
 
บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 
 

การคนควาแบบอิสระเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขาย 
ประเภทอสังหาริมทรัพยท่ีอยูอาศัยของ บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจํานวน 
200 ชุด ณ ศูนยแสดง และจําหนายทรัพย บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด ในชวง
เดือน ม.ค – ก.พ. 2552 ซ่ึงผลการศึกษาแบงออกเปน 5 สวนคือ 

 สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และคําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลอื่น ๆ ไดแก กิจกรรมท่ี
ชอบทํา ลักษณะบุคลิกภาพ 

 สวนท่ี 2   ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายของ 
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยปจจัยดานสวน
ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดการชองทางการจัดจําหนาย และดานการ
สงเสริมการตลาด 
  สวนท่ี 3   ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายของ บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด ในเขต
กรุงเทพมหานคร  จําแนกตาม เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายไดของ
ครอบครัวเฉล่ียตอเดือน ลักษณะบุคลิกภาพ และความตองการที่อยูอาศัยในปจจุบัน 
 สวนท่ี 4  ขอมูลแสดงความสัมพันธของความตองการทรัพยสินรอการขาย จําแนก
ตาม เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือน 
  สวนท่ี 5  ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะท่ีมีตอการซ้ือสินทรัพยรอการขายในดานตาง ๆ 
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สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
  

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย 77 38.5 
หญิง 123 61.5 

รวม 200 100.0 
 

 จากตารางท่ี 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 123 คน คิด
เปนรอยละ 61.5 และเพศชาย จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 38.5 
 
ตารางท่ี  2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
โสด 101 50.5 
 สมรส 88 44.0 
 หมาย หยาราง แยกกันอยู 11 5.5 

รวม 200 100.0 
 

 จากตารางท่ี 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 101 คน 
คิดเปนรอยละ 50.5 รองลงมามีสถานภาพสมรส จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 44.4 และมี
สถานภาพหมาย อยาราง แยกกันอยู จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 5.5 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
 

อายุ (ป) จํานวน (คน) รอยละ 
20-29 ป 89 44.5 
30-49 ป 96 48.0 
50 ปข้ึนไป 15 7.5 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางท่ี 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 30-49 ป จํานวน 96 คน 
คิดเปนรอยละ 48.0 รองลงมามีอายุระหวาง 20-29 ป จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 44.5 และมีอายุ 
50 ปข้ึนไป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 7.5 ตามลําดับ 
 
 
ตารางท่ี  4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 70 35.0 
ปริญญาตรี 87 43.5 
สูงกวาปริญญาตรี 43 21.5 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางท่ี 4 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 
87 คน คิดเปนรอยละ 43.5 รองลงมามีการศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 70 คน คิดเปน
รอยละ 35.0 และมีการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 21.5 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 
นักศึกษา 6 3.0 
พนักงานรัฐวสิาหกิจ 15 7.5 
รับราชการ 13 6.5 
พนักงานบริษทัเอกชน 110 55.0 
แมบาน / พอบาน 5 2.5 
ประกอบธุรกจิสวนตัว 41 20.5 
อ่ืน ๆ 10 5.0 

รวม 200 100 
อ่ืนๆไดแก รับจาง จํานวน 7 คน และพิธีกร จํานวน 3 คน 
 
 

จากตารางท่ี 5 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน 
จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 55.0 รองลงมาประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 
20.5 รองลงมาเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 7.5 รองลงมารับราชการ 
จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 6.5 รองลงมาคือ อ่ืนๆจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 5.0 รองลงมาเปน
แมบาน / พอบาน จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.5 และ นักศึกษา จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดของครอบครัวเฉล่ีย/
เดือน 

  

รายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 
 ตํ่ากวา 20,000 บาท 56 28.0 
 20,001 - 30,000 บาท 35 17.5 
 30,001 - 40,000 บาท 17 8.5 
 40,001 - 50,000 บาท 26 13.0 
 50,001 - 60,000 บาท 9 4.5 
 60,001 บาทข้ึนไป 57 28.5 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางท่ี 6 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดของครอบครัวเฉลี่ย/เดือน 
60,001 บาทข้ึนไป จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 28.5 รองลงมามีรายไดตํ่ากวา 20,000 บาท จํานวน 
56 คน คิดเปนรอยละ 28.0 รองลงมามีรายได 20,001-30,000 บาท จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 
17.5 รองลงมามีรายได 40,001-50,000 บาท จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 13.0 รองลงมามีรายได 
30,001-40,000 บาท จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 8.5  และมีรายได 50,001-60,000 บาท จํานวน 9 
คน คิดเปนรอยละ 4.5  ตามลําดับ 
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   ตารางท่ี  7 แสดงจํานวนและรอยละของกิจกรรมท่ีผูตอบแบบสอบถามชอบทํา เรียงตามลําดบั 
 

กิจกรรม 

ความคิดเห็น 

อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 อันดับ 5 รวม 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
ทํางานอดิเรกในยามวาง 
 

40 48 41 40 9 178 
(22.5) (27.0) (23.0) (22.5) (5.1) (100.0) 

รวมทํากิจกรรมกับสังคมใน
วาระสําคัญตาง ๆ 

7 32 23 22 34 118 
(5.9) (27.1) (19.5) (18.6) (28.8) (100.0) 

ชอบเดินทางพกัผอนในวันหยุด 
 

44 22 42 41 21 170 
(25.9) (12.9) (24.7) (24.1) (12.4) (100.0) 

ชอบเลนกีฬา 
 

24 16 28 34 24 126 
(19.0) (12.7) (22.2) (27.0) (19.0) (100.0) 

ชอบไปงานร่ืนเริงหรือแหลง
บันเทิง 
 

17 34 19 25 38 133 
(12.8) (25.6) (14.3) (18.8) (28.6) (100.0) 

รวมทํากิจกรรมกับชมรมท่ี
สมัครเปนสมาชิกไว 

14 11 10 13 36 84 
(16.7) (13.1) (11.9) (15.5) (42.9) (100.0) 

ชอบไปซ้ือของ (Shopping) 
 

41 23 29 17 12 122 
(33.6) (18.9) (23.8) (13.9) (9.8) (100.0) 

อ่ืน ๆ 
 

10 4 0 0 13 27 
(37.0) (14.8) (0.0) (0.0) (48.1) (100.0) 

   อ่ืนๆ ไดแก ดู TV จํานวน 14 คน ฟงเพลง จํานวน 10 คน และอานหนังสือ จํานวน 3 คน 
 

จากตารางท่ี 7 พบวากจิกรรมท่ีผูตอบแบบสอบถามชอบทําสามารถแจกแจงไดดังนี ้
กิจกรรมท่ีมีผูเลือกรวมกันทุกอันดับ สูงสุดไดแกทํางานอดิเรกในยามวาง ซ่ึงมีจํานวน

คร้ังท่ีเลือก 178 คร้ัง 
ทํางานอดิเรกในยามวาง  มีผูเลือกเปนอันดับ 2 มากท่ีสุด จํานวน 48 คน คิดเปนรอย

ละ 27.0 รองลงมาเลือกเปนอันดับ 3 จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 23.0 รองลงมาเลือกเปนอันดับ  
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1 และอันดับ 4 จํานวนอันดับละ 40 คน คิดเปนรอยละ 22.5 และเลือกเปนอันดับ 5 จํานวน 9 คน คิด
เปนรอยละ 5.1 โดยมีผูเลือกรวมทุกอันดับ จํานวน 178 คร้ัง 

รวมทํากิจกรรมกับสังคมในวาระสําคัญตาง ๆ มีผูเลือกเปนอันดับ 5 มากท่ีสุด จํานวน 
34 คน คิดเปนรอยละ 28.8 รองลงมาเลือกเปนอันดับ 2 จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 27.1 รองลงมา
เลือกเปนอันดับ 3 จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 19.5 รองลงมาเลือกเปนอันดับ 4 จํานวน 22 คน คิด
เปนรอยละ 18.6 และเลือกอันดับ 1 จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 5.9 โดยมีผูเลือกรวมทุกอันดับ 
จํานวน 118 คร้ัง 

ชอบเดินทางพักผอนในวันหยุด มีผูเลือกเปนอันดับ 1 มากท่ีสุด จํานวน 44 คน คิดเปน
รอยละ 25.9    รองลงมาเลือกเปนอันดับ 3 จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 24.7 รองลงมาเลือกเปน
อันดับ 4 จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 24.1 รองลงมาเลือกเปนอันดับ 2 จํานวน 22 คน คิดเปนรอย
ละ 12.9และเลือกเปนอันดับ 5 จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ12.4 โดยมีผูเลือกรวมทุกอันดับ จํานวน  
170 คร้ัง 

ชอบเลนกีฬา มีผูเลือกเปนอันดับ 4 มากท่ีสุด จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 27.0 
รองลงมาเลือกเปนอันดับ 3 จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 22.2  รองลงมาเลือกเปนอันดับ 1 และ
อันดับ 5 จํานวนอันดับละ 24 คน คิดเปนรอยละ 19.0 และเลือกเปนอันดับ 2 จํานวน 16 คน คิดเปน
รอยละ 12.7 โดยมีผูเลือกรวมทุกอันดับ จํานวน 126 คร้ัง 

ชอบไปงานร่ืนเริงหรือแหลงบันเทิง มีผูเลือกเปนอันดับ 5 มากที่สุด จํานวน 38 คน 
คิดเปนรอยละ 28.6 รองลงมาเลือกเปนอันดับ 2 จํานวน34 คร้ัง คิดเปนรอยละ 25.6 รองลงมาเลือก
เปนอันดับ 4 จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 18.8 รองลงมาเลือกเปนอันดับ และเลือกเปนลําดับ 1 
จํานวน 17 คน ติดเปนรอยละ 12.8 โดยมีผูเลือกรวมทุกอันดับ จํานวน 133 คร้ัง 

รวมทํากิจกรรมกับชมรมท่ีสมัครเปนสมาชิกไว มีผูเลือกเปนอันดับ 5 มากท่ีสุด 
จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 42.9 รองลงมาเลือกเปนอันดับ 1 จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 16.7 
รองลงมาเลือกเปนอันดับ 4 จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 15.5 รองลงมาเลือกเปนอันดับ 2 จํานวน 
11 คน คิดเปนรอยละ 13.1 และเลือกเปนอันดับ 3 จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 11.9 โดยมีผูเลือก
รวมทุกอันดับ จํานวน 84 คร้ัง 

ชอบไปซ้ือของ (Shopping) มีผูเลือกเปนอันดับ 1 มากท่ีสุด จํานวน 41 คน คิดเปนรอย
ละ 33.6 รองลงมาเลือกเปนอันดับ 3 จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 23.8 รองลงมาเลือกเปนอันดับ 2 
จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 18.9 รองลงมาเลือกเปนอันดับ 4 จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 13.9
และเลือกเปนอันดับ 5 จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 9.8 โดยมีผูเลือกรวมทุกอันดับ  
จํานวน 122 คร้ัง 



 24

อ่ืนๆ ไดแก ดู TV  ฟงเพลง และอานหนังสือ มีผูเลือกเปนอันดับ 5 มากท่ีสุด จํานวน 
13 คน คิดเปนรอยละ 48.1 และเลือกเปนอันดับ 1 จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 37.0 โดยมีผูเลือก
รวมทุกอันดับ จํานวน 27 ครั้ง 

 
ตารางท่ี  8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามบุคลิกภาพ  
 

บุคลิกภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

ชอบสันโดษ คิดกอนทํา มีแรงบันดาลใจ
จากตัวเอง 

68 34.0 

ชอบเขาสังคม ทํากอนคิด,มีแรงบันดาล
ใจจากส่ิงแวดลอม 

132 66.0 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางท่ี 8 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชอบเขาสังคม จํานวน 132 คน คิด
เปนรอยละ 66.0 และชอบสันโดษ จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 34.0 
  
ตารางท่ี  9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะการถือครองท่ีอยู
อาศัยในปจจุบัน 
 

ลักษณะการถือครองท่ีอยูอาศัย จํานวน (คน) รอยละ 
เปนของตนเอง 72 36.0 

เปนของบิดา / มารดา หรือญาติ 76 38.0 

คูสมรส 21 10.5 
อ่ืน ๆ 31 15.5 

รวม 200 100.0 
อ่ืนๆ ไดแก เชา จํานวน 23 คน เปนของบริษัท จํานวน 7 คน และเปนของลูก จํานวน 1 คน 

 

จากตารางท่ี 9 พบวาลักษณะการอยูอาศัยของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนของ
บิดา/มารดา หรือญาติ จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 38.0 รองลงมาเปนของตนเอง จํานวน 72 คน 
คิดเปนรอยละ 36.0 รองลงมาเปนอ่ืน ๆ ไดแก เชา เปนของบริษัท และเปนของลูกจํานวน 31 คน คิด
เปนรอยละ 15.5 และท่ีเหลือจํานวนเปนของคูสมรสจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 10.5 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรูปแบบท่ีอยูอาศัยใน
ปจจุบัน 

 

รูปแบบท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน จํานวน (คน) รอยละ 
 บานเดี่ยว 1 ช้ัน 26 13.0 
 บานเดี่ยว 2 ช้ัน 87 43.5 
 ทาวนเฮาส 1 ช้ัน 7 3.5 
 ทาวนเฮาส 2 ช้ัน 13 6.5 
 อาคารพาณิชย 25 12.5 
 หองชุด / คอนโดมิเนยีม 35 17.5 
 อ่ืน ๆ 7 3.5 

รวม 200 100.0 
อ่ืนๆ ไดแก อพารตเมนท จํานวน 5 คน  และหอพักจํานวน 2 คน 
   

จากตารางท่ี 10 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีท่ีอยูอาศัยเปนบานเดี่ยว 2 ช้ัน 
จํานวน 87  คน คิดเปนรอยละ 43.5 รองลงมาเปนหองชุด / คอนโดมิเนียม จํานวน 35  คน คิดเปน
รอยละ 17.5 รองลงมาเปนบานเดี่ยว 1 ช้ัน จํานวน 26  คน คิดเปนรอยละ 13.0 รองลงมาเปนอาคาร
พาณิชย จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 12.5 รองลงมาเปนทาวนเฮาส 2 ช้ัน จํานวน 13 คน คิดเปน
รอยละ 6.5 และเปนทาวนเฮาส 1 ช้ันและอ่ืน ๆ ไดแก อพารทเมนท และหอพักจํานวนอยางละ 7 คน 
คิดเปนรอยละ 3.5  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณในการซ้ือท่ี
อยูอาศัย 
  

ประสบการณในการซ้ือท่ีอยูอาศัย จํานวน (คน) รอยละ 
 ไมเคย 122 61.0 
 เคยซ้ือท่ีอยูอาศัยมือหนึ่ง 61 30.5 
 เคยซ้ือท่ีอยูอาศัยมือสอง 17 8.5 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางท่ี 11 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยมีประสบการณในการซ้ือท่ี
อยูอาศัยมีจํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 61.0 รองลงมาเคยซ้ือท่ีอยูอาศัยมือหนึ่ง จํานวน 61 คน คิด
เปนรอยละ 30.5 และเคยซ้ือท่ีอยูอาศัยมือสอง จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 8.5 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี  12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณซ้ือท่ียูอาศัย จําแนก
ตามชองทาง  

 

ชองทางการซ้ือ / ไดขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจซ้ือ 

จํานวน (คน) รอยละ 

ธนาคารพาณิชย 7 8.5 
บริษัทบริหารสินทรัพย 5 6.0 
ติดตอเองตามปายประกาศ 27 32.5 
บริษัทนายหนาอสังหาริมทรัพย 11 13.3 
ติดตอตรงจากโครงการ 29 34.9 
อ่ืนๆ 4 4.8 

รวม 83 100.0 
อ่ืนๆ ไดแก เพือ่นแนะนํา จํานวน 2 คน และอินเตอรเนต็ จํานวน 2 คน 

 

จากตารางท่ี 12 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยซ้ือท่ีอยูอาศัยจากการติดตอ
โครงการ จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 34.9 รองลงมาติดตอเองตามปายประกาศ จํานวน 27 คน คิด
เปนรอยละ 32.5 รองลงมาจากบริษัทนายหนาอสังหาริมทรัพย จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 13.3 
รองลงมาจากธนาคารพาณิชย จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 8.4 รองลงมาจากบริษัทบริหารสินทรัพย 
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จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 6.0 และอ่ืน ๆไดแก เพื่อนแนะนํา และอินเตอรเน็ตจํานวน 4 คน คิด
เปนรอยละ 4.8  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี  13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลท่ีไดเคยซ้ือท่ีอยู
อาศัย 
 

เหตุผลในการซ้ือท่ีอยูอาศัย จํานวน (คน) รอยละ 
เพื่อขยายครอบครัว 49 57.6 
เพื่อการลงทุน เก็งกําไร 17 20.0 
เพื่อสภาพแวดลอมท่ีดีข้ึน 4 4.7 
เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 13 15.3 
อ่ืนๆ 2 2.4 

รวม 85 100 
อ่ืนๆ ไดแก เพือ่ครอบครัว จํานวน 2 คน 
 

จากตารางท่ี 13 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญท่ีเคยซ้ือท่ีอยูอาศัยมีเหตุผลในการ
ซ้ือเพื่อขยายครอบครัว จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 57.6 รองลงมาเพื่อการลงทุน เก็งกําไร จํานวน  
17 คน คิดเปนรอยละ 20.0 รองลงมาเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 
15.3 รองลงมาเพื่อสภาพแวดลอมท่ีดีข้ึน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.7  และอ่ืน ๆ ไดแก เพื่อ
ครอบครัวจํานวน 2  คน คิดเปนรอยละ 2.4 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  14 แสดงจํานวนและรอยละของแหลงขาวประชาสัมพันธท่ีผูตอบแบบสอบถามไดรับ  
เรียงตามลําดับ 
 

แหลงขาวประชาสัมพันธ 

ความคิดเห็น 

อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 อันดับ 5 รวม 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

หนังสือพิมพ 
 

53 64 37 27 10 191 
(27.7) (33.5) (19.4) (14.1) (5.2) (100.0) 

นิตยสาร 
 

6 16 23 25 19 89 
(6.7) (18.0) (25.8) (28.1) (21.3) (100.0) 

พนักงานของ บสก. 
 

