกจิทีไ่ดค้าํนึงถงึผลกระทบและความเสีย่งอย่างรอบดา้น 

 จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจ
ซือ้บา้นในระดบัราคา 5 - 7 ลา้นบาท ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้ทีอ่งคป์ระกอบทางดา้นจากภายใน 
องคป์ระกอบจากภายนอกของบา้นรวมไปถงึปจัจยัทางดา้นอื่นๆ ทีเ่ขา้มามผีลกระทบต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้บา้น 
เพื่อเป็นแนวทางสาํหรบัผูป้ระกอบการไดนํ้าผลจากการทําวจิยัครัง้นี้ไปประกอบการวางกลยุทธใ์นการตอบสนอง
ต่อความตอ้งการผูบ้รโิภคทีม่คีวามเปลีย่นแปลงอย่างต่อเน่ืองในปจัจุบนัไดเ้ป็นอย่างด ี

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาความแตกต่างพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้บ้านในระดบัราคา 5 - 7 ลา้นบาท ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา 
อาชพี รายได ้ภาระหนี้สนิต่อเดอืน และจาํนวนสมาชกิในครอบครวั  
 2. เพื่อศกึษาถงึปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นทําเล
ทีต่ัง้ ดา้นการสง่เสรมิการขาย ดา้นบุคคลากร และดา้นกระบวนการ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้
บา้นในระดบัราคา 5 - 7 ลา้นบาท ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาถึงปจัจยัด้านสิง่แวดล้อม ประกอบด้วย ด้านสภาพเศรษฐกิจ ด้านการส่งเสรมิการขาย             
จากสถาบนัการเงนิ ดา้นนโยบายจากภาครฐับาล และการขยายตวัของระบบขนส่งมวลชน ที่มีความสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้บา้นในระดบัราคา 5 - 7 ลา้นบาท ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานของการวิจยั 

1. ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี 
รายได้ ภาระหนี้สินต่อเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครวั ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบ้าน              
ในระดบัราคา 5 - 7 ลา้นบาท แตกต่างกนั 

2. ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบด้วย ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านทําเลที่ตัง้ 
ดา้นการส่งเสรมิการขาย ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อบ้าน           
ในระดบัราคา 5 - 7 ลา้นบาท ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม ประกอบดว้ย ดา้นสภาพเศรษฐกจิ ดา้นการสง่เสรมิการขายจากสถาบนัการเงนิ 
ดา้นนโยบายจากภาครฐับาล และการขยายตวัของระบบขนสง่มวลชน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจ
ซือ้บา้นในระดบัราคา 5 - 7 ลา้นบาท ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค Kotler; & Keller. (2009 : 190) ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเป็น
การศกึษาพฤตกิรรมของบุคคล กลุ่มคนหรอืองคก์ร (ซึง่หมายถงึผูบ้รโิภค) เกีย่วกบัการเลอืกซือ้และการใชส้นิค้า
และการบรกิาร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของเขา 
 รูปแบบพฤติกรรมการซื้อหรอืโมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 2552: 128-130) กล่าวว่า 
โมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภค เป็นการศกึษาถงึเหตุจงูใจทีท่าํใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์โดยมจีุดเริม่ตน้จากการ
ทีเ่กดิสิง่กระตุ้น (Stimulus) ที่ทําให้เกดิความต้องการสิง่กระตุ้นผ่านเขา้มาในความรูส้กึนึกคดิของผู้ซือ้ (Buyer’s 
Black box) ซึง่เปรยีบเสมอืนกล่องดําซึง่ผูผ้ลติหรอืผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้จะไดร้บั
อทิธพิลจากลกัษณะต่างๆ ของผู้ซือ้ แลว้จะมกีารตอบสนองของผูซ้ือ้ (Buyer’s Response) หรอืการตดัสนิใจของ 
ผูซ้ือ้ (Buyer’s Purchase Decision) จุดเริม่ต้นของโมเดลนี้อยู่ทีม่สี ิง่กระตุน้ (Stimulus) ใหเ้กดิความต้องการก่อน
แลว้ทาํใหเ้กดิการตอบสนอง (Response) ดงันัน้ โมเดลนี้อาจเรยีกว่า S-R Theory  
 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ (ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ 2549: 63-83) ได้เสนอแนวคิด 
สว่นประสมการตลาดบรกิารไวว้่า โดยพืน้ฐานส่วนประสมการตลาดจะประกอบดว้ย 4P’s ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา 
ช่องทางการจดัจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด แต่ส่วนผสมทางการตลาด ของตลาดบริการจะแตกต่าง            
จากส่วนผสมทางการตลาดโดยทัว่ไป โดยเฉพาะส่วนประสมทางการตลาดสําหรบับรกิารดงักล่าว ประกอบดว้ย
ส่วนประสมทางการตลาดดัง้เดิม หรือ 4P’s ได้แก่ Product, Price, Place และ Promotion รวมกบัส่วนประสม              
อีก 3 ส่วน ได้แก่ People, Process และ Physical Evidence ดังนั ้น ส่วนประสมสําหรับการตลาดบริการ             
จงึประกอบดว้ย 7 P’s ดงันี้ 
 1. ผลิตภัณฑ์ คือ สิง่ที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเป็นหรอืความต้องการของลูกค้า             
ใหเ้กดิความพงึพอใจ   
