ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขาย (NPA)
ของลูกค้า บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ในจังหวัดเชียงใหม่
Factors affecting the decision of Non Performing Asset by customers of asset management
companies Bangkok Commercial Public Company Limited in Chiang Mai.
สิรภพ ใบโพธิ ์
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่อง ปจั จัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อทรัพย์สนิ รอการขาย (NPA) ของลูกค้า บริษัท
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ คือ (1)
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อทรัพย์สนิ รอการขาย (NPA) ของลูกค้า บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ (2) เพื่อศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ ทรัพย์สนิ รอ
การขาย (NPA) ของลู ก ค้า บริษัท บริห ารสิน ทรัพ ย์ กรุ ง เทพพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ในจัง หวัด
เชียงใหม่ กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ใ ช้ใ นการวิจ ยั คือ ลูก ค้า บริษัท บริห ารสิน ทรัพ ย์ กรุง เทพพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน
385 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวก
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ ทรัพย์สนิ รอ
การขาย (NPA) ของลู ก ค้า บริษัท บริห ารสิน ทรัพ ย์ กรุ ง เทพพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ในจัง หวัด
เชียงใหม่ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
ผลการวิจยั พบว่า
ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ทรัพย์สนิ รอการขาย (NPA) ของลูกค้า
บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ ปจั จัยส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ทรัพย์สนิ รอการขาย (NPA) ของ ลูกค้าบริษทั บริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิช ย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง มีทศิ ทางความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01 ส่วนด้านราคาและด้านทาเลทีต่ งั ้ มีความสัมพันธ์ระดับต่ า มีทศิ ทางความสัมพันธ์ในทางบวก
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
คาสาคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด , การตัดสินใจ , ทรัพย์สนิ รอการขาย (NPA)
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Abstract
Research factors affecting the decision of buying non-performing asset by customers of
asset management companies Bangkok Commercial Public Company Limited in Chiang Mai.
The objective this time is (1) to study the behavior of buying non-performing asset by
customers. Asset Management Company Bangkok Commercial Bank Public Company Limited
in Chiang Mai (2) to study factors affecting the customers' decision buying non-performing
asset. The sample group used in the research was clients of asset management companies.
Bangkok Commercial Public Company Limited in Chiang Mai Province, consisting of 385
people gathering data by surveys conducted on their convenience. The tools used for collecting
data were questionnaires about factors affecting the decision to buy non-performing asset of
customers of asset management companies. The statistics used for data analysis were
frequency, percentage, means, standard deviation and the correlation analysis.
The result of the research showed that
Mixed marketing factors affected customers' decision to buy non-performing asset by asset
management found that the overall mixed marketing factors affected the decision to buy nonperforming asset of customers of asset management companies. Product and marketing
promotions had moderate relationship. There is a direction of positive relations at the statistical
significance of .01 levels. In terms of price and location there is a low level relationship. There