13 22 15 25 2 77 
(16.9) (28.6) (19.5) (32.5) (2.6) (100.0) 

Banner ใน Web Site ตาง ๆ 
 

2 9 7 17 22 57 
(3.5) (15.8) (12.3) (29.8) (38.6) (100.0) 

โทรทัศน 
 

38 37 26 26 28 155 
(24.5) (23.9) (16.8) (16.8) (18.1) (100.0) 

การตั้งบูธแนะนําบริการ 
 

19 10 15 31 34 109 
(17.4) (9.2) (13.8) (28.4) (31.2) (100.0) 

เพื่อนหรือคนรูจัก 
 

15 9 26 15 33 98 
(15.3) (9.2) (26.5) (15.3) (33.7) (100.0) 

วิทย ุ
 

3 4 13 6 19 45 
(6.7) (8.9) (28.9) (13.3) (42.2) (100.0) 

ปายโฆษณา ใบปลิว แผนพบั 
 

49 24 33 27 24 157 
(31.2) (15.3) (21.0) (17.2) (15.3) (100.0) 

แบบสอบถาม 2 0 0 0 0 2 
(100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) 
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จากตารางท่ี  14  พบวาแหลงขาวประชาสัมพันธท่ีผูตอบแบบสอบถามไดรับ สามารถ
แจกแจงไดดังนี้  

แหลงขาวประชาสัมพันธท่ีมีผูเลือกรวมกันทุกอันดับ สูงสุดไดแกหนังสือพิมพจํานวน
ท่ีเลือกคือ 191 คร้ัง 

หนังสือพิมพ มีผูเลือกเปนอันดับ 2 มากท่ีสุด จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 33 
รองลงมาเลือกเปนอันดับ 1 จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 27.7 รองลงมาเลือกเปนอันดับ 3 จํานวน 
37 คน คิดเปนรอยละ 19.4 รองลงมาเลือกเปนอันดับ 4 จาํนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 14.1 และเลือก
เปนอันดับ 5 จาํนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 5.2 โดยมีผูเลือกในทุกอันดบัรวมกันท้ังหมด 191 คร้ัง 

นิตยสาร มีผูเลือกเปนอันดับ 4 มากท่ีสุด จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 28.1 รองลงมา
เลือกเปนอันดับ 3 จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 25.8 รองลงมาเลือกเปนอันดับ 5 จํานวน 19 คน คิด
เปนรอยละ 21.3 รองลงมาเลือกเปนอันดับ 2 จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 18.0 และเลือกเปน
อันดับ 1 จํานวน 6 คน โดยมีผูเลือกในทุกอันดับรวมกันท้ังหมด 89 คร้ัง 

พนักงานของ บสก. มีผูเลือกเปนอันดับ 4 มากที่สุด จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 
32.5 รองลงมาเลือกเปนอันดับ 2 จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 28.6 รองลงมาเลือกเปนอันดับ 3 
จํานวน15 คน คิดเปนรอยละ 19.5 รองลงมาเลือกเปนอันดับ 1 จํานาว 13 คน คิดเปนรอยละ 16.9 
และ เลือกเปนอันดับ 5 จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.6 โดยมีผูเลือกในทุกอันดับรวมกันท้ังหมด 
77 คร้ัง 

Banner ใน Web Site ตาง ๆ มีผูเลือกเปนอันดับ 5 มากท่ีสุด จํานวน 22 คน คิดเปน
รอยละ 38.6 รองลงมาเลือกเปนอันดับ 4 จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 29.8 รองลงมาเลือกเปน
อันดับ 2 จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 15.8 รองลงมาเลือกเปนอันดับ 3 จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 
12.3 และเลือกเปนอันดับ 1 จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.5 โดยมีผูเลือกในทุกอันดับรวมกัน
ท้ังหมด 57 คร้ัง 

โทรทัศน มีผูเลือกเปนอันดับ 1 มากท่ีสุด จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 24.5 รองลงมา
เลือกเปนอันดับ 2 จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 23.9 รองลงมาเลือกเปนอันดับ 5 จํานวน 28 คน คิด
เปนรอยละ 18.1 และเลือกเปนอันดับ 3 และ 4 จํานวนอันดับละ 26 คน คิดเปนรอยละ 16.8 โดยมีผู
เลือกในทุกอันดับรวมกันท้ังหมด 155 คร้ัง 

การตั้งบูธแนะนําบริการ มีผูเลือกเปนอันดับ 5 มากท่ีสุด จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 
31.2รองลงมาเลือกเปนอันดับ 4 จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 28.4 รองลงมาเลือกเปนอันดับ 1 
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 17.4 รองลงมาเลือกเปนอันดับ 3 จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ13.8 



 30

และเลือกเปนอันดับ 2 จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 9.2 โดยมีผูเลือกในทุกอันดับรวมกันท้ังหมด 
109 คร้ัง 

เพื่อนหรือคนรูจัก มีผูเลือกเปนอันดับ 5 มากท่ีสุด จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 33.7 
รองลงมาเลือกเปนอันดับ 3 จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 26.5 รองลงมาเลือกเปนอันดับ 1 และ4 
จํานวนอันดับละ 15 คน คิดเปนรอยละ 15.3 และเลือกเปนอันดับ 2 จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 9.2 
โดยมีผูเลือกในทุกอันดับรวมกันท้ังหมด 98 คร้ัง 

วิทยุ มีผูเลือกเปนอันดับ 5 มากท่ีสุด จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 42.2 รองลงมา
เลือกเปนอันดับ 3 จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 28.9 รองลงมาเลือกเปนอันดับ 4 จํานวน 6 คน คิด
เปนรอยละ 13.3 รองลงมาเลือกเปนอันดับ 2 จํานวน 4 คนคิดเปนรอยละ 8.9 และเลือกเปนอันดับ 1 
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6.7 โดยมีผูเลือกในทุกอันดับรวมกันท้ังหมด 45 คร้ัง 

ปายโฆษณา ใบปลิว แผนพบั มีผูเลือกเปนอันดับ 1 มากท่ีสุด จํานวน 49 คน คิดเปน
รอยละ 31.2 รองลงมาเลือกเปนอันดับ 3 จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 21.1 รองลงมาเลือกเปน
อันดับ 4 จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 17.2 และเลือกเปนอันดับ 2 และ 4 จํานวนอันดับละ 24 คน 
คิดเปนรอยละ 15.3โดยมีผูเลือกในทุกอันดบัรวมกันท้ังหมด 157 คร้ัง 

แบบสอบถาม มีผูเลือกเปนอันดับ 1 จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 100.0  
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    ตารางท่ี  15 แสดงจํานวนและรอยละของสาเหตุในการซ้ือท่ีอยูอาศัยของผูตอบแบบสอบถาม เรียง   
    ตามลําดบั 

 

สาเหตุสําคัญในการตัดสินใจซ้ือท่ีอยูอาศัย 

ความคิดเห็น 

อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 รวม 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

ขยายครอบครัว 
 

64 30 30 124 
(51.6) (24.2) (24.2) (100.0) 

ท่ีอยูอาศัยเดิมคับแคบ 
 

31 49 46 126 
(24.6) (38.9) (36.5) (100.0) 

ท่ีอยูอาศัยเดิมสภาพแวดลอมไมด ี
 

4 50 48 102 
(3.9) (49.0) (47.1) (100.0) 

ท่ีอยูอาศัยเดิมการเดินทางไมสะดวก 
 

46 52 38 136 
(33.8) (38.2) (27.9) (100.0) 

ซ้ือเพื่อการลงทุน เก็งกําไร 
 

50 7 23 80 
(62.5) (8.8) (28.8) (100.0) 

อ่ืน ๆ 
 

3 2 7 12 
(25.0) (16.7) (58.3) (100.0) 

อื่นๆ ไดแก เก็บไวใหลูก จํานวน 4 คน เก็บไว จํานวน 3 คน ที่อยูเดิมใหญไปจํานวน 3 คน มีที่อยูอาศัยเปนของ
ตนเอง จํานวน 1 และใหลูกนองอยู จํานวน 1 คน 

 

จากตารางท่ี 15 สาเหตุในการซ้ือท่ีอยูอาศัยของผูตอบแบบสอบถาม สามารถแจกแจง
ไดดังนี้  

สาเหตุในการซ้ือท่ีอยูอาศัยท่ีมีผูเลือกรวมกันทุกอันดับ สูงสุดไดแกท่ีอยูอาศัยเดิมการ
เดินทางไมสะดวก จํานวนท่ีเลือกคือ 136 คร้ัง 

ขยายครอบครัว มีผูเลือกเปนอันดับ 1 มากท่ีสุด จํานวน 64 คน คิดเปนรอย
ละ 51.6 และเลือกในอันดับท่ี 2 และ 3 จํานวนลําดับละ 30 คน คิดเปนรอยละ 24.2 โดยมีผูเลือกใน
ทุกอันดับรวมกันท้ังหมด 124 คร้ัง 
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ท่ีอยูอาศัยเดิมคับแคบ มีผูเลือกเปนอันดับ 2 มากท่ีสุด จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 
38.9 รองลงมาเลือกเปนอันดับ 3 จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 36.5 และเลือกเปนอันดับ 1 จํานวน  
31 คน คิดเปนรอยละ 24.6 โดยมีผูเลือกในทุกอันดับรวมกันท้ังหมด 126 คร้ัง 

ท่ีอยูอาศัยเดิมสภาพแวดลอมไมดี มีผูเลือกเปนอันดับ 2 มากท่ีสุด จํานวน 50 คน คิด
เปนรอยละ 49.0 รองลงมาเลือกเปนอันดับ 3 จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 47.1 และเลือกเปน
อันดับ 1 จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 3.9  โดยมีผูเลือกในทุกอันดับรวมกันท้ังหมด 102 คร้ัง 

ท่ีอยูอาศัยเดิมการเดินทางไมสะดวก มีผูเลือกเปนอันดับ 2 มากท่ีสุด จํานวน 52 คน 
คิดเปนรอยละ 38.2 รองลงมาเลือกเปนอันดับ 1 จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 33.8 และเลือกเปน
อันดับ 3 จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 27.9 โดยมีผูเลือกในทุกอันดับรวมกันท้ังหมด 136 คร้ัง 

ซ้ือเพื่อการลงทุน เก็งกําไรมีผูเลือกเปนอันดับ 1 มากท่ีสุด จํานวน 50 คน คิดเปนรอย
ละ 62.5 รองลงมาเลือกเปนอันดับ 3 จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 28.8 และเลือกเปนอันดับ 2 
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 8.8  โดยมีผูเลือกในทุกอันดับรวมกันท้ังหมด 80 คร้ัง 

อ่ืนๆ ไดแกเก็บไวใหลูก เก็บไว ท่ีอยูเดิมใหญไป มีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง และให
ลูกนองอยูมีผูเลือกเปนอันดับ 3 มากท่ีสุด จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 58.3 รองลงมาเลือกเปน
อันดับ 1 จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 25.0 และเลือกเปนอันดับ 2 จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 16.7 
โดยมีผูเลือกในทุกอันดับรวมกันท้ังหมด 12 คร้ัง 
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ตารางท่ี  16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรูปแบบท่ีอยูอาศัยท่ี
ตองการซ้ือ 
  

รูปแบบท่ีอยูอาศัยท่ีตองการซื้อมากท่ีสุด จํานวน (คน) รอยละ 
บานเดี่ยว 1 ช้ัน 7 3.5 
บานเดี่ยว 2 ช้ัน 83 41.5 
ทาวนเฮาส 1 ช้ัน 2 1.0 
ทาวนเฮาส 2 ช้ัน 16 8.0 
อาคารพาณิชย 35 17.5 
บานแฝด 1 0.5 
หองชุด / คอนโดมิเนียม 56 28.0 

รวม 200 100.0 
 

 จากตารางท่ี 16 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการบานเดีย่ว 2 ช้ัน มีจํานวน 
83 คน คิดเปนรอยละ 41.5 รองลงมาเปนหองชุด / คอนโดมีเนยีม จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 
28.0 รองลงมาเปนอาคารพาณิชย จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 17.5 รองลงมาเปนทาวนเฮาส 2 ช้ัน 
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 8.0 รองลงมาเปนบานเดี่ยว 1 ช้ัน จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.5 
รองลงมาเปนทาวนเฮาส 1 ช้ัน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.0  และบานแฝดจํานวนรวม 1 คน  
คิดเปนรอยละ 0.5  ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34

ตารางท่ี  17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขนาดอยูอาศัยท่ีตองการซ้ือ 
  

ขนาดพื้นท่ีอยูอาศัยท่ีตองการ จํานวน (คน) รอยละ 
นอยกวา 20 ตรว. 7 3.5 
 20-50 ตรว. 102 51.0 
 51-100 ตรว. 68 34.0 
 101-200 ตรว. 13 6.5 
 มากกวา 200 ตรว.ข้ึนไป 10 5.0 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางท่ี 17 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการซ้ือท่ีอยูอาศัยขนาด 20-50 
ตรว. จํานวน 102  คน คิดเปนรอยละ 51.0  รองลงมาขนาด 51-100 ตรว. จํานวน 68 คน คิดเปนรอย
ละ 34.0 รองลงมาขนาด 101-200 ตรว. จํานวน 13  คน คิดเปนรอยละ 6.5 รองลงมามากกวา 200 
ตรว.ข้ึนไป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 5.0 และนอยกวา 20 ตรว. จํานวน 7  คน คิดเปนรอยละ 
3.5  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามงบประมาณในการซ้ือท่ี
อยูอาศัย 
  

งบประมาณในการซ้ือท่ีอยูอาศัย จํานวน (คน) รอยละ 
ตํ่ากวา 5 แสนบาท 28 14.0 
5 แสน - 1 ลานบาท 54 27.0 
1 ลาน - 2 ลานบาท 63 31.5 
2 ลาน - 5 ลานบาท 40 20.0 
5 ลาน - 10 ลานบาท 15 7.5 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางท่ี 18 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีงบประมาณในการซ้ือท่ีอยูอาศัย
ในชวง 1 – 2 ลานบาท มีจํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 31.5 รองลงมา 5 แสน- 1 ลานบาท จํานวน 
54 คน คิดเปนรอยละ 27.0 รองลงมา 2 – 5 ลานบาท จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 20.0 รองลงมา 
ตํ่ากวา 5 แสนบาท จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 14.0 และ5 – 10 ลาน จํานวน 15 คน คิดเปนรอย
ละ 7.5 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 2   ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายของ บริษัท
บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบดวยปจจัยดานสวน
ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดการชองทางการจัดจําหนาย และดานการ
สงเสริมการตลาด 
 

ตารางท่ี  19 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสิน
รอการขายของประชากรท้ังหมด  
 

สวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ คาเฉล่ีย ระดับความสําคัญ อันดับ 
ดานผลิตภัณฑ 3.80 มาก 3 
ดานราคา 4.08 มาก 1 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.40 ปานกลาง 4 
ดานการสงเสริมการตลาด 3.81 มาก 2 

  

จากตารางท่ี 19 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาด
ดานตาง ๆ โดยรวมในระดับ มาก ท้ังในดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด ซ่ึง
ดานราคามีคาเฉล่ียสูงสุด สวนดานชองทางการจัดหนายมีระดับความสําคัญ ปานกลาง 

ซ่ึงสามารถเรียงลําดับความสําคัญไดดังนี้ อันดับ 1 ดานราคา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.08 
อันดับ 2  ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ียเทากับ 3.81 อันดับ 3 ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.80 และอันดับท่ี 4 ดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.40 
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ตารางท่ี  20 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของระดบัความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ 
 