 2. ราคา คอื จาํนวนเงนิหรอืสิง่อื่นๆทีม่คีวามจาํเป็นต้องจ่าย เพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑห์รอื หมายถงึ คุณค่า
ผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กบัราคา (Price) ของ
ผลติภณัฑน์ัน้  
 3. สถานทีท่ําเลทีต่ัง้ คอืโครงสรา้งของช่องทางซึง่ประกอบดว้ย สถาบนัและกจิกรรมใชเ้พื่อเคลื่อนยา้ย
สนิคา้และบรกิาร จากองคก์ารหรอืผูผ้ลติไปยงัตลาด  
 4. การส่งเสริมการตลาด เป็นกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยในการจดัจําหน่ายผลิตภัณฑ์ และเป็นการแจ้ง               
ใหผู้้บรโิภคทราบว่ามผีลติภณัฑ์ออกจําหน่ายในตลาด นอกจากนี้  การส่งเสรมิการตลาดยงัทําหน้าทีศ่กึษาวจิยั
กระบวนการตดิต่อสือ่สารใหเ้ขา้ใจถงึความสมัพนัธร์ะหว่างผูผ้ลติกบัผูบ้รโิภค เพื่อนําไปใชใ้นการชกัชวนผูบ้รโิภค
ใหซ้ือ้ผลติภณัฑ ์

 5. กายภาพและการนําเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) เป็นการแสดง             
ให้เหน็ถึงลกัษณะทางกายภาพและการนําเสนอให้กบัลูกค้าให้เป็นรูปธรรม โดยพยายามสรา้งคุณภาพโดยรวม              
ทัง้ทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บรกิารเพื่อสรา้งคุณค่าให้กบัลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาด
เรยีบรอ้ย การเจรจาตอ้งสภุาพอ่อนโยน และการใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ หรอืผลประโยชน์อื่นๆ ทีล่กูคา้ควรไดร้บั 
 6. บุคลากร (People) พนักงานผู้ให้บรกิาร ซึ่งได้จากการคดัเลอืกการฝึกอบรมและแรงจูงใจพนักงาน 
ทําใหผู้้ใชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจในการบรกิารมากขึน้แตกต่างเหนือคู่แข่งพนักงานควรมคีวามรูค้วามสามารถ            
มีทัศนคติที่ดี สามารถตอบสนองต่อลูกค้า มีความน่าเชื่อถือมีความรับผิดชอบ สื่อสารกับ ลูกค้าได้ด ี                            
มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาต่างๆ 
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 7. ดา้นกระบวนการ การจดัจาํหน่าย (Place) หมายถงึ โครงสรา้งของช่องทาง ซึง่ประกอบดว้ย สถาบนั
และกจิกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลติภณัฑ์และบรกิารจากองค์การไปยงัตลาดสถาบนัที่นําผลติภณัฑ์ออกสู่ตลาด
เป้าหมาย คอื สถาบนัการตลาด ส่วนกจิกรรมทีช่่วยในการกระจายสนิคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสนิค้า 
และการเกบ็รกัษาสนิคา้คงคลงั 
 ภาพรวมตลาดท่ีอยู่อาศยั ระดบั 5 – 7 ล้าน เขตกรงุเทพมหานคร ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นธุรกจิ 
ที่มีลกัษณะพิเศษ กล่าวคือ เป็นธุรกิจที่มีความหลากหลายในตัวเอง ทัง้ด้านประเภทของธุรกิจ ทําเลที่ตัง้ตาม
ภูมศิาสตรข์นาดของสนิคา้ ลกัษณะการใชง้าน และคุณภาพของโครงการ นอกจากน้ี ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยย์งัมผีล
ต่อเนื่องถงึภาคเศรษฐกจิอื่นๆ อกีหลายสาขา ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์จงึถอืเป็นภาคเศรษฐกจินํา (Leading Sector) 
ที่สําคัญสําหรับภาคเศรษฐกิจจริง (Real Sector) และภาคการเงิน จากข้อมูลพัฒนาการของธุรกิจอสังหา                 
รมิทรพัย์ไทย สรุปได้เป็น 3 ช่วงที่สําคญั คือ ยุคทอง (2530 – 2533) ยุคการปรบัตัว ณ ภาวะซบเซาระยะสัน้              
(2534 –2537) และยุคถดถอยในปจัจุบนั (เริม่จากปี 2538) ซึ่งการเติบโตของธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์ ขึ้นอยู่กบั
ปจัจยัหลายประการ ทัง้ปจัจัยทางเศรษฐกิจ ภาวะเงนิเฟ้อ ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน นโยบายและมาตรการ             
ของทางการ จาํนวนประชากร และการเคลื่อนยา้ยของชุมชน ตลอดจนเสถยีรภาพทางการเมอืง 
 
วิธีด าเนินการศึกษาวิจยั 
 ประชากรใช้ในการวิจยั  
 ประชากรใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีก่าํลงัตดัสนิใจซือ้ และเคยซือ้บา้นในโครงการจดัสรรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบจํานวนที่แน่นอน จึงใช้วิธีคํานวณหากลุ่มตัวอย่าง               
แบบไม่ทราบประชากร นราศร ีไววานิชกุล และชูศกัดิ ์อุดมศร ี(2545: 102) จงึทําให้ได้กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการ
วจิยัครัง้นี้ เท่ากบั 385 คน และเกบ็เพิม่จาํนวน 15 คน รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 
 สรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวจิยัครัง้นี้  คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสําหรบัวจิยั 
ปจัจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อบ้านในระดับราคา 5 - 7 ล้านบาท ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 4 สว่น  
 ขัน้ตอนในการสรา้งแบบสอบถาม 
 1. ศกึษาคน้ควา้ขอ้มูลจากตําราเอกสาร บทความ ทฤษฎ ีหลกัการและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อกําหนด
ขอบเขตของการวจิยั 