is a positive relationship direction at the statistical significance of .01 levels.
Keyword: Marketing Mix / Decision Making / Non-Performing Asset
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บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
จากแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปจั จุบนั มีอตั ราการเติบโตทีช่ ะลอตัวลงเนื่องมาจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกทีต่ กต่า ผูป้ ระกอบการธุรกิจทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ ต่างเริม่ ปรับตัวเพื่อ
รองรับกาลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคภายในประเทศทีอ่ าจชะลอกาลังซือ้ ทรัพย์ ทีเ่ ห็นได้ชดั ตัง้ แต่ในปจั จุบนั จาก
ราคาอสังหาริมทรัพย์มอื หนึ่งประเภทต่างๆ ทัง้ แนวราบและแนวสูงมีการปรับราคา ส่งผลให้ทรัพย์มอื
สองปรับราคาลดลงตามไปด้วย เนื่องจากผูบ้ ริโภคต้องระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึน้ และปจั จุบนั ทีอ่ ยู่
อาศัย นับว่ามีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ต่อการดาเนิ นชีวติ เป็ นปจั จัยพืน้ ฐาน และถือเป็ นหนึ่งในปจั จัยสี่
ในการดาเนินชีวิตของทุกคน รวมถึงเป็ นเครื่องชี้วดั คุณภาพชีวติ ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจของ
ประชาชนอีกด้ว ย โดยที่อยู่อาศัยนัน้ สามารถแบ่งออกเป็ นประเภทต่ างๆ ได้แก่ บ้านเดี่ยว อาคาร
พาณิชย์หรือตึกแถว ทาวน์ เฮาส์ ทาวน์ โฮมส์ คอนโดมิเนียม เป็ นต้น การเลือกซื้อที่อยู่อาศัยจึงต้อง
คานึงถึงปจั จัยต่าง ๆ เช่น ทาเลทีต่ งั ้ ราคาที่ เหมาะสม ขนาดพืน้ ที่ การคมนาคม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคทัง้ ด้านความ สะดวกสบาย สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ซึ่งขึน้ อยู่กบั ความพึง
พอใจ และความต้องการของผูบ้ ริโภคทีแ่ ตกต่างกัน สาหรับผูท้ ต่ี อ้ งการมีบา้ นเป็ นของตัวเอง โดยเฉพาะ
คนทีม่ กี าลังซือ้ จากัด บ้านมือสอง จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งเพือ่ สนองความต้องการ โดยตลาดบ้านมือสอง
ในปจั จุบนั เป็ นตลาดที่ใหญ่นอกจากจะขายโดยสถาบันทางการเงิน กรมบังคับคดี แล้วนัน้ ยังมีบ้านมือ
สองทีป่ ระชาชนต้องการขายเปลีย่ นมือกันด้วย ดังนัน้ ปริมาณบ้านมือสองทีร่ อการขายจึงยังมีอยูจ่ านวน
มาก “บ้านมือสองมีแนวโน้มว่าจะเพิม่ ขึน้ สูงเรื่อยๆ ในอนาคต จนจะสามารถเป็ นสินค้าทดแทนบ้านมือ
หนึ่งได้เลยทีเดียว” (TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน, 2561)
จากการพิจารณาความต้องการทรัพย์สนิ รอการขายจากธนาคารหรือบ้านมือสองของประชาชน
รวมถึงตลาดบ้านมือสองทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากกว่าตลาดบ้านมือหนึ่งแล้วนัน้ ผูศ้ กึ ษามีความสนใจศึกษา
ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจซือ้ ทรัพย์สนิ รอการขาย (NPA) ของลูกค้า บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนาปจั จัยต่างๆ มาประยุกต์ใช้กบั การบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิ รอขาย ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเป็ นข้อมูลสนับสนุ นในด้านการวางแผนการ
บริหารจัดการทรัพย์สนิ รอการขายต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนบุคคลทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ ทรัพย์สนิ รอการขาย (NPA) ของลูกค้า
บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่
2.เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทรัพย์สนิ รอการขาย
(NPA) ของลูกค้า บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่
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สมมติฐานของการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้ได้กาหนดสมมติฐานของหัวข้อการศึกษาหัวข้อการศึกษา ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อทรัพย์สนิ รอการขาย (NPA) ของลูกค้า บริษทั บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ คือ
1. ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทรัพย์สนิ รอการขาย (NPA) ของ
ลูกค้า บริษทั บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่

ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษาปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจซือ้ ทรัพย์สนิ รอการขาย (NPA) ของลูกค้า บริษทั บริหาร
สินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ มีขอบเขตการศึกษาดังนี้
1. ขอบเขตด้านการศึกษา งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิงสารวจ (Survey
Research) ที่ใช้
แบบสอบถามปลายปิด (Close-ended) ทีป่ ระกอบด้วย ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ของประชาชนในเขต
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) และการตัดสินใจซือ้ ทรัพย์สนิ รอการขาย
(NPA) ของ บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่
2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ใช้กลุ่มลูกค้าทีส่ นใจและซือ้ ทรัพย์สนิ
รอการขาย (NPA) ของ บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งไม่สามารถทราบจานวนประชากรได้อย่างแน่ นอน ดังนัน้ การหาขนาดตัวอย่างสามารถคานวณได้
จากสูตรของ W.G. Cochran กาหนดระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 ตัว แปรอิสระ ประกอบด้ว ยป จั จัย ส่ว นบุ ค คล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว จานวนสมาชิกในครอบครัว ที่อยู่
อาศัยในปจั จุบนั และ ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ทาเลทีต่ งั ้ ด้านการส่งเสริมการขาย
3.2 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อทรัพย์สนิ รอการขาย (NPA) ของลูกค้า บริษทั
บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์(จากัด) มหาชน ในจังหวัดเชียงใหม่
4. ขอบเขตด้านเวลา คือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564
แนวคิ ด ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิ จ
ทับทิม วงศ์ประยูร (อ้างถึงใน พิเชษฐ์ คนซื่อ,2557,หน้า 10) ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจไว้
ว่า เศรษฐกิจ หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของมนุ ษย์อนั มีอยู่ไม่จากัด แต่แนวทางที่จะ
ได้รบั มีขอบเขตจากัดได้แก่ การประกอบการหาเลี้ยงชีพ การแสวงหารายได้ การสะสมทรัพย์สนิ การ
ผลิต การจาหน่ายตลอดจนการบริโภคสิง่ อุปโภคต่าง ๆ
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ธนาคารแห่งประเทศไทย (2561) เศรษฐกิจไทยในปจั จุบนั มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงแต่ยงั อยู่
ในอัตราใกล้เคียงกับระดับศักยภาพ แม้การส่งออกบางส่วนอาจได้รบั ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกทีช่ ะลอ
ตัวจากผลกระทบของความขัดแย้งทาง การค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ และจีนที่ ชดั เจนขึน้ แต่อุป
สงค์ในประเทศยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง ทัง้ การ ใช้จ่ายภาคเอกชนและภาครัฐที่ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี
สาหรับอัตราเงินเฟ้อทัวไปมี
่ แนวโน้มชะลอลงตาม ทิศทางของราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกที่โน้มลดลง
เป็ นสาคัญ
จึงสรุปได้วา่ เศรษฐกิจ หมายถึง กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพยากรทีม่ จี ากัดอันมีคา่ เพือ่ จะนามา
ตอบสนองความต้องการของมนุ ษย์ท่ปี รับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เช่น รายได้ การผลิต เงินออม การ
จาหน่าย และการบริโภคใช้สอยสิง่ ต่างๆ ของชุมชนอย่างประหยัดทีส่ ดุ
แนวคิ ดเกี่ยวกับบ้านมือสอง
Money HUB (2559) บ้านมือสอง หมายถึง บ้านทีเ่ คยมีผอู้ ยูอ่ าศัยมาก่อน หรือซือ้ ต่อจากเจ้า
ของเดิม บ้านมือสองจะต้องตอบสนองความต้องการของผูซ้ อ้ื โดยมีปจั จัยต่างๆ เพื่อจูงใจผูซ้ อ้ื เช่น ด้าน
ราคา ด้านสินค้า ด้านทาเลทีต่ งั ้ และการมีโปรโมชันที
่ จ่ งู ใจ สาหรับผูซ้ อ้ื
จากการศึกษาเรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับบ้านมือ สอง ทาให้ผวู้ จิ ยั ทราบเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของ
บ้านมือสอง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปจั จัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง ของลูกค้า บริษัท