 
สวนประสมทาง

การตลาดดานผลิตภณัฑ 

ระดับความสําคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด รวม  
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

บสก.มีท่ีอยูอาศัยให
เลือกหลายรูปแบบ 

33 105 60 2 0 200 3.85 
(16.5) (52.5) (30.0) (1.0) (0.0) (100) (มาก) 

คุณภาพของวสัดุและ
การกอสราง 

62 53 81 4 0 198 3.87 
(31.0) (26.5) (40.5) (2.0) (0.0) (100) (มาก) 

สภาพความใหมของ
บาน (ไมโทรม) 

39 80 81 0 0 200 3.79 
(19.5) (40.0) (40.5) (0.0) (0.0) (100) (มาก) 

พื้นท่ีใชสอยจดัได
เหมาะสม 

48 57 94 1 0 200 3.76 
(24.0) (28.5) (47.0) (0.5) (0.0) (100) (มาก) 

บสก.มีการประกันการ
กอสรางหลังโอน 

40 82 75 3 0 200 3.80 
(19.8) (40.6) (38.1) (1.5) (0.0) (100) (มาก) 

มีพื้นท่ีสวนกลาง เชน 
สระวายน้ํา  สวนหยอม 
สนามเด็กเลน 
รานอาหาร  

13 82 93 12 0 200 3.48 
(6.5) (41.0) (46.5) (6.0) (0.0) (100)  (ปานกลาง) 

 
 

สาธารณูปโภคครบครัน
ไฟฟาสวาง/น้าํประปา/
โทรศัพท / อินเทอรเน็ต 

43 105 42 10 0 200 3.91 
(21.5) (52.5) (21.0) (5.0) (0.0) (100) (มาก) 

ทําเลที่ต้ัง NPA ของ 
บสก.สะดวกตอการ
เดินทาง เชนใกลแหลง
ชุมชน ติดถนนใหญ/ทาง
ดวน หรือใกลรถไฟฟา 

63 60 73 4 0 200 3.91 
(31.5) (30.0) (36.5) (2.0) (0.0) (100) (มาก) 

รวม 
3.80 

(มาก) 
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จากตารางท่ี 20 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.80 โดยสามารถแจกแจงไดดังนี้ 
 บสก.มีท่ีอยูอาศัยใหเลือกหลายรูปแบบ  มีผูใหความสําคัญระดับมาก 105 คน คิดเปน
รอยละ 52.2 รองลงมาเปนระดับปานกลาง จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 30.0 รองลงมาเปนระดับ
มากท่ีสุดจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 16.5 และระดับนอยจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.0 โดยมี
คาเฉล่ียรวมเทากับ 3.85 ดังนั้นปจจัยขอนี้สรุปไดวามีความสําคัญเปนระดับมาก 
 คุณภาพของวัสดุและการกอสราง มีผูใหความสําคัญระดับปานกลาง 81 คน คิดเปน
รอยละ 40.5 รองลงมาเปนระดับมากท่ีสุด จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 31.0 รองลงมาเปนระดับ
มากจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 26.5 และระดับนอยจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.0 โดยมี
คาเฉล่ียรวมเทากับ 3.87 ดังนั้นปจจัยขอนี้สรุปไดวามีความสําคัญเปนระดับมาก 

สภาพความใหมของบาน (ไมโทรม) มีผูใหความสําคัญระดับปานกลาง 81 คน คิดเปน
รอยละ 40.5 รองลงมาเปนระดับมาก จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 40.0 และระดับมากท่ีสุดจํานวน 
39 คน คิดเปนรอยละ 19.5 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.79 ดังนั้นปจจัยขอนี้สรุปไดวามีความสําคัญ
เปนระดับมาก 

พื้นท่ีใชสอยจัดไดเหมาะสม มีผูใหความสําคัญระดับปานกลาง 94 คน คิดเปนรอยละ 
47.0 รองลงมาเปนระดับมาก จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 28.5 รองลงมาเปนระดับมากท่ีสุด
จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 24.0 และระดับนอยจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.5 โดยมีคาเฉล่ีย
รวมเทากับ 3.76 ดังนั้นปจจัยขอนี้สรุปไดวามีความสําคัญเปนระดับมาก 

บสก.มีการประกันการกอสรางหลังโอน มีผูใหความสําคัญระดับมาก 82 คน คิดเปน
รอยละ 40.6 รองลงมาเปนระดับปานกลาง จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 38.1 รองลงมาเปนระดับ
มากท่ีสุดจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 19.8 และระดับนอยจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.5 โดยมี
คาเฉล่ียรวมเทากับ 3.80 ดังนั้นปจจัยขอนี้สรุปไดวามีความสําคัญเปนระดับมาก 

มีพื้นท่ีสวนกลาง เชน สระวายน้ํา  สวนหยอม สนามเด็กเลน รานอาหาร มีผูให
ความสําคัญระดับปานกลาง 93 คน คิดเปนรอยละ 46.5 รองลงมาเปนระดับมาก จํานวน 82 คน คิด
เปนรอยละ 41.0 รองลงมาเปนระดับมากท่ีสุดจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 6.5 และระดับนอย
จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 6.0 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.48 ดังนั้นปจจัยขอนี้สรุปไดวามี
ความสําคัญเปนระดับปานกลาง 

สาธารณูปโภคครบครันไฟฟาสวาง/น้ําประปา/โทรศัพท / อินเทอรเน็ต มีผูให
ความสําคัญระดับมาก 105 คน คิดเปนรอยละ 52.2 รองลงมาเปนระดับปานมากท่ีสุด จํานวน 43 คน 
คิดเปนรอยละ 21.5 รองลงมาเปนระดับปานกลางจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 21.0 และระดับนอย



 39

จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 5.0 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.91 ดังนั้นปจจัยขอนี้สรุปไดวามี
ความสําคัญเปนระดับมาก 

ทําเลที่ต้ัง NPA ของ บสก.สะดวกตอการเดินทาง เชนใกลแหลงชุมชน ติดถนนใหญ/
ทางดวน หรือใกลรถไฟฟา มีผูใหความสําคัญระดับปานกลาง 73 คน คิดเปนรอยละ 36.5 รองลงมา
เปนระดับมากท่ีสุด จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 31.5 รองลงมาเปนระดับมากท่ีสุดจํานวน 60 คน 
คิดเปนรอยละ 30.0 และระดับนอยจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.0 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.91 
ดังนั้นปจจัยขอนี้สรุปไดวามีความสําคัญเปนระดับมาก 
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ตารางท่ี  21 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของระดบัความสําคัญของปจจัยดานราคา 
 

 
สวนประสมทาง
การตลาดดานราคา 

ระดับความสําคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด รวม 
คาเฉล่ีย

(แปลผล) 
จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

ราคาท่ีตํ่ากวาการซ้ือ
บานมือหนึ่ง 

89 82 28 1 0 200 4.30 
(44.5) (41.0) (14.0) (0.5) (0.0) (100) (มาก) 

มีอัตราเงินดาวนท่ีเก็บ
ใหเลือก 

77 95 27 1 0 200 4.24 
(38.5) (47.5) (13.5) (0.5) (0.0) (100) (มาก) 

จํานวนเงินท่ีผอนสงตอ
เดือนท่ีตํ่ากวา 

63 89 46 2 0 200 4.07 
(31.5) (44.5) (23.0) (1.0) (0.0) (100) (มาก) 

ระยะเวลาท่ีผอนสงท่ีมี
ใหเลือก 

43 91 57 9 0 200 3.84 
(21.5) (45.5) (28.5) (4.5) (0.0) (100) (มาก) 

อัตราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากวา 83 84 33 0 0 200 4.25 
(41.5) (42.0) (16.5) (0.0) (0.0) (100) (มาก) 

อัตราคาบํารุงรักษา
สวนกลางท่ีตํ่ากวา (คา
ไฟฟาถนน ยาม คนทํา
ความสะอาด และคน
สวน ฯลฯ) 

42 73 79 5 1 200 3.75 
(21.0) (36.5) (39.5) (2.5) (0.5) (100) (มาก) 

รวม 
4.08 

(มาก) 
 

จากตารางท่ี 21 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอสวนประสมทาง
การตลาดดานราคาโดยรวมในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.08โดยสามารถแจกแจงไดดังนี้ 

ราคาท่ีตํ่ากวาการซ้ือบานมือหนึ่ง มีผูใหความสําคัญระดับมากท่ีสุด 89  คน คิดเปน
รอยละ  44.5  รองลงมาเปนระดับมาก จํานวน 82  คน คิดเปนรอยละ 41.0  รองลงมาเปนระดับปาน
กลางจํานวน 28  คน คิดเปนรอยละ 14 .0 และระดับนอยจํานวน 1  คน คิดเปนรอยละ 0.5 โดยมี
คาเฉล่ียรวมเทากับ 4.30  ดังนั้นปจจัยขอนี้สรุปไดวามีความสําคัญเปนระดับมาก 
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มีอัตราเงินดาวนท่ีเก็บใหเลือก มีผูใหความสําคัญระดับมาก 95  คน คิดเปนรอยละ 
47.5  รองลงมาเปนระดับมากท่ีสุด จํานวน 77  คน คิดเปนรอยละ 38.5  รองลงมาเปนระดับปาน
กลางจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 13.5  และระดับนอยจํานวน 1  คน คิดเปนรอยละ 0.5 โดยมี
คาเฉล่ียรวมเทากับ 4.21 ดังนั้นปจจัยขอนี้สรุปไดวามีความสําคัญเปนระดับมาก 

จํานวนเงินท่ีผอนสงตอเดือนท่ีตํ่ากวา มีผูใหความสําคัญระดับมาก 89  คน คิดเปนรอย
ละ 44.5  รองลงมาเปนระดับมากท่ีสุด จํานวน 63  คน คิดเปนรอยละ 31.5 รองลงมาเปนระดับปาน
กลางจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 23.0  และระดับนอยจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.0  โดยมี
คาเฉล่ียรวมเทากับ 4.07 ดังนั้นปจจัยขอนี้สรุปไดวามีความสําคัญเปนระดับมาก 

ระยะเวลาท่ีผอนสงท่ีมีใหเลือก มีผูใหความสําคัญระดับมาก 91  คน คิดเปนรอยละ 
45.5รองลงมาเปนระดับปานกลางจํานวน 57  คน คิดเปนรอยละ 28.5 รองลงมาเปนระดับมากท่ีสุด
จํานวน 43  คน คิดเปนรอยละ 21.5  และระดับนอยจํานวน 9  คน คิดเปนรอยละ 4.5 โดยมีคาเฉล่ีย
รวมเทากับ 3.84 ดังนั้นปจจัยขอนี้สรุปไดวามีความสําคัญเปนระดับมาก 

อัตราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากวา มีผูใหความสําคัญระดับมาก 84  คน คิดเปนรอยละ 42.0 
รองลงมาเปนระดับมากท่ีสุด จํานวน 83  คน คิดเปนรอยละ 41.5  และระดับปานกลางจํานวน 33  
คน คิดเปนรอยละ 16.5 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.25  ดังนั้นปจจัยขอนี้สรุปไดวามีความสําคัญเปน
ระดับมาก 

อัตราคาบํารุงรักษาสวนกลางท่ีตํ่ากวา (คาไฟฟาถนน ยาม คนทําความสะอาด และคน
สวน ฯลฯ) มีผูใหความสําคัญระดับปานกลาง 79 คน คิดเปนรอยละ 39.5 รองลงมาเปนระดับมาก 
จํานวน 73  คน คิดเปนรอยละ 36.5 รองลงมาเปนระดับมากท่ีสุดจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 21.0 
รองลงมาเปนระดับนอยจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.5 และระดับนอยท่ีสุดจํานวน 1 คน คิดเปน
รอยละ 0.5  โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.75  ดังนั้นปจจัยขอนี้สรุปไดวามีความสําคัญเปนระดับมาก 
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ตารางท่ี  22 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย 
 

สวนประสมทาง
การตลาดดานชอง
ทางการจัดจําหนาย 

ระดับความสําคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด รวม 
คาเฉล่ีย

(แปลผล) 
จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

บสก.มีตัวแทนจําหนาย
กระจายอยูท่ัวไปทําให
งายตอการติดตอซ้ือขาย 

9 83 92 16 0 200 3.43 
(4.5) (41.5) (46.0) (8.0) (0.0) (100) (ปานกลาง) 

บสก.มีเว็บไซต แสดง
รายละเอียดขอมูล NPA 
อยางครบถวน 

50 89 58 3 0 200 3.93 
(25.0) (44.5) (29.0) (1.5) (0.0) (100) (มาก) 

บสก.มีระบบการจัด
ประมูล NPA 

8 29 104 43 16 200 2.85 
(4.0) (14.5) (52.0) (21.5) (8.0) (100) (ปานกลาง) 

รวม 
3.40 

(ปานกลาง) 
 

จากตารางท่ี 22 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอสวนประสมทาง
การตลาดดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.40 โดย
สามารถแจกแจงไดดังนี้ 

บสก. มีตัวแทนจําหนายกระจายอยูท่ัวไปทําใหงายตอการติดตอซ้ือขาย  มีผูให
ความสําคัญระดับปานกลาง 92  คน คิดเปนรอยละ 46.0  รองลงมาเปนระดับมาก จํานวน 83  คน 
คิดเปนรอยละ 41.5  รองลงมาเปนระดับนอย จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 8.0  และระดับมากท่ีสุด
จํานวน 9  คน คิดเปนรอยละ 4.5  โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.43  ดังนั้นปจจัยขอนี้สรุปไดวามี
ความสําคัญเปนระดับปานกลาง 

บสก.มีเว็บไซต แสดงรายละเอียดขอมูล NPA อยางครบถวน มีผูใหความสําคัญระดับ
มาก  89 คน คิดเปนรอยละ 44.5 รองลงมาเปนระดับปานกลาง จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 29.0 
รองลงมาเปนระดับมากท่ีสุด จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 25.0  และระดับนอยจํานวน 3  คน คิด
เปนรอยละ 1.5  โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.40  ดังนั้นปจจัยขอนี้สรุปไดวามีความสําคัญเปนระดับ
มาก 
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บสก.มีระบบการจัดประมูล NPA มีผูใหความสําคัญระดับปานกลาง 104   คน คิดเปน
รอยละ 52.0 รองลงมาเปนระดับนอย จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 21.5 รองลงมาเปนระดับมาก 
จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 14.5 รองลงมาเปนระดับนอยท่ีสุด จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 8.0 
และระดับมากที่สุดจํานวน 8  คน คิดเปนรอยละ 4.0 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 2.85  ดังนั้นปจจัยขอ
นี้สรุปไดวามีความสําคัญเปนระดับปานกลาง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44

ตารางท่ี  23 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยดานสงเสริม
การตลาด 
 

สวนประสมทาง
การตลาดดานสงเสริม

การตลาด 

ระดับความสําคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด รวม  
คาเฉล่ีย

(แปลผล) 
จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

บสก.ใหบริการขาวสาร
ตาง ๆ ของโครงการ
อยางตอเนื่องและ
สมํ่าเสมอ 

9 66 90 34 1 200 3.24 
(4.5) (33.0) (45.0) (17.0) (0.5) (100) (ปานกลาง)

ส่ิงจูงใจ เชน ฟรีคาโอน 
แถมบัตรเติมน้าํมัน 
แถมเฟอรนิเจอรและ
เคร่ืองใชไฟฟาหรือแจก
บัตรกํานัลตางๆ 

96 63 36 5 0 200 4.25 
(48.0) (31.5) (18.0) (2.5) (0.0) (100) (มาก) 

บสก.มีบริการหลังการ
ขายให 

62 68 63 7 0 200 3.92 
(31.0) (34.0) (31.5) (3.5) (0.0) (100) (มาก) 

พนักงานของ บสก.มี
ความสามารถในการ
แกไขปญหาเฉพาะหนา
ได 

55 60 77 8 0 200 3.81 
(27.5) (30.0) (38.5) (4.0) (0.0) (100) (มาก) 

พนักงานของ บสก.
ใหบริการดวยความ
รวดเร็วและเสมอภาค 

53 65 77 5 0 200 3.83 
(26.5) (32.5) (38.5) (2.5) (0.0) (100) (มาก) 

รวม 
3.81 

(มาก) 
 

จากตารางท่ี 23 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.81 โดยสามารถแจกแจงไดดังนี้ 
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บสก.ใหบริการขาวสารตาง ๆ ของโครงการอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  มีผูให
ความสําคัญระดับปานกลาง  90  คน คิดเปนรอยละ 45.0 รองลงมาเปนระดับมาก จํานวน 66  คน 
คิดเปนรอยละ 33.0 รองลงมาเปนระดับนอย จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 17.0 รองลงมาเปนระดับ
มากท่ีสุด จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 4.5 และระดับนอยท่ีสุดจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.50 
โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.24 ดังนั้นปจจัยขอนี้สรุปไดวามีความสําคัญเปนระดับปานกลาง 