 2. ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบสอบถามจากเอกสาร เพื่อกําหนดขอบเขตและเนื้อหาของแบบทดสอบจะได้มี
ความชดัเจนตามความมุ่งหมายของการวจิยั 
 3. นําข้อมูลที่ได้มาสร้างเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ให้ครอบคลุมตามความมุ่ งหมาย                
ของการวจิยั 
 4. นําแบบสอบถามทีไ่ดเ้สนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ ์เพื่อพจิารณาตรวจสอบความถูกต้อง และ
เสนอแนะเพิม่เตมิเพื่อนํามาแกไ้ข 
 5. นําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขในขัน้ที่ 4 เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง            
ตามเน้ือหา (Content Validity) 
 6. นํ าแบ บ สอบ ถ าม ที่ ได้  ไป ท ดลองใช้  (Try Out) กับ ก ลุ่ม ผู้ บ ริโภ คที่ ไม่ ใช่ ก ลุ่ ม ตั วอย่ า ง                        
ในกรุงเทพมหานคร ทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกบักลุ่มตวัอย่าง จํานวน 50 ตวัอย่าง แลว้นําผลทีไ่ดไ้ปวเิคราะห์หาค่า
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั ด้วยวธิกีารหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า (Alpha Coefficient) 
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ของ Cronbach (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545) ค่าอลัฟาทีไ่ดจ้ะแสดงถงึระดบัความคงทีข่องแบบสอบถาม โดยจะมี
ค่าระหว่าง 0 <   < 1 ค่าที่ใกล้เคียงกบั 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมัน่สูง เกณฑ์การแปลผลค่าความเชื่อมัน่ 
(เกยีรตสิดุา ศรสีขุ. 2544) 
 
ผลการวิจยั 
 1. ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด จบการระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี
ประกอบอาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนตํ่ากว่า 50,000 บาท มีภาระหนี้สนิต่อเดอืนตํ่ากว่า 
50,000 บาท และมจีาํนวนสมาชกิในครอบครวั 3-4 คน 
 2. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) จากการศกึษาพบว่า 
  ดา้นผลติภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 เมื่อพจิารณารายขอ้
พบว่า ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ดว้ยอย่างยิง่ต่อ บา้นระดบั  5 – 7 ลา้นบาท มรีปูแบบให้
เลือกที่หลากหลาย, บ้านระดบั 5 – 7 ล้านบาท มีการออกแบบที่สะท้อนถึงรสนิยมของผู้พกัอาศยั เช่น มีการ
ออกแบบโมเดิร์น สะท้อนถึงความทันสมยัและะเรยีบง่าย เป็นต้น และรูปแบบของบ้านระดบั 5 – 7 ล้านบาท            
มคีวามแตกต่างจากบา้นระดบัราคาอื่นๆ มคี่าเฉลีย่ 4.25, 4.25 และ 4.21 ตามลาํดบั  
  ดา้นราคา โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า 
ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ดว้ยอย่างยิง่ต่อบา้นระดบั 5 – 7 ลา้นบาท มรีาคาคุม้ค่าเหมาะสม
กับที่ตัง้โครงการ และบ้านระดับ 5 – 7 ล้านบาท กําหนดราคาจากวัสดุก่อสร้างที่มีมาตรฐานและตราสินค้า                 
ที่มีชื่อเสยีง มีค่าเฉลี่ย 4.26 และ 4.21 ตามลําดบั และมีระดบัความคิดเห็นด้วยต่อบ้านระดบั 5 – 7 ล้านบาท                 
มรีาคาทีเ่หมาะสมกบัระดบัชวีติ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 
  ด้านทําเลที่ตัง้ โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั  4.24 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ดว้ยอย่างยิง่ต่อบา้นระดบั  5 – 7 ล้านบาท ควรตัง้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ดี ไม่อยู่ใกล้แหล่งมลพิษ และทําเลที่ตัง้ของบ้านระดับ  5 – 7 ล้านบาท ตัง้อยู่ในที่มีความ
สะดวกสบายในการเดินทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.29 และ 4.25 ตามลําดับ และมีระดับความคิดเห็นด้วยต่อ             
ทาํเลทีต่ัง้ของบา้นระดบั 5 – 7 ลา้นบาท อยู่ใกลแ้หล่งอุปโภคบรโิภค เช่น หา้งสรรพสนิคา้ มคี่าเฉลีย่ 4.17 
  ดา้นการส่งเสรมิการขาย โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 เมื่อพจิารณารายขอ้
พบว่า ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคิดเหน็ด้วยต่อบ้านระดบั  5 – 7 ล้านบาท ต้องมกีารโฆษณา             
ผ่านสื่อโทรทศัน์ วทิยุ ถึงลูกค้าเป้าหมายได้อย่างทัว่ถึง เงื่อนไขดอกเบี้ยจากธนาคารที่รวมโครงการบ้านระดบั               
5 – 7 ล้านบาทมีความเหมาะสม บ้านระดบั 5 – 7 ล้านบาท การให้ของแถมที่ดึงดูดใจ เช่น ใช้คูปองแลกซื้อ
เครื่องใช้ไฟฟ้า ชุดเฟอร์นิ เจอร์ และบ้านระดับ  5 – 7 ล้านบาทมีการใช้พรีเซนเตอร์ที่มีชื่อเสียงในการ
ประชาสมัพนัธ ์เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.15, 4.15, 4.12 และ 4.06 ตามลาํดบั 
  ด้านบุคคลากร โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้วยต่อพนักงานขายบ้านระดับ  5 – 7 ล้านบาท มีความรู ้                  
ความเขา้ใจรายละเอยีดของบา้นเป็นอย่างด ีพนกังานขายบา้นระดบั 5 – 7 ลา้นบาท สามารถสรา้งแรงจงูใจกระตุ้น
