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บทคัดย่อ 
 

กำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอกำร
ขำยของผู ้บริโภคต่อทรัพย์ในควำมดูแลของ บมจ.บริหำรสินทรัพย์กรุงเทพพำณิชย์ ส ำนักงำน
นครศรีธรรมรำช ซ่ึงกำรเก็บขอ้มูลจะใชแ้บบสอบถำม โดยกำรสุ่มผูบ้ริโภคท่ีสนใจซ้ือทรัพยสิ์นรอกำร
ในควำมดูแลของ บมจ.บริหำรสินทรัพย์ กรุงเทพพำณิชย์ ส ำนักงำนนครศรีธรรมรำช จ ำนวน 400 
ตวัอยำ่ง ผลกำรศึกษำพบวำ่ ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอกำร
ขำยของผูบ้ริโภคต่อทรัพย์ ในควำมดูแลของ บมจ.บริหำรสินทรัพย์ กรุงเทพพำณิชย์ ส ำนักงำน
นครศรีธรรมรำช โดยรวมอยู่ในระดบัมำก ทั้งน้ีผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ ด้ำน อำย ุ
อำชีพ  ระดบักำรศึกษำ ท่ีต่ำงกนั รวมถึงในดำ้นปัจจยัส่วนประสมกำรตลำด7P มีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือ
ทรัพยสิ์นรอกำรขำยของผูบ้ริโภคต่อทรัพย ์ในควำมดูแลของ บมจ.บริหำรสินทรัพย ์กรุงเทพพำณิชย ์
ส ำนกังำนนครศรีธรรมรำช ท่ีแตกต่ำงกนั ท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

 
ค าส าคัญ : ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอกำรขำย ของผูบ้ริโภคต่อทรัพย ์ในควำมดูแลของ 
บมจ.บริหำรสินทรัพย ์กรุงเทพพำณิชย ์ส ำนกังำนนครศรีธรรมรำช 
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Abstract 

The objectives of this research were to study the factors affecting consumers' decision to 

purchase foreclosed property on property in custody of Bangkok commercial asset management 

public company limited, Nakhon Si Thammarat office. Data collection using questionnaires by 

randomly 400 samples the consumers who are interested in buying foreclosed property in charge of 

Bangkok Commercial Asset Management PCL, Nakhon Si Thammarat Office.The results of the 

marketing mix factors, it was found that marketing mix factors affecting consumers' decision to 

purchase property for sale in charge of Bangkok Commercial Asset Management PCL, Nakhon Si 

Thammarat Office overall is at a high level. When considering each aspect, it was found that most 

consumers give the importance of place, promotion, personnel, physical appearance, price and the 

product service process respectively. In addition, Consumers with different demographic 

characteristics, age, occupation, education level, as well as in marketing mix factors 7P influenced 

consumers' decision to purchase foreclosed property to the property in custody of Bangkok 

Commercial Asset Management PCL, Nakhon Si Thammarat Office at different levels, statistically 

significant level 0.05 

 

Keywords: Factors Affecting Consumers' Decision to Purchase Foreclosed Property on Property in 

Custody of Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited, Nakhon Si 

Thammarat Office 

 

บทน า 

ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา  

บริษัทบริหำรสินทรัพย์ กรุงเทพพำณิชย์ จ  ำกัด (บสก.) หรือช่ือย่อ “BAM” (Bangkok 
Commercial AssetManagement Public Company Limited) จดัตั้งข้ึนตำมแผนฟ้ืนฟูระบบสถำบนั
กำรเงินของกระทรวงกำรคลงัตำมมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2541 มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อ
บริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพของธนำคำรกรุงเทพฯ พำณิชยก์ำร จ ำกดั (มหำชน) กล่ำวคือ ธุรกิจ



 

กำรรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ (NPLs) จำกธนำคำรและสถำบนักำรเงินต่ำง ๆ และน ำมำ
บริหำรจดักำรดว้ยกำรเจรจำประนอมหน้ีหรือปรับโครงสร้ำงหน้ีกบัลูกหน้ี เพื่อให้ไดข้อ้ตกลงท่ีเป็นท่ี
พึงพอใจของทุกฝ่ำยเท่ำท่ีเป็นไปได ้และธุรกิจทรัพยสิ์นรอกำรขำย (NPAs) ซ่ึงมีทั้งมำจำกกำรท่ีลูกหน้ี
โอนหลักประกันหรือโอนทรัพย์ช ำระหน้ี กำรบังคบัทรัพย์หลักประกันเพื่อช ำระหน้ี หรือกำรซ้ือ
ทรัพย์สินรอกำรขำยจำกสถำบันกำรเงินอ่ืนโดยตรง เพื่อน ำมำบริหำรหรือจ ำหน่ำยจ่ำยโอนต่อไป 
ถึงแมว้ำ่ BAM จะเป็นบริษทับริหำรสินทรัพยท่ี์มีขนำดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย แต่ในปัจจุบนั (2562) 
BAM กลบัยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัอยำ่งกวำ้งขวำงหรือแพร่หลำย และมียอดขำยจำกธุรกิจบริหำรจดักำรNPAs 
นอ้ยกวำ่รำยไดจ้ำกธุรกิจบริหำรจดักำร NPLs 

ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยไดรั้บผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญั
จำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 เน่ืองจำกมำตรกำรปิดเมือง และกำรจ ำกดักำรเดินทำงระหวำ่ง
ประเทศ เป็นผลใหกิ้จกรรมทำงเศรษฐกิจภำยในประเทศหยุดชะงกั ทั้งในกิจกรรมภำคบริกำร กำรผลิต
ภำคอุตสำหกรรม และก ำไรลงทุนท่ีลดลงอย่ำงมำก ซ่ึงธนำคำรแห่งประเทศไทย และส ำนกัวิจยัต่ำงๆ 
ไดค้ำดกำรณ์ผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) วำ่จะหดตวัร้อยละ 8-10 กำรประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจำกสภำวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว โดยในส่วน NPLs พบว่ำลูกหน้ี มี 
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีลดลง บริษทัฯ จึงได้ร่วมสนับสนุนนโยบำยภำครัฐและธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) โดย เร่งออกมำตรกำรช่วยเหลือ เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนให้แก่ลูกหน้ี และใน
สวน NPAs ภำคอสังหำริมทรัพยมี์กำรชะลอตวั จำกควำมตอ้งกำรซ้ือทรัพยท่ี์ลดลง ตั้งแต่ตน้ปี 2562 
ประกอบกบัควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด COVID-19 ท ำให้นักลงทุนชะลอกำร
ตดัสินใจลงทุน 

บริษทัฯ ตอ้งเสียภำษีท่ีดินฯ ตำมพระรำชบญัญติัภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562 ซ่ึงมีผล
บงัคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป โดยบริษทัฯ มีภำระภำษีฯ เฉพำะส่วนงำน NPAs 
เน่ืองจำกบริษทัฯ ถือกรรมสิทธ์ิในอสังหำริมทรัพยด์งักล่ำว และ NPAs ของบริษทัฯ จดัอยูใ่นประเภท
ท่ีดินเพื่อกำรพำณิชย ์มีอตัรำกำรจดัเก็บภำษีร้อยละ 0.03 - 0.06 ต่อปี ซ่ึงในเบ้ืองตน้ บริษทัฯ ประเมินวำ่
จะมีภำระภำษีท่ีดินฯ ปี 2563 ประมำณ 201 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้รับกำรลดภำษีฯ 
ประมำณ 100 ลำ้นบำท ตำมพระรำชกฤษฎีกำรลดภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง ส ำหรับปี 2563 ในอตัรำ
ร้อยละ 90 ของจ ำนวนภำษีท่ีค ำนวณได ้ส ำหรับ NPA ท่ีไดรั้บมำไม่เกิน 5 ปี (บมจ.บริหำรสินทรัพย ์
กรุงเทพพำณิชย,์งบกำรเงินไตรมำสท่ี2,2563) 

นอกจำกน้ียงัมีปัญหำอ่ืน ๆ ตำมมำ เช่น ปัญหำกำรบุกรุก และ กำรครอบครองปรปักษใ์นท่ีดิน
และอำคำรท่ีทิ้งร้ำงท ำให้ บริษทัฯ สูญเสียสิทธิครอบครองได,้ปัญหำควำมเส่ือมโทรมของตวัอำคำรซ่ึง



 

ท ำให้เสียค่ำใชจ่้ำยในกำรดูแลรักษำ ปัญหำกำรเส่ือมมูลค่ำของทรัพยสิ์นรอกำรขำย บริษทัฯ จึงจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งจะตอ้งมีกำรบริหำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยเหล่ำน้ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีค่ำใชจ่้ำยในกำร
ดูแลรักษำทรัพยสิ์นใหต้ ่ำท่ีสุด 

