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สารบาญ 
           หนา 
กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคัดยอภาษาไทย ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ฉ 
สารบาญ ซ 
สารบาญตาราง ญ 
สารบาญภาพ ฒ 
บทท่ี 1  บทนํา 1 

หลักการและเหตุผล 1 
วัตถุประสงคของการศึกษา 2 
ประโยชนท่ีไดรับจากการศกึษา 3 
นิยามศัพทท่ีใชในการศึกษา 3 

บทท่ี 2 ทฤษฎี แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 4 
ทฤษฎี และแนวคิด 4 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ                  8 

บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการศึกษา 12 
ขอบเขตการศึกษา 12 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 12 
เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 13 
การเก็บรวบรวมขอมูล 14 
การวิเคราะหขอมูลและแปรผล 15 
ระยะเวลาในการศึกษา 16 

บทท่ี 4 ผลการศึกษา 17 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเกีย่วกบัผูตอบแบบสอบถาม 18 
สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือทรัพยสินรอการขาย 36 
สวนท่ี 3  ขอมูลเกี่ยวกับปจจยัดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ                      
                การซ้ือทรัพยสินรอการขาย 46 
สวนท่ี 4  ขอมูลแสดงความสัมพันธของความตองการทรัพยสินรอการขาย 88 
สวนท่ี 5  ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะตอสวนประสมทางการตลาด และอ่ืนๆ 95 



 ฌ 

สารบาญ (ตอ) 
 
 หนา 

บทท่ี 5 สรุป และอภิปรายผลการศึกษา 96 
สรุปผลการศึกษา 96 
อภิปรายผล 103 
ขอคนพบ 104 
ขอเสนอแนะ 105 

บรรณานุกรม 107 
 
ภาคผนวก  
    ภาคผนวก  109
  
ประวัติผูเขียน 116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ญ 

 

สารบาญตาราง 
 

ตาราง           หนา 
1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 18 
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 18 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 19 
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 19 
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 20 
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดของครอบครัว

เฉล่ีย/เดือน 
21 

7 แสดงจํานวนและรอยละของกิจกรรมท่ีผูตอบแบบสอบถามชอบทํา เรียงตามลําดับ 22 
8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามบุคลิกภาพ 24 
9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะการถือครองท่ี

อยูอาศัยในปจจุบัน 
24 

10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรูปแบบท่ีอยูอาศัยใน
ปจจุบัน 

25 

11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณในการ
ซ้ือท่ีอยูอาศัย 

26 

12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณซ้ือท่ียูอาศัย 
จําแนกตามชองทาง 

26 

13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลท่ีไดเคยซ้ือท่ี
อยูอาศัย 

27 

14 แสดงจํานวนและรอยละของแหลงขาวประชาสัมพันธท่ีผูตอบแบบสอบถามไดรับ  
เรียงตามลําดับ 

28 

15 แสดงจํานวนและรอยละของสาเหตุในการซ้ือท่ีอยูอาศัยของผูตอบแบบสอบถาม 
เรียงตามลําดับ 

31 

16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรูปแบบที่อยูอาศัยท่ี
ตองการซ้ือ 

33 

   



 ฎ

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง           หนา 
17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขนาดอยูอาศัยท่ี

ตองการซ้ือ 
34 

18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามงบประมาณในการซ้ือ
ท่ีอยูอาศัย 

35 

19 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
ทรัพยสินรอการขายของประชากรทั้งหมด  

36 

20 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ 37 
21 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานราคา 40 
2. แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการ

จัดจําหนาย 
42 

23 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานสงเสริม
การตลาด 

44 

24 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
ทรัพยสินรอการขายจําแนกตามเพศ 

46 

25 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามเพศ 

47 

26 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามเพศ 

48 

27 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามเพศ 

49 

28 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามเพศ 

50 

29 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
ทรัพยสินรอการขายจําแนกตามสถานภาพ 

51 

30 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามสถานภาพ 

52 

   



 ฏ 

      สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง           หนา 
31 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามสถานภาพ 
53 

32 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามสถานภาพ 

54 

33 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามสถานภาพ 

55 

34 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
ทรัพยสินรอการขายจําแนกตามอายุ 

56 

35 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามอายุ 

57 

36 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามอายุ 

59 

37 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามอายุ 

60 

38 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามอายุ 

61 

39 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
ทรัพยสินรอการขายจําแนกตามระดับการศึกษา 

62 

40 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามระดับการศึกษา 

63 

41 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามระดับการศึกษา 

64 

42 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามระดับการศึกษา 

65 

43 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามระดับการศึกษา 

66 

   



 ฐ

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง           หนา 
44 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ

ทรัพยสินรอการขายจําแนกตามอาชีพ 
67 

45 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามอาชีพ 

68 

46 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามอาชีพ 

69 

47 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามอาชีพ 

70 

48 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามอาชีพ 

71 

49 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
ทรัพยสินรอการขายจําแนกตามรายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือน 

72 

50 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามรายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือน 

73 

51 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามรายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือน 

74 

52 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามรายไดของครอบครัว
เฉล่ียตอเดือน 

75 

53 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามรายไดของครอบครัว
เฉล่ียตอเดือน 

76 

54 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามลักษณะบุคลิกภาพ 

77 

55 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามบุคลิกภาพ 

78 

   



 ฑ

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง           หนา 
56 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามบุคลิกภาพ 
79 

57 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามบุคลิกภาพ 

80 

58 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามบุคลิกภาพ 

81 

59 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
ทรัพยสินรอการขายจําแนกตามความตองการที่อยูอาศัยในปจจุบัน 

82 

60 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานดานผลิตภณัฑท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามความตองการที่อยูอาศัยในปจจุบัน 
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61 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามความตองการที่อยูอาศัยในปจจุบัน 

85 

62 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามความตองการท่ีอยูอาศัย
ในปจจุบัน 

86 

63 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานสงเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามความตองการท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน 

87 

64 แสดงความสัมพันธระหวางเพศกับลักษณะรูปแบบท่ีอยูอาศัยท่ีตองการ 88 
65 แสดงความสัมพันธระหวางสถานภาพกบัลักษณะรูปแบบท่ีอยูอาศัยท่ีตองการ 89 
66 แสดงความสัมพันธระหวางอายุกับลักษณะรูปแบบท่ีอยูอาศัยท่ีตองการ 90 
67 แสดงความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับลักษณะรูปแบบท่ีอยูอาศัยท่ีตองการ 91 
68 แสดงความสัมพันธระหวางอาชีพกับลักษณะรูปแบบท่ีอยูอาศัยท่ีตองการ 92 
69 แสดงความสัมพันธระหวางรายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือนกับลักษณะรูปแบบท่ี

อยูอาศัยท่ีตองการ 
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70 แสดงความสัมพันธระหวางรายไดเฉล่ียของครอบครัวกับราคาท่ีอยูอาศัยท่ีตองการ 94 
71 แสดงจํานวนขอเสนอแนะตอสวนประสมทางการตลาดและและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 95 
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