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ จงึ จาเป็ นต้องทราบถึงลักษณะ
และข้อดีขอ้ เสียเพือ่ ประกอบการตัดสินใจซือ้
แนวคิ ดเกี่ยวกับพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
ภาวิ ณี กาญจนาภา (2559) พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความคิ ด ความรู้ สึ ก
ประสบการณ์ และพฤติกรรมหรือการกระทาทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างกระบวนการบริโภคของบุคคล และรวม
ไปถึง สิง่ แวดล้อมต่างๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความคิด ความรูส้ กึ และพฤติกรรมหรือการกระทา เช่น อิทธิพล
ส่วนบุคคลอิทธิพลจากกิจกรรมทางด้านการตลาดต่างๆ ลักษณะของผลิตภัณฑ์การบรรจุภณ
ั ฑ์ การตัง้
ราคาผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่การส่งเสริมการตลาด เป็ นต้น
วันดี รัตนกาย (2554) พฤติกรรมผูบ้ ริโภค หมายถึง กลุ่มบุคคลทีต่ อ้ งการสินค้ าหรือบริการเพื่อ
การบริโภคส่วนตัว การกระทาของผูบ้ ริโภคทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ และการใช้บริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจของตนเอง การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเป็ น การศึก ษาพฤติก รรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อให้ได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด จากงบประมาณทีม่ อี ยู่อย่าง
จากัด
จากการศึกษาเรื่อง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคทาให้ผู้วจิ ยั
ทราบเกี่ยวกับ พฤติกรรมผู้บ ริโภครวมทัง้ การใช้กลยุท ธ์การตลาดให้สอดคล้องกับค าตอบเกี่ย วกับ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้นาเสนอแนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเข้า
มาพิจารณาประกอบกับงานวิจยั เรือ่ งนี้ดว้ ย เพือ่ ให้สอดคล้องและครบองค์ประกอบของการศึกษาปจั จัยที่
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มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ บ้านมือสอง ของลูกค้า บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ในจังหวัดเชียงใหม่จงึ เห็นความสาคัญถึงพฤติกรรมการเลือกซือ้ บ้านมือสองของผูบ้ ริโภค
แนวคิ ดเกี่ยวกับการซื้อบ้านมือสอง
บุศรินทร์ ตรีระพงศ์พชิ ติ (2552) "บ้านมือสอง" เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับคนทีฝ่ นั อยากจะมี
"บ้าน" เป็ นของตัวเอง โดยเฉพาะคนที่มกี าลังซื้อจากัด แต่ต้องการอยู่ในทาเลที่ดเี พราะ "บ้านมือสอง"
กระจายอยู่ตามพืน้ ทีต่ ่างๆบางพืน้ ทีล่ ูกค้า ไม่มโี อกาสทีจ่ ะเห็นบ้าน ขณะทีร่ าคาบ้านมือสองถูกกว่าบ้าน
ใหม่ เพราะผู้ขายส่วนใหญ่จะถูกกดดันเป็ นพิเศษและรุนแรง เช่น กาลังจะถูกฟ้องบังคับจานองหรือ
ต้องการย้ายทีอ่ ยู่ใหม่แต่ก่อนจะตัดสินใจเลือกจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดและพิถพี ถิ นั สักหน่ อย ถ้า
เลือกอย่างดี จะได้บ้า นคุณภาพดีราคาสมเหตุสมผล ช่องทางมองหาบ้านมือสองที่ได้รบั ความนิยมใน
ปจั จุบนั มีอยู่ 4 แหล่งใหญ่ๆ ทีจ่ ะมีขอ้ ดี ข้อเสีย และข้อควรระวังแตกต่างกันไป
สิง่ สาคัญทีส่ ดุ สาหรับขัน้ ตอนการเลือกบ้านมือสอง คือ "สภาพบ้าน" เพราะมีการอยูอ่ าศัยมาแล้ว
ทาให้สภาพบ้านอาจเสื่อมโทรมไปบ้าง โดยเฉพาะบ้านทีผ่ ่านกระบวนการบังคับคดีทใ่ี ช้เวลานาน แต่ท่ี
สาคัญกว่านัน้ คือ "โครงสร้าง" จะยังแข็งแรงอยู่หรือไม่เพราะหากมีการต่อเติมที่ไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการอาจสร้างปญั หาได้ในอนาคต
แนวคิ ดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์(2552) ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) หมายถึง ตัวแปร
ทางการตลาดทีค่ วบคุม ได้ ซึง่ บริษทั ใช้รว่ มกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place หรือ Distribution) 4 . ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
การตลาด (Promotion)
Philip Kotler 2003 อ้างถึงใน ปกรณ์ พันธ์จติ วุฒชิ ยั (2558) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) คือ เครื่องมือทาง การตลาดทีค่ วบคุมได้ ซึง่ การผสมผสานให้ตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วยทุกสิง่ ทีก่ จิ การใช้ เพื่อให้มอี ทิ ธิพลโน้มน้าว
