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บทคดัย่อ 
 การ ศึกษา วิ จัย น้ีมี วัต ถุประสงค์  1)  เ พ่ือ ศึกษาการตัดสินใจ เ ลือก ซ้ือทาวน์โฮมใน 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เกบ็รวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคที่เคยซ้ือและก าลังจะตัดสินใจซ้ือทาวน์โฮมในกรุงเทพมหา

นครและปริมณฑล จ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ค่าสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้

สถิติ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)  
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือทาวน์

โฮม โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ โดยด้านที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญเป็นอนัดับแรก คือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย รองลงมาคือ 

ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ  ในขณะที่ระดับความ
คิดเหน็ของการตัดสินใจเลือกซ้ือทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวม  อยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นระดับมากที่สุด คือ ด้านการประเมิน

ทางเลือก รองลงมาคือ ด้านประเมินผลพฤติกรรมหลังการซ้ือ ด้านการค้นหาข้อมูล ส่วนด้านการตัดสนิใจ

ซ้ือ และด้านการตระหนักถึงปัญหา พบว่ามีการความคิดเหน็อยู่ในระดับมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดมีอทิธพิลเชิงบวกต่อการตัดสนิใจเลือกซ้ือทาวน์โฮม 
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรวม โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสามารถพยากรณ์แนวโน้ม

การตัดสนิใจซ้ือทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ร้อยละ 22.4 (Adjusted R2= 0.224) 
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บทน า 

ในปัจจุบันตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมีการแข่งขันสูงมาก  โดยเฉพาะใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โครงการบ้านจัดสรรมีการพัฒนารูปแบบของที่อยู่อาศัยให้เกิดข้ึน

หลากหลาย อาทิ เช่น บา้นเดี่ยว บา้นแฝดหรือบา้นทาวนโ์ฮม เป็นตน้ รวมถึงการน าเอาเทคโนโลยี

ใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการก่อสร้างบ้านให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภค เช่น การสร้างบ้านเสรจ็ทนัเวลา

พร้อมเข้าอยู่ได้ทนัทพีร้อมฟังกช่ั์นที่ทนัสมัย  
เทรนด์ออฟฟิศแนวใหม่มีความหลากหลายตามกระแสการท าธุรกจิและรูปแบบเปล่ียนไปมาก

กว่าเดิม ซ่ึงการเติบโตของเทคโนโลยีในยุคดิจิทลัเปล่ียนพฤติกรรมผู้บริโภคจากเดิมทั้งเร่ืองไลฟ์สไตล์และ

มุมมองในการท างานรวมถึงสถานที่ท  างาน โดยมีค่านิยมในเร่ืองการท างาน โดยมีแนวโน้มหันมาเลือกเป็น

ฟรีแลนซ์หรือเป็นเจ้านายตัวเองมากขึ้น แทนการเติบโตในองค์กรขนาดใหญ่แบบยุคก่อน กจ็ะเร่ิมแยกตัว

ออกมาสร้างธุรกจิของตัวเอง จึงต้องการสถานที่ที่มีท าเลที่ต้ังสะดวกต่อการเดินทาง มีความยืดหยุ่นสูงและ

ลงทุนไม่สูงมากนัก กมี็ความจ าเป็นต้องมองหาส านักงานที่ตอบโจทย์ จึงเป็นอีกหน่ึงเหตุผลที่ท  าให้โฮม 

ออฟฟิศเป็นอกีหน่ึงทางเลือกของผู้บริโภคยุคใหม่  
จากข้อมูลเบ้ืองต้นที่พบว่าตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภท ทาวน์โฮม มีการเติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ซ้ือที่อยู่อาศัยและต้องการท าเป็นโฮมออฟฟิศ ท าให้ผู้วิจัยจึง

สนใจที่จะศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือทาวน์โฮมใน 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาคร้ังน้ีจะสามารถน าไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและ
เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจในธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนรับ
ซ้ือที่ดิน การวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาด และพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการและ
เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 
วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
 1. เพ่ือศึกษาการตัดสนิใจเลือกซ้ือทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือทาวน์โฮม 
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
สมมุติฐานการวิจยั 

  1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาดมีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจเลือกซ้ือทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  2.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ด้านการตระหนักถึงปัญหา 
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  3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ด้านการค้นหาข้อมูล 
  4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ด้านการประเมินทางเลือก 
  5. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ด้านการตัดสนิใจซ้ือ 
  6. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ด้านประเมินผลพฤติกรรมหลังการซ้ือ 
 
ขอบเขตการวิจยั 
 1. ขอบเขตด้านประชากรและพ้ืนที่ 
 ประชากรที่ใช้วิจัยในคร้ังน้ี คือ ผู้บริโภคที่เคยซ้ือและก าลังจะซ้ือทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 
  2. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือทาวน์โฮมในกรุงเทพมหา

