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บทคดัย่อ 

 

งานวจิยัเรือ่ง “ปัจจยัทีส่ง่ผลความตัง้ใจซือ้ทีพ่กัอาศยัของกลุ่มคนทีอ่าศยัในรุงเทพมหานคร
และ ปรมิณฑล” มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1)เพือ่ศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้
ทีอ่ยูอ่าศยั 2)เพือ่ศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั  และ 3)เพื่อศกึษา
ความตัง้ใจซือ้ทีพ่กัอาศยั  ของกลุ่มคนทีอ่าศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ใชว้ธิกีาร
ส ารวจเชงิปรมิาณ ใชว้ธิกีารคดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งตามโควตา และ กลุ่มตวัอยา่งทีอ่าสามาตอบเอง 
โดยการเกบ็กลุ่มตวัอยา่ง 400 คน   

ผลการศกึษาขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่ เป็นเพศหญงิ มอีายุ
อยูร่ะหวา่ง 25-35 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีพนกังาน
บรษิทัเอกชน  มรีายไดต้่อเดอืน 20,001 – 40,000 บาท จ านวนสมาชกิในครอบครวั 3-4 คน  
ประเภททีอ่ยูอ่าศยัเป็น บา้นเดีย่ว/บา้นแฝด  งบประมาณในการซือ้อยูท่ี ่2.1-3 ลา้นบาท  ท าเลทีต่ ัง้
ของทีพ่กัอาศยัตอ้งเดนิทางโดยพาหนะสว่นตวัสะดวก และ Developer สว่นใหญ่ของแสนสริ ิ 

ผลการวเิคราะหด์า้นปัจจยัปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั พบวา่  ครอบครวัมผีล
ต่อการตดัสนิใจ  ใชก้ารคน้หาในเวบ็ไซต ์Google ในการคน้หาขอ้มลู คุณสมบตัขิองพนกังานขายที่
มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกโครงการคอืพนกังานขายใสใ่จลกูคา้/ความเตม็ใจใหบ้รกิาร (Service) 
กจิกรรมสง่เสรมิการขายทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกโครงการคอื การมสีว่นลดพเิศษ  บรษิทัเจา้ของ
โครงการ (Developer) มคีวามน่าเชือ่ถอื ดา้นประโยชน์ใชส้อยในการเลอืกซือ้ทีพ่กัอาศยั คอื 
คุณภาพวสัดุทีใ่ชก้่อสรา้ง  และการใหร้ะดบัความส าคญัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้ทีพ่กัอาศยั โดย



กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัดา้นการคน้หาขอ้มลูขา่วสาร มากทีส่ดุ รองลงมาคอืดา้น การรบัรูถ้งึ
ความตอ้งการ ดา้นการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ ดา้นการประเมนิทางเลอืก และดา้นความตัง้ใจซือ้
ตามล าดบั 
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Abstract 

 

Research on "Factors affecting the Intention to Buy Housing among People Living 
in Bangkok and its Neighbors" aims to 1) Study demographic factors affecting housing 
purchase intention 2) to investigate the factors influencing the intention to purchase a 
home, and 3) to investigate the intention to purchase a home of people living in Bangkok 
and its surrounding areas. Use a quantitative survey method. Using the method of selecting 
the sample group according to the quota and the sample group who volunteered to answer 
by themselves by collecting a sample of 400 people  

The results of the study of demographic characteristics of the sample were mostly 
female, aged between 25 and 35 years old, single status, and with a bachelor's degree. An 
occupational employee of a private company Monthly earnings range from 20,000 to 40,000 
baht. The number of family members is 3–4 people. The housing type is either a detached 
or twin house. The purchase budget is 2.1-3 million baht. The location of the residence has 
to be traveled to by private vehicle, making it convenient for most developers of Sansiri.  

The results of the analysis of factors affecting the intention to buy a home found 
that the family had an influence on the decision. Use a search on the Google website to 
find information. The qualities of a salesperson that affect the decision to choose a project 
are that the salesperson cares about the customer and their willingness to provide service 
(Service). has a special discount The project owner company (developer) is reliable. The 
utilitarian aspect of choosing a residence is the quality of the materials used for 



