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ABSTRACT 
 

 This study aimed to explore marketing mix affecting consumers towards purchasing 
condominium in Khet Bang Khae. Populations of this study were identified to 400 consumers who 
purchased or secured room at the condominium in Khet Bang Khae. Data were collected by the 
distribution of questionnaires, according to the convenient sampling method and were analyzed by 
the descriptive statistics, including frequency, percentage, and means.  

 The findings presented that in an overview, all following marketing mix factors 
affected these consumers towards purchasing condominium in Khet Bang Khae at high level: price, 
product, promotion, and place, respectively.  

 According to study in detail, the sub-factor affected these consumers towards 
purchasing condominium in Khet Bang Khae at the highest level was the coverage of after-sales 
services. In the meanwhile, the following sub-factors affected them towards purchasing 
condominium in the studied area at high level: reasonable price comparing to the condominium 
style, attractive rate of interest, fee discount, assurance conditions at the post-handover stage, 
appropriate duration, functional space allocating, reasonable price comparing to materials used, 
sufficient parking space, cash discount, and reasonable price to surroundings and location. 
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ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัรายไดต่้อเดือน 35 

ตารางท่ี 4.27 แสดงค่าเฉล่ียและระดับการมีผลของส่วนประสมการตลาดด้านการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแคของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัรายไดต่้อเดือน 36 

ตารางท่ี 4.28 แสดงค่าเฉ ล่ียและระดับการมีผลของส่วนประสมการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแคของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามงบประมาณในการซ้ือ 38 

ตารางท่ี 4.29 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของส่วนประสมการตลาดดา้นราคาท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแคของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามงบประมาณในการซ้ือ 40 

ตารางท่ี 4.30 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของส่วนประสมการตลาดด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแค
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามงบประมาณในการซ้ืออาคารชุด 41 

ตารางท่ี 4.31 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของส่วนประสมการตลาดดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแคของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามงบประมาณในการซ้ืออาคารชุด 42 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  หลกักำรและเหตุผล 

ความเจริญด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและ
รวดเร็วในเขตตวัเมืองใหญ่ของแต่ละจงัหวดั โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีเป็นศูนย์
รวมความเจริญ สถานท่ีส าคญั หน่วยงานราชการ เอกชนและแหล่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ไว้
ครบถว้น จึงท าให้ประชากรจากทัว่ประเทศ ยา้ยถ่ินฐานเขา้มาอยูอ่าศยัเป็นจ านวนมาก โดยในปี 2556 
ประชากรทั้ งหมดของกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 5,686,252 ราย (ส านักทะเบียนกลาง กรมการ
ปกครอง, 2556: ออนไลน์) ท าให้ความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัมีจ านวนมากข้ึนตามไปดว้ย ผูป้ระกอบการ 
จึงไดมี้การก่อสร้างโครงการต่างๆ ข้ึน เพื่อรองรับความตอ้งการของประชากร  โดยเฉพาะในเขตใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 จงัหวดั (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) 
ในปี 2556 มีท่ีอยูอ่าศยัเปิดตวัใหม่ถึง 475 โครงการ รวม 131,645 หน่วย รวมมูลค่า 385,447 ลา้นบาท 
เพิ่มข้ึนกว่าปี 2555 ถึง 29% (ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซ่ี        
ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส, 2557: ออนไลน์) โดยโครงการท่ีอยู่อาศยัท่ีเกิดข้ึนนั้น มีขอ้จ ากดัดา้น
ขนาดท่ีดิน และราคาท่ีปรับตวัสูงข้ึน การก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัแนวราบ ประเภทบา้นเด่ียว ทาวน์เฮา้ส์ จึง
มีราคาต่อหน่วยท่ีสูงข้ึนตามราคาท่ีดิน และท่ีดินขนาดใหญ่ท่ีสามารถก่อสร้างโครงการแนวราบ จะมี
ท าเลท่ีตั้ งท่ีห่างไกลหรืออยู่ในซอย ท าให้การเดินทางไม่สะดวกต้องอาศยัรถยนต์ส่วนตวัหรือรถ
สาธารณะหลายสาย  อีกทั้ งสังคมท่ีเปล่ียนไปจากการอยู่อาศัยเป็นครอบครัวใหญ่ เปล่ียนเป็น
ครอบครัวเด่ียวหรือขนาดเล็กลง คนโสดมีจ านวนมากข้ึน ความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัขนาดเล็กจึงเพิ่มข้ึน  
ส่งผลใหท่ี้อยูอ่าศยัประเภทอาคารชุดไดรั้บความนิยมมากข้ึน โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร มีจ านวน
ของโครงการท่ีอยูอ่าศยัเกิดข้ึนประมาณ 77,900 หน่วย เป็นห้องชุดถึง 49,600 หน่วย บา้นเด่ียว 13,700 
หน่วย ทาวน์เฮาส์ 8,700 หน่วย อาคารพาณิชย  ์4,900 หน่วย และบา้นแฝด 1,000 หน่วย (ศูนยข์อ้มูล
อสังหาริมทรัพย ์ฝ่ายสถิติและประมวลผลขอ้มูล, 2557: ออนไลน)์  

เขตบางแคไดรั้บโอกาสทางธุรกิจจากการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า 
BTS เน่ืองจากเป็นส่วนขยายสถานีสะพานตากสินไปสถานีกรุงธนบุรี และสถานีวงเวียนใหญ่ในปี 
2552 และในปี 2556 มีการเปิดให้บริการส่วนต่อขยาย ถึงสถานีโพธ์ินิมิตรและสถานีตลาดพลูในช่วง
ตน้ปี และถึงสถานีบางหวา้ในช่วงปลายปี ซ่ึงท าให้ผูโ้ดยสารใชเ้วลาเพียง 25 นาที จากสถานีบางหวา้ 
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ถึงสถานีสยาม ท าใหเ้กิดความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจร และในอนาคตสถานีบางหวา้จะเป็น
จุดเช่ือมต่อท่ีส าคญัระหว่างรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีน ้ าเงิน (สถานีหัวล าโพง–สถานีบางแค) 
(ผูจ้ดัการออนไลน์, 2557: ออนไลน์) นอกจากความสะดวกทางดา้นคมนาคมแลว้ บางแคยงัเป็นเขตท่ี
มีประชากรมากท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร คือ มีประชากร 192,119 ราย จากประชากรทั้งหมดของ
กรุงเทพมหานคร จ านวน 5,686,252 ราย (ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง , 2556: ออนไลน์)  
และในปี 2557 เขตบางแค มีครัวเรือนจ านวน 78,800 ครัวเรือน (ส านักงานเขตบางแค , 2557: 
ออนไลน์) ดงันั้นเขตบางแคจึงเป็นท าเลท่ีไดรั้บความสนใจจากผูป้ระกอบการในการพฒันาโครงการ 
และส าหรับผูท่ี้ต้องการท่ีอยู่อาศยัในท าเลท่ีสามารถเดินทางเขา้สู่ใจกลางกรุงเทพฯได้สะดวกและ
รวดเร็ว  

จากการส ารวจตลาดอาคารชุดแนวรถไฟฟ้า สถานีกรุงธนบุรี-สถานีบางหวา้ในรัศมี
ประมาณ 500 เมตร จากแนวรถไฟฟ้า พบว่ามีโครงการอาคารชุดท่ีเปิดขายตั้งแต่ปี 2552 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2557 ประมาณ 31 โครงการ รวมประมาณ 14,900 หน่วย (ผู ้จ ัดการออนไลน์ , 2557: 
ออนไลน์) ดังนั้ นเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดให้ได้มากท่ีสุด ผูป้ระกอบการจึงต้องมีการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงด้านต่างๆ เน่ืองจากปัจจยัในการตัดสินใจซ้ือมีหลากหลายปัจจัย เช่นรูปแบบ ราคา 
เง่ือนไขการช าระเงิน การโฆษณา ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ และอ่ืนๆ อีก  การวางกลยุทธ์ทาง
การตลาดจึงเป็นส่ิงส าคญั  จึงจะสามารถแข่งขนัในตลาดและสามารถตอบสนองให้ตรงกับความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

ดังนั้ น ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค 
ในการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแค เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปเป็นแนวทาง ในการวาง
กลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ให้ตอบสนองไดต้รงกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้ และสามารถแข่งขนัในตลาดได ้

 
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดใน 
เขตบางแค 
 
1.3  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1. ท าใหท้ราบส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดใน
เขตบางแค  
 2. สามารถน าขอ้มูลไปใช ้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ของธุรกิจดา้น
อสังหาริมทรัพย ์เพื่อตอบสนองใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และสามารถแข่งขนัในตลาดได ้



 

3 

1.4  นิยำมศัพท์ทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
 ส่วนประสมกำรตลำด หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาด ประกอบดว้ย ด้านผลิตภณัฑ ์
(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ หมายถึงรูปแบบ ขนาดและความกวา้ง จ านวนหอ้ง และเฟอร์นิเจอร์
ภายในอาคารชุด  ดา้นราคา หมายถึงราคาของอาคารชุด และราคาสาธารณูปโภค ดา้นการจดัจ าหน่าย 
หมายถึง สถานท่ี ท าเลท่ีตั้ง ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด หมายถึงการให้
ส่วนลดและโปรโมชัน่ในการขาย  

อำคำรชุด หมายถึง อาคารท่ีบุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธ์ิออกไดเ้ป็นส่วนๆ 
โดยแต่ละส่วนประกอบดว้ยกรรมสิทธ์ิในทรัพยส่์วนบุคคล และกรรมสิทธ์ิร่วมในทรัพยส่์วนกลาง 

ผู้บริโภค หมายถึง ผูท่ี้เคยตดัสินใจซ้ือ หรือจองอาคารชุดในเขตบางแค 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษา ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขต
บางแค ผูศึ้กษาไดน้ าแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการศึกษา ดงัน้ี 

 
2.1  แนวคิดและทฤษฎ ี

ทฤษฎส่ีวนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s)  
วิทวสั รุ่งเรืองผล, (2552 : หน้า 95-96)  ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เป็นส่ิง

กระตุน้ท่ีนักการตลาดสามารถควบคุม และตอ้งจดัให้มีข้ึน ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา 
(Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   

1. ผลติภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้
ค าว่าผลิตภณัฑ์ท่ีนกัการตลาดใช้ ไดร้วมถึงบริการ แนวความคิด บุคคล องค์กร และอ่ืนๆท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้ โดยอาจเป็นส่ิงท่ีสามารถจบัต้องได้ และจบัต้องไม่ได ้
รวมทั้งองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบของการตอบสนองความตอ้งการ เช่น ตรายีห่้อ คุณภาพ 
การบริการหลงัการขาย และพนกังานขาย เป็นตน้  

2. ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของผลิตภณัฑ์ หรือบริการท่ีแสดงค่าออกมาในรูปของ
หน่วยเงิน หรือหน่วยการแลกเปล่ียนอ่ืนๆ โดยราคานั้นสามารถเปล่ียนแปลงตามปัจจยั เวลา และ
สถานท่ี ผลิตภณัฑ์หน่ึงอาจมีมูลค่าไม่เท่ากนัในแต่ละสถานท่ี เน่ืองจากราคาของผลิตภณัฑ์ปกติจะ
สะทอ้นตน้ทุนต่างๆ ของผลิตภณัฑไ์ว ้ 

3. การจัดจ าหน่าย  (Place หรือ  Distribution) หมายถึง  การด าเนินการเคล่ือนย้าย
ผลิตภณัฑ์เพื่อให้ผลิตภณัฑ์สามารถไปสู่ผูบ้ริโภคไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขดา้นเวลา และสถานท่ี ท่ีเหมาะสม 
ผูบ้ริโภคสามารถหาซ้ือสินคา้นั้นไดโ้ดยสะดวก ซ่ึงช่องทางการจดัจ าหน่ายจะตอ้งมีความสอดคลอ้ง
กบัผลิตภณัฑ ์และราคาท่ีไดก้ าหนดข้ึน  

4. การส่งเสริมการตลาด  (Promotion) หมายถึง กระบวนงานทางด้านการส่ือสาร
การตลาดระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกระบวนการซ้ือ เพื่อให้ขอ้มูล จูงใจ เก่ียวกบัตวั
ผลิตภณัฑ์และตรายี่ห้อ เพื่อเกิดอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงความเช่ือ ทศันคติ และพฤติกรรมของ
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญัมีดงัน้ี  
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4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการส่ือสารผ่านส่ือสาธารณะ  เพื่อให้ข้อมูล
ข่าวสาร จูงใจ หรือตอกย  ้าตรายี่ห้อผลิตภณัฑ์ โดยผูส่้งสารจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการ
โฆษณา  

4.2 กิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Event Marketing) เป็นการจดักิจกรรมทางการ
ตลาดให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์พิเศษ อยูใ่นความสนใจของคนส่วนใหญ่ หรือกระตุน้ให้คนส่วน
ใหญ่ในพื้นท่ีหน่ึงเกิดความสนใจ เพื่อส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความสนใจในการส่ือสาร 
โดยใชเ้คร่ืองมือส่ือสารอ่ืนเขา้มาช่วย เช่น การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์  

4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมทางการตลาดท่ีกระตุน้ให้
กลุ่มเป้าหมาย ท าการซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการรวดเร็วข้ึน ซ้ือปริมาณท่ีมากข้ึน โดยมีการก าหนดช่วง
ระยะเวลาส้ินสุดของรายการไว ้ตวัอยา่งของการส่งเสริมการขาย ไดแ้ก่  การลดราคา ตวัอยา่งแลกซ้ือ 
ของแถม เป็นตน้  

4.4 การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation : PR) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ี
มุ่งสร้างภาพพจน์  และทัศนคติท่ีดีขององค์กร  ผลิตภัณฑ์  และตรายี่ห้อต่อผูบ้ริโภคส่ือมวลชน 
สาธารณชน   ผูถื้อหุน้ พนกังานในองคก์ร และกลุ่มมวลชนอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่ไดเ้นน้การขายสินคา้เป็นหลกั 
โดยเช่ือกนัวา่ถา้ผูบ้ริโภคมีภาพพจน์ท่ีดีต่อตรายี่ห้อหรือองค์กรจะท าให้ผูบ้ริโภคมีแนวโน้มท่ีจะซ้ือ
สินคา้ และบริการภายใตต้รายีห่อ้หรือองคก์รนั้น  

4.5 การตลาดทางตรง  (Direct Marketing) เป็ นการติด ต่อ ส่ือสารท่ี ส่ื อไปย ัง
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเป็นรายบุคคล ซ่ึงเป็นการส่ือสารสองทางโดยมีช่องทางท่ีกลุ่มเป้าหมาย สามารถ
ติดต่อส่ือสารกลบัมาไดโ้ดยตรงกบัผูส่้งสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือ
หมายถึงวิธีการต่างๆ  ท่ีนักการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู ้ซ้ือ และท าให้เกิดการ
ตอบสนองในทนัที  ซ่ึงเคร่ืองมือส าคญัประกอบดว้ย การขายผ่านโทรศพัท์ การขายโดยใช้จดหมาย
ตรง การขายโดยใช้แคตตาล็อค และการขายทางโทรทศัน์ วิทยุ หรือหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงจูงใจให้ลูกคา้มี
กิจกรรมการตอบสนอง 

 
2.2 ภาพรวมตลาดทีอ่ยู่อาศัย 

ตลาดท่ีอยู่อาศยัของประเทศไทยในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2547 – 2556) มีการขยายตวั
อยา่งต่อเน่ือง เฉพาะในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่ามีจ  านวนท่ีอยูอ่าศยัสร้างเสร็จเพิ่ม
สูงข้ึน จาก 69,101 หน่วย ในปี 2547 เป็น 94,977 หน่วยในปี 2552 และในปี 2556 มีท่ีอยู่อาศยัสร้าง
เสร็จสูงถึง 130,046 หน่วย เป็นท่ีน่าสังเกตว่า โครงสร้างตลาดท่ีอยู่อาศยัมีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
นยัส าคญั โดยสัดส่วนของอาคารชุด เพิ่มข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั จากร้อยละ 12.3 ในปี 2547 เพิ่มเป็น ร้อย
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ละ 53.5 ในปี 2556 ในขณะท่ีบา้นเด่ียวและบา้นแฝด มีสัดส่วนลดลง จากร้อยละ 65.4 ในปี 2547 เหลือ
ร้อยละ 25.9 ในปี 2556 

ตลาดท่ีอยูอ่าศยัของประเทศไทยโดยรวมในปี 2557 ยงัคงมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง
แต่ไม่ถึงกบัมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง ราคาท่ีอยูอ่าศยัจะสูงข้ึนตามตน้ทุนท่ีดิน และตน้ทุนก่อสร้างท่ีปรับ
สูงข้ึน อตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า และการแข่งขนัปล่อยสินเช่ือของสถาบนัการเงินเป็นปัจจยัส าคญั ในการ
ขบัเคล่ือนก าลงัซ้ือ โดยก าลงัซ้ือภายในประเทศจะเป็นตวัขบัเคล่ือนหลกัในตลาด กลุ่มท่ีเติบโตจะเป็น
อาคารชุดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ส่วนในภูมิภาคกลุ่มท่ีเติบโตจะเป็นบ้านจัดสรร  
ในจงัหวดัใหญ่ๆ ส าหรับแนวโน้มในอีก 3 ปีขา้งหน้า (ปี 2558 - 2560) คาดว่าตลาดท่ีอยู่อาศยัของ
ประเทศไทย ยงัมีโอกาสขยายตวัไดอี้กมาก เน่ืองจากในปี 2558 จะเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ท าให้มีการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจของประเทศในเขตอาเซียนมากข้ึน และเม่ือเปรียบเทียบ
ประเทศในกลุ่ม AEC ทั้งหมด ประเทศไทยมีความน่าสนใจในระดบัตน้ๆ ประกอบกบัสภาพแวดลอ้ม
โดยรวมส่งผลต่อการท่ีจะมีคนต่างชาติเขา้มามาใช้ประโยชน์ในดา้นการพกัผ่อน การอยู่อาศยั การ
ลงทุน ซ่ึงจะส่งผลท าให้มีการขยายตวัในด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน มีการเปล่ียนแปลงทางด้าน
ผูบ้ริโภค โดยจะมีผูบ้ริโภคในกลุ่มคนต่างชาติเขา้มามากข้ึน การเติบโตของท่ีอยูอ่าศยัจะขยายตวัไปสู่
เมืองใหญ่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมืองท่ีต่อเช่ือมกบัประเทศในกลุ่ม AEC ภาคอีสาน ได้แก่ อุดรธานี 
ขอนแก่น อุบลราชธานี ภาคเหนือ ไดแ้ก่ เชียงใหม่ เชียงราย ภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ สระแกว้ ปราจีนบุรี 
บุรีรัมย์ ระยอง จันทบุรี ภาคใต้ ได้แก่ หาดใหญ่ หรือ สงขลา ส่วนภาคตะวนัตก ได้แก่ ระนอง 
กาญจนบุรี ราชบุรี รูปแบบการอยูอ่าศยัในอนาคตจะเปล่ียนไป จะเนน้ในเร่ืองของการสร้างท่ีอยูอ่าศยั 
ในเชิงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การประหยดัพลงังาน และความปลอดภยัมากข้ึน ขนาดของครอบครัว
ในเมืองไทย จะไปในทิศทางท่ีเล็กลง ท่ีอยู่อาศยัจะมีขนาดยนิูตเล็กลง แต่มีประโยชน์ใชส้อยมากข้ึน 
การเดินทางในอนาคตจะสอดคลอ้งกบัท่ีอยู่อาศยั จะใช้ระบบขนส่งมวลชนในการเดินทางเป็นส่วน
ใหญ่  จะเห็นชุมชนเกิดข้ึนตามรอบสถานีรถไฟฟ้า คนจะลดการเดินทางด้วยรถยนต์ลง และจะเกิด
สังคมท่ีมีการสร้างเมืองบริวารซ่ึงมีความสมบูรณ์ในตวัเอง มีทั้งแหล่งจา้งงาน สถานศึกษา งานบริการ
ต่างๆ และท่ีอยูอ่าศยั โดยเช่ือมต่อระหวา่งกนัและเช่ือมต่อ เขา้ถึงเมืองใหญ่ดว้ยรถไฟ หรือการขนส่ง
มวลชนระบบรางรูปแบบอ่ืน เป็นพฒันาการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและตอ้งเตรียมการล่วงหนา้ ดงันั้น 
ผูป้ระกอบการ และผูบ้ริโภคจะตอ้งเข้าใจสภาพแวดล้อมท่ีจะเปล่ียนไปและปรับตวัให้เหมาะสม  
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอีกไม่ก่ีปีนบัจากน้ีไป (ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย ์ธนาคาร 
อาคารสงเคราะห์, 2557: ออนไลน)์ 
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 ภาพท่ี 2.1 แสดงประเภทท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีความตอ้งการซ้ือ 

