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งานวิ จั ย เรื่ อ ง “ป จ จั ย ด า นประชากรศาสตร แ ละพฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภคของผู ซื้ อ บ า นเดี่ ย วระดั บ บนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหปจจัยดานประชากรศาสตร และพฤติกรรม
ผูบริโภคของผูซื้อบานเดี่ยวระดับราคา 10 ลานบาทขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ขั้นตอนการศึกษางานวิจัยนี้ ประกอบดวย 1) ศึกษาและวิเคราะหปจจัยดานประชากรและพฤติกรรมผูบริโภคที่
เลือกซื้อบานเดี่ยวระดับบนโดยใชแบบสอบถามจํานวน 205 ชุดดวยการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 2) วิเคราะห
ผลโดยใช สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาและสถิ ติ ท ดสอบไคสแควร (Chi-square) และ 3) นํ า เสนอผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล
ประชากรศาสตรและพฤติกรรมผูบริโภค
ผลการศึกษาสรุปวา ผูบริโภคที่ซื้อบานเดี่ยวระดับบนเปนเพศชายและหญิงจํานวนใกลเคียงกัน อายุ 30-50 ป
สถานภาพสมรส สมาชิกในครอบครัวจํานวน 3-5 คน ระดับการศึ กษาปริญญาตรีหรือสูงกวา อาชีพเปนเจาของ
กิจการหรือเจาของโรงงาน และมีรายไดตั้งแต 300,000 บาทตอเดือนขึ้นไป สวนพฤติกรรมในการซื้อนั้นพบวา
ผูบริโภคซื้อเพื่อใชในการอยูอาศัย โดยทราบขาวโครงการเปดตัวใหมจากสื่อปายโฆษณา และแวะชมโครงการเปน
จํานวน 1-6 โครงการกอนตัดสินใจซื้อ ใชเวลาในการตัดสินใจซื้อบาน 1 เดือนขึ้นไป และกูเงินกับสถาบันการเงิน
บางสวน รูปแบบบานที่ชื่นชอบมากที่สุดเปนแบบรวมสมัยประกอบดวย 3 หองนอน 3 หองน้ํา และมีพื้นที่ใชสอย
201-400 ตารางเมตร ความเชื่อ ทัศนคติ และสิ่งจูงใจที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ไดแก ความปลอดภัย
การมี กิ จ กรรมสร า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ลู ก ค า และทํ า เลที่ ตั้ ง ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง ผลการวิ จั ย ที่ ไ ด นี้ นั ก พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพยสามารถใชเพื่อกําหนดกลยุทธทางการตลาดเพื่อใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ: ปจจัยดานประชากรศาสตร พฤติกรรมผูบริโภค บานเดี่ยวระดับบน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

1

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บริษัทกรุงเทพบานและที่ดิน (มหาชน) จํากัด
3
นักวิจัยอิสระ
2

ABSTRACT
The objective of “Demographic Factors and Consumer Behaviors of the High-end Single Detached House
Buyers in Bangkok and Its Vicinity” research was to study and analyze the demographic factors and the
consumer behaviors of the homebuyers of the more than ten million baht single-detached housing segment in
Bangkok metropolitan area and its vicinity.
The methodology of this research comprised: (1) collecting data from 205 questionnaires by applying the
purposive sampling technique to analyze the consumer behaviors affecting the buying decisions of the high-end
single-detached houses, (2) analyzing the results by descriptive statistics and Chi-square technique, and (3)
proposing the acquired results.
The result revealed that the consumers are equally men and women at 30-50 years of age, married with 3-5
family members. The subjects hold Bachelor’s degree or higher, working as business owners or factory owners
with income higher than 300,000 baht per month. These buyers bought the house for their own residences. They
acquired information from billboards and through their visit 1-6 projects before making decisions. They spent
more than one month for making decision, and required partial mortgage loan. The most favorite products are
houses with contemporary style, three bedrooms and three bathrooms, and 201-400 square meters usable area.
Security, customer relationship program, and location were factors that influence buyers’ decision respectively.
This research results can help property developers determine the appropriate marketing strategies that enhance
more satisfaction of their target groups.
Keywords: Demographic Factor, Consumer Behavior, High-end Single Detached House, Bangkok and Its
Vicinity