construction. and the level of importance that affects the intention of buying a home The 
sample group gave importance to searching for information the most, followed by 
perception of need in purchasing decisions. Alternative assessment and purchase intention, 
respectively  
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยอ์าจกล่าวไดว้า่มอีทิธพิลต่อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิในประเทศไทยเป็นอนัดบั
ตน้ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั ส่งผลในเชงิบวกต่อภาคเศรษฐกจิในหลายๆดา้น เชน่ การจา้งงานเพิม่ขึน้ในภาค
แรงงาน การเพิม่สนิเชือ่เพือ่โครงการในภาคของสถาบนัการเงนิ และยงัใหผ้ลบวกต่อธุรกจิอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น 
ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง ธุรกจิทีเ่กีย่วกบัวสัดุก่อสรา้ง ธุรกจิทีป่รกึษาวศิวกรโครงการ ธุรกจิทีป่รกึษาทางดา้น
สถาปัตยกรรม (รุง่โรจน์ สงสระบุญ,2564) แนวโน้มธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นปัจจุบนั นบัเป็นเรื่องน่าจบัตามอง 
เพราะชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมาตอ้งผจญกบัพษิเศรษฐกจิและโควดิอย่างหนกั ซงึปัจจุบนัอยูใ่นชว่งก าลงัฟ้ืนตวั ราคาบา้น
ทีเ่ป็นสนิคา้สรา้งใหม ่มตีน้ทุนใหม ่ทัง้บา้นและ คอนโด ตอ้งขึน้ราคาเพราะตน้ทุนพฒันาโครงการแพงขึน้และ
ประเมนิวา่ราคาทีอ่ยูอ่าศยัในปี 2565 จะเพิม่ขึน้ 3-5% ซึง่ยงัคงมปัีจจยัเสีย่งจากโรคระบาด ทีท่ าใหเ้กดิภาวะเงนิ
เฟ้อสงู  ในภาพรวมปี 2562-2564 ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ยอดขายหายไป 20-30% ต่อปี ถงึจะประเมนิวา่ในปี 
2565 เป็นขาขึน้ของธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์แต่เรือ่งทีน่่ากงัวลปัจจยัทางเศรษฐกจิทีไ่มด่ ีท าใหเ้กดิหนี้เสยี NPL 
สงูขึน้ ปัญหาการเขา้ถงึสนิเชือ่ ดอกเบีย้ และสถานการณโรคระบาด โควดิ-19 และโรครอ้นกระตุน้ใหเ้กดิ
พฤตกิรรมการอยูอ่าศยัและการก่อสรา้งวถิใีหม(่new normal) โดยผูค้นตอ้งการทีอ่ยูอ่าศยัทีป่ลอดภยั สะดวกสบาย 
เอือ้อ านวยต่อการสรา้งเสรมิสุขภาพทีด่ ีและตอบโจทยก์ารใชง้านทีห่ลากหลาย รวมไปถงึการประหยดัพลงังาน
และความเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  ในยคุนี้ทุกคนเริม่พฒันาวถิชีวีติใหส้อดรบักบัการเปลีย่นแปลงของยคุวถิใีหม่
(New Normal) และบา้นถอืเป็น Safe Space ในการใชช้วีติ และท าทุกกจิกรรมไมว่า่จะเป็น ท างาน เรยีน พกัผอ่น 
และ อื่นๆ (เวบ็ไซดศ์ูนยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย,์17 มกราคม 2565) 

ในธุรกจิพฒันาอสงัหารทิรพัยใ์นประเทศไทยมคีวามส าคญักบัระบบเศรษฐกจิ โดยสามารถพจิารณาได้
จากสดัส่วนมลูคา่ทางเศรษฐกจิของธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ต่อมลูคา่ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ(GDP) มาก



ถงึรอ้ยละ40  ในอุตสาหกรรมพฒันาอสงัหารมิทรพัยจ์งึมทีัง้ ผูซ้ือ้ และผูข้าย ทัง้ผูท้ีม่คีวามตอ้งการทีแ่ทจ้รงิที่
ตอ้งการทีอ่ยูอ่าศยัเป็นของตนและผูท้ีต่อ้งการลงทุน ประกอบธุรกจิ หรอืการเกง็ก าไร  (วสิุดา อนิทรสร. 2557)           

ความเจรญิทางเศรษฐกจิทีม่กักระจุกตวัอยูใ่นเขตเมอืงหลวง เป็นเหตุจงูใจใหป้ระชากรจากทุกภาคยา้ย
ถิน่ฐานจากชนบทเขา้มาอยูใ่นเขตเมอืงมากขึน้ เพือ่แสวงหาความเจรญิทางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป
อยา่งรวดเรว็ รวมถงึแสวงหาโอกาสทีด่ใีนการด ารงชวีติ ส่งผลใหก้รุงเทพมหานครและปรมิณฑลตอ้งรองรบัการ
ยา้ยถิน่ฐาน ของประชากรต่างพืน้ทีท่ีเ่พิม่ขึน้ทุกปีและกลายเป็นแหล่งทีพ่กัอาศยัตามความตอ้งการทีอ่ยูอ่าศยั
เพิม่ขึน้ (รุง่โรจ สงสระบุญ,2562) 

 จากความเป็นมาและความส าคญัดงักล่าวผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาเรื่อง “ปัจจยัทีส่่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ทีพ่กั
อาศยัของ กลุ่มคน   ทีอ่าศยัในกรุงเทพมหานครและ ปรมิณฑล”  ขอ้มลูทีไ่ด้จากงานวจิยัในครัง้นี้จะท าใหท้ราบว่า
ความตัง้ใจซือ้  ทีพ่กัอาศยัในปัจจุบนัของคนทีอ่าศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพและปรมิณฑล  มปัีจจยัใดตอบสนองความ
คาดหวงัและความตอ้งการ ของผูบ้รโิภค ไดม้ากน้อยเพยีงใด สามารน าผลจากงานวจิยัไปก าหนดกลยทุธท์าง
การตลาดได ้

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีส่่งผลต่อความตัง้ใจซื้อทีอ่ยูอ่าศยัของกลุ่มคนทีอ่าศยัใน
กรุงเทพมหานครและ ปรมิณฑล 

  2. เพือ่ศกึษาความปัจจยัทีส่่งผลต่ออความตัง้ใจซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัของกลุ่มคนทีอ่าศยัในกรุงเทพมหานครและ 
ปรมิณฑล 

3. เพือ่ศกึษาความตัง้ใจซือ้ทีพ่กัอาศยัของกลุ่มตนทีอ่าศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและ ปรมิณฑล 

สมมติฐานการวิจยั 

1. ปัจจยัดา้นประชาการศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ทีพ่กัอาศยัของกลุ่มคนทีอ่าศยัใน
กรุงเทพมหานคร และ ปรมิณฑล ทีแ่ตกต่างกนั 

  2. ปัจจยัทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลสมัพนัธก์บัความตัง้ใจซือ้ทีพ่กัอาศยัของกลุ่มคนทีอ่าศยัใน รุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล ทีแ่ตกต่างกนัในกนั 