ผูว้จิยัจึงเลือกศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอกำรขำย ของผูบ้ริโภคต่อทรัพย ์
ในควำมดูแลของ บมจ.บริหำรสินทรัพยก์รุงเทพพำณิชย ์ส ำนกังำนนครศรีธรรมรำช เพื่อศึกษำปัจจยั
ส่วนประสมทำงกำรตลำดส ำหรับธุรกิจ (7P’s) และกระบวนกำรตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอกำรขำยของ
ผูบ้ริโภคต่อทรัพย ์ในควำมดูแลของ บมจ.บริหำรสินทรัพยก์รุงเทพพำณิชย ์ส ำนกังำนนครศรีธรรมรำช 
ปัจจัยใดท่ี มี อิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซ้ือของผู ้บริโภคกลุ่มน้ีมำกท่ีสุด  เ น่ืองจำกส ำนักงำน
นครศรีธรรมรำชยงัมีผลกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นรอกำรขำยซ่ึงต ่ำกวำ่เป้ำผลเรียกเก็บท่ีทำงบริษทัฯตั้งเป้ำ
ไว ้50 ลำ้นบำทในปี 2563 แต่ผลกำรจ ำหน่ำยท ำไดเ้พียง 9.5 ลำ้นบำทในไตรมำสท่ี3ของปี2563 ซ่ึงผล
กำรศึกษำจะสร้ำงประโยชน์ต่อ BAM หำกสำมำรถสร้ำงกำรรับรู้ คุณค่ำตรำสินคำ้ทรัพยสิ์นรอกำรขำย 
(NPAs)และปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอกำรขำยไดส้ ำเร็จ คำดว่ำจะมีส่วนช่วยให้มีผล
ประกอบกำรดำ้นยอดขำยท่ีเพิ่มมำกข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1) เพื่อศึกษำปัจจยัดำ้นประชำกรศำสตร์ ท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอกำรขำยของ 
ผูบ้ริโภคต่อทรัพย ์ในควำมดูแลของ บมจ.บริหำรสินทรัพยก์รุงเทพพำณิชย ์ส ำนกังำนนครศรีธรรมรำช 

2) เพื่อศึกษำกระบวนกำรตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอกำรขำยของผูบ้ริโภคต่อทรัพย ์ในควำม 
ดูแลของ บมจ.บริหำรสินทรัพยก์รุงเทพพำณิชย ์ส ำนกังำนนครศรีธรรมรำช 

3) เพื่อศึกษำปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอกำรขำย 
ของผูบ้ริโภคต่อทรัพย ์ในควำมดูแลของ บมจ.บริหำรสินทรัพยก์รุงเทพพำณิชย ์ส ำนกังำน
นครศรีธรรมรำช 
 
สมมติฐาน  

1)  ปัจจยัดำ้นประชำกรศำสตร์ ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่ำงกนั มีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอ
กำรขำยของผูบ้ริโภคต่อทรัพย ์ในควำมดูแลของ บมจ.บริหำรสินทรัพยก์รุงเทพพำณิชย ์ส ำนกังำน
นครศรีธรรมรำช 

2)  ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอกำรขำยของผูบ้ริโภค
ต่อทรัพย ์ในควำมดูแลของ บมจ.บริหำรสินทรัพยก์รุงเทพพำณิชย ์ส ำนกังำนนครศรีธรรมรำช 
 



 

ขอบเขตของการวจัิย  

งำนวจิยัน้ีมุ่งเนน้ศึกษำ เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์น
รอกำรขำยของผูบ้ริโภคต่อทรัพย ์ในควำมดูแลของ บมจ.บริหำรสินทรัพยก์รุงเทพพำณิชย ์ส ำนกังำน
นครศรีธรรมรำช ซ่ึงประกอบดว้ย 7 ดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นผลิตภณัฑ์  ดำ้นรำคำ ดำ้นสถำนท่ี/ช่องทำงกำรจดั
จ ำหน่ำย ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนบุคลำกร ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ และด้ำนกระบวนกำร
ให้บริกำร และเปรียบเทียบลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ ดำ้นเพศ อำยุ อำชีพ รำยได ้สถำนภำพสมรส  
ระดบักำรศึกษำ เหตุผลในกำรซ้ือทรัพยสิ์นรอกำรขำย และจงัหวดัท่ีสนใจซ้ือทรัพยสิ์นรอกำรขำย ของ
ผูบ้ริโภคต่อทรัพย ์ในควำมดูแลของ บมจ.บริหำรสินทรัพยก์รุงเทพพำณิชย ์ส ำนกังำนนครศรีธรรมรำช 
กลุ่มประชำกร คือ ผูบ้ริโภคท่ีสนใจซ้ือทรัพยสิ์นรอกำรขำยในควำมดูแลของ บมจ.บริหำรสินทรัพย์
กรุงเทพพำณิชย ์ส ำนกังำนนครศรีธรรมรำช กำรสุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั ค  ำนวณโดยใช้สูตรของ
คอคแรน (Cochran, 1953) จึงก ำหนดกลุ่มตวัอยำ่งท่ี 400 รำย 

