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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครชวง
สถานการณของไวรัสโควิด 19 โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบการสำรวจ และเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือ
แบบสอบถาม ประชากรที่ทำการวิจัยครังนี้ คือ ผูมีความสนใจที่จะซื้อบานจัดสรรชวงสถานการณการแพรระบาดไวรัส
โควิด 19 ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงคาความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 30 – 39 ป มีสถานภาพโสดและสมรส ระดับ
การศึกษาปริญ ญาตรี อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานบริษัทเอกชน ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน
10,000 – 20,000 บาท โดยสวนใหญตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรเพื่ออยูอาศัยเองและอาศัยกับครอบครัว ผลการ
ทดสอบสมมติฐานดานปจจัยทางประชากรศาสตรพบวา ปจจัยดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
บานจัดสรร อยางมีนัยสำคัญที่ 0.05 ในสวนของดานสวนประสมทางการตลาดพบวา ปจจัยดานบุคคล และปจจัยดาน
องคประกอบทางกายภาพสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาดของ
ไวรัสโควิด 19 อยางมีนัยสำคัญที่ 0.05 ซึ่งผูประกอบการสามารถนำผลการศึกษาไปใชปรับกลยุทธใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยผูประกอบการควรพัฒนาคุณภาพทั้งในดานกายภาพและการบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคามากที่สุด
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Abstract
The purpose of this study was to study the factors affecting the decision to buy a housing
estate in Bangkok during COVID-19 situation using quantitative research in the form of a survey and
data is collected using a questionnaire tool. The population in this study was 400 samples who were
interested in buying a housing estate during the COVID-19 pandemic in Bangkok. The statistics used
in the descriptive analysis were frequency distribution, percentage, mean and standard deviation and
the hypothesis testing were one-way analysis of variance. and analysis of multiple regression
equations.
The results showed that Most of the samples were female, aged 30-39 years, single and
married. have a bachelor's degree, Occupation: civil servants/state enterprise employees and private
company employees, average monthly income is at the level of 10,000 – 20,000 baht, mostly with
the objective of deciding to buy an allocated house for living for themself and living with their
family. The results of the hypothesis testing on demographic factors showed that Average monthly
income is the factor affected the decision to buy a housing estate at 0.05 Significant level in terms
of marketing mix, it was found that People factors and Physical Evidence and Presentation factors
affected the decision to buy a housing estate in Bangkok during the COVID-19 pandemic at 0.05
significant level, which entrepreneurs can use the study results to adjust their strategies to be more
effective. Entrepreneurs should improve both physical and service quality to create the most value
for customers.
Keywords: Housing estate, Purchasing decision, COVID-19
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บทนำ
ที่อยูอาศัยเปนหนึ่งในปจจัยสี่ที่จําเปนตอการดำรงชีวิตของมนุษย ซึ่งไมเพียงแตเปนสิ่งที่ พํานักอาศัยแตที่อยู
อาศัยยังจัดเปนทรัพยสินที่มีอายุยาวนาน การเลือกและการตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยจึงเปนเรื่องสำคัญ โดยที่อยูอาศัยของ
มนุษยจะมีอยูหลายรูปแบบ อาทิเชน หองเชา/อพารตเมนต คอนโดมิเนียม รวมไปถึงบานจัดสรร นอกจากที่อยูอาศัยจะ
เปนปจจัยพื้นฐานที่จำเปนของชีวิตแลวยังเปนเครื่องชี้วัดคุณภาพของชีวิต ฐานะทางสังคม และเศรษฐกิจของประชาชน
ดวย อีกทั้งยังเปนการกระตุนการออม และเปนการลงทุนในระยะยาวรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นพฤติกรรมในการเลือกซื้อที่อยู
อาศั ยซึ่งเป นทรัพ ยสิน ที่ มีราคาสูงจึงตองคำนึงถึงป จจัยหลายดาน เชน การพิ จารณาทำเลที่ ตั้งโครงการ การเลือ ก
โครงการและราคาที่เหมาะสม การเลือกตำแหนงที่ดินและแบบบาน เปนตน ปจจุบันจำนวนประชากรมนุษยเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว ทำใหบานเปนที่ ตองการและมีความจําเปนมากขึ้น เทคโนโลยีที่ทั นสมัยทำใหการสรางบานอยูอาศัย
พัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว และมีประโยชนมากกวาการอยูอาศัยตามความจําเปน คาใชจายในการกอสรางก็สูงตามสภาวะ
การในปจจุบัน จึงเปนโอกาสใหผูประกอบการในการสรางบานพรอมที่ดินสําเร็จรูปขายที่สามารถตอบสนองไดตรงตาม
ความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน เนื่องจากบานจัดสรรตอบโจทยในดานการอยูอาศัยเปนครอบครัวใหญ มีพื้นที่จอด