ขอบเขตการวิจยั 

1. ขอบเขตดา้นประชากร  ประชากรกลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื กลุ่มคนมปีระสบการณ์ในการ
ซือ้ทีพ่กัอาศยั ทีอ่าศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล ชว่งราคา 2-7 ลา้นบาท  โดยการเกบ็
กลุ่มตวัอยา่ง 400 คน  ใชว้ธิกีารส ารวจเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยวธิโีดยการคดัเลอืก
กลุ่มตวัอยา่งตามโควตา (quota sampling) และ กลุ่มตวัอยา่งทีอ่าสามาตอบเอง (Voluntary Response 
Sample) ใชแ้บบสอบถามออนไลน์ Google Form ในการเกบ็แบบสอบถาม 



      2. ขอบเขตดา้นเนื้อหา ค าถามคดักรอง เพือ่คดักรองกลุ่มตวัอยา่ง ขอ้มลูสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
การศกึษา ประสบการณ์การซื้อทีพ่กัอาศยั รายได ้งบประมาณในการซือ้ ประเภททีพ่กัอาศยั แบบสอบถามปัจจยั
ทีส่่งผลต่อตดัสนิใจซือ้ทีพ่กัอาศยั โดยการท าเป็น Multi choice ใหเ้ลอืก 

      3. ขอบเขตดา้นพืน้ที ่ผูว้จิยัท าการศกึษาและเกบ็รวบรวมขอ้มลูในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปรมิณฑล 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัข้อง 

 

แนวคิดและทฤษฎีประชากรศาสตร ์ 
             (ภทัชา อวยัวานนท ์, 2560) ไดใ้หค้วามหมาย ลกัษณะทางประชากร หมายถงึ เพศ อาย ุรายได ้ระดบั
การศกึษา อาชพี สถานะภาพทางการสมรส และจ านวนสมาชกิในครอบครวั ลกัษณะทางประชากร มคีวามส าคญั
ต่อการศกึษาถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจในดา้นต่างๆ โดยผา่นการรบัรูแ้ละส่งผลต่อความรูส้กึและ
ความคดิต่างๆ ทีม่ตี่อสิง่ทีไ่ดร้บัรู ้โดยลกัษณะทางประชากรโดยทัว่ไป จะประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายได ้
การศกึษา อาชพี และสถานะภาพ ซึง่จะแตกต่างกนัไปขึน้อยูป่ระเดน็ของการศกึษาและวจิยั ซึง่ปัจจยัเหล่านี้อาจ
ส่ง ผลกระทบต่อ การตคีวาม การรบัรคูวามเขา้ใจในการสือ่สาร ขอ้มลูดา้นประชากรจะมปีระสทิธภิาพและ เขา้ถงึ
มากทีสุ่ดกต็่อเมือ่ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตัง้ใจซ้ือ 
          (โชตกิา ชนิธุนนัทน,2561) กลุ่มอา้งองิ หมายถงึ บุคคลจะเลอืกตอบสนองและแสดงตวัวา่ เป็นพวก
เดยีวกนักบัเฉพาะบางกลุ่มท่านัน้ โดยกลุ่มทีเ่ขาเลอืกนี้เรยีกวา่ กลุ่มอา้งองิ ซึง่กลุ่มอา้งองินี้ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นกลุ่ม 
เดยีวกนักบัเขากไ็ด ้แต่มบีทบาทเป็นมาตรฐานส าหรบัเปรยีบเทยีบและเป็นแหล่งของบรรทดัฐาน ส าหรบับุคคลจะ
ประเมนิตวัเองกบักลุ่มอา้งองิ และบุคคลจะยอมรบับรรทดัฐานซึง่จะแสดงออกเป็น พฤตกิรรม โดยยอมรบับรรทดั
ฐาน (Normative Conformity) (Francis, 2004) อกีทัง้แต่ละบุคคลม ีบรรทดัฐานต่าง ๆ กนั บุคคลจงึคลอ้ยตาม
กลุ่มอา้งองิ ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามส าคญัต่อตนเอง 

การตลาดผา่นส่ือสงัคมออนไลน์  

            (สุภาวด ีป่ินเจรญิ,2558) การตลาดผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ถอืเป็นชอ่งทางการ ท าธุรกจิใหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกบั
การท าการตลาดระหวา่ง สนิคา้ บรกิาร ขอ้มลู และไอเดยีผา่นทางสือ่สงัคม ออนไลน์ Elizabeth (2012) เสนอว่า 
Social Media Marketing หรอื การตลาดสื่อสงัคม ออนไลน์” หมายถงึ การตลาดสือ่ดจิทิลั หรอืซอฟแวร ์

แนวคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ขององคก์ร (Corporate Image) 
            YADAN LUO (2557) ไดใ้หค้วามหมายของ ภาพลกัษณ์ของบรษิทั (Corporate image) คอื ภาพทีเ่กดิขึน้
ในจติใจของประชาชนทีม่ตี่อบรษิทัหรอืหน่ายงานธุรกจิแหง่หนึ่งหมายรวมไปถงึดา้นบรหิารหรอืการจดัการ 
(Management) ของบรษิทันัน้ดว้ย และหมายรวมไปถงึสนิคา้ผลติภณัฑ ์(Product) และบรกิาร (Service) ทีบ่รษิทั



นัน้จ าหน่าย ฉะนัน้ ค าวา่ภาพลกัษณ์ของบรษิทั จงึมคีวามหมายคอ่นขา้งกวา้ง โดยครอบคลุมทัง้ตวัหน่วยงาน
ธุรกจิ ฝ่ายจดัการ และสนิคา้หรอืบรกิารของบรษิทัแหง่นัน้ดว้ย  