 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นรอกำรขำย Joseph และคณะ (2010)ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบั
กำรประมูลซ้ือทรัพยมื์อสองวำ่ ผูท่ี้สนใจเขำ้ร่วมประมูลส่วนมำกมีแนวโนม้ตอ้งกำรประมูลในรำคำท่ี
ต ่ำและไม่เกินไปกว่ำรำคำตลำด และมำกไปกว่ำนั้นผูท่ี้ประมูลซ้ือยงัอำจพบส่ิงท่ีเป็นสินคำ้ตลำดไม่
สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรได้ในอรรถประโยชน์บำงประกำรกำรซ้ือขำยท่ีอยู่อำศยัโดยวิธีกำร
ประมูลในประเทศไทยเร่ิมมำจำกหน่วยงำนส ำนกัปลดักระทรวงยุติธรรม ไดแ้ก่ กองบงัคบัคดีแพ่ง และ
กองบงัคบัคดีลม้ละลำย ไดน้ ำมำใชใ้นกำรขำยท่ีอยูอ่ำศยัและอสังหำริมทรัพยอ่ื์นๆ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทำงกำรตลำด Amstrong และ Kotler (2005) ไดใ้ห้
ควำมหมำยของส่วนประสมทำงกำรตลำดไวว้ำ่  หมำยถึง ตวัแปรหลกัในกำรท่ีจะใช้เพื่อตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำและกลุ่มเป้ำหมำย ซ่ึงมีปัจจยัหลำยประกำรท่ีเป็นตัวแปรในกำรควบคุม
กำรตลำดเพื่อตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และกลุ่มเป้ำหมำย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Philip Kotler 
(2007) ให้ควำมหมำยของส่วนประสมทำงกำรตลำดว่ำ เป็นเคร่ืองมือทำงกำรตลำดท่ีธุรกิจตอ้งใช้
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ป้ำหมำยทำงกำรตลำด  ซ่ึงส่วนประสมทำงกำรตลำดถือเป็นส่วนประกอบท่ี
ส ำคญัในกำรก ำหนดกลยทุธ์ทำงกำรตลำด 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักำรตดัสินใจ Schutte and Ciarlante (1998 หนำ้ 112- 113) อธิบำยวำ่ 
กำรตัดสินใจซ้ือของผู ้บริโภคเป็นกระบวนกำรท่ีเป็นผลมำจำกกำร ตอบสนองกำรกระตุ้นจำก



 

ส่ิงแวดลอ้ม เช่น แพ็คเกจของสินคำ้ กำรโฆษณำ เป็นตน้  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้
ประเภทประสบกำรณ์ ซ่ึงผูบ้ริโภคจะมีระดบั ควำมเก่ียวขอ้ง (high involvement) มำกกวำ่กำรตดัสินใจ
ซ้ือสินคำ้ทัว่ไป 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 

ในกำรศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอกำรขำย ของผูบ้ริโภคต่อทรัพย ์ใน
ควำมดูแลของ บมจ.บริหำรสินทรัพยก์รุงเทพพำณิชย์ ส ำนักงำนนครศรีธรรมรำช เป็นกำรวิจยัเชิง
ปริมำณ (Quantitative research) ดว้ยวิธีกำรส ำรวจ (Survey research) โดยมีขั้นตอนในกำรออกแบบ
งำนวจิยัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ำมแบบทัว่ไปโดยประชำกรท่ีใชใ้นกำรวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีสนใจซ้ือ
ทรัพย์สินรอกำรขำยในควำมดูแลของ บมจ.บริหำรสินทรัพย์ก รุง เ ทพพำณิชย์ ส ำนักงำน
นครศรีธรรมรำช ซ่ึงมีทรัพยสิ์นรอกำรขำยตั้งอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมรำช   ตรัง และ  พทัลุงใช้
กำรค ำนวณสูตรของ คอคแรน (Cochran,1953) จำกกำรค ำนวณไดก้ลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยัเท่ำกบั  
384.16 รำย ดงันั้นเพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยำ่งท่ีสมบูรณ์ผูว้จิยัจึงก ำหนดกลุ่มตวัอยำ่งท่ี 400 รำย ใชว้ิธีกำรสุ่ม
ตวัอยำ่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) โดยเก็บตวัอยำ่ง จำกผูบ้ริโภคท่ีสนใจซ้ือทรัพยสิ์นรอกำร
ขำยในควำมดูแลของ บมจ.บริหำรสินทรัพยก์รุงเทพพำณิชย ์ส ำนักงำนนครศรีธรรมรำช ทั้งเพศชำย
และเพศหญิง ท่ีมีอำยตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป จ ำนวน 400 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลในงำนวิจยั คือ แบบสอบถำม (Questionnaire) มีขอ้มูลตำม
รำยละเอียดดงัน้ี ส่วนท่ี 1 แบบสอบถำมเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม ส่วนท่ี 2 ตวัวดั
ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอกำรขำยของผูบ้ริโภค ใช้เกณฑ์
ของ Kotler & Armstrong (2005) แบ่งออกเป็น 7 ดำ้น ส่วนท่ี 3 ตวัวดักำรตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอกำร
ขำยของผูบ้ริโภคต่อทรัพย ์ใชเ้กณฑ์ของKotler และ Keller (2006) 5 ขั้น ส่วนท่ี 4  เป็นขอ้เสนอแนะ 
ควำมคิดเห็นท่ีตอ้งกำรใหแ้กไ้ขหรือเพิ่มเติม  