ใหล้กูคา้มคีวามตอ้งการซือ้ได ้และพนักงานขายบา้นระดบั 5 – 7 ลา้นบาท มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัลูกคา้ มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.19, 4.15 และ 4.15 ตามลาํดบั 
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  ดา้นกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.20 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า 
ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ด้วยอย่างยิง่ต่อบ้านระดบั  5 – 7 ล้านบาทมขีัน้ตอนการรกัษา
ความปลอดภัยที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และมีระดับความคิดเห็นด้วยต่อบ้านระดับ  5 – 7 ล้านบาท                           
มกีระบวนการบรกิารหลงัการขายที่ไม่ยุ่งยาก เช่น มศีูนย์กลางรบัเรื่องรอ้งเรยีนและ บา้นระดบั 5 – 7 ลา้นบาท               
มขี ัน้ตอนการจองและทาํสญัญาทีส่ะดวกและรวดเรว็ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 และ 4.15 ตามลาํดบั 
 3. ปจัจยัด้านสิง่แวดล้อมสภาพ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) จากการศกึษา พบว่า 
  ด้านเศรษฐกิจ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ดว้ยต่อ นโยบายแนวโน้มเศรษฐกจิฉบบัใหม่สรา้งความเชื่อมัน่  
ในการซื้อบ้านระดับ 5 – 7 ล้านบาทมากขึ้น และสภาพการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจทําให้ผู้บริโภคมีความมัน่ใจ                
ในการลงทุนซื้อบ้านระดบั 5 – 7 ล้านบาทมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.07 และ 4.05 ตามลําดับ และผู้บริโภค                
มรีะดบัความคดิเหน็ไม่แน่ใจต่อการที่สภาพเศรษฐกจิมแีนวโน้มขยายตวัอย่างต่อเนื่องจะทําให้ราคาที่อยู่อาศยั               
มปีรบัเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.32  
  ดา้นการส่งเสรมิขายจากสถาบนัการเงนิ โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.94 เมื่อ
พจิารณารายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ดว้ยต่อ การเลอืกขอสนิเชื่อกบัธนาคาร            
ทีใ่หอ้ตัราดอกเบี้ย และวงเงนิกู้ทีด่ีที่สุด โดยไม่สนใจว่าจะเป็นธนาคารใดๆ การขยายฐานสนิเชื่อที่อยู่อาศยัของ
ธนาคาร ทาํใหท้่านเกดิความสนใจซือ้ทีบ่า้นระดบั 5 – 7 ลา้นบาทมากขึน้ และการไดร้บัสว่นลดอตัราดอกเบีย้ และ
ขอ้เสนอพเิศษเมื่อทาํประกนัชวีติคุม้ครองเครตติกบัสถาบนัการเงนิ มคี่าเฉลีย่ 4.18, 4.12 และ 3.54 ตามลาํดบั 
  ดา้นนโยบายภาครฐับาล โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 เมื่อพจิารณารายขอ้
พบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นด้วยต่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของภาครฐั               
ช่วยทําให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นกว่าเดิม การวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของภาครัฐมีการพัฒนา              
ดา้นสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานไดท้ัว่ถงึทุกพื้นที่ และผลการสาํรวจโครงการ “คนไทยมบี้าน : Home for All” ของ
ภาครฐั ทําให้เกดิการพฒันาปรมิาณทีอ่ยู่อาศยัระดบัราคา 5-7 ลา้นบาทมากขึน้ มคี่าเฉลีย่ 4.08, 4.07 และ 3.83 
ตามลาํดบั 
  ดา้นการขยายตวัของระบบขนส่งมวลชน โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นด้วยต่อการขยายเส้นทางรถไฟฟ้า                 
มคีวามสําคญัมากที่สุดในการตดัสนิใจซื้อบ้านระดบั 5 – 7 ล้านบาท การลงทุนโครงการใหญ่ด้านคมนาคมของ
ภาครัฐทําให้เกิดการตัดสินใจซื้อบ้านระดับ 5 – 7 ล้านบาท เช่น ทางด่วนพิเศษ รถไฟฟ้าความเร็วสูง และ            
การขยายและจดัระเบียบระบบขนส่งสาธารณะ ทําให้เกดิการตัดสนิใจซื้อบ้านระดบั 5 – 7 ล้านบาท เช่น รถตู้             
รถโดยสารประจาํทาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16, 4.14 และ 3.55 ตามลาํดบั 
 4. พฤตกิรรมการซือ้บา้นในระดบัราคา 5 – 7 ลา้นบาท ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศกึษา พบว่า 
  วตัถุประสงคใ์นการซือ้บา้น ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มวีตัถุประสงคใ์นการซือ้บา้น เพื่อตอ้งการ
ที่อยู่ที่ใหญ่ขึ้น จํานวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมาคอื เพื่อแยกครอบครวั จํานวน 87 คน คิดเป็น            
รอ้ยละ 21.8 ใกลท้ีท่ํางานหรอืโรงเรยีน จํานวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.5 เพื่อแต่งงาน จํานวน 53 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 13.2 และอื่นๆ ไดแ้ก่ ไดส้วสัดกิารจากทีท่าํงาน จาํนวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 ตามลาํดบั 
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  ผูม้อีทิธพิลในการตดัสนิใจ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกีารตดัสนิใจซือ้บา้นดว้ยตวัเอง คดิเป็น