 
ด้านอุปสงค์ (Demand) ประเภทท่ีอยู่อาศยัท่ีผูบ้ริโภคมีความต้องการซ้ือ จากการ 

ส ารวจความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัจากผูเ้ขา้ชมงานมหกรรมบา้นและคอนโดคร้ังท่ี 29 ซ่ึงจดัข้ึนระหวา่ง
วนัท่ี 14 -17 พฤศจิกายน 2556 พบวา่ประเภทท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีความตอ้งการสูงสุดคือ บา้นเด่ียวร้อยละ 39 
และอาคารชุด ร้อยละ 36 (ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2557: ออนไลน์) 
 
2.3  ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ภัฐฬเดช  มาเจริญ (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบา้นจดัสรร
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัขอนแก่น เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 219 ราย ท่ีเป็นลูกคา้
บริษทับา้นจดัสรรกลุ่มทอ้งถ่ินและกลุ่มต่างถ่ิน จากสถานประกอบการ 4 แห่ง ในจงัหวดัขอนแก่น 
ศึกษาโดยใชท้ฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งคือพฤติกรรมผูบ้ริโภค การตดัสินใจของผูบ้ริโภค และ ส่วนประสมทาง
การตลาด 4P’S พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือบา้นแบรนดท์อ้งถ่ินส่วนใหญ่ซ้ือบา้นในระดบัราคาต ่ากวา่แบรนด์
ต่างถ่ิน  และการรับรับรู้ขอ้มูลของแบรนด์ต่างถ่ินมาจากส่ือทางโทรทศัน์ ส่ิงพิมพ ์ส่ือออนไลน์ และ
ส่วนประสมทางการตลาดมีผลในการตดัสินใจซ้ือ ของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ   แบรนดต่์างถ่ินมากกวา่แบรนด์
ทอ้งถ่ิน ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นสูงสุด
รองลงมาคือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ต่ปัจจยัอ่ืนๆ ทั้งดา้นราคาดา้นการจดัจ าหน่ายและดา้นการใหบ้ริการ
ก็มีความส าคญัในระดบัมาก และปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีความแตกต่างในการตดัสินใจซ้ือ และจาก
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การศึกษาสรุปวา่ การศึกษา รายได ้และสถานภาพสมรส มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้น และจาก
การศึกษาสรุปวา่ ผูซ้ื้อบา้นราคาน้อยกวา่ จะให้ความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้น 
นอ้ยกวา่ผูท่ี้เลือกซ้ือบา้นราคาสูงกวา่ในทุกดา้น ทั้งดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้น
การส่งเสริมการตลาด และดา้นการใหบ้ริการ 
 เพ็ญประภา ทาใจ  และไกรชิต สุตะเมือง   (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณา
การท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล  เก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้ซ้ือบา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 ราย ศึกษาโดย
ใชท้ฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งคือ ทฤษฏีการตดัสินใจ พบวา่มีเพียงสถานภาพเท่านั้น ท่ีไม่มีความแตกต่างต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวท่ีต่างกนั ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล   พบวา่ปัจจยั
การตลาดเชิงบูรณาการท่ี มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือบ้านเด่ียวของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ในการตดัสินใจซ้ือสูงสุด คือดา้น
การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ปัจจยัยอ่ยคือดา้นโปรโมชัน่ท่ีมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูงสุด คือการมี
อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารต ่า และในดา้นกระบวนการขาย พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์สูงสุดคือ
การมีบา้นตวัอยา่งให้เยีย่มชม ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล  ในด้านภาพลักษณ์สินค้า พบว่าปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์สูงสุด คือประทบัใจในการบริการของโครงการบา้นเด่ียว ดา้นความภกัดีของผูบ้ริโภค 
พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์สูงสุด คือการกลบัมาซ้ือบา้นเด่ียวของโครงการน้ีในคร้ังต่อไป  และใน
ด้านความไวว้างใจ พบว่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์สูงสุดคือความไวว้างใจในบ้านเด่ียว และความ
คิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือบ้านเด่ียว ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล  พบว่าให้
ความส าคญักบัท าเลท่ีตั้ง สะดวกในการเดินทาง ตามมาดว้ยคุณภาพของบา้นเด่ียว  
 ภัทท์ชนก ประตูแก้ว และไกรชิต สุตะเมือง    (2556) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตลาดเชิง     
บรูณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมีเนียม ใกลส้ถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯและปริมณฑล เก็บ
รวมรวมขอ้มูลจากผูท่ี้ซ้ือคอนโดมิเนียม ท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 ราย 
ศึกษาโดยใช้ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งคือ ทฤษฏีการตดัสินใจ ปัจจยัส่วนบุคคล และการตลาดเชิงบูรณาการ 
พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีความแตกต่างกนัท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใกลส้ถานี
รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และพบวา่ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ มีเฉพาะการส่งเสริม
การตลาด และกระบวนการขายเท่านั้น ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใกลส้ถานี
รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ปัจจยัอ่ืนๆ เฉพาะภาพลกัษณ์สินคา้เท่านั้น ท่ีมีความสัมพนัธ์
ต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใกลส้ถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิการศึกษา 

 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคใน

การตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแค โดยมีระเบียบวธีิการศึกษา ดงัน้ี 
 3.1  ขอบเขตการศึกษา 

3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยดา้นต่างๆ  

ดังน้ี  ด้านผลิตภัณฑ์  (Product)  ด้านราคา (Price) ด้านการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion)  

3.1.2  ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยตดัสินใจซ้ือหรือจองอาคารชุดในเขตบางแค 
3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี  ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแทจ้ริง จึงก าหนดขนาดตวัอยา่งจ านวน 

400 ราย (Sudman, 1976, อา้งถึงใน กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2551:187) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่งโดยการก าหนดสัดส่วนตามพื้นท่ี จ  านวนแขวงละ 100 ชุด ในแต่ละแขวงเก็บขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling) 

พืน้ทีใ่นการเกบ็ข้อมูล จ านวนแบบสอบถาม 
1. แขวงบางไผ ่ 100 ชุด 
2. แขวงบางแค 100 ชุด 

                          3. แขวงบางแคเหนือ 100 ชุด 
                          4. แขวงหลกัสอง 100 ชุด 

รวม 4 แขวง รวม 400 ชุด 
 
3.2  วธีิการศึกษา 

3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
แหล่งขอ้มูลหลกัของการศึกษาน้ี คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูล 

จากการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม (Survey) โดยมีสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ พื้นท่ีในเขตบางแค
ทั้ง 4 แขวง ประกอบดว้ย แขวงบางไผ ่แขวงบางแค แขวงบางแคเหนือ แขวงหลกัสอง 
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3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลขอ้มูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3  

ส่วนคือ 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ  

ระดบัการศึกษา อาชีพ ระดบัรายไดต่้อเดือน สอบถามโดยใชค้  าถามแบบเลือกตอบ 
ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแค ประกอบดว้ย  

งบประมาณในการซ้ืออาคารชุด บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออาคารชุด ลกัษณะอาคารชุดท่ี
ตอ้งการ ขนาดพื้นท่ีใช้สอยอาคารชุดท่ีตอ้งการ ระยะเวลาท่ีใช้พิจารณาอาคารชุดก่อนตดัสินใจซ้ือ 
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีใช้ประกอบการตดัสินใจมากท่ีสุดในการซ้ืออาคารชุด 
สอบถามโดยใชค้  าถามแบบเลือกตอบ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือ 
อาคารชุด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product)  ดา้นราคา (Price) ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้น
การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  สอบถามโดยใชม้าตรวดัแบบประมาณค่า (Rating Scale)  
 ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ืออาคารชุด  สอบถามโดยใช้ค  าถาม
ปลายเปิด 
 

3.3  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 
น าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าบรรยาย โดยแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม และในส่วนท่ี 2 เป็นข้อมูลเก่ียวกับ พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ืออาคารชุด 
วเิคราะห์โดยใชค้วามถ่ี และร้อยละ ส่วนขอ้มูลในส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผล
ต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ืออาคารชุด  สอบถามโดยใช้มาตรวดัแบบประมาณค่า (Rating Scale) 
(กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2551: 187) เพื่อวดัระดบัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลในการตดัสินใจ โดยแบ่งมาตร
วดัออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
  คะแนนระดบั  5  หมายถึง มีผลในระดบัมากท่ีสุด 
 คะแนนระดบั  4  หมายถึง มีผลในระดบัมาก 
 คะแนนระดบั  3  หมายถึง มีผลในระดบัปานกลาง 
 คะแนนระดบั  2  หมายถึง มีผลในระดบันอ้ย 
 คะแนนระดบั  1  หมายถึง มีผลในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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โดยหาค่าเฉล่ียเกณฑค์ะแนนค าตอบของแบบสอบถาม โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมาย
ค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.50 - 5.00 หมายถึง มีผลในระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.50 - 4.49 หมายถึง มีผลในระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.50 - 3.49 หมายถึง มีผลในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.50 - 2.49 หมายถึง มีผลในระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 - 1.49 หมายถึง มีผลในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

3.4  สถานทีใ่นการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1. ศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัสมุทรสาคร 
2. พื้นท่ีแขวงบางไผ ่ แขวงบางแค  แขวงบางแคเหนือ  และแขวงหลกัสองในเขตบางแค 

 
3.5  ระยะเวลาในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ี ใชเ้วลา 13  เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2557 ถึง เดือนสิงหาคม          
ปี พ.ศ. 2558 โดยเก็บขอ้มูลในระหวา่ง เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ืออาคารชุด
ในเขตบางแค โดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้ริโภคท่ีเคยตดัสินใจซ้ือหรือจองอาคารชุดในเขตบางแค 
จ านวน 400 ราย โดยการสุ่มตวัอย่างตามสะดวกจากประชากรในเขตบางแค จาก 4 แขวง แบ่งเป็น
แขวงละ 100 ราย ไดแ้ก่แขวงบางไผ ่แขวงบางแค แขวงบางแคเหนือ แขวงหลกัสอง ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้  า
การวเิคราะห์ขอ้มูลและแปลความหมายขอ้มูลออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ  
ระดบัการศึกษา อาชีพ ระดบัรายไดต่้อเดือน สอบถามโดยใชค้  าถามแบบเลือกตอบ ตั้งแต่ ตารางท่ี      
1 – ตารางท่ี 6 

ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแค ประกอบดว้ย  
งบประมาณในการซ้ืออาคารชุด บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออาคารชุด ลกัษณะอาคารชุดท่ี
ตอ้งการ ขนาดพื้นท่ีใช้สอยอาคารชุดท่ีตอ้งการ ระยะเวลาท่ีใช้พิจารณาอาคารชุดก่อนตดัสินใจซ้ือ 
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีใช้ประกอบการตดัสินใจมากท่ีสุดในการซ้ืออาคารชุด 
สอบถามโดยใชค้  าถามแบบเลือกตอบ ตั้งแต่ ตารางท่ี 7 – ตารางท่ี 13 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือ 
อาคารชุด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product)  ดา้นราคา (Price) ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้น
การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  สอบถามโดยใช้มาตรวดัแบบประมาณค่า (Rating Scale) ตั้งแต่ 
ตารางท่ี 14 – ตารางท่ี 19 

 3.1  ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ืออาคารชุด               
จ าแนกตามเพศ ตั้งแต่ ตารางท่ี 20 – ตารางท่ี 23 

 3.2  ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ืออาคารชุด      
จ าแนกตามระดบัรายไดต่้อเดือน ตารางท่ี 24 – ตารางท่ี 27 

 3.3  ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ืออาคารชุด         
จ าแนกตามงบประมาณในการซ้ืออาคารชุด ตารางท่ี 28 – ตารางท่ี 31 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสม 
การตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแค 
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4.1 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 262 65.50 
ชาย 138 34.50 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.5 เพศชาย ร้อยละ 34.5 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
อาย ุ22 - 30 ปี 133 33.25 
อาย ุ31 - 40 ปี 247 61.75 
อาย ุ41 - 50 ปี 16 4.00 
อาย ุ51 - 60 ปี 4 1.00 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีอาย ุ22 – 30 ปี ร้อยละ 33.25 อาย ุ31 – 40 ปี  
ร้อยละ 61.75 อาย ุ41 – 50 ปี ร้อยละ 4.00 และอาย ุ51 – 60 ปี ร้อยละ 1.00 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 226 56.50 
สมรส / อยูด่ว้ยกนั 149 37.25 
แยกกนัอยู ่/ หมา้ย / หยา่ร้าง 25 6.25 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีสถานภาพโสด ร้อยละ 56.50  สมรส / อยู่
ดว้ยกนั ร้อยละ 37.25 แยกกนัอยู/่หมา้ย/หยา่ร้าง ร้อยละ 6.25 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตรี 338 84.50 
ปริญญาโท 62 15.50 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 84.50 
ระดบัปริญญาโท ร้อยละ 15.50 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ 30 7.50 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 16 4.00 
พนกังานบริษทัเอกชน 310 77.50 
ธุรกิจส่วนตวั 44 11.00 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 5 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน      
ร้อยละ 77.50 อาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 11.00 อาชีพข้าราชการ ร้อยละ 7.50 อาชีพพนักงาน
รัฐวสิาหกิจ ร้อยละ 4.00 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัรายไดต่้อเดือน 
 

ระดับรายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 30,000 บาท 223 55.75 
30,001 – 40,000 บาท 62 15.50 
40,001 – 50,000 บาท 48 12.00 
50,001 – 60,000 บาท 15 3.75 
60,001 – 70,000 บาท 23 5.75 
มากกวา่ 70,000 บาท 29 7.25 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 6 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดับรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท   
ร้อยละ 55.75 ระดบัรายไดต่้อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 15.50 ระดบัรายไดต่้อเดือน 40,001 
– 50,000 บาท ร้อยละ 12.00 ระดบัรายไดต่้อเดือนมากกว่า 70,000 บาท ร้อยละ 7.25 ระดบัรายไดต่้อ
เดือน 60,001 – 70,000 บาท ร้อยละ 5.75 ระดับรายได้ต่อเดือน 50,001 – 60,000 บาท ร้อยละ 3.75 
ตามล าดบั 
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4.2 ส่วนที ่2  ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแค 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามงบประมาณ 
 
งบประมาณในการซ้ืออาคารชุด จ านวน ร้อยละ 
1,500,000 - 2,000,000 บาท 299 74.75 
2,000,001 - 2,500,000 บาท 67 16.75 
2,500,001 - 3,000,000 บาท 15 3.75 
3,000,001 - 3,500,000 บาท 9 2.25 
3,500,001 - 4,000,000 บาท 7 1.75 
มากกวา่ 4,000,000 บาท 3 0.75 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีงบประมาณในการซ้ืออาคารชุด
1,500,000 – 2,000,000 บาท ร้อยละ 74.75 งบประมาณในการซ้ืออาคารชุด 2,000,001 - 2,500,000 
บาท ร้อยละ 16.75 งบประมาณในการซ้ืออาคารชุด 2,500,001 - 3,000,000 บาท ร้อยละ 3.75 
งบประมาณในการซ้ืออาคารชุด 3,000,001 - 3,500,000 บาท ร้อยละ 2.25 งบประมาณในการซ้ือ
อาคารชุด 3,500,001 - 4,00,000 บาท ร้อยละ 1.75 งบประมาณในการซ้ืออาคารชุดมากกวา่ 4,000,000 
บาท ร้อยละ 0.75 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออาคารชุด 
 

บุคคลทีม่ีอทิธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ืออาคารชุด 

จ านวน ร้อยละ 

ตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง 193 48.25 
คู่สมรส 88 22.00 
บิดา มารดา / ญาติพี่นอ้ง 106 26.50 
เพื่อน 4 1.00 
พนกังานขาย 9 2.25 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี  8 พบว่าบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออาคารชุดของผู ้ตอบ
แบบสอบถามคือตดัสินใจด้วยตนเอง ร้อยละ 48.25 บิดา มารดา ญาติพี่น้อง ร้อยละ 26.50 คู่สมรส 
ร้อยละ 22.00 พนกังานขาย ร้อยละ 2.25 เพื่อน ร้อยละ 1.00 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามลกัษณะของอาคารชุด 
 

ลกัษณะของอาคารชุด จ านวน ร้อยละ 
หอ้ง Studio 69 17.25 
1 หอ้งนอน 170 42.50 
2 หอ้งนอน 127 31.75 
3 หอ้งนอน 34 8.50 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 9 พบว่าลกัษณะของอาคารชุดท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการคือ จ านวน 1 
ห้องนอน ร้อยละ 42.50  จ านวน 2 ห้องนอน ร้อยละ 31.75 ห้อง Studio ร้อยละ 17.25  จ านวน 3 
หอ้งนอน ร้อยละ 8.50 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามขนาดพื้นท่ีใช้สอยของ
อาคารชุด 
 
ขนาดพืน้ทีใ่ช้สอยของอาคารชุด จ านวน ร้อยละ 
25 - 35 ตารางเมตร 129 32.25 
36 - 45 ตารางเมตร 127 31.75 
46 - 55 ตารางเมตร 94 23.50 
56 - 65 ตารางเมตร 26 6.50 
มากกวา่ 65 ตารางเมตร 24 6.00 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 10 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการพื้นท่ีใชส้อยขนาด 25-35 ตารางเมตร  
ร้อยละ 32.25 ขนาด 36-45 ตารางเมตร ร้อยละ 31.75 ขนาด 46-55 ตารางเมตร ร้อยละ 23.50ขนาด  
56-65 ตารางเมตร ร้อยละ 6.50 ขนาดมากกวา่ 65 ตารางเมตร ร้อยละ 6.00 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาท่ีใช้พิจารณา
อาคารชุดก่อนตดัสินใจซ้ือ 
 
ระยะเวลาทีใ่ช้พจิารณาอาคาร

ชุดก่อนตัดสินใจซ้ือ 
จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 1 เดือน 36 9.00 
1-3 เดือน 191 47.75 
4-6 เดือน 62 15.50 
มากกวา่ 6 เดือน 111 27.75 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 11 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใชร้ะยะเวลาพิจารณาอาคารชุดก่อนตดัสินใจ
ซ้ือ  1-3 เดือน ร้อยละ 47.75 ระยะเวลามากกว่า 6 เดือน ร้อยละ 27.75 ระยะเวลา 4-6 เดือน ร้อยละ 
15.50 ระยะเวลาต ่ากวา่ 1 เดือน ร้อยละ 9.00 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวตัถุประสงค์ในการซ้ือ
อาคารชุด 
 
วตัถุประสงค์ในการซ้ืออาคารชุด จ านวน ร้อยละ 
เพื่ออยูอ่าศยั 208 52.00 
แยกครอบครัว 38 9.50 
เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 100 25.00 
เพื่อการลงทุน 54 13.50 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 12 พบว่าวตัถุประสงค์ในการซ้ืออาคารชุดของผูต้อบแบบสอบถามคือเพื่อ
อยู่อาศยั ร้อยละ 52.00 เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ร้อยละ 25.00 เพื่อการลงทุน ร้อยละ 13.50 
เพื่อแยกครอบครัว ร้อยละ 9.50 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีใช้
ประกอบการตดัสินใจมากท่ีสุด 
 

