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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบาน

ทาวนของผูบริโภคในเขตหนองแขมกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps)            

ที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานทาวนของผูบริโภคในเขตหนองแขมกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางคือผูที่

ตัดสินใจซ้ือบานทาวนโอมในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานครทั้งหมด 8 หมูบาน มีจํานวนทั้งสิ้น 400 คน สถิติที่ใช

ในการวิเคราะหคือ คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ Anova 

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คนพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย 

รอยละ 64.7 มีอายุ 31-40 ปรอยละ 33.0 ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัท รอยละ 41.0 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

รอยละ 64.3 มีรายไดตอเดือน 20,001–30,000 บาท รอยละ 43.0 และมีสถานภาพสมรส รอยละ 61.8 ขอมูล

เก่ียวกับสวนผสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลตอการเลือกซื้อบานทาวนโฮมพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

เก่ียวกับ ปจจัยสวนผสมทางการตลาด (4Ps) โดยอยูในระดับ มาก จากการพิสูจนสมมติฐานพบวา ผูตอบแบบสอบถาม  

ที่มี อาชีพ รายไดตอเดือน และสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาด (4Ps)          

ของบานทาวนโฮมในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนผูตอบ

แบบสอบถามที่มี เพศ อายุ และ ระดับการศึกษา แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาด (4Ps)           

ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อบานทาวนโฮมในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 

 

คําสําคัญ : สวนประสมทางการตลาด, บานทาวนโฮม, การตัดสินใจซื้อ 

 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to study demographic factors that affect the 

decision to buy a town house for consumers in Nong Khaem District, Bangkok and to study 
the marketing mix factors (4Ps) that affect the decision to buy a town house for consumers 
in Nong Khaem District, Bangkok. The sample group is those who decide to buy a town 
house in Nong Khaem. Bangkok, all 8 villages there a total of 400 people. The statistics 
used in the analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and Anova. 
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The research found that A total of 400 respondents found that the majority of 
respondents were male, 64.7 percent, 31-40 years old, 33.0 percent were employed as 
company employees, 41.0 percent had bachelor degree education, 64.3 percent had monthly 
income 20,001. - 30,000 baht, 43.0%, and married status 61.8%. Information about 
marketing ingredients (4Ps) that affect the purchase of a townhome. Found that respondents 
have opinions about Marketing mix factors (4Ps) at a high level. From the proof of the 
hypothesis that Respondents with a monthly income career And the marital status different 
There a comment on marketing mix (4Ps) of townhome in Nong Khaem. Bangkok With 
statistically significant at 0.05 Bangkok not different the respondents with different gender, 
age and education level had different opinions on marketing mix (4Ps) that affected the 
decision to buy a townhome in Nong Khaem. Bangkok not different. 

 
Key Word : Marketing mix, Town house, Purchasing ecision. 
 

บทนํา 

ปจจุบันที่อยูอาศัยหรือบานเปนสิ่งสําคัญตอการดําเนินชีวิตของทุกคน การเลือกและตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัย

จึงเปนเร่ืองสําคัญ นอกจากจะเปนปจจัยพื้นฐานที่จําเปนของชีวิตแลว ยังเปนเคร่ืองชี้วัดคุณภาพของชีวิต ฐานะทาง

สังคมและเศรษฐกิจของประชาชนดวยรวมถึงเปนการกระตุนการออมและเปนการลงทุนในระยะรูปแบบหนึ่งดังนั้น

พฤติกรรมในการเลือกซื้อที่อยูอาศัยซึ่งเปนทรัพยสินที่มีราคาสูงจึงตองคํานึงถึงปจจัยหลายดาน เชนการพิจารณา

ทําเลที่ตั้งโครงการ การเลือกโครงการและราคาที่เหมาะสมการเลือกตําแหนงที่ดินและแบบบานเปนตนแนวโนมการ

เติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพยรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะ “โครงการบานจัดสรร” จึงเกิดข้ึน เพื่อตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคทั้งดานความสะดวกสบาย สภาพแวดลอม ความปลอดภัยแกผูบริโภคในอนาคตทําใหผูบริโภค