ส่ิงจูงใจ เชน ฟรีคาโอน แถมบัตรเติมน้ํามัน แถมเฟอรนิเจอรและเคร่ืองใชไฟฟาหรือ
แจกบัตรกํานัลตางๆ มีผูใหความสําคัญระดับมากท่ีสุด 96  คน คิดเปนรอยละ 48.0 รองลงมาเปน
ระดับมาก จํานวน 63  คน คิดเปนรอยละ 31.5 รองลงมาเปนระดับปานกลาง จํานวน 36 คน คิดเปน
รอยละ 18.0 และระดับนอยจํานวน 5  คน คิดเปนรอยละ 2.5 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.25 ดังนั้น
ปจจัยขอนี้สรุปไดวามีความสําคัญเปนระดับมาก 

บสก.มีบริการหลังการขายให มีผูใหความสําคัญระดับมาก 68  คน คิดเปนรอยละ 
34.0 รองลงมาเปนระดับปานกลาง จํานวน 63  คน คิดเปนรอยละ 31.5 รองลงมาเปนระดับมากท่ีสุด 
จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 31.0 และระดับนอยจํานวน 7  คน คิดเปนรอยละ 3.5 โดยมีคาเฉล่ีย
รวมเทากับ 3.92  ดังนั้นปจจัยขอนี้สรุปไดวามีความสําคัญเปนระดับมาก 

พนักงานของ บสก.มีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาได มีผูให
ความสําคัญระดับปานกลาง 77 คน คิดเปนรอยละ 38.5 รองลงมาเปนระดับมาก จํานวน 60 คน คิด
เปนรอยละ 30.0  รองลงมาเปนระดับมากท่ีสุด จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 27.5 และระดับนอย 
จํานวน 5  คน คิดเปนรอยละ 2.54 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.83 ดังนั้นปจจัยขอนี้สรุปไดวามี
ความสําคัญเปนระดับมาก 

พนักงานของ บสก.ใหบริการดวยความรวดเร็วและเสมอภาค มีผูใหความสําคัญระดับ 
ปานกลาง 77 คน คิดเปนรอยละ 38.5 รองลงมาเปนระดับมาก จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 32.5  
รองลงมาเปนระดับมากท่ีสุด จํานวน 53  คน คิดเปนรอยละ 26.5 และระดับนอย จํานวน 5  คน คิด
เปนรอยละ 2.5 โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.83  ดังนั้นปจจัยขอนี้สรุปไดวามีความสําคัญเปน 
ระดับมาก 
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สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
ทรัพยสินรอการขายของ บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร  
จําแนกตาม เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือน 
ลักษณะบุคลิกภาพ และความตองการท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน 
 
ตารางท่ี  24 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสิน
รอการขายจําแนกตามเพศ 
 

สวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ 

เพศ 

ชาย  (n=77) หญิง (n=123) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ดานผลิตภัณฑ 
3.76 3.81 

(มาก) (มาก) 

ดานราคา 
4.14 4.03 

(มาก) (มาก) 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
3.27 3.22 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ดานการสงเสริมการตลาด 
4.04 3.66 

(มาก) (มาก) 
 

จากตารางท่ี 24 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศตางกัน ใหความสําคัญตอสวน
ประสมทางการตลาดดานตาง ๆ ดังนี้ 
 ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและหญิงสวนใหญใหความสําคัญตอสวนประสมทาง
การตลาดโดยรวมและในแตละดานอยูเหมือนกัน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริม
การตลาดอยูในระดับมาก สวนดานชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี  25 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามเพศ 
 

สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ 

เพศ 

ชาย  (n=77) หญิง (n=123) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

บสก.มีท่ีอยูอาศัยใหเลือกหลายรูปแบบ 
3.90 3.81 

(มาก) (มาก) 

คุณภาพของวสัดุและการกอสราง 
3.92 3.81 

(มาก) (มาก) 

สภาพความใหมของบาน (ไมโทรม) 
3.71 3.84 

(มาก) (มาก) 

พื้นท่ีใชสอยจดัไดเหมาะสม 
3.73 3.79 

(มาก) (มาก) 

บสก.มีการประกันการกอสรางหลังโอน 
3.79 3.78 

(มาก) (มาก) 

ท่ีอยูอาศัยของ บสก.สามารถตอเติมปรับปรุงได 
3.33 3.57 

(มาก) (มาก) 
มีพื้นท่ีสวนกลาง เชน สระวายน้ํา  สวนหยอม สนามเด็ก
เลน รานอาหาร 

3.79 3.98 
(มาก) (มาก) 

สาธารณูปโภคครบครันไฟฟาสวาง/น้ําประปา/โทรศัพท / 
อินเทอรเน็ต 

3.90 3.93 
(มาก) (มาก) 

 

จากตารางท่ี 25 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศตางกัน ใหความสําคัญตอสวน
ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามในทุกเพศ ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑโดยรวมเหมือนกันในระดับมาก  
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ตารางท่ี  26 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
ทรัพยสินรอการขายจําแนกตามเพศ 
 

สวนประสมทางการตลาดดานราคา 

เพศ 

ชาย  (n=77) หญิง (n=123) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ราคาท่ีตํ่ากวาการซ้ือบานมือหนึ่ง 
4.42 4.22 

(มาก) (มาก) 

มีอัตราเงินดาวนท่ีเก็บใหเลือก 
4.36 4.16 

(มาก) (มาก) 

จํานวนเงินท่ีผอนสงตอเดือนท่ีตํ่ากวา 
4.12 4.03 

(มาก) (มาก) 

ระยะเวลาท่ีผอนสงท่ีมีใหเลือก 
3.84 3.84 

(มาก) (มาก) 

อัตราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากวา 
4.25 4.25 

(มาก) (มาก) 
อัตราคาบํารุงรักษาสวนกลางท่ีตํ่ากวา (คาไฟฟาถนน ยาม 
คนทําความสะอาด และคนสวน ฯลฯ) 

3.87 3.66 
(มาก) (มาก) 

 

จากตารางท่ี 26 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศตางกัน ใหความสําคัญตอสวน
ประสมทางการตลาดดานราคา ดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามในทุกเพศ ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานราคา
โดยรวมเหมือนกันในระดับมาก  
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ตารางท่ี  27 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามเพศ 
 

สวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย 

เพศ 

ชาย  (n=77) หญิง (n=123) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

บสก.มีตัวแทนจําหนายกระจายอยูท่ัวไปทาํใหงายตอการ
ติดตอซ้ือขาย 

3.51 3.37 
(มาก) (ปานกลาง) 

บสก.มีเว็บไซต แสดงรายละเอียดขอมูล NPA อยาง
ครบถวน 

3.42 3.40 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

บสก.มีระบบการจัดประมูล NPA 
2.88 2.87 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
 

จากตารางท่ี 27 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศตางกัน ใหความสําคัญตอสวน
ประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย ดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามในทุกเพศ สวนใหญใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาด
ดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ยกเวนผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงท่ีให
ความสําคัญกับเร่ือง บสก. มีตัวแทนจําหนายกระจายอยูท่ัวไปทําใหงายตอการติดตอซ้ือขายใน
ระดับมาก 
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ตารางท่ี  28 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามเพศ 
 

สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด 

เพศ 

ชาย  (n=77) หญิง (n=123) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

บสก.ใหบริการขาวสารตาง ๆ ของโครงการอยางตอเนื่อง
และสมํ่าเสมอ 

3.36 3.16 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ส่ิงจูงใจ เชน ฟรีคาโอน ,แถมบัตรเติมน้ํามัน,แถม
เฟอรนิเจอรและเคร่ืองใชไฟฟาหรือแจกบัตรกํานัลตางๆ 

4.51 4.09 
(มากท่ีสุด) (มาก) 

บสก.มีบริการหลังการขายให 
4.21 3.75 

(มาก) (มาก) 
พนักงานของ บสก.มีความสามารถในการแกไขปญหา
เฉพาะหนาได 

4.09 3.63 
(มาก) (มาก) 

พนักงานของ บสก.ใหบริการดวยความรวดเร็ว 
และเสมอภาค 

4.01 3.71 
(มาก) (มาก) 

 

จากตารางท่ี 28 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศตางกัน ใหความสําคัญตอสวน
ประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด ดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย ใหความสําคัญกับเร่ือง ส่ิงจูงใจ เชน ฟรีคาโอน แถมบัตร
เติมน้ํามัน แถมเฟอรนิเจอร และเคร่ืองใชไฟฟาหรือแจกบัตรกํานัลตางๆ ในระดับมากท่ีสุด ให
ความสําคัญกับเร่ือง บสก.มีบริการหลังการขายให พนักงานของ บสก.มีความสามารถในการแกไข
ปญหาเฉพาะหนาได และพนักงานของ บสก.ใหบริการดวยความรวดเร็ว และเสมอภาค ในระดับ
มาก สวนเร่ือง บสก.ใหบริการขาวสารตางๆ ของโครงการอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอให
ความสําคัญในระดับปานกลาง 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง ใหความสําคัญกับเร่ือง ส่ิงจูงใจ เชน ฟรีคาโอน แถม
บัตรเติมน้ํามัน แถมเฟอรนิเจอร และเคร่ืองใชไฟฟาหรือแจกบัตรกํานัลตางๆ บสก.มีบริการหลัง
การขายให พนักงานของ บสก.มีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาได และพนักงานของ 
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บสก. ใหบริการดวยความรวดเร็ว และเสมอภาค ในระดับมาก สวนเร่ือง บสก. ใหบริการขาวสาร
ตาง ๆ ของโครงการอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี  29 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสิน
รอการขายจําแนกตามสถานภาพ 
 

สวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ 

สถานภาพ 

โสด (n=101) สมรส (n=88) 
หมาย หยาราง

แยกกันอยู (n=11) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ดานผลิตภัณฑ 
3.88 3.67 3.92 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ดานราคา 
4.11 3.99 4.38 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
3.29 3.18 3.24 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ดานการสงเสริมการตลาด 
3.84 3.72 4.18 

(มาก) (มาก) (มาก) 
 

จากตารางท่ี 29 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพตางกัน ใหความสําคัญตอ
สวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ ดังนี้ 
 ผูตอบแบบสอบถามทุกสถานภาพสวนใหญใหความสําคัญตอสวนประสมทาง
การตลาดโดยรวมและในแตละดานอยูเหมือนกัน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริม
การตลาดอยูในระดับมาก ยกเวนดานชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี  30 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามสถานภาพ 
 

สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ 

สถานภาพ 

โสด (n=101) สมรส (n=88) 
หมาย หยาราง

แยกกันอยู (n=11) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

บสก.มีท่ีอยูอาศัยใหเลือกหลายรูปแบบ 
3.89 3.74 4.27 

(มาก) (มาก) (มาก) 

คุณภาพของวสัดุและการกอสราง 
4.10 3.59 3.64 

(มาก) (มาก) (มาก) 

สภาพความใหมของบาน (ไมโทรม) 
3.99 3.57 3.73 

(มาก) (มาก) (มาก) 

พื้นท่ีใชสอยจดัไดเหมาะสม 
4.01 3.49 3.73 

(มาก) (มาก) (มาก) 

บสก.มีการประกันการกอสรางหลังโอน 
3.87 3.66 4.09 

(มาก) (มาก) (มาก) 
ท่ีอยูอาศัยของ บสก. สามารถตอเติม
ปรับปรุงได 

3.43 3.51 3.73 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

มีพื้นท่ีสวนกลาง เชน สระวายน้ํา  
สวนหยอม สนามเด็กเลน รานอาหาร 

3.80 3.99 4.18 
(มาก) (มาก) (มาก) 

สาธารณูปโภคครบครันไฟฟาสวาง/
น้ําประปา/โทรศัพท / อินเทอรเน็ต 

3.98 3.83 4.00 
(มาก) (มาก) (มาก) 

 

จากตารางท่ี 30 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพตางกัน ใหความสําคัญตอ
สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามในทุกสถานภาพสวนใหญใหความสําคัญตอสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก ยกเวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพโสดท่ีให
ความสําคัญกับเร่ืองท่ีอยูอาศัยของ บสก.สามารถตอเติมปรับปรุงได ในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี  31 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
ทรัพยสินรอการขายจําแนกตามสถานภาพ 
 

สวนประสมทางการตลาดดานราคา 

สถานภาพ 

โสด (n=101) สมรส (n=88) 
หมาย หยาราง

แยกกันอยู (n=11) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ราคาท่ีตํ่ากวาการซ้ือบานมือหนึ่ง 
4.26 4.31 4.55 

(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

มีอัตราเงินดาวนท่ีเก็บใหเลือก 
4.28 4.14 4.73 

(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

จํานวนเงินท่ีผอนสงตอเดือนท่ีตํ่ากวา 
4.14 3.94 4.36 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ระยะเวลาท่ีผอนสงท่ีมีใหเลือก 
3.87 3.81 3.82 

(มาก) (มาก) (มาก) 

อัตราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากวา 
4.28 4.18 4.55 

(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 
อัตราคาบํารุงรักษาสวนกลางท่ีตํ่ากวา (คา
ไฟฟาถนน ยาม คนทําความสะอาด  
และคนสวน ฯลฯ) 

3.81 3.59 4.27 
(มาก) (มาก) (มาก) 

 

จากตารางท่ี 31 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพตางกัน ใหความสําคัญตอ
สวนประสมทางการตลาดดานราคา ดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพ โสด และสมรส ใหความสําคัญตอสวนประสมทาง
การตลาดดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพ หมาย หยารางแยกกันอยู ใหความสําคัญกับเร่ือง 
ราคาท่ีตํ่ากวาการซ้ือบานมือหนึ่ง มีอัตราเงินดาวนท่ีเก็บใหเลือก และอัตราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากวา ใน
ระดับมากท่ีสุด สวนเร่ือง จํานวนเงินท่ีผอนสงตอเดือนท่ีตํ่ากวา ระยะเวลาท่ีผอนสงท่ีมีใหเลือก และ
อัตราคาบํารุงรักษาสวนกลางท่ีตํ่ากวา ใหความสําคัญในระดับมาก 
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ตารางท่ี  32 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามสถานภาพ 
 

สวนประสมทางการตลาด 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 

สถานภาพ 

โสด (n=101) สมรส (n=88) 
หมาย หยาราง

แยกกันอยู (n=11) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

บสก.มีตัวแทนจําหนายกระจายอยูท่ัวไปทาํ
ใหงายตอการติดตอซ้ือขาย 

3.45 3.39 3.55 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

บสก.มีเว็บไซต แสดงรายละเอียดขอมูล 
NPA อยางครบถวน 

3.51 3.28 3.36 
(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

บสก.มีระบบการจัดประมูล NPA 
2.90 2.85 2.82 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
 

จากตารางท่ี 32 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพตางกัน ใหความสําคัญตอ
สวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย ดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพโสด ใหความสําคัญกับเร่ือง บสก.มีเว็บไซต แสดง
รายละเอียดขอมูล NPA อยางครบถวน ในระดับมาก สวนเร่ือง บสก.มีตัวแทนจําหนายกระจายอยู
ท่ัวไปทําใหงายตอการติดตอซ้ือขาย และ บสก.มีระบบการจัดประมูล NPA ใหความสําคัญในระดับ
ปานกลาง 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรส ใหความสําคัญกับสวนประสมทาง
การตลาดดานชองทางการจดัจําหนายโดยรวมในระดับปานกลาง 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพหมาย หยารางแยกกนัอยู ใหความสําคัญกับเร่ือง 
บสก.มีตัวแทนจําหนายกระจายอยูท่ัวไปทาํใหงายตอการติดตอซ้ือขายในระดับมาก สวนเร่ือง บสก.
มีเว็บไซต แสดงรายละเอียดขอมูล NPA อยางครบถวน และบสก.มีระบบการจดัประมูล NPA ให
ความสําคัญในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี  33 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามสถานภาพ 
 

สวนประสมทางการตลาดดาน 
การสงเสริมการตลาด 

สถานภาพ 

โสด (n=101) สมรส (n=88) 
หมาย หยาราง

แยกกันอยู (n=11) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

บสก.ใหบริการขาวสารตาง ๆ ของ
โครงการอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

3.35 3.09 3.45 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ส่ิงจูงใจ เชน ฟรีคาโอน แถมบัตรเติมน้ํามัน
แถมเฟอรนิเจอรและเคร่ืองใชไฟฟาหรือ
แจกบัตรกํานลัตางๆ 

4.22 4.25 4.55 
(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

บสก.มีบริการหลังการขายให 
3.93 3.90 4.09 

(มาก) (มาก) (มาก) 
พนักงานของ บสก.มีความสามารถในการ
แกไขปญหาเฉพาะหนาได 

3.83 3.70 4.45 
(มาก) (มาก) (มาก) 

พนักงานของ บสก.ใหบริการดวยความ
รวดเร็วและเสมอภาค 

3.92 3.66 4.36 
(มาก) (มาก) (มาก) 

 

