
 
บทท่ี 2 

ทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 
 

การคนควาแบบอิสระเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขาย
ประเภทอสังหาริมทรัพยท่ีอยูอาศัย ของ บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในคร้ังนี้ ไดศึกษาเอกสารเพ่ือรวบรวมทฤษฎีและ
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ โดยมีสาระดังตอไปนี้ 

 
ทฤษฎี และ แนวคิด 

1. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  
        สวนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึงบริษัทใช

รวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวยเคร่ืองมือตอไปนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน 
และคณะ, 2541 : 35) 

1) ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการ
ของลูกคาใหพึงพอใจผลิตภัณฑท่ีเสนอขายซ่ึงอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ไดผลิตภัณฑจึง
ประกอบดวย สินคา บริการ สถานท่ี องคกร ผลิตภัณฑมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) 
ในสายตาลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได 

2)  ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวท่ีสองท่ีเกิด
ข้ึนมาถัดจาก Product ราคาตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา(Value) 
ของผลิตภัณฑกับราคา ถาคุณคาสูงกวาราคา เขาก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผูกําหนดกลยุทธดานราคา 
ตองคํานึงถึง 

2.1 คุณคาท่ีรับรู (Perceived Value) ในสายตาของลูกคาซ่ึงตองพิจารณาวาการ
ยอมรับของลูกคาในคุณคาผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น 

2.2 ตนทุน สินคาและคาใชจายท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีผูผลิตตองคํานึงถึงเพราะ
ตองลดตนทุนในกระบวนการผลิตสินคาใหถูกลง เพื่อท่ีจะสามารถขายใหได
ในราคาท่ีถูกท่ีสุด เพราะเปนประโยชนของผูบริโภคสูงสุด 

2.3 การแขงขัน ซ่ึงในปจจุบันนี้ เรามักไดยินคําวา ของดีตองราคาถูกดวย จึงจะ
ซ้ือ จากการท่ีผูผลิตบรรดาคูแขงขันทางธุรกิจ ตางหันมาแขงขันถึงการลด
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ตนทุน หรือลดคาใชจายในสวนท่ีไมมี Value Added นั้น ทําใหเกิดศาสตร
ใหมๆ อยางเชน Supply Chain Management (SCM) และ Logistic ข้ึน 

2.4 ประเด็นอ่ืน เชน ภาวะเศรษฐกิจ ท่ีเอ้ือตอการจับจายใชสอยของผูบริโภค 
อาทิ อัตราดอกเบ้ีย อัตราเงินเฟอ ดัชนีการเติบโตของเศรษฐกิจเปนอยางไร 
โดยธุรกิจจะตองปรับกลยุทธดานราคาใหเหมาะสมเพื่อจูงใจผูบริโภคให
ตัดสินใจซ้ือ 

3) ชองทางการจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของ
ชองทางซ่ึงประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑ และบริการจากองคการ
ไปยังตลาดสถาบันท่ีผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย ก็คือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมท่ีชวยใน
การกระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัด
จําหนายจึงประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ (1) ชองทางการจําหนาย (Channel of Distribution) หมายถึง 
เสนทางท่ีผลิตภัณฑ และ(หรือ)กรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภัณฑถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด ในระบบชอง
ทางการจัดจําหนาย จึงประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือ ผูใชทางอุตสาหกรรม (2) การ
สนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Marketing Logistics) หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการ
เคล่ือนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือใชทางอุตสาหกรรม  

4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูล
ระหวางผูขายกับผูซ้ือ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขาย
ทําการขาย (Personal selling) และการติดตอส่ือสารโดยไมใชคน (Non personal selling) เคร่ืองมือ
ในการติดตอส่ือสารมีหลายประการ ซ่ึงอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือตองใชหลักการเลือกใช
เคร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication: IMC) โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เคร่ืองมือ
สงเสริมท่ีสําคัญคือ การโฆษณา (Advertising) การขายโดยใชพนักงาน (Personal selling)  
การสงเสริมการขาย (Sales  Promotion) การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and public 
relations) การตลาดทางตรง (Direct marketing หรือ Direct response marketing)  
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ลูกคา 

ราคา 
(Price) 

ผลิตภัณฑ 
(Product) 

การจัดจําหนาย 
(Place) 