มีทางเลือกในการซื้อที่อยูอาศัยมากข้ึนจากภาวการณแขงขันที่รุนแรงในธุรกิจอสังหาริมทรัพยทําใหผูประกอบการ

ตองมีการปรับแผนการดําเนินธุรกิจอยูตลอดเวลา เพื่อใหทันตอสภาพการแขงขันในตลาดที่เกิดข้ึน 

แมวาแนวโนมธุรกิจอสังหาริมทรัพยในปจจุบันจะมีอัตราการเติบโตชะลอตัวลง เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ

โลกที่ตกต่ําและสงผลใหผูบริโภคตองระมัดระวังการใชจายมากข้ึนรวมทั้งในปจจุบันตลาดแนวราบชะลอตัวลง รวมถึง

แนวโนมลักษณะครอบครัวเล็กลง ทําใหผูประกอบการหันมาพัฒนาตลาดบานทาวนโฮมมากข้ึนเพราะราคาไมสูงมาก 

สําหรับจํานวนบานทาวนโฮมที่อยูอาศัยในเขตหนองแขมกรุงเทมหานครมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง          

ซึ่งเกิดจากธนาคารพาณิชยสวนใหญลดการปลอยสินเชื่อแกโครงการบานจัดสรรขนาดเล็ก เนนลูกคาที่มีความเสี่ยงต่ํา 

มีรายไดประจํา  

อยางไรก็ตามการเรงฟนตัวของเศรษฐกิจไทยจากโครงการเมกกะโปรเจ็คตาง ๆ ของภาครัฐ เชนรถไฟฟา

สายสีชมพ ูสายสีสมและรถไฟรางคู เปนตนเปนตัวกระตุนใหเกิดการลงทุนและความตองการที่อยูอาศัยมากข้ึนพบวา

ในป พ.ศ. 2560 มีจํานวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จสูงสุดถึง 133,762 หลัง เนื่องจากการลงทุนของภาคธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยเปนตัวขับเคลื่อนใหเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มข้ึน เพราะมีมูลคาการลงทุนมหาศาลและมีความ

เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจอ่ืน ๆ รวมทั้งยังเปนการสงเสริมใหประชาชนมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง และเปนการยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน ขณะที่อัตราดอกเบี้ยบานใหกูยืมยังคงอยูในอัตราต่ํา และการเขาสู AEC ซึ่งจะเปดโอกาส

ใหความตองการอสังหาริมทรัพยในไทยสูงข้ึนตามไปดวย 
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หลายคนอาจจะกําลังสงสัยในการซื้อบานทําไมไมซื้อบานเดี่ยว ปจจัยหลักที่สําคัญระหวางทาวนโฮมและ

บานเดี่ยวคือราคา คนสวนใหญแมตองการบานเดี่ยวมาเปนทรัพยสินอยูแลวแตดวยราคาที่จับตองยากหากตองการ

ไดบานหลังใหญในทําเลใกลเมือง ราคาบานทาวนโฮมใกลเมืองในปจจุบันจะอยูที่ 1.2-2.99 ลานบาท สวนบานเดี่ยว

ในชวงราคานี้จะพบไดในพื้นที่ ปทุมธาน-ีลําลูกกา ดังนั้นทาวนโฮมราคาถูกจึงเปนอีกทางเลือกสําหรับบานหลังแรก

แทนที่การอยูคอนโดเพราะยังสามารถหาซื้อในราคาที่จับตองได 

ทาวนโฮมชวงราคา 1. 2-2.99 ลานบาท เติบโตชัดเจนในพื้นที่ทางทิศเหนือ และทิศตะวันออกของกรุงเทพฯ 

สวนใหญเติบโตมาจากการขยายเสนทางรถไฟฟาสายสีเขียว สายสีแดง หากเทียบกับราคาคอนโดมิเนียมกับ

ทาวนเฮาสในโซนจตุจักร-ลาดพราวจะเฉลี่ยอยูที่ราคา 2.28 ลานบาท แตตองแลกมาดวยพื้นที่ใชสอยที่เล็กกวา