ความสําคัญและที่มาของปญหา

ที่อยูอาศัยเปนหนึ่งในปจจัยสี่ ซึ่งเปนปจจัยขั้นพื้นฐาน
ของมนุษยที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และยังสะทอนใหเห็น
ถึงระดับมาตรฐานชีวิตของผูอยูอาศัย ลักษณะที่อยูอาศัย
ของแตละโครงการขึ้นอยูกับระดับราคาขายเปนตัวกําหนด
เมื่อดูจากตัวเลขการเปดตัวตั้งแตป พ.ศ. 2551-2553 ของ
บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนดานอสังหาริมทรัพย ประเมิน
วิจัย เอเจนซี ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (AREA) พบวา
ตลาดบานเดี่ยวที่มีระดับราคาขายตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 405 หนวยในป พ.ศ. 2551 เปน
641 หนวย ในป พ.ศ. 2552 หรือเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 58.3
(เอเจนซี ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส, 2553) (ในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2553 เกิดเหตุการณความไมสงบทางการเมือง
ที่เกิดขึ้น ทําใหอัตราการขยายตัวยังลดลงเพียงรอยละ 29.3
ซึ่งยังนอยกวาอัตราการขยายตัวในป 2552 ถึงเทาตัว) และ
ในป พ.ศ. 2554 ยังมีแนวโนมเปดตัวเพิ่มขึ้น สงผลใหเกิด
การแขงขันในดานการพัฒนาโครงการบานเดี่ยวระดับบน
เปนจํานวนมาก
พฤติกรรมผูบริโภค คือ การตัดสินใจและการกระทํา
ของผูบริโภค รวมทั้งครัวเรือน ในการซื้อสินคาหรือใช
บริการ (Kotler & Armstrong, 2001) ซึ่งพฤติกรรมของ
ผูบริโภคมีผลตอกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจและมีผล
ตอความสําเร็จของธุรกิจ เนื่องจาก การเขาใจพฤติกรรม
ของผู บ ริ โ ภคจะช ว ยให ส ามารถกํ า หนดกลยุ ท ธ ท าง

การตลาดซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ได (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541)
จากการทบทวนงานวิ จัย ซึ่งเกี่ยวของกับพฤติก รรม
ของผูบริโภคจากหลายงานวิจัย ไดแก งานวิจัยของ Kotler
(2003), Koklič และ Vida (2009) และ Vani, Babu และ
Panchanatham (2011) พบวาพฤติกรรมการตัด สินใจซื้อ
ของผูบริโภคเปนผลจากปจจัยหลายอยาง ซึ่งสามารถจัด
กลุ ม ได เ ป น ป จ จั ย ด า นประชากรศาสตร เช น อายุ เพศ
สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา
อาชีพ และระดับรายได และปจจัยดานอื่นๆ เชน ปจจัยดาน
วัฒนธรรม ปจจัยดานสังคมปจจัย ดานจิตวิทยา สิ่งกระตุน
ทางการตลาด สิ่งกระตุนอื่นๆ ความรู ประสบการณ ความ
เกี่ยวของ และรูปแบบการใชชีวิต เปนตน จะเห็นวาปจจัย
ดานประชากรศาสตรเปนปจจัยหลัก ซึ่งงานวิจัยแตละงาน
ระบุตรงกันวาเปนปจจัยซึ่งสงผลตอพฤติกรรมผูบริโภค
จากสภาวะการแข งขั นในด านการพั ฒนาอสั งหาริ มทรั พย
ประเภทโครงการบานเดี่ยวขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่วา
หากผูประกอบการหรือนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยสามารถ
ทราบปจจัยเชิงประชากรและพฤติกรรมผูบริโภค รวมถึง
ทราบความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองไดอยางถูกตอง
จะนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นารู ป แบบโครงการและกลยุ ท ธ ท าง
การตลาดที่ ต รงกั บ ความต อ งการของผู ซื้ อ บ า นเดี่ ย ว
ระดั บ บนได ดี ยิ่ ง ขึ้ น จากหลั ก การข า งต น จึ ง นํ า มาสู
การศึ ก ษางานวิ จั ยด านป จจั ยด านประชากรศาสตร และ

พฤติ กรรมผูบ ริ โภคที่ มีผ ลต อการพิ จ ารณาเลื อ กซื้อ บ า น
เดี่ยวระดับบนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วัตถุประสงคของการวิจัย

ศึกษาและวิเคราะหปจจัยดานประชากรศาสตร และ
พฤติกรรมผูบริโภคของผูซื้อบานเดี่ยวระดับ ราคา 10 ลาน
บาทขึ้นไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ขอบเขตการวิจัย