ความต้องการ ผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมการตลาดแบ่งได้ 4กลุ่ม คือผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price)
ช่องทางการจัดจาหน่ าย (Placement-Channel of Distribution) การส่งเสริมการตลาด ( PromotionMarketing Communication)
แนวคิ ดกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
วิทวัส รุง่ เรืองผล (2554, หน้า53-71) กระบวนการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค (Decision Process)
แม้ผบู้ ริโภคจะมี ความแตกต่างกัน มีความต้องการแตกต่างกันแต่ผบู้ ริโภคจะมีรปู แบบการตัดสินใจซื้อ
ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งกระบวนการตัดสินใจซื้อ แบ่งออกเป็ น 5
ขัน้ ตอน คือ การตระหนักถึงปญั หา
(Problem Recognition) การแสวงหาข้อมูล (Information Search) การประเมินทางเลือก (Alternative
Evaluation)ตัดสินใจซือ้ (Purchase decision)พฤติกรรมหลังการซือ้ (Post purchase Behavior)
ศิรวิ ฒ
ั น์ เหมือนโพธิ ์ (2560) กระบวนการตัดสินใจ หมายถึง ขัน้ ตอนการตัดสินใจเลือกจาก
ทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือกโดยมีความคาดหวังว่าจะนาไปสู่ผลลัพธ์ทพ่ี งึ พอใจหรือเป็ นกระบวนการใน
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ทางเลือกรูปแบบของการปฏิบตั เิ พื่อจัดการกับปญั หาและโอกาสทีเ่ กิดขึน้ การตระหนักถึงความต้องการ
การเสาะหาข้อมูล และการประเมินทางเลือกในการซือ้

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
นันทิชา ขันธวิจารณ์ (2554) ได้ศกึ ษาเรื่อง แนวทางการตัดสินใจซือ้ ทาวน์เฮ้าส์จ ากกรมบังคับ
คดีของกลุ่มผูป้ ระกอบการธุรกิจซื้อขายบ้านมือสองผลการศึกษาพบว่า การประมูลซื้อทาวน์เฮ้าส์แบ่ง
ออกได้เป็ น 3 ขัน้ ตอนโดยผูป้ ระกอบการมีแนวทางในการตัดสินใจเลือกซือ้ ทาวน์เฮ้าส์ คือขัน้ ตอนที่ 1
ก่อนการประมูล เลือกหาข้อมูลตามความถนัดของตนเอง ขัน้ ตอนที่ 2 ระหว่างการประมูล เตรียมเอกสาร
พร้อมหลักประกันให้ถูกต้องตามทีก่ รมบังคับคดีกาหนดแล้วเข้าประมูล ขัน้ ตอนที่ 3 ทาสัญญาซือ้ ขาย
ยื่นขอขยายระยะเวลาช าระเงิน เมื่อครบกาหนดช าระส่ว นที่เ หลือจากนัน้ โอนกรรมสิท ธิ ์ ช าระภาษี
ค่าธรรมเนียม และปรับปรุงซ่อมแซมให้พร้อมเข้าอยูอ่ าศัย
ปกรณ์ พันธ์จติ วุฒชิ ยั (2558) ได้ศกึ ษาเรื่อง กระบวนการและปจั จัยการตัดสินใจซือ้ ทีอ่ ยู่อาศัย
ใน โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก : กรณีศกึ ษา เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครผลการวิจยั
ทัง้ หมดชี้ให้เห็นว่า โครงการขนาดเล็กที่มกี ารพัฒนาโครงการ ที่สอดคล้องกับลักษณะ เศรษฐกิจและ
สังคมของผูซ้ อ้ื กระตุน้ ให้เกิดกระบวนการตัดสินใจซือ้ กล่าวคือในระยะแรกผูซ้ อ้ื ให้ความสาคัญในด้านของ
ทาเลทีต่ งั ้ และลักษณะของทีอ่ ยูอ่ าศัย ในช่วงการตัดสินใจซือ้ ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ ได้แก่ราคาขาย
ทีเ่ หมาะสม และไม่เสียค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง
อิสรา อุชุภาพ (2559) ได้ศกึ ษาเรื่อง ปจั จัยที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกซื้ออาคารชุดพักอาศัย
ของชาวต่างชาติใน เมืองพัทยาโดยผลการศึกษาพบว่าแนวทางสนับสนุ นการตัดสินใจในการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารชุดพักอาศัยบนพืน้ ทีเ่ มืองพัทยา ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า
ชาวต่างชาติใน การพัฒนาโครงการนัน้ จาเป็ นต้องคานึงถึงคุณภาพในการก่อสร้าง และความปลอดภัย
ของโครงการ ในด้านการออกแบบห้องชุดพักอาศัยนัน้ ขนาดของห้องพักเป็ นจุดทีท่ าให้ชาวต่างชาติสนใจ
มากที่สุดใน การตัดสินใจเลือกซื้อห้องชุดพักอาศัยในเมืองพัทยา และทาเลที่อยู่ใกล้กบั แหล่ง งานของ
ชาวต่างชาติก็ เป็ นอีกเหตุผลทีท่ าให้ชาวต่างชาติสนใจในการตัดสินใจซือ้ เช่นกัน
ทิพย์สุดา บูระวัตรเดชา (2555) ได้ศกึ ษาเรื่อง ทัศนคติของผูส้ นใจบ้าน SCG HEIMผล
การศึกษาพบว่าปจั จัยที่ส่งผลต่อความสนใจหรือทัศนคติของผู้เยี่ยมชมบ้านตัวอย่าง คือ ปจั จัยด้าน
ค่าใช้จ่าย ซึง่ จะเป็ นตัวกาหนดให้เกิดการเลือกสิง่ ทีจ่ าเป็ นโดยสิง่ ทีผ่ เู้ ยีย่ มชมบ้านตัวอย่างคิดว่าเป็ นเรื่อง