การสงเสริมการตลาด 
(Promotion) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูป 1 แสดงแบบจําลองสวนประสมทางการตลาด (The Four P’s of The Marketing 
Mix)  
 ท่ีมา : Kotler, Philip : Marketing management analysis, planing, Implementation and 
control 9th ed. New Jersey : Prentice Hall international. (1997 : 92) 
 

มีผูท่ีศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือท่ีอยูอาศัย ซ่ึงมีปจจัยของสวน
ประสมทางการตลาด ในดานผลิตภัณฑ (Product) และราคา (Price) เปนตัวอยาง ดังนี้ 

วอเลส สมิท  (อางถึงใน Hempel,1997) อธิบายวาการเลือกท่ีอยูอาศัยจะพิจารณาปจจัย 
5 ประการ ท่ีจะตอบสนองตอความตองการเลือกซ้ือท่ีอยูอาศัย คือ 

1) รูปแบบทางกายภาพของท่ีอยูอาศัย (Shelter) ท่ีจะตองมีความแข็งแรง กอสรางจาก
วัสดุท่ีไดมาตรฐาน ประกอบเขาเปนท่ีอยูอาศัยในแบบตาง ๆ ใหผูบริโภคไดเลือกตามตองการ 

2) ความเปนสวนตัว (Privacy) ท่ีอยูอาศัยจะตองมีพื้นท่ีสําหรับใหความเปนสวนตัวแก
ผูอยูอาศัยได โดยท่ัวไปผูบริโภคตองการที่อยูอาศัยท่ีมีความปลอดภัยอยูกับครอบครัว ท่ีปองกันการ
ลุกลํ้าจากสภาพแวดลอมหรือบุคคลภายนอกได  

3) ทําเลท่ีต้ัง (Location) ดวยเหตุท่ีปกติแลวบานเปนส่ิงท่ีไมสามารถเคล่ือนยายได 
ดังนั้นผูบริโภคสวนใหญจึงตองการความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือหาส่ิงของจําเปนตามรานคา 
ซูเปอรมารเก็ต การเดินทางไปทํางาน การเดินทางไปโรงเรียน มหาวิทยาลัยของบุตรหลาน การ
เดินทางไปพักผอน ชอปปง หรือทํากิจกรรมตาง ๆ นอกจากนี้ทําเลท่ีต้ังนี้ยังเกี่ยวของกับความ
สะดวกตอการเดินทางดวยระบบคมนาคมสาธารณะดวย เชน รถเมล รถไฟฟา เปนตน 
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4) สภาพแวดลอมของท่ีอยูอาศัย (Environmental amenities) ซ่ึงเกี่ยวของกับลักษณะ
ส่ิงแวดลอมของชุมชนท่ีอยูอาศัย ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพิจารณาเลือกซ้ือท่ีอยูอาศัย เกี่ยวของกับ
ลักษณะชุมชนเพื่อนบาน สังคม ส่ิงแวดลอม สระวายน้ํา สวน ความรมร่ืน บริการเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภคสวนกลาง  การไมมีเสียงดังรบกวน ปลอดจากมลภาวะสารพิษตาง  ๆ  และ
สภาพแวดลอมอ่ืน ๆ เชน สโมสร พื้นท่ีสวนกลาง หรือการออกแบบที่สรางความภูมิใจใหกับผูอยู
อาศัย 

5) ความคุมคาในการลงทุน (Investment) การซ้ือท่ีอยูอาศัยเปนรูปแบบการลงทุนชนิด
หนึ่ง ราคาของท่ีพักอาศัยของผูบริโภคแตละรายมีความสัมพันธกับรายไดของผูอยูอาศัยและ
ความสามารถ  ในการจายสําหรับท่ีพักอาศัยนั้น ปจจัยดานราคาจึงเกี่ยวของตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ 
เพื่อใหประหยัดและคุมคาท่ีสุด รวมถึงสามารถสรางผลตอบแทนไดมากกวาถาจะนําท่ีอยูอาศัยมา
เพื่อการลงทุนหรือเก็งกําไร 