1. ประชากรในงานวิจัยนี้ไดแกผูบริโภคที่เปนลูกบาน
ที่ซื้อบานเดี่ยวระดับราคา 10 ลานบาทขึ้นไปในกรุ งเทพ
มหานครและปริมณฑล
2. ปจจัยด านประชากรศาสตรที่มีผลตอพฤติกรรม
ผูบริโภคของผูซื้อบานเดี่ยวระดับบนซึ่งทําการศึกษาใน
งานวิจัยนี้ ได แก เพศ อายุ สถานภาพ จํ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได
3. พฤติกรรมผูบริโภคในงานวิจัยนี้ ไดแก (1) การ
ตั ด สิ น ใจและการกระทํ า ของกลุ ม เป า หมายในการซื้ อ
ประกอบดวย เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ จํานวนโครงการ
ที่ เ ยี่ ย มชม ระยะเวลาในการตั ด สิ น ใจ แบบบ า นที่ ช อบ
ประโยชนใชสอยที่ชอบ พื้นที่บานที่ชอบ และแหลงเงิน
ที่ใช (2) อิทธิพลของสื่อที่มีตอการตัดสินใจซื้อ รวมถึง
(3) ความเชื่อ ทัศนคติ และสิ่งจูงใจในการซื้อ
4. งานวิจัยนี้ไดทําขึ้นในชวงครึ่งปหลังของ ป พ.ศ.
2553 ซึ่งยังไมเกิดปญหามหาอุทกภัยในกรุงเทพมหานคร
และปริ ม ณฑลหลายจั ง หวั ด ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ในช ว งไตรมาส
สุดทา ยของป 2554 ทํ าใหพ ฤติก รรมผู บริโภคที่ได อาจมี
ความแตกตางจากพฤติกรรมของผูบริโภคในปจจุบันใน
บางประการได

นิยามศัพท

ปจจัยดานประชากรศาสตร หมายถึง ปจจัยสวนบุคคล
ของตัวผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ ไดแก เพศ อายุ
สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา
อาชีพ และระดับรายได
พฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภคบ า นเดี่ ย วระดั บ บน หมายถึ ง
พฤติ ก รรมในการซื้ อ ของผู ซื้ อ บ า นเดี่ ย วระดั บ บน ซึ่ ง
ประกอบด ว ย การตั ด สิ น ใจและการกระทํ า ในการซื้ อ
อิทธิพลของสื่อที่มีตอการตัดสินใจซื้อ บานเดี่ยวระดับบน

และ ความเชื่อ ทัศนคติ รวมถึงสิ่งจูงใจในการซื้อบานเดี่ยว
ระดับบน
บา นเดี่ย วระดั บบน หมายถึง โครงการบา นจั ดสรร
ประเภทบานเดี่ยวที่มีระดับราคาขายตั้งแต 10 ลานบาทขึ้น
ไป
เขตกรุงเทพมหานครในงานวิจัยนี้ หมายถึง เขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ตามการแบงการปกครองของกรมการ
ปกครอง
เขตปริมณฑลในงานวิจัยนี้ หมายถึง 5 จังหวัดโดยรอบ
ที่มีอาณาเขตติดตอกับกรุงเทพมหานครไดแกสมุทรปราการ
สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี และนครปฐม

วิธีดําเนินการวิจัย

การศึ ก ษาเรื่ อ งป จ จั ย ด า นประชากรศาสตร แ ละ
พฤติกรรมผูบริโภคของผูซื้อโครงการบานเดี่ยวระดับบน
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีขั้ นตอนการศึ กษา
ดังนี้
1. ศึกษาขอมูลเบื้องตน ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่
เกี่ ย วข อ ง เช น แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ย วกั บ การแบ ง ส วน
ตลาดทางประชากรศาสตร ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค และ
แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของ
ผูบริโภค เปนตน
2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดานประชากรศาสตร
และพฤติกรรมผูบริโภคของกลุมตัวอยางซึ่ งสุมจากผูซื้อ
บ า นเดี่ ย วระดั บ บนจากผู ป ระกอบการ 5 บริ ษั ท ด ว ย
แบบสอบถามจํานวน 205 คน ดวยการสุมตัวอยางแบบ
เจาะจง โดยเมื่ อ คํ า นวณย อ นกลั บ โดยใช สูต รของทาโร
ยามาเน (Taro Yamane) ไดคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5.4
ซึ่งมีคาอยูระหวางรอยละ 5 ถึงรอยละ 10 ถือวามีคาอยู
ในชวงที่ยอมรับได
3. วิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรและพฤติกรรม
ผูบริโภคของผูซื้อบานเดี่ยวระดับบนดวยสถิติเชิงพรรณนา
ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติทดสอบไคสแควร (Chi-square) สําหรับคานัยสําคัญ
ทางสถิติในการวิจัยกําหนดไวที่ระดับ p<0.05
5. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลประชากรศาสตร
และพฤติกรรมผูบริโภคของผูซื้อบานเดี่ยวระดับบน และ
นํ า เสนอแนวทางการตอบสนองพฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภค
สําหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ผูวิจัยใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการ
วิ จั ย คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด ว ย
ขอมูล 2 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอพฤติกรรม
ผู บ ริ โ ภคของผู ซื้ อ บ า นเดี่ ย วระดั บ บน ได แ ก เพศ อายุ
สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา
อาชีพ และระดับรายได
สวนที่ 2 พฤติกรรมผูบริโภคของผูซื้อบานเดี่ยวระดับ
บน ไดแก (1) พฤติกรรมในการซื้อของกลุมเปาหมาย
ประกอบดวย เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ จํานวนโครงการ
ที่ เ ยี่ ย มชม ระยะเวลาในการตั ด สิ น ใจ แบบบ า นที่ ช อบ
ประโยชนใชสอยที่ชอบ พื้นที่บานที่ชอบ และแหลงเงิน