ทาวนโฮม ซึ่งสามารถซื้อทาวนโฮมในโซนเดียวกันไดในราคาไมเกิน 3 ลานบาทแตไดพื้นที่ใชสอยเพิ่มข้ึนมาเทาตัว 

สวนตัวเลือกอยางบานเดี่ยวคงไมสามารถหาไดในยานนี้เพราะราคาเร่ิมตนอยูที่ 5 ลานบาทข้ึนไป ยกเวนในโซน

ปทุมธาน-ีลําลูกกา ที่ยังพอมีราคาเฉลี่ยประมาณ 2.24 ลานบาท (พลัส พร็อพเพอรตี้ โฟกัส รายงานผลการวิจัยรายคร่ึงป 

กรกฎาคม – ธันวาคม 2561, 2561) 

(ที่มา ฝายวิจัยและพัฒนากลยุทธ พลัส พร็อพเพอรตี้)  

 

ภาพที่ 1 ภาพแสดงการเปรียบเทียบราคาเฉลี่ย คอนโด ทาวนโฮมและบานเดี่ยว 

 

จากการขยายตัวภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพยในป พ.ศ. 2561 ที่ผานมา พบวาผูประกอบการพัฒนา

อสังหาริมทรัพยยังคงใหความสําคัญในการเปดโครงการในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมลฑลเปนสวนใหญ ในชวง 2-3 ป

ที่ผานมา ผูประกอบการมีการกระจายการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพยไปยังตางจังหวัดกันอยางคึกคัก ทั้งนี้ 

ตลาดที่อยูอาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลยังเปนตลาดที่สําคัญดวยมูลคาการซื้อขาย 
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานทาวนโฮมของผูบริโภคในเขต

หนองแขมกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานทาวนโฮมของ

ผูบริโภคในเขตหนองแขมกรุงเทพมหานคร 

นิยามศัพทที่ใชในการศึกษา 

 บานทาวนโฮม หมายถึง บานที่อยูในโครงการที่มีการจัดสรรที่ดินแปลงยอยตั้งแต 10 แปลงข้ึนไป มีลักษณะ

เปนอาคารยาวติดกันตั้งแต 2 คูหาข้ึนไปจนถึง 10 คูหาและใชผนังรวมกันประกอบดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญและ

พื้นที่สวนกลาง เชน สระวายน้ํา สโมสร สิ่งอํานวยความสะดวกในโครงการ และมีการจัดตั้งนิติบุคคลในการดูแล  

ขอบเขตของงานวิจัย 

งานวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาถึง ปจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อบานทาวนโฮมของผูบริโภค ในเขต

หนองแขมกรุงเทพมหานคร โดยกําหนดขอบเขตเฉพาะบานมือ 1ในชวงราคาตั้งแต 2-3 ลานบาทข้ึน ซึ่งประกอบไป

ดวยปจจัยที่ศึกษาทั้ง 3 ดาน ไดแก  

1. ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือนและสถานภาพสมรส  

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 

และดานการสงเสริมการตลาดโดยทําการศึกษาผูที่ซื้อบานจัดสรรแบบทาวนโฮมในเขตหนองแขมกรุงเทพมหานคร  

3. การตัดสินใจเลือกซื้อบานทาวนโฮมในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร สําหรับวิธีการวิจัยเปนการวิจัย

เชิงปริมาณ (Qualitative Research) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และเก็บขอมูลกลุม

ตัวอยางโดยใชแบบสอบถามในชวงเวลาระหวางเดือนกุมภาพันธ–กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด 

ในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาไวดังนี้ 

ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปจจัยทางประชากรศาสตร 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. อาชีพ 

4. ระดับการศึกษา 

5. รายไดตอเดือน 

6.  สถานภาพสมรส 

สวนประสมทางการตลาด 4Ps 

1. ดานผลิตภัณฑ 

2. ดานราคา 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

1. กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  

ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้คือ ประชากรที่เลือกซ้ือบานทาวนโฮมในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

ทั้งหมด 8 หมูบาน จํานวน 1342 หลัง ประกอบดวย 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ผูที่ตัดสินใจซื้อบานทาวนโอมในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