แหล่งข้อมูลข่าวสารทีใ่ช้
ประกอบการตัดสินใจมากทีสุ่ด 

จ านวน ร้อยละ 

เวบ็ไซตข์องโครงการ 199 49.75 
เวบ็ไซตอ์สังหาริมทรัพย ์ 57 14.25 
สังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุค๊ 65 16.25 
ป้ายโฆษณา 72 18.00 
โทรทศัน์ 7 1.75 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 13 พบว่าแหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามใช้ประกอบการ
ตดัสินใจมากท่ีสุดคือ เวบ็ไซตข์องโครงการ ร้อยละ 49.75 ป้ายโฆษณา ร้อยละ 18.00 สังคมออนไลน์ 
เช่น ไลน์เฟสบุ๊ค ร้อยละ 16.25 เว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 14.25 โทรทัศน์ ร้อยละ 1.75  
ตามล าดบั 
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4.3 ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อผู้บริโภคในการซ้ืออาคารชุดในเขตบางแค 
 
ตารางท่ี 14  แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแค จ าแนกตามผลิตภณัฑ ์
 

 

ด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความส าคญัที่มีผลต่อการตัดสินใจ  

ค่าเฉลีย่ 

   (แปลผล) 

 

ล าดบั   

   ที่  

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

รูปแบบของอาคารชุดมีความทนัสมยั 130 
(32.50) 

201  
(50.25) 

64 
(16.00) 

5     
(1.25) 

0      
(0.00) 

4.14 
(มาก) 

7 

ขนาดพ้ืนท่ีใชส้อย มีให้เลือกหลาย
ขนาด 

116        
(29.00) 

173 
(43.25) 

89 
(22.25) 

22   
(5.50) 

0      
(0.00) 

3.96     
(มาก) 

11 

ลกัษณะห้องของอาคารชุด มีให้เลือก
หลายรูปแบบ 

91          
(22.75) 

176        
(44.00) 

99          
(24.75) 

31          
(7.75) 

3             
(0.75) 

3.80 
(มาก) 13 

การออกแบบตกแต่งภายในอาคารชุด

สวยงามทนัสมยั 
146 

(36.50) 
184        

(46.00) 
58          

(14.50) 
12          

(3.00) 
0             

(0.00) 
4.16 

(มาก) 6 

วสัดุท่ีใชใ้นการตกแต่งภายในมีความ

ทนัสมยั 
113        

(28.25) 
200        

(50.00) 
75          

(18.75) 
12          

(3.00) 
0             

(0.00) 
4.04      

(มาก) 9 

รูปแบบการจดัแบ่งพ้ืนท่ีตรงตาม

ประโยชน์ใชส้อย 
180 

(45.00) 
162 

(40.50) 
53 

(13.25) 
5     

(1.25) 
0       

(0.00) 
4.29     

(มาก) 3 

จ านวนท่ีจอดรถเพียงพอ 216 
(54.75) 

92 
(23.00) 

66 
(16.50) 

8 
(2.00) 

15 
(3.75) 

4.23 
(มาก) 

4 

มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สโมสร  

สระวา่ยน ้ า 
122 

(30.50) 
169 

(42.25) 
93 

(23.25) 
13     

(3.25) 
3 

(0.75) 
3.99 

(มาก) 10 

ช่ือเสียงของโครงการ 122 
(30.50) 

148 
(37.00) 

98 
(24.50) 

26     
(6.50) 

6  
(1.50) 

3.88 
(มาก) 

12 

เง่ือนไขการรับประกนัหลงัส่งมอบ 

มีระยะเวลาเหมาะสม 
200 

(50.00) 
140 

(35.00) 
55 

(13.75) 
5     

(1.25) 
0 

(0.00) 
4.34 

(มาก) 2 

มีบริการหลงัการขายท่ีครอบคลุม  258 
(64.50) 

99 
(24.75) 

35 
(8.75) 

8     
(2.00) 

0 
(0.00) 

4.52  
(มากท่ีสุด) 

1 

ท าเลท่ีตั้งใกลร้ะบบขนส่งมวลชน เช่น 

รถไฟฟ้า ขสมก. 

 

 

159          
(39.75) 

 

177 
(44.25) 

55 
(13.75) 

4 
(1.00) 

5 
(1.25) 

4.20 
(มาก) 5 
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ตารางท่ี 14 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแค จ าแนกตามผลิตภณัฑ์ 
 

 

ด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความส าคญัที่มีผลต่อการตัดสินใจ  

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

 

ล าดบั   

   ที่  

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ท าเลท่ีตั้งใกลแ้หล่งอ านวยความ

สะดวก เช่น ห้างสรรพสินคา้ โรงเรียน 

โรงพยาบาล 

150          
(37.50) 

 

158 
(39.50) 

69 
(17.25) 

13 
(3.25) 

10 
(2.50) 

4.06 
(มาก) 8 

ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 

4.12 

(มาก) 

 
จากตารางท่ี 14  พบว่าส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมีผลต่อผูต้อบ

แบบสอบถาม อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.12)  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัใน
ระดบัมากท่ีสุดคือ มีบริการหลงัการขายท่ีครอบคลุม (ค่าเฉล่ีย 4.52) และให้ความส าคญัในระดบัมาก
คือเง่ือนไขการรับประกนัหลงัส่งมอบมีระยะเวลาเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.34) รองลงมาคือรูปแบบการ
จดัแบ่งพื้นท่ีตรงตามประโยชน์ใชส้อย (ค่าเฉล่ีย 4.29) จ  านวนท่ีจอดรถเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.23) ท าเล
ท่ีตั้งใกลร้ะบบขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้า ขสมก.(ค่าเฉล่ีย 4.20) การออกแบบตกแต่งภายในอาคาร
ชุดสวยงามทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.16) รูปแบบของอาคารชุดมีความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.14) ท าเลท่ีตั้งใกล้
แหล่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน  (ค่าเฉล่ีย 4.06) วสัดุท่ีใช้ในการตกแต่ง
ภายในมีความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.04) มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สโมสร สระว่ายน ้ า (ค่าเฉล่ีย 
3.99) ขนาดพื้นท่ีใช้สอย มีให้เลือกหลายขนาด (ค่าเฉล่ีย 3.96) ช่ือเสียงของโครงการ (ค่าเฉล่ีย 3.88)
ลกัษณะหอ้งของอาคารชุดมีใหเ้ลือกหลายรูปแบบ (ค่าเฉล่ีย 3.80) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 15 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแค จ าแนกตามราคา 

 

 

ด้านราคา 

ระดบัความส าคญัที่มีผลต่อการตัดสินใจ  

ค่าเฉลีย่ 

   (แปลผล) 

 

ล าดบั   

   ที่  

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ราคาขายเหมาะสมกบัรูปแบบของ 
อาคารชุด  

154 
(38.50) 

180       
(45.00) 

61         
(15.25) 

5           
(1.25) 

0            
(0.00) 

4.49             
(มาก) 1 

ราคาขายเหมาะสมกบัวสัดุอุปกรณ์ 
ท่ีใชใ้นอาคารชุด 

182       
(45.50) 

160       
(40.00) 

47         
(11.75) 

11         
(2.75) 

0            
(0.00) 

4.28     
(มาก) 3 

ราคาขายเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 
และท าเลท่ีตั้ง 

154        
(38.50) 

180       
(45.00) 

61         
(15.25) 

5            
(1.25) 

0            
(0.00) 4.21 

(มาก) 4 

มีค่าส่วนกลางเหมาะสมกบัระบบ
สาธารณูปโภคท่ีน าเสนอ 

144        
(36.00) 

179       
(44.75) 

69         
(17.25) 

8            
(2.00) 

0            
(0.00) 4.15 

(มาก) 5 

มีระยะเวลาในการผอ่นช าระท่ียาวนาน 
116       

(29.00) 
185       

(46.25) 
84         

(21.00) 
10         

(2.50) 
5            

(1.25) 3.99      
(มาก) 6 

มีแหล่งสินเช่ือให้เลือกหลากหลาย
สถาบนัการเงิน 

111       
(27.75) 

189        
(47.25) 

82         
(20.50) 

13         
(3.25) 

5            
(1.25) 3.97 

(มาก) 7 

มีอตัราดอกเบ้ียท่ีจูงใจ 
217       

(54.25) 
143       

(35.75) 
32         

(8.00) 
8           

(2.00) 
0            

(0.00) 
4.42 

(มาก) 2 

ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 
4.21      

(มาก) 

 
จากตารางท่ี  15 พบว่าส่วนประสมการตลาดด้านราคาโดยรวม มีผลต่อผู ้ตอบ

แบบสอบถามอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.21) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัใน
ระดับมากคือ ราคาขายเหมาะสมกับรูปแบบของอาคารชุด (ค่าเฉล่ีย 4.49) มีอตัราดอกเบ้ียท่ีจูงใจ 
(ค่าเฉล่ีย 4.42) ราคาขายเหมาะสมกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอาคารชุด (ค่าเฉล่ีย 4.28) ราคาขายเหมาะสม
กบัสภาพแวดล้อมและท าเลท่ีตั้ง (ค่าเฉล่ีย 4.21) มีค่าส่วนกลางเหมาะสมกบัระบบสาธารณูปโภคท่ี
น าเสนอ (ค่าเฉล่ีย 4.15) มีระยะเวลาในการผอ่นช าระท่ียาวนาน (ค่าเฉล่ีย 3.99) มีแหล่งสินเช่ือให้เลือก
หลากหลายสถาบนัการเงิน (ค่าเฉล่ีย 3.97) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 16  แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแค จ าแนกตามช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 

 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ระดบัความส าคญัที่มีผลต่อการตัดสินใจ  

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

 

ล าดบั   

   ที่  

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

มีเวบ็ไซตข์องโครงการให้เขา้ชม
รายละเอียดครบถว้น  

94    
(23.50) 

167        
(41.75) 

114          
(28.50) 

25           
(6.25) 

0             
(0.00) 

3.82 
(มาก) 1 

มีการน าเสนอขอ้มูลผา่นสังคม
ออนไลน์ เช่น เวบ็ไซตอ์สงัหาริมทรัพย ์
หรือเวบ็ไซตอ่ื์น ไลน์ เฟสบุค๊ 

60   
(15.00) 

161        
(40.25) 

151          
(37.75) 

23           
(5.75) 

5             
(1.25) 

3.62 
(มาก) 3 

สามารถจองหรือซ้ือผา่นเวบ็ไซต์
โครงการ และเวบ็ไซตอ์สงัหาริมทรัพย์
ได ้

47       
(11.75) 

99        
(24.75) 

172          
(43.00) 

64           
(16.00) 

18             
(4.50) 

3.23 (ปาน
กลาง) 4 

ส านกังานขาย อยูใ่นท าเลท่ีสามารถ
เดินทางไปไดส้ะดวก 

85       
(21.25) 

172        
(43.00) 

116          
(29.00) 

14          
(3.50) 

13             
(3.25) 

3.76 
(มาก) 2 

ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 

3.61 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 16 พบวา่ส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมมีผลต่อ

ผู ้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) โดยปัจจัยย่อยท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมากคือ มีเวบ็ไซต์ของโครงการให้เขา้ชมรายละเอียดครบถ้วน (ค่าเฉล่ีย 3.82) 
รองลงมาคือมีส านักงานขายอยู่ในท าเลท่ีสามารถเดินทางไปได้สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.76) และมีการ
น าเสนอข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์ เช่น เว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ หรือเว็บไซต์อ่ืน ไลน์ เฟสบุ๊ค
(ค่าเฉล่ีย 3.62) ตามล าดบั และให้ความส าคญัระดบัปานกลางคือสามารถจองหรือซ้ือผ่านเวบ็ไซต์
โครงการ และเวบ็ไซตอ์สังหาริมทรัพยไ์ด ้(ค่าเฉล่ีย 3.23) 
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ตารางท่ี 17 แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแค จ าแนกตามการส่งเสริมการตลาด 

 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัความส าคญัที่มีผลต่อการตัดสินใจ  

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

 

ล าดบั   

   ที่  

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

การจ่ายเงินมดัจ ามีให้เลือกหลายระดบั 
97       

(24.25) 
152        

(38.00) 
128          

(32.00) 
23           

(5.75) 
0             

(0.00) 
3.81 

(มาก) 6 

มีการให้ส่วนลดเงินสด 
195       

(48.75) 
119        

(29.75) 
69          

(17.25) 
12           

(3.00) 
5             

(1.25) 
4.22 

(มาก) 3 

มีการให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอน
กรรมสิทธ์ิ 

192       
(48.00) 

169        
(42.25) 

28          
(7.00) 

11           
(2.75) 

0             
(0.00) 

4.35 
(มาก) 1 

มีการให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการขอ
มิเตอร์ไฟฟ้า ประปา 

163       
(40.75) 

137        
(34.25) 

80          
(20.00) 

20           
(5.00) 

0             
(0.00) 

4.11 
(มาก) 4 

มีการแจกของสมนาคุณในวนัจอง 152       
(38.00) 

121        
(30.25) 

85          
(21.25) 

27           
(6.75) 

15             
(3.75) 

3.92 
(มาก) 5 

มีการให้ของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า บตัรก านลั  

182       
(45.50) 

156        
(39.00) 

45          
(11.25) 

17           
(4.25) 

0             
(0.00) 

4.26 
(มาก) 2 

ส่ือท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ือ      3.11  
(ปานกลาง) 7 

- เวบ็ไซตข์องโครงการ 61       
(15.25) 

146        
(36.50) 

145          
(36.25) 

44           
(11.00) 

4             
(1.00) 

3.54 
(มาก) 1 

- เวบ็ไซตอ์สังหาริมทรัพยห์รือ
เวบ็ไซตอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง 

45       
(11.25) 

117        
(29.25) 

163          
(40.75) 

71           
(17.75) 

4             
(1.00) 

3.32 
(ปานกลาง) 2 

- ไลน์ 
22       

(5.50) 
76        

(19.00) 
191          

(47.75) 
92           

(23.00) 
19             

(4.75) 
2.98  

(ปานกลาง) 4 

- โทรทศัน์ 
39       

(9.75) 
107        

(26.75) 
173          

(43.25) 
68           

(17.00) 
13             

(3.25) 
3.23  

(ปานกลาง) 3 

- วิทย ุ
16       

(4.00) 
78        

(19.50) 
124          

(31.00) 
119           

(29.75) 
63             

(15.75) 
2.66 

(ปานกลาง) 6 

- ส่ิงพิมพ ์
37      

(9.25) 
69        

(17.25) 
175          

(43.75) 
83           

(20.75) 
36             

(9.00) 
2.97 

(ปานกลาง) 5 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.96              
(มาก) 
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จากตารางท่ี 17 พบว่าส่วนประสมการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถาม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.96) โดยปัจจัยย่อยท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมากคือ มีการให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ (ค่าเฉล่ีย 4.35) มีการ
ให้ของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า บัตรก านัล (ค่าเฉล่ีย 4.26) มีการให้ส่วนลดเงินสด 
(ค่าเฉล่ีย 4.22) มีการให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการขอมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา (ค่าเฉล่ีย 4.11) มีการแจก
ของสมนาคุณในวนัจอง (ค่าเฉล่ีย 3.92) การจ่ายเงินมัดจ ามีให้เลือกหลายระดับ (ค่าเฉล่ีย 3.81) 
ตามล าดบั และใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง คือส่ือท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 3.11) 

โดยปัจจยัยอ่ยของส่ือท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ือท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัใน
ระดบัมากคือเวบ็ไซตข์องโครงการ (ค่าเฉล่ีย 3.54) ตามล าดบั และให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง 
คือ เว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์หรือเว็บไซต์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (ค่าเฉล่ีย 3.32) รองลงมาคือโทรทัศน์ 
(ค่าเฉล่ีย 3.23) คือไลน์ (ค่าเฉล่ีย 2.98) ส่ิงพิมพ ์(ค่าเฉล่ีย 2.97) วทิย ุ(ค่าเฉล่ีย 2.66) ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี 18 สรุปค่าเฉล่ียระดบัการมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาคารชุด
ในเขตบางแค 

 

ส่วนประสมการตลาด ค่าเฉลีย่ ระดับการมีผล ล าดับ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.12 มาก 2 

ดา้นราคา 4.21 มาก 1 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.61 มาก 4 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.96 มาก 3 
 
จากตารางท่ี 18 พบวา่ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในระดบั

มากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 4.21) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
(ค่าเฉล่ีย 4.12) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.96) และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(ค่าเฉล่ีย 3.61) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 19 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัยอ่ย 10 ล าดบัแรก ของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแค 

 

ล าดบัที ่ ปัจจยัย่อย ส่วนประสมการตลาด ค่าเฉลีย่ 

1 มีบริการหลงัการขายท่ีครอบคลุม ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.52 

2 ราคาขายเหมาะสมกบัรูปแบบอาคารชุด ดา้นราคา 4.49 

3 มีอตัราดอกเบ้ียท่ีจูงใจ ดา้นราคา 4.42 

4 มีการใหส่้วนลดค่าธรรมเนียม ดา้นส่งเสริมการตลาด 4.35 

5 เง่ือนไขการรับประกนัหลงัส่งมอบมีระยะเวลาเหมาะสม ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.34 

6 รูปแบบการจดัแบ่งพ้ืนท่ีตรงตามประโยชน์ใชส้อย ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.29 

7 ราคาขายเหมาะสมกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอาคารชุด ดา้นราคา 4.28 

8 จ านวนท่ีจอดรถเพียงพอ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.23 

9 มีการใหส่้วนลดเงินสด ดา้นส่งเสริมการตลาด 4.22 

10 ราคาขายเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและท าเลท่ีตั้ง ดา้นราคา 4.21 

 
จากตารางท่ี 19 พบวา่ปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ เร่ืองมีบริการ

หลังการขายท่ีครอบคลุม มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเป็นอนัดับแรก และอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.52) รองลงมา คือปัจจยัย่อยด้านราคา เร่ืองราคาเหมาะสมกบัรูปแบบอาคารชุด (ค่าเฉล่ีย 
4.49) ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา เร่ืองมีอตัราดอกเบ้ียท่ีจูงใจ (ค่าเฉล่ีย 4.42) ปัจจยัยอ่ยดา้นส่งเสริมการตลาด 
เร่ืองมีการให้ส่วนลดค่าธรรมเนียม (ค่าเฉล่ีย 4.35) ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ เร่ืองเง่ือนไขการ
รับประกนัหลงัส่งมอบมีระยะเวลาเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.34) ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ ์เร่ืองรูปแบบการ
จดัแบ่งพื้นท่ีตรงตามประโยชน์ใชส้อย (ค่าเฉล่ีย 4.29) ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา เร่ืองราคาขายเหมาะสมกบั
วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอาคารชุด (ค่าเฉล่ีย 4.28) ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ เร่ืองจ านวนท่ีจอดรถเพียงพอ 
(ค่าเฉล่ีย 4.23) ปัจจยัยอ่ยดา้นส่งเสริมการตลาด เร่ืองมีการให้ส่วนลดเงินสด (ค่าเฉล่ีย 4.22) และปัจจยั
ยอ่ยดา้นราคา เร่ืองราคาขายเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและท าเลท่ีตั้ง (ค่าเฉล่ีย 4.21) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 20 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแคของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

 

ด้านผลติภณัฑ์ 

เพศ 

หญิง n = 262 ชาย n = 138 
ค่าเฉลีย่ (แปลผล) ค่าเฉลีย่ (แปลผล) 

รูปแบบของอาคารชุดมีความทนัสมยั 4.18  (มาก) 4.07  (มาก) 
ขนาดพ้ืนท่ีใชส้อย มีใหเ้ลือกหลายขนาด 4.09  (มาก) 3.70  (มาก) 
ลกัษณะหอ้งของอาคารชุด มีใหเ้ลือกหลายรูปแบบ 3.75  (มาก) 3.90  (มาก) 
การออกแบบตกแต่งภายในอาคารชุดสวยงามทนัสมยั 4.21  (มาก) 4.07  (มาก) 
วสัดุท่ีใชใ้นการตกแต่งภายในมีความทนัสมยั 4.03  (มาก) 4.05  (มาก) 