นอกจากนี้ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกซ้ือท่ีอยูอาศัยโดยคํานึงถึงลักษณะใชประโยชน 
และ ความสุขความสบาย (Batra and Ahtola, 2000) เชน ขอคิดเห็นตอการเลือกแบบบาน เกิดข้ึน
ระหวางลักษณะการใชประโยชน (เชน เปนท่ีพักอาศัย, เปนศูนยรวมของครอบครัว) และความสุข
ความสบาย (เชน เปน ท่ีพักผอนหยอนใจ โออากวางขวาง) เปนตน 

 
 2.  แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับผูซ้ือและการตัดสินในซ้ือ 

      แนวคิดเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมผูซ้ือ ฟลลิป ค็อตเลอร ไดเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับปจจัยดานตางๆที่เปนส่ิงเรา หรือ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูซ้ือ (Kotler, 1997)  อาทิ 1.
ปจจัยทางวัฒนธรรม (Culture Factors) 2. ปจจัยทางสังคม (Social Factors)  3. ปจจัยสวนบุคคล 
(Personal Factors) และ 4.ปจจัยทางดานจิตวิทยา (Psychological Factors)   

     สําหรับการศึกษาในคร้ังนี้จะมีขอบเขตศึกษาเฉพาะปจจัยสวนบุคคล (Personal 
Factors) โดยการตัดสินใจซ้ือยอมไดรับอิทธิพลโดยตรงจากปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) ท่ี
เปนลักษณะสวนบุคคลและความคิดเกี่ยวกับตนเอง ซ่ึงปจจัยดังกลาวนี้ไดแก อายุ อาชีพ สถานะทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต และบุคลิกภาพ สรุปได ดังนี้ 
       1) อายุ (Age) อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑตางกัน การ
แบงกลุมผูบริโภคตามอายุประกอบดวย ตํ่ากวา 6 ป, 6-11 ป, 1 2-19 ป, 20-34 ป, 35-49 ป, 50-64 
ป และ 65 ปข้ึนไป เชน กลุมวัยรุนชอบทดลองสิ่งแปลกใหม และชอบสินคาประเภทแฟชั่น และ
รายการพักผอนหยอนใจ 
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 2) อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความ
ตองการสินคาและบริการท่ีแตกตางกัน เชน ขาราชการจะซ้ือชุดทํางานและสินคาจําเปน ประธาน
กรรมการบริษัทและภรรยาจะซ้ือเส้ือผาราคาสูง หรือต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงนักการตลาดจะศึกษาวา
ผลิตภัณฑของบริษัท มีบุคคลในอาชีพไหนสนใจ เพื่อท่ีจะจัดกิจกรรมทางการตลาดใหสนองความ
ตองการใหเหมาะสม 
 3) สถานะทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) หรือ รายได (Income) โอกาส
ทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการที่ เขาตัดสินใจซ้ือ  โอกาสเหลานี้
ประกอบดวย รายได การออมทรัพย อํานาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน นักการตลาด
ตองสนใจในแนวโนมของรายไดสวนบุคคล การออม และอัตราดอกเบี้ย ถาภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 
คนมีรายไดตํ่า กิจการตองปรับปรุงดานผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การตั้งราคา ลดการผลิตและ
สินคาคงคลัง และวิธีการตางๆเพ่ือปองกันการขาดแคลนเงินหมุนเวียน 
 4) การศึกษา (Education) ผูท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑมี
คุณภาพดีมากกวาผูท่ีมีการศึกษาตํ่า 
 5) รูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) การดํารงชีวิตในแตละข้ันตอนเปนส่ิงท่ีมี
อิทธิพลตอความตองการ ทัศนคติและคานิยมของบุคคลทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและ
พฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกัน 
 6) บุคลิกภาพ (Individuality) เปนลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล ท่ีทําใหบุคคลมี
ลักษณะแตกตางกัน และมีรูปแบบการตอบสนองตอส่ิงแวดลอมท่ีเปนเอกลักษณของตนเองอยาง
สมํ่าเสมอ ซ่ึงนําไปสูการตัดสินใจท่ีแตกตางกัน 
    