ทั้งหมด 8 หมูบาน มีจํานวนทั้งสิ้น 400 คน ดวยวิธีคํานวณกลุมตัวอยางตามสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1973) 

และกําหนดคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางเทากับ .05 สูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง 

n  = 
N

1+Ne2
 

โดย  n = จํานวนของขนาดตัวอยาง 

N = จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใชในการศึกษา 

e = ความผิดพลาดที่ยอมรับได (0.05) 

  แทนคา   N  =  1342 

e  =  0.05 

  n =  
1342

1+1342(0.052)
 

  = 
1342

1+1342(0.0025)
 

  = 
1342

4.355
 

  =  308.15  

=  308 

 จากการคํานวณ สรุปไดวาประชากรตัวอยางที่ตองใชในการศึกษาข้ันต่ําคือ 308 ราย แตการวิจัยในคร้ังนี้ 

ผูวิจัยไดทําการใชกลุมประชากรตัวอยางทั้งสิ้น 400 ราย เพื่อความแมนยําของผลการวิจัยที่มากข้ึน โดยใชการสุม

ตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ซึ่งมีเกณฑการเก็บแบบสอบถามคือบาน 1 หลังตอแบบสอบถาม 1 ชุด

เทานั้น  

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลที่สรางข้ึนจากการวิจัย ทฤษฎี

แนวคิดและเอกสารที่ เ ก่ียวของกับองคประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อบานทาวนโฮมในเขตหนองแขม 

กรุงเทพมหานคร โดยที่ขอคําถามไดคลอบคลุมถึงวัตถุประสงคที่ตองการวิจัยและแบงเปน 2 ตอน ดังนี้  

สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบไปดวยขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบ

แบบสอบถามจํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือนและสถานภาพสมรส โดยให

ผูตอบทําเคร่ืองหมายถูกในชองวางตามตัวเลือกที่กําหนดใหในแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปนแบบใหเลือกตอบ 

(Multiple Choice) 
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สวนที่ 2 แบบสอบถามปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซ้ือบานทาวนโฮม เขตหนองแขม 

กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด 

รวม 23 ขอ โดยใชคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับตามแบบของ Likers (รุจเรขา 

วิทยาวุฑฒิกุล, 2553) ซึ่งใหคาน้ําหนักคะแนนของขอคําถามในแบบสอบถามดังนี ้

ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับ มากที่สุด 

 ระดับ 4 หมายถึง มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับ มาก 

 ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับ ปานกลาง 

 ระดับ 2 หมายถึง มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับ นอย 

 ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับ นอยที่สุด 

 การกําหนดเกณฑคาเฉลี่ยในการอภิปรายผลคํานวณ โดยใชสูตรการคํานวณความกวางของอันตรภาคชั้น 

ดังนี้ (ศิริชัย พงษวิชัย, 2551) 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้ 

1. ผูวิจัยอธิบายวัตถุประสงคในการทําวิจัยใหแกกลุมเปาหมายใหไดรับทราบและแจกแบบสอบถามดวย

ตนเอง ทั้งหมด 400 ชุด  

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบ สอบถาม จากนั้น

ผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามทั้งหมดมากํากับการลงรหัสแบบสอบถามในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSSเพื่อ

ดําเนินการตามข้ันตอนของการวิจัยและนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามไปวิเคราะหทางสถิติ ตอไป 

4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามใชวิธีคํานวณโดยแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดตอเดือน 

 2. ปจจัยสวนผสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลตอการเลือกซื้อบานทาวนโฮมโดยการใชวิธีประมวลผลทาง

สถิติเชิงพรรณนา โดยนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ ซึ่งประกอบดวย คาเฉลี่ย (Mean) และคา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางควบคูกับการบรรยายและ

สรุปผลการศึกษา โดยการกําหนดการใหคะแนนคําตอบของแบบสอบถาม (ธานินทร ศิลปจารุ, 2548) 

 3. การวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับสวนประสมทางการตลาดของบาน

ทาวนโฮมในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ Independent Sample t-test เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางคาเฉลี่ย 2 กลุม และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบ

ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุม 
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ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของขอมูลดานประชากรศาสตร จําแนกตามเพศ 

n = 400 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 259 64.7 

หญิง 141 35.3 

รวม 400 100 

 จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายจํานวน 259 คน คิดเปนรอยละ 64.7 

และเปนเพศหญิงจํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 35.3 จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 400 คน 

 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของขอมูลดานประชากรศาสตร จําแนกตามอายุ 

n = 400 

        อายุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 25 ป 66 16.5 

25-30 ป 99 24.8 

31-40 ป 132 33.0 

41-50 ป 68 17.0 

50 ปข้ึนไป 36 8.7 

        รวม 400 100 

 จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 31-40 ป จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33.0 

อันดับที่ 2 คืออายุ 25-30 ปจํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 24.8 อันดับที่ 3 คืออายุ 41-50 ป จํานวน 68 คน           

คิดเปนรอยละ 17.0 อันดับที่ 4 คืออายุต่ํากวา 25 ป จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.5 และ อันดับสุดทายคือ

อายุ 50 ปข้ึนไป จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 8.7 จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 400 คน 

 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของขอมูลดานประชากรศาสตร จําแนกตามอาชีพ 

n = 400 

       อาชีพ จํานวน รอยละ 

ขาราชการ 97 24.3 

เจาของกิจการ 108 27.0 

พนักงานบริษัท 164 41.0 

ไมไดประกอบอาชีพ 31 7.7 

         รวม 400 100 
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 จากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประกอบอาชีพพนักงานบริษัท จํานวน 164 คน คิดเปน 

รอยละ 41.0 อันดับที่ 2 คือประกอบอาชีพเปนเจาของกิจการ จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 27.0 อันดับที่ 3              

คือประกอบอาชีพขาราชการ จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.3 และอันดับสุดทายคือไมไดประกอบอาชีพ 

จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.7 จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 400 คน 

 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของขอมูลดานประชากรศาสตร จําแนกตามระดับการศึกษา 

n = 400 

     ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตรี 98 24.5 

ปริญญาตรี 257 64.3 

สูงกวาปริญญาตรี 45 11.2 

         รวม 400 100 

 จากตารางที่ 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 257 คน คิดเปน

รอยละ 64.3 อันดับที่ 2 คือมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 24.5 และอันดับ

สุดทายคือมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.2 จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด

จํานวน 400 คน 

 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของขอมูลดานประชากรศาสตร จําแนกตามรายไดตอเดือน 

n = 400 

        รายไดตอเดือน จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 15,000 บาท 18 4.5 

15,000-20,000 บาท 81 20.3 

20,001-30,000 บาท 172 43.0 

30,001 บาท ข้ึนไป 129 32.2 

            รวม 400 100 

 จากตารางที่ 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท จํานวน 172 คน 

คิดเปนรอยละ 43.0 อันดับที่ 2 คือมีรายไดตอเดือน 30,001 บาทข้ึนไป จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 32.2 อันดับ

ที่ 3 คือมีรายไดตอเดือน 15,000-20,000 บาท จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 20.3 และอันดับสุดทายคือมีรายไดตอ

เดือนต่ํากวา 15,000 บาท จาํนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.5 จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 400 คน 
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงจํานวนและรอยละของขอมูลดานประชากรศาสตร จําแนกตามสถานภาพสมรส 

n = 400 

สถานภาพสมรส จํานวน รอยละ 

โสด 78 19.5 

สมรส 247 61.8 

หยาราง 75 18.7 

      รวม 400 100 

 จากตารางที่ 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 247 คน คิดเปน 

รอยละ 61.8 อันดับที่ 2 คือมีสถานภาพโสด จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 19.5 และอันดับสุดทายคือมีสถานภาพ

หยาราง จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 18.7 จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 400 คน 

 

ตารางที่ 7 ตารางแสดงขอมูลสวนผสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลตอการเลือกซื้อบานทาวนโฮมโดยรวม 

n = 400 

ปจจัยสวนผสมทางการตลาด(4Ps) 