จากตารางท่ี 33 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพตางกัน ใหความสําคัญตอ
สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพโสด และสมรส ใหความสําคัญกับส่ิงจูงใจ เชน ฟรี
คาโอน แถมบัตรเติมน้ํามัน แถมเฟอรนิเจอร และเคร่ืองใชไฟฟาหรือแจกบัตรกํานัลตางๆ บสก.มี
บริการหลังการขายให พนักงานของ บสก.มีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาได และ
พนักงานของ บสก.ใหบริการดวยความรวดเร็วและเสมอภาค ในระดับมาก สวนเร่ือง บสก.
ใหบริการขาวสารตาง ๆ ของโครงการอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ใหความสําคัญในระดับปาน
กลาง 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพ หมาย หยารางแยกกันอยู ใหความสําคัญกับ
ส่ิงจูงใจ เชน ฟรีคาโอน แถมบัตรเติมน้ํามัน แถมเฟอรนิเจอรและเคร่ืองใชไฟฟาหรือแจกบัตรกํานัล
ตางๆในระดับมากท่ีสุด ใหความสําคัญกับ บสก.มีบริการหลังการขายให พนักงานของ บสก.มี



 56

ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาได พนักงานของ บสก.ใหบริการดวยความรวดเร็วและ
เสมอภาคในระดับมาก และสวนเร่ือง บสก. ใหบริการขาวสารตาง ๆ ของโครงการอยางตอเนื่อง
และสมํ่าเสมอ ใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี  34 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสิน
รอการขายจําแนกตามอายุ 
 

สวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ 

อายุ 

20-29 ป (n=89) 30-49 ป(n=96) 50 ปขึ้นไป(n=15) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ดานผลิตภัณฑ 
3.89 3.77 3.37 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

ดานราคา 
4.14 4.07 3.72 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
3.32 3.21 2.93 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ดานการสงเสริมการตลาด 
3.82 3.85 3.45 

(มาก) (มาก) (มาก) 
 

จากตารางท่ี 34 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีชวงอายุตางกัน ใหความสําคัญตอสวน
ประสมทางการตลาดดานตาง ๆ ดังนี้ 
 ผูตอบแบบสอบถามชวงอายุ 20-29 ป และ 30-49 ป ใหความสําคัญตอสวนประสม
ทางการตลาดโดยรวมและสําหรับดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาดอยูใน
ระดับมาก แตสําหรับดานชองทางการจัดหนายในทุกชวงอายุ อยูในระดับปานกลาง สวนผูตอบ
แบบสอบถามอายุ 50 ปข้ึนไปใหความสําคัญตอสวนประสมการตลาดโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง โดยสําหรับดานราคา และดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก สวนดานผลิตภัณฑและ
ดานชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี  35 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามอายุ 
 

สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ 

อายุ 

20-29 ป 
(n=89) 

30-49 ป
(n=96) 

50 ปขึ้นไป 
(n=15) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

บสก.มีท่ีอยูอาศัยใหเลือกหลายรูปแบบ 
3.84 3.88 3.67 

(มาก) (มาก) (มาก) 

คุณภาพของวสัดุและการกอสราง 
4.09 3.76 3.07 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

สภาพความใหมของบาน (ไมโทรม) 
3.99 3.71 3.13 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

พื้นท่ีใชสอยจดัไดเหมาะสม 
3.97 3.69 3.07 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

บสก.มีการประกันการกอสรางหลังโอน 
3.85 3.75 3.67 

(มาก) (มาก) (มาก) 
ท่ีอยูอาศัยของ บสก.สามารถตอเติม
ปรับปรุงได 

3.49 3.46 3.47 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีพื้นท่ีสวนกลาง เชน สระวายน้ํา  
สวนหยอม สนามเด็กเลน รานอาหาร 

3.90 3.93 3.80 
(มาก) (มาก) (มาก) 

สาธารณูปโภคครบครันไฟฟาสวาง/
น้ําประปา/โทรศัพท / อินเทอรเน็ต 

4.00 3.97 3.07 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

 

จากตารางท่ี 35 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุตางกัน ใหความสําคัญตอสวน
ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวาง 20 – 49 ป ใหความสําคัญกับการท่ี บสก.มีท่ีอยู
อาศัยใหเลือกหลายรูปแบบ คุณภาพของวสัดุและการกอสราง สภาพความใหมของบาน (ไมโทรม) 
พื้นท่ีใชสอยจดัไดเหมาะสม บสก.มีการประกันการกอสรางหลังโอน มีพื้นท่ีสวนกลาง เชน สระ
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วายน้ํา  สวนหยอม สนามเด็กเลน รานอาหาร สาธารณูปโภคครบครันไฟฟาสวาง/น้ําประปา/
โทรศัพท / อินเทอรเน็ตในระดับมาก สวนเร่ืองท่ีอยูอาศัยของ บสก.สามารถตอเติมปรับปรุงไดให
ความสําคัญในระดับปานกลาง 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป ใหความสําคัญกับการท่ี บสก.มีท่ีอยูอาศัยให
เลือกหลายรูปแบบ บสก.มีการประกันการกอสรางหลังโอน มีพื้นท่ีสวนกลาง เชน สระวายน้าํ  
สวนหยอม สนามเด็กเลน รานอาหารในระดับมาก สวนเร่ืองคุณภาพของวัสดุและการกอสราง 
สภาพความใหมของบาน (ไมโทรม) พื้นท่ีใชสอยจัดไดเหมาะสม ท่ีอยูอาศัยของ บสก.สามารถตอ
เติมปรับปรุงได สาธารณูปโภคครบครันไฟฟาสวาง/น้ําประปา/โทรศัพท / อินเทอรเน็ตให
ความสําคัญในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี  36 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
ทรัพยสินรอการขายจําแนกตามอายุ 
 

สวนประสมทางการตลาดดานราคา 

อายุ 

20-29 ป 
(n=89) 

30-49 ป
(n=96) 

50 ปขึ้นไป 
(n=15) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ราคาท่ีตํ่ากวาการซ้ือบานมือหนึ่ง 
4.38 4.29 3.80 

(มาก) (มาก) (มาก) 

มีอัตราเงินดาวนท่ีเก็บใหเลือก 
4.30 4.19 4.20 

(มาก) (มาก) (มาก) 

จํานวนเงินท่ีผอนสงตอเดือนท่ีตํ่ากวา 
4.16 4.05 3.60 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ระยะเวลาท่ีผอนสงท่ีมีใหเลือก 
3.82 3.90 3.60 

(มาก) (มาก) (มาก) 

อัตราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากวา 
4.34 4.25 3.73 

(มาก) (มาก) (มาก) 
อัตราคาบํารุงรักษาสวนกลางท่ีตํ่ากวา (คา
ไฟฟาถนน ยาม คนทําความสะอาด  
และคนสวน ฯลฯ) 

3.80 3.73 3.40 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

 

จากตารางท่ี 36 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุตางกัน ใหความสําคัญตอสวน
ประสมทางการตลาดดานราคาดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามในทุกชวงอายุสวนใหญใหความสําคัญกับสวนประสมทาง
การตลาดดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก ยกเวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไปให
ความสําคัญกับอัตราคาบํารุงรักษาสวนกลางท่ีตํ่ากวา (คาไฟฟาถนน ยาม คนทําความสะอาด และ
คนสวน ฯลฯ)ในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี  37 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามอายุ 
 

สวนประสมทางการตลาด 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 

อายุ 

20-29 ป 
(n=89) 

30-49 ป
(n=96) 

50 ปขึ้นไป 
(n=15) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

บสก.มีตัวแทนจําหนายกระจายอยูท่ัวไปทาํ
ใหงายตอการติดตอซ้ือขาย 

3.47 3.45 3.00 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

บสก.มีเว็บไซต แสดงรายละเอียดขอมูล 
NPA อยางครบถวน 

3.58 3.31 2.93 
(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

บสก.มีระบบการจัดประมูล NPA 
2.90 2.85 2.87 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
 

จากตารางท่ี 37 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุตางกัน ใหความสําคัญตอสวน
ประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 30 ปข้ึนไปใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาด
ดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมเหมือนกันในระดับปานกลาง  

ผูตอบแบบสอบถามอายุระหวาง 20 – 29 ป ใหความสําคัญกับการท่ี บสก.มีเว็บไซต 
แสดงรายละเอียดขอมูล NPA อยางครบถวนในระดับมาก สวนเร่ือง บสก.มีตัวแทนจาํหนายกระจาย
อยูท่ัวไปทําใหงายตอการติดตอซ้ือขาย และ บสก.มีระบบการจัดประมูล NPA ใหความสําคัญใน
ระดับปานกลาง   
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ตารางท่ี  38 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามอายุ 
 

สวนประสมทางการตลาดดาน 
การสงเสริมการตลาด 

อายุ 

20-29 ป 
(n=89) 

30-49 ป 
(n=96) 

50 ปขึ้นไป 
(n=15) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

บสก.ใหบริการขาวสารตาง ๆ ของ
โครงการอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

3.24 3.27 3.07 
(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ส่ิงจูงใจ เชน ฟรีคาโอน ,แถมบัตรเติม
น้ํามัน,แถมเฟอรนิเจอรและเคร่ืองใชไฟฟา
หรือแจกบัตรกํานัลตางๆ 

4.29 4.27 3.87 
(มาก) (มาก) (มาก) 

บสก.มีบริการหลังการขายให 
3.93 3.99 3.47 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 
พนักงานของ บสก.มีความสามารถในการ
แกไขปญหาเฉพาะหนาได 

3.79 3.89 3.47 
(มาก) (มาก) (มาก) 

พนักงานของ บสก.ใหบริการดวยความ
รวดเร็วและเสมอภาค 

3.88 3.84 3.40 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

 

จากตารางท่ี 38 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุตางกัน ใหความสําคัญตอสวน
ประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามอายุระหวาง 20 – 29 ป ใหความสําคัญกับสวนประสมทาง
การตลาดดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมเหมือนกนัในระดับมาก  

ผูตอบแบบสอบถามอายุระหวาง 30 – 49 ป ใหความสําคัญกับส่ิงจูงใจ เชน ฟรีคาโอน  
แถมบัตรเติมน้าํมัน แถมเฟอรนิเจอรและเคร่ืองใชไฟฟาหรือแจกบัตรกํานัลตางๆ บสก.มีบริการ
หลังการขายให พนักงานของ บสก.มีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาได และพนกังาน
ของ บสก.ใหบริการดวยความรวดเร็วและเสมอภาคในระดับมาก สวนเร่ือง บสก.ใหบริการขาวสาร
ตาง ๆ ของโครงการอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป ใหความสําคัญกับส่ิงจูงใจ เชน ฟรีคาโอน  
แถมบัตรเติมน้ํามัน แถมเฟอรนิเจอรและเคร่ืองใชไฟฟาหรือแจกบัตรกํานัลตางๆ พนักงานของ 
บสก.มีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดในระดับมาก สวนเร่ือง บสก.ใหบริการ
ขาวสารตางๆ ของโครงการอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ บสก.มีบริการหลังการขายให และพนักงาน
ของ บสก.ใหบริการดวยความรวดเร็วและเสมอภาค ใหความสําคัญในระดับปานกลาง   

 
ตารางท่ี  39 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสิน
รอการขายจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

สวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ 

ระดับการศึกษา 

ต่ํากวาปริญญาตรี 
(n=70) 

ปริญญาตรี 
(n=87) 

สูงกวาปริญญาตรี 
(n=43) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ดานผลิตภัณฑ 
3.59 3.82 4.06 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ดานราคา 
4.03 4.07 4.14 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
3.13 3.20 3.48 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ดานการสงเสริมการตลาด 
3.71 3.78 4.02 

(มาก) (มาก) (มาก) 
 

จากตารางท่ี 39 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน ใหความสําคัญ
ตอสวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ ดังนี้ 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดโดยรวม
และในแตละดานอยูเหมือนกัน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาดอยูใน
ระดับมาก สวนดานชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี  40 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ 

ระดับการศึกษา 

ต่ํากวาปริญญาตรี 
(n=70) 

ปริญญาตรี 
(n=87) 

สูงกวาปริญญาตรี 
(n=43) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

บสก.มีท่ีอยูอาศัยใหเลือกหลายรูปแบบ 
3.84 3.75 4.05 

(มาก) (มาก) (มาก) 

คุณภาพของวสัดุและการกอสราง 
3.76 3.87 3.98 

(มาก) (มาก) (มาก) 

สภาพความใหมของบาน (ไมโทรม) 
3.49 3.83 4.21 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

พื้นท่ีใชสอยจดัไดเหมาะสม 
3.56 3.78 4.07 

(มาก) (มาก) (มาก) 

บสก.มีการประกันการกอสรางหลังโอน 
3.55 3.89 3.95 

(มาก) (มาก) (มาก) 
ท่ีอยูอาศัยของ บสก.สามารถตอเติม
ปรับปรุงได 

3.36 3.53 3.57 
(มาก) (มาก) (มาก) 

มีพื้นท่ีสวนกลาง เชน สระวายน้ํา  
สวนหยอม สนามเด็กเลน รานอาหาร 

3.66 3.99 4.14 
(มาก) (มาก) (มาก) 

สาธารณูปโภคครบครันไฟฟาสวาง/
น้ําประปา/โทรศัพท / อินเทอรเน็ต 

3.54 3.94 4.47 
(มาก) (มาก) (มาก) 

 

 จากตารางท่ี 40 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน ใหความสําคัญ
ตอสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑดังนี้ 

 ผูตอบแบบสอบถามในทุกระดับการศึกษาสวนใหญใหความสําคัญกับสวนประสม
ทางการตลาดดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก ยกเวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษา
ตํ่ากวาปริญญาตรีท่ีใหความสําคัญกับสภาพความใหมของบาน (ไมโทรม)ในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี  41 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
ทรัพยสินรอการขายจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

สวนประสมทางการตลาดดานราคา 

ระดับการศึกษา 

ต่ํากวาปริญญาตรี 
(n=70) 

ปริญญาตรี 
(n=87) 

สูงกวาปริญญาตรี 
(n=43) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ราคาท่ีตํ่ากวาการซ้ือบานมือหนึ่ง 
4.19 4.26 4.53 

(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

มีอัตราเงินดาวนท่ีเก็บใหเลือก 
4.23 4.21 4.33 

(มาก) (มาก) (มาก) 

จํานวนเงินท่ีผอนสงตอเดือนท่ีตํ่ากวา 
3.94 4.15 4.09 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ระยะเวลาท่ีผอนสงท่ีมีใหเลือก 
3.91 3.89 3.63 

(มาก) (มาก) (มาก) 

อัตราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากวา 
4.16 4.28 4.35 

(มาก) (มาก) (มาก) 
อัตราคาบํารุงรักษาสวนกลางท่ีตํ่ากวา (คา
ไฟฟาถนน ยาม คนทําความสะอาด  
และคนสวน ฯลฯ) 

3.76 3.64 3.91 
(มาก) (มาก) (มาก) 

 

 จากตารางท่ี 41 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน ใหความสําคัญ
ตอสวนประสมทางการตลาดดานราคาดังนี้ 

 ผูตอบแบบสอบถามในทุกระดับการศึกษาสวนใหญใหความสําคัญกับสวนประสม
ทางการตลาดดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก ยกเวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาสูง
กวาปริญญาตรีท่ีใหความสําคัญกับราคาท่ีตํ่ากวาการซ้ือบานมือหนึ่งในระดับมากท่ีสุด 
 
 
 



 65

ตารางท่ี  42 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามระดับการศึกษา 

 

สวนประสมทางการตลาด 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ระดับการศึกษา 

ต่ํากวาปริญญาตรี 
(n=70) 

ปริญญาตรี 
(n=87) 

สูงกวาปริญญาตรี 
(n=43) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

บสก.มีตัวแทนจําหนายกระจายอยูท่ัวไป
ทําใหงายตอการติดตอซ้ือขาย 

3.53 3.26 3.58 
(มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

บสก.มีเว็บไซต แสดงรายละเอียดขอมูล 
NPA อยางครบถวน 

3.13 3.51 3.65 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

บสก.มีระบบการจัดประมูล NPA 
2.72 2.83 3.21 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
 

 จากตารางท่ี 42 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน ใหความสําคัญ
ตอสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายดังนี้ 
 ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีใหความสําคัญกับการท่ี บสก.มี
ตัวแทนจําหนายกระจายอยูท่ัวไปทําใหงายตอการติดตอซ้ือขายในระดับมาก สวนเร่ืองบสก.มี
เว็บไซต แสดงรายละเอียดขอมูล NPA อยางครบถวน และ บสก.มีระบบการจัดประมูล NPA  
ใหความสําคัญในระดับปานกลาง 

ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาตรี ใหความสําคัญกับการท่ี บสก.มี
เว็บไซต แสดงรายละเอียดขอมูล NPA อยางครบถวนในระดับมาก สวนเร่ือง บสก.มีตัวแทน
จําหนายกระจายอยูท่ัวไปทําใหงายตอการติดตอซ้ือขาย และบสก.มีระบบการจัดประมูล NPA ให
ความสําคัญในระดับปานกลาง 

ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ใหความสําคัญกับการท่ี บสก.
มีตัวแทนจําหนายกระจายอยูท่ัวไปทําใหงายตอการติดตอซ้ือขาย และ บสก.มีเว็บไซตแสดง
รายละเอียดขอมูล NPA อยางครบถวนในระดับมาก สวนเร่ือง บสก.มีระบบการจัดประมูล NPA ให
ความสําคัญในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี  43 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

สวนประสมทางการตลาดดาน 
การสงเสริมการตลาด 

ระดับการศึกษา 

ต่ํากวาปริญญาตรี 
(n=70) 

ปริญญาตรี 
(n=87) 

สูงกวาปริญญาตรี 
(n=43) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

บสก.ใหบริการขาวสารตาง ๆ ของ
โครงการอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

3.04 3.25 3.53 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

ส่ิงจูงใจ เชน ฟรีคาโอน ,แถมบัตรเติม
น้ํามัน,แถมเฟอรนิเจอรและ
เคร่ืองใชไฟฟาหรือแจกบัตรกํานัลตางๆ 

4.27 4.16 4.40 
(มาก) (มาก) (มาก) 

บสก.มีบริการหลังการขายให 
3.80 3.93 4.12 

(มาก) (มาก) (มาก) 
พนักงานของ บสก.มีความสามารถในการ
แกไขปญหาเฉพาะหนาได 

3.71 3.78 4.02 
(มาก) (มาก) (มาก) 

พนักงานของ บสก.ใหบริการดวยความ
รวดเร็วและเสมอภาค 

3.70 3.82 4.05 
(มาก) (มาก) (มาก) 

 

 จากตารางท่ี 43 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาตางกัน ใหความสําคัญ
ตอสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด ดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามในทุกระดับการศึกษาสวนใหญใหความสําคัญกับสวนประสม
ทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก ยกเวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี และระดับปริญญาตรีท่ีใหความสําคัญกับการท่ี บสก.ใหบริการ
ขาวสารตางๆ ของโครงการอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี  44 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสิน
รอการขายจําแนกตามอาชีพ 
 

สวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ 

อาชีพ 

 ขาราชการและ
พนง.รัฐวิสาหกิจ

(n=28) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

(n=110) 

อ่ืน ๆ 
(n=62) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ดานผลิตภัณฑ 
3.91 3.85 3.63 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ดานราคา 
4.23 4.07 4.01 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
3.12 3.33 3.13 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ดานการสงเสริมการตลาด 
3.76 3.80 3.85 

(มาก) (มาก) (มาก) 
 

จากตารางท่ี 44 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพตางกัน ใหความสําคัญตอสวน
ประสมทางการตลาดดานตาง ๆ ดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดโดยรวม
และในแตละดานเหมือนกัน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาดอยูใน
ระดับมาก สวนดานชองทางการจัดจาํหนายอยูในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี  45 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามอาชีพ 
 

สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ 

อาชีพ 

 ขาราชการและ
พนง.รัฐวิสาหกิจ

(n=28) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

(n=110) 

อ่ืน ๆ 
(n=62) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

บสก.มีท่ีอยูอาศัยใหเลือกหลายรูปแบบ 
3.75 3.88 3.82 

(มาก) (มาก) (มาก) 

คุณภาพของวสัดุและการกอสราง 
3.86 3.86 3.84 

(มาก) (มาก) (มาก) 

สภาพความใหมของบาน (ไมโทรม) 
4.00 3.88 3.53 

(มาก) (มาก) (มาก) 

พื้นท่ีใชสอยจดัไดเหมาะสม 
3.75 3.89 3.55 

(มาก) (มาก) (มาก) 

บสก.มีการประกันการกอสรางหลังโอน 
3.89 3.83 3.66 

(มาก) (มาก) (มาก) 
ท่ีอยูอาศัยของ บสก.สามารถตอเติม
ปรับปรุงได 

3.56 3.57 3.27 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

มีพื้นท่ีสวนกลาง เชน สระวายน้ํา  
สวนหยอม สนามเด็กเลน รานอาหาร 

4.21 3.92 3.74 
(มาก) (มาก) (มาก) 

สาธารณูปโภคครบครันไฟฟาสวาง/
น้ําประปา/โทรศัพท / อินเทอรเน็ต 

4.21 4.01 3.61 
(มาก) (มาก) (มาก) 

 

 จากตารางท่ี 45 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพตางกัน ใหความสําคัญตอสวน
ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดังนี้ 
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ผูตอบแบบสอบถามในทุกอาชีพสวนใหญใหความสําคัญกับสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก ยกเวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ ให
ความสําคัญกับท่ีอยูอาศัยของ บสก. สามารถตอเติมปรับปรุงไดในระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี  46 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
ทรัพยสินรอการขายจําแนกตามอาชีพ 
 

สวนประสมทางการตลาดดานราคา 

อาชีพ 

 ขาราชการและ
พนง.รัฐวิสาหกิจ

(n=28) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

(n=110) 

อ่ืน ๆ 
(n=62) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ราคาท่ีตํ่ากวาการซ้ือบานมือหนึ่ง 
4.39 4.27 4.29 

(มาก) (มาก) (มาก) 

มีอัตราเงินดาวนท่ีเก็บใหเลือก 
4.46 4.24 4.15 

(มาก) (มาก) (มาก) 

จํานวนเงินท่ีผอนสงตอเดือนท่ีตํ่ากวา 
4.29 4.13 3.85 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ระยะเวลาท่ีผอนสงท่ีมีใหเลือก 
4.04 3.72 3.97 

(มาก) (มาก) (มาก) 

อัตราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากวา 
4.39 4.30 4.10 

(มาก) (มาก) (มาก) 

อัตราคาบํารุงรักษาสวนกลางท่ีตํ่ากวา (คา
ไฟฟาถนน ยาม คนทําความสะอาด  
และคนสวน ฯลฯ) 

3.82 3.75 3.68 
(มาก) (มาก) (มาก) 

 

 จากตารางท่ี 46 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพตางกัน ใหความสําคัญตอสวน
ประสมทางการตลาดดานราคา ดังนี้ 



 70

 ผูตอบแบบสอบถามในทุกอาชีพใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดดาน
ราคาทุกๆ ดานในระดับมาก 
 
ตารางท่ี  47 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามอาชีพ  

 

สวนประสมทางการตลาด 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 

อาชีพ 

 ขาราชการและ
พนง.รัฐวิสาหกิจ

(n=28) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

(n=110) 

อ่ืน ๆ 
(n=62) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

บสก.มีตัวแทนจําหนายกระจายอยูท่ัวไป
ทําใหงายตอการติดตอซ้ือขาย 

3.50 3.44 3.37 
(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

บสก.มีเว็บไซต แสดงรายละเอียดขอมูล 
NPA อยางครบถวน 

3.21 3.56 3.21 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

บสก.มีระบบการจัดประมูล NPA 
2.64 2.97 2.81 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
 

 จากตารางท่ี 47 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพตางกัน ใหความสําคัญตอสวน
ประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย ดังนี้ 
 ผูตอบแบบสอบถามในทุกอาชีพสวนใหญใหความสําคัญกับสวนประสมทาง
การตลาดดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ยกเวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
อาชีพขาราชการ และพนง.รัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญกับการท่ี บสก.มีตัวแทนจําหนายกระจายอยู
ท่ัวไปทําใหงายตอการติดตอซ้ือขายในระดับมาก และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนใหความสําคัญกับการท่ี บสก. มีเว็บไซต แสดงรายละเอียดขอมูล NPA อยางครบถวน
ในระดับมาก 
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ตารางท่ี  48 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามอาชีพ 
 

สวนประสมทางการตลาดดาน 
การสงเสริมการตลาด 

อาชีพ 

 ขาราชการและ
พนง.รัฐวิสาหกิจ

(n=28) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

(n=110) 

อ่ืน ๆ 
(n=62) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

บสก.ใหบริการขาวสารตาง ๆ ของ
โครงการอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

3.14 3.35 3.10 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ส่ิงจูงใจ เชน ฟรีคาโอน ,แถมบัตรเติม
น้ํามัน,แถมเฟอรนิเจอรและ
เคร่ืองใชไฟฟาหรือแจกบัตรกํานัลตางๆ 

4.57 4.11 4.35 
(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

บสก.มีบริการหลังการขายให 
3.79 3.87 4.08 

(มาก) (มาก) (มาก) 
พนักงานของ บสก.มีความสามารถในการ
แกไขปญหาเฉพาะหนาได 

3.61 3.82 3.89 
(มาก) (มาก) (มาก) 

พนักงานของ บสก.ใหบริการดวยความ
รวดเร็วและเสมอภาค 

3.84 3.84 3.81 
(มาก) (มาก) (มาก) 

 

 จากตารางท่ี 48 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพตางกัน ใหความสําคัญตอสวน
ประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด ดังนี้ 
 ผูตอบแบบสอบถามในทุกอาชีพสวนใหญใหความสําคัญกับสวนประสมทาง
การตลาดดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก ยกเวนการท่ี บสก.ใหบริการขาวสาร
ตาง ๆ ของโครงการอยางตอเนื่อง และสมํ่าเสมอในระดับปานกลาง และยกเวนผูตอบแบบสอบถาม
ท่ีมีอาชีพขาราชการ และพนง.รัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญกับการท่ี บสก.มีส่ิงจูงใจ เชน ฟรีคาโอน 
แถมบัตรเติมน้ํามัน แถมเฟอรนิเจอร และเคร่ืองใชไฟฟาหรือแจกบัตรกํานัลตางๆ ในระดับมาก
ท่ีสุด 
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ตารางท่ี  49 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสิน
รอการขายจําแนกตามรายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือน 
 

สวนประสมทางการตลาด
ดานตาง ๆ 

รายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือน 

ต่ํากวา 30,000 บาท
(n=91) 

30,000 – 50,000 บาท 
(n=43) 

สูงกวา 50,000 บาท 
(n=66) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ดานผลิตภัณฑ 
3.86 3.72 3.74 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ดานราคา 
4.19 3.95 3.99 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
3.20 3.33 3.22 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ดานการสงเสริมการตลาด 
3.84 3.80 3.76 

(มาก) (มาก) (มาก) 

คะแนนเฉล่ียรวม 
3.77 

(มาก) 
3.70 

(มาก) 
3.68 

(มาก) 
 

จากตารางท่ี 49 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือน
ตางกัน ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ ดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดโดยรวม
และในแตละดานเหมือนกัน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาดอยูใน
ระดับมาก สวนดานชองทางการจดัจําหนายอยูในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี  50 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามรายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือน 
 

สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ 

รายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือน 

ต่ํากวา 30,000 บาท
(n=91) 

30,000 – 50,000 
บาท (n=43) 

สูงกวา  
50,000 บาท 

(n=66) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

บสก.มีท่ีอยูอาศัยใหเลือกหลายรูปแบบ 
3.91 3.77 3.80 

(มาก) (มาก) (มาก) 

คุณภาพของวสัดุและการกอสราง 
4.16 3.66 3.55 

(มาก) (มาก) (มาก) 

สภาพความใหมของบาน (ไมโทรม) 
3.82 3.72 3.79 

(มาก) (มาก) (มาก) 

พื้นท่ีใชสอยจดัไดเหมาะสม 
3.87 3.77 3.62 

(มาก) (มาก) (มาก) 

บสก.มีการประกันการกอสรางหลังโอน 
3.86 3.74 3.71 

(มาก) (มาก) (มาก) 
ท่ีอยูอาศัยของ บสก.สามารถตอเติม
ปรับปรุงได 

3.48 3.49 3.46 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีพื้นท่ีสวนกลาง เชน สระวายน้ํา  
สวนหยอม สนามเด็กเลน รานอาหาร 

3.82 3.91 4.02 
(มาก) (มาก) (มาก) 

สาธารณูปโภคครบครันไฟฟาสวาง/
น้ําประปา/โทรศัพท / อินเทอรเน็ต 

3.95 3.74 3.98 
(มาก) (มาก) (มาก) 

 

 จากตารางท่ี 50 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือน
ตางกัน ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑดังนี้ 
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 ผูตอบแบบสอบถามในทุกระดับรายสวนใหญไดใหความสําคัญกับสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก ยกเวนเร่ืองท่ีอยูอาศัยของ บสก. สามารถตอเติม
ปรับปรุงไดใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
 

ตารางท่ี  51 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
ทรัพยสินรอการขายจําแนกตามรายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือน 
 

สวนประสมทางการตลาดดานราคา 

รายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือน 

ต่ํากวา 30,000 
บาท(n=91) 

30,000 – 50,000 
บาท (n=43) 

สูงกวา  
50,000 บาท 

(n=66) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ราคาท่ีตํ่ากวาการซ้ือบานมือหนึ่ง 
4.33 4.12 4.36 

(มาก) (มาก) (มาก) 

มีอัตราเงินดาวนท่ีเก็บใหเลือก 
4.37 4.19 4.09 

(มาก) (มาก) (มาก) 

จํานวนเงินท่ีผอนสงตอเดือนท่ีตํ่ากวา 
4.23 3.93 3.92 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ระยะเวลาท่ีผอนสงท่ีมีใหเลือก 
3.99 3.74 3.70 

(มาก) (มาก) (มาก) 

อัตราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากวา 
4.40 3.98 4.23 

(มาก) (มาก) (มาก) 
อัตราคาบํารุงรักษาสวนกลางท่ีตํ่ากวา (คา
ไฟฟาถนน ยาม คนทําความสะอาด  
และคนสวน ฯลฯ) 

3.80 3.74 3.65 
(มาก) (มาก) (มาก) 

 

 จากตารางท่ี 51 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือน
ตางกัน ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานราคาดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามในทุกระดับรายไดใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาด
ดานราคาโดยรวมเหมือนกันในระดับมาก 
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ตารางท่ี  52 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามรายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือน 

 

สวนประสมทางการตลาด 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 

รายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือน 

ต่ํากวา 30,000 
บาท  (n=91) 

30,000 – 50,000 
บาท  (n=43) 

สูงกวา  
50,000 บาท 

(n=66) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

บสก.มีตัวแทนจําหนายกระจายอยูท่ัวไป
ทําใหงายตอการติดตอซ้ือขาย 

3.57 3.37 3.26 
(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

บสก.มีเว็บไซต แสดงรายละเอียดขอมูล 
NPA อยางครบถวน 

3.34 3.51 3.42 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

บสก.มีระบบการจัดประมูล NPA 
2.70 3.10 2.97 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
 

จากตารางท่ี 52 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือน
ตางกัน ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือน ตํ่ากวา 30,000 บาท ให
ความสําคัญกับการท่ี บสก.มีตัวแทนจําหนายกระจายอยูท่ัวไปทําใหงายตอการติดตอซ้ือขายใน
ระดับมาก สวนเร่ือง บสก.มีเว็บไซต แสดงรายละเอียดขอมูล NPA อยางครบถวน และ บสก.มี
ระบบการจัดประมูล NPA ใหความสําคัญในระดับปานกลาง 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือน 30,000 – 50,000 บาท ให
ความสําคัญกับการท่ี บสก.มีเว็บไซต แสดงรายละเอียดขอมูล NPA อยางครบถวนในระดับมาก
สวนเร่ือง บสก.มีตัวแทนจําหนายกระจายอยูท่ัวไปทําใหงายตอการติดตอซ้ือขาย และบสก.มีระบบ
การจัดประมูล NPA ใหความสําคัญในระดับปานกลาง 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือน สูงกวา 50,000 บาท ให
ความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมเหมือนกันในระดับ
มาก 
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ตารางท่ี  53 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามรายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือน 
 

สวนประสมทางการตลาด 
ดานการสงเสริมการตลาด 

รายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือน 

ต่ํากวา 30,000 
บาท(n=91) 

30,000 – 50,000 
บาท (n=43) 

สูงกวา  
50,000 บาท 

(n=66) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

บสก.ใหบริการขาวสารตาง ๆ ของ
โครงการอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

3.20 3.47 3.15 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ส่ิงจูงใจ เชน ฟรีคาโอน ,แถมบัตรเติม
น้ํามัน,แถมเฟอรนิเจอรและ
เคร่ืองใชไฟฟาหรือแจกบัตรกํานัลตางๆ 

4.36 4.07 4.21 
(มาก) (มาก) (มาก) 

บสก.มีบริการหลังการขายให 
3.90 3.93 3.95 

(มาก) (มาก) (มาก) 
พนักงานของ บสก.มีความสามารถในการ
แกไขปญหาเฉพาะหนาได 

3.87 3.81 3.73 
(มาก) (มาก) (มาก) 

พนักงานของ บสก.ใหบริการดวยความ
รวดเร็วและเสมอภาค 

3.93 3.74 3.74 
(มาก) (มาก) (มาก) 