แนวคิดเก่ียวกบัการรบัรู้ประโยชน์    
            (โชตกิา ชนิธุนนัทน,2561) ไดใ้หค้วามหมาย  คุณคา่ดา้นประโยชน์ใชส้อย (Utilitarian Value) หมายถงึ 
คุณคา่ของตราสนิคา้ทีเ่หน็ไดโ้ดดเด่นและชดัเจนทีสุ่ดและเป็นคุณคา่ทีเ่กดิจากคุณลกัษณะ (Feature) ต่าง ๆ ของ
สนิคา้ เชน่ คุณคา่ดา้นประโยชน์ใชส้อยของทวีเีครือ่งหนึ่ง คอื ระบบภาพ ระบบเสยีงและการประหยดัไฟคุณคา่
ดา้นประโยชน์ใชส้อยของถุงชอ็ปป้ิง คอื การปกป้องผลติภณัฑแ์ละความสะดวกในการถอืหรอืใน 
การใช ้เป็นตน้ คุณคา่ดา้นประโยชน์ใชส้อย คอื สิง่ทีเ่ป็นตวัเชือ่มต่อความสมัพนัธร์ะหวา่งสนิคา้และผูบ้รโิภค
โดยตรงขอ้จ ากดัของคุณคา่ดา้นประโยชน์ใชส้อย กค็อื โอกาสทีคู่แ่ขง่จะลอกเลยีนแบบและมสีนิคา้เหมอืนกนั
เป็นไปไดส้งู ดงันัน้ วธิเีดยีวทีจ่ะท าใหต้ราสนิคา้มคีวามแตกต่างทีโ่ดดเด่นเหนือคูแ่ขง่ คอืการสรา้งตราสนิคา้ใหม้ี
คุณคา่อื่น ๆ นอกเหนือจากการมคีุณคา่ดา้นประโยชน์ใชส้อยเพยีงอยา่งเดยีว 

แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภคและความตัง้ใจซ้ือ   
             (วไิลกญัญา จนัทรธ์วิตัรกุล,2554)  ลกัษณะพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเป็นผลมาจากการตอบสนองต่อ
ตวักระตุน้ สิง่เรา้ต่างๆ ทีเ่ขา้มากระทบ ไมว่า่จะเป็น ปัจจยัทางการตลาด  เชน่ ตวัผลติภณัฑ ์ราคา สถานที ่หรอื
รายการสง่เสรมิทางการตลาดอื่นๆ รวมถงึปัจจยัจากสิง่แวดลอ้มของตน เชน่ ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีสภาพ
เศรษฐกจิ อทิธพิลทางการ เมอืง หรอืวฒันธรรม จากนัน้ ผูบ้รโิภคจะท าการประเมนิทางเลอืกจากปัจจยัต่างๆทีไ่ด้
รบัมา  เพือ่ท าการตดัสนิใจซือ้ต่อไป ซึง่กระบวนการการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคแต่ละคนไมเ่หมอืนกนัและแตกต่าง
กนัออกไป บุคคล  ดงันัน้ในการศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคนัน้ ขัน้ตอนของกระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค จงึ
มคีวามส าคญัเป็นอยา่งมาก เนื่องจากเป็นขัน้ตอนทีท่ าใหท้ราบถงึรายละเอยีดต่างๆ เกีย่วกบัพฤตกิรรมการซื้อ
ของผูบ้รโิภค ว่าผูบ้รโิภคจะมคีวามตอ้งการสนิคา้เมือ่ใด สนิคา้ประเภทไหน มวีธิกีารแสวงหาขอ้มลูในการตดัสนิใจ
ซือ้อยา่งไร ตลอดจนมกีารประเมนิทางเลอืกทัง้ก่อนและหลงัการตดัสนิใจซือ้เป็นอยา่งไร โดยการศกึษาพฤตกิรรม
ของผูซ้ือ้ทีม่สีารมารถพจิารณาไดต้ามแบบจ าลองพฤตกิรรมผูซ้ือ้  

ทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด  
          ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552: 80-81) อา้งองิใน อนสัรยี ์เพชรขุม้ (2559) ไดก้ลา่วไวว้า่ สว่นประสม
การตลาด หมายถงึ ตวัแปรทางการตลาดทีค่วบคุมไดซ้ึง่บรษิทัใชร้ว่มกนัเพือ่สนองความพงึพอใจแก่
กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ยเครือ่งมอืดงัต่อไปนี้ 1) ผลติภณัฑ(์Product) หมายถงึ สิง่ทีเ่สนอขายสูต่ลาดเพือ่ความ
สนใจ การจดัหา 2) ราคา (Price) หมายถงึ จ านวนทีต่อ้งจ่ายเพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑ/์บรกิาร หรอืเป็นคุณคา่ทัง้หมดที่
ลูกคา้รบัรูเ้พือ่ใหไ้ดผ้ลประโยชน์จากการใชผ้ลติภณัฑ/์บรกิารคุม้กบัเงนิทีจ่่ายไป 3) การสง่เสรมิการตลาด 
(Promotion) เป็นเครือ่งมอืการสือ่สารเพือ่สรา้งความพอใจต่อตราสนิคา้หรอืบรกิาร หรอืความคดิ หรอืต่อบุคคล 
โดยใชจ้งูใจใหเ้กดิความตอ้งการ หรอืเพือ่เตอืนความทรงจ า (Remind) ในผลติภณัฑ ์
          เครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดแบบประสมประสานกนั (IMC) โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมกบัลกูคา้ 
ผลติภณัฑ ์คูแ่ขง่ขนัโดยบรรลุจุดมุง่หมายรว่มกนัได ้เครือ่งมอืการสง่เสรมิการตลาดทีส่ าคญั มดีงันี้  การโฆษณา 
(Advertising) การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal selling) การสง่เสรมิการขาย (Sales promotion) การให้