รอ้ยละ 35.3 รองลงมาคอื คู่สมรส คดิเป็นรอ้ยละ 30.7 บดิามารดาหรอืญาต ิคดิเป็นรอ้ยละ 15.0 บุตรธดิา คดิเป็น
รอ้ยละ 10.2 พนกังานขาย คดิเป็นรอ้ยละ 6.3 และเพื่อน คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 
  ประเภททีอ่ยู่อาศยัทีต่อ้งการซือ้ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัประเภทบา้นเดีย่ว 
คดิเป็นร้อยละ 45.3 รองลงมาคอื คอนโดมเินียม คิดเป็นร้อยละ 24.5 ทาวน์โฮม คดิเป็นร้อยละ 21.7 บ้านแฝด            
คดิเป็นรอ้ยละ 5.5 และทีด่นิเปล่า คดิเป็นรอ้ยละ 3.0 ตามลาํดบั 
  การตดัสนิใจซื้อบา้นในระดบัราคา 5 - 7 ลา้นบาท ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม 
อยู่ในระดบัเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.15 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามมีระดับ            
ความคดิเหน็ด้วยอย่างยิ่ง ต่อการประเมนิทางเลอืกต่างๆ ก่อนการตดัสนิใจซื้อบ้านระดบัราคา  5 – 7 ล้านบาท                
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.23 และมรีะดบัความคดิเหน็ดว้ยต่อการขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เช่น สื่อโทรทศัน์ อนิเทอรเ์น็ต 
โบรชวัร์โครงการ ก่อนการตดัสนิใจซื้อบ้าน การตดัสนิใจซือ้บ้านระดบัราคา 5 – 7 ลา้นบาททนัท ีเมื่อไดร้บัสทิธิ
พิเศษหรือได้รับการบริการตามที่คาดหวัง และการนําประสบการณ์จากการตัดสินใจซื้อบ้านระดับราคา                  
5 – 7 ลา้นบาท ไปบอกต่อกบับุคลอื่น ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16, 4.13 และ 4.11 ตามลาํดบั 
 5. ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 
สถานภาพทางการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ภาระหนี้ ต่อเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บา้นในระดบัราคา 5 - 7 ลา้นบาทไม่แตกต่างกนั 
 6. ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย                
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านทําเลที่ตัง้ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคคลากร และด้านกระบวนการ                  
มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อบ้านในระดบัราคา 5 - 7 ล้านบาท ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 7. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 3 พบว่า ปจัจยัด้านสิง่แวดล้อม ประกอบด้วย ด้านสภาพเศรษฐกิจ 
ดา้นการสง่เสรมิการขายจากสถาบนัการเงนิ ดา้นนโยบายจากภาครฐับาล และการขยายตวัของระบบขนสง่มวลชน 
มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อบ้านในระดบัราคา 5 - 7 ล้านบาท ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร              
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 1. ผลจากการวิเคราะห์ความแตกต่างพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อบ้านในระดบัราคา 5 - 7 ล้านบาท 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ สถานภาพการสมรส             
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ภาระหนี้สินต่อเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว สรุปได้ว่าผู้บริโภค                      
มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้บา้นในระดบัราคา 5 - 7 ลา้นบาทไม่แตกต่างกนั อนัเนื่องมากจากบา้นในระดบัราคา  
5 - 7 ล้านบาท เป็นสนิทรพัย์ที่มีมูลค่าสูง และผู้ที่สนใจซื้อ จะต้องมรีายได้ประจํา 50,000 บาทขึน้ไป (เงื่อนไข
สนิเชื่อบ้านบวัหลวงตัง้แต่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2561) ซึ่งจากผลการวิจยันี้ ได้ทําการสํารวจผู้บริโภคที่มี  
ความต้องการคล้ายคลงึกนั และลกัษณะทางประชากรศาสตรใ์กลเ้คยีงกนั และมคีวามตัง้ใจทีจ่ะซื้อบ้านในระดบั
ราคา 5 – 7 ลา้นบาทอยู่แลว้ จงึส่งผลใหก้ารวิเคราห์พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อบา้นไม่แตกต่างกนั ซึง่ในอนาคต
หากทําการวจิยัเพิม่เติม โดยเลอืกกลุ่มผูบ้รโิภคที่มคีวามแตกต่าง หรอืทําการเลอืกระดบัราคาในช่วงราคาอื่นๆ 
อาจได้ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อบ้าน จําแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสร ์
แตกต่างออกไป 
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 และจากการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จบการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 50,000 บาท               
มีภาระหนี้สินต่อเดือน ตํ่ ากว่า 50,000 บาท และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน จากข้อมูลดังกล่าว                 
มบีางส่วนสอดคล้องกบัข้อมูลการสํารวจของ ศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรพัย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ร่วมกบั
สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมธุรกิจบ้านจดัสรรและสมาคมอสงัหารมิทรพัย์ไทย ที่ได้สํารวจความต้องการซื้อ                 