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
  สมลักษณ ศาสตรประสิทธ์ิ  (2545) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือท่ีอยู
อาศัยซ่ึงเปนสินทรัพยรอการขาย (NPA) กรณีศึกษาท่ีอยูอาศัยซ่ึงเปนทรัพยสินรอการขายของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางคือ ผูตองการซื้อ
สินทรัพยสินรอการขายของธนาคารอาคารสงเคราะห จํานวน 784 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
ประกอบดวยแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย สถิติเชิงพรรณา และการ
วิเคราะหคาเฉล่ีย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญซ้ือท่ีอยูอาศัยท่ีเปนทรัพยสินรอการขายเปนบานหลัง
แรก และมีความตองการอยูอาศัยเอง โดยกูเงินเต็มวงเงินท่ีธนาคารกําหนดไว ปจจัยท่ีมีผลตอการ
เลือกซ้ือท่ีอยูอาศัยท่ีเปนสินทรัพยรอการขายมากที่สุดคือ ปจจัยดานราคา และปจจัยดานสินเช่ือ 
สวนเหตุผลท่ีเลือกซ้ือทรัพยสินรอการขายของธนาคารอาคารสงเคราะห เพราะม่ันใจเนื่องจากเปน
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ธนาคารของรัฐ ปจจัยดานทําเลที่ต้ังพบวาสวนใหญสนใจทรัพยสินรอการขายในเขตกรุงเทพฝง
เหนือมากท่ีสุด   
  ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2546, 4-6)  ไดทําการสํารวจโดยใชแบบสอบถามในหัวขอ 
“คนกรุงเทพกับการซ้ือบานมือสอง” ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับความสนใจซ้ือบานมือสอง
พฤติกรรมในการเลือกซ้ือบานมือสองและทัศนคติของคนท่ัวไปเกี่ยวกับการซ้ือบานมือสอง จํานวน 
400 ราย โดยพบวาในจํานวนผูท่ีคิดจะซ้ือท่ีอยูอาศัย มีผูใหความสนใจซ้ือบานมือสองประมาณ 30%  
ซ่ึงถือวาเปนสัดสวนท่ีสูง อยางไรก็ตามความสนใจซ้ือท่ีสํารวจไดดังกลาวนี้ เม่ือถึงเวลาซ้ือจริง
จํานวนอาจลดลง เนื่องจากสินคาท่ีไมเปนท่ีถูกใจหรือไมตรงกับความตองการ และจากผลการ
สํารวจพบวา ผูท่ีสนใจซ้ือบานมือ 2 สวนใหญมีความตองการซ้ือบานเด่ียวมากท่ีสุด โดยปจจัยท่ีมี
ความสําคัญในการตัดสินใจ ไดแก สภาพบาน และราคา 
  วีระพันธ สายแกว (2547) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
เลือกซ้ือบานจัดสรรของลูกคา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ 
ประชาชนในเขตจังหวัดสมุทรสาครท่ีเลือกซ้ือบานในโครงการบานจัดสรรรวม 18 โครงการ 
จํานวนท้ังส้ิน 300 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทดสอบ
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบาน
มือสองของผูบริโภค สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญจะเลือกซ้ือบานจัดสรรโดยนิยมเลือกซ้ือบานประเภทเดี่ยว 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อท่ีอยูอาศัยมากท่ีสุดคือ ปจจัยดานราคา รวมไปถึงปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ไดแก การใชวัสดุกอสรางท่ีไดมาตรฐาน ปจจัยดานสถานที่ ไดแก โครงการมีระบบ
ปองกันน้ําทวมขังท่ีมีประสิทธิภาพ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไดแก การติดตอสถาบัน
การเงินเพื่อใหไดเงินกูมูลคาสูง ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ไดแก กระบวนการใหบริการหลัง
การขาย ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ ไดแก มีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยคอยดูแลตลอด 24 
ช่ัวโมง ปจจัยดานการสรางลักษณะกายภาพ ไดแก การจัดวางภูมิทัศนท่ีสวยงาม 

