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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ และการสื่ อสารการตลาดที่ มีผลต่อ
ความสนใจซื้ อบ้านเดี่ยวในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยเลือกศึกษาบ้านเดี่ยวที่มีราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท
การศึกษาวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั แบบผสมโดยใช้วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณเป็ นหลัก เลือกใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน และใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพมาช่วยสนับสนุน เลือกวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจํานวน 9 คน
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ทาํ การศึกษามีการวางแผนที่จะซื้ อบ้านเดี่ยวภายในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า
โดยลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ซ่ ึ งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวน
บุตร/ธิ ดา ระดับการศึกษา ภูมิลาํ เนาตามบัตรประชาชน อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ยวในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลไม่แตกต่างกัน ยิ่งไปกว่านั้น ปั จจัยด้านการสื่ อสาร
การตลาด ประกอบด้วยการโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย และการประชาสัมพันธ์ ส่ งผลต่อความสนใจซื้ อบ้านเดี่ยวใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ส่ วนการสื่ อสาร ณ จุ ดขาย การสื่ อสารการตลาดทางตรง และการขายโดย
พนักงาน ไม่ส่งผลต่อความสนใจซื้ อบ้านเดี่ยวในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
คําสํ าคัญ: การสื่ อสารการตลาด ความสนใจซื้ อ บ้านเดี่ยว
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นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่ อสารการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารย์ประจํา สาขาวิชาการสื่ อสารการตลาด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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Abstract
The purpose of this research is to study the marketing communication towards buying decision of single
house in Bangkok metropolitan region.
The Research involves in studying behavior of customers who plan to purchase their new houses within 3
years. The mixed research methodology is used in this research, which quantitative research methodology is a
primary and qualitative research methodology is supportive.
The research reveals that the sample group has planned to purchase their new houses within 3 years.
Demographic characteristics, which are gender, age, marital status, number of family members of children,
education level, home town, occupation, and income have no effect on single house buying decision. Moreover,
advertising, sale promotion, and Public Relation highly effect on the decision making; however, direct marketing
communication, point of purchase communication and personal selling did not do so.
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