
บทท่ี 5 
สรุป และอภปิรายผลการศึกษา 

 
สรุปผลการศึกษา 

การคนควาอิสระเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขาย ประเภท
อสังหาริมทรัพย ท่ีอยูอาศัยของ บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาสามารถสรุปแยกตามผลการศึกษาออกเปน  
5 สวนคือ  

สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และคําถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลอ่ืน ๆ ไดแก กิจกรรมท่ีชอบทํา 
ลักษณะบุคลิกภาพ และขอมูลอ่ืน ๆ ดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 61.5 มี
สถานภาพโสด จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 50.5 มีอายุระหวาง 30-49 ป 96 คน คิดเปนรอยละ
48.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 43.5 มีอาชีพเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 55.0 มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ย/เดือน 60,001 บาท
ข้ึนไป จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 28.5   

ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญชอบทํางานอดิเรกในยามวาง มีบุคลิกภาพท่ีชอบเขาสังคม
ทํากอนคิด มีแรงบันดาลใจจากส่ิงแวดลอม จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 66.0 มีลักษณะท่ีพัก
อาศัยโดยอยูกับบิดา/มารดา หรือญาติ 76  คน คิดเปนรอยละ 38.0 มีท่ีอยูอาศัยปจจุบันเปนบานเดี่ยว 
2 ช้ัน จํานวน 87  คน คิดเปนรอยละ 43.5 และพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยมี
ประสบการณในการซ้ือท่ีอยูอาศัยมีจํานวน  122 คน  คิดเปนรอยละ  61.0 สําหรับผูตอบ
แบบสอบถามที่เคยซ้ือท่ีอยูอาศัยสวนใหญซ้ือจากการติดตอโครงการจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 
34.9  และมีเหตุผลในการซ้ือท่ีอยูอาศัยเพื่อขยายครอบครัว จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 57.6 

ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญจัดอันดับความสําคัญของแหลงขาวประชาสัมพันธที่ผูตอบ
แบบสอบถามไดรับ โดยเรียงอันดับไดดังนี้  ในอันดับท่ี 1 คือหนังสือพิมพ  อันดับท่ี 2  คือปาย
โฆษณา ใบปลิว แผนพับ อันดับท่ี 3 คือโทรทัศน อันดับท่ี 4 คือการต้ังบูธแนะนําบริการ อันดับท่ี 5 
คือเพื่อนหรือคนรูจัก อันดับท่ี 6 คือพนักงานของ บสก. อันดับท่ี 7 คือนิตยสาร อันดับท่ี 8 คือ 
Banner ใน Web Site ตาง ๆ อันดับท่ี 9  คือวิทยุ และอันดับท่ี 10 คือแหลงขาวประชาสัมพันธอ่ืนๆ 

ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญจัดอันดับความสําคัญของสาเหตุในการซ้ือท่ีอยูอาศัยของ
ผูตอบแบบสอบถาม โดยเรียงอันดับไดดังนี้  ในอันดับท่ี 1 คือท่ีอยูอาศัยเดิมการเดินทางไมสะดวก 
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อันดับท่ี 2  คือท่ีอยูอาศัยเดิมคับแคบ อันดับท่ี 3 คือขยายครอบครัว อันดับท่ี 4 คือท่ีอยูอาศัยเดิม
สภาพแวดลอมไมดี อันดับท่ี 5 คือซ้ือเพื่อการลงทุน เก็งกําไร  และอันดับท่ี 6 คือสาเหตุอ่ืน ๆ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการบานเดี่ยว 2 ช้ัน มีจํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 41.5 
โดยสวนใหญตองการขนาดท่ีอยูอาศัยระหวาง 20-50 ตรว. จํานวน 102  คน คิดเปนรอยละ 51.0 
และมีงบประมาณในการซ้ือท่ีอยูอาศัยในชวง 1 – 2 ลานบาท มีจํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 31.5 

 

สวนท่ี 2   ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายของ 
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบดวยปจจัยดาน
สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดการชองทางการจัดจําหนาย และ
ดานการสงเสริมการตลาด 

ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ โดยรวมใน
ระดับ มาก ท้ังในดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด ซ่ึงดานราคามีคาเฉล่ีย
สูงสุด สวนดานชองทางการจัดหนายมีระดับความสําคัญ ปานกลาง สําหรับรายการยอยไดมีการจัด
อันดับตามตารางขางลางนี้ 

ตารางท่ี 5.1 แสดงอันดับตามรายการสวนประสมทางการตลาดท้ังหมด 
อันดับ สวนประสมทางการตลาดท้ังหมด คาเฉล่ีย แปลผล 

1 ราคาท่ีตํ่ากวาการซ้ือบานมือหนึ่ง ดานราคา 4.30 มากท่ีสุด 
2 อัตราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากวา ดานราคา 4.25 มากท่ีสุด 

3 
ส่ิงจูงใจ เชน ฟรีคาโอน แถมบัตรเติมน้ํามัน 
แถมเฟอรนิเจอรและเคร่ืองใชไฟฟาหรือแจก
บัตรกํานัลตางๆ 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

4.25 มากท่ีสุด 

4 มีอัตราเงินดาวนท่ีเก็บใหเลือก ดานราคา 4.24 มากท่ีสุด 
5 จํานวนเงินท่ีผอนสงตอเดือนท่ีตํ่ากวา ดานราคา 4.07 มาก 

6 
บสก.มีเว็บไซต แสดงรายละเอียดขอมูล NPA 
อยางครบถวน 

ดานชองทางการ
จัดจําหนาย 

3.93 มาก 

7 บสก.มีบริการหลังการขายให 
ดานการสงเสริม
การตลาด 

3.92 มาก 

8 
สาธารณูปโภคครบครันไฟฟาสวาง/น้ําประปา/
โทรศัพท / อินเทอรเน็ต 
 

ดานผลิตภัณฑ 3.91 มาก 
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อันดับ สวนประสมทางการตลาดท้ังหมด คาเฉล่ีย แปรผล 

9 
ทําเลที่ต้ัง NPA ของ บสก.สะดวกตอการเดินทาง 
เชนใกลแหลงชุมชน ติดถนนใหญ/ทางดวน 
หรือใกลรถไฟฟา 

ดานผลิตภัณฑ 3.91 มาก 

10 คุณภาพของวสัดุและการกอสราง ดานผลิตภัณฑ 3.87 มาก 
11 บสก.มีท่ีอยูอาศัยใหเลือกหลายรูปแบบ ดานผลิตภัณฑ 3.85 มาก 
12 ระยะเวลาท่ีผอนสงท่ีมีใหเลือก ดานราคา 3.84 มาก 

13 
พนักงานของ บสก.ใหบริการดวยความรวดเร็ว
และเสมอภาค 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

3.83 มาก 

14 
พนักงานของ บสก.มีความสามารถในการแกไข
ปญหาเฉพาะหนาได 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

3.81 มาก 

15 บสก.มีการประกันการกอสรางหลังโอน ดานผลิตภัณฑ 3.80 มาก 
16 สภาพความใหมของบาน (ไมโทรม) ดานผลิตภัณฑ 3.79 มาก 
17 พื้นท่ีใชสอยจดัไดเหมาะสม ดานผลิตภัณฑ 3.76 มาก 

18 
อัตราคาบํารุงรักษาสวนกลางท่ีตํ่ากวา (คาไฟฟา
ถนน ยาม คนทําความสะอาด และคนสวน ฯลฯ) 

ดานราคา 3.75 มาก 

19 
มีพื้นท่ีสวนกลาง เชน สระวายน้ํา  สวนหยอม 
สนามเด็กเลน รานอาหาร 

ดานผลิตภัณฑ 3.48 มาก 

20 
บสก.มีตัวแทนจําหนายกระจายอยูท่ัวไปทาํให
งายตอการติดตอซ้ือขาย 

ดานชองทางการ
จัดจําหนาย 

3.43 มาก 

21 
บสก.มีเว็บไซต แสดงรายละเอียดขอมูล NPA 
อยางครบถวน 

ดานชองทางการ
จัดจําหนาย 

3.93 มาก 

22 
บสก.ใหบริการขาวสารตาง ๆ ของโครงการ
อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