ขา่วและประชาสมัพนัธ(์Publicity and Public Relations) การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรอื Direct 
response marketing) การจดัจ าหน่าย (Place หรอื Distribution) 
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดในรปูแบบ 4C 
          เป็นแนวคดิทีถู่กพฒันามาจากแนวคดิส่วนประสมทางการตลาดแบบเดมิ หรอื 4P ซึง่เป็นแนวคดิทาง
การตลาดในมมุมองของผูผ้ลติและผูจ้ดัจ าหน่ายทีมุ่ง่เน้นไปทีต่วัผลติภณัฑเ์ป็นหลกั แต่เนื่องจากผูบ้รโิภคมคีวาม
ตอ้งการและพฤตกิรรมในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา ท าใหเ้ครือ่งมอืทางการตลาดแบบเดมิไม่
สามารถท าใหลู้กคา้ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ไดแ้ละเริม่รูส้กึวา่มคีวามแตกต่างน้อยลง จงึไดเ้กดิแนวคดิทางการตลาดแบบ
ใหมข่ึน้มาหรอืทีเ่รยีกวา่ 4C’s Marketing ซึง่เป็นแนวคดิทางการตลาดทีม่องในมมุของผูบ้รโิภค โดยให้
ความส าคญัและยดึลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง โดยส่วนประสมทางการตลาดในรปูแบบ 4C นัน้ประกอบดว้ย  1)ความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค (Consumer wants and needs) 2)ตน้ทุนของผูบ้รโิภค (Consumer's Cost to Satisfy) 3)
ความสะดวกในการซือ้ (Convenience to buy) และ 4)การสือ่สาร (Communications) 
 

วิธีการด าเนินงานวิจยั 

 

ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
          ประชากรทีท่ าการศกึษาคอื ประชากรทีอ่าศยัในเขตของกรุงเทพมหานคร 5,527,994 คน  และ  
ปรมิณฑล  5,344,106 คน (กรมการปกครอง,2564) โดยสตูรก าหนดขนาดตวัอยา่งของ Taro Yamane ใชข้นาด
กลุ่มตวัอยา่ง ทัง้หมด 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
         เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 5 ส่วน ดงันี้ 
           ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามคดักรอง เพือ่คดัเลอืกผูต้อบแบบสอบถามตรงกบักลุ่มประชากรตวัอย่าง 
         ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปหรอืขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
           ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้ทีพ่กัอาศยั 

         ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้ทีพ่กัอาศยัของคนทีอ่าศยัในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล      

         ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเกีย่วกบัความตัง้ใจซือ้ทีพ่กัอาศยัของคนทีอ่าศยัในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล 

การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
          1. ความตรง (Validity) หมายถงึ ความแมน่ย าของขอ้มลูทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ใหม้คีวาม
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละสมมตฐิานของงานวจิยั โดยน าแบบสอบถามไปปรกึษากบัผูท้ีเ่ชีย่วชาญในดา้นที่
เกีย่วขอ้งกบัการวจิยั หรอื IOC จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 1. อ.ดร.เอกสทิธิ ์พชัรวงศศ์กัดา 2. ผศ.ดร.ศุภสทิธิ ์
จารุพฒัน์หริญั 3 อ.ดร.สริริฐั บุญรกัษา 



          2. ความเทีย่ง (Reliability) หมายถงึ ความคงทีจ่ากผลทีไ่ดจ้ากการวดัดว้ยเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั
รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม ซึง่ผูว้จิยัจะน าแบบสอบถามไปท าการทดสอบ Pilot Test จ านวน 40 ชุดกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยเครือ่งมอืทีใ่ชท้ดสอบ ทีเ่รยีกวา่ การหาสมัประสทิธิอ์ลัฟ่า (Cronbach’s alpha coefficient) 

การวิเคราะหข้์อมลู 

          ข้อมลูเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
          ในสว่นขอ้มลูพืน้ฐานส่วนบุคคล ขอ้มลูดา้นปัจจยัทีส่่งผลความตัง้ใจซื้อทีพ่กัอาศยัของกลุ่มคนทีอ่าศยัใน
กรุงเทพมหานครและ ปรมิณฑล ไดแ้ก่ การแสดงคา่รอ้ยละ (Percentage) การแจกแจงความถี ่(Frequency) 
             ในส่วนการวเิคราะหข์อ้มลูความตัง้ใจซื้อทีพ่กัอาศยัของกลุ่มคนทีอ่าศยัในกรุงเทพมหานครและ ปรมิณฑล 
โดยหาคา่เฉลีย่ (Average) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
          สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
          วเิคราะหห์าความสมัพนัธร์ะหวา่ง ตวัแปรตน้ และ ตวัแปรตาม ดว้ยการทดสอบคา่สถติ ิ2 แบบ คอื คา่
ความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งดว้ย (One-way ANOVA) และ T-test 
           การทดสอบสมมตฐิานดว้ย คา่ความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งทีม่ตีัง้แต่ 2 กลุ่ม โดย
ใช ้T-test และกลุ่มตวัอยา่งตัง้แต่ 3 กลุ่มขึน้ไป (One-way ANOVA) ระหวา่ง ตวัแปรตน้ดา้นประชากรศาสตร ์และ 
ปัจจยัทีส่่งผลความตัง้ใจซือ้ทีพ่กัอาศยัของกลุ่มคนทีอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล กบั ตวัแปรตาม 
คอื ความตัง้ใจซือ้ทีพ่กัอาศยัของกลุ่มคนทีอ่าศยัในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยขัน้ตอนการวเิคราะหใ์ช้
ความแปรปรวนทางเดยีว โดยจะน ามาทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติริะดบั 0.05 และถา้หากวา่ผล
การทดสอบพบความแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิผูว้จิยัจะทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยการวเิคราะห ์
Post Hoc แบบ Least Significant Difference (LSD) เพือ่หาวา่คูใ่ดทีแ่ตกต่างกนั โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