ที่ใช (2) อิทธิพลของสื่อที่มีตอการตัดสินใจซื้อ รวมถึง
(3) ความเชื่อ ทัศนคติ และสิ่งจูงใจในการซื้อ

ผลการวิจัย

จากการวิเคราะหแบบสอบถามซึ่งรวบรวมจากกลุม
ตัวอยางจํานวน 205 คน พบวา
1. ปจจัยสวนบุคคลของผูซื้อ
ผูบริโภคที่ซื้อบานเดี่ยวระดับบนสวนใหญเปนเพศ
ชายและหญิงจํานวนใกลเคียงกัน มีอายุระหวาง 30-50 ป
แตงงานแลว มีสมาชิกในครอบครัวจํานวน 3-5 คน ระดับ
การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ห รื อ สู ง กว า ปริ ญ ญาตรี อาชี พ เป น
เจาของกิจการหรือเจาของโรงงาน มีรายไดตั้งแต 300,000
บาทตอเดือนขึ้นไป รายละเอียดสามารถดูไดในภาพที่ 1
ถึงภาพที่ 7 ดังตอไปนี้

49.30%

23.40%
โสด

ชาย

สมรส

หญิง
76.60%

50.70%
ภาพที่ 1: แสดงสัดสวนเพศของผูบริโภคที่ซื้อบานเดี่ยว
ระดับบน

16.10%

3.90%
6.30%

ภาพที่ 3: แสดงสัดสวนสถานภาพของผูบริโภคที่ซื้อ
บานเดี่ยวระดับบน
15.70%

ต่ํากวา 30 ป

3%

9.70%
ต่ํากวา 3 คน

30 - 40 ป

37.60%

36.10%

3 - 5 คน

41 - 50 ป

6 - 9 คน

51 - 60 ป

มากกวา 9 คน

มากกวา 60 ป

ภาพที่ 2: แสดงสัดสวนอายุของผูบริโภคที่ซื้อบานเดี่ยว
ระดับบน

71.60%

ภาพที่ 4: แสดงสัดสวนจํานวนสมาชิกในครอบครัวของ
ผูบริโภคที่ซื้อบานเดี่ยวระดับบน

3.40%
2.40%
2.90%

43.90%
14.10%

รับราชการ

ต่ํากวาปริญญาตรี

พนักงานเอกชน

ปริญญาตรี
42%

เจาของกิจการ

สูงกวาปริญญาตรี

22.90%
68.30%

ภาพที่ 5: แสดงสัดสวนระดับการศึกษาของผูบริโภคที่ซื้อ
บานเดี่ยวระดับบน

รัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ

ภาพที่ 6: แสดงสัดสวนอาชีพของผูบริโภคที่ซื้อ
บานเดี่ยวระดับบน

33.70%
7.80%
25.90%
ต่ํากวา 100,000
100,000 - 300,000
32.60%

300,001 - 500,000
มากกวา 500,000

ภาพที่ 7: แสดงสัดสวนรายไดตอเดือนของผูบริโภคที่ซื้อบานเดี่ยวระดับบน
2. พฤติกรรมผูบริโภคของผูซื้อ
2.1 พฤติกรรมในการซื้อบานเดี่ยวระดับบน
ผูบริโภคซื้อบานเพื่ออยูอาศัยเอง โดยแวะชมโครงการ
บานจํานวน 1-6 โครงการกอนการตัดสินใจซื้อบานระยะเวลา
ที่ใชในการตัดสินใจซื้อบาน 1 เดือนขึ้นไป แบบบานที่ชื่น

ชอบมากที่สุดเปนแบบรวมสมัยประกอบดวย 3 หองนอน
3 หองน้ํา ขนาดพื้นที่ใชสอย 201-400 ตารางเมตร มีเงื่อนไข
การชําระเงินในการซื้อบานคือกูกับสถาบันการเงินบางสวน
รายละเอียดสามารถดูไดจากตารางที่ 1 และตารางที่ 2