รถสวนตัว มีพื้นที่ใชสอยกวางขวาง สามารถเลี้ยงสัตวได มีอิสระมากกวาในเรื่องความเปนสวนตัว เปนตน
โดยเว็บไซต DDproperty ไดมีการสำรวจพฤติกรรมการซื้อที่อยูอาศัยในชวงสถานการณ Covid -19 พบวา
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลใหพฤติกรรมการซื้อที่อยูอาศัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผูตองการซื้อที่อยูอาศัย
ชะลอการเขาชมโครงการ และยืดเวลาการตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยออกไป ซึ่งแนนอนวาสงผลตอยอดจองและยอดโอน
กรรมสิทธิ์ ทำใหผูประกอบการอสังหาริมทรัพยทั้งรายใหญและรายเล็กพิจารณาการเปดตัวโครงการใหมอีกครั้ง และหัน
มาระบายสต็ อ กในมื อ เร ง การโอนกรรมสิ ท ธิ์ เพื่ อ ให รั ก ษาสภาพคล อ งและมี เงิ น สดหมุ น เวี ย น ขณะเดี ย วกั น
ผูประกอบการอสังหาริมทรัพยยังตองปรับตัวเพื่อรองรับกับพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป จากการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 การประกาศใชมาตรการรัฐบาล และมาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) ดวยการหัน
มาทำการตลาดและรุกจัดกิจกรรมผานระบบออนไลน ไมวาจะเปน Facebook, LINE Official, VDO Call, VDO Walk
Through, Virtual Reality 360 องศา, Electronic Direct Mail (EDM), Youtube รวมถึ ง Social Media เพื่ อ ให
เข า ถึ ง กลุ ม ลู ก ค า ได ทุ ก ช อ งทาง เมื่ อ คนซื้ อ ไม ก ล า ออกมานอกบ า น สำนั ก งานขายต อ งป ด ให บ ริ ก ารชั่ ว คราว
ผูประกอบการอสังหาริมทรัพยจึงตองเรงปรับตัวเพื่อความอยูรอด แขงขันกันดวยแคมเปญกระตุนการขาย ที่การลดแลก
แจกแถมแบบที่เคยทำกันมาอาจไมแรงพอที่จะกระตุนการตัดสินใจของเรียลดีมานด ทำใหไดเห็นแคมเปญการตลาด
รูปแบบใหม ๆ ไมวาจะเปน จอง 0 บาท, อยูฟรี, ชวยผอน, กูได 110%, รับเงินคืน (Cash Back) และอีกมากมาย
ดวยเหตุนี้เองผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่ผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร ในเขตกรุงเทพมหานคร
ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส Covid - 19 โดยมุงเนนศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่ตัดสินใจซื้อบานใน
ภาวะวิกฤตไวรัส Covid – 19 และปจจัยที่สงผลใหตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในภาวะวิกฤตนี้
โดยผูวิจัยหวังวางานวิจัยนี้เปนประโยชนในการนําไปใชพัฒนากลยุทธทางการตลาดเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการ
ของผูบริโภค และยังเปนแนวทางใหกับผูที่สนใจที่ทำธุรกิจบานจัดสรรสามารถนําผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใชเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจดำเนินธุรกิจไดอยางเหมาะสมกับความตองการของผูบริโภคเนื่องจากอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย
เปนตลาดที่มีความสำคัญตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ มีสภาพการแขงขันที่รุนแรง และเปนตัวชี้วัดเศรษฐกิจไดวา
อยูในภาวะใด
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในชวงสถานการณการแพร
ระบาดของไวรัส Covid – 19
2. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ด า นประชากรศาสตร ที่ ส ง ผลการตั ด สิ น ใจซื้ อ บ า นจั ด สรรของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส Covid – 19
3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส Covid – 19
กรอบแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
Loudan & Bitta (อางถึงใน อภิวิทย ยั่งยืนสถาพร, 2558) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการ
ตัดสินใจ และกิจกรรมทางกายภาพที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของเมื่อมีการประเมินการไดมาการใชจายหรือการจับจายใชสอย
ซึ่งสินคาและการบริการ
ปริญ ลักษิตานนท (อางถึงใน รุงนภา นาพงษ, 2557) พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทำของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาและการใชผลิตภัณฑ ทั้งนี้ หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้น
กอนและมีสวนในการกำหนดใหมีการกระทำ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (อางถึงใน อรพิน ภิรมย, 2559) ไดสรุปเกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสินใจไวในหนังสือ
การบริห ารการตลาดยุค ใหม วา ขั้ น ตอนในการตัด สิน ใจซื้ อ (Buying decision process) เป น ลำดับ ขั้ น ตอนในการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค พบวาผูบริโภคผานกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การรับรูความตองการ (Need recognition)
การคน หาขอ มูล (Information search) การประเมิน ผลพฤติ กรรม (Evaluation of alternatives)การตัดสิน ใจซื้ อ
(Purchase decision) และความรูสึกหลังการซื้อ (Post purchase felling)
แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยทางประชากรศาสตร
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2538) ลักษณะดานประชากรศาสตร (Demographic) ประกอบดวย เพศ อายุ
สถานภาพครอบครั ว ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ รายได เป น เกณฑ ที่ นิ ย มใช ใ นการแบ ง ส ว นตลาด ลั ก ษณะด า น
ประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญที่ชวยกําหนดตลาดเปาหมาย ตัวแปรดานประชากรศาสตรที่สําคัญมีดังตอไปนี้
1. เพศ เพศสามารถแบงแยกความตองการของผูบริโภคได โดยดูเพศของผูบริโภคเปนหลักในการตอบสนอง
ความตองการซึ่งเปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดที่สําคัญ เพราะปจจุบันนี้ตัวแปรดานเพศมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การบริโภคมาก เพศที่แตกตางกันมักจะมีทัศนคติ การรับรู และการตัดสินใจในเรื่องการซื้อสินคาบริโภคตาง ๆ กัน
2. อายุ กลุมผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันยอมจะมีความตองการในสินคาและบริการที่แตกตางกัน เชน กลุม
วัยรุนชอบทดลองสิ่งแปลกใหม และชอบสินคาแฟชั่น กลุมผูสูงอายุจะสนใจสินคาเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
นักการตลาดจึงใชประโยชนจากอายุเปนตัวแปรดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน และไดคนหาความตองการของสวน
ตลาดสวนเล็ก (Niche Market) โดยมุงความสําคัญที่ตลาดอายุสวนนั้น
3. การศึก ษา เป น อีก ป จจัย หนึ่ งที่ ท ำให คนมี ความคิ ด คานิ ยม ทั ศ นคติและพฤติก รรมแตกต างกัน คนที่ มี
การศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดี เพราะเปนผูมีความรูกวางขวางและเขาใจสารไดดี โดยทั่วไป
แลวคนที่มีการศึกษาสูงมักจะใชสื่อมวลชนมากกวาคนที่มีการศึกษาต่ำและมักใชสื่อประเภทสิ่งพิมพ ในขณะที่คนซึ่งมี
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การศึกษาต่ำกวา จะใชสื่อประเภทวิทยุโทรทัศนภาพยนตรแตหากมีเวลาจำกัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากสื่อสิ่งพิมพ
มากกวาสื่อประเภทอื่น
4. สถานภาพครอบครัว ลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ การเขาสูชีวิตสมรส (อายุแรกสมรส) การแตกแยกของ
ชีวิตสมรส (อันเนื่องมาจากการตาย, การแยกกันอยู, การหยาราง) และการสมรสใหม (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ,
2541) สถานภาพสมรสเปนคุณลักษณะทางประชากรที่สําคัญที่เกี่ยวกับเรื่องทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ประเด็น
สําคัญที่สุด ในการศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบเกี่ยวกับสถานภาพสมรสของประชากร คือ ประเภทของสถานภาพสมรส
องคการสหประชาชาติไดรวบรวมและแบงแยกประเภทของสถานภาพสมรส ดังนี้ โสด สมรส หมายและไมสมรสใหม
หยารางและไมสมรสใหม มีสวนสําคัญตอการตัดสินใจของบุคคล คนโสดจะมีอิสระทางความคิดมากกวาคนที่แตงงาน
แลว การตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ จะใชเวลานอยกวาคนที่แตงงานแลวเนื่องจากไมมีภาระผูกพัน หรือคนที่ตองอยูในความ
รับผิดชอบมากเทากับคนที่แตงงานแลว
5. อาชี พ และลั ก ษณะการรวมกลุ ม ของผู ฟ ง ลั ก ษณะอาชี พ หรื อ ลั ก ษณะแห ง การรวมกลุ ม จะบ ง บอก
ลักษณะเฉพาะของบุคคล ชวงเวลาที่เปดรับขาวสาร เรื่องที่กลุมผูฟงสนใจเชน กลุมชาวนาก็จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องราคา
ขาว ปุย เปนตน ในบางกรณีคนที่มีอาชีพอยางหนึ่งแตอาจจะไปรวมกลุมกับคนที่มีอาชีพหนึ่งก็ไดซึ่งก็จะทำใหความ
สนใจขยายวงกวางออกไป
6. รายได (Income) เปนตัวแปรสำคัญในการกำหนดสวนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผูบริโภคที่
มีความร่ำรวย แตอยางไรก็ตามครอบครัวที่มีรายไดต่ำจะเปนตลาดที่มีขนาดใหญ ปญหาสำคัญในการแบงสวนตลาดโดย
ถือเกณฑรายไดอยางเดียวก็คือ รายไดอาจจะเปนตัวชี้การมีหรือไมมีความสามารถในการจายสินคา ในขณะเดียวกันการ
เลือกซื้อสินคาที่แทจริงอาจถือเปนเกณฑรูปแบบการดำรงชีวิต รสนิยม คานิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แมวารายไดจะ
เปนตัวแปรที่ใชบอยมาก นักการตลาด สวนใหญ จะโยงเกณฑรายไดรวมกับตัวแปรดานประชากรศาสตรหรืออื่น ๆ
เพื่อใหกำหนดตลาดเปาหมายไดชัดเจนยิ่งขึ้น เชน กลุมรายไดอาจจะเกี่ยวของกับเกณฑอายุและอาชีพรวมกัน
ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (7Ps)
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546, น. 434) ไดกลาวไววา การใชสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
สำหรับธุรกิจดานบริการ ประกอบดวยปจจัย 7 ตัว (7Ps) คือ 1) ผลิตภัณฑและบริการ 2) ราคา 3) การจัดจำหนาย 4)
การสงเสริมการตลาด 5) บุคคลและพนักงาน 6) การสรางและการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ และ 7.) กระบวนการ
กลยุทธการตลาด 7Ps เปนกลยุทธทางการตลาดที่ ฟลิป คอตเลอร (Philip Kotler) ผูเปนเจาของแนวคิด Marketing
3.0 ไดคิดคนขึ้นเพื่อใชกับธุรกิจประเภทบริการ โดย 7Ps นี้มีพื้นฐานมาจาก สวนประสมการตลาด (Marketing Mix)
หรือที่รูจักกันดีในชื่อ 4P ที่คุนเคย ซึ่งมีองคประกอบดังนี้ Product, Price, Place, Promotion, People, Physical
Evidence และ Process โดย 7Ps คือ Marketing Mix แบบ 4Ps ที่มีอีก 3 องคประกอบเขามาเพื่อใหครอบคลุมกับ
ธุ ร กิ จ ที่ อ ยู ในหมวด การบริ ก าร โดยได เพิ่ ม P เข า มาอี ก 3 ตั ว คื อ People , Process และ Physical Evidence
รวมทั้งยังเปนการขยายมุมมองการวิเคราะหใหกวางขวางและครอบคลุมมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายและ
ปรับปรุงแบรนดใหเขมแข็งยิ่งขึ้น (พรรณกัญจน วราวัฒนานนท, 2563)
1. ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งซึ่งสนองความจำเปนและความตองการของมนุษยไดคือ สิ่งที่ผูขายตอง
มอบใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑนั้น ๆ โดยทั่วไปแลว ผลิตภัณฑแบงเปน 2
ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑที่อาจจับตองได และ ผลิตภัณฑที่จับตองไมได
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2. ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของ
บริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การกำหนดราคาการใหบริการ
ควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการชัดเจน และงายตอการจำแนกระดับบริการที่ตางกัน
3. ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอมในการนำเสนอ
บริการใหแกลูกคา ซึ่งมีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของบริการที่นำเสนอ ซึ่งจะตองพิจารณาใน
ดานทำเลที่ตั้ง (Location) และชองทางในการนำเสนอบริการ (Channels)
4. ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญในการติดตอสื่อสารใหผูใชบริการ
โดยมี วัตถุ ป ระสงค ที่ แจ งข าวสารหรือ ชัก จู งให เกิ ด ทั ศนคติ และพฤติ กรรม การใช บ ริก ารและเป น กุ ญ แจสำคั ญ ของ
การตลาดสายสัมพันธ
5. ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจเพื่อให
สามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขันเปนความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ผูใหบริการและ
ผูใชบริการตาง ๆ ขององคกร เจาหนาที่ตองมีความสามารถมีทัศนคติที่สามารถตอบสนองตอผูใชบริการ มีความคิดริเริ่ม
มีความสามารถในการแกไขปญหา สามารถสรางคานิยมใหกับองคกร
6. ดานการสรางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เปนการสราง
และนำเสนอลักษณะทางกายภาพใหกับลูกคา โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดายกายภาพและรูปแบบการ
ใหบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา ไมวาจะเปนดานการแตงกายสะอาดเรียบรอย การเจรจาตองสุภาพออนโยน และ
การใหบริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชนอื่น ๆ ที่ลูกคาควรไดรับ
7. ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในดานการบริการที่
นำเสนอใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว และทำใหผูใชบริการเกิดความประทับใจ
โลกของการแขงขันที่นักธุรกิจทั้งหลายหยุดนิ่งไมได ตองพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหทันตามกระแส
ตลอดเวลา เพื่อใหเขากับกลุมลูกคาเปาหมาย ดังนั้น สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ก็เปนปจจัยพื้นฐานที่
นำมาใชไดเสมอในโลกแหงธุรกิจ
สถานการณการแพรระบาดไวรัสโควิด 19 ทำใหเกิดปญหาขึ้นกับภาวะความเครียดหรือความกังวลตาง ๆ ซึ่ง
สงผลตอพฤติกรรมการซื้อ โดยเฉพาะการเยี่ยมชมบานที่เปลี่ยนแปลงไป และปจจุบันการพัฒนาที่อยูอาศัยเพื่อให
เพียงพอตอความตองการของประชากรที่เพิ่มขึ้นและใหสอดคลองกับสภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเร็วนั้นเปนปญหาพื้นฐานประการหนึ่งของแตละสังคม โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีทรัพยากร
จำกัดอยางยิ่งเมื่อเทียบกับความตองการในดานตาง ๆ ที่จำเปนตอการพัฒนาประเทศดังนั้นจึงมีความจำเปนที่จะตอง
พยายามใหการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อตอบสนองความตองการ
ของคนสวนใหญในสังคม
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นราธิป แนวคาดี และคณะ (2563) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตจังหวัด
นครปฐม พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ อาชีพ สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อบานจัดสรรในเขตจังหวัดนครปฐมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และผลการทดสอบปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด ประกอบดวยดานการสราง การนำเสนอลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด
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ดานชองทางการจัดจำหนาย และ ดานราคามีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตจังหวัดนครปฐม แตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปรัชญาภรณ เพไร (2559) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ภายใตการปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงิน พบวา 1. ปจจัยสวนบุคลที่แตกตางกันสงผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรแตกตางกัน 2. พฤติกรรมผูบริโภคตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร
แตกตางกัน 3. สภาพแวดลอมในพื้นที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรมากที่สุดคือดานเทคโนโลยี 4. สวนประสม
ทางการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรมากที่สุดคือ ดานกระบวนการและสิ่งแวดลมทายกายภาพ ในสวนผล
การสัมภาษณเจาหนาที่ของสถาบันการเงินพบวา ทุกสถาบันการเงินพิจารณาถึงคุณสมบัติและลักษณะของผูกู และสวน
ใหญคำนึงถึงชื่อเสียงของโครงการบานจัดสรรที่ผูกูตองการซื้อเพื่อใชประกอบการใหสินเชื่อดวย
ชวลัน ธรินายางกูร (2555) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยใน
จังหวัดสมุทรปราการ พบวาจากการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัย จำแนกตามปจจัย
ดานประชากรศาสตร พบวา ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได ตางกัน มีการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัย แตกตางกันตามนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว และปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย
ประเภทที่อยูอาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานกระบวนการใหบริการ และดานสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัย แตกตางกันตามนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว ทั้งนี้ ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด 7 ตัวแปรรวมอธิบายความผันแปรของ
การตัดสินใจซื้ออสังหาริม ทรัพยประเภทที่อยูอาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ ไดรอยละ 74.7
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
-

-

ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
การศึกษา
อาชีพ
รายไดตอ เดือน

การตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขต
กรุงเทพมหานคร ในชวงการแพร
ระบาดของไวรัสโควิด-19

สวนประสมทางการตลาด (7P’s)
ดานผลิตภัณฑ (Product)
ดานราคา (Price)
ดานการสงเสริมการขาย (Place)
ดานชองทางการจัดจำหนาย
(Promotion)
ดานบุคคลากร (People)
ดานกระบวนการ (Process)
ดานองคประกอบทางกายภาพ
(Physical Evidence)

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยทางประชากรศาสตร
สมมติฐานที่ 1 เพศสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาดของ
ไวรัสโควิด 19
สมมติฐานที่ 2 ชวงอายุสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาด
ของไวรัสโควิด 19
สมมติฐานที่ 3 สถานภาพครอบครัวสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวง
การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19
สมมติฐานที่ 4 ระดับการศึกษาสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงการ
แพรระบาดของไวรัสโควิด 19
สมมติฐานที่ 5 อาชีพสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาด
ของไวรัสโควิด 19
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สมมติฐานที่ 6 รายไดเฉลี่ยตอเดือนสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงการ
แพรระบาดของไวรัสโควิด 19
และสมมติฐานที่เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรและปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps)
สมมติฐานที่ 7 ปจจัยดานผลิตภัณฑสงผลเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวง
การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19
สมมติฐานที่ 8 ปจจัยดานราคาสงผลเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงการ
แพรระบาดของไวรัสโควิด 19
สมมติ ฐ านที่ 9 ป จ จั ย ด า นช อ งทางการจั ด จำหน า ยส ง ผลเชิ ง บวกต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ บ า นจั ด สรรในเขต
กรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19
สมมติ ฐ านที่ 10 ป จ จั ย ด า นการส ง เสริ ม การตลาดส ง ผลเชิ ง บวกต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ บ า นจั ด สรรในเขต
กรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19
สมมติฐานที่ 11 ปจจัยดานบุคคลสงผลเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวง
การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19
สมมติ ฐ านที่ 12 ป จ จั ย ด า นลั ก ษณะทางกายภาพส ง ผลเชิ ง บวกต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ บ า นจั ด สรรในเขต
กรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19
สมมติฐานที่ 13 ปจจัยดานกระบวนการสงผลเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานคร
ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19
วิธีดำเนินการวิจัย
1.ประชากรและตัวอยาง
ประชากรที่ทำการวิจัยครั้งนี้ คือ คนที่มีความสนใจที่จะซื้อบานจัดสรรชวงสถานการณการแพรระบาดไวรัสโควิด
19 ภายในป 2563 - 2564 ในกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดขอบเขตเฉพาะบานมือหนึ่ง ตั้งแตราคา 3 ลานบาทขึ้นไป
โดยผูวิจัยไดมีการคัดกรองผูตอบแบบสอบถามกอนวามีความสนใจซื้อบานจัดสรรหรือไม ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยาง
โดยใชวิธีสุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน (Non Probability Sampling) เนื่องจากผูวิจัยไมทราบจำนวนประชากร
ในกรุงเทพมหานครที่แนนอน ผูวิจัยจึงกําหนดขนาด กลุมตัวอยางจากสูตรของยามาเน (Yamane, 1973) ที่ระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95% และคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดไมเกิน 0.05 และไดจำนวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน
2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก ปจจัยทางดานประชากรศาสตร ไประกอบดวย 1.เพศ 2.อายุ
3.สถานภาพ 4.การศึกษา 5.อาชีพ 6.รายไดเฉลี่ยตอเดือน และปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ประกอบดวย 1.