รูปแบบการจดัแบ่งพ้ืนท่ีตรงตามประโยชน์ใชส้อย 4.39  (มาก) 4.11  (มาก) 

จ านวนท่ีจอดรถเพียงพอ 4.26  (มาก) 4.17  (มาก) 

มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สโมสร สระวา่ยน ้ า 3.91  (มาก) 4.12  (มาก) 

ช่ือเสียงของโครงการ 3.86  (มาก) 3.93  (มาก) 

เง่ือนไขการรับประกนัหลงัส่งมอบมีระยะเวลา
เหมาะสม 4.39  (มาก) 4.24  (มาก) 

มีบริการหลงัการขายท่ีครอบคลุม 4.65  (มากท่ีสุด) 4.26  (มาก) 

ท าเลท่ีตั้งใกลร้ะบบขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้า ขสมก. 4.25 (มาก) 4.11 (มาก) 

ท าเลท่ีตั้งใกลแ้หล่งอ านวยความสะดวก เช่น 
หา้งสรรพสินคา้ โรงเรียน โรงพยาบาล 4.14 (มาก) 3.92 (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.16  (มาก) 4.05  (มาก) 

 
จากตารางท่ี 20 พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง

อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.16) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศ
หญิง คือมีบริการหลงัการขายท่ีครอบคลุมซ่ึงให้ความส าคญัระดบัมากท่ีสุดคือ (ค่าเฉล่ีย 4.65) และท่ี
ให้ความส าคญัระดบัมาก คือรูปแบบการจดัแบ่งพื้นท่ีตรงตามประโยชน์ใช้สอย และเง่ือนไขการ
รับประกนัหลงัส่งมอบมีระยะเวลาเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (ค่าเฉล่ีย 4.39) รองลงมา คือจ านวน
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ท่ีจอดรถเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.26) ท าเลท่ีตั้งใกลร้ะบบขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้า ขสมก. (ค่าเฉล่ีย 
4.25) การออกแบบตกแต่งภายในอาคารชุดสวยงามทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.21) รูปแบบของอาคารชุดมี
ความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.18) ท าเลท่ีตั้งใกลแ้หล่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้างสรรพสินคา้ โรงเรียน 
โรงพยาบาล (ค่าเฉล่ีย 4.14) ขนาดพื้นท่ีใชส้อย มีให้เลือกหลายขนาด (ค่าเฉล่ีย 4.09) วสัดุท่ีใชใ้นการ
ตกแต่งภายในมีความทันสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.03) มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สโมสร สระว่ายน ้ า 
(ค่าเฉล่ีย 3.91) ช่ือเสียงของโครงการ (ค่าเฉล่ีย 3.86) และลกัษณะห้องของอาคารชุดมีให้เลือกหลาย
รูปแบบ (ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชายอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.05) ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย คือมีบริการ
หลงัการขายท่ีครอบคลุม (ค่าเฉล่ีย 4.26) รองลงมาคือเง่ือนไขการรับประกนัหลงัส่งมอบมีระยะเวลา
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.24)  จ  านวนท่ีจอดรถเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.17)  มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น 
สโมสร สระวา่ยน ้ า (ค่าเฉล่ีย 4.12) รูปแบบการจดัแบ่งพื้นท่ีตรงตามประโยชน์ใช้สอย และท าเลท่ีตั้ง
ใกล้ระบบขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้า ขสมก. ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (ค่าเฉล่ีย 4.11) การออกแบบ
ตกแต่งภายในอาคารชุดสวยงามทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.07) วสัดุท่ีใชใ้นการตกแต่งภายในมีความทนัสมยั 
(ค่าเฉล่ีย 4.05) ช่ือเสียงของโครงการ (ค่าเฉล่ีย 3.93) ท าเลท่ีตั้งใกล้แหล่งอ านวยความสะดวก เช่น 
ห้างสรรพสินคา้ โรงเรียน โรงพยาบาล (ค่าเฉล่ีย 3.92) ลกัษณะห้องของอาคารชุด มีให้เลือกหลาย
รูปแบบ (ค่าเฉล่ีย 3.90) ขนาดพื้นท่ีใชส้อยมีใหเ้ลือกหลายขนาด (ค่าเฉล่ีย 3.70) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 21 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของส่วนประสมการตลาดดา้นราคาท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแคของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

 
ด้านราคา 

เพศ 

หญิง n = 262 ชาย n = 138 
ค่าเฉลีย่  (แปลผล) ค่าเฉลีย่  (แปลผล) 

ราคาขายเหมาะสมกบัรูปแบบของอาคารชุด  4.63  (มากท่ีสุด) 4.22   (มาก) 

ราคาขายเหมาะสมกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอาคารชุด 4.33  (มาก) 4.19   (มาก) 

ราคาขายเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและท าเลท่ีตั้ง 4.24  (มาก) 4.15   (มาก) 

มีค่าส่วนกลางเหมาะสมกบัระบบสาธารณูปโภคท่ี
น าเสนอ 

4.24   (มาก) 3.97   (มาก) 

มีระยะเวลาในการผอ่นช าระท่ียาวนาน 4.14  (มาก) 3.72   (มาก) 

มีแหล่งสินเช่ือใหเ้ลือกหลากหลายสถาบนัการเงิน 4.12   (มาก) 3.69   (มาก) 

มีอตัราดอกเบ้ียท่ีจูงใจ 4.55   (มากท่ีสุด) 4.17   (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.32  (มาก) 4.02  (มาก) 

 
จากตารางท่ี 21 พบวา่ปัจจยัดา้นราคาโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงอยูใ่น

ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.32) ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือราคาขายเหมาะสมกบัรูปแบบของอาคารชุด  (ค่าเฉล่ีย 4.63) และมี
อตัราดอกเบ้ียท่ีจูงใจ (ค่าเฉล่ีย 4.55) และให้ความส าคญันะดบัมาก คือราคาขายเหมาะสมกับวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นอาคารชุด (ค่าเฉล่ีย 4.33) รองลงมา คือราคาขายเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและท าเล
ท่ีตั้ง และมีค่าส่วนกลางเหมาะสมกบัระบบสาธารณูปโภคท่ีน าเสนอ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (ค่าเฉล่ีย 
4.33) มีระยะเวลาในการผ่อนช าระท่ียาวนาน (ค่าเฉล่ีย 4.14) มีแหล่งสินเช่ือให้เลือกหลากหลาย
สถาบนัการเงิน (มีค่าเฉล่ีย 4.12) ตามล าดบั 

เพศชาย ค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.02) ซ่ึงในรายละเอียด
พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย คือราคาขายเหมาะสมกบัรูปแบบของอาคารชุด 
(ค่าเฉล่ีย4.22) รองลงมาคือราคาขายเหมาะสมกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอาคารชุด (ค่าเฉล่ีย 4.19) มีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีจูงใจ (ค่าเฉล่ีย 4.17) ราคาขายเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและท าเลท่ีตั้ง (ค่าเฉล่ีย 4.15) มีค่า
ส่วนกลางเหมาะสมกบัระบบสาธารณูปโภคท่ีน าเสนอ (ค่าเฉล่ีย 3.97) มีระยะเวลาในการผอ่นช าระท่ี
ยาวนาน (ค่าเฉล่ีย 3.72) มีแหล่งสินเช่ือใหเ้ลือกหลากหลายสถาบนัการเงิน (ค่าเฉล่ีย 3.69) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 22 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแคของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

เพศ 

หญิง n = 262 ชาย n = 138 
ค่าเฉลีย่(แปลผล) ค่าเฉลีย่(แปลผล) 

มีเวบ็ไซตข์องโครงการใหเ้ขา้ชมรายละเอียดครบถว้น  3.89  (มาก) 3.70   (มาก) 

มีการน าเสนอขอ้มูลผา่นสงัคมออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต์
อสงัหาริมทรัพย ์หรือเวบ็ไซตอ่ื์น ไลน์เฟสบุ๊ค 

3.62 (มาก) 3.62   (มาก) 

สามารถจองหรือซ้ือผา่นเวบ็ไซตโ์ครงการ และเวบ็ไซต์
อสงัหาริมทรัพยไ์ด ้ 3.27   (ปานกลาง) 3.16   (ปานกลาง) 

ส านกังานขาย อยูใ่นท าเลท่ีสามารถเดินทางไปไดส้ะดวก 3.79  (มาก) 3.70   (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.64  (มาก) 3.55  (มาก) 

 
จากตารางท่ี  22 พบว่าปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวมมีผลต่อผู ้ตอบ

แบบสอบถามเพศหญิงอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง คือมีเวบ็ไซตข์องโครงการใหเ้ขา้ชมรายละเอียดครบถว้น (ค่าเฉล่ีย 3.89) 
รองลงมา คือส านกังานขาย อยูใ่นท าเลท่ีสามารถเดินทางไปไดส้ะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.79) มีการน าเสนอ
ขอ้มูลผา่นสังคมออนไลน์ เช่น เวบ็ไซตอ์สังหาริมทรัพย ์หรือเวบ็ไซตอ่ื์น ไลน์ เฟสบุ๊ค (ค่าเฉล่ีย 3.62) 
ตามล าดบั และให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง คือสามารถจองหรือซ้ือผา่นเวบ็ไซตโ์ครงการและ
เวบ็ไซตอ์สังหาริมทรัพยไ์ด ้(ค่าเฉล่ีย 3.27)  

เพศชาย ค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55) ซ่ึงในรายละเอียด
พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อผู ้ตอบแบบสอบถามเพศชาย คือมีเว็บไซต์ของโครงการให้เข้าชม
รายละเอียดครบถว้น และส านกังานขาย อยูใ่นท าเลท่ีสามารถเดินทางไปไดส้ะดวกมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 
(ค่าเฉล่ีย 3.70) มีการน าเสนอขอ้มูลผา่นสังคมออนไลน์ เช่น เวบ็ไซตอ์สังหาริมทรัพย ์หรือเวบ็ไซตอ่ื์น 
ไลน์เฟสบุ๊ค (ค่าเฉล่ีย 3.62) ตามล าดบั และให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง คือสามารถจองหรือซ้ือ
ผา่นเวบ็ไซตโ์ครงการและเวบ็ไซตอ์สังหาริมทรัพยไ์ด ้(ค่าเฉล่ีย 3.16)  
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ตารางท่ี 23 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแคของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

เพศ 

หญิง n = 262 ชาย n = 138 
ค่าเฉลีย่(แปลผล) ค่าเฉลีย่(แปลผล) 

การจ่ายเงินมดัจ ามีใหเ้ลือกหลายระดบั 3.93 (มาก) 3.57  (มาก) 

มีการใหส่้วนลดเงินสด 4.40 (มาก) 3.86 (มาก) 

มีการใหส่้วนลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ 4.46 (มาก) 4.15 (มาก) 

มีการใหส่้วนลดค่าธรรมเนียมการขอมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา 4.22 (มาก) 3.90  (มาก) 

มีการแจกของสมนาคุณในวนัจอง 3.97 (มาก) 3.82 (มาก) 

มีการใหข้องแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า บตัร
ก านลั  

4.37 (มาก) 4.04 (มาก) 

ส่ือท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 3.10  (ปานกลาง) 3.15  (ปานกลาง) 

 - เวบ็ไซตข์องโครงการ 3.58  (มาก) 3.46  (ปานกลาง) 

 - เวบ็ไซตอ์สงัหาริมทรัพยห์รือเวบ็ไซตอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง 3.25 (ปานกลาง) 3.45 (ปานกลาง) 

 - ไลน์ 3.05 (ปานกลาง) 2.83 (ปานกลาง) 

 - โทรทศัน ์ 3.20 (ปานกลาง) 3.28 (ปานกลาง) 

 - วทิย ุ 2.63 (ปานกลาง) 2.73 (ปานกลาง) 

 - ส่ิงพิมพ ์ 2.88 (ปานกลาง) 3.14 (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.06  (มาก) 3.78  (มาก) 

 
จากตารางท่ี  23 พบว่าปัจจัยด้านการส่งเส ริมการตลาดโดยรวมมีผลต่อผู ้ตอบ

แบบสอบถามเพศหญิงอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06) ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง คือมีการให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ (ค่าเฉล่ีย 4.46) 
รองลงมา มีการให้ส่วนลดเงินสด (ค่าเฉล่ีย 4.40) มีการให้ของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
บตัรก านลั  (ค่าเฉล่ีย 4.37) มีการให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการขอมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา (ค่าเฉล่ีย 4.22) มี



 

 32 

การแจกของสมนาคุณในวนัจอง (ค่าเฉล่ีย 3.97) การจ่ายเงินมดัจ ามีให้เลือกหลายระดบั (ค่าเฉล่ีย 3.93) 
ตามล าดบั และให้ความส าคญัในระดบัปานกลางคือส่ือท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
3.10)  

เพศชาย ค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) ซ่ึงในรายละเอียด
พบวา่ ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย 3 ล าดบัแรกคือมีการให้ส่วนลดค่าธรรมเนียม
การโอนกรรมสิทธ์ิ (ค่าเฉล่ีย 4.15) รองลงมา คือมีการให้ของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
บตัรก านลั (ค่าเฉล่ีย 4.04) มีการให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการขอมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา (ค่าเฉล่ีย 3.90) มี
การใหส่้วนลดเงินสด (ค่าเฉล่ีย 3.86) มีการแจกของสมนาคุณในวนัจอง (ค่าเฉล่ีย 3.82) การจ่ายเงินมดั
จ ามีให้เลือกหลายระดบั (ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั และให้ความส าคญัในระดบัปานกลางคือส่ือท่ีมีผล
ในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.15)  

 
ตารางท่ี 24 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแคของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัรายไดต่้อเดือน 

 
 

ด้านผลติภณัฑ์ 
ระดบัรายได้ต่อเดอืน  

ไม่เกนิ 30,000 บาท ตั้งแต่ 30,001 บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่(แปลผล) ค่าเฉลีย่(แปลผล) 
รูปแบบของอาคารชุดมีความทนัสมยั 4.26 (มาก) 3.99 (มาก) 
ขนาดพ้ืนท่ีใชส้อย มีใหเ้ลือกหลายขนาด 4.01 (มาก) 3.89 (มาก) 

ลกัษณะหอ้งของอาคารชุด มีใหเ้ลือกหลายรูปแบบ 3.84 (มาก) 3.76 (มาก) 

การออกแบบตกแต่งภายในอาคารชุดสวยงามทนัสมยั 4.15(มาก) 4.18 (มาก) 

วสัดุท่ีใชใ้นการตกแต่งภายในมีความทนัสมยั 3.95 (มาก) 4.14 (มาก) 

รูปแบบการจดัแบ่งพ้ืนท่ีตรงตามประโยชน์ใชส้อย 4.26 (มาก) 4.33 (มาก) 
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ตารางท่ี 24 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแคของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัรายไดต่้อเดือน 

 
 

ด้านผลติภณัฑ์ 
ระดบัรายได้ต่อเดอืน  

ไม่เกนิ 30,000 บาท ตั้งแต่ 30,001 บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่(แปลผล) ค่าเฉลีย่(แปลผล) 
จ านวนท่ีจอดรถเพียงพอ 4.12 (มาก) 4.37 (มาก) 

มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สโมสร สระวา่ยน ้ า 3.81 (มาก) 4.20 (มาก) 

ช่ือเสียงของโครงการ 3.77 (มาก) 4.03 (มาก) 

เง่ือนไขการรับประกนัหลงัส่งมอบมีระยะเวลา

เหมาะสม 

4.28 (มาก) 4.41 (มาก) 

มีบริการหลงัการขายท่ีครอบคลุม 4.51 (มากท่ีสุด) 4.53 (มากท่ีสุด) 

ท าเลท่ีตั้งใกลร้ะบบขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้า ขสมก. 4.18 (มาก) 4.23 (มาก) 

ท าเลท่ีตั้งใกลแ้หล่งอ านวยความสะดวก เช่น 
หา้งสรรพสินคา้ โรงเรียน โรงพยาบาล 3.86 (มาก) 4.32 (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.08 (มาก) 4.18 (มาก) 

 
จากตารางท่ี 24 พบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบตามระดบั

รายไดไ้ม่เกิน 30,000 บาท อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.08) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือมีบริการหลงัการขายท่ีครอบคลุม (ค่าเฉล่ีย 
4.51) ให้ความส าคัญในระดับมาก คือเง่ือนไขการรับประกันหลังส่งมอบมีระยะเวลาเหมาะสม  
(ค่าเฉล่ีย 4.28) รองลงมา คือรูปแบบของอาคารชุดมีความทนัสมยั และรูปแบบการจดัแบ่งพื้นท่ีตรง
ตามประโยชน์ใช้สอย มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (ค่าเฉล่ีย 4.26 ) ท าเลท่ีตั้งใกล้ระบบขนส่งมวลชน เช่น 
รถไฟฟ้า ขสมก. (ค่าเฉล่ีย 4.18) การออกแบบตกแต่งภายในอาคารชุดสวยงามทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.15) 
จ  านวนท่ีจอดรถเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.12) ขนาดพื้นท่ีใชส้อย มีให้เลือกหลายขนาด (ค่าเฉล่ีย 4.01) วสัดุ
ท่ีใชใ้นการตกแต่งภายในมีความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 3.95 ) ท าเลท่ีตั้งใกลแ้หล่งอ านวยความสะดวก เช่น 
ห้างสรรพสินคา้ โรงเรียน โรงพยาบาล (ค่าเฉล่ีย 3.86) ลกัษณะห้องของอาคารชุด มีให้เลือกหลาย
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รูปแบบ (ค่าเฉล่ีย 3.84) มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สโมสร สระวา่ยน ้ า (ค่าเฉล่ีย 3.81) และช่ือเสียง
ของโครงการ (ค่าเฉล่ีย 3.77) ตามล าดบั 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามตามระดบัรายไดต้ั้งแต่ 30,001 
บาทข้ึนไป อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.16) ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบ
สอบท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือมีบริการหลงัการขายท่ีครอบคลุม (ค่าเฉล่ีย 4.53) ใหค้วามส าคญัใน
ระดบัมาก คือเง่ือนไขการรับประกนัหลงัส่งมอบมีระยะเวลาเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.41)  รองลงมา คือ
จ านวนท่ีจอดรถเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.37) รูปแบบการจดัแบ่งพื้นท่ีตรงตามประโยชน์ใชส้อย (ค่าเฉล่ีย 
4.33) ท าเลท่ีตั้งใกลแ้หล่งอ านวยความสะดวก เช่น หา้งสรรพสินคา้ โรงเรียน โรงพยาบาล (ค่าเฉล่ีย 
4.32) ท าเลท่ีตั้งใกลร้ะบบขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้า ขสมก. (ค่าเฉล่ีย 4.23) มีส่ิงอ านวยความสะดวก 
เช่น สโมสร สระวา่ยน ้า (ค่าเฉล่ีย 4.20) การออกแบบตกแต่งภายในอาคารชุดสวยงามทนัสมยั 
(ค่าเฉล่ีย 4.18) วสัดุท่ีใชใ้นการตกแต่งภายในมีความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.14)  ช่ือเสียงของโครงการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.03) รูปแบบของอาคารชุดมีความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 3.99) ขนาดพื้นท่ีใชส้อย มีใหเ้ลือก
หลายขนาด (ค่าเฉล่ีย 3.89)  และลกัษณะหอ้งของอาคารชุด มีใหเ้ลือกหลายรูปแบบ (ค่าเฉล่ีย 3.76)  
ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 25 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของส่วนประสมการตลาดดา้นราคาท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแคของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัรายไดต่้อเดือน 
 

 
ด้านราคา 

ระดบัรายได้ต่อเดอืน  
ไม่เกนิ 30,000 บาท ตั้งแต่ 30,001 บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่(แปลผล) ค่าเฉลีย่(แปลผล) 

ราคาขายเหมาะสมกบัรูปแบบของอาคารชุด  4.44 (มาก) 4.55 (มาก) 

ราคาขายเหมาะสมกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอาคารชุด 4.20 (มาก) 4.39 (มาก) 

ราคาขายเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและท าเลท่ีตั้ง 4.15 (มาก) 4.28 (มาก) 

มีค่าส่วนกลางเหมาะสมกบัระบบสาธารณูปโภคท่ีน าเสนอ 4.02 (มาก) 4.31 (มาก) 

มีระยะเวลาในการผอ่นช าระท่ียาวนาน 4.07 (มาก) 3.90 (มาก) 

มีแหล่งสินเช่ือใหเ้ลือกหลากหลายสถาบนัการเงิน 4.05 (มาก) 3.86 (มาก) 

มีอตัราดอกเบ้ียท่ีจูงใจ 4.49 (มาก) 4.34 (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.20 (มาก) 4.23 (มาก) 
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จากตารางท่ี 25 พบวา่ปัจจยัดา้นราคาโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามรายไดไ้ม่เกิน 
30,000 บาท อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.20) ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผล คือมีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีจูงใจ (ค่าเฉล่ีย 4.49) รองลงมา ราคาขายเหมาะสมกบัรูปแบบของอาคารชุด (ค่าเฉล่ีย 4.44) 
ราคาขายเหมาะสมกับวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในอาคารชุดสอย (ค่าเฉล่ีย 4.20) ราคาขายเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มและท าเลท่ีตั้ง (ค่าเฉล่ีย 4.15) มีระยะเวลาในการผอ่นช าระท่ียาวนาน (ค่าเฉล่ีย 4.07) มี
แหล่งสินเช่ือใหเ้ลือกหลากหลายสถาบนัการเงิน (ค่าเฉล่ีย 4.05) และมีค่าส่วนกลางเหมาะสมกบัระบบ
สาธารณูปโภคท่ีน าเสนอ (ค่าเฉล่ีย 4.02) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามรายได้ตั้งแต่  30,001 บาทข้ึนไป ค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.23) ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามคือ ราคา
ขายเหมาะสมกบัรูปแบบของอาคารชุด (ค่าเฉล่ีย 4.55) รองลงมา มีอตัราดอกเบ้ียท่ีจูงใจ (ค่าเฉล่ีย 4.34) 
ราคาขายเหมาะสมกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอาคารชุด (ค่าเฉล่ีย 4.39) มีค่าส่วนกลางเหมาะสมกบัระบบ
สาธารณูปโภคท่ีน าเสนอ (ค่าเฉล่ีย 4.31) ราคาขายเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและท าเลท่ีตั้ง (ค่าเฉล่ีย 
4.28) มีระยะเวลาในการผอ่นช าระท่ียาวนาน (ค่าเฉล่ีย 3.90) และมีแหล่งสินเช่ือให้เลือกหลากหลาย
สถาบนัการเงิน (ค่าเฉล่ีย 3.86) ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี 26 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแคของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัรายไดต่้อ
เดือน 
 

 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ระดบัรายได้ต่อเดอืน  
ไม่เกนิ 30,000 บาท ตั้งแต่ 30,001 บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่(แปลผล) ค่าเฉลีย่(แปลผล) 

มีเวบ็ไซตข์องโครงการใหเ้ขา้ชมรายละเอียดครบถว้น  3.87 (มาก) 3.77 (มาก) 

มีการน าเสนอขอ้มูลผา่นสงัคมออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต์
อสงัหาริมทรัพย ์หรือเวบ็ไซตอ่ื์น ไลน์ เฟสบุ๊ค 

3.69 (มาก) 3.54 (มาก) 

สามารถจองหรือซ้ือผา่นเวบ็ไซตโ์ครงการ และเวบ็ไซต์
อสงัหาริมทรัพยไ์ด ้ 3.30 (ปานกลาง) 3.15 (ปานกลาง) 

ส านกังานขาย อยูใ่นท าเลท่ีสามารถเดินทางไปไดส้ะดวก 3.83 (มาก) 3.66 (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.78 (มาก) 3.78 (มาก) 
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จากตารางท่ี  26 พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวมมีผลต่อผู ้ตอบ
แบบสอบถามรายไดไ้ม่เกิน 30,000 บาท อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถาม คือมีเวบ็ไซตข์องโครงการให้เขา้ชมรายละเอียดครบถว้น (ค่าเฉล่ีย 3.87) รองลงมา คือ
ส านักงานขาย อยู่ในท าเลท่ีสามารถเดินทางไปไดส้ะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.83) มีการน าเสนอขอ้มูลผ่าน
สังคมออนไลน์ เช่น เวบ็ไซตอ์สังหาริมทรัพย ์หรือเวบ็ไซตอ่ื์น ไลน์เฟสบุ๊ค (ค่าเฉล่ีย 3.69) ตามล าดบั 
และให้ความส าคัญระดับปานกลาง คือสามารถจองหรือซ้ือผ่านเว็บไซต์โครงการและเว็บไซต์
อสังหาริมทรัพยไ์ด ้(ค่าเฉล่ีย 3.30)  

ผูต้อบแบบสอบถามรายได้ 30,001 บาทข้ึนไป ค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม คือมีเว็บไซต์ของโครงการให้เข้าชม
รายละเอียดครบถว้น (ค่าเฉล่ีย 3.77) รองลงมา คือส านกังานขายอยูใ่นท าเลท่ีสามารถเดินทางไปได้
สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.66) มีการน าเสนอขอ้มูลผ่านสังคมออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต์อสังหาริมทรัพย ์หรือ
เวบ็ไซตอ่ื์น ไลน์เฟสบุค๊ (ค่าเฉล่ีย 3.54) ตามล าดบั และใหค้วามส าคญัระดบัปานกลาง คือสามารถจอง
หรือซ้ือผา่นเวบ็ไซตโ์ครงการและเวบ็ไซตอ์สังหาริมทรัพยไ์ด ้(ค่าเฉล่ีย 3.15)  

 
ตารางท่ี 27 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแคของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัรายไดต่้อ
เดือน 
 

 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัรายได้ต่อเดอืน  
ไม่เกนิ 30,000 บาท ตั้งแต่ 30,001 บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่(แปลผล) ค่าเฉลีย่(แปลผล) 
การจ่ายเงินมดัจ ามีใหเ้ลือกหลายระดบั 3.82 (มาก) 3.79 (มาก) 

มีการใหส่้วนลดเงินสด 4.18 (มาก) 4.26(มาก) 

มีการใหส่้วนลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ 4.38 (มาก) 4.32(มาก) 

มีการใหส่้วนลดค่าธรรมเนียมการขอมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา 4.08 (มาก) 4.14(มาก) 
มีการแจกของสมนาคุณในวนัจอง 3.98 (มาก) 3.85(มาก) 
มีการใหข้องแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า บตัรก านลั  4.32 (มาก) 4.18(มาก) 

ส่ือท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 3.13  (ปานกลาง) 3.10 (ปานกลาง) 
 - เวบ็ไซตข์องโครงการ 3.66 (มาก) 3.39(ปานกลาง) 
 - เวบ็ไซตอ์สงัหาริมทรัพยห์รือเวบ็ไซตอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง 3.28 (ปานกลาง) 3.37(ปานกลาง) 
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ตารางท่ี 27 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียและระดับการมีผลของส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแคของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบั
รายไดต่้อเดือน 

 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ระดบัรายได้ต่อเดอืน  

ไม่เกนิ 30,000 บาท ตั้งแต่ 30,001 บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่(แปลผล) ค่าเฉลีย่(แปลผล) 
ส่ือท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 3.13  (ปานกลาง) 3.10 (ปานกลาง) 

 - ไลน์ 3.02 (ปานกลาง) 2.92(ปานกลาง) 
 - โทรทศัน ์ 3.28 (ปานกลาง) 3.16(ปานกลาง) 

 - วทิย ุ 2.61 (ปานกลาง) 2.73(ปานกลาง) 

 - ส่ิงพิมพ ์ 2.95 (ปานกลาง) 3.00(ปานกลาง) 
ค่าเฉลีย่รวม 3.98 (มาก) 3.95 (มาก) 

 
จากตารางท่ี  27 พบว่าปัจจัยด้านการส่งเส ริมการตลาดโดยรวมมีผลต่อผู ้ตอบ

แบบสอบถามรายไดไ้ม่เกิน 30,000 บาท อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผล คือมีการให้
ส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ (ค่าเฉล่ีย 4.38) มีการให้ของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า บตัรก านัล (ค่าเฉล่ีย 4.32) มีการให้ส่วนลดเงินสด (ค่าเฉล่ีย 4.18) มีการให้ส่วนลด
ค่าธรรมเนียมการขอมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา (ค่าเฉล่ีย 4.08) มีการแจกของสมนาคุณในวนัจอง (ค่าเฉล่ีย 
3.98) การจ่ายเงินมดัจ ามีให้เลือกหลายระดบั (ค่าเฉล่ีย 3.82) ตามล าดบัและให้ความส าคญัในระดบั
ปานกลางคือส่ือท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.13)  

ผูต้อบแบบสอบถามรายได้ 30,001 บาทข้ึนไป ค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.95) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม คือมีการใหส่้วนลดค่าธรรมเนียมการโอน
กรรมสิทธ์ิ (ค่าเฉล่ีย 4.32) รองลงมา มีการให้ส่วนลดเงินสด (ค่าเฉล่ีย 4.26) มีการให้ของแถม เช่น 
เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า บตัรก านัล (ค่าเฉล่ีย 4.18) มีการให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการขอมิเตอร์
ไฟฟ้า ประปา (ค่าเฉล่ีย 4.14) มีการแจกของสมนาคุณในวนัจอง (ค่าเฉล่ีย 3.85) การจ่ายเงินมดัจ ามีให้
เลือกหลายระดบั (ค่าเฉล่ีย 3.79) ตามล าดบัและให้ความส าคญัในระดบัปานกลางคือส่ือท่ีมีผลในการ
ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.10)  
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ตารางท่ี 28 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแคของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามงบประมาณในการซ้ือ 
 

 
ด้านผลติภณัฑ์ 

งบประมาณ 
ไม่เกนิ 2,000,000 บาท ตั้งแต่ 2,000,001 บาท 

ค่าเฉลีย่(แปลผล) ค่าเฉลีย่(แปลผล) 
รูปแบบของอาคารชุดมีความทนัสมยั 4.11(มาก) 4.24(มาก) 

ขนาดพ้ืนท่ีใชส้อย มีใหเ้ลือกหลายขนาด 3.95(มาก) 3.98(มาก) 

ลกัษณะหอ้งของอาคารชุด มีใหเ้ลือกหลายรูปแบบ 3.77(มาก) 3.89(มาก) 
การออกแบบตกแต่งภายในอาคารชุดสวยงามทนัสมยั 4.09(มาก) 4.36(มาก) 
วสัดุท่ีใชใ้นการตกแต่งภายในมีความทนัสมยั 3.98(มาก) 4.21(มาก) 
รูปแบบการจดัแบ่งพ้ืนท่ีตรงตามประโยชน์ใชส้อย 4.32(มาก) 4.20(มาก) 
จ านวนท่ีจอดรถเพียงพอ 4.20(มาก) 4.33(มาก) 
มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สโมสร สระวา่ยน ้ า 3.86  (มาก) 4.37(มาก) 
ช่ือเสียงของโครงการ 3.86  (มาก) 3.97(มาก) 
เง่ือนไขการรับประกนัหลงัส่งมอบมีระยะเวลา
เหมาะสม 

4.34  (มาก) 4.34(มาก) 

มีบริการหลงัการขายท่ีครอบคลุม 4.52  (มากท่ีสุด) 4.51(มากท่ีสุด) 
ท าเลท่ีตั้งใกลร้ะบบขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้า ขสมก. 4.27 (มาก) 4.01 (มาก) 
ท าเลท่ีตั้งใกลแ้หล่งอ านวยความสะดวก เช่น 
หา้งสรรพสินคา้ โรงเรียน โรงพยาบาล 

4.12 (มาก) 3.89 (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.11  (มาก) 4.18 (มาก) 

 
จากตารางท่ี 28 พบว่าปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี

งบประมาณในการซ้ืออาคารชุด ไม่เกิน 2,000,000 บาท อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) ปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือมีบริการหลงัการขายท่ีครอบคลุม 
(ค่าเฉล่ีย 4.52) ให้ความส าคัญในระดับมาก คือเง่ือนไขการรับประกันหลังส่งมอบมีระยะเวลา
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.34) รองลงมา คือรูปแบบการจดัแบ่งพื้นท่ีตรงตามประโยชน์ใช้สอย (ค่าเฉล่ีย 
4.32) ท าเลท่ีตั้งใกลร้ะบบขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้า ขสมก. (ค่าเฉล่ีย 4.27) จ  านวนท่ีจอดรถเพียงพอ 
(ค่าเฉล่ีย 4.20) ท าเลท่ีตั้งใกลแ้หล่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้างสรรพสินคา้ โรงเรียน โรงพยาบาล 
(ค่าเฉล่ีย 4.21) รูปแบบของอาคารชุดมีความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.11) การออกแบบตกแต่งภายใน
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อาคารชุดสวยงามทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.09) วสัดุท่ีใช้ในการตกแต่งภายในมีความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 
3.98) ขนาดพื้นท่ีใชส้อย มีให้เลือกหลายขนาด (ค่าเฉล่ีย 3.95) มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สโมสร 
สระว่ายน ้ าและช่ือเสียงของโครงการช่ือเสียงของโครงการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (ค่าเฉล่ีย 3.86) และ
ลกัษณะหอ้งของอาคารชุด มีใหเ้ลือกหลายรูปแบบ (ค่าเฉล่ีย 3.77) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการซ้ืออาคารชุดตั้งแต่ 2,000,001 บาทข้ึนไป 
ค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.20) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ี
ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือมีบริการหลงัการขายท่ีครอบคลุม (ค่าเฉล่ีย 4.51) ให้ความส าคญั
ในระดบัมาก คือมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สโมสร สระว่ายน ้ า (ค่าเฉล่ีย 4.37) รองลงมาคือการ
ออกแบบตกแต่งภายในอาคารชุดสวยงามทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.36) เง่ือนไขการรับประกนัหลงัส่งมอบมี
ระยะเวลาเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.34) จ านวนท่ีจอดรถเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.33) รูปแบบของอาคารชุดมี
ความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.24) วสัดุท่ีใช้ในการตกแต่งภายในมีความทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.21) รูปแบบ
การจดัแบ่งพื้นท่ีตรงตามประโยชน์ใช้สอย (ค่าเฉล่ีย 4.20) ท าเลท่ีตั้งใกล้ระบบขนส่งมวลชน เช่น 
รถไฟฟ้า ขสมก. (ค่าเฉล่ีย 4.01) ขนาดพื้นท่ีใชส้อย มีให้เลือกหลายขนาด (ค่าเฉล่ีย 3.98) ช่ือเสียงของ
โครงการ (ค่าเฉล่ีย 3.97) ลกัษณะห้องของอาคารชุด มีให้เลือกหลายรูปแบบ และท าเลท่ีตั้งใกลแ้หล่ง
อ านวยความสะดวก เช่น ห้างสรรพสินคา้ โรงเรียน โรงพยาบาล มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (ค่าเฉล่ีย 3.89) 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 29 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของส่วนประสมการตลาดดา้นราคาท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแคของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามงบประมาณในการซ้ือ 
 

 
ด้านราคา 

งบประมาณ 
ไม่เกนิ 2,000,000 บาท ตั้งแต่ 2,000,001 บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่(แปลผล) ค่าเฉลีย่(แปลผล) 
ราคาขายเหมาะสมกบัรูปแบบของอาคารชุด  4.51  (มากท่ีสุด) 4.45(มาก) 

ราคาขายเหมาะสมกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอาคารชุด 4.25  (มาก) 4.38(มาก) 

ราคาขายเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและท าเลท่ีตั้ง 4.19  (มาก) 4.29(มาก) 

มีค่าส่วนกลางเหมาะสมกบัระบบสาธารณูปโภคท่ี
น าเสนอ 

4.11  (มาก) 4.27(มาก) 

มีระยะเวลาในการผอ่นช าระท่ียาวนาน 4.05  (มาก) 3.83(มาก) 

มีแหล่งสินเช่ือใหเ้ลือกหลากหลายสถาบนัการเงิน 4.00  (มาก) 3.89(มาก) 

มีอตัราดอกเบ้ียท่ีจูงใจ 4.44  (มาก) 4.38(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.22  (มาก) 4.21 (มาก) 

 
จากตารางท่ี  29 พบว่าปัจจัยด้านราคาโดยรวมมีผลต่อผู ้ตอบแบบสอบถามท่ี มี

งบประมาณในการซ้ืออาคารชุดไม่เกิน 2,000,000 บาท อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.22) ปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ผลต่อผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือราคาขายเหมาะสมกบัรูปแบบของ
อาคารชุด (ค่าเฉล่ีย 4.51) ให้ความส าคญัในระดับมาก คือมีอตัราดอกเบ้ียท่ีจูงใจ (ค่าเฉล่ีย 4.44) 
รองลงมา คือราคาขายเหมาะสมกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอาคารชุด (ค่าเฉล่ีย 4.25) ราคาขายเหมาะสม
กบัสภาพแวดลอ้มและท าเลท่ีตั้ง (ค่าเฉล่ีย 4.19) มีค่าส่วนกลางเหมาะสมกบัระบบสาธารณูปโภคท่ี
น าเสนอ (ค่าเฉล่ีย 4.11) มีระยะเวลาในการผอ่นช าระท่ียาวนาน (ค่าเฉล่ีย 4.05) และมีแหล่งสินเช่ือให้
เลือกหลากหลายสถาบนัการเงิน (ค่าเฉล่ีย 4.00) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการซ้ืออาคารชุดตั้งแต่ 2,000,001 บาทข้ึนไป 
ค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.21) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม คือ
ราคาขายเหมาะสมกบัรูปแบบของอาคารชุด (ค่าเฉล่ีย 4.45) รองลงมา ราคาขายเหมาะสมกบัวสัดุ
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อุปกรณ์ท่ีใช้ในอาคารชุดและมีอตัราดอกเบ้ียท่ีจูงใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (ค่าเฉล่ีย 4.38) ราคาขาย
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและท าเลท่ีตั้ ง (ค่าเฉล่ีย 4.29) มีค่าส่วนกลางเหมาะสมกับระบบ
สาธารณูปโภคท่ีน าเสนอ (ค่าเฉล่ีย 4.27) มีแหล่งสินเช่ือให้เลือกหลากหลายสถาบนัการเงิน (ค่าเฉล่ีย 
3.89) และมีระยะเวลาในการผอ่นช าระท่ียาวนาน (ค่าเฉล่ีย 3.83) และ ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 30 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแคของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามงบประมาณในการ
ซ้ืออาคารชุด 
 

 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

งบประมาณ 
ไม่เกนิ 2,000,000 บาท ตั้งแต่ 2,000,001 บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่(แปลผล) ค่าเฉลีย่(แปลผล) 

มีเวบ็ไซตข์องโครงการใหเ้ขา้ชมรายละเอียดครบถว้น  3.79  (มาก) 3.93 (มาก) 

มีการน าเสนอขอ้มูลผา่นสงัคมออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต์
อสงัหาริมทรัพย ์หรือเวบ็ไซตอ่ื์น ไลน์เฟสบุ๊ค 

3.62  (มาก) 
3.63 (มาก) 

สามารถจองหรือซ้ือผา่นเวบ็ไซตโ์ครงการ และเวบ็ไซต์
อสงัหาริมทรัพยไ์ด ้

3.23 (ปานกลาง) 
3.23 (ปานกลาง) 

ส านกังานขาย อยูใ่นท าเลท่ีสามารถเดินทางไปไดส้ะดวก 3.79  (มาก) 3.73 (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.61  (มาก) 3.63 (มาก) 