3.24 ปานกลาง 

23 บสก.มีระบบการจัดประมูล NPA 
ดานชองทางการ
จัดจําหนาย 

2.85 ปานกลาง 

ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานราคาในเร่ือง ราคาท่ี
ตํ่ากวาการซ้ือบานมือหนึ่ง อัตราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากวา มีอัตราเงินดาวนท่ีเก็บใหเลือก และใหความสําคัญ
ตอสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดเร่ือง ส่ิงจูงใจ เชน ฟรีคาโอน แถมบัตรเติม
น้ํามันแถมเฟอรนิเจอรและเคร่ืองใชไฟฟาหรือแจกบัตรกํานัลตางๆ อยูระดับมากท่ีสุด 
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ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑในเร่ือง 
สาธารณูปโภคครบครันไฟฟาสวาง/น้ําประปา/โทรศัพท/อินเทอรเน็ต ทําเลท่ีต้ัง NPA ของ บสก.
สะดวกตอการเดินทาง เชนใกลแหลงชุมชน ติดถนนใหญ/ทางดวน หรือใกลรถไฟฟา คุณภาพของ
วัสดุและการกอสราง บสก.มีท่ีอยูอาศัยใหเลือกหลายรูปแบบ บสก.มีการประกันการกอสรางหลัง
โอน สภาพความใหมของบาน (ไมโทรม) พื้นท่ีใชสอยจัดไดเหมาะสม ใหความสําคัญตอสวน
ประสมทางการตลาดดานราคาในเร่ือง จํานวนเงินท่ีผอนสงตอเดือนท่ีตํ่ากวา ระยะเวลาท่ีผอนสงท่ีมี
ใหเลือก อัตราคาบํารุงรักษาสวนกลางท่ีตํ่ากวา (คาไฟฟาถนน ยาม คนทําความสะอาด และคนสวน 
ฯลฯ) เหมาะสม ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายในเร่ือง 
บสก.มีเว็บไซต แสดงรายละเอียดขอมูล NPA อยางครบถวน บสก.มีตัวแทนจําหนายกระจายอยู
ท่ัวไปทําใหงายตอการติดตอซ้ือขาย บสก.มีเว็บไซต แสดงรายละเอียดขอมูล NPA อยางครบถวน 
และใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดในเร่ือง บสก.มีบริการ
หลังการขายให พนักงานของ บสก.ใหบริการดวยความรวดเร็วและเสมอภาค และพนักงานของ 
บสก.มีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาได อยูระดับมาก 

ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัด
จําหนายในเร่ือง บสก.มีระบบการจัดประมูล NPA และใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาดในเร่ือง บสก.ใหบริการขาวสารตาง ๆ ของโครงการอยางตอเนื่องและ
สมํ่าเสมอ อยูระดับปานกลาง 

 
สวนท่ี 3   ขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซ้ือทรัพย สินรอการขายของ  บริษัทบริหารสินทรัพย  กรุง เทพพาณิชย  จํ า กัด  ในเขต
กรุงเทพมหานคร  จําแนกตาม เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายไดของ
ครอบครัวเฉล่ียตอเดือน ลักษณะบุคลิกภาพ และความตองการท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน 

เม่ือเปรียบเทียบการใหระดับความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ จําแนก
ตามเพศ และตามสถานภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและหญิงในทุกสถานภาพ ให
ความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดับมาก มีเพียงดานชองทางการจัดจําหนายท่ี
อยูระดับปานกลาง โดยเพศชายจะใหความกับสําคัญกับ ส่ิงจูงใจ เชน ฟรีคาโอน แถมบัตรเติมน้ํามัน
แถมเฟอรนิเจอรและเครื่องใชไฟฟาหรือแจกบัตรกํานัลตางๆมากท่ีสุด สวนเพศหญิงจะให
ความสําคัญกับอัตราดอกเบ้ียมากท่ีสุด 

เม่ือเปรียบเทียบการใหระดับความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ จําแนก
ตามชวงอายุ พบวาผูตอบแบบสอบถามในชวงอายุ 20 – 49 ปใหความสําคัญตอสวนประสมทาง
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การตลาดโดยรวมในระดับมาก มีเพียงดานชองทางการจัดจําหนายท่ีอยูระดับปานกลาง สวนผูตอบ
แบบสอบถามอายุ 50 ปข้ึนไปใหความสําคัญตอสวนประสมการตลาดในดานราคา และดานการ
สงเสริมการตลาดในระดับมาก สวนดานผลิตภัณฑและดานชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับปาน
กลาง โดยผูตอบแบบสอบถามในชวงอายุ 20 – 49 ปจะใหความสําคัญกับเร่ืองราคาท่ีถูกกวาบานมือ 
หนึ่งมากท่ีสุดสวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไปจะใหความกับสําคัญกับอัตราดอกเบ้ียท่ี
ตํ่ามากท่ีสุด  

เม่ือเปรียบเทียบการใหระดับความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ จําแนก
ตามระดับการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษาใหความสําคัญตอสวนประสม
ทางการตลาดโดยรวมในระดับมาก มีเพียงดานชองทางการจัดจําหนายท่ีอยูระดับปานกลาง โดย
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีใหความสําคัญกับ ส่ิงจูงใจ เชน ฟรีคาโอน แถม
บัตรเติมน้ํามันแถมเฟอรนิเจอรและเคร่ืองใชไฟฟาหรือแจกบัตรกํานัลตางๆมากท่ีสุด สวนผูตอบ
แบบสอบถามที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะใหความกับสําคัญกับอัตราดอกเบ้ียท่ีตํ่ามากท่ีสุด 
และแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรีจะใหความสําคัญกับเร่ืองราคาท่ีถูกกวา
บานมือหนึ่งมากท่ีสุด 

เม่ือเปรียบเทียบการใหระดับความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ จําแนก
ตามอาชีพ พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกอาชีพใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดโดยรวม
ในระดับมาก มีเพียงดานชองทางการจัดจําหนายท่ีอยูระดับปานกลางโดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
อาชีพขาราชการ และพนง.รัฐวิสาหกิจ จะใหความสําคัญกับส่ิงจูงใจ เชน ฟรีคาโอน แถมบัตรเติม
น้ํามันแถมเฟอรนิเจอรและเคร่ืองใชไฟฟาหรือแจกบัตรกํานัลตางๆมากท่ีสุด สวนผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนจะใหความกับสําคัญกับอัตราดอกเบ้ียท่ีตํ่ามาก
ท่ีสุด  

เม่ือเปรียบเทียบการใหระดับความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ จําแนก
ตามรายไดเฉล่ียของครอบครัวตอเดือนพบวาผูตอบแบบสอบถามทุกชวงรายไดใหความสําคัญตอ
สวนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดับมาก มีเพียงดานชองทางการจัดจําหนายท่ีอยูระดับปาน
กลางโดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของครอบครัวตอเดือนตํ่ากวา 30,000 บาท จะใหความ
กับสําคัญกับอัตราดอกเบ้ียที่ตํ่ามากท่ีสุด สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของครอบครัวตอ
เดือน 30,000 – 50,000 บาท จะใหความกับสําคัญกับอัตราเงินดาวนท่ีเก็บใหเลือกมากท่ีสุด และ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียของครอบครัวตอเดือนสูงกวา 50,000 บาท จะใหความสําคัญกับ
เร่ืองราคาท่ีถูกกวาบานมือหนึ่งมากท่ีสุด 
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เม่ือเปรียบเทียบการใหระดับความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ จําแนก
ตามลักษณะบุคลิกภาพผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาด
โดยรวมอยูในระดับมาก ยกเวนดานชองทางการจัดจําหนายของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
บุคลิกภาพชอบเขาสังคมท่ีอยูในระดับปานกลางโดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีบุคลิกภาพชอบสันโดษ 
คิดกอนทํา มีแรงบันดาลใจจากตัวเองจะใหความกับสําคัญกับอัตราเงินดาวนท่ีเก็บใหเลือกมากท่ีสุด
สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีบุคลิกภาพชอบเขาสังคม ทํากอนคิด มีแรงบันดาลใจจากส่ิงแวดลอมจะ
ใหความสําคัญกับเร่ืองราคาท่ีถูกกวาบานมือหนึ่งมากท่ีสุด 

จากการศึกษาทําใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญในทุกๆกลุม ท่ีมีความสนในซ้ือ
อสังหาริมทรัพยในทุกประเภทใหความสําคัญกับสวนประสมการตลาดในทุกๆดานในระดับมาก 
โดยใหความสําคัญกับสวนประสมการตลาดดานราคามากท่ีสุด มีเพียงดานชองทางการจัดจําหนาย
ท่ีกลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญในระดับปานกลาง 

 
สวนท่ี 4 ขอมูลความสัมพันธแบบตารางไขวของ รูปแบบท่ีอยูอาศัยท่ีตองการซ้ือ จําแนก

ตาม เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือน 
จากผลขอมูลความสัมพันธแบบตารางไขวของรูปแบบท่ีอยูอาศัยท่ีตองการซ้ือ  จําแนกตาม 

เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือน พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศ ชาย และหญิง ตองการท่ีอยูอาศัยท่ีเปนลักษณะบานมากท่ีสุด 

รองลงมาไดแก หองชุด / คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย และทาวนเฮาส ตามลําดับ 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพโสด และสถานภาพหมาย หยาราง แยกกันอยู ตองการที่

อยูอาศัยท่ีเปนลักษณะบานมากท่ีสุด รองลงมาเปน หองชุด / คอนโดมิเนียม ตางจากผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรสซ่ึงตองการที่อยูอาศัยท่ีเปนลักษณะบานมากท่ีสุด รองลงมาเปน 
อาคารพาณิชย  

ผูตอบแบบสอบถามในชวงอายุ 20 – 29 ป ตองการที่อยูอาศัยท่ีเปนลักษณะบานมากท่ีสุด 
รองลงมาเปน หองชุด / คอนโดมิเนียม ตางจากผูตอบแบบสอบถามท่ีมีชวงอายุต้ังแต 30 ปข้ึนไปซ่ึง
ตองการที่อยูอาศัยท่ีเปนลักษณะบานมากท่ีสุด รองลงมาเปน อาคารพาณิชย  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ตองการที่อยูอาศัยท่ีเปนลักษณะ
บานมากท่ีสุด รองลงมาเปน อาคารพาณิชย ตางจากผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาต้ังแต
ปริญญาตรีข้ึนไปซ่ึงตองการท่ีอยูอาศัยท่ีเปนลักษณะบานมากท่ีสุด รองลงมาเปน หองชุด / 
คอนโดมิเนียม 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตองการท่ีอยูอาศัยท่ีเปน
ลักษณะหองชุด/คอนโดมีเนียมมากท่ีสุดมี รองลงมาตองการท่ีอยูอาศัยท่ีเปนลักษณะบาน สวน
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ตองการท่ีอยูอาศัยท่ีเปนลักษณะบาน  มาก
ท่ีสุดมี รองลงมาเปน หองชุด / คอนโดมิเนียม และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพอ่ืนๆไดแก
ประกอบธุรกิจสวนตัว รับจาง นักศึกษา แมบาน / พอบาน และพิธีกร ตองการท่ีอยูอาศัยท่ีเปน
ลักษณะอาคารพาณิชย  มากท่ีสุดมี รองลงมาเปนอาคารพาณิชย 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตํ่ากวา หาหม่ืนบาท ตองการที่อยูอาศัยท่ีเปนลักษณะบาน
มากท่ีสุด รองลงมาเปน หองชุด / คอนโดมิเนียม ตางจากผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดหาหม่ืนบาท
ข้ึนไปซ่ึง ตองการที่อยูอาศัยท่ีเปนลักษณะบานมากท่ีสุด รองลงมาเปนอาคารพาณิชย  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตํ่ากวา สามหม่ืนบาท ตองการที่อยูอาศัยท่ีมีราคาตํ่ากวา หนึ่ง
ลานบาท ตางจากผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดสามหม่ืนบาทข้ึนไปซ่ึง ตองการที่อยูอาศัยท่ีมีราคา
หนึ่งถึงหาลานบาท 