ตารางที่ 1: รูปแบบบานเดี่ยวระดับบนที่ผูบริโภคตองการ
แบบบานที่
ชื่นชอบมากที่สุด
แบบรวมสมัย
แบบคลาสสิค
แบบทันสมัย
อื่นๆ

รอยละ

43.40
27.80
26.30
2.50

รูปแบบบานเดี่ยวระดับบน
ขนาดพื้นที่
รอยละ
ใชสอยที่ตองการ
100-200 ตร.ม.
201-300 ตร.ม.
301-400 ตร.ม.
401-500 ตร.ม.
501-700 ตร.ม.
701-1,000 ตร.ม.

16.60
37.10
22.00
12.20
8.30
3.80

หนาที่
ใชสอยที่ตองการ
2 หองนอน 2 หองน้ํา
2 หองนอน 3 หองน้ํา
3 หองนอน 3 หองน้ํา
3 หองนอน 4 หองน้ํา
4 หองนอน 4 หองน้ํา
4 หองนอน 5 หองน้ํา
อื่นๆ

รอยละ
1.00
1.50
26.80
21.50
24.40
20.50
4.30

ตารางที่ 2: พฤติกรรมผูบริโภคของผูที่ซื้อบานเดี่ยวระดับบน
ความถี่ในการ
แวะชมโครงการ
กอนตัดสินใจซื้อบาน
1-3 โครงการ
4-6 โครงการ
7-10 โครงการ
มากกวา 10 โครงการ

รอยละ
32.70
39.00
20.00
8.30

พฤติกรรมผูบริโภค
ระยะเวลา
ที่ใชในการ
รอยละ
ตัดสินใจซื้อบาน
ไมเกิน 1 เดือน
9.30
1-6 เดือน
44.40
6 เดือน-1 ป
21.00
มากกวา 1 ป
25.10

2.2 อิทธิพลของสื่อ
ผูบริโภคสวนใหญไดรับขาวสารโครงการบานที่เปด
ตัวใหมจากสื่อปายโฆษณา จดหมาย แผนพับ และเพื่อน
หรือญาติแนะนํา ตามลําดับ สวนสื่อที่ ทําใหทราบขอมูล
เบื้องตนหากตองการซื้อบาน คือ เพื่อนหรือญาติแนะนํา
จดหมายหรือแผนพับ และปายโฆษณา ตามลําดับ สวนสื่อ
ที่สรางความเชื่อมั่นเมื่อตัดสินใจซื้อบานคือ เพื่อนหรือญาติ
แนะนําเชนกัน รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 3
ผลสรุ ป จากการวิ จั ย แสดงให เ ห็ น ว า ผู บ ริ โ ภคบ า น
เดี่ยวระดับบนทราบขาวสารโครงการบานที่เปดตัวใหม
จากสื่อปายโฆษณา เพราะปายโฆษณาสวนใหญตั้งอยูหนา
โครงการ ติดกับถนนใหญ ปากทางเขาโครงการ และยาน
ชุมชนตาง ๆ ซึ่งจะเห็นไดเดนชัดมาก และเนื้อหาของการ

เงื่อนไข
การชําระเงิน
กูกับสถาบันการเงินบางสวน
กูกับสถาบันการเงินเต็มวงเงิน
ซื้อเงินสด

รอยละ
50.20
15.10
34.60

โฆษณาก็สามารถจูงใจใหผูบริโภคสนใจและตัดสินใจซื้อ
เร็วขึ้น ซึ่งผลการวิจัยนี้อาจไมสอดคลองกับงานวิจัยที่เคยมี
การศึกษาในเรื่องปจจัยการกําหนดการตัดสินใจซื้อที่อยู
อาศัยราคาสูงในกรุงเทพมหานคร ของ บัณฑูร จันทรมณี
(2546) ที่สรุปไววา ผูบริโภคที่ซื้อบานราคาสูงไมนิยมดู
โฆษณาจากสื่อสาธารณะ มีเพียงหนังสือพิมพที่ใชในการ
ดูขอมูลขาวสารบาง จากขอสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ของ
ผู วิ จั ย แสดงให เ ห็ น ว า ผู บ ริ โ ภคกลุ ม บ า นระดั บ บนมี
พฤติ ก รรมในการบริ โ ภคข าวสารเพื่อ รั บ รู ข อมู ล เป ด ตั ว
โครงการใหม ที่เ ปลี่ ยนไป ทั้ งนี้ อาจกลา วไดว าช วงเวลา
เทคโนโลยี และยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถสงผลตอ
พฤติ กรรมผูบ ริ โภคที่ มีผ ลต อการพิ จ ารณาเลื อ กซื้อ บ า น
เดี่ยวระดับบนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได

ตารางที่ 3: สื่อที่ผูบริโภคใชในการพิจารณาเลือกซื้อบานเดี่ยวระดับบน
ชนิดสื่อ
ปายโฆษณา
จดหมายหรือแผนพับ
เพื่อนหรือญาติแนะนํา
หนังสือพิมพ
โทรทัศน
นิตยสาร
ขอความสั้น
เว็บไซต
งานมหกรรมบาน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส
บูธ
วิทยุ
อื่นๆ
หมายเหตุ: * ตอบไดมากกวา 1 ขอ

สื่อที่ทําใหไดรับ
ทราบขาวสารโครงการบาน
ที่เปดตัวใหม *
(รอยละ)
57.60
45.90
45.40
31.70
20.50
13.20
10.20
6.30
5.90
5.90
3.90
2.00
2.40

เมื่อพิจารณาทดสอบตัวแปรของปจจัยสวนบุคคล โดย
ใชการทดสอบไคสแควร (Chi-square) ณ ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 95 ในเรื่องของการใชสื่อเพื่อประชาสัมพันธขาวสาร
โครงการบานที่เปดตัวใหม พบวา 1) อายุมีความสัมพันธ
กับสื่อประเภทเว็บ ไซต โดยผู ซื้อบานซึ่งมี อายุระหว าง
30-50 ปจะมีการใชสื่อประเภทนี้ 2) อาชีพมีความสัมพันธ
กับสื่อประเภทหนังสือพิมพ โทรทัศน เว็บไซต เพื่อนหรือ
ญาติแนะนํา และงานมหกรรมบาน โดยผูซื้อบานซึ่งมีอาชีพ
เจาของกิจการจะมีการใชสื่อดังกลาวเปนจํานวนมาก และ
3) รายไดมีความสัมพันธกับสื่อหนังสือพิมพ โทรทัศนและ

สื่อที่ทําใหทราบ
ขอมูลเบื้องตนหาก
ตองการซื้อบาน *
(รอยละ)
40.00
42.40
53.20
21.50
14.60
12.70
4.40
23.40
14.10
5.90
3.40
2.00
1.50

สื่อที่สรางความ
เชื่อมั่นเมื่อตองการ
ตัดสินใจซื้อบาน
(รอยละ)
8.30
16.60
50.70
7.30
3.90
3.90
2.90
2.90
0.50
2.90

งานมหกรรมบาน โดยผูซื้อซึ่งมีรายไดไมเกิน 300,000 บาท
จะรับทราบขาวจากสื่อหนังสือพิมพ งานมหกรรมบาน และ
โทรทัศน ตามลําดับ ในขณะที่ผูซื้อที่มีรายไดมากกวา
300,000 บาท จะรับทราบขาวจากสื่อหนังสือพิมพ โทรทัศน
และมหกรรมบาน ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
ผลที่ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงใจ เชยสาคร (2549)
และ อําพัน ทองเส็ม (2550) ที่แสดงใหเห็นวา ปจจัยสวน
บุคคล ไมวาจะเปน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได
ผูรวมตัดสินใจซื้อ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อบานเดี่ยว
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ตารางที่ 4: ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับสื่อที่ทําใหไดรับทราบขาวสารโครงการบานที่เปดตัว
ปจจัยสวนบุคคล
อายุ
อาชีพ
รายได
ปจจัยสวนบุคคล
อายุ
อาชีพ
รายได
ปจจัยสวนบุคคล