 
จากตารางท่ี 30 พบว่าปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมมีผลต่อผลต่อผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการซ้ืออาคารชุดไม่เกิน 2,000,000 บาท อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.80) ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม คือมีเว็บไซต์ของโครงการให้เข้าชมรายละเอียด
ครบถว้น  และส านกังานขายอยูใ่นท าเลท่ีสามารถเดินทางไปไดส้ะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (ค่าเฉล่ีย 
3.79) มีการน าเสนอขอ้มูลผ่านสังคมออนไลน์ เช่น เว็บไซต์อสังหาริมทรัพย ์หรือเวบ็ไซต์อ่ืน ไลน์
เฟสบุ๊ค (ค่าเฉล่ีย 3.62) ตามล าดบั และให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง คือสามารถจองหรือซ้ือผา่น
เวบ็ไซตโ์ครงการและเวบ็ไซตอ์สังหาริมทรัพยไ์ด ้(ค่าเฉล่ีย 3.23) 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการซ้ืออาคารชุดตั้งแต่ 2,000,001 บาทข้ึนไป 
ค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม คือ
มีเว็บไซต์ของโครงการให้เข้าชมรายละเอียดครบถ้วน (ค่าเฉล่ีย 3.93) ส านักงานขายอยู่ในท าเลท่ี
สามารถเดินทางไปไดส้ะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.73) มีการน าเสนอขอ้มูลผ่านสังคมออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต์
อสังหาริมทรัพย ์หรือเวบ็ไซตอ่ื์น ไลน์เฟสบุ๊ค (ค่าเฉล่ีย 3.63) ตามล าดบั และให้ความส าคญัในระดบั
ปานกลาง คือสามารถจองหรือซ้ือผ่านเว็บไซต์โครงการและเว็บไซต์อสังหาริมทรัพยไ์ด้ (ค่าเฉล่ีย 
3.23) ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 31 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลของส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแคของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามงบประมาณในการ
ซ้ืออาคารชุด 
 

 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

งบประมาณ 
ไม่เกนิ 2,000,000 บาท ตั้งแต่ 2,000,001 บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่(แปลผล) ค่าเฉลีย่(แปลผล) 

การจ่ายเงินมดัจ ามีใหเ้ลือกหลายระดบั 3.79 (มาก) 3.87 (มาก) 

มีการใหส่้วนลดเงินสด 4.14 (มาก) 4.45 (มาก) 

มีการใหส่้วนลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ 4.34 (มาก) 4.40 (มาก) 

มีการใหส่้วนลดค่าธรรมเนียมการขอมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา 4.03 (มาก) 4.33 (มาก) 

มีการแจกของสมนาคุณในวนัจอง 3.91 (มาก) 3.95 (มาก) 

มีการใหข้องแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า บตัร
ก านลั  

4.28 (มาก) 4.20 (มาก) 

ส่ือท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 3.06 (ปานกลาง) 3.24 (มาก) 

 - เวบ็ไซตข์องโครงการ 3.53 (มาก) 3.56 (มาก) 

 - เวบ็ไซตอ์สงัหาริมทรัพยห์รือเวบ็ไซตอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง 3.22 (ปานกลาง) 3.61 (มาก) 
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ตารางท่ี 31 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียและระดับการมีผลของส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแคของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
งบประมาณในการซ้ืออาคารชุด 
 

 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

งบประมาณ 
ไม่เกนิ 2,000,000 บาท ตั้งแต่ 2,000,001บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่(แปลผล) ค่าเฉลีย่(แปลผล) 

ส่ือท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 3.06  (ปานกลาง) 3.24 (มาก) 

 - ไลน์ 2.90 (ปานกลาง) 3.20 (ปานกลาง) 

 - โทรทศัน ์ 3.20 (ปานกลาง) 3.32 (ปานกลาง) 

 - วทิย ุ 2.57 (ปานกลาง) 2.94 (ปานกลาง) 

 - ส่ิงพิมพ ์ 2.91 (ปานกลาง) 2.97 (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.94 (มาก) 4.06 (มาก) 

 
จากตารางท่ี 31 พบว่าปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีผลต่อผลต่อผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการซ้ืออาคารชุดไม่เกิน 2,000,000 บาท อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.94) ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม คือมีการให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ 
(ค่าเฉล่ีย 4.34) รองลงมา มีการใหข้องแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า บตัรก านลั (ค่าเฉล่ีย 4.28) 
มีการให้ส่วนลดเงินสด (ค่าเฉล่ีย 4.14) มีการให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการขอมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา 
(ค่าเฉล่ีย 4.03) มีการแจกของสมนาคุณในวนัจอง (ค่าเฉล่ีย 3.91) การจ่ายเงินมดัจ ามีให้เลือกหลาย
ระดบั (ค่าเฉล่ีย 3.79) ตามล าดบัและให้ความส าคญัในระดบัปานกลางคือส่ือท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ือ
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.06)   

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการซ้ืออาคารชุดตั้ งแต่ 2,000,001 บาทข้ึนไป 
ค่าเฉล่ียและระดบัการมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม คือ
มีการให้ส่วนลดเงินสด (ค่าเฉล่ีย 4.45) รองลงมามีการให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ 
(ค่าเฉล่ีย 4.40) มีการใหส่้วนลดค่าธรรมเนียมการขอมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา (ค่าเฉล่ีย 4.33)  มีการใหข้อง
แถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า บตัรก านัล (ค่าเฉล่ีย 4.20) มีการแจกของสมนาคุณในวนัจอง 
(ค่าเฉล่ีย 3.95) การจ่ายเงินมดัจ ามีให้เลือกหลายระดบั (ค่าเฉล่ีย 3.87) ตามล าดบั และให้ความส าคญั
ในระดบัปานกลางคือส่ือท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.24)    
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ส่วนที ่4   ข้อมูลเกีย่วกบัข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อ
ผู้บริโภคในการตัดสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแค 

 ผูต้อบแบบสอบถามไม่มีขอ้เสนอแนะ 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดใน
เขตบางแค โดยมีกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริโภคท่ีเคยตดัสินใจซ้ือหรือจองอาคารชุดในเขตบางแค จ านวน 
400 ราย โดยการสุ่มตวัอย่างตามสะดวกจากประชากรในเขตบางแค จาก 4 แขวง แบ่งเป็นแขวงละ 
100 ราย ได้แก่ แขวงบางไผ่ แขวงบางแค แขวงบางแคเหนือ แขวงหลักสอง ซ่ึงผูศึ้กษาได้ท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูล และแปลความหมายขอ้มูลออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการศึกษา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอาย ุ22 – 30 
ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และส่วนใหญ่มีระดบั
รายไดต่้อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท  

 
 ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแค 

 จากการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีงบประมาณในการซ้ืออาคารชุด 
1 ,500,000 – 2 ,000,000 บาท และบุคคลท่ี มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออาคารชุดของผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือตดัสินใจดว้ยตนเอง ลกัษณะของอาคารชุดท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ตอ้งการ คือจ านวน 1 ห้องนอน ตอ้งการพื้นท่ีใช้สอยขนาด 25-35 ตารางเมตร ใช้ระยะเวลาพิจารณา
อาคารชุดก่อนตดัสินใจซ้ือ 1-3 เดือน มีวตัถุประสงค์ในการซ้ืออาคารชุดเพื่ออยู่อาศยั  แหล่งขอ้มูล
ข่าวสารท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจมากท่ีสุดส่วนใหญ่ คือเวบ็ไซตข์องโครงการ  
 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซ้ืออาคารชุดใน
เขตบางแค 

 จากการศึกษา พบวา่ระดบัการมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
อาคารชุดในเขตบางแค ของผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไป
น้อย ไดแ้ก่ ด้านราคา รองลงมาคือด้านผลิตภณัฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการ 
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จดัจ าหน่าย ตามล าดับ โดยแสดงรายละเอียดระดับการมีผลของส่วนประสมการตลาดแต่ละด้าน
ตามล าดบัดงัน้ี 

 ด้านราคา 
 พบวา่ ส่วนประสมการตลาดดา้นราคาโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม อยูใ่นระดบั

มาก โดยปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดับมากคือ ราคาขายเหมาะสมกับ
รูปแบบของอาคารชุด รองลงมาคือ มีอตัราดอกเบ้ียท่ีจูงใจ ราคาขายเหมาะสมกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
อาคารชุด ราคาขายเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมและท าเลท่ีตั้ ง มีค่าส่วนกลางเหมาะสมกบัระบบ
สาธารณูปโภคท่ีน าเสนอ มีระยะเวลาในการผ่อนช าระท่ียาวนาน และมีแหล่งสินเช่ือให้เลือก
หลากหลายสถาบนัการเงิน ตามล าดบั 

 ด้านผลติภัณฑ์ 
 พบวา่ ส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม อยูใ่น

ระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดคือ มีบริการหลงัการ
ขายท่ีครอบคลุม และให้ความส าคญัในระดบัมาก คือเง่ือนไขการรับประกนัหลงัส่งมอบมีระยะเวลา
เหมาะสม รองลงมา คือรูปแบบการจดัแบ่งพื้นท่ีตรงตามประโยชน์ใช้สอย จ านวนท่ีจอดรถเพียงพอ 
ท าเลท่ีตั้งใกลร้ะบบขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้า ขสมก. การออกแบบตกแต่งภายในอาคารชุดสวยงาม
ทันสมัย รูปแบบของอาคารชุดมีความทันสมัย ท าเลท่ีตั้ งใกล้แหล่งอ านวยความสะดวก เช่น 
ห้างสรรพสินคา้ โรงเรียน  วสัดุท่ีใช้ในการตกแต่งภายในมีความทนัสมยั  มีส่ิงอ านวยความสะดวก 
เช่น สโมสร สระวา่ยน ้ า ขนาดพื้นท่ีใชส้อย มีให้เลือกหลายขนาด ช่ือเสียงของโครงการ ลกัษณะห้อง
ของอาคารชุดมีใหเ้ลือกหลายรูปแบบ ตามล าดบั 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 พบว่า ส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวมมีผลต่อผู ้ตอบ

แบบสอบถาม อยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากคือ มี
เว็บไซต์ของโครงการให้เข้าชมรายละเอียดครบถ้วน รองลงมาคือ มีส านักงานขายอยู่ในท าเลท่ี
สามารถเดินทางไปได้สะดวก และมีการน าเสนอข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์  เช่น เว็บไซต์
อสังหาริมทรัพย ์หรือเว็บไซต์อ่ืน ไลน์ เฟสบุ๊ค ตามล าดับ และให้ความส าคญัระดบัปานกลางคือ 
สามารถจองหรือซ้ือผา่นเวบ็ไซตโ์ครงการ และเวบ็ไซตอ์สังหาริมทรัพยไ์ด ้ 

 ด้านส่งเสริมการตลาด 
 พบวา่ ส่วนประสมการตลาดดา้นส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม  

อยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากคือ มีการให้ส่วนลด
ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ รองลงมาคือ มีการให้ของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  
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บตัรก านลั  มีการให้ส่วนลดเงินสด มีการให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการขอมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา  มีการ
แจกของสมนาคุณในวนัจอง การจ่ายเงินมดัจ ามีให้เลือกหลายระดบั  และให้ความส าคญัในระดบั 
ปานกลาง คือส่ือท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด ตามล าดบั 

 โดยปัจจยัย่อยของส่ือท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดของผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมากคือ เวบ็ไซตข์องโครงการ และใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง คือเวบ็ไซต์
อสังหาริมทรัพยห์รือเวบ็ไซตอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง รองลงมาคือโทรทศัน์ ไลน์ ส่ิงพิมพ ์และวทิย ุตามล าดบั 

 ค่าเฉลีย่ระดับการมีผลของส่วนประสมการตลาดโดยรวม 
 พบวา่ ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดย

เรียงล าดบัจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจยัดา้นราคา  รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั 

 ค่าเฉลีย่ระดับการมีผลของปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาด 
 พบว่า ปัจจยัย่อยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือคือ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์เร่ืองมีบริการหลงัการขายท่ีครอบคลุม มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามเป็นอนัดบัแรก และ
ให้ความส าคญัอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือปัจจยัย่อยด้านราคา เร่ืองราคาขายเหมาะสมกับ
รูปแบบอาคารชุด  และปัจจยัยอ่ยดา้นราคา เร่ืองมีอตัราดอกเบ้ียท่ีจูงใจ ตามล าดบั 

 
 3.1 ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาด จ าแนกตามเพศ 
 ด้านผลติภัณฑ์ 

 จ าแนกตามเพศหญิง พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอยู่
ในระดบัมาก ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด 
คือ มีบริการหลงัการขายท่ีครอบคลุม ให้ความส าคญัในระดบัมากคือ รูปแบบการจดัแบ่งพื้นท่ีตรง
ตามประโยชน์ใชส้อย และเง่ือนไขการรับประกนัหลงัส่งมอบมีระยะเวลาเหมาะสมมีค่าเฉล่ียเท่ากนั
รองลงมาคือ มีจ านวนท่ีจอดรถเพียงพอ ท าเลท่ีตั้งใกลร้ะบบขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้า ขสมก. การ
ออกแบบตกแต่งภายในอาคารชุดสวยงามทนัสมยั รูปแบบของอาคารชุดมีความทนัสมยั ขนาดพื้นท่ีใช้
สอยมีให้เลือกหลายขนาด วสัดุท่ีใช้ในการตกแต่งภายในมีความทนัสมยั ท าเลท่ีตั้งใกลแ้หล่งอ านวย
ความสะดวก เช่น ห้างสรรพสินคา้ โรงเรียน โรงพยาบาล มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สโมสร สระ
วา่ยน ้า ช่ือเสียงของโครงการ และลกัษณะหอ้งของอาคารชุดมีใหเ้ลือกหลายรูปแบบ  ตามล าดบั 

 จ าแนกตามเพศชาย พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอยู่
ในระดบัมาก ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม คือมีบริการหลงัการ
ขายท่ีครอบคลุมรองลงมาคือ เง่ือนไขการรับประกนัหลงัส่งมอบมีระยะเวลาเหมาะสมจ านวนท่ีจอด
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รถเพียงพอ   มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สโมสร สระว่ายน ้ า โดยรูปแบบการจดัแบ่งพื้นท่ีตรงตาม
ประโยชน์ใชส้อย และท าเลท่ีตั้งใกลร้ะบบขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้า ขสมก.มีค่าเฉล่ียเท่ากนั  ถดัไป
คือการออกแบบตกแต่งภายในอาคารชุดสวยงามทันสมัย วสัดุท่ีใช้ในการตกแต่งภายในมีความ
ทนัสมยั ช่ือเสียงของโครงการ ท าเลท่ีตั้งใกลแ้หล่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้างสรรพสินคา้ โรงเรียน 
โรงพยาบาลลกัษณะห้องของอาคารชุด มีให้เลือกหลายรูปแบบ ขนาดพื้นท่ีใช้สอย มีให้เลือกหลาย
ขนาด ตามล าดบั 

 ด้านราคา 
 จ าแนกตามเพศหญิง พบว่าปัจจยัด้านราคาโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอยู่ใน

ระดบัมาก ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบั
มากท่ีสุด คือราคาขายเหมาะสมกบัรูปแบบของอาคารชุด และมีอตัราดอกเบ้ียท่ีจูงใจ ให้ความส าคญั
ในระดบัมากคือราคาขายเหมาะสมกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอาคารชุด รองลงมาคือราคาขายเหมาะสม
กบัสภาพแวดลอ้มและท าเลท่ีตั้ง และมีค่าส่วนกลางเหมาะสมกบัระบบสาธารณูปโภคท่ีน าเสนอมี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั มีระยะเวลาในการผ่อนช าระท่ียาวนาน มีแหล่งสินเช่ือให้เลือกหลากหลายสถาบนั
การเงิน ตามล าดบั 

จ าแนกตามเพศชาย พบว่าปัจจยัด้านราคาโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอยู่ใน
ระดบัมาก ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม คือราคาขายเหมาะสมกบั
รูปแบบของอาคารชุด รองลงมา คือราคาขายเหมาะสมกับวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในอาคารชุด มีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีจูงใจ ราคาขายเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและท าเลท่ีตั้ง มีค่าส่วนกลางเหมาะสมกบัระบบ
สาธารณูปโภคท่ีน าเสนอ มีระยะเวลาในการผอ่นช าระท่ียาวนาน มีแหล่งสินเช่ือให้เลือกหลากหลาย
สถาบนัการเงิน ตามล าดบั 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
จ าแนกตามเพศหญิง พบว่าปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมมีผลต่อผูต้อบ

แบบสอบถามอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม คือมี
เวบ็ไซตข์องโครงการให้เขา้ชมรายละเอียดครบถว้น ส านักงานขาย อยู่ในท าเลท่ีสามารถเดินทางไป
ไดส้ะดวก มีการน าเสนอขอ้มูลผ่านสังคมออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต์อสังหาริมทรัพย ์หรือเวบ็ไซต์อ่ืน 
ไลน์ เฟสบุ๊ค ตามล าดบั และให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง คือสามารถจองหรือซ้ือผ่านเวบ็ไซต์
โครงการ และเวบ็ไซตอ์สังหาริมทรัพยไ์ด ้ 

จ าแนกตามเพศชายพบว่า ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม คือมี
เวบ็ไซตข์องโครงการให้เขา้ชมรายละเอียดครบถว้น และส านกังานขาย อยูใ่นท าเลท่ีสามารถเดินทาง
ไปได้สะดวกมีค่าเฉ ล่ีย เท่ ากัน คือ มีการน าเสนอข้อมูลผ่านสั งคมออนไลน์  เช่น  เว็บไซต์
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อสังหาริมทรัพย ์หรือเวบ็ไซต์อ่ืน ไลน์ เฟสบุ๊ค ตามล าดบั และให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง คือ
สามารถจองหรือซ้ือผา่นเวบ็ไซตโ์ครงการ และเวบ็ไซตอ์สังหาริมทรัพยไ์ด ้ 

ด้านส่งเสริมการตลาด 
จ าแนกตามเพศหญิง พบว่าปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีผลต่อผูต้อบ

แบบสอบถามอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามคือมี
การใหส่้วนลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ รองลงมาคือมีการใหส่้วนลดเงินสด มีการให้ของแถม 
เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า บตัรก านลั  มีการใหส่้วนลดค่าธรรมเนียมการขอมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา 
มีการแจกของสมนาคุณในวนัจอง การจ่ายเงินมัดจ ามีให้ เลือกหลายระดับ ตามล าดับ และให้
ความส าคญัในระดบัปานกลาง คือส่ือท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด ตามล าดบั 

จ าแนกตามเพศชาย พบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีผลต่อผู ้ตอบ
แบบสอบถามอยู่ในระดบัมากซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามคือ 
มีการให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ รองลงมาคือมีการให้ของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า บตัรก านลั มีการให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการขอมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา มีการให้ส่วนลด
เงินสด มีการแจกของสมนาคุณในวนัจอง การจ่ายเงินมดัจ ามีให้เลือกหลายระดบั ตามล าดบั และให้
ความส าคญัในระดบัปานกลาง คือส่ือท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด ตามล าดบั 

 
 3.2 ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาด จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 ด้านผลติภัณฑ์ 
 จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมมีผล

ต่อผูต้อบแบบสอบอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ี
ใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุดคือ มีบริการหลงัการขายท่ีครอบคลุม ใหค้วามส าคญัในระดบัมากคือ
เง่ือนไขการรับประกนัหลงัส่งมอบมีระยะเวลาเหมาะสมรองลงมาคือ รูปแบบของอาคารชุดมีความ
ทนัสมยั และรูปแบบการจดัแบ่งพื้นท่ีตรงตามประโยชน์ใชส้อยมีค่าเฉล่ียเท่ากนั ท าเลท่ีตั้งใกลร้ะบบ
ขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้า ขสมก. การออกแบบตกแต่งภายในอาคารชุดสวยงามทนัสมยั จ านวนท่ี
จอดรถเพียงพอ ขนาดพื้นท่ีใช้สอย มีให้เลือกหลายขนาด วสัดุท่ีใช้ในการตกแต่งภายในมีความ
ทนัสมยั ท าเลท่ีตั้งใกลแ้หล่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้างสรรพสินคา้ โรงเรียน โรงพยาบาล ลกัษณะ
ห้องของอาคารชุด มีให้เลือกหลายรูปแบบ มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สโมสร สระว่ายน ้ า และ
ช่ือเสียงของโครงการ ตามล าดบั 

จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนตั้งแต่ 30,001 บาทข้ึนไป พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมมี
ผลต่อผู ้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากซ่ึงในรายละเอียดพบว่าปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดคือ มีบริการหลงัการขายท่ีครอบคลุม ให้ความส าคญั



 

 50 

ในระดบัมากคือ เง่ือนไขการรับประกนัหลงัส่งมอบมีระยะเวลาเหมาะสม รองลงมาคือ จ านวนท่ีจอด
รถเพียงพอ รูปแบบการจดัแบ่งพื้นท่ีตรงตามประโยชน์ใช้สอย ท าเลท่ีตั้ งใกล้แหล่งอ านวยความ
สะดวก เช่น ห้างสรรพสินคา้ โรงเรียน โรงพยาบาลท าเล ท่ีตั้งใกลร้ะบบขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้า 
ขสมก. มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สโมสร สระว่ายน ้ า การออกแบบตกแต่งภายในอาคารชุด
สวยงามทนัสมยั วสัดุท่ีใช้ในการตกแต่งภายในมีความทนัสมยั  ช่ือเสียงของโครงการ รูปแบบของ
อาคารชุดมีความทนัสมยั ขนาดพื้นท่ีใช้สอย มีให้เลือกหลายขนาด และลกัษณะห้องของอาคารชุด มี
ใหเ้ลือกหลายรูปแบบ ตามล าดบั 

ด้านราคา 
จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท พบว่าปัจจยัด้านราคาโดยรวมมีผลต่อ

ผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลคือ มีอตัราดอกเบ้ียท่ีจูง
ใจ รองลงมาคือ ราคาขายเหมาะสมกบัรูปแบบของอาคารชุด ราคาขายเหมาะสมกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้
ในอาคารชุดสอย ราคาขายเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและท าเลท่ีตั้ง มีระยะเวลาในการผอ่นช าระท่ี
ยาวนาน มีแหล่งสินเช่ือให้เลือกหลากหลายสถาบนัการเงินและมีค่าส่วนกลางเหมาะสมกบัระบบ
สาธารณูปโภคท่ีน าเสนอ ตามล าดบั 

จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนตั้งแต่ 30,001 บาทข้ึนไป พบว่าปัจจยัดา้นราคาโดยรวมมีผล
ต่อผู ้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจัยย่อยท่ี มีผลต่อผู ้ตอบ
แบบสอบถามคือราคาขายเหมาะสมกบัรูปแบบของอาคารชุด รองลงมาคือมีอตัราดอกเบ้ียท่ีจูงใจ ราคา
ขายเหมาะสมกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในอาคารชุดมีค่าส่วนกลางเหมาะสมกบัระบบสาธารณูปโภคท่ี
น าเสนอ ราคาขายเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและท าเลท่ีตั้ง มีระยะเวลาในการผอ่นช าระท่ียาวนาน
และมีแหล่งสินเช่ือใหเ้ลือกหลากหลายสถาบนัการเงิน ตามล าดบั 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท พบวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย

โดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นระดบัมากซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูต้อบ
แบบสอบถามคือ มีเวบ็ไซต์ของโครงการให้เขา้ชมรายละเอียดครบถว้น รองลงมาคือส านกังานขาย 
อยู่ในท าเลท่ีสามารถเดินทางไปได้สะดวกมีการน าเสนอข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์ เช่น เว็บไซต์
อสังหาริมทรัพย ์หรือเว็บไซต์อ่ืน ไลน์  เฟสบุ๊ค ตามล าดับ และให้ความส าคญัระดบัปานกลางคือ
สามารถจองหรือซ้ือผา่นเวบ็ไซตโ์ครงการและเวบ็ไซตอ์สังหาริมทรัพยไ์ด ้ 

 จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,001 บาทข้ึนไป พบว่าปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่ายโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผล
ต่อผูต้อบแบบสอบถามคือ มีเวบ็ไซตข์องโครงการให้เขา้ชมรายละเอียดครบถว้น ส านกังานขายอยูใ่น
ท าเลท่ีสามารถเดินทางไปได้สะดวก มีการน าเสนอข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์ เช่น เว็บไซต์
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อสังหาริมทรัพย ์หรือเว็บไซต์อ่ืน ไลน์ เฟสบุ๊ค ตามล าดบั และให้ความส าคญัระดบัปานกลาง คือ
สามารถจองหรือซ้ือผา่นเวบ็ไซตโ์ครงการ และเวบ็ไซตอ์สังหาริมทรัพยไ์ด ้ 

 ด้านส่งเสริมการตลาด 
 จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท พบว่าปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด

โดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลคือ  
มีการให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ รองลงมาคือ มีการให้ของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า บตัรก านลั มีการให้ส่วนลดเงินสด มีการให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการขอมิเตอร์ไฟฟ้า 
ประปา มีการแจกของสมนาคุณในวนัจอง การจ่ายเงินมดัจ ามีให้เลือกหลายระดบั ตามล าดบั และให้
ความส าคญัในระดบัปานกลางคือ ส่ือท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 

 จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,001 บาทข้ึนไป พบว่าปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่ายโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผล
ต่อผูต้อบแบบสอบถามคือ มีการให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ รองลงมาคือ มีการให้
ส่วนลดเงินสด มีการให้ของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า บัตรก านัล มีการให้ส่วนลด
ค่าธรรมเนียมการขอมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา มีการแจกของสมนาคุณในวนัจอง การจ่ายเงินมดัจ ามีให้
เลือกหลายระดบั ตามล าดบัและให้ความส าคญัในระดบัปานกลางคือ ส่ือท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ือ
มากท่ีสุด 
 
 3.3 ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาด จ าแนกตามงบประมาณ 

 ด้านผลติภัณฑ์ 
 จ าแนกตามงบประมาณในการซ้ืออาคารชุด ไม่เกิน 2,000,000 บาทพบว่า ปัจจยัด้าน

ผลิตภณัฑ์โดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ผลต่อผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดคือ มีบริการหลงัการขายท่ีครอบคลุม ให้
ความส าคญัในระดบัมากคือ เง่ือนไขการรับประกนัหลงัส่งมอบมีระยะเวลาเหมาะสม รองลงมาคือ
รูปแบบการจดัแบ่งพื้นท่ีตรงตามประโยชน์ใช้สอย ท าเลท่ีตั้งใกลร้ะบบขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้า 
ขสมก.จ านวนท่ีจอดรถเพียงพอท าเลท่ีตั้ งใกล้แหล่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้างสรรพสินค้า 
โรงเรียน โรงพยาบาล รูปแบบของอาคารชุดมีความทนัสมยัการออกแบบตกแต่งภายในอาคารชุด
สวยงามทนัสมยัวสัดุท่ีใช้ในการตกแต่งภายในมีความทนัสมยัขนาดพื้นท่ีใช้สอย มีให้เลือกหลาย
ขนาดมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สโมสร สระว่ายน ้ าและช่ือเสียงของโครงการช่ือเสียงของ
โครงการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ ลกัษณะหอ้งของอาคารชุด มีใหเ้ลือกหลายรูปแบบ ตามล าดบั 
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 จ าแนกตามงบประมาณในการซ้ืออาคารชุดตั้งแต่ 2,000,001 บาทข้ึนไป พบวา่ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์โดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ผลต่อผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดคือ มีบริการหลังการขายท่ีครอบคลุม  
ให้ความส าคญัในระดบัมากคือ มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สโมสร สระวา่ยน ้ ารองลงมาคือ มีการ
ออกแบบตกแต่งภายในอาคารชุดสวยงามทนัสมยัมีเง่ือนไขการรับประกนัหลงัส่งมอบมีระยะเวลา
เหมาะสม มีจ านวนท่ีจอดรถเพียงพอรูปแบบของอาคารชุดมีความทนัสมยั วสัดุท่ีใช้ในการตกแต่ง
ภายในมีความทนัสมยัรูปแบบการจดัแบ่งพื้นท่ีตรงตามประโยชน์ใช้สอย ท าเลท่ีตั้งใกลร้ะบบขนส่ง
มวลชน เช่น รถไฟฟ้า ขสมก. ขนาดพื้นท่ีใชส้อย มีให้เลือกหลายขนาดช่ือเสียงของโครงการลกัษณะ
ห้องของอาคารชุด มีให้เลือกหลายรูปแบบ และท าเลท่ีตั้ งใกล้แหล่งอ านวยความสะดวก เช่น 
หา้งสรรพสินคา้ โรงเรียน โรงพยาบาล มีค่าเฉล่ียเท่ากนั ตามล าดบั 

 ด้านราคา 
 จ าแนกตามงบประมาณในการซ้ืออาคารชุด ไม่เกิน 2,000,000 บาทพบว่า ปัจจยัด้าน

ราคาโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดคือ ราคาขายเหมาะสมกบัรูปแบบของอาคารชุด 
ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก คือมีอตัราดอกเบ้ียท่ีจูงใจ รองลงมาคือราคาขายเหมาะสมกบัวสัดุอุปกรณ์
ท่ีใช้ในอาคารชุด ราคาขายเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม และท าเลท่ีตั้ง มีค่าส่วนกลางเหมาะสมกบั
ระบบสาธารณูปโภคท่ีน าเสนอมีระยะเวลาในการผ่อนช าระท่ียาวนาน และมีแหล่งสินเช่ือให้เลือก
หลากหลายสถาบนัการเงินตามล าดบั 

 จ าแนกตามงบประมาณในการซ้ืออาคารชุดตั้งแต่ 2,000,001 บาทข้ึนไป พบวา่ปัจจยัดา้น
ราคาโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามคือ ราคาขายเหมาะสมกบัรูปแบบของอาคารชุด รองลงมาคือ ราคาขายเหมาะสม
กบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอาคารชุดและมีอตัราดอกเบ้ียท่ีจูงใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ ราคาขายเหมาะสมกบั
สภาพแวดล้อม และท าเลท่ีตั้งมีค่าส่วนกลางเหมาะสมกบัระบบสาธารณูปโภคท่ีน าเสนอ มีแหล่ง
สินเช่ือใหเ้ลือกหลากหลายสถาบนัการเงิน และมีระยะเวลาในการผอ่นช าระท่ียาวนาน ตามล าดบั 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 จ าแนกตามงบประมาณในการซ้ืออาคารชุด ไม่เกิน 2,000,000 บาท พบวา่ปัจจยัดา้นช่อง

ทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมมีผลต่อผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ 
ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามคือ มีเวบ็ไซต์ของโครงการให้เขา้ชมรายละเอียดครบถ้วน  
รองลงมาคือ มีการน าเสนอขอ้มูลผา่นสังคมออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต์อสังหาริมทรัพย ์หรือเวบ็ไซตอ่ื์น 
ไลน์เฟสบุ๊คตามล าดบั และให้ความส าคญัในระดบัปานกลางคือ สามารถจองหรือซ้ือผ่านเวบ็ไซต์
โครงการและเวบ็ไซตอ์สังหาริมทรัพยไ์ด ้
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 จ าแนกตามงบประมาณในการซ้ืออาคารชุดตั้งแต่ 2,000,001 บาทข้ึนไป พบวา่ปัจจยัดา้น 
ช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า
ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามคือ มีเวบ็ไซต์ของโครงการให้เขา้ชมรายละเอียดครบถ้วน
รองลงมาคือ ส านกังานขายอยูใ่นท าเลท่ีสามารถเดินทางไปไดส้ะดวก มีการน าเสนอขอ้มูลผา่นสังคม
ออนไลน์ เช่น เวบ็ไซตอ์สังหาริมทรัพย ์หรือเวบ็ไซต์อ่ืน ไลน์ เฟสบุ๊ค ตามล าดบั และให้ความส าคญั
ในระดบัปานกลาง คือสามารถจองหรือซ้ือผา่นเวบ็ไซตโ์ครงการ และเวบ็ไซตอ์สังหาริมทรัพยไ์ด ้

 ด้านส่งเสริมการตลาด 
 จ าแนกตามงบประมาณในการซ้ืออาคารชุด ไม่เกิน 2,000,000 บาทพบวา่ ปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีผลต่อผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ 
ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อผู ้ตอบแบบสอบถามคือ มีการให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ  
รองลงมาคือมีการให้ของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า บตัรก านลั มีการให้ส่วนลดเงินสด มี
การให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการขอมิเตอร์ไฟฟ้า ประปามีการแจกของสมนาคุณในวนัจองการจ่ายเงิน
มดัจ ามีให้เลือกหลายระดับตามล าดับ และให้ความส าคญัในระดับปานกลางคือส่ือท่ีมีผลในการ
ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 

 จ าแนกตามงบประมาณในการซ้ืออาคารชุดตั้งแต่ 2,000,001 บาทข้ึนไป  พบว่าปัจจยั
ดา้นส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงใน
รายละเอียดพบวา่ ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามคือ มีการให้ส่วนลดเงินสด รองลงมาคือมี
การให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ มีการให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการขอมิเตอร์ไฟฟ้า 
ประปามีการให้ของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า บตัรก านลั มีการแจกของสมนาคุณในวนั
จอง การจ่ายเงินมดัจ ามีใหเ้ลือกหลายระดบั ตามล าดบั และใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลางคือ ส่ือท่ี
มีผลในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 

 
 ส่วนที ่4   ข้อมูลเกีย่วกบัข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัส่วนประสม 

การตลาดทีม่ีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแค 
 ผูต้อบแบบสอบถามไม่มีขอ้เสนอแนะ 

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดใน
เขตบางแคคร้ังน้ี สามารถอภิปรายผลการศึกษาดงัน้ี 
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 ระดบัการมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบาง
แคของผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยปัจจยัย่อยล าดบัแรกท่ีมีผลมากท่ีสุด คือมี
บริการหลงัการขายท่ีครอบคลุม ซ่ึงอยู่ในส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ ภฐัฬเดช  มาเจริญ (2555) ท่ีศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรของ
ผูบ้ริโภคในจังหวดัขอนแก่น ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อ
ตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นสูงสุด และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ภทัท์ชนก ประตูแกว้และไกรชิต 
สุตะเมือง (2556) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมีเนียม
ใกลส้ถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลการศึกษา พบวา่การส่งเสริมการตลาดกระบวนการ
ขายและภาพลักษณ์สินค้าเท่านั้ น ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใกล้สถานี
รถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และไม่สอดคลอ้งกบั เพ็ญประภา ทาใจและไกรชิต สุตะเมือง
(2556) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ด้านท าเลท่ีตั้ งสะดวกในการเดินทางสูงสุด ในการตัดสินซ้ือบ้านเด่ียวของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ทั้งน้ีความไม่สอดคลอ้งท่ีเกิดข้ึนอาจมีผลมาจาก 
หวัขอ้ท่ีใชใ้นการศึกษาท่ีแตกต่างกนั รวมถึงการระบุขอบเขตการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 

 ส่วนประสมการตลาด จ าแนกตามเพศ 
ระดบัการมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบาง

แคของผูต้อบแบบสอบถามท่ีจ าแนกตามเพศไม่มีความแตกต่างในการให้ระดบัความส าคญักบัส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยทั้งเพศหญิงและชายใหร้ะดบัความส าคญัในระดบัมาก
ในทุกดา้นและเพศหญิงและชายยงัไม่แตกต่างกนั ในการเลือกปัจจยัยอ่ยอนัดบัแรกของส่วนประสม
การตลาดทั้ง 4 ดา้น เหมือนกนัคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลอนัดบัแรกคือมีบริการหลงัการขาย
ท่ีครอบคลุมดา้นราคา ปัจจยัย่อยท่ีมีผลอนัดบัแรก คือราคาขายเหมาะสมกบัรูปแบบของอาคารชุด 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยย่อยท่ีมีผลอันดับแรก คือมีเว็บไซต์ของโครงการให้เข้าชม
รายละเอียดครบถว้นดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลอนัดบัแรก คือมีการให้ส่วนลด
ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงสอดคล้องกบั เพ็ญประภา ทาใจและไกรชิต สุตะเมือง (2556)  
ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่าเพศไม่มีความแตกต่างในการตดัสินซ้ือ และ
สอดคลอ้งกบั ภฐัฬเดช  มาเจริญ (2555) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบา้นจดัสรร
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัขอนแก่น การศึกษา พบวา่ผูซ้ื้อบา้นเพศชายและเพศหญิง ใหค้วามส าคญัปัจจยั
การเลือกซ้ือบ้านไม่แตกต่างกันทั้ งด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคาด้านการจดัจ าหน่ายด้านการส่งเสริม
การตลาดและดา้นการให้บริการ และสอดคลอ้งกบัภทัทช์นก ประตูแกว้และไกรชิต สุตะเมือง (2556)  
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ท่ีได้ศึกษา เร่ืองปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมีเนียมใกล้สถานี
รถไฟฟ้าในกรุงเทพฯและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีความแตกต่างกนัท่ีจะ
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

 
ส่วนประสมการตลาด จ าแนกตามระดับรายได้ 

 ระดบัการมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบาง
แคของผูต้อบแบบสอบถามท่ีจ าแนกตามระดบัรายไดไ้ม่มีความแตกต่างในการให้ระดบัความส าคญั
กบัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยการให้ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมากใน
ทุกดา้นแต่ในดา้นอนัดบัแรกของปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัรายไดเ้ลือก มีความ
แตกต่างกนัในบางดา้นของส่วนประสมการตลาดดงัน้ีดา้นท่ีไม่มีความแตกต่างคือดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลเป็น
อนัดบัแรก คือมีบริการหลงัการขายท่ีครอบคลุม ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ปัจจยัย่อยท่ีมีผล
เป็นอันดับแรก คือมีเว็บไซต์ของโครงการให้เข้าชมรายละเอียดครบถ้วนส่วนด้านการส่งเสริม
การตลาด พบวา่ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลอนัดบัแรก คือมีการให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ ส่วน
ดา้นท่ีมีความแตกต่างกนัคือ ดา้นราคา พบวา่ผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท เลือกปัจจยัยอ่ย
อนัดบัแรกคือมีอตัราดอกเบ้ียท่ีจูงใจ แต่ผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือนตั้งแต่ 30,001 บาทข้ึนไป เลือกปัจจยัยอ่ย
อนัดบัแรกคือราคาขายเหมาะสมกบัรูปแบบของอาคารชุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ภฐัฬเดช มาเจริญ (2555) 
ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบ้านจดัสรรของผูบ้ริโภคในจงัหวดัขอนแก่น ผล
การศึกษา พบวา่ผูซ้ื้อบา้นท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียภายในครัวเรือนแตกต่างกนัให้ความส าคญัปัจจยัการเลือกซ้ือ
บา้นแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัเพ็ญประภา ทาใจและไกรชิต สุตะเมือง (2556) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง
ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และเขตปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
แตกต่างกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบัภทัทช์นก ประตูแกว้และไกรชิต สุตะเมือง (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยั
การตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมีเนียมใกลส้ถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีความแตกต่างกนัท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ทั้งน้ีความไม่สอดคลอ้งท่ีเกิดข้ึน 
อาจมีผลมาจาก หวัขอ้ท่ีใชใ้นการศึกษาท่ีแตกต่างกนั รวมถึงการระบุขอบเขตการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 
 