กฤดิโชติ ทรัพยมหศักดิ์  (2548) ไดศึกษาเร่ืองปญหาของผูซ้ือบานมือสอง ผานบริษัท
ตัวแทนนายหนา :กรณีศึกษา บริษัทดรีมโฮม พร็อพเพอรต้ี จํากัด กลุมตัวอยางท่ีใชคือ ผูซ้ือบานมือ
สองผานบริษัท ดรีมโฮม พร็อพเพอรต้ี จํากัด ระหวางป 2545-2546 จํานวน 59 ราย มีการเก็บขอมูล
ท้ังหมด 3 คร้ัง คร้ังแรกใชแบบสอบถาม โดยการสอบถามทางโทรศัพทจํานวน 59 ราย คร้ังท่ี 2 ใช
แบบสัมภาษณ โดยการสัมภาษณพรอมกับการสํารวจภาคสนามโดยสํารวจผูท่ีมีปญหาเกี่ยวกับท่ีอยู
อาศัย และเปนเจาของท่ีอยูอาศัย จํานวน 6 ราย เปนผูท่ีอยูอาศัยแนวราบ 3 ราย เปนผูอยูอาศัยแนวสูง 
3 ราย และคร้ังท่ี 3 ใชแบบสอบถาม โดยการสอบถามทางภาคสนามจํานวน 26 รายพบวา ผูซ้ือสวน
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ใหญมีรายไดของครัวเรือนประมาณ 50,001-300,000 บาท มีสมาชิกในครัวเรือนประมาณ 3 คน มี
วัตถุประสงคในการซ้ือเพื่ออยูอาศัยเองมากท่ีสุด ซ่ึงในปจจุบันพบวาสวนใหญก็อยูอาศัยเองซ่ึงตรง
กับวัตถุประสงคในการซ้ือ ผูซ้ือบางรายยังไมไดเขาอยูอาศัยเนื่องจากสภาพบานมีปญหา จึงตองทํา
การปรับปรุงซอมแซมกอน ปญหาของการซ้ือบานมือสองผานบริษัทตัวแทนนายหนา คือ ปญหา
เกี่ยวกับตัวบาน ไดแก ปญหาความชํารุดทรุดโทรมของบานและปญหาความชํารุดทรุดโทรมของ
สาธารณูปโภค ปญหาเร่ืองพื้นท่ีใชสอย ปญหาคาใชจายสวนกลาง ปญหาท่ีจอดรถไมเพียงพอ และ
ปญหาการบริหารทรัพยสินสวนกลาง ปญหาเร่ืองความหางไกลจากสาธารณูปการ คาใชจายในการ
ผอนชําระท่ีอยูอาศัยและปญหาเร่ืองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาเกี่ยวกับตัวแทน
นายหนาไดแก ปญหาเกี่ยวกับราคาบานท่ีทางผูซ้ือตองการใหทางบริษัทชวยเจรจาตอรองกับผูขาย
ให ปญหาเกี่ยวกับการติดตอการสาธารณูปโภคการโอนน้ํา ไฟ โทรศัพท ปญหาเกี่ยวกับสัญญาจะ
ซ้ือจะขาย ปญหาของความสะดวกในการท่ีบริษัทตัวแทนนายหนาพาเยี่ยมชมบาน 