สื่อที่ทําใหไดรับทราบขาวสารโครงการบานที่เปดตัวใหม
หนังสือพิมพ
โทรทัศน
วิทยุ
2

X
3.603
9.081
20.977

Sig
0.462
0.106
0.004**

ปายโฆษณา
2

X
6.954
7.915
2.088

2

X
9.136
13.955
16.190
2

Sig
0.058
0.016*
0.023*

นิตยสาร

X
6.047
8.170
6.937

Sig
0.196
0.147
0.435

2

X
2.736
2.061
4.535

Sig
0.603
0.841
0.717

ขอความสั้น
2

X
2.134
1.022
7.624

Sig
0.711
0.961
0.367

สื่อที่ทําใหไดรับทราบขาวสารโครงการบานที่เปดตัวใหม
เว็บไซต
เพื่อนหรือญาติ
บูธ

X
10.274
12.951
5.846

อายุ
อาชีพ
รายได
หมายเหตุ: *p<0.05 **p<0.01

Sig
0.136
0.161
0.955

2

Sig
0.036*
0.024*
0.558

2

X
4.404
13.041
5.168

2.3 ความเชื่ อ ทั ศ นคติ และสิ่ ง จู ง ใจที่ มี ผลต อ การ
เลือกซื้อ
ผลการวิเคราะห สามารถสรุปไดตามตารางที่ 5 ถึง
ตารางที่ 7 ซึ่งสรุปไดวา
1) ความเชื่อที่มีอิทธิพลในระดับมากที่สุด คือ ความ
ปลอดภั ย ในการอยู อ าศั ย ส ว นความเชื่ อ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลใน
ระดับมาก ไดแก ชื่อเสียงของผูประกอบการ ประสบการณ
ที่ ย าวนานของผู ป ระกอบการ และบริ ษั ท ที่ อ ยู ใ นตลาด
หลักทรัพย ตามลําดับ
2) ทัศนคติที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ ไดแก บริษัทมี
กิจกรรมสรางสัมพันธภาพที่ดีกับลูกคา โครงการใหความ
สําคัญกับการประหยัดพลังงาน และบริษัทมีสวนรับผิดชอบ
ตอสังคม ทุกทัศนคติมีอิทธิพลในระดับมาก
3) สิ่งจูงใจที่มีอิทธิพลในระดับมากที่สุด ไดแก ทําเล
ที่ตั้งของโครงการ หนาที่ใชสอยของบาน และคุณภาพของ

Sig
0.354
0.023*
0.639

2

X
6.215
5.793
8.309

Sig
0.184
0.327
0.306

จดหมาย / แผนพับ

X2
2.810
6.674
12.683

Sig
0.590
0.246
0.080

X2
3.264
5.201
3.336

Sig
0.515
0.392
0.852

จดหมายอิเล็กทรอนิกส

งานมหกรรมบาน

X2
7.868
16.800
21.737

Sig
0.097
0.005**
0.003**

งานกอสราง ตามลําดับ สวนสิ่งจูงใจที่มีอิทธิพลในระดับ
มาก ไดแก วัสดุที่ใช ขนาดของพื้นที่ใชสอยของตัวบาน
ระดับราคาขาย ขนาดของหองนอน มีหองน้ําภายในทุ ก
หองนอน การสนับสนุนทางการตลาด และหองสันทนา
การสําหรับทํากิจกรรม ตามลําดับ
ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับทฤษฎีพฤติกรรม
ผูบริโภค ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2546) ที่กลาวถึงปจจัย
ภายในไววา การพิจารณาเลือกซื้อของบุคคลนอกจากจะ
ได รั บ อิ ท ธิ พ ลจากคุ ณลั ก ษณะป จ จั ย ส วนบุ ค คลแล ว ยั ง
สามารถไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานจิตวิทยา ปจจัยดาน
ความเชื่อ ปจจัยดานสิ่งจูงใจ และปจจัยด านทัศนคติไดอีก
ดวย

ตารางที่ 5: ความเชื่อที่มีผลตอการเลือกซื้อบานเดี่ยวระดับบน
ความเชื่อ
1. ความปลอดภัยในการอยูอาศัย
2. ชื่อเสียงของผูประกอบการ
3. ประสบการณที่ยาวนานของผูประกอบการ
4. บริษัทอยูในตลาดหลักทรัพย

คาเฉลี่ย
(Mean)
4.51
4.19
4.17
3.70

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.683
0.706
0.724
0.936

ระดับอิทธิพล
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 6: ทัศนคติที่มีผลตอการเลือกซื้อบานเดี่ยวระดับบน
ทัศนคติ
1. บริษัทมีกิจกรรมสรางสัมพันธภาพที่ดีกับลูกคา เชน การบริการ
หลังการขาย กิจกรรมพาลูกบานทัศนศึกษา การเรียนทําอาหาร
2. โครงการใหความสําคัญกับการประหยัดพลังงาน
3. บริษัทมีสวนรับผิดชอบตอสังคม

3.69

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.891

3.66
3.64

0.874
0.926

คาเฉลี่ย
(Mean)

ระดับอิทธิพล
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 7: สิ่งจูงใจที่มีผลตอการเลือกซื้อบานเดี่ยวระดับบน
สิ่งจูงใจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ทําเลที่ตั้งของโครงการ
หนาที่ใชสอยของบาน
คุณภาพงานกอสราง
วัสดุที่ใช
ขนาดพื้นที่ใชสอยของตัวบาน
ระดับราคาขาย
ขนาดหองนอน
มีหองน้ําภายในทุกหองนอน
การสนับสนุนทางการตลาด
หองสันทนาการสําหรับทํากิจกรรม