ผลการวิจยั 

 

          ผลการศกึษา “ปัจจยัทีส่่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ทีพ่กัอาศยัของกลุ่มคนทีอ่าศยัในกรุงเทพมหานครและ 
ปรมิณฑล” ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ครือ่งมอืในการรวบรวมขอ้มลูโดยเป็นแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน 
จากนัน้น าค าตอบจากกลุ่มตวัอยา่งมาวเิคราะหข์อ้มลู และแปลความหมายของขอ้มลู และไดจ้ดัแบ่งการน าเสนอ
ผลการศกึษาขอ้มลูตามล าดบั ดงันี้      

 

       



ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีความตัง้ใจซ้ือท่ีพกัอาศยัของกลุ่มคนท่ีอาศยัในกรงุเทพมหานคร

และ ปริมณฑล 

ปัจจยัท่ีส่งผลความตัง้ใจซ้ือท่ีพกัอาศยัของกลุ่มคนท่ี
อาศยัในกรงุเทพมหานครและ ปริมณฑล 

ค่าเฉล่ีย S.D. การแปรผล 

ดา้นการรบัรูถ้งึความตอ้งการ        4.40 0.541 มากทีสุ่ด 
ดา้นการคน้หาขอ้มลูขา่วสาร 4.52 0.569 มากทีสุ่ด 
ดา้นการประเมนิทางเลอืก 4.12 0.612 มาก 
ดา้นการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ 4.15 0.643 มาก 
ดา้นความตัง้ใจซือ้ 4.09 0.868 มาก 
รวม 4.26 0.647 มากทีสุ่ด 

          จากตารางท่ี 1 ปัจจยัทีค่วามตัง้ใจซือ้ทีพ่กัอาศยัของกลุ่มคนทีอ่าศยัในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

โดยภายรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (�̅� = 4.26) เมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 2 ดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นการคน้หาขอ้มลูขา่วสาร (�̅� = 4.52) และดา้นการรบัรูถ้งึความตอ้งการ (�̅� = 4.25) ตามล าดบั และ อยูใ่น

ระดบัมาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ (�̅� = 4.15) ดา้นการประเมนิทางเลอืก (�̅� = 4.12) ดา้นความ

ตัง้ใจซือ้ (�̅� = 4.09) ตามล าดบั สรุป ปัจจยัทีค่วามตัง้ใจซือ้ทีพ่กัอาศยัของกลุ่มคนทีอ่าศยัในกรุงเทพมหานครและ 

ปรมิณฑล โดยภายรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด (�̅� = 4.26) และรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด (�̅� = 4.52-4.40) ราย

ดา้นอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.03-4.15)         

            ศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตรท่ี์ส่งผลต่อความตัง้ใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัของกลุ่มคนท่ีอาศยัใน

กรงุเทพมหานครและ ปริมณฑล 
            ผลการศกึษาขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน400 คน สว่นใหญ่ เป็นเพศหญงิ มี
อายอุยูร่ะหวา่ง 25-35 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน  
มรีายไดต้่อเดอืน 20,001 – 40,000 บาท จ านวนสมาชกิในครอบครวัอยูด่ว้ยกนั 3-4 คน  ทีพ่กัอยูใ่น
กรุงเทพมหานคร ประเภททีอ่ยู่อาศยัเป็น บา้นเดีย่ว/บา้นแฝด  งบประมาณในการซือ้อยูท่ี ่2.1-3ลา้นบาท  ท าเล
ทีต่ัง้ของทีพ่กัอาศยัตอ้งเดนิทางโดยพาหนะส่วนตวัสะดวก และ Developerทีใ่ชเ้ป็นบา้นของ แสนสริ ิ

            ศึกษาความปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตัง้ใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัของกลุ่มคนท่ีอาศยัในกรงุเทพมหานครและ 
ปริมณฑล 
            ผลการวเิคราะหด์า้นปัจจยัทีส่่งผลต่อต่อความตัง้ใจซื้อทีอ่ยูอ่าศยั  ทัง้ 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกลุ่มบุคคลทีม่ผีล
ต่อการตดัสนิใจ  ดา้นสือ่โฆษณาในขอ้ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ ดา้นคุณสมบตัขิองพนกังานขายมผีลต่อการตดัสนิใจ  
ดา้นการสง่เสรมิการขาย มผีลต่อการตดัสนิใจ ดา้นความน่าเชือ่ถอืของเจา้ของโครงการ(Developer) และ ดา้น
ประโยชน์ใชส้อยในการเลอืกซื้อทีพ่กัอาศยั   จากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน จากการวเิคราะห ์พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่  ครอบครวัมผีลต่อการตดัสนิใจในการเลอืกโครงการ จ านวน  308 คน คดิเป็น รอ้ยละ 77.0   
ใชก้ารคน้หาในเวบ็ไซต ์Google เป็นสือ่ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกโครงการ จ านวน 219 คน คอดเป็นรอ้ยละ 