 

 จากตารางท่ี 53 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือน
ตางกัน ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดดังนี้ 

 ผูตอบแบบสอบถามในทุกระดับรายไดใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก ยกเวนเร่ืองการที่ บสก.ใหบริการขาวสารตาง ๆ 
ของโครงการอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี  54 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามลักษณะบุคลิกภาพ 
 

สวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ 

บุคลิกภาพ 

ชอบสันโดษ ,คิดกอนทํา,มี
แรงบันดาลใจจากตัวเอง    

(n=66) 

ชอบเขาสังคม ,ทํากอนคิด
,มีแรงบันดาลใจจาก
ส่ิงแวดลอม (n=132) 

คาเฉล่ีย  
 (แปลผล) 

คาเฉล่ีย  
 (แปลผล) 

ดานผลิตภัณฑ 
3.90 3.75 

(มาก) (มาก) 

ดานราคา 
4.06 4.10 

(มาก) (มาก) 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
3.52 3.09 

(มาก) (ปานกลาง) 

ดานการสงเสริมการตลาด 
3.85 3.79 

(มาก) (มาก) 
 

จากตารางท่ี 54 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพตางกัน ใหความสําคัญตอ
สวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ ดังนี้ 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดโดยรวม
และแตละดานอยูในระดับมาก ยกเวนดานชองทางการจัดจําหนายของกลุมผูตอบท่ีมีบุคลิกภาพ
ชอบเขาสังคมท่ีอยูในระดับปานกลาง  
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ตารางท่ี  55 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามบุคลิกภาพ 
 

สวนประสมทางการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ 

บุคลิกภาพ 

ชอบสันโดษ ,คิดกอนทํา,มี
แรงบันดาลใจจากตัวเอง    

(n=66) 

ชอบเขาสังคม ,ทํากอนคิด
,มีแรงบันดาลใจจาก
ส่ิงแวดลอม (n=132) 

คาเฉล่ีย  
 (แปลผล) 

คาเฉล่ีย  
 (แปลผล) 

บสก.มีท่ีอยูอาศัยใหเลือกหลายรูปแบบ 
3.94 3.80 

(มาก) (มาก) 

คุณภาพของวสัดุและการกอสราง 
4.03 3.77 

(มาก) (มาก) 

สภาพความใหมของบาน (ไมโทรม) 
3.91 3.73 

(มาก) (มาก) 

พื้นท่ีใชสอยจดัไดเหมาะสม 
3.84 3.72 

(มาก) (มาก) 

บสก.มีการประกันการกอสรางหลังโอน 
3.95 3.70 

(มาก) (มาก) 
ท่ีอยูอาศัยของ บสก.สามารถตอเติม
ปรับปรุงได 

3.55 3.44 
(มาก) (ปานกลาง) 

มีพื้นท่ีสวนกลาง เชน สระวายน้ํา  
สวนหยอม สนามเด็กเลน รานอาหาร 

3.99 3.86 
(มาก) (มาก) 

สาธารณูปโภคครบครันไฟฟาสวาง/
น้ําประปา/โทรศัพท / อินเทอรเน็ต 

3.87 3.94 
(มาก) (มาก) 

 

 จากตารางท่ี 55 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีบุคลิกภาพตางกัน ใหความสําคัญตอ
สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑดังนี้ 
 ผูตอบแบบสอบถามในทุกบุคลิกภาพสวนใหญใหความสําคัญกับสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก ยกเวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีบุคลิกภาพชอบ 
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เขาสังคม ทํากอนคิด มีแรงบันดาลใจจากส่ิงแวดลอมใหความสําคัญกับท่ีอยูอาศัยของ บสก.
สามารถตอเติมปรับปรุงไดในระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี  56 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
ทรัพยสินรอการขายจําแนกตามบุคลิกภาพ 
 

สวนประสมทางการตลาด 
ดานราคา 

บุคลิกภาพ 

ชอบสันโดษ ,คิดกอนทํา,มี
แรงบันดาลใจจากตัวเอง    

(n=66) 

ชอบเขาสังคม ,ทํากอนคิด
,มีแรงบันดาลใจจาก
ส่ิงแวดลอม (n=132) 

คาเฉล่ีย  
 (แปลผล) 

คาเฉล่ีย  
 (แปลผล) 

ราคาท่ีตํ่ากวาการซ้ือบานมือหนึ่ง 
4.15 4.37 

(มาก) (มาก) 

มีอัตราเงินดาวนท่ีเก็บใหเลือก 
4.18 4.27 

(มาก) (มาก) 

จํานวนเงินท่ีผอนสงตอเดือนท่ีตํ่ากวา 
4.00 4.10 

(มาก) (มาก) 

ระยะเวลาท่ีผอนสงท่ีมีใหเลือก 
3.84 3.84 

(มาก) (มาก) 

อัตราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากวา 
4.16 4.30 

(มาก) (มาก) 

อัตราคาบํารุงรักษาสวนกลางท่ีตํ่ากวา
(คาไฟฟาถนน ยาม คนทําความสะอาด
และคนสวน ฯลฯ) 

3.82 3.69 
(มาก) (มาก) 

  
 

 จากตารางท่ี 56 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีบุคลิกภาพตางกัน ใหความสําคัญตอ
สวนประสมทางการตลาดดานราคาดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามในทุกระดับรายไดใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาด
ดานราคาโดยรวมเหมือนกันในระดับมาก 
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ตารางท่ี  57 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามบุคลิกภาพ 
 

สวนประสมทางการตลาด 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 

บุคลิกภาพ 

ชอบสันโดษ ,คิดกอนทํา,มี
แรงบันดาลใจจากตัวเอง    

(n=66) 

ชอบเขาสังคม ,ทํากอนคิด
,มีแรงบันดาลใจจาก
ส่ิงแวดลอม (n=132) 

คาเฉล่ีย  
 (แปลผล) 

คาเฉล่ีย  
 (แปลผล) 

บสก.มีตัวแทนจําหนายกระจายอยู
ท่ัวไปทําใหงายตอการติดตอซ้ือขาย 

3.63 3.32 
(มาก) (ปานกลาง) 

บสก.มีเว็บไซต แสดงรายละเอียด
ขอมูล NPA อยางครบถวน 

3.57 3.32 
(มาก) (ปานกลาง) 

บสก.มีระบบการจัดประมูล NPA 
3.32 2.65 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
 

จากตารางท่ี 57 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีบุคลิกภาพตางกัน ใหความสําคัญตอ
สวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีบุคลิกภาพชอบสันโดษ คิดกอนทํา มีแรงบันดาลใจจากตัวเอง      
ใหความสําคัญกับการท่ี บสก.มีตัวแทนจําหนายกระจายอยูท่ัวไปทําใหงายตอการติดตอซ้ือขาย 
และบสก.มีเว็บไซต แสดงรายละเอียดขอมูล NPA อยางครบถวนในระดับมาก สวนเร่ือง บสก.มี
ระบบการจัดประมูล NPA ใหความสําคัญในระดับปานกลาง 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีบุคลิกภาพชอบเขาสังคม ทํากอนคิด มีแรงบันดาลใจจาก
ส่ิงแวดลอมใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวม
เหมือนกันในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี  58 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามบุคลิกภาพ 
 

สวนประสมทางการตลาด 
ดานการสงเสริมการตลาด 

บุคลิกภาพ 

ชอบสันโดษ ,คิดกอนทํา,มี
แรงบันดาลใจจากตัวเอง    

(n=66) 

ชอบเขาสังคม ,ทํากอนคิด
,มีแรงบันดาลใจจาก
ส่ิงแวดลอม (n=132) 

คาเฉล่ีย  
 (แปลผล) 

คาเฉล่ีย  
 (แปลผล) 

บสก.ใหบริการขาวสารตาง ๆ ของ
โครงการอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

3.37 3.17 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ส่ิงจูงใจ เชน ฟรีคาโอน ,แถมบัตรเติม
น้ํามัน,แถมเฟอรนิเจอรและ
เคร่ืองใชไฟฟาหรือแจกบัตรกํานัล
ตางๆ 

4.12 4.32 
(มาก) (มาก) 

  
  

บสก.มีบริการหลังการขายให 
3.99 3.89 

(มาก) (มาก) 
พนักงานของ บสก.มีความสามารถใน
การแกไขปญหาเฉพาะหนาได 

3.84 3.80 
(มาก) (มาก) 

พนักงานของ บสก.ใหบริการดวยความ 3.84 3.82 
รวดเร็วและเสมอภาค (มาก) (มาก) 

 

 จากตารางท่ี 58 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีบุคลิกภาพตางกัน ใหความสําคัญตอ
สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดดังนี้ 

 ผูตอบแบบสอบถามในทุกบุคลิกภาพใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก ยกเวนเร่ืองการที่ บสก.ใหบริการขาวสารตาง ๆ 
ของโครงการอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ในระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 59 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
ทรัพยสินรอการขายจําแนกตามความตองการท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน 
 

สวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ 

ความตองการท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน 

บาน 
(n=91) 

ทาวนเฮาส 
อาคารพาณิชย 

(n=53) 

หองชุด คอนโด
และอ่ืนๆ  (n=56) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ดานผลิตภัณฑ 
3.86 3.70 3.76 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ดานราคา 
3.96 4.14 4.19 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
3.37 3.10 3.15 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ดานการสงเสริมการตลาด 
3.70 3.83 3.95 

(มาก) (มาก) (มาก) 
 

จากตารางท่ี 59 พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมจําแนกตามความตองการที่อยูอาศัย
ในปจจุบันใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดโดยรวมและในแตละดานเหมือนกัน คือ 
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก สวนดานชองทางการจัด
จําหนายอยูในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี  60 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานดานผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามความตองการท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน 

 

สวนประสมทางการตลาด 
ดานดานผลิตภัณฑ 

ความตองการท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน 

บาน 
(n=91) 

ทาวนเฮาส 
อาคารพาณิชย 

(n=53) 

หองชุด คอนโด
และอ่ืนๆ  (n=56) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

บสก.มีท่ีอยูอาศัยใหเลือกหลายรูปแบบ 
3.99 3.70 3.75 

(มาก) (มาก) (มาก) 

คุณภาพของวสัดุและการกอสราง 
3.91 3.75 3.86 

(มาก) (มาก) (มาก) 

สภาพความใหมของบาน (ไมโทรม) 
3.97 3.58 3.70 

(มาก) (มาก) (มาก) 

พื้นท่ีใชสอยจดัไดเหมาะสม 
3.82 3.47 3.93 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) 
บสก.มีการประกันการกอสรางหลังโอน 
ท่ีอยูอาศัยของ บสก.สามารถตอเติม
ปรับปรุงได 

3.80 3.72 3.84 
(มาก) (มาก) (มาก) 

มีพื้นท่ีสวนกลาง เชน สระวายน้ํา   3.66 3.36 3.30 
สวนหยอม สนามเด็กเลน รานอาหาร (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

สาธารณูปโภคครบครันไฟฟาสวาง/ 
3.93 4.00 3.77 

(มาก) (มาก) (มาก) 

น้ําประปา/โทรศัพท / อินเทอรเน็ต 
3.84 4.00 3.95 

(มาก) (มาก) (มาก) 
 

จากตารางท่ี 60 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความตองการท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน
ตางกัน ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑดังนี้ 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความตองการที่อยูอาศัยประเภทบานใหความสําคัญกับสวน
ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑโดยรวมเหมือนกันในระดับมาก 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความตองการท่ีอยูอาศัยประเภททาวนเฮาส และอาคาร
พาณิชย ใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก ยกเวน
เร่ืองการจัดพื้นท่ีใชสอยจัดไดเหมาะสม และมีพื้นท่ีสวนกลาง เชน สระวายน้ํา  สวนหยอม สนาม
เด็กเลนรานอาหารใหความสําคัญในระดับปานกลาง 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีความตองการท่ีอยูอาศัยประเภทหองชุด คอนโด และอ่ืนๆให
ความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก ยกเวนเร่ืองการมี
พื้นท่ีสวนกลาง เชน สระวายน้ํา  สวนหยอม สนามเด็กเลนรานอาหารใหความสําคัญในระดับปาน
กลาง 
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ตารางท่ี  61 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
ทรัพยสินรอการขายจําแนกตามความตองการท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน 
 

สวนประสมทางการตลาด 
ดานราคา 

ความตองการท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน 

บาน 
(n=91) 

ทาวนเฮาส 
อาคารพาณิชย 

(n=53) 

หองชุด คอนโด
และอ่ืนๆ  (n=56) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ราคาท่ีตํ่ากวาการซ้ือบานมือหนึ่ง 
4.10 4.49 4.43 

(มาก) (มาก) (มาก) 

มีอัตราเงินดาวนท่ีเก็บใหเลือก 
4.15 4.25 4.38 

(มาก) (มาก) (มาก) 

จํานวนเงินท่ีผอนสงตอเดือนท่ีตํ่ากวา 
3.97 4.15 4.14 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ระยะเวลาท่ีผอนสงท่ีมีใหเลือก 
3.73 4.06 3.82 

(มาก) (มาก) (มาก) 

อัตราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากวา 
4.18 4.17 4.45 

(มาก) (มาก) (มาก) 
อัตราคาบํารุงรักษาสวนกลางท่ีตํ่ากวา  3.65 3.70 3.91 
(คาไฟฟาถนน ยาม คนทําความสะอาด  
และคนสวน ฯลฯ) 

(มาก) (มาก) (มาก) 

 

 จากตารางท่ี 61 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความตองการท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน
ตางกัน ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานราคาดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามในทุกความตองการใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาด
ดานราคาโดยรวมเหมือนกันในระดับมาก 
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ตารางท่ี  62 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามความตองการท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน 

 

สวนประสมทางการตลาด 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ความตองการท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน 

บาน 
(n=91) 

ทาวนเฮาส 
อาคารพาณิชย 

(n=53) 

หองชุด คอนโด
และอ่ืนๆ  (n=56) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

บสก.มีตัวแทนจําหนายกระจายอยูท่ัวไป
ทําใหงายตอการติดตอซ้ือขาย 

3.45 3.38 3.43 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

บสก.มีเว็บไซต แสดงรายละเอียดขอมูล 
NPA อยางครบถวน 

3.48 3.19 3.48 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

บสก.มีระบบการจัดประมูล NPA 
3.16 2.74 2.52 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
 

 จากตารางท่ี 62 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความตองการท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน
ตางกัน ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามในทุกความตองการใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาด
ดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมเหมือนกันในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี  63 แสดงคาเฉล่ีย และระดับความสําคัญของปจจัยดานสงเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจําแนกตามความตองการท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน 
 

สวนประสมทางการตลาด 
ดานการสงเสริมการตลาด 

ความตองการท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน 

บาน 
(n=91) 

ทาวนเฮาส 
อาคารพาณิชย 

(n=53) 

หองชุด คอนโด
และอ่ืนๆ  (n=56) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

บสก.ใหบริการขาวสารตาง ๆ ของ
โครงการอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

3.36 3.15 3.13 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ส่ิงจูงใจ เชน ฟรีคาโอน ,แถมบัตรเติม
น้ํามัน,แถมเฟอรนิเจอรและ
เคร่ืองใชไฟฟาหรือแจกบัตรกํานัลตางๆ 

3.93 4.45 4.57 
(มาก) (มาก) (มาก) 

บสก.มีบริการหลังการขายให 
3.75 4.04 4.11 

(มาก) (มาก) (มาก) 
พนักงานของ บสก.มีความสามารถในการ
แกไขปญหาเฉพาะหนาได 

3.75 3.74 3.98 
(มาก) (มาก) (มาก) 

พนักงานของ บสก.ใหบริการดวยความ
รวดเร็วและเสมอภาค 

3.76 3.77 3.98 
(มาก) (มาก) (มาก) 

 

 จากตารางท่ี 63 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความตองการท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน
ตางกัน ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดดังนี้ 

 ผูตอบแบบสอบถามในทุกความตองการใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก ยกเวนเร่ืองการที่ บสก.ใหบริการขาวสารตาง ๆ 
ของโครงการอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
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สวนท่ี 4 ขอมูลแสดงความสัมพันธของความตองการทรัพยสินรอการขาย จําแนกตาม เพศ 
สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือน 
 
ตารางท่ี  64 แสดงความสัมพันธระหวางเพศกับลักษณะรูปแบบท่ีอยูอาศัยท่ีตองการ 
  

เพศ 

รูปแบบท่ีอยูอาศัยท่ีตองการซื้อ 

รวม 

 บาน 
ทาวน
เฮาส 

อาคาร
พาณิชย 

หองชุด/ 
คอนโด 
มิเนียม 

ชาย จํานวน 25 8 22 22 77 
  รอยละ (แนวนอน)  (32.47) (10.39) (28.57) (28.57) (100.00) 
 หญิง จํานวน 66 10 13 34 123 
  รอยละ (แนวนอน)  (53.66) (8.13) (10.57) (27.64) (100.00) 
รวม จํานวน 91 18 35 56 200 
  รอยละ (แนวนอน)  (45.50) (9.00) (17.50) (28.00) (100.00) 