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 2.ปจจัยดานราคา 3.ปจจัยดานชองทางการจัดจาหนาย 4.ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 5.
ปจจัยดานบุคคล 6. ปจจัยดานกระบวนการ 7.ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ
ตัวแปรตาม (dependent Variable) ไดแก การตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงการ
แพรระบาดของไวรัสโควิด-19
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ในรูปแบบของการใชแบบสอบถาม (Questionnaire)
ซึ่ ง สร า งขึ้ น จากการอ า งอิ ง ตามกรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย โดยผ า นการรวบรวมข อ มู ล แบบสอบถามทางออนไลน
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(Google form) ที่ใหกลุมตัวอยางเปนผูตอบแบบสอบถามเอง ทั้งนี้เพื่อใหการวิจัยครอบคลุมตัวแปรที่ตองการศึกษา
ทั้งหมดและตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยโครงสรางแบบสอบถามทั้งหมดแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวยคำถาม
55 ขอ ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม คำถามในสวนนี้ประกอบดวยคำถามทั้งหมด 6 ขอ ในรูปแบบ
คำถามแบบปรนัยซึ่งเปนคำถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
สวนที่ 2 ขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อบานจัดสรรในภาวะการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 คำถามในสวนนี้
ประกอบดวยคำถามทั้งหมด 9 ขอ เป นคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ ไดแก วัตถุป ระสงคในการเลือกซื้อ
แหลงขอมูลของโครงการบานจัดสรร ระดับราคาบานจัดสรรที่เลือกซื้อ บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อ ชม
บานตัวอยางจากชองทางใด พบปญหาและอุปสรรคในการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรหรือไม ปญหาที่พบ เขตพื้นที่ที่เลือก
ซื้อบานจัดสรร และเหตุผลที่ทานใชพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อ
สวนที่ 3 การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อและปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่สงผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 คำถามในสวนนี้
ประกอบดวยคำถามทั้งหมด 40 ขอ
4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยเลือกใชสถิติในการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมทางสถิติสำเร็จรูปอยางเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะ
ของขอมูลและตอบวัตถุประสงค ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชสำหรับอธิบายคุณลักษณะของขอมูลทางประชากรศาสตร
และพฤติ ก รรมในการเลื อ กซื้ อ บ า นจั ด สรรของกลุ ม ตั ว อย า ง ได แ ก ก ารแจกแจงค า ความถี่ (Frequency) ร อ ยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard error)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
การวิเคราะหโดยวิธี ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
ปจจัยลักษณะบุคคลและพฤติกรรมที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน วัตถุประสงคในการซื้อ แหลงขอมูลของโครงการ ระดับราคาบานที่เลือกซื้อ
บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อ ที่ระดับนัยสำคัญทางทางสถิติ 0.05
การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพื่อศึกษา ความสัมพันธวาปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด (7Ps) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 หรือไม ที่ระดับนัยสำคัญทางทางสถิติ 0.05
ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีจำนวนทั้งสิ้น 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวง
30 – 39 ป สวนใหญมีสถานภาพโสดและสมรส การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี อาชีพสวนใหญของกลุมตัวอยาง คือ
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ พนักงานบริษัทเอกชน ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนของกลุมตัวอยางอยูที่ระดับ
10,000 – 20,000 บาท
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวัตถุประสงคที่ตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรมากที่สุด คือ เพื่ออยูอาศัยเอง และ
ครอบครัว แหลงขอมูลของโครงการบานจัดสรรกอนการตัดสินใจซื้อกลุมตัวอยางทราบขอมูลจาก แผนพับ/ใบปลิว
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มากที่สุด สวนใหญกลุมตัวอยางเลือกซื้อบานจัดสรรที่ระดับราคา 3,000,000 – 5,000,000 บาท บุคคลที่มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรมากที่สุดของกลุมตัวอยางคือ ตนเอง ชองทางในการชมบานตัวอยางในภาวะวิกฤตการ
แพรระบาดของไวรัส Covid-19 กลุมตัวอยางสวนใหญ ชมบ านตัวอยางผานการดูผานรูป ถายในเพจของโครงการ/