ที่อยู่อาศัยของผู้เข้าชม "งานมหกรรมบ้านและคอนโด 2560" พบว่า กลุ่มผู้มีรายได้ครอบครัวต่อเดือน                   
30,001 - 50,000 บาท เขา้ชมงานสงูสุดโดยกลุ่มตวัอย่างสดัส่วน 22.7% คดิจะซือ้ทีอ่ยู่อาศยัภายใน 1 - 2 ปี และ
สดัส่วน 11.8% ตัง้ใจที่จะมาซื้อภายในงาน โดยแหล่งเงินทุนที่นํามาซื้อบ้านใช้ การกู้เงินจากสถาบันการเงิน            
มสีดัส่วนสูงถึง 81.6% มีเพียง 18.4% เท่านัน้ที่ใช้เงนิออมส่วนตวั ผู้ที่กู้เงนิจากสถาบนัการเงนิสดัส่วน 46.2%                  
มคีวามสามารถในการผ่อนชําระ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน รองลงมา คอื สดัส่วน 25% ผ่อนชําระไม่เกิน 
10,000 บาท และสดัส่วน 13.3% ผ่อนชําระ 20,001 - 30,000 บาท ซึ่งจากข้อมูลนี้มีความสอดคล้องกบัผลการ
วเิคราะหภ์าระหนี้สนิผกูพนัธข์องผูบ้รโิภคตามทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ 
  2. จากผลการวเิคราะหป์จัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร พบว่า ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็
ต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และผลการทดสอบ
สมมตฐิานพบว่า ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ประกอบดว้ย  ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นทาํเล
ทีต่ัง้ ดา้นการสง่เสรมิการขาย ดา้นบุคคล และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้บา้นในระดบั
ราคา 5 - 7 ล้านบาท ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยพบว่า
ภาพรวมทัง้หมดมคีวามสมัพนัธร์ะดบัสงู ในทศิทางเดยีวกนั โดยแยกออกเป็นดา้นต่างๆ ดงันี้ 
   2.1 ด้านผลติภัณฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เหน็ด้วยว่ารูปแบบของบ้านระดบั
ราคา 5 – 7 ล้านบาท มคีวามแตกต่างจากแบบบา้นอื่น มรีูปแบบให้เลอืกหลากหลาย และสะทอ้นถงึรสนิยมของ               
ผูอ้ยู่อาศยั ดงันัน้ ผูป้ระกอบการควรเน้นกลยุทธใ์นดา้นผลติภณัฑ ์ใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ 
   2.2 ดา้นราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เหน็ดว้ยว่าระดบัราคาของบา้นระดบัราคา 
5 – 7 ลา้นบาท มคีวามคุ้มค่าเหมาะสม วสัดุที่นํามาใช้มคีุณภาพ และช่วยยกระดบัชวีติของผู้อยู่อาศยัได ้ดงันัน้
ผูป้ระกอบการณ์ความเน้นกลยุทธใ์นดา้นราคา ใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ 
   2.3 ด้านทําเลทีต่ัง้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เหน็ดว้ยกบัทําเลที่ตัง้ของบ้านระดบั
ราคา 5 – 7 ล้านบาท ว่ามคีวามสะดวกสบายในการเดนิทาง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ด ีและใกล้กบัแหล่งอุปโภค
บรโิภค ดงันัน้ผูป้ระกอบการณ์ความเน้นกลยุทธใ์นดา้นทาํเลทีต่ัง้ ใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ 
   2.4 ด้านการส่งเสรมิการขาย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยกบัการส่งเสริม             
การขาย ของบ้านระดบัราคา 5 – 7 ล้านบาท ว่าต้องใช้การโฆษณาผ่านสื่อโทรทศัน์ วทิยุ มกีารใช้พรเีซนเตอร ์               
ที่มีชื่อเสยีงในการประชาสมัพันธ์ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ที่ดี มีการให้ของแถมที่ดึงดูดใจ เช่น ใช้คูปองแลกซื้อ
เครื่องใช้ไฟฟ้า ชุดเฟอรนิ์เจอร ์เงื่อนไขดอกเบี้ยจากธนาคารที่รวมโครงการ บ้านระดบั 5 – 7 ลา้นบาท มคีวาม
เหมาะสม เขา้ถงึลกูคา้เป้าหมายไดอ้ย่างทัว่ถงึ ดงันัน้ผูป้ระกอบการณ์ความเน้นกลยุทธใ์นดา้นการสง่เสรมิการขาย 
ใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ 
   2.5 ด้านบุคคลากร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการใช้พนักงานขาย                
ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจรายละเอยีดของบา้นเป็นอย่างด ีสามารถสรา้งแรงจูงใจ กระตุ้นใหลู้กคา้มคีวามต้องการซื้อ  
ได้สร้างความสมัพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ดังนัน้ผู้ประกอบการณ์ควรเน้นกลยุทธ์ในด้านบุคคลากรที่ตัง้ ให้ตรงกับ                
ความตอ้งการของลกูคา้ 
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   2.6 ดา้นกระบวนการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เหน็ดว้ยกบัการมขี ัน้ตอนการจอง
และทาํสญัญาทีส่ะดวกและรวดเรว็ มกีระบวนการบรกิารหลงัการขายทีไ่ม่ยุ่งยาก เช่น มศีนูยก์ลางรบัเรื่องรอ้งเรยีน 
มีข ัน้ตอนการรกัษาความปลอดภัยที่ดี ดงันัน้ผู้ประกอบการควรเน้นกลยุทธ์ในด้านบุคคลากรที่ตัง้ ให้ตรงกับ             
ความตอ้งการของลกูคา้ 
 ทัง้นี้ เน่ืองจากกลยุทธส์ว่นประสมทางการตลาดบรกิาร เป็นตวัแปรทีส่ามารถควบคุมได ้โดยบรษิทัหรอื
องค์กรธุรกจิจะนํามาใช้ร่วมกนั เพื่อตอบสนองความพงึพอใจแก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ซึง่มสีอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ไพศาข ์ภูรลิลดาพนัธ ์(2554) ไดท้ําการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้คอนโดมเินียมของ