ส่วนประสมการตลาด จ าแนกตามงบประมาณ 
 ระดบัการมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบาง
แคของผูต้อบแบบสอบถามท่ีจ าแนกตามงบประมาณ ไม่มีความแตกต่างในการให้ระดบัความส าคญั
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กบัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยการให้ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมากใน
ทุกด้าน แต่ในด้านอนัดบัแรกของปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามงบประมาณ มีความ
แตกต่างกนัในบางด้านของส่วนประสมการตลาดดงัน้ี ด้านท่ีไม่มีความแตกต่างคือด้านผลิตภณัฑ ์ 
ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลอนัดบัแรก คือมีบริการ
หลงัการขายท่ีครอบคลุม ดา้นราคา ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลอนัดบัแรก คือราคาขายเหมาะสมกบัรูปแบบของ
อาคารชุด  และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลอนัดบัแรก คือมีเวบ็ไซตข์องโครงการให้
เขา้ชมรายละเอียดครบถว้นแต่มีเพียงดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีความแตกต่างในการเลือกปัจจยั
ย่อยอนัดบัแรกคือ ผูท่ี้มีงบประมาณไม่เกิน 2,000,000 บาท เลือกปัจจยัย่อยอนัดับแรก คือมีการให้
ส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ  ส่วนผูท่ี้มีงบประมาณตั้งแต่ 2,000,001 บาทข้ึนไป เลือก
ปัจจยัย่อยอนัดบัแรก คือมีการให้ส่วนลดเงินสด ซ่ึงไม่สอดคล้องกบั ภฐัฬเดช มาเจริญ (2555) ท่ีได้
ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในจงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษา
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือบา้นราคาต่างกนั ให้ความส าคญัปัจจยัการเลือกซ้ือบา้นแตกต่างกนั 
ทั้งน้ีความไม่สอดคลอ้งท่ีเกิดข้ึนอาจมีผลมาจาก หวัขอ้ท่ีใชใ้นการศึกษาท่ีแตกต่างกนั รวมถึงการระบุ
ขอบเขตการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 
 
5.3 ข้อค้นพบ 

จากการศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ืออาคารชุด
ในเขตบางแคในคร้ังน้ีท าใหผู้ศึ้กษาไดท้ราบขอ้คน้พบดงัน้ี 

1. งบประมาณในการซ้ืออาคารชุดส่วนใหญ่ 1,500,000-2,000,000 บาท 
2. ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง 
3. ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งการลกัษณะอาคารชุด 1 หอ้งนอน  
4. ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งการขนาดพื้นท่ีใชส้อย 25-35 ตารางเมตร 
5. ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลาท่ีใชพ้ิจารณาอาคารชุดก่อนตดัสินใจซ้ือ 1-3 เดือน 
6. วตัถุประสงคใ์นการซ้ืออาคารชุดส่วนใหญ่คือ เพื่ออยูอ่าศยั 
7. แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีใช้ประกอบการตดัสินใจมากท่ีสุดส่วนใหญ่ มาจาก เวบ็ไซต์

ของโครงการ 
 8. ดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่บริการการหลงัการขายท่ีครอบคลุม เป็นส่วนประสมการตลาดท่ี 
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือ 
 9. ด้านราคา พบว่าราคาขายเหมาะสมกับรูปแบบของอาคารชุดเป็นส่วนประสม
การตลาดท่ี ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือ 
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 10. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่ามีเว็บไซต์ของโครงการให้เข้าชมรายละเอียด
ครบถว้นเป็นส่วนประสมการตลาดท่ี ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือ 

11. ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่การให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิเป็น
ส่วนประสมการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือ 
 12. ส่วนประสมการตลาดด้านราคาโดยรวม เป็นด้านท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับ
ความส าคญัมากท่ีสุดจากส่วนประสมการตลาดทั้ง 4 ดา้น 
 13. ปัจจยัย่อยล าดับแรก ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญมากท่ีสุดคือ มี
บริการหลงัการขายท่ีครอบคลุม ซ่ึงอยูใ่นส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์

 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษา พบว่าปัจจยัย่อย 3 ล าดับแรก ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดของ
ผูบ้ริโภคในเขตบางแค คือ มีบริการหลงัการขายท่ีครอบคลุม เป็นปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาด
ดา้นผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือ มีราคารเหมาะสมกบัรูปแบบอาคารชุด เป็นปัจจยัย่อยของส่วนประสม
การตลาดด้านราคา และมีอตัราดอกเบ้ียท่ีจูงใจ เป็นปัจจยัจย่อยของส่วนประสมการตลาด้านราคา
เช่นกนั ดงันั้น ผูป้ระกอบการจึงควรใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัตน้ๆ โดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ปัจจัยย่อยด้านผลติภัณฑ์ เร่ืองมีบริการหลงัการขายทีค่รอบคลุม 
ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกคือ มีบริการหลงั

การขายท่ีครอบคลุม ดังนั้นถึงแม้ผูป้ระกอบการจะมีผลิตภณัฑ์หลักตวัอาคารชุดท่ีตรงตามความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคแลว้ การมีบริการหลงัการขายท่ีครอบคลุมเป็นส่ิงท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ือ ท่ีท า
ให้สามารถเอาชนะคู่แข่งขนัในตลาดได้ เช่น มีระยะเวลาการรับประกนัท่ีเหมาะสม และเขา้แก้ไข
ซ่อมแซมการแจง้ซ่อมไดอ้ย่างรวดเร็ว เช่นปัญหาประปา ไฟฟ้า มีช่างประจ าท่ีสามารถเขา้แกไ้ขได้
ทนัที การแนะน าการดูแลซ่อมแซมเบ้ืองตน้ หรือแนะน าผูรั้บเหมาใหใ้นกรณีหมดประกนั มีเบอร์ Call 
Center ท่ีเป็นช่องทางรับเร่ืองบริการหลงัการขายตลอด 24 ชัว่โมง มีเจา้หน้าท่ีดูแลประจ าโครงการ  
ท่ีสามารถช่วยดูแลความเรียบร้อย และช่วยแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ให้ผูพ้กัอาศยัในอาคารชุดได ้มีทีมรักษา
ความปลอดภยั ท่ีเขม้งวด สามารถสร้างความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัได ้และมีการดูแล ปรับปรุง
อาคารชุด และสโมสร ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ใหมี้สภาพท่ีแขง็แรง สวยงาม พร้อมใชอ้ยูเ่สมอ  

แต่อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริโภคจะสามารถรับรู้ถึงบริการหลงัการขายของผูป้ระกอบการได ้
หลงัจากท่ีไดต้ดัสินใจซ้ือและเขา้อยูแ่ลว้เท่านั้น ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งมีการส่ือสารให้ผูบ้ริโภค
ไดรั้บทราบและเช่ือมัน่ตั้งแต่ก่อนตดัสินซ้ือ โดยการระบุเง่ือนไขการให้บริการหลงัการขายต่างๆ ใน
สัญญาซ้ือขาย โดยมีรายละเอียดเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูบ้ริโภคได้รับ
ทราบตั้งแต่เขา้มาเยี่ยมชมโครงการ หรืออาจเป็นส่วนหน่ึงของการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ โดยใชจุ้ดเด่น
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เร่ืองการเป็นผูน้ า และการให้ความส าคญัดา้นบริการหลงัการขายท่ีโดดเด่นกวา่ผูป้ระกอบการรายอ่ืน 
เพื่อให้ผูบ้ริโภครับทราบ และสร้างความเช่ือมัน่ เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจซ้ือได้ และจุดเด่นใน
ดา้นน้ี โครงการนั้นจะสามารถสร้างความจงรักภกัดีในตราให้ผูบ้ริโภค และสามารถให้เกิดการซ้ือซ ้ า 
หรือแนะน าลูกค้าใหม่แก่โครงการได้ทั้ งโครงการในปัจจุบันและโครงการในอนาคต จากการท่ี
ผูป้ระกอบการ ส่ือสารใหผู้บ้ริโภคไดรั้บทราบ และปฏิบติัทุกเร่ืองจริงตามท่ีไดน้ าเสนอไป 

ปัจจัยย่อยด้านราคา เร่ืองราคาขายเหมาะสมกบัรูปแบบอาคารชุด 
ปัจจยัย่อยล าดับท่ี 2 ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัคือ ราคาขายเหมาะสมกับ

รูปแบบของอาคารชุด แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคในปัจจุบนัให้ความส าคญัเร่ืองการออกแบบ ดงันั้น
ผูป้ระกอบการควรมีทีมออกแบบระดบัมืออาชีพ เพื่อออกแบบอาคารชุดให้มีรูปแบบท่ีเป็นท่ีตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะเป็นความทันสมยั การจดัพื้นท่ีใช้สอยให้เกิดความคุ้มค่าและสวยงาม การ
เลือกใชเ้ฟอร์นิเจอร์ อีกทั้งการจดัวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ใหมี้พื้นท่ีเหมาะสม สวยงาม และใชง้านไดจ้ริง 
และควรมีทีมงานท่ีสามารถให้ค  าแนะน าเร่ืองการตกแต่งภายใน แก่ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการตกแต่งตาม
รูปแบบของตวัเองได้ เพราะผูบ้ริโภคยินดีท่ีจะซ้ือหากถูกใจรูปแบบของอาคารชุด หรือการได้รับ
ค าแนะน าเก่ียวกบัรูปแบบการตกแต่งภายใน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั 

ปัจจัยย่อยด้านราคา เร่ืองมีอตัราดอกเบีย้ทีจู่งใจ 
ปัจจยัย่อยล าดบัท่ี 3 ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัคือ มีอตัราดอกเบ้ียท่ีจูงใจ 

เน่ืองจากราคาอาคารชุดในปัจจุบนั ท่ีมีราคาค่อนขา้งสูง อตัราดอกเบ้ียจึงเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้
ความส าคญั เพราะมีผลกบัค่าใช้จ่ายในการผ่อนช าระ ทั้งจ  านวนเงินท่ีตอ้งผ่อนช าระต่อเดือน และ
จ านวนเงินท่ีตอ้งช าระรวมทั้งหมด ผูป้ระกอบการจึงควรมีการร่วมมือกบัทางธนาคาร ในรูปแบบต่างๆ 
เช่น ฟรีอตัราดอกเบ้ีย 6 เดือนแรก อตัราดอกเบ้ีย 0% ในปีแรก หรืออตัราดอกเบ้ียคงท่ี 3 ปีแรก เพื่อ
น าเสนอทางเลือกท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่ผูบ้ริโภคในหลายรูปแบบ เพื่อเป็นปัจจยัจูงใจให้แก่ผูบ้ริโภค
ได ้
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แบบสอบถาม 

เร่ือง   ส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อผู้บริโภคในการซ้ืออาคารชุดในเขตบางแค 
แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ส าหรับ

ผูบ้ริหาร) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เร่ืองส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคใน
การซ้ืออาคารชุดในเขตบางแค โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค
ในการซ้ืออาคารชุดในเขตบางแค โดยข้อมูลท่ีได้จะน าไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้ น         
ผูศึ้กษาจึงหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี และ
ขอขอบคุณทุกท่านท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
โปรดท าเคร่ืองหมาย     √   ใน         ท่ีตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุด 

1. เพศ 

       1) หญิง 2) ชาย 

2. อาย ุ

       1) 22 – 30 ปี 2) 31 – 40 ปี 

       3) 41 – 50 ปี 4) 51 - 60 ปี                   5) 61 ปีข้ึนไป 

3. สถานภาพ 

1) โสด 2) สมรส               

3) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)__________ 

4. ระดบัการศึกษา 

1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี 2) ปริญญาตรี  

3) ปริญญาโท 4) สูงกวา่ปริญญาโท 

5. อาชีพ 

  1) ขา้ราชการ 2) พนกังานรัฐวสิาหกิจ  

       3) พนกังานบริษทัเอกชน 4) ธุรกิจส่วนตวั      

       5) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) __________ 

 

 

แบบสอบถามชุดท่ี…… 



 

 63 

 6. ระดบัรายไดต่้อเดือน 

1) ไม่เกิน 30,000 บาท 2) 30,001 – 40,000 บาท      

3) 40,001 – 50,000 บาท      4) 50,001 – 60,000 บาท  

5) 60,001 – 70,000 บาท 6) มากกวา่ 70,001 บาท 

ส่วนที ่2  ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ืออาคารชุดในเขตบางแค 
7. งบประมาณในการซ้ืออาคารชุดของท่าน 

       1) 1,500,000 – 2,000,000 บาท 2) 2,000,001 – 2,500,000 บาท 

       3) 2,500,001 – 3,000,000 บาท            4) 3,000,001 – 3,500,000 บาท 

       5) 3,500,001 – 4,000,000 บาท 6) ตั้งแต่ 4,000,001  

8. บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดของท่าน 

1) ตดัสินใจดว้ยตวัเอง 2) คู่สมรส                

3)  บิดา มารดา/ญาติพี่นอ้ง  4) เพือ่น    

        5) พนกังานขาย                                  6)  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)__________ 

9. ลกัษณะของอาคารชุดท่ีท่านตอ้งการ 

       1)  หอ้ง Studio 2) 1 หอ้งนอน  

       3)  2 หอ้งนอน   4) 3 หอ้งนอน           5) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)_______       

10.  ขนาดพื้นท่ีใชส้อยของอาคารชุดท่ีท่านตอ้งการ 

1) 25 – 35 ตารางเมตร 2) 36 – 45 ตารางเมตร  

        3) 46 – 55 ตารางเมตร 4) 56 – 65 ตารางเมตร 

        5) มากกวา่ 65 ตารางเมตร 

11.  ระยะเวลาท่ีท่านใชพ้ิจารณาอาคารชุดก่อนตดัสินใจซ้ือ 

1) ต ่ากวา่ 1 เดือน 2) 1 – 3 เดือน  

        3) 4 – 6  เดือน 4)  มากกวา่ 6 เดือน  

12.  วตัถุประสงคใ์นการซ้ืออาคารชุดของท่าน 

1) เพื่ออยูอ่าศยั (แยกครอบครัว) 2) เพื่อความสะดวกในการเดินทาง  

3) เพื่อการลงทุน 4) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)________________ 
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13.  แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจมากท่ีสุดในการซ้ืออาคารชุด 

1) เวบ็ไซตข์องโครงการ       2) เวบ็ไซตอ์สังหาริมทรัพย ์

3) สังคมออนไลน์เช่น ไลน์ เฟสบุค๊         4) ป้ายโฆษณา 

        5) โทรทศัน์       6) วทิย ุ  

        7) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)_________________ 

ส่วนที ่3  ส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อผู้บริโภคในการซ้ืออาคารชุด 

โปรดท าเคร่ืองหมาย   √   ในช่องท่ีตรงตามระดบั ท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดตามความเห็น
ของท่าน 

1 = มีผลนอ้ยท่ีสุด  2 = มีผลนอ้ย  3 = มีผลปานกลาง  4 = มีผลมาก  5 = มีผลมากท่ีสุด 

 

ส่วนประสมการตลาด 

มผีล
มาก
ทีสุ่ด 

มผีล
มาก 

มผีล
ปาน
กลาง 

มผีล
น้อย 

มผีล
น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

1. ด้านผลติภณัฑ์ (Product)      
1.1 รูปแบบของอาคารชุด มีความทนัสมยั      
1.2 ขนาดพ้ืนท่ีใชส้อย มีใหเ้ลือกหลายขนาด      
1.3 ลกัษณะหอ้งของอาคารชุด มีใหเ้ลือกหลายรูปแบบ      
1.4 การออกแบบตกแต่งภายในอาคารชุดสวยงามทนัสมยั      
1.5 วสัดุท่ีใชใ้นการตกแต่งภายในมีความทนัสมยั      
1.6 รูปแบบการจดัแบ่งพ้ืนท่ีตรงตามประโยชน์ใชส้อย      
1.7 จ านวนท่ีจอดรถเพียงพอ      
1.8 มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สโมสร สระวา่ยน ้ า      
1.9 ช่ือเสียงของโครงการ      
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ส่วนประสมการตลาด 

มผีล
มาก
ทีสุ่ด 

มผีล
มาก 

มผีล
ปาน
กลาง 

มผีล
น้อย 

มผีล
น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

1. ด้านผลติภณัฑ์ (Product)       
1.10  รูปแบบของอาคารชุด มีความทนัสมยั      
1.11  ขนาดพ้ืนท่ีใชส้อย มีใหเ้ลือกหลายขนาด      
1.12  ลกัษณะหอ้งของอาคารชุด มีใหเ้ลือกหลายรูปแบบ      
1.13  การออกแบบตกแต่งภายในอาคารชุดสวยงาม ทนัสมยั      
1.14  วสัดุท่ีใชใ้นการตกแต่งภายในมีความทนัสมยั      
1.15  รูปแบบการจดัแบ่งพ้ืนท่ีตรงตามประโยชน์ใชส้อย      
1.16  จ านวนท่ีจอดรถเพียงพอ      
1.17  มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สโมสร สระวา่ยน ้ า      
1.18  ช่ือเสียงของโครงการ      

1.10 เง่ือนไขการรับประกนัหลงัส่งมอบมีระยะเวลา  เหมาะสม      

1.11  มีบริการหลงัการขายครอบคลุม       
2. ด้านราคา (Price) 

     

2.1 ราคาขายเหมาะสมกบัรูปแบบของอาคารชุด       
2.2 ราคาขายเหมาะสมกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอาคารชุด      
2.3 ราคาขายเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและท าเลท่ีตั้ง      
2.4 ค่าส่วนกลางเหมาะสมกบัระบบสาธารณูปโภคท่ีน าเสนอ      
2.5 ระยะเวลาในการผอ่นช าระท่ียาวนาน      
2.6 มีแหล่งสินเช่ือใหเ้ลือกหลากหลายสถาบนัการเงิน      
2.7 มีอตัราดอกเบ้ียท่ีจูงใจ      
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ส่วนประสมการตลาด 

มผีล
มาก
ทีสุ่ด 

มผีล
มาก 

มผีล
ปาน
กลาง 

มผีล
น้อย 

มผีล
น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)      

3.1 ท าเลท่ีตั้งใกลร้ะบบขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้า ขสมก.       
3.2 ท าเลท่ีตั้งใกลแ้หล่งอ านวยความสะดวก เช่น   
       หา้งสรรพสินคา้ โรงเรียน โรงพยาบาล 

     

3.3 มีเวบ็ไซตข์องโครงการ ใหเ้ขา้ชมรายละเอียดครบถว้น       
3.4 มีการน าเสนอขอ้มูลผา่นสงัคมออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต์

อสงัหาริมทรัพย ์หรือเวบ็ไซตอ่ื์น ไลน์ เฟสบุ๊ค 
     

3.5 สามารถจองหรือซ้ือผา่นเวบ็ไซตโ์ครงการ และเวบ็ไซต์
อสงัหาริมทรัพยไ์ด ้

     

3.6 ส านกังานขาย อยูใ่นท าเลท่ีสามารถเดินทางไปไดส้ะดวก      
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)      

4.1 การจ่ายเงินมดัจ ามีใหเ้ลือกหลายระดบั      
4.2 มีการใหส่้วนลดเงินสด      
4.3 มีการใหส่้วนลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ      
4.4 มีการใหส่้วนลดค่าธรรมเนียมการขอมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา      
4.5 มีการแจกของสมนาคุณในวนัจอง      
4.6 มีการใหข้องแถมเช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า บตัรก านลั       
4.7 ส่ือท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ือ      

    - เวบ็ไซตข์องโครงการ      

    - เวบ็ไซตอ์สงัหาริมทรัพยห์รือเวบ็ไซตอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง      

    - ไลน์      
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ส่วนประสมการตลาด 

มผีล
มาก
ทีสุ่ด 

มผีล
มาก 

มผีล
ปาน
กลาง 

มผีล
น้อย 

มผีล
น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)      

4.8 ส่ือท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ือ      

    - โทรทศัน ์      

    - วทิย ุ      

    - ส่ิงพิมพ ์      

 

ส่วนที ่4  ข้อเสนอแนะอืน่ๆ  
(โปรดระบุ)________________________________________________________________ 

 

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 

ช่ือ – นามสกุล  นางสาวมณัฑานา  รอดมณี 

วนั เดือน ปี เกิด  18 มกราคม 2520 

ประวติัการศึกษา  ปีการศึกษา 2542   การตลาดคณะบริหารธุรกิจ 
     มหาวทิยาลยัราชมงคล ธญับุรี 

ประวติัการท างาน  พ.ศ. 2542 – 2547  บริษทั เงินทุนเกียรตินาคิน จ ากดั(มหาชน) 
    พ.ศ. 2547 – 2552  บริษทัไพร์มเนเจอร์ วลิล่า จ  ากดั 
    พ.ศ. 2552 – 2554  บริษทั กราฟฟิค รีเลเตด็ จ  ากดั 
    พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั(มหาชน) 
 

   
 

 

 
 