นครและปริมณฑล  
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

และด้านการส่งเสริมการตลาด 
 กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ประกอบด้วย ด้านการตระหนักถึงปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการ

ประเมินผลทางเลือก ด้านการตัดสนิใจซ้ือและด้านการประเมินผลพฤติกรรมหลังการซ้ือ 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ท าการรวบรวมวิจัยข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 2561  
 
ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 
   ในการศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ                

ทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ดังน้ี 
  1. ผู้ประกอบการทาวน์โฮมในประเทศไทย สามารถน าผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนา วางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดให้เหมาะสมกับการตัดสินใจเลือกซ้ือทาวน์โฮมในกรุงเทพ

มหานครและปริมณฑล 
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 2. ส าหรับนักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในคร้ังน้ีไป
เป็นแนวทางในการศึกษาเร่ืองที่เกี่ยวข้องต่อไปน้ี 
 
ประชากรและตวัอย่าง 
 1. ประชากร 
 ประชากรที่ใช้วิจัยในคร้ังน้ี คือ ผู้บริโภคที่เคยซ้ือและก าลังจะตัดสินใจซ้ือทาวน์โฮมในกรุงเทพ            

มหานครและปริมณฑล 
2. การก าหนดขนาดตัวอย่าง 

 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้บริโภคที่เคยซ้ือและก าลังจะซ้ือทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลจ านวน 400 คน  
 
เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 
 การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ในรูปแบบของการใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูล เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แบบสอบถามทั้งหมดแบ่งออกเป็น 

3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ส่วน
บุคคล เหตุผลที่แวะชมโครงการ ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือ เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด มี

ค าตอบให้เลือกและให้ผู้ตอบเลือกเพียงค าตอบเดียว รวมจ านวน 7 ข้อ 

 ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอทิธพิลต่อการตัดสินใจ

เลือกซ้ือทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีลักษณะปลายปิด จ านวน 17 ข้อ โดยใช้มาตรา

ส่วนประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) มีทางเลือกตอบได้ 5 ระดับ 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลที่มีลักษณะปลายปิด จ านวน 13 ข้อ โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) มี
ทางเลือกตอบได้ 5 ระดับ 
การวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยใช้ ค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการอธิบายปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการ
ตัดสนิใจเลือกซ้ือทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statics) ท าการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย 
(Hypothesis testing) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ  (Multiple Regression) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กับ ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือก
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ซ้ือทาวน์โฮม ที่ระดับนัยส าคัญ 95% ว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือไม่ 

 
ผลการวิจยั 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีข้อมูลส่วนบุคคลดังน้ี เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

57.3 มีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.5 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 61.8 อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 68.3 มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.5 ส่วนใหญ่แวะชม
เพราะราคา คิดเป็นร้อยละ 46.3 รองลงมาคือท าเลที่ต้ัง คิดเป็นร้อยละ 32.5 ใช้ระยะเวลาในการตัดสนิใจ 1 
เดือน คิดเป็นร้อยละ 33.8  

 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือทาวนโ์ฮม 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือทาวน์

โฮม โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยด้านที่ ผู้บริโภคให้ความส าคัญมีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

รองลงมาคือ ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์ตามล าดับ 
 
การตดัสินใจเลือกซ้ือทาวนโ์ฮมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเหน็ของการตัดสนิใจเลือกซ้ือทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล โดยรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้บริโภคมีความคิดเหน็
ระดับมากที่สุด คือ ด้านการประเมินทางเลือก รองลงมาคือ ด้านประเมินผลพฤติกรรมหลังการซ้ือ ด้าน

การค้นหาข้อมูล ส่วนด้านการตัดสินใจซ้ือ และด้านการตระหนักถึงปัญหา พบว่ามีการความคิดเหน็อยู่ใน

ระดับมาก  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลโดยรวม  

 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคามีอิทธิพลเชิงบวกต่อการ
ตัดสนิใจเลือกซ้ือทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านการตระหนักถึงปัญหา 
  3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านการค้นหาข้อมูล 
 4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ด้านการประเมินทางเลือก 
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  5. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด มี
อทิธพิลเชิงบวกต่อการตัดสนิใจเลือกซ้ือทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านการตัดสนิใจซ้ือ 
  6. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีอทิธพิลเชิงบวกต่อการตัดสินใจ
เลือกซ้ือทาวน์โฮม ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านการประเมินผลพฤติกรรมหลังการซ้ือ 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ

จัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือทาวน์โฮมในกรุงเทพ
มหานครและปริมณฑล ดังน้ันหากผู้ประกอบการต้องการให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซ้ือทาวน์โฮมใน 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพ่ิมขึ้ นควรให้ความส าคัญกับการจัดส่วนประสมทางการตลาดให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างเหมาะสม โดยผลการศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจเลือกซ้ือทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีประเดน็ส าคัญ
ที่น าผลการศึกษามาอภิปรายผล ดังน้ี 