ผู้บริโภคในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ในส่วนของปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ                
มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมดา้นรปูแบบคอนโดทีเ่ลอืกซือ้ ดา้นวตัถุประสงคห์รอืสาเหตุ
ที่ทําให้ท่านเลือกซื้อคอนโดมิเนียม และด้านเหตุผลในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม อย่างมีนั ยสําคญัทางสถิต ิ                  
ทีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วณีา ถริะโสภณ (2558) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกซือ้บา้นจดัสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการศกึษา พบว่า ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืก
ซื้อบ้านจดัสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มีจํานวน 5 ปจัจยั โดยเรยีงตามลําดบัความสําคัญจาก             
มากไปน้อย คือ ปจัจยัด้านราคา ปจัจยัด้านการบรกิาร ปจัจยัด้านสิง่แวดล้อม ปจัจยัด้านคุณภาพ และปจัจยั            
ดา้นความปลอดภยั ตามลําดบั นอกจจากนี้  มคีวามสอดคล้องกบังานวจิยัของ ณัฐวด ีอุณยะวงศ และประสพชยั 
พสุนนท (2559) ได้ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ของลกัษณะประชากรศาสตรแ์ละส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร             
ต่อพฤตกิรรมการเลอืกซื้อบา้นจดัสรรของผูบ้รโิภค อําเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุร ีผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้บ้านจดัสรร ด้านปจัจยัที่มอีทิธพิล 
ต่อการเลือกซื้อบ้าน ด้านเหตุผลในการซื้อบ้าน ด้านระยะเวลาในการผ่อนชําระกับสถาบันทางการเงินและ                 
ดา้นลกัษณะของบา้นจดัสรรอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 
 3. จากผลการวิเคราะห์ปจัจัยสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อปจัจัยสภาพ
สิง่แวดล้อม โดยรวม อยู่ในระดบัเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปจัจยั
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ด้านสภาพเศรษฐกิจ ด้านการส่งเสริมการขายจากสถาบันการเงิน ด้านนโยบาย                 
จากภาครฐับาล และการขยายตวัของระบบขนส่งมวลชน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้บา้นในระดบัราคา              
5 - 7 ลา้นบาท ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยพบว่า ภาพรวม
ทัง้หมดมีความสมัพันธ์ระดับค่อนข้างสูง ในทิศทางเดียวกัน ทัง้นี้  สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (1994:              
174-189, อา้งองิใน ณัฐพล อุม้สนิ และพนิต กุลสริ ิ2555) ไดก้ล่าวถงึ ปจัจยัสาํคญัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ 
ของผู้บรโิภค ว่าการตัดสนิใจซื้อของผู้บรโิภคได้รบัอทิธิพลอย่างสูง จากปจัจยัทางวฒันธรรม ปจัจยัทางสงัคม 
ป ัจ จัย ส่ วน บุ ค คล  และป ัจจัย ท างจิต วิท ย า  และมีค ว าม สอดคล้อ งกับ บ างส่ วน กับ งาน วิจัย ข อ ง                         
ไวษิษฐ์ บุญเทพประทาน (2559) ไดศ้กึษาเรื่อง ประสทิธผิลการนํานโยบายบา้นหลงัแรกไปปฏบิตั ิผลการศกึษา 
พบว่า มีปจัจัยที่เกี่ยวข้องมีทัง้หมด 4 ด้าน โดยเรียงลําดับ จากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ปจัจัยการแข่งขัน                 
ในอุตสาหกรรม 2) ปจัจยัผูป้ระกอบการ 3) ปจัจยันโยบายรฐับาล 4) ปจัจยัผูบ้รโิภค ทีส่ง่ผลกระทบต่อประสทิธผิล
การนํานโยบายบ้านหลังแรกไปปฏิบัติ ดังนัน้  รัฐบาลควรที่จะต้องให้ความสําคัญในการกําหนดนโยบาย                    
บ้านหลงัแรก เพื่อให้ประชาชนมีชีวติที่ดีขึน้ และมทีี่อยู่อาศยัเป็นของตนเอง ซึ่งการนํานโยบายนี้ไปปฏิบตัินัน้                
จะสามารถกระตุน้เศรษฐกจิในภาพรวมของอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยท์ัง้หมด และเป็นการกระตุน้ทางเศรษฐกจิ
ของประเทศ และสามารถสะท้อนถึงความเจรญิเติบโตได้อย่างยัง่ยนืต่อไปในอนาคต นอกจากนี้  สอดคล้องกบั
ปรยีา เทศนอก (2561) ไดร้ายงานในสื่อเผยแพร่ของเวปไซส ์http://prop2morrow.com โดยกล่าวว่า สถานการณ์
ของกูรใูนวงการอสงัหารมิทรพัย ์นกัเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิ มคีวามคดิเหน็ว่าปี 2561 การเตบิโตของเศรษฐกจิ
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จะอยู่ที่ระดับระดับ 3.9 - 4.2% และตลาดอสงัหาฯ มีการเติบโตตามเศรษฐกิจอยู่ที่ระดับ 5-10% จากข้อมูลนี้               
สือ่ใหเ้หน็ถงึการลงทุนผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้ โดยมปีจัจยับวกทีม่าสนับสนุนไดแ้ก่ การลงทุนของภาครฐั อตัราดอกเบีย้ 
ที่ยงัอยู่ในระดบัตํ่า และธนาคารเริม่ปล่อยกูซ้ื้อที่อยู่อาศยั (บ้าน) มากขึน้เหน็ได้จาการเพิม่เป้าการปล่อยสนิเชื่อ 