ที่มีผลตอการเลือกซื้อบานทาวนโฮม 

ระดับความคิดเห็น 
แปลความ 

x ̅ S.D 

ดานผลิตภัณฑ 3.77 0.452 ระดับมาก 

ดานราคา 3.68 0.704 ระดับมาก 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.69 0.686 ระดับมาก 

ดานสงเสริมการตลาด 3.86 0.654 ระดับมาก 

                        รวม 3.75 0.475 ระดับมาก 

จากตารางที่ 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ ปจจัยสวนผสมทางการตลาด (4Ps)  

โดยภาพรวมมีผลตอการเลือกซื้อบานทาวนโฮมอยูในระดับ มาก ที่คาเฉลี่ย 3.75 เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา 

ดานที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุดคือ ดานสงเสริมการตลาด ที่คาเฉลี่ย 3.86 อันดับที่ 2 คือดานผลิตภัณฑ            

ที่คาเฉลี่ย 3.77 อันดับที่ 3 คือดานชองทางการจัดจําหนาย ที่คาเฉลี่ย 3.69 และอันดับสุดทายคือดานราคา              

ที่คาเฉลี่ย 3.68 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน จําแนกตามจากการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร 

ที่แตกตางกัน จําแนกตาม อาชีพ รายไดตอเดือน และสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสวนประสม

ทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อบานทาวนโฮมในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก การที่ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง มีเปาหมายที่จะซื้อบานใหมนั้น ตองมีการ

วางแผนเปนอยางดี โดยเฉพาะในดานการเงิน ซึ่งรายไดที่ไดรับตอเดือนนั้นมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ซึ่งประชาชน

สวนใหญที่ซื้อบานทาวนโฮมจะเปนการซื้อดวยการผอนชําระ หากรายไดตอเดือนไมเพียงพอตอการชําระ จะทําให
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เกิดหนี้ที่ตองทําการกูยืมมาชําระคาบาน หรือหนี้คงคางชําระคาบาน ที่ไมสามรถชําระได ซึ่งแหลงที่มาของรายได

นั้น ยอมมาจากการประกอบอาชีพของสมาชิกภายในบาน หาก หากมีหนาที่การงานที่ดี ประกอบอาชีพที่ได

คาตอบแทนที่สูง ยอมสามารถที่จะติดสินใจในการเลือกซื้อบานทาวนโฮมไดอยางไมตองมีขอกังวลมากเทากับผูที่

ประกอบอาชีพที่มีผลตอบแทนต่ํา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นพคุณ เลียงประสิทธิ์ (2559) ไดทําการวิจัยเร่ือง 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อทาวนโฮมในเขตอําเภอละงู จังหวัดสตูล ผลการศึกษา

พบวา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายไดตอเดือน มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อบานเดียวในเขตอําเภอละงู 

จังหวัดสตูล และไดสอดคลองกับงานวิจัยของ ไอยศิกา แซเอ้ีย และวิเชียร วงศณิชชากุล (2556) ไดทําการวิจัยเร่ือง 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อบานทาวนโฮมผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพการสมรสแตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อบานทาวนโฮมที่

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกเหนือประเดือนเร่ืองรายไดและอาชีพแลว ปจจัยสวนบุคคล

ดานสถานภาพสมรสก็เปนอีกสวนหนึ่งที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อบานทาวนโฮม เนื่องจากการใชชีวิตในลักษณะ

ครอบครัว ยอมตองมีการรวมคิดรวมรับผิดชอบในทุกปญหาและทุกสิ่งที่เขามาในชีวิต ทําใหในการตัดสินใจจะไมใช

เปนเพียงการตัดสินใจโดยลําพัง ซึ่งแตกตางกับผูที่มีสถานะโสด อยาตัวคนเดียว ตัดสินใจไดเองตามความตองการ 

ซึ่งไดสอดคลองกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ไอยศิกา แซเอ้ีย และวิเชียร วงศณิชชากุล (2556)           

ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อบานทาวนโฮมของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูบริโภคที่มี สถานภาพการสมรสแตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อ

บานทาวนโฮมที่แตกตางกัน และปจจัยดานการสงเสริมการขายและดานการตลาดทางตรง มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

บานทาวนโฮมของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

จากการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน จําแนกตามจากการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร 

