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Appendix
Questionnaire

คําชีแ้ จง: แบบสอบถามนี ้เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลและปั จจัยทางสังคมที่มีผล
ต่อความต้ องการในองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ต้องการในการตัดสินใจซื ้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้ านเดี่ยว
ซึง่ การศึกษาวิจยั นี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาควิชานวัตกรรม
ก า ร พั ฒ น า ธุ ร กิ จ อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ค ณ ะ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร ผั ง เ มื อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การตอบแบบสอบถามนี ้ใช้ เวลาไม่เกินสิบห้ านาทีในการตอบ โดยแบบสอบถามนีแ้ บ่ง
ออกเป็ นสี่สว่ นหลัก ๆ ดังต่อไปนี ้
• ส่วนที่ 1: ข้ อมูลพื ้นฐานส่วนบุคคล
• ส่วนที่ 2: ความต้ องการอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้ านเดี่ยว
• ส่วนที่ 3: ปั จจัยทางสังคมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อบ้ าน
• ส่วนที่ 4: ความต้ องการเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดต่าง ๆ ของที่มีตอ่ การซื ้อบ้ าน
เดี่ยว
คณะผู้วิจยั ขอให้ ความรับรองในความเป็ นส่วนตัวและการเก็บรักษาความลับของท่านผู้ให้
ความร่ วมมือตอบแบบสอบถามนี ้ และข้ อมูลต่าง ๆ ที่ท่านได้ ตอบมา จะนําไปใช้ เพื่องานด้ าน
การศึกษาเท่านัน้
ส่ วนที่ 1: ข้ อมูลพืน้ ฐานส่ วนบุคคล
โปรดทําเครื่ องหมาย √ เลือกคําตอบต่ อไปนี ้ “เพียงข้ อเดียว”
 ชาย
 หญิง
1. เพศ:
2. สถานภาพ:  โสด
3. อายุ:

 สมรส

 อื่นๆ (ระบุ) ……………………………

 ตํ่ากว่า 25 ปี  25-30 ปี
 41-45 ปี
 46-50

 31-35 ปี  36-40 ปี
 51 ปี ขึ ้นไป
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4. การศึกษา:  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 ปริญญาโท
5. อาชีพ:

 ปริญญาตรี
 ปริญญาเอก

 ข้ าราชการ / รัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัทเอกชน  แพทย์
 เจ้ าของธุรกิจส่วนตัว  ครู/ อาจารย์
 ทหาร/ตํารวจ
 สถาปนิก หรื อวิศวกร  อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………

6. รายได้ ส่วนตัวของท่ านต่อเดือน:
 < 20,000 บาท
 20,001 - 40,000 บาท
 60,001 - 80,000 บาท  80,001 - 100,000 บาท
 120,001 บาทขึ ้นไป

 40,001 - 60,000 บาท
 100,001 - 120,000 บาท

7. รายได้ รวมทัง้ ครอบครั วต่อเดือน:
 < 50,000 บาท
 50,001 - 100,000 บาท  100,001 - 150,000 บาท
 150,001 - 200,000 บาท  200,001 - 250,000 บาท  250,001 - 300,000 บาท
 300,000 บาทขึ ้นไป
ท่ านมีความรู้ ในด้ านต่ าง ๆ ต่ อไปนี ้ มาก-น้ อยเพียงใด โดยใส่ เครื่ องหมาย √ ในช่ องที่
ท่ านต้ องการ
ระดับความรู้
ความรู้ ด้านต่ าง ๆ
น้ อย
น้ อย
ปาน
มาก
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
8. ความรู้ ด้านราคาที่เหมาะสมกับทําเล
ที่ตงโครงการ
ั้
9. ความรู้ด้านฮวงจุ้ย
10. ความรู้ ในการดูคณ
ุ ภาพการก่อสร้ าง
ของบ้ าน
11. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณ์ในการ
สร้ างบ้ าน
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ส่ วนที่ 2: ความต้ องการอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้ านเดี่ยว
โปรดทําเครื่องหมายเลือกคําตอบต่ อไปนี ้ “เพียงข้ อเดียว”
12. ระดับราคาของบ้ านที่ท่านตัดสินใจซื ้อ
 ตํ่ากว่า 2.00 ล้ านบาท
 2.01 – 2.50 ล้ านบาท
 3.01 – 3.50 ล้ านบาท
 3.51 – 4.00 ล้ านบาท
 4.51 – 5.00 ล้ านบาท
 5.01 ล้ านบาทขึ ้นไป

 2.51– 3.00 ล้ านบาท
 4.01– 4.50 ล้ านบาท

ส่ วนที่ 3: ระดับความคิดเห็นด้ านต่ าง ๆ ที่มีผลต่ อการตัดสินใจซือ้ บ้ าน
โปรดระบุ ร ะดั บ ความคิ ด เห็น ของท่ า นเกี่ ย วกั บ บุ ค คลต่ า ง ๆ ในด้ า นต่ อ ไปนี ้ โดยใส่
เครื่ องหมาย X ในช่ องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ าน
13. คูส่ มรส-บุตร
ความคิดเห็นของท่ านที่มีต่อคู่สมรส
และบุตรในด้ านต่ าง ๆ
คู่สมรส-บุตรของท่านมีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อบ้ านของท่าน
คู่ ส มรส-บุ ต รของท่ า นพร้ อมให้ การ
ช่วยเหลือท่านทุกเมื่อ
คู่ ส มรส-บุ ต รของท่ า นเป็ นคนที่ ท่ า น
ไว้ ใจมากที่สดุ
คู่สมรส-บุตรของท่านมี ความละเอียด
รอบคอบในการตัดสินใจในด้ านต่าง ๆ
คู่สมรส-บุตรของท่านมีความรู้ เกี่ยวกับ
การตรวจเช็คคุณภาพของบ้ าน
คู่สมรส-บุตรของท่านมีความรู้ เกี่ยวกับ
วัสดุที่ใช้ ในการสร้ างบ้ าน