 
สวนท่ี 5 ขอมูลเก่ียวกับขอเสนอแนะตอสวนประสมทางการตลาดและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ของ บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด  
 สามารถสรุปแยกตามแตละดานของสวนประสมทางการตลาดไดดังนี้ 
ดานผลิตภัณฑ  

ตองการใหมีการจัดระบบความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภค และบรรยากาศภายใน
ทรัพยสินรอการขายของ บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย ใหดีมากกวาเดิม 
ดานราคา  

มีขอคิดเห็นวาราคาท่ีอยูอาศัยแพงเกินไป 
ดานการสงเสริมการตลาด  

ตองการใหมีการออกแคมเปน และโปรโมช่ันใหม ๆ เพื่อดึงดูดการตัดสินใจเพิ่มข้ึน และ
ตองการใหมีการประชาสัมพันธองคกรมากกวานี้ และออกส่ือหลายทางกวานี้ เพราะส่ือไมถึง
ผูบริโภค 
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อภิปรายผล 
การคนควาอิสระเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขาย ประเภท

อสังหาริมทรัพยท่ีอยูอาศัยของ บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดนําทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาอภิปรายผลดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศตางกัน สถานภาพตางกัน ชวงอายุตางกัน ระดับการศึกษา
ตางกัน อาชีพตางกัน ระดับรายไดของครอบครัวตางกัน และลักษณะบุคลิกภาพท่ีตางกัน สวนใหญ
ใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดโดยรวมและในแตละดานในระดับมาก สวนปจจัยที่
เห็นวาสําคัญท่ีสุดคือดานราคา สอดคลองกับ สมลักษณ ศาสตรประสิทธ์ิ (2545) ท่ีพบวา ปจจัยท่ีมี
ผลตอการเลือกซ้ือท่ีอยูอาศัยท่ีเปนสินทรัพยรอการขายมากท่ีสุดคือ ปจจัยดานราคา และปจจัยดาน
สินเช่ือ สอดคลองกับ วีระพันธ สายแกว (2547)  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือท่ีอยูอาศัยมาก
ท่ีสุดคือ ปจจัยดานราคาและสําหรับการศึกษาคร้ังนี้พบวาดานชองทางการจัดหนาย เปนปจจัยท่ีถูก
ใหความสําคัญนอยท่ีสุดโดยอยูในระดับปานกลาง 

 
ผูตอบแบบสอบถามในทุกสถานภาพตองการที่อยูอาศัยท่ีเปนลักษณะบานแบบตาง ๆ มาก

ท่ีสุด โดยสําหรับผูท่ีมีขนาดครอบครัวเล็กท่ีมีสถานภาพโสดหรือ มีสถานภาพหมาย หยาราง
แยกกันอยู จะมีความตองการหองชุด / คอนโดมิเนียม เปนอันดับรองลงมา สวนผูท่ีมีขนาด
ครอบครัวใหญ ไดแก มีสถานภาพสมรส นั้นจะตองการอาคารพาณิชย เปนอันดับรองลงมา และ
จากการศึกษารายไดเฉล่ียของครอบครัว กับราคาท่ีอยูอาศัยท่ีตองการน้ันคอนขางมีความสัมพันธ
กัน โดยผูมีรายไดตํ่ากวา 30,000 บาท จะเลือกท่ีอยูอาศัยท่ีมีราคา ตํ่ากวา 1 ลานบาท มากท่ีสุด สวน
กลุมผูท่ีมีรายได 30,001-50,000 บาท และ 50,001 บาทขึ้นไป จะเลือกท่ีอยูอาศัยท่ีมีราคา 1-5 ลาน
บาท มากท่ีสุด โดยเหตุผลท่ีตองการซ้ือบานใหมนั้นสวนใหญเพื่อตองการความสะดวกในการ
เดินทางท่ีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะทราบรายละเอียดทรัพยสินผานทางส่ือ
หนังสือพิมพ ปายโฆษณา ใบปลิว แผนพับ และส่ือโทรทัศน  
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ขอคนพบ 
 