จาเป็ นได้แก่ สุขภาพซึง่ ถูกนาเสนอออก มาในรูปแบบของ ระบบหมุนเวียนอากาศภายในบ้าน ฉนวนกัน
ความร้อน รองลงมาเป็ นเรื่องของความสะดวกสบายในการอยูอ่ าศัยซึง่ ถูกนาเสนอออกมาในรูปแบบของ
การบริการหลังการขาย การควบคุมค่าใช้จ่าย และนวัตกรรมทีผ่ เู้ ยีย่ มชมบ้านตัวอย่างคิดว่าเกินความจา
เป็ นได้แก่ การป้องกันแผ่นดินไหวเพื่อความปลอดภัย กระจก 2 ชัน้ เพื่อกันความร้อน และกระเบือ้ ง
เซรามิคเพื่อความคงทนโดยให้เหตุผลว่ายังไม่เหมาะกับลักษณะภูมอิ ากาศและภูมปิ ระเทศของประเทศ
ไทย
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ศรัณย์พร อินทร์ใจเอือ้ (2559) ได้ศกึ ษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกซือ้ บ้านเดีย่ วของ
ประชากรในแต่ละช่วงอายุ ในกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่าทุกช่วงอายุมคี วามคิดเห็นต่อปจั จัย
การตลาดด้านราคาและช่องทางการจัด จาหน่ายคล้ายกัน

วิธีการดาเนินการวิจยั
การวิจยั เรื่อง “ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทรัพย์สนิ รอการขาย (NPA) ของลูกค้า บริษทั
บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ ” โดยการวิจยั ครัง้ นี้ผู้วิจยั ได้
ทาการศึกษาในรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการแจกแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ได้
กาหนดแนวทางการวิจยั ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ใช้กลุ่มลูกค้าที่
สนใจซือ้ ทรัพย์สนิ รอการขาย (NPA) ของ บริษทั บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ใน
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งไม่สามารถทราบจานวนประชากรได้อย่างแน่ นอน ดังนัน้ การหาขนาดตัวอย่าง
สามารถคานวณได้จากสูตร ของ W.G. Cochran กาหนดระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 และระดับความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 218 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.62 ส่วนมากมีอายุ
ระหว่าง 31 – 40 ปี ขน้ึ ไป จานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.06 สถานภาพโสด จานวน 197 คน คิด
เป็ นร้อยละ 51.17 สมรส 181 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.01 ระดับการศึกษาสูงสุดส่วนมาก จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จานวน 243 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.12 อาชีพส่วนใหญ่เป็ นเจ้าของกิจการ จานวน 147
คน คิดเป็ นร้อยละ 38.18 มีรายได้ต่อเดือน 40,000.00 – 50,000.00 บาท จานวน 136 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 35.32 จานวนสมาชิกในครอบครัว ส่วนใหญ่ 3-4 คน จานวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.60 ที่อยู่
อาศัยปจั จุบนั ส่วนมากเป็ นคอนโดมิเนียม/อพาร์ทเม้นท์/แฟลต จานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.21
2. ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ ทรัพย์สนิ รอการขาย (NPA) ของ
ลูกค้า บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากทีส่ ุด (M = 4.67) พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุดทุกด้าน เรียงลาดับคะแนน
เฉลีย่ จากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านทาเลทีต่ ัง้ มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ทรัพย์สนิ รอการขาย (NPA) ของ
ลูกค้า บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก
ทีส่ ดุ (M = 4.91 ) รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ (M = 4.81) ด้านการส่งเสริมการขาย (M = 4.73) และ
ด้านราคา (M = 4.21) ตามลาดับ
3. กระบวนการตัดสินใจซื้อทรัพย์สนิ รอการขาย (NPA) ของลูกค้า บริษทั บริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.77)
พิจารณาเป็ นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ เรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย โดยการ
ประเมินทางเลือก (M = 4.92) การตัดสินใจซือ้ (M = 4.81) การค้นหาข้อมูล (M = 4.80) พฤติกรรมหลัง
การซือ้ (M = 4.78) การตระหนักถึงปญั หา (M = 4.53) ตามลาดับ
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4. ความสัมพันธ์ของปจั จัยส่วนผสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ ทรัพย์สนิ รอการขาย