กำรวิจยัน้ีใชเ้คร่ืองมือในกำรวิเครำะห์ขอ้มูลเพื่อให้ขอ้มูลมีควำมถูกตอ้ง และมีควำมน่ำเช่ือถือ 
ซ่ึงผูว้จิยัไดมี้กำรทดสอบควำมเท่ียงตรง (Validity) โดยผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชำญ จ ำนวน 3 ท่ำน และ 
ควำมเช่ือมัน่ (Reliability) ด้วยกำรน ำแบบสอบถำมท่ีได้จำกกำรปรับปรุงแก้ไขตำมค ำแนะของ
ผูท้รงคุณวุฒิมำทดสอบควำมเช่ือมัน่กบักลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน 40 รำย ซ่ึงผลกำรทดสอบไดค้วำมเช่ือมัน่
เท่ำกบั 0.9311  



 

สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) โดยกำรหำ
ค่ำควำมถ่ี (Frequency) ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard deviation) ค่ำเฉล่ีย 
(Mean) และ สถิติเชิงอนุมำน (Independent statistics) โดยใชค้่ำสถิติ t-test วิเครำะห์หำควำมแปรปรวน
ทำงเดียว One-Way Analysis of variance (F-test) และกำรวิเครำะห์กำรถดถอยอย่ำงง่ำย (Simple 
Regression Analysis)  

ผลการวจัิย 
 

ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมส่วนมำกเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.5 อำยุ
ระหวำ่ง 20-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 65.3 อำชีพลูกจำ้ง/พนกังำนเอกชน คิดเป็นร้อยละ 43.8 รำยไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนระหวำ่ง 20,001-30,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 35.8 สถำนภำพครอบครัวสมรส คิดเป็นร้อยละ 58.0 
ระดบักำรศึกษำระดบัปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 46.5 เหตุผลในกำรซ้ือทรัพยสิ์นรอกำรขำยเพื่ออยูอ่ำศยั 
คิดเป็นร้อยละ 46.5  จงัหวดันครศรีธรรมรำช คือจงัหวดัท่ีสนใจซ้ือทรัพยสิ์นรอกำรขำย บมจ.บริหำร
สินทรัพย ์กรุงเทพพำณิชย ์ส ำนกังำนนครศรีธรรมรำช  คิดเป็นร้อยละ 61.8 ตำมล ำดบั 
 

กำรวิเครำะห์ส่วนประสมทำงกำรตลำด 7 P ประกอบดว้ย ด้ำนผลิตภณัฑ์ ดำ้นรำคำ ด้ำน
สถำนท่ี ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด ดำ้นบุคลำกร ดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพ และดำ้นกระบวนกำร 

 

ตำรำง 1 
แสดงรายละเอียดความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือทรัพย์สินรอการขายของผู้บริโภคต่อ
ทรัพย์ ในความดูแลของ บมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ ส านักงานนครศรีธรรมราช ในภาพรวมทุกด้าน 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดำ้นผลิตภณัฑ์ 3.9145 0.5845 ระดบัมำก 
ดำ้นรำคำ 3.9180 0.5308 ระดบัมำก 
ดำ้นสถำนท่ี 3.9519 0.5798 ระดบัมำก 
ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด 3.9819 0.5987 ระดบัมำก 
ดำ้นบุคลำกร 3.9513 0.5166 ระดบัมำก 

ดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพ 3.9335 0.5003 ระดบัมำก 
กระบวนกำรใหบ้ริกำร 3.9117 0.5693 ระดบัมำก 

ผลรวมเฉลีย่ 3.9375 0.4528 ระดบัมำก 



 