ผูซ้ือบานมือสองผานบริษัทตัวแทนนายหนา มีความพึงพอใจตอ ทําเลของบาน มาก
เปนอันดับหนึ่ง รองลงมาเปนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รูปแบบบาน สวนท่ีมีความพึง
พอใจอยูในระดับตํ่า คือ คาใชจายในครัวเรือน คาใชจายสวนกลางซ่ึงจะเกิดเฉพาะอาคารชุด ความ
ทรุดโทรมของสภาพบาน สวนความพึงพอใจตอการใหบริการของบริษัทตัวแทนนายหนา พบวา ผู
ท่ีซ้ือบานจะมีความพึงพอใจในทําเลและประเภทบานท่ีบริษัทจัดหาใหไดตรงตามระดับราคาท่ี
ตองการและพนักงานมีอัธยาศัยดี สวนเร่ืองคาบริการ / คานายหนา ความรวดเร็วในการหาบาน 
ความหลากหลายของประเภทบานและทําเลที่มีใหเลือกนั้น ทางผูซ้ือยังมีความพอใจไมมากนัก 
  ปณณพิชฌ โรจนวุฒนนท  (2548)  ไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีสงเสริมใหผูท่ีกําลังจะซ้ือ
บานสนใจซ้ือบานมือสอง รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงสหสัมพันธ กลุมตัวอยางคือ ผูซ้ือบานใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 284 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถาม 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย สถิติเชิงพรรณา และการวิเคราะหคาเฉล่ีย ผลการวิจัย
พบวาพบวาดานสภาพท่ัวไปของตลาดบานมือสองกลุมตัวอยางเร่ิมใหความสนใจบานมือสองมาก
ข้ึน ซ่ึงนาจะเปนผลจากมาตรการสงเสริมของภาครัฐ รวมทั้งยังสามารถประเมินกําลังซ้ือของตนได
แมนยํา ซ่ึงประเภทท่ีอยูอาศัยท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด ไดแก บานเดี่ยว/บานแฝดชนิดปรับปรุง
เสร็จพรอมอยูอาศัย ในดานทําเลที่มีความตองการบานมือสองมากท่ีสุด ไดแก กรุงเทพฯตอนเหนือ 
รองลงมาคือ กรุงเทพฯ ตะวันออก กับศูนยกลางธุรกิจ โดยอุปทานในตลาดสวนใหญมาจากกรม
บังคับคดี ซ่ึงไมสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคที่ตองการจะซ้ือจากเจาของโดยตรง 
นอกจากนี้ยังพบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการหาแหลงขอมูลประกอบการตัดสินใจท่ีไมเหมาะสม 
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  ดานปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจพบวา มีปจจัยท่ีมีผลมากอยู 3 ดานดวยกัน ไดแก 1.
ปจจัยดานทําเลผูบริโภคจะคํานึงถึงเร่ืองของการคมนาคมเปนหลัก 2.ปจจัยดานการเงิน ผูบริโภคจะ
คํานึงถึงเร่ืองของราคาบานและกําลังซ้ือเปนหลัก ซ่ึงพบวาผูบริโภคสามารถประมาณการกําลังซ้ือ
ของตนเองไดถูกตองสอดคลองกับความเปนจริง 3.ปจจัยดานตัวสินคาพบวา ผูบริโภคจะพิจารณา
เร่ืองความหลากหลายของสินคาท่ีมีใหเลือกเปนหลักจากปจจัยท้ัง 3 ดาน เม่ือพิจารณาแลวพบวา
ประเด็นท่ีจะสงเสริมใหสนใจซ้ือบานมือสอง ไดแก เร่ืองการคมนาคมเพราะบานมือสองสวนใหญ
อยูในตัวเมือง และอยูในแหลงสาธารณูปโภค/สาธารณูปการจึงสะดวกกวา รวมถึงมีมาตรการ
สนับสนุนจากภาครัฐ และสินคาท่ีมีใหเลือกหลากหลายกวาดานมาตรการกระตุนตลาดบานมือสอง
ท่ีสอดคลองกับความตองการพบวา มาตรการที่จะชวยกระตุนตลาดบานมือสองไดอยางมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด คือเร่ืองของการสนับสนุนทางดานการเงิน ท่ีตองอาศัยความรวมมือจากทาง
ภาคเอกชน ท้ังในสวนของนายหนา และสถาบันการเงิน 
  ปานพิษณุ จันทรเพ็ญ (2548)  ไดศึกษาเร่ืองปญหา และการกําหนดกลยุทธเพื่อแกไข
ปญหาการจําหนายสินทรัพยรอการขายหรือสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPA : Non Performing 
Asset) ของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) กลุมตัวอยางของการศึกษา เปนบุคคลทั่วไปท่ี
ตองการซ้ือทรัพยสินรอการขายของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และปจจุบันอาศัยอยูในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไมจํากัดเพศ และอายุ มีรายไดตามเกณฑท่ีการเคหะแหงชาติกําหนด  การ
สุมตัวอยางเปนแบบ Accidental Sampling เก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม ในงานเปดรับจอง
สินทรัพยรอการขาย ท่ีจัดข้ึนท่ีสํานักงานใหญธนาคารทหารไทย  ถ.พหลโยธิน จอมพลเขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ  ระหวางวันท่ี 14-28 กุมภาพันธ 2546 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 200 คน สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว และคาสถิติที พบวา
ปจจัยปญหาดานสวนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินทรัพยรอการขายของ
ธนาคาร ประกอบดวย 
  1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สภาพทรัพยที่ธนาคารถือครอง มีสภาพเส่ือมโทรม 
ไมเหมาะสมกับราคา รูปแบบบานไมเปนท่ีพอใจของลูกคา ฯลฯ 
  2. ราคา (Price) ทรัพยสินของธนาคารมีราคาสูงเกินไป ฯลฯ 
  3. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) ชองทางการจัดจําหนายของธนาคารมีไม
เพียงพอ ฯลฯ 
  4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธไมจูงใจลูกคา 
การสงเสริมการขายไมท่ัวถึง ฯลฯ 