(NPA) ของลูกค้า บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ มี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลางและต่ า มีทศิ ทางความสัมพันธ์ในทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์รายด้านของของปจั จัยส่วนผสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ ทรัพย์สนิ รอการขาย (NPA) ของลูกค้า บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ใน
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปจั จัยส่วนผสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริมการขาย มี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง มีทศิ ทางความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01
ส่วนด้านราคาและด้านทาเลที่ตงั ้ มีความสัมพันธ์ระดับต่ า มีทศิ ทางความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อทรัพย์สนิ รอการขาย
(NPA) ของลูกค้า บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ โดย
ระดับความสาคัญของปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดในการพิจารณาเลือกซื้อทรัพย์สนิ รอการขาย
(NPA) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากปจั จัยทางการตลาดในด้านของสภาพบ้าน ระบบ
สาธารณูปโภค เงื่อนไขการผ่อนชาระเงินไม่ยุ่งยาก การเดิ นทางสัญจรไปมาสะดวก และการบริการพา
ชมบ้านก่อนการตัดสินใจซื้อ มีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Philip Kotler (2003 อ้างถึงใน ปกรณ์ พันธ์จติ วุฒชิ ยั ,2558) กล่าวว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) คือ เครื่องมือทาง การตลาดทีค่ วบคุมได้ ซึ่งการผสมผสานให้ตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
2. กระบวนการตัดสินใจซื้อทรัพย์สนิ รอการขาย (NPA) ของลูกค้า บริษทั บริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อ พิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่าการประเมินทางเลือก อยู่ในระดับมากที่สุด และ การตัดสินใจซื้อ การค้นหาข้อมูล
พฤติกรรมหลังการขาย การตระหนักถึงปญั หา ตามลาดับ กระบวนการการตัดสินใจ มีความสอดคล้อง
สอดคล้องกับแนวคิดของ วิทวัส รุ่งเรืองผล (2554, หน้า53-71) กระบวนการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค
(Decision Process) แม้ผบู้ ริโภคจะมี ความแตกต่างกัน มีความต้องการแตกต่างกันแต่ผบู้ ริโภคจะมี
รูปแบบการตัดสินใจซือ้ ทีค่ ล้ายคลึงกัน
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อ
ทรัพย์สนิ รอการขาย (NPA) ของลูกค้า บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ใน
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ทรัพย์สนิ รอการ
ขาย (NPA) ของ ลูกค้าบริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่โดย
ด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง มีทศิ ทางความสัมพันธ์ใน
ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ส่วนด้านราคาและด้านทาเลทีต่ งั ้ มีความสัมพันธ์ระดับต่ า
มีทศิ ทางความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ซึง่ สอดคล้องกับการศึ กษาวิจยั
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ของ สุดารัตน์ กันตะบุตร (2554,บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรื่อง ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อการตัดสินในซื้อ
สินค้าเพือ่ สิง่ แวดล้อม ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดนครราชศรีมา พบว่า การตัดสินใจซือ้ สินค้าเพื่อสิง่ แวดล้อม
มีความสัมพันธ์กบั ปจั จัยส่วนผสมทางการตลาด

ข้อเสนอแนะ
1. ด้านผลิตภัณฑ์ เห็นว่า ควรมีระบบสาธารณูปโภคเบือ้ งต้นครบถ้วน เช่น มีไฟฟ้า และประปา
เข้าถึง
2. ด้านราคา เห็นควรว่า ให้มกี ารประเมินราคาตามสภาพ และตัง้ ราคาตามราคาตลาด
3. ด้านทาเลทีต่ งั ้ เห็นว่า ควรมีชอ่ งทางการประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้เข้าถึงลูกค้ามากยิง่ ขึน้
4. ด้านการส่งเสริมการขาย เห็นว่า ควรมีการจัดโปรโมชัน่ และจัดทาราคาพิเศษออกมาเพิม่ ให้
ครอบคลุมทุกพืน้ ที่
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