จำกตำรำงท่ี 1 พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำม มีระดบัควำมคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทำง
กำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอกำรขำยของผูบ้ริโภคต่อทรัพย ์ในควำมดูแลของ บมจ.บ
ริหำรสินทรัพยก์รุงเทพพำณิชย ์ส ำนกังำนนครศรีธรรมรำช ดำ้นผลิตภณัฑ์ ดำ้นรำคำ ดำ้นสถำนท่ี ดำ้น
กำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนบุคลำกร ด้ำนลกัษณะทำงกำยภำพ และด้ำนกระบวนกำร มีระดบัควำม
คิดเห็นโดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก ( X  = 3.9375) 

 
 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้นเรียงจำกค่ำเฉล่ียมำกไปนอ้ย พบวำ่ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด มีระดบั
ควำมคิดเห็น อยูใ่นระดบัมำก ( X  = 3.9819) ดำ้นสถำนท่ี มีระดบัควำมคิดเห็น อยูใ่นระดบัมำก  ( X  = 
3.9519) ดำ้นบุคลำกร มีระดบัควำมคิดเห็น อยู่ในระดบัมำก( X  = 3.9513) ดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพ มี
ระดบัควำมคิดเห็น อยูใ่นระดบัมำก ( X  = 3.9335) ดำ้นรำคำ มีระดบัควำมคิดเห็น อยูใ่นระดบัมำก ( X  
= 3.9180) ด้ำนผลิตภณัฑ์ มีระดับควำมคิดเห็น อยู่ในระดับมำก ( X  = 3.9145) ด้ำนกระบวนกำร
ใหบ้ริกำร มีระดบัควำมคิดเห็น อยูใ่นระดบัมำก ( X  = 3.9117) ตำมล ำดบั 

 
กำรวิเครำะห์กำรตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอกำรขำย ประกอบดว้ย ขั้นกำรรับรู้ควำมตอ้งกำร ขั้น

กำรแสวงหำขอ้มูล ขั้นกำรประเมินทำงเลือก ขั้นกำรตดัสินใจซ้ือ และขั้นกำรประเมินหลงักำรซ้ือ 
 
ตำรำง 2  
แสดงรายละเอียดความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือทรัพย์สินรอการขายของผู้บริโภคต่อทรัพย์ ในความดูแลของ บมจ.บริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ ส านักงานนครศรีธรรมราช ในภาพรวมทุกด้าน 

การตัดสินใจซ้ือ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

กำรตดัสินใจซ้ือขั้นกำรรับรู้ควำมตอ้งกำร 3.7188 0.53536 ระดบัมำก 
กำรตดัสินใจซ้ือขั้นกำรแสวงหำขอ้มูล 3.7758 0.56936 ระดบัมำก 
กำรตดัสินใจซ้ือขั้นกำรประเมินทำงเลือก 3.9130 0.53098 ระดบัมำก 
กำรตดัสินใจซ้ือขั้นกำรตดัสินใจซ้ือ 3.8870 0.50978 ระดบัมำก 
กำรตดัสินใจซ้ือขั้นกำรประเมินหลงักำรซ้ือ 3.8875 0.52756 ระดบัมำก 

ผลรวมเฉลีย่ 3.8364  0.46538 ระดบัมำก 

 
จำกตำรำงท่ี 2 พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำม มีระดับควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรตัดสินใจซ้ือ

ทรัพยสิ์นรอกำรขำยของผูบ้ริโภคต่อทรัพย ์ในควำมดูแลของ บมจ.บริหำรสินทรัพยก์รุงเทพพำณิชย ์



 

ส ำนกังำนนครศรีธรรมรำช ใน กำรตดัสินใจซ้ือขั้นกำรรับรู้ควำมตอ้งกำร ขั้นกำรแสวงหำขอ้มูล  ขั้น
กำรประเมินทำงเลือก  ขั้นกำรตดัสินใจซ้ือ  ขั้นกำรประเมินหลงักำรซ้ือโดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก (
X  = 3.8364) 

  
เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้นเรียงจำกค่ำเฉล่ียมำกไปน้อย พบว่ำกำรตดัสินใจซ้ือขั้นกำรประเมิน

ทำงเลือก มีระดบัควำมคิดเห็น อยูใ่นระดบัมำก ( X  = 3.9130) กำรตดัสินใจซ้ือขั้นกำรประเมินหลงักำร
ซ้ือ มีระดบัควำมคิดเห็น อยู่ในระดบัมำก  ( X  = 3.8875) กำรตดัสินใจซ้ือขั้นกำรตดัสินใจซ้ือ มีระดบั
ควำมคิดเห็น อยู่ในระดับมำก( X  = 3.8870) กำรตดัสินใจซ้ือขั้นกำรแสวงหำข้อมูล มีระดับควำม
คิดเห็น อยูใ่นระดบัมำก ( X  = 3.7758) กำรตดัสินใจซ้ือขั้นกำรรับรู้ควำมตอ้งกำร มีระดบัควำมคิดเห็น 
อยูใ่นระดบัมำก ( X  = 3.7188) ตำมล ำดบั 
 