อินเทอรเน็ต ในภาวะวิกฤต Covid-19 สวนใหญกลุมตัวอยางไมพบปญญาในการตัดสินใจซื้อบานจัดสรร เขตพื้นที่ที่กลุม
ตัวอยางเลือกซื้อบานจัดสรรในกรุงเทพมหานครสวนมากคือเขตพื้นที่บางแค ในสวนของเหตุผลในการตัดสินใจเลือกซื้อ
บ านจัด สรรในภาวะการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 พบวากลุ ม ตั วอย างสวนใหญ ตั ด สิ น ใจเลื อกซื้ อ เพราะการ
ออกแบบของบาน
ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายดานพบวา
ผู ต อบแบบสอบถามส ว นมากมี ค วามเห็ น ต อ ป จ จัย ส วนประสมทางการตลาดลำดั บ แรก คื อ ป จ จั ย ด านผลิ ต ภั ณ ฑ
รองลงมาคื อ ด านราคา ด านบุ ค ลากร ด านช องทางการจั ด จำหน าย ด านกระบวนการให บ ริก าร ด านการส งเสริม
การตลาด และลำดับสุดทาย คือ ดานลักษณะทางกายภาพ ตามลำดับ
การทดสอบสมมติฐานคุณลักษณะทางประชากรศาสตรกับการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรรในเขตกรุงเทพมหานคร
ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 พบวา ผูบริโภคที่ตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรที่มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนแตกตางกันจะมีการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรที่แตกตางกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ 6 โดยมีผลการวิเคราะหดัง
ตาราง
ตาราง 1 การทดสอบสมมติฐานทางดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันจะมีผลตอการเลือกซื้อบานจัดสรรที่
แตกตางกัน
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
จำนวน
คาเฉลี่ย
S.D.
F-value Sig. (2-tailed)
10,000 – 20,000 บาท
139
3.84
1.377
20,001 – 30,000 บาท
123
3.46
1.516
30,001 – 40,000 บาท
81
3.91
0.989
2.46
0.049
40,001 – 50,000 บาท
31
4.06
0.997
50,001 บาทขึ้นไป
26
3.84
1.046
การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย
สวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาด
ของไวรั ส โควิ ด 19 พบว า ป จ จั ย ด านองค ป ระกอบทางกายภาพส งผลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ บ านจั ด สรรในเขต
กรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 อยางมีนัยสำคัญที่ 0.05 และ ปจจัยดานบุคคลากรสงผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 อยางมีนัยสำคัญที่
0.05 ซึ่งทำใหยอมรับสมมติฐานที่ 11 และ 12 โดยมีผลการวิเคราะหดังตาราง
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ตาราง 2 ตารางการทดสอบสมมติฐ านสว นประสมทางการตลาดและการตัด สิน ใจซื้อ บา นจัด สรร และคา
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ
ปจจัย
B
Beta
t
sig
Constant
-0.029
-0.092
0.926
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
- 0.005
- 0.032
- 0.611
0.542
ปจจัยดานราคา
- 0.027
- 0.094
- 1.681
0.094
ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย
0.034
0.098
1.792
0.074
ปจจัยดานการสงเสริมการขาย
0.004
0.010
0.153
0.879
ปจจัยดานบุคคล
- 0.075
- 0.246
- 4.190
0.000
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ
0.328
0.832
15.110
0.000
ปจจัยดานกระบวนการ
0.019
0.045
0.862
0.389
อภิปรายผล
จากการทดสอบสมมติฐานคุณลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคที่ตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขต
กรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 พบวาในกรณีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน ผูบริโภคที่
ตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันจะมีการตัดสิน ใจเลือกซื้อบ านจัดสรรที่แตกตางกัน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชวลัน ธรินายางกูร (2558) พบวาปจจัยดานรายไดที่แตกตางกันของผูบริโภคสงผลกระทบที่
แตกตางในการเลือกซื้อบานจัดสรร และ นราธิป แนวคาดีและคณะ (2563) พบวาปจจัยดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่
แตกตางกันของผูบริโภคสงผลกระทบที่แตกตางในการเลือกซื้อบานจัดสรร
การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 พบวา ปจจัยดานบุคคลากร และปจจัย
ดานองคประกอบทางกายภาพ สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาด
ของไวรัสโควิด 19 โดยปจจัยดานบุคลากรพบวาการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรที่พนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ แตงกายสุภาพ
เรียบรอย พนักงานที่ปฏิบัติหนาที่พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแยมแจมใส พนักงานที่ปฏิบัติหนาที่มีความเอาใจใสในการ
ให บ ริ ก าร (Service mind) พนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ มี ค วามรู ความเข า ใจในผลิ ต ภั ณ ฑ มี ค วามสามารถในการให
คำปรึกษา คำแนะนำ และชวยเหลือผูใชบริการไดเปนอยางดี จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ประจำมีเพียงพอสำหรับ