 1. ความตองการซื้อท่ีอยูอาศัยประเภทบาน ของผูหญิงมีมากถึงรอย 53.66 ในขณะท่ีผูชาย
ตองการซ้ือท่ีอยูอาศัยประเภทบานเพียงรอยละ 32.47 โดยท้ัง 2 เพศมีความตองการที่อยูอาศัย
ประเภทบานมากท่ีสุด รองลงมาเพศหญิงตองการที่อยูอาศัยประเภทหองชุด / คอนโดมิเนียม แตเพศ
ชายกลับมีความตองการท่ีอยูอาศัยประเภท อาคารพาณิชย และคอนโดมิเนียม เปนอันดับสอง
เทาๆกัน แสดงใหเห็นวาเพศชายตองการที่อยูอาศัยท่ีมีอาณาเขต และสามารถใชประโยชนจากท่ีอยู
อาศัยได ตางจากเพศหญิงท่ีนอกจากจะตองการท่ีอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวแลว รองลงมาจะ
ตองการที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม เพื่อความสะดวกสบายท้ังการดูแล และการเดินทาง 
 2. ผูตอบแบบสอบถามในทุกสถานภาพมีความตองการที่อยูอาศัยประเภทบานเด่ียวมาก
ท่ีสุด แตรองลงมาผูท่ีมีสถานภาพโสด หมาย หยาราง และแยกกันอยูจะตองการที่อยูอาศัยประเภท
หองชุด / คอนโดมิเนียม ซ่ึงเหมาะกับขนาดของครอบครัว ตางจากผูท่ีมีสถานภาพสมรสจะตองการ
ท่ีอยูอาศัยประเภทอาคารพาณิชยเปนลําดับรองลงมา ตามขนาดของครอบครัวท่ีมีสมาชิกมากกวา 
และยังสามารถใชประโยชนในท่ีอยูอาศัยไดในอนาคต 
 3. ผูตอบสอบถามในทุกชวงอายุมีความตองการที่อยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวมากท่ีสุด แต
ลําดับรองลงมาสําหรับผูตอบแบบสอบถามในชวงอายุ 20 – 29 ป ซ่ึงเปนกลุมคนท่ีเขาสูวัยทํางาน 
เพิ่งเร่ิมมีรายได ท่ีอยูอาศัยท่ีตองในลําดับรองลงมาจะเปนหองชุด / คอนโดมิเนียม เนื่องจากสะดวก
ในการเดินทาง ราคาไมสูง และยังไมตองการที่อยูอาศัยท่ีมีขนาดใหญเนื่องจากยังไมมีครอบครัว 
ตางจากผูตอบแบบสอบถามในชวงอายุ มากกวา 30 ป จะตองการที่อยูอาศัยประเภทอาคารพาณิชย
เปนอันดับรองลงมา 
 4. ปจจุบันผูท่ีตองการซื้อท่ีอยูอาศัยสวนใหญเนื่องมาจากท่ีอยูอาศัยเดิมเดินทางไมสะดวก
ซ่ึงตางจากเดิมท่ีสวนใหญตองการซ้ือท่ีอยูอาศัยเพื่อขยายครอบครัว 
 5. ส่ือท่ีทําใหผูท่ีตองการซ้ือท่ีอยูอาศัยรูจัก บสก. มากท่ีสุดไดแก หนังสือพิมพ ปายโฆษณา 
ใบปลิว แผนพับ และส่ือโทรทัศนตามลําดับ 
 6. ปจจัยดานราคาเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการเลือกซ้ือท่ีทรัพยสินรอการขาย โดยผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญจะตองการดอกเบ้ียในอัตราท่ีตํ่า และราคาบานมีราคาถูกกวาท่ีอยูอาศัยมือ 1 
ซ่ึงปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และปจจัยดานผลิตภัณฑ ก็เปนปจจัยสําคัญในการเลือกซ้ือท่ีอยู
อาศัยเชนกัน มีเพียงปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามไมไดใหความสําคัญ
มากนักกับปจจัยดานนี้ 
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 7. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมผูตอบแบบสอบถามจะใหความสําคัญในระดับ
มาก แตส่ิงจูงใจ เชน ฟรีคาโอน แถมบัตรเติมน้ํามันแถมเฟอรนิเจอรและเคร่ืองใชไฟฟาหรือแจก
บัตรกํานัลตางๆนั้นผูตอบแบบสอบถามกลับใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด โดยเฉพาะในกลุม
ขาราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 8. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพ หมาย หยาราง และแยกกันอยู จะเปนกลุมท่ี
ระมัดระวังในการใชจายเกี่ยวกับการตัดสินซ้ือทรัพยสินรอการขาย โดยจะตองการทรัพยสินรอการ
ขายท่ีมีราคาถูก มีอัตราเงินดาวนใหเลือก อัตราดอกเบ้ียท่ีตํ่า และยังตองการส่ิงจูงใจ เชน ของแถม 
มากกวาสถานภาพอ่ืนๆ 

9. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีชวงอายุระหวาง 20 – 29 ปซ่ึงเปนคนรุนใหมวัยทํางานจะให
ความสําคัญกับการคนหาขอมูลทรัพยสินรอการขายผานทางเว็บไซทในระดับมาก 

10. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไปที่ตองการซ้ือทรัพยสินรอการขายประเภทที่อยู
อาศัยจะใหความสําคัญกับ รูปแบบของท่ีอยูอาศัยท่ีมีใหเลือก การประกันหลังจากการโอน และมี
พื้นท่ีสวนกลาง เชน สระวายน้ํา สวนหยอม สนามเด็กเลน รานอาหารในระดับมาก สวนเร่ือง 
คุณภาพของวัสดุและการกอสราง สภาพความใหมของบาน พื้นท่ีใชสอยจัดไดเหมาะสม ท่ีอยูอาศัย
สามารถตอเติมได และสาธารณูปโภคท่ีครบครัน กลับไมไดใหความสําคัญมากนัก 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคต 
 
 1. ควรเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาท่ียาวนานข้ึน และกระจายใหคลอบคลุมพื้นท่ีมากย่ิงข้ึน 
เพื่อใหไดกลุมตัวอยางท่ีมากข้ึน ทําใหสามารถทราบขอมูลขอเท็จจริงไดมากข้ึน และสามารถนํา
ขอมูลท่ีไดไปใชในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดในสาขาอ่ืนๆของ บสก. ตอไป  
 2. การศึกษาในอนาคตควรจะมีการสัมภาษณกลุม เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึก สําหรับปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขาย ประเภทอสังหาริมทรัพยท่ีอยูอาศัยของ บริษัท 
บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด เพิ่มเติม 
 3. กลุมตัวอยางท่ีศึกษาในคร้ังนี้เปนกลุมตัวอยางท่ีสนใจซ้ือท่ีอยูอาศัยกับ บสก. ซ่ึงเปนท่ีอยู
อาศัยมือสอง เทานั้น ดังนั้นในการศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษากลุมตัวอยางท่ีไมมีความสนใจ เพื่อ
ทราบถึงเหตุผลตางๆที่ไมตองการเลือกซ้ือท่ีอยูอาศัยมือสอง ซ่ึงจะไดนําประโยชนไปใชในการ
วางแผนกลยุทธทางการตลาดตอไป 
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 3. บสก. ควรจัดโปรโมช่ันตางๆเพื่อเปนการสงเสริมการจําหนายทรัพยสินรอการขาย 
ประเภทอสังหาริมทรัพยท่ีอยูอาศัย เนื่องจากเปนปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบ
แบบสอบถามสนใจ 

4. บสก. ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเว็บไซทใหมีความนาสนใจตลอดเวลาเพ่ือดึงดูด
กลุมลูกคาเปาหมายท่ีใชชองทางดังกลาวในการหาขอมูลทรัพยสินรอการขาย 