 

   จากตารางท่ี 64 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศชาย ตองการท่ีอยูอาศัยท่ีเปน
ลักษณะบาน มากท่ีสุดมี จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 32.47 รองลงมาเปนอาคารพาณิชย และหอง
ชุด/คอนโดมิเนียม จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 28.57 และทาวนเฮาส จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 
10.39 ตามลําดับ   
   ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศหญิง ตองการที่อยูอาศัยท่ีเปนลักษณะบานมากท่ีสุด  
มีจํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 53.66 รองลงมาเปนหองชุด/คอนโดมิเนียม จํานวน 34 คน คิดเปน
รอยละ 27.64 รองลงมาเปนอาคารพาณิชย จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 10.57 และทาวนเฮาส  
10 คน คิดเปนรอยละ 8.13 ตามลําดับ    
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ตารางท่ี  65 แสดงความสัมพันธระหวางสถานภาพกับลักษณะรูปแบบท่ีอยูอาศัยท่ีตองการ 
     

สถานภาพ 

รูปแบบท่ีอยูอาศัยท่ีตองการซื้อ 
รวม 

 บาน 
ทาวน
เฮาส 

อาคาร
พาณิชย 

หองชุด/
คอนโดมิ 
เนียม 

โสด จํานวน 52 6 7 38 101 
    รอยละ (แนวนอน) (49.50) (5.94) (6.93) (37.62) (100.00) 
สมรส จํานวน 34 12 27 15 86 
    รอยละ (แนวนอน) (38.64) (13.64) (30.68) (17.05) (100.00) 
หมาย 
หยาราง
แยกกันอยู 

จํานวน 7 0 1 3 11 
รอยละ (แนวนอน)  (63.64) (0.00) (9.09) (27.27) (100.00) 

รวม จํานวน 91 18 35 56 200 
  รอยละ (แนวนอน)  (45.50) (9.00) (17.50) (28.00) (100.00) 

  

   จากตารางท่ี 65 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพโสด ตองการท่ีอยูอาศัยท่ี
เปนลักษณะบานมากท่ีสุดมี  จํานวน  52 คน  คิดเปนรอยละ  50.49 รองลงมาเปนหองชุด /
คอนโดมิเนียม จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 36.89 รองลงมาเปนอาคารพาณิชย จํานวน 7 คน คิด
เปนรอยละ 6.80 และทาวนเฮาส จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 5.83 ตามลําดับ    
   ผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพสมรส ตองการที่อยูอาศัยท่ีเปนลักษณะบานมาก
ท่ีสุดมีจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 37.21 รองลงมาเปนอาคารพาณิชย จํานวน 27 คน คิดเปนรอย
ละ 31.40 รองลงมาเปนหองชุด/คอนโดมิเนียม จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 17.44 และทาวนเฮาส
จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 13.95 ตามลําดับ    
   ผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพหมาย หยาราง แยกกันอยู ตองการท่ีอยูอาศัยท่ีเปน
ลักษณะบานมากท่ีสุดมีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 63.60 รองลงมาเปนหองชุด/คอนโดมิเนียม 
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 27.27 และอาคารพาณิชย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 9.09 ตามลําดับ   
 
 
 
 
 
 



 90

ตารางท่ี  66 แสดงความสัมพันธระหวางอายุกับลักษณะรูปแบบท่ีอยูอาศัยท่ีตองการ 
  

อายุ 

รูปแบบท่ีอยูอาศัยท่ีตองการซื้อ 

รวม 
 บาน 

ทาวน
เฮาส 

อาคาร
พาณิชย 

หองชุด/ 
คอนโดมิ 
เนียม 

20-29 ป จํานวน 39 10 2 38 89 
  รอยละ (แนวนอน)  (43.82) (11.24) (2.25) (42.70) (100.00) 
30-49 ป จํานวน 44 8 26 18 96 
  รอยละ (แนวนอน)  (45.83) (8.33) (27.08) (18.75) (100.00) 
50 ปข้ึนไป จํานวน 8 0 7 0 15 
 รอยละ (แนวนอน)  (53.33) (0.00) (46.67) (0.00) (100.00) 
รวม จํานวน 91 18 35 56 200 
  รอยละ (แนวนอน)  (45.50) (9.00) (17.50) (28.00) (100.00) 

 

   จากตารางท่ี 66 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-29 ป ตองการที่อยูอาศัยท่ีเปน
ลักษณะบาน  มากท่ีสุดมี จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 43.82 รองลงมาเปนหองชุด/คอนโดมิเนียม 
จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 42.70 รองลงมาเปนทาวนเฮาส จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ11.24 
และอาคารพาณิชย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.25 ตามลําดับ  
    ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 30-49 ป ตองการท่ีอยูอาศัยท่ีเปนลักษณะบานมากท่ีสุด
มีจํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 45.83 รองลงมาเปนอาคารพาณิชย จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 
27.08 รองลงมาเปน หองชุด/คอนโดมิเนียม จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 18.75 และทาวนเฮาส 
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8.33 ตามลําดับ    
   ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป ตองการที่อยูอาศัยท่ีเปนลักษณะบานมาก
ท่ีสุดมีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 53.30 และอาคารพาณิชย จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 46.67 
ตามลําดับ   
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ตารางท่ี  67 แสดงความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับลักษณะรูปแบบท่ีอยูอาศัยท่ีตองการ 
  

ระดับการศึกษา 

รูปแบบท่ีอยูอาศัยท่ีตองการซื้อ 

รวม 
 บาน 

ทาวน
เฮาส 

อาคาร
พาณิชย 

หองชุด/ 
คอนโดมิ 
เนียม 

ตํ่ากวา จํานวน 25 8 22 15 70 
ปริญญาตรี รอยละ (แนวนอน)  (35.7) (11.4) (31.4) (21.4) (100.0) 
ปริญญาตรี จํานวน 42 10 4 31 87 
 รอยละ (แนวนอน)  (48.3) (11.5) (4.6) (35.6) (100.0) 
สูงกวา
ปริญญาตรี 

จํานวน 24 0 9 10 43 
รอยละ (แนวนอน)  (55.8) (0.0) (20.9) (23.3) (100.0) 

รวม จํานวน 91 18 35 56 200 
  รอยละ (แนวนอน)  (45.5) (9.0) (17.5) (28.0) (100.0) 

 

   จากตารางท่ี 67 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 
ตองการที่อยูอาศัยท่ีเปนลักษณะบานมากท่ีสุดมี จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 35.7 รองลงมาเปน
อาคารพาณิชย จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 31.4 รองลงมาเปนหองชุด/คอนโดมิเนียม จํานวน 15 
คน คิดเปนรอยละ 21.4 และทาวนเฮาส จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 11.4 ตามลําดับ  
   ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ตองการที่อยูอาศัยท่ีเปนลักษณะ
บานมากท่ีสุดมี จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 48.3 รองลงมาเปนหองชุด/คอนโดมิเนียม จํานวน 31 
คน คิดเปนรอยละ 35.6 รองลงมาเปนทาวนเฮาส จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 11.5 และอาคาร
พาณิชย จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.6 ตามลําดับ  
   ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ตองการท่ีอยูอาศัยท่ีเปน
ลักษณะบาน  มากท่ีสุดมี จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 55.8 รองลงมาเปนหองชุด/คอนโดมิเนียม 
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 23.3 และอาคารพาณิชย จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 20.9 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  68 แสดงความสัมพันธระหวางอาชีพกับลักษณะรูปแบบท่ีอยูอาศัยท่ีตองการ 
 

อาชีพ 

รูปแบบท่ีอยูอาศัยท่ีตองการซื้อ 

รวม 
 บาน 

ทาวน
เฮาส 

อาคาร
พาณิชย 

หองชุด/ 
คอนโดมิ 
เนียม 

ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

จํานวน 10 6 1 11 28 
รอยละ (แนวนอน) (35.7) (21.4) (4.6) (35.6) (100.0) 

พนง.บริษัท
เอกชน 

จํานวน 58 9 15 28 110 
รอยละ (แนวนอน)  (52.7) (8.2) (13.6) (25.5) (100.0) 

อ่ืน ๆ จํานวน 23 3 19 17 62 
รอยละ (แนวนอน)  (37.1) (4.8) (30.6) (27.4) (100.0) 

รวม จํานวน 91 18 35 56 200 
  รอยละ (แนวนอน)  (45.5) (9.0) (17.5) (28.0) (100.0) 
อ่ืนๆไดแก ประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 41 คน รับจาง จํานวน 7 คน นักศึกษา 6 คน แมบาน / 
พอบาน 5 คน และ พิธีกร จํานวน 3 คน 
  

จากตารางท่ี 68 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ตองการที่อยูอาศัยท่ีเปนลักษณะหองชุด/คอนโดมีเนียมมากท่ีสุดมี จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ
35.6 รองลงมาเปนบาน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 35.7 รองลงมาเปนทาวนเฮาส จํานวน  
6 คน คิดเปนรอยละ 21.4 และอาคารพาณิชย จํานวน 1 คนคิดเปนรอยละ 4.6 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ตองการที่อยูอาศัยท่ีเปนลักษณะ
บาน  มากท่ีสุดมี จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 52.7 รองลงมาเปน หองชุด/คอนโดมิเนียม จํานวน  
28 คน คิดเปนรอยละ 25.5 รองลงมาเปนอาคารพาณิชย จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 13.6 และ
ทาวนเฮาส จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 8.2 ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพอ่ืนๆไดแกประกอบธุรกิจสวนตัว รับจาง นักศึกษา 
แมบาน / พอบาน และพิธีกร ตองการที่อยูอาศัยท่ีเปนลักษณะอาคารพาณิชย  มากท่ีสุดมี จํานวน  23 
คน คิดเปนรอยละ 37.1 รองลงมาเปนอาคารพาณิชย จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 30.6 รองลงมา
เปนหองชุด/คอนโด จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 27.4 และทาวนเฮาส จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 
4.8 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  69 แสดงความสัมพันธระหวางรายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือนกับลักษณะรูปแบบท่ีอยู
อาศัยท่ีตองการ 
 

รายไดของครอบครัวเฉล่ีย 
ตอเดือน 

รูปแบบท่ีอยูอาศัยท่ีตองการซื้อ 

รวม 
 บาน ทาวนเฮาส 

อาคาร
พาณิชย 

หองชุด/ 
คอนโดมิ 
เนียม 

ตํ่ากวา 30,000 บาท จํานวน 41 12 14 24 91 
 รอยละ (แนวนอน) (45.1) (13.2) (15.4) (26.4) (100.0) 
30,001 - 50,000 บาท จํานวน 19 3 4 17 43 
 รอยละ (แนวนอน)  (44.2) (7.0) (9.3) (39.5) (100.0) 
50,001 บาทข้ึนไป จํานวน 31 3 17 15 66 
 รอยละ (แนวนอน)  (47.0) (4.5) (25.8) (22.7) (100.0) 
รวม จํานวน 91 18 35 56 200 
  รอยละ (แนวนอน)  (45.5) (9.0) (17.5) (28.0) (100.0) 

 

จากตารางท่ี 69 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดตํ่ากวา 30,000 บาท ตองการที่
อยูอาศัยท่ีเปนลักษณะบานมากท่ีสุดมี จํานวน 41  คน คิดเปนรอยละ 45.1 รองลงมาเปนหองชุด/
คอนโดมิเนียม จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 26.4 รองลงมาเปนอาคารพาณิชย จํานวน14 คน คิด
เปนรอยละ 15.4 และทาวนเฮาส จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 13.2 ตามลําดับ    

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 30,001-50,000 บาท ตองการที่อยูอาศัยท่ีเปนลักษณะ
บาน มากท่ีสุดมี จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 44.20 รองลงมาเปนหองชุด/คอนโดมิเนียม จํานวน 
17 คน คิดเปนรอยละ 39.5 รองลงมาเปนอาคารพาณิชย จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 9.3 และทาวน
เฮาส จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 7.0 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 50,001 บาทข้ึนไป ตองการที่อยูอาศัยท่ีเปนลักษณะ
บานมากท่ีสุดมีจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 47.0 รองลงมาเปนอาคารพาณิชย จํานวน 17 คน คิด
เปนรอยละ 25.8 รองลงมาเปนหองชุด/คอนโดมิเนียม จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 22.7 และทาวน
เฮาส จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 4.5 ตามลําดับ   
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ตารางท่ี  70 แสดงความสัมพันธระหวางรายไดเฉล่ียของครอบครัวกับราคาท่ีอยูอาศัยท่ีตองการ 
 

ราคาท่ีอยูอาศัยท่ีตองการ 
รายไดเฉล่ียของครอบครัว 

ต่ํากวา  
30,000 บาท 

30,001 - 
50,000 บาท 

50,001 
บาทขึ้นไป 

รวม 

ตํ่ากวา 1 ลานบาท จํานวน 59 11 12 82 
 รอยละ (แนวต้ัง)  (64.84) (25.58) (18.18) (41.00) 
1 - 5 ลานบาท จํานวน 32 26 45 103 
 รอยละ (แนวต้ัง)  (35.16) (60.47) (68.18) (51.50) 
5 ลานบาทข้ึนไป จํานวน 0 6 9 15 
 รอยละ (แนวต้ัง)  (0.00) (13.95) (13.64) (7.50) 

รวม จํานวน 91 43 66 200 
 รอยละ (แนวตัง้) (100) (100) (100) (100) 

 

จากตารางท่ี 70 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตํ่ากวา 30,000 บาท ตองการที่อยู
อาศัยท่ีมีราคาตํ่ากวา 1 ลานบาทมากท่ีสุดมี จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 64.84 และท่ีอยูอาศัยท่ีมี
ราคา 1-5 ลานบาท จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 35.16   

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 30,001-50,000 บาท ตองการท่ีอยูอาศัยท่ีมีราคา 1-5 
ลานบาท มากที่สุดมี จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 60.47 รองลงมาเปนท่ีอยูอาศัยท่ีมีราคาตํ่ากวา 1 
ลานบาท มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 25.58 และท่ีอยูอาศัยราคา 5 ลานบาทข้ึนไป จํานวน 6 คน 
คิดเปนรอยละ 13.95 ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดมากกวา 50,000 บาท ตองการที่อยูอาศัยท่ีมีราคา 1-5 
ลานบาทมากท่ีสุดมี จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 68.18  รองลงมาเปนท่ีอยูอาศัยท่ีมีราคาตํ่ากวา  
1 ลานบาท มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 18.18 และท่ีอยูอาศัยราคา 5 ลานบาทข้ึนไป จํานวน 9 
คน คิดเปนรอยละ 13.64 ตามลําดับ  
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สวนท่ี 5 ขอมูลเก่ียวกับขอเสนอแนะตอสวนประสมทางการตลาดและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ของ 
บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด  
 
 สามารถสรุปแยกตามแตละดานของสวนประสมทางการตลาดไดดังนี้ 
ตารางท่ี 71  แสดงจํานวนขอเสนอแนะตอสวนประสมทางการตลาดและและขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

 

ขอเสนอแนะดานผลิตภัณฑ จํานวน (คน) 

• ตองการใหมีการจัดระบบความปลอดภัย ในโครงการทรัพยสิน
รอการขายใหดีข้ึน 

3 

• ตองการใหมีการจัดระบบสาธารณูปโภค ในโครงการทรัพยสิน
รอการขายใหดีข้ึน 

2 

• ตองการใหมีการประดับตกแตง ภายในโครงการทรัพยสินรอการ
ขายใหมีบรรยากาศดีข้ึน 

1 

ขอเสนอแนะดานราคา 

• ควรลดราคาสินทรัยพรอการขายลงเพราะแพงเกินไป 11 

ขอเสนอแนะดานการสงเสริมการตลาด 

• ตองการใหมีการออกแคมเปน และโปรโมช่ันใหม ๆ เพือ่ดึงดูด
การตัดสินใจเพิ่มข้ึน 

3 

• ตองการใหมีการประชาสัมพันธองคกรมากกวานี้ และออกส่ือ
หลายทางกวานี้ เพราะส่ือไมถึงผูบริโภค 

2 

 

จากตารางท่ี 71 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีใหขอเสนอแนะในดานราคามีมากที่สุด
โดยระบุวาราคาสินทรัพยรอการขายมีราคาแพงเกินไป จํานวน 11 คน รองลงมาเปนความตองการ
ใหจัดระบบความปลอดภัย  และตองการใหออกโปรโมช่ันใหม ๆ จํานวน 3 คน รองลงมาเปนความ
ตองการใหจัดระบบสาธารณูปโภคในโครงการใหดีข้ึน และตองการใหมีการประชาสัมพันธ
มากกวานี้ จํานวน 2 คน และความตองการใหมีการปรับปรุงบรรยากาศในโครงการใหดีข้ึน จํานวน 
1 คน ตามลําดับ  

 