54.8   คุณสมบตัขิองพนักงานขายทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกโครงการคอืพนกังานขายใสใ่จลกูคา้/ความเตม็ใจ
ใหบ้รกิาร (Service) จ านวน 292 คน คดิเป็น รอ้ยละ 73.0   กจิกรรมสง่เสรมิการขายทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืก
โครงการคอื การมสี่วนลดพเิศษ จ านวน 289 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.3   บรษิทัเจา้ของโครงการ (Developer) มี
ความน่าเชือ่ถอื จ านวน 273 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.3 และ ดา้นประโยชน์ใชส้อยในการเลอืกซือ้ทีพ่กัอาศยั คอื 
คุณภาพวสัดุทีใ่ชก้่อสรา้ง จ านวน 283 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.0    

  

อภิปรายผลการศึกษา 

 

          จากการศกึษาปัจจยัส่งผลความตัง้ใจซื้อทีพ่กัอาศยัของกลุ่มคนทีอ่าศยัในกรุงเทพมหานครและ ปรมิณฑล 
สามารถนามาอภปิรายผลการวจิยั ไดด้งันี้ 

1.ปัจจยัด้านประชากรศาสตรท่ี์ส่งผลต่อความตัง้ใจซ้ือท่ีพกัอาศยัของกลุ่มคนท่ีอาศยัในกรงุเทพมหานคร 
และ ปริมณฑล โดยจ าแนกตามอาย ุการศึกษา ประสบการณ์การซ้ือท่ีพกัอาศยั รายได้ งบประมาณใน

การซ้ือ ประเภทท่ีพกัอาศยั 

          กลุ่มตวัอยา่งทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ทีพ่กัอาศยัของกลุ่มคนทีอ่าศยัใน
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ในระดบัทีไ่มแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ  ภทัชา อวยัวานนท ์
(2560) ศกึษาเรือ่ง ปัจจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจซื้อคอนโดมเินียมระดบัลกัซช์วัรีข่องผูบ้รโิภคชาวไทยและ
ชาวต่างชาตใินเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจซือ้ คอนโดมเินียมระดบัลกัซช์วัรีไ่ม่
แตกต่างกนั 
          กลุ่มตวัอยา่งทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ทีพ่กัอาศยัของกลุ่มคนทีอ่าศยัใน
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ในระดบัทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ  ภทัชา อวยัวานนท ์
(2560) ศกึษาเรือ่ง ปัจจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจซื้อคอนโดมเินียมระดบัลกัซช์วัรีข่องผูบ้รโิภคชาวไทยและ
ชาวต่างชาตใินเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายทุีแ่ตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจซือ้ คอนโดมเินียมระดบัลกัซช์วัรีท่ี่
แตกต่างกนั   
          กลุ่มตวัอยา่งทีม่สีถานภาพ อาชพี  และ รายได ้ทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ทีพ่กัอาศยัของกลุ่ม
คนทีอ่าศยัในกรุงเทพมหานครและ ปรมิณฑล ในระดบัทีแ่ตกต่างกนัซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ  อรนิษฐ ์แสง
ทองสขุ(2563) ศกึษาเรื่อง  ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ออนไลน์ของผูส้งูอายเุขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล  พบว่า  สถานภาพ อาชพี และ รายได ้ สง่ผลต่อการตดัสนิใจซื้อทีแ่ตกต่างกนั 
          กลุ่มตวัอยา่ง ทีม่รีะดบัการศกึษา  ทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ทีพ่กัอาศยัของกลุ่มคนทีอ่าศยัใน
กรุงเทพมหานครและ ปรมิณฑล ในระดบัทีแ่ตกต่างกนั กนั  ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ พมิพวชัร ์ มาลาวลัย ์
(2554)  ศกึษาเรือ่ง การตดัสนิใจซือ้บา้นเดีย่วของ ผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม ่พบว่าปัจจยั
ดา้นระดบัการศกึษา  ทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกซือ้บา้นเดีย่วทีแ่ตกต่างกนั 



          กลุ่มตวัอยา่ง ทีจ่ านวนสมาชกิในครอบครวั ทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้ทีพ่กัอาศยัของกลุ่มคนที่
อาศยัในกรุงเทพมหานครและ ปรมิณฑล ในระดบัทีแ่ตกต่างกนั  ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ พมิพวชัร ์ มาลา
วลัย ์(2554)  ศกึษาเรือ่ง การตดัสนิใจซือ้บา้นเดีย่วของ ผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม ่พบว่า
ปัจจยัดา้นสมาชกิในครวัเรอืนทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกซือ้บา้นเดีย่วทีแ่ตกต่างกนั 
          กลุ่มตวัอยา่งทีต่ัง้ท าเลของทีพ่กัอาศยั งบประมาณในการซือ้  และ ประเภททีอ่ยูอ่าศยั ทีแ่ตกต่างกนั 
ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ทีพ่กัอาศยัของกลุ่มคนทีอ่าศยัในกรุงเทพมหานครและ ปรมิณฑล ในระดบัทีแ่ตกต่างกนั ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  นิพนธ ์สญัญะเขือ่น(2557) การบ่งชีปั้จจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจในการลงทุนซือ้อ
คอนโดมเินียม กรณีศกึษาในพืน้ทีใ่จกลางเมอืงจงัหวดัขอนแก่น  

2.ปัจจยัด้านประชากรศาสตรท่ี์ส่งผลต่อความตัง้ใจซ้ือท่ีพกัอาศยัของกลุ่มคนท่ีอาศยัในกรงุเทพมหานคร 