ขอ้เสนอแนะ ควำมคิดเห็นท่ีตอ้งกำรให้แกไ้ขหรือเพิ่มเติม ของผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือและสนใจซ้ือ
ทรัพย์สินรอกำรขำยในควำมดูแลของ บมจ.บริหำรสินทรัพย์ก รุง เทพพำณิชย์ ส ำนักงำน
นครศรีธรรมรำช  พบวำ่ ลูกคำ้อยำกใหล้ดรำคำพิเศษมำกกวำ่น้ี เน่ืองจำกรำคำสินทรัพยบ์ำงท ำเลสูงกวำ่
รำคำตลำดมำก และกำรต่อรองรำคำจำกบุคคลง่ำยกว่ำระบบกำรให้ส่วนลดของรำคำขำยและ
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  และขำยตำมสภำพ แต่ควรท ำควำมสะอำดภำยในและนอกอำคำรให้ดูน่ำอยูอ่ำศยั 
เพรำะผูซ้ื้อส่วนใหญ่ชอบตกแต่งเอง อยำกให้มีกำรประชำสัมพนัธ์เยอะกว่ำน้ี เพิ่มทกัษะกำรขำยให้
เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมเช่ียวชำญเก่ียวกบับ้ำนหรือท่ีดินอย่ำงแทจ้ริง สำมำรถให้ค  ำแนะน ำกับลูกค้ำอย่ำง
ครบถว้น 
 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบวำ่  

สมมติฐำนท่ี 1 ปัจจยัดำ้นประชำกรศำสตร์ ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่ำงกนั มีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือ
ทรัพยสิ์นรอกำรขำยของผูบ้ริโภคต่อทรัพย ์ในควำมดูแลของ บมจ.บริหำรสินทรัพยก์รุงเทพพำณิชย ์
ส ำนกังำนนครศรีธรรมรำช โดยใชก้ำรทดสอบที (t-test) เม่ือจ ำแนกตำมเพศ และใชก้ำรทดสอบค่ำเอฟ 
(F-test) เม่ือจ ำแนกตำม  อำยุ รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อำชีพ สถำนภำพ ระดบักำรศึกษำ เหตุผลในกำรซ้ือ
ทรัพยสิ์นรอกำรขำย และ จงัหวดัท่ีสนใจซ้ือทรัพย์สินรอกำรขำย พบว่ำผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทำง
ประชำกรศำสตร์ ดำ้น อำยุ อำชีพ  ระดบักำรศึกษำ ท่ีต่ำงกนั มีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอกำร
ขำยของผูบ้ริโภคต่อทรัพย์ ในควำมดูแลของ บมจ.บริหำรสินทรัพย์กรุงเทพพำณิชย์ ส ำนักงำน
นครศรีธรรมรำช อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐำนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด มีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอกำรขำย
ของผู ้บ ริโภคต่อทรัพย์ ในควำมดูแลของ บมจ.บริหำรสินทรัพย์กรุงเทพพำณิชย์ ส ำนักงำน



 

นครศรีธรรมรำช โดยใช้สถิติหำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงตวัแปรด้วยวิธีวิเครำะห์กำรถดถอยอย่ำงง่ำย 
(Simple Regression Analysis) ผลกำรทดสอบพบวำ่ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด มีค่ำสัมประสิทธ์ิ
เท่ำกบั 0.787 และสำมำรถท ำนำยค่ำสมกำรของกำรวิเครำะห์ไดเ้ท่ำกบัร้อยละ 62.0 ระดบันยัส ำคญั
เท่ำกบั 0.000  จะสรุปไดว้ำ่ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอกำรขำย
ของผูบ้ริโภคต่อทรัพย ์ในควำมดูแลของ บริษทั บริหำรสินทรัพย ์กรุงเทพพำณิชย ์จ  ำกดั (มหำชน) 
ส ำนกังำนครศรีธรรมรำช  

 
ข้อเสนอแนะ 

 

ขอ้เสนอแนะจำกกำรวจิยัจำกผลกำรศึกษำ มีดงัน้ี 
 1. ลักษณะทำงด้ำนประชำกรศำสตร์ท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอกำรขำย ของ

ผูบ้ริโภคต่อทรัพยใ์นควำมดูแลของ บมจ.บริหำรสินทรัพยก์รุงเทพพำณิชย์ ส ำนกังำนนครศรีธรรมรำช  
เจำ้หน้ำท่ีควรจะมีกำรให้บริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้ให้ตรงกบัลักษณะทำงด้ำน
ประชำกรศำสตร์ เช่น กำรโฆษณำใหต้รงกบักลุ่มลูกคำ้ท่ีตอ้งกำรซ้ืออสังหำริมทรัพย ์เป็นตน้ 

2. ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือทรัพย์สินรอกำรขำย ของ
ผูบ้ริโภคต่อทรัพย ์ในควำมดูแลของ บมจ.บริหำรสินทรัพยก์รุงเทพพำณิชย ์ส ำนกังำนนครศรีธรรมรำช 
ควรใชก้ลยทุธ์ทำงกำรตลำด เพื่อรักษำและเพิ่มกำรใชบ้ริกำรส ำหรับลูกคำ้ ดงัน้ี 

ดำ้นผลิตภณัฑ ์บริษทัเพิ่มกำรน ำเสนอประเภทของทรัพยสิ์นรอกำรขำย (ห้องชุดพกัอำศยั บำ้น
เด่ียวชั้นเดียว บำ้นเด่ียวสองชั้น บำ้นแฝด ทำวน์เฮำส์ชั้นเดียว ทำวน์เฮำส์สองชั้น อำคำรพำณิชย ์ท่ีดิน
เปล่ำ) ท่ีโดดเด่น และสร้ำงควำมรู้สึกดีในกำรเลือกชมบำ้น 

ด้ำนรำคำ บริษัทควรตั้ งรำคำให้เหมำะสมกับคุณภำพและสภำพของทรัพย์สินรอกำรขำย 
เพื่อใหไ้ดร้ะดบัรำคำท่ีมำตรฐำน 

ด้ำนสถำนท่ี บริษทัควรมีกำรพฒันำโดยกำรเพิ่มสถำนท่ีในกำรให้บริกำรมำกข้ึน เช่น ใน
หำ้งสรรพสินคำ้ โรงแรม เพื่อรองรับกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค  

 ดำ้นกำรส่งเสริมทำงกำรตลำด ควรมีกำรประชำสัมพนัธ์อยำ่งต่อเน่ืองให้ผูบ้ริโภคสำมำรถรับรู้
ถึงโครงกำรบำ้น โดยผำ่นส่ือต่ำงๆ เช่น ส่ือสังคมออนไลน์,โทรทศัน์ วทิย ุและ ส่ือพิมพ ์

ด้ำนบุคลำกร ควรเพิ่มทักษะควำมเ ช่ียวชำญในกำรน ำ เสนอขำยของเจ้ำหน้ำ ท่ีด้ำน
อสังหำริมทรัพย ์

ดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพ บริษทัควรส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกภำยในโชวรู์ม เช่น ห้องเจรจำซ้ือ
ขำย โตะ๊ เกำ้อ้ี เคร่ืองชงกำแฟ 



 

ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร บริษัทมีบริกำรจดัหำธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินให้ลูกค้ำขอ
สินเช่ือท่ีครบวงจร 

 
 
ขอ้เสนอแนะส ำหรับงำนวจิยัคร้ังต่อไป 
1.กำรศึกษำวิจยัในคร้ังน้ี เป็นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถำมควำมคิดเห็นมี

ระยะเวลำในกำรเก็บขอ้มูลระยะสั้น ในกำรวิจยัคร้ังถดัไปควรมีระยะเวลำในกำรเก็บขอ้มูลท่ียำวนำน
กวำ่น้ีเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้นสมบูรณ์ 
 2.ในกำรวจิยัวจิยัคร้ังถดัไปควรเพิ่มกำรเก็บขอ้มูลดว้ยกำรสัมภำษณ์ เพื่อใหง้ำนวิจยัมีขอ้มูลและ
ตวัอยำ่งประชำกรท่ีหลำกกลำย ดว้ยวธีิกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลลกัษณะอ่ืน เช่น กำรสัมภำษณ์เชิงลึก กำร
สนทนำกลุ่ม เป็นตน้ จะท ำ ใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนและครอบคลุมมำกยิง่ข้ึน 

3.ศึกษำปัญหำและขอ้เสนอแนะของผูบ้ริโภคเพิ่มเติม โดยมีกำรใชค้ำถำมแบบปลำยเปิดเพื่อให้
ผูบ้ริโภคได้เสนอแนะขอ้คิดเห็น ควำมต้องกำร หรือปัญหำต่ำงๆ เพื่อท่ีจะสำมำรถน ำผลท่ีได้มำใช้
ประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรตลำดน ำไปสู่กำรแกปั้ญหำเป้ำจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นรอกำรขำย เพิ่มยอดขำย
ของบริษทั และเพื่อประโยชน์ในกำรปรับปรุง พฒันำองคก์รใหก้ำ้วต่อไปไดอ้ยำ่งมัง่คัง่ ย ัง่ยนื 
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