ผูใชบริการ เชน เจาหนาที่ดูแลสวนกลาง สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงการแพร
ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งสอดคลองกับ งานศึกษาของ ชวลัน ธรินายางกูร (2555) พบวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยในจังหวัด สมุทรปราการพบวา ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณ ฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดาน
พนักงาน ดานกระบวนการใหบริการ และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย
ประเภทที่อยูอาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ
ในสวนของปจจัยดานองคประกอบทางกายภาพสามารถอธิบายไดวาการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรที่มีการ
ตกแตงสำนักงานขาย และสภาพแวดลอมของพื้นที่เยี่ยมชมรอบโครงการอยางสวยงาม ภายในโครงการมีบรรยากาศที่ดี
สวยงาม รมรื่น มีการจัดที่รับรองลูกคา เพียงพอ บานตัวอยางมีความนาสนใจ มีการตกแตงและใชวัสดุถูกตอง สงผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งสอดคลองกับงาน
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ศึกษาของ ปรัชญาภรณ เพไร (2559) พบวา ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพสงผลตอการตัดสินใจซื้อบาน ผูบริโภคอาจมอง
ถึงสภาพแวดลอมของโครงการ การจัดแตงสถานที่ การทำภูมิทัศนใหสวยงามรอบ ๆ โครงการ บรรยากาศที่เหมาะกับการ
พักอาศัยของหมูบานที่จะเขามาซื้ออยูอาศัย นอกจากความรูสึกสบายและผอนคลายภายในรั้วบานแลว ผูบริโภคใน
ปจจุบันยังใหความสำคัญกับสภาพแวดลอมรอบบานวาไดอยูในหมูบานที่มีสภาพแวดลอมที่ดีและสวยงาม
ขอเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ทำให ท ราบถึ ง ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ บ า นจั ด สรรในเขต
กรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ผลการศึกษาที่ไดผูประกอบการสามารถนำไปใชในการปรับ
กลยุทธใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคไดมากขึ้น อีกทั้งเพื่อใหผูประกอบการ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันกับคูแขงธุรกิจอีกดวย ผูวิจัยจึงไดสรุปเปนขอเสนอแนะ ดังนี้
ผลที่ไดจากการวิจัยสามารถระบุประเภทของปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขต
กรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 และระดับความสำคัญในแตละปจจัย ๆ วามีความสำคัญมาก
นอยเพียงใด ซึ่งจากการวิจัยในครั้งนี้พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดสงผลเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซื้อบาน
จัดสรรมากที่สุด คือ ปจจัยดานบุคคล และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ที่จะสงผลใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้อบาน
จัดสรรที่ตรงกับความตองการในแงปจจัยตาง ๆ มากที่สุด
ดังนั้นผูวิจัยขอเสนอใหผูประกอบการอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยใหความสำคัญกับการกำหนดกลยุทธ
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของโครงการ เปนการสรางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพใหกับลูกคา โดยพยายาม
สรางคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดายกายภาพและรูปแบบการใหบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา ควรทำใหภายใน
โครงการมีสภาพแวดลอมรอบบริเวณพื้นที่บานจัดสรรมีความเหมาะสมตอการอยูอาศัย มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี
มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน การจัดวางผังเหมาะสม จากการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยหวังวาผลงานวิจัยที่ไดจะสามารถ
ชวยใหกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย และผูที่สนใจศึกษาผลงานวิจัยเลมนี้สามารถนำวิจัยไปประยุกตใชเพื่อสรางผลสำเร็จ
ในการดำเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขอเสนอแนะสำหรับงานวิจัยตอเนื่อง
1. ควรทำการขยายพื้นที่ไปยังกลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในภูมิภาคดวย อาทิ ปริมณฑล เปนตน เพื่อศึกษาความ
แตกตางแลวนำมาเปรียบเทียบกับวิจัยขางตนวาแตกตางกันหรือไม
2. เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาดของ
ไวรัสโควิด 19 ควรมีการเก็บขอมูลในลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ ควบคูไปกับการแจกแบบสอบถามเพื่อใหไดขอมูล
เชิงลึกมากขึ้นจะทำใหวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคและปรับกลยุทธใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดเพียง 7 ปจจัยจึงควรมีปจจัยอื่นเพิ่มเติม เพื่อ
นำขอมูลที่ไดมาศึกษาและวิเคราะหผลใหตรงกับความตองการที่แทจริงของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น
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