 1.จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ ์ผู้ซ้ือและผู้ต้องการจะ
ซ้ือทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานครและปริมลฑล พิจารณาให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สดุ คือ ใช้วัสดุใน

การก่อสร้างที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงศ์ภัคธนา วงศ์ไชยลึก (2555) 

ได้ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซ้ือบ้านจากโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ 

พบว่า ปัจจัยด้านที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจากโครงการบ้านจัดสรร คือ ราคาบ้านมีความ

เหมาะสมกบังบประมาณที่มีอยู่ และเหมาะสมกบัคุณภาพของวัสดุที่ใช้ 
 2.จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ผู้ซ้ือและผู้ต้องการจะซ้ือ
ทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานครและปริมลฑล พิจารณาให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ราคา

เหมาะสมกับท าเลที่ต้ังและขนาดที่ดิน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัชพล กติกาวงศ์ขจร (2556) ได้

ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือบ้านทาวน์โฮมในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ราคาบ้านพร้อม

ที่ดิน เป็นเร่ืองที่มีความส าคัญต่อการตัดสนิใจเลือกซ้ือ 
 3.จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ซ้ือและ
ผู้ต้องการจะซ้ือทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานครและปริมลฑล พิจารณาให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 

คือ  ท าเลที่ ต้ั งมีสภาพแวดล้อมที่ ดีและมีความปลอดภัย  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  อัญชนา                 

ทองเมืองหลวง (2554) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือบ้าน

เด่ียวของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) พบว่า ความต้องการความปลอดภัยและความ

ม่ันคงในชีวิต มีความส าคัญต่อการซ้ือที่อยู่อาศัย 
 4.จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ซ้ือและ 
ผู้ต้องการจะซ้ือทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานครและปริมลฑล พิจารณาให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 

คือ มีการให้บริการก่อนและหลังการขายที่ดี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภัสนันท์ เช่ือถือเจริญกิจ 
(2554) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือทาวน์เฮ้าส์ของผู้บริโภค : กรณีศึกษา
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กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือทาวน์เฮ้าส์ของผู้บริโภค คือ พนักงานมี

มนุษย์สมัพันธ ์มีน า้ใจและมีมารยาทดี และการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายที่ดี 
 

ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัผูป้ระกอบการ 

 จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขายมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ                

ทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังน้ันเพ่ือให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือทาวน์โฮมเพ่ิมขึ้น ผู้วิจัยจึง

มีข้อเสนอแนะเพ่ือส่งเสริมปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดดังกล่าวให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้บริโภคอย่างเหมาะสมในแต่ละด้านดังน้ี  
 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับโครงสร้างทาวน์โฮม ใช้วัสดุที่มีคุณภาพ          

มีความแขง็แรงทนทาน มีฟังก์ช่ันและเทคโนโลยีที่ทนัสมัย และมีพ้ืนที่ส่วนกลางที่มีสิ่งอ านวยความสะดวก

ครบครัน 
 ด้านราคา ผู้ประกอบการควรก าหนดราคาให้มีความเหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่บ้าน ท าเลที่ต้ัง 

และค่าส่วนกลาง 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกบัท าเลที่ต้ังที่มีสภาพแวดล้อม

ที่ดี มีความปลอดภัย อกีทั้งสามารถเดินทางได้สะดวกสบาย ใกล้กบัสิ่งอ านวยความสะดวกและมีรถประจ า

ทางผ่าน  

 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับด้านการบริการ

ก่อนและหลังการขายและควรมีโปรโมช่ันส่งเสริมการขาย เช่น ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทาวน์โฮม และ

โปรโมช่ันของแถมต่างๆ เป็นต้น 
 
ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือที่พักอาศัยประเภททาวน์โฮมในกรุง
เทพมหานคร เช่น ปัจจัยด้านความไว้วางใจ ปัจจัยด้านความภักดีต่อตราสนิค้า ปัจจัยด้านคุณภาพและการ

บริการ ปัจจัยด้านค่านิยม เป็นต้น เพราะค่านิยมของผู้บริโภคจะเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย ในขณะที่การ
ขายโครงการทาวน์โฮมเป็นงานที่ต้องบริการลูกค้า ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการจึงเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่มี

ความส าคัญ 

 2. ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง สัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างโดยตรง 
จะท าให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ควรใช้ค าถามที่สัมภาษณ์ในเชิงเจาะลึกถึงข้อคิดเหน็ ปัญหาต่างๆ แนวทางที่

เป็นที่ต้องการอันแท้จริง ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการ

ตัดสนิใจซ้ือทาวน์โฮมของผู้บริโภคต่อไป 
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