ที่แตกตางกัน เพศ อายุ และ ระดับการศึกษา แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผล

ตอการตัดสินใจซื้อบานทาวนโฮมในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน เนื่องจาก มนุษยทุกคนตองการ

ปจจัยที่ 4 ที่เหมือนกัน ซึ่งที่อยูอาศัย เปนหนึ่งในปจจัย 4 ที่สําคัญ ไมวาจะเปนมนุษยเพศชายหรือหญิง อายุนอย

หรืออายุมาก รวมไปถึงผูที่มีการศึกษานอยหรือผูที่มีการศึกษาในระดับสูง ยอมตองการที่อยูอาศัยในการพักพิง

ทั้งสิ้น ซึ่งไดสอดคลองกับ กุลภัทร สุทธินุย (2556) ไดทําการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการซื้อและสวนประสมทาง

การตลาดที่ผูบริโภคใหความสําคัญในการเลือกซื้อบานทาวนโฮมในพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต

ตอนบน ผลการศึกษาเปรียบเทียบพบวา ผูซื้อที่มีลักษณะสวนบุคคลจําแนกตามเพศ และระดับการศึกษาที่แตกตาง

กัน ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อบานทาวนโฮมไมแตกตางกันในทกุ ๆ ดาน และ

ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ นรินทิรา เพ็งพรพิพิพัฒน (2556) ที่ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผู

ซื้อในการเลือกซื้อที่อยูอาศัยแบบบานเดี่ยวใน เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอาย ุ

ของผูซื้อสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยูอาศัยแบบบานเดี่ยวไมแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในงานวิจัย 

 1. ควรมีการศึกษาถึงความตองการของกลุมผูบริโภค กอนทําการวางการดําเนินการ เนื่องจากวาประชาชน 

ในแตละพื้นที่ มีความตองการที่อยูอาศัยที่แตกตางกัน ซึ่งหากการกอสรางบานทาวโอมของบริษัท ไมตรงตามความ

ตองการของกลุมเปาหมายแลว โอกาสในการขายบานไดยอมเกิดข้ึนนอย ทําใหการขายบานเกิดความลาชา หรืออาจจะ

จําเปนตองลดราคาลงเพื่อกระตุนใหผูบริโภคยินยอมซื้อบานทาวโอมที่ไมตรงตามความตองการของตนเองมากนั้น 

 2. ควรมีการกําหนดและประกาศแจงเก่ียวการชําระคาใชจายตาง ๆ ของทางโครงการ ไมวาจะเปนการ

วางเงินจอง การวางเงินดาวน หรือคาใชจายสวนกลางที่ผูเขาอาศัยอยูตองทําการชําระใหแกโครงการ เพื่อลดปญหา

การเขาใจผิด และความไมพึงพอใจของผูอาศัยในภายภาคหนา 

 3. ควรมีการจัดตั้งสํานักงานภายในโครงการหรืออยูในระแวกพื้นที่ใกลเคียงที่ตั้งของโครงการ เพื่อที่หากผู

ที่อาศัยมีความตองการที่จะติดตอกับทางโครงการ สามารถเดินทางมาไดสะดวก หรือมีการเพิ่มชองทางการ

ติดตอสื่อสารระหวางผูอาศัยในโครงการกับบริษัทที่ดูแลจัดการโครงการ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูบริโภค 

 4. ควรมีเลือกใชสื่อประชาสัมพันธที่คุมคา และสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางแทจริง เพื่อไมใหเกิด

ตนทุนที่เสียเปลา 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อบานทาวนโอมในเขตพื้นที่ใกลเคียงเพื่อสามารถนําผล

การศึกษามาวางแผนการปฏิบัติงานการตลาดเพื่อใหประทับใจกลุมเปาหมายมากที่สุด 

 2. ควรมีการใชเคร่ืองมือในการศึกษาที่หลากหลายข้ึน เชนการใชแบบสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก

และขอมูลที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 3. ควรมีการศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ เชนสวนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps เพื่อสามารถนําผลการศึกษามา

ปรับใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหประทับผูบริโภคมากยิ่งข้ึน 
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