ของแต่ละธนาคาร ฯลฯ  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง ปจัจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อบ้านในระดับราคา                    
5 - 7 ลา้นบาท ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1. จากผลการวเิคราะหล์กัษณะประชากรศาสตร ์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด จบการ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 50,000 บาท                  
มภีาระหนี้สนิผูกพนัธ์ต่อเดอืน ตํ่ากว่า 50,000 บาท แสดงว่าเป็นกลุ่มลูกค้าวยัทํางาน ที่ค่อนขา้งมกีําลงัซื้อและ               
มอีาชพีที่มัน่คง และยงัไม่มภีาระหนี้สนิต่อเดอืนมากนัก ดงันัน้ผู้วจิยัมคีวามคดิเห็นว่า บรษิัทสามารถนําขอ้มูล
ดังกล่าวนี้  มากําหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่สุด และให้สามารถตอบสนองต่อ
พฤตกิรรมการซือ้บา้นในระดบัราคา 5 - 7 ลา้นบาท ของผูบ้รโิภคได ้
 2. จากผลการวเิคราะหส์ว่นประสมทางการตลาดการ พบว่า ตวัแปรดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นทาํเล
ที่ตัง้ ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคคลากร และด้านกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อบ้าน            
ในระดบัราคา 5 - 7 ลา้นบาท ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันัน้ ผูบ้รหิารและนักการตลาด ควรดําเนิน
กลยุทธป์ระสมทางการตลาดบรกิาร โดยการกาํหนดกจิกรรมทัง้ 6 ดา้น ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกนักบัคุณภาพ
สนิคา้ ซึง่บา้นเป็นสนิคา้ทีม่มีลูค่าสงู โดยการพฒันาการสง่เสรมิการขายในรูปแบบการใหส้ว่นลด หรอืความร่วมมอื
กบัสถาบนัการเงนิต่างๆ ในการให้ดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อจูงใจให้ผู้บรโิภคเกิดความต้องการซื้อ และเป็นการเพิ่ม
โอกาสในการขายสนิคา้ ซึง่วธินีี้อาจสรา้งความสนใจกบักลุ่มลกูคา้ทีต่อ้งซือ้บา้นไดม้ากขึน้ 
 3. จากผลการวิเคราะห์ปจัจยัด้านสิง่แวดล้อม พบว่าตัวแปร ด้านสภาพเศรษฐกิจ ด้านการส่งเสริม             
การขายจากสถาบนัการเงนิ ดา้นนโยบายจากภาครฐับาล และการขยายตวัของระบบขนสง่มวลชน มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้บา้นในระดบัราคา 5 - 7 ลา้นบาท ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันัน้ผูป้ระกอบการ
หรือเจ้าของธุกิจ และนักการตลาดธุรกิจอสงัหารมทรพัย์ ควรให้ความสําคญัและมีการติดตามข่าวสารต่างๆ                  
ที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายแนวโน้มเศรษฐกิจในปจัจุบัน อัตราดอกเบี้ยของธนาคาร แผนการพัฒนากลยุทธ ์                   
ที่อยู่อาศยั รวมถึงการขยายตวัของการคมนาคม ซึ่งทัง้หมดนี้มคีวามเกี่ยวต้องกบัการพจิารณาเลอืกที่อยู่อาศยั  
ของผูบ้รโิภค 
 
ประกาศคณูุปการ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้  สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเป็นเพราะผู้วิจ ัยได้รับความเมตตาและกรุณา อย่างยิ่งจาก              
อาจารย์ ดร.ญาณพล แสงสนัต์ อาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ และกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ทุกท่านที่ได้เสยีสละ
เวลาให้คําปรกึษา แนะนํา ขอ้เสนอต่างๆ ทีม่คีุณค่า รวมถึงตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ในการทําวจิยัครัง้นี้ 
เพื่อนํามาปรบัปรุงใหป้รญิญานิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบรูณ์  
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ และ  อาจารย์ ดร. อัจฉรียา ศักดิน์รงค ์                    
ที่ให้ความกรุณารบัเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามคุณภาพเครื่องมอื รวมถึงให้คําปรกึษาในการแก้ไข
แบบสอบถามใหม้คีวามน่าเชื่อถอืเป็นอย่างดยีิง่ ผูว้จิยัซาบซึง้ในความปรารถนาดขีองท่านอาจารยเ์ป็นอย่างยิง่  
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 ขอกราบขอบพระคุณเหล่าคณาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย                 
ศรนีครนิทรวโิรฒ ทุกท่านที่ได้ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้ทุกแขนงให้แก่ผู้วิจยั ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในภาควิชา           
ทุกท่านที่อํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ และให้คําแนะนําที่ดีตลอดมา  รวมถึงเพื่อนร่วมงานและเพื่อนๆ 
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ เอกการตลาด รุ่น 17 ทุกคนทีค่อยช่วยเหลอืและเป็นกาํลงัใจใหซ้ึง่กนัและกนัตลอดมา  
 คุณประโยชน์และคุณงามความดีใดๆ ที่ได้รับจากสารนิพนธ์ฉบับนี้  ผู้วิจ ัยขอมอบให้บิดามารดา 
ครอบครวั ญาตพิี่น้อง ตลอดจนอาจารย์ทุกท่านที่ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หก้บัผูว้จิยั ทําให้สารนิพนธฉ์บบันี้
เสรจ็สมบรูณ์ดว้ยด ี
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