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
            กลุ่มตวัอยา่งมกีลุ่มบุคคลทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจในการเลอืกโครงการ ทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลความตัง้ใจซือ้ที่
พกัอาศยั ในระดบัทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ โชตกิา ชนิธุนนัทน์ (2559) ศกึษาเรือ่ง  การ
คลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิและการใชง้านต่อเนื่องทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า  การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิมผีลต่อการซือ้สนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร อยา่งมนียัส าคญั 
            กลุ่มตวัอยา่งมชีอ่งทางการเหน็สือ่โฆษณาของโครงการ ทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลความตัง้ใจซือ้ทีพ่กัอาศยั ใน
ระดบัทีแ่ตกต่างกนัซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรนิษฐ ์แสงทองสขุ (2563) ซึง่ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ของผูส้งูอาย ุเขต กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบวา่พฤตกิรรมการใชส้ือ่สงัคม
ออนไลน์มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ของผูส้งูอาย ุเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
            คุณสมบตัขิองพนกังานขายทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกโครงการ ทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลความตัง้ใจซือ้ทีพ่กั
อาศยั การส่งเสรมิการขายมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกโครงการ ทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลความตัง้ใจซือ้ทีพ่กัอาศยั ใน
ระดบัทีแ่ตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นทัธรีา พมุมาพนัธุ ์(2564) โดยไดศ้กึษาโมเดลสมการโครงสรา้ง
การสือ่สารการตลาดแบบบููรณาการและ ทศันคตทิมีอีทิธพิลต่อความตัง้ใจซือ้ที่่พกัอาศยัในอนาคตของกลุ่มGen X 
ม ี 1)การโฆษณา 2) การประชาสมัพนัธ(์PR) 3) การสง่เสรมิการขาย 4)การขายโดยพนกังาน 5)การตลาดทางตรง 
ซึง่พบวา่ การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการมอีทิธพิลทางบวกต่อทศันคต ิโดยไดศ้กึษาการตลาดแบบบูรณาการ      
            การพจิารณาเลอืกบรษิทัเจา้ของโครงการ(Developer)  และ การรบัรูป้ระโยชน์ในการเลอืกซือ้ทีพ่กัอาศยั 
ทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลความตัง้ใจซือ้ทีพ่กัอาศยั ในระดบัทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจัยัของ ทพิยล์ าวลัย ์
แกว้นิล(2565) ซึง่พบวา่ภาพลกัษณ์ขององคก์รมอีทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจซือ้เพราะภาพลกัษณ์องคก์รเป็นสิง่
ทีผู่บ้รโิภคความเชือ่มัน่ในคุณภาพสนิคา้ 

          จากการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลความตัง้ใจซือ้ทีพ่กัอาศยัของกลุ่มคนทีอ่าศยัในกรุงเทพมหานครและ 
ปรมิณฑล ผลลพัธท์ีไ่ดน้ี้สามารถน าไปพจิารณาเป็นแนวทางในการพฒันา แกไ้ข และปรบัปรุง ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัทีพ่กัอาศยัใหเ้กดิประสทิธภิาพเพิม่ขึน้  เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 
ดงันัน้จงึไดม้กีารก าหนดขอ้เสนอแนะดงันี้คอื 



1.ปัจจยัส่วนบุคคล จากผลการวจิยัพบวา่ อาย ุและสถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้บา้นจดัสรรแตกต่างกนั ดงันัน้ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งควรตอ้งทราบถงึพฤตกิรรมของกลุ่มคนในแต่
ละชว่งอาย ุและ สถานภาพทีแ่ตกต่างกนันี้ อาทเิชน่ ดา้นอายุกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายตุ ่ากวา่ 25 ปี ชว่งอาย ุ
25-30 ปี ชว่งอาย ุ35-40 ปี ดา้นสถานภาพ อาทเิชน่ สถานภาพโสด สถานภาพสมรส สถานภาพหยา่
รา้ง เป็นตน้ มวี่ามคีวามตอ้งการผลติภณัฑอ์ยา่งไร อาทเิชน่ แบบแปลนบา้น ประโยชน์ใชส้อย ความ
สะดวกสบาย การรองรบัจ านวนสมาชกิครอบครวั ท าเลทีต่ัง้ทีส่ะดวกต่อการเดนิทางดว้ยรถส่วนตวั  เป็น
ตน้ และเหมาะสมกบังบประมาณทีลู่กคา้ม ีแต่ใหลู้กคา้รูส้กึไดร้บัความคุม้คา่ เพือ่เป็นแนวทางในการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2.ปัจจยัทางดา้นการตลาด พบวา่ทีส่่งผลความตัง้ใจซือ้ทีพ่กัอาศยัของกลุ่มคนทีอ่าศยัใน
กรุงเทพมหานครและ ปรมิณฑล ไมว่า่จะเป็นการ1) คลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ (Subjective Norm: SN)  2.
การตลาดสือ่ สงัคมออนไลน์ 3.ภาพลกัษณ์ขององคก์ร (Developer) 4.การรบัรูป้ระโยชน์การใชง้าน ให้
ธุรกจิน าไปใชใ้นการวางแผน การด าเนินงาน กลยุทธก์ารตลาดของธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภคอย่างถูกตอ้งและตรงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
          1. ควรศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัปัจจยัอื่นๆ ทีม่ผีลต่อความตัง้ใจซือ้ทีพ่กัอาศยัเนื่องจากผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรม
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ ในยคุ New Normal 
           2. ควรเพิม่เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เชน่ การสมัภาษณ์เจาะลกึ (Indepth Interview) หรอืการ
สมัภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus Group) เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่จาะจงมากขึน้ 
           3. การศกึษาในอนาคต ควรศกึษาประชากรนอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากประชากรใน
ปรมิณฑลหรอืต่างจงัหวดัอาจมคีวามเหน็ทีแ่ตกต่างกนั 
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