คาเฉลี่ย
(Mean)
4.43
4.37
4.35
4.25
4.23
4.19
4.11
4.00
3.89
3.80

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.673
0.677
0.776
0.749
0.717
0.751
0.779
0.773
0.943
0.864

ระดับอิทธิพล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

สรุปผลการวิจัย

การศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรและพฤติกรรม
ผูบริโภคของผูซื้อบานเดี่ยวระดับบนในครั้งนี้ไดศึกษาและ
วิเคราะหปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอพฤติกรรม
ผู บ ริ โ ภคของผู ซื้ อ บ า นเดี่ ย วระดั บ บน ได แ ก เพศ อายุ
สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา
อาชีพ และระดับรายได และพฤติกรรมผูบริโภคของผูซื้อ
บ า นเดี่ ย วระดั บ บน ได แ ก พฤติ ก รรมในการซื้ อ ของ
กลุ ม เป า หมาย อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ ที่ มี ต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
รวมถึง ความเชื่อ ทัศนคติ และสิ่งจูงใจในการซื้อบานเดี่ยว
ระดับบนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผลการศึก ษาได ขอ สรุป ว า ผูบ ริ โภคที่ซื้อ บา นเดี่ ย ว
ระดับบนสวนใหญเปนเพศชายและหญิงจํานวนใกลเคียง
กัน อายุ ระหวา ง 30-50 ป สถานภาพสมรส สมาชิก ใน
ครอบครัวจํานวน 3-5 คน ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ
สูงกว าปริญ ญาตรี อาชีพเปนเจ าของกิจการหรือเจ าของ
โรงงาน และระดับรายไดตั้งแต 300,000 บาทตอเดือนขึ้น
ไป ดังนั้น นักพัฒนาอสังหาริมทรัพยจึงควรทําการโฆษณา
ประชาสั ม พั น ธ ใ ห เ ข า ถึ ง และตรงกั บ กลุ ม เป า หมายมาก
ที่สุด
ส ว นพฤติ ก รรมในการพิ จ ารณาเลื อ กซื้ อ บ า นเดี่ ย ว
ระดับบนนั้น พบวา ผูบริโภคซื้อบานเดี่ยวระดับบนเพื่อ ใช
ในการอยูอาศัย โดยทราบขาวสารโครงการเปดตัวใหมจาก
สื่ อ ป า ยโฆษณา และแวะชมโครงการเป น จํ า นวน 1-6
โครงการกอนตัดสินใจซื้อบาน ซึ่งใชเวลาในการตัดสินใจ
ซื้ อ บ า น 1 เดื อ นขึ้ น ไป และใช วิ ธี ก ารกู เ งิ น กั บ สถาบั น
การเงิ น บางส วน นั กพั ฒ นาอสั ง หาริ มทรั พ ยสามารถนํ า
ความรู ที่ ไ ด ไ ปใช ใ นการดํ า เนิ น การ เช น ควรให ค วาม
สําคัญกับสื่อปายโฆษณา โดยเนนภาพของความสุขและ
ความภาคภูมิใจในการไดอยูอาศัยในโครงการ ใหพนักงาน
ขายคอยติดตามผลกับกลุ มเปาหมายที่ เยี่ยมชมโครงการ
เพื่อใหขอมูลโครงการเพิ่มเติมเพื่อชวยในการตัดสินใจซื้อ
ของกลุมเปาหมาย
ในขณะที่ รู ปแบบบา นที่ ชื่น ชอบมากที่ สุดเปน แบบ
รวมสมัยประกอบดวย 3 หองนอน 3 หองน้ํา และขนาด
พื้ น ที่ ใ ช ส อย 201-400 ตารางเมตร สํ า หรั บ ความเชื่ อ
ทัศนคติ และสิ่งจูงใจที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อมาก
ที่สุด ไดแก ความปลอดภัยในการอยูอาศัย การมีกิจกรรม
สรางสัมพันธภาพที่ดีกับลูกคา และทําเลที่ตั้งของโครงการ

ตามลําดับ ซึ่งนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยสามารถใชผล
การศึกษานี้ไปใชในการพัฒนารูปแบบบานและรูปแบบ
โครงการใหตรงใจลูกคามากที่สุด
ผลการศึกษางานวิจัยนี้ ผูประกอบการอสังหาริมทรัพย
สามารถที่ จ ะระบุ ป จ จั ย ด า นประชากรศาสตร รวมถึ ง
พฤติกรรมผูบริโภคของกลุมลูกคา โครงการได สงผลให
สามารถพัฒนาโครงการประเภทบานเดี่ยวระดับบน เพื่อให
สอดคลองกับความตองการและพฤติกรรมของผูบริโภคได
ดียิ่งขึ้น
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