น้ อย
ที่สุด

ระดับความเห็นด้ วย
น้ อย
ปาน
มาก
กลาง

มาก
ที่สุด
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14. บิดา -มารดาของท่ าน
ความคิดเห็นของท่ านที่มีต่อบิดา มารดาของท่ านในด้ านต่ าง ๆ
บิดา -มารดาของท่านมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อบ้ านของท่าน
บิ ด า -มารดาของท่ า นพร้ อมให้ การ
ช่วยเหลือท่านทุกเมื่อ
บิ ด า -มารดาของท่ า นเป็ นคนที่ ท่ า น
ไว้ ใจมากที่สดุ
บิดา -มารดาของท่านมีความละเอียด
รอบคอบในการตัดสินใจในด้ านต่าง ๆ
บิดา -มารดาของท่านมีความรู้ เกี่ยวกับ
การตรวจเช็คคุณภาพของบ้ าน
บิดา -มารดาของท่านมีความรู้ เกี่ยวกับ
วัสดุที่ใช้ ในการสร้ างบ้ าน

น้ อย
ที่สุด

ระดับความเห็นด้ วย
น้ อย
ปาน
มาก
กลาง

มาก
ที่สุด
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15. บิดา-มารดาของคูส่ มรสของท่าน
ความคิด เห็น ของท่ า นที่ มี ต่อ บิด ามารดาของคู่สมรสของท่ าน
ในด้ านต่ าง ๆ
บิ ด า-มารดาของคู่ ส มรสของท่ า นมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อ้ บ้ า นของ
ท่าน
บิดา-มารดาของคู่สมรสของท่านพร้ อม
ให้ การช่วยเหลือท่านทุกเมื่อ
บิดา-มารดาของคู่สมรสของท่า นเป็ น
คนที่ท่านไว้ ใจมากที่สดุ
บิ ด า-มารดาของคู่ ส มรสของท่ า นมี
ความละเอียดรอบคอบในการตัดสินใจ
ในด้ านต่าง ๆ
บิ ด า-มารดาของคู่ ส มรสของท่ า นมี
ความรู้ เกี่ ยวกับการตรวจเช็คคุณภาพ
ของบ้ าน
บิ ด า-มารดาของคู่ ส มรสของท่ า นมี
ความรู้ เกี่ ย วกับ วัส ดุที่ ใ ช้ ใ นการสร้ าง
บ้ าน

น้ อย
ที่สุด

ระดับความเห็นด้ วย
น้ อย
ปาน
มาก
กลาง

มาก
ที่สุด

59
16. ญาติหรื อเพื่อนสนิท
ความคิ ด เห็น ของท่ า นที่ มี ต่ อ ญาติ
หรือเพื่อนสนิทของท่ าน
ในด้ านต่ าง ๆ
ญาติหรื อเพื่อนสนิทของท่านมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื ้อบ้ านของท่าน
ญาติหรื อเพื่อนสนิทของท่านพร้ อมให้
การช่วยเหลือท่านทุกเมื่อ
ญาติหรื อเพื่อนสนิทของท่านเป็ นคนที่
ท่านไว้ ใจมากที่สดุ
ญาติ ห รื อ เพื่ อ นสนิ ท ของท่ า นมี ค วาม
ละเอี ย ดรอบคอบในการตัด สิ น ใจใน
ด้ านต่าง ๆ
ญาติหรื อเพื่ อนสนิทของท่านมีความรู้
เกี่ยวกับการตรวจเช็คคุณภาพของบ้ าน
ญาติหรื อเพื่ อนสนิทของท่านมีความรู้
เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ ในการสร้ างบ้ าน

น้ อย
ที่สุด

ระดับความเห็นด้ วย
น้ อย
ปาน
มาก
กลาง

มาก
ที่สุด
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17. เพื่อนของท่านที่เคยซื ้อบ้ านมาแล้ ว
ความคิดเห็นของท่ านที่มีต่อเพื่อน
ของท่ านที่ เ คยซื อ้ บ้ านมาแล้ วใน
ด้ านต่ าง ๆ
เพื่ อ นของท่ า นที่ เ คยซื อ้ บ้ า นมาแล้ ว มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อ้ บ้ า นของ
ท่าน
เพื่ อ นของท่ า นที่ เ คยซื อ้ บ้ านมาแล้ ว
พร้ อมให้ การช่วยเหลือท่านทุกเมื่อ
เพื่อนของท่านที่เคยซื ้อบ้ านมาแล้ วเป็ น
คนที่ท่านไว้ ใจมากที่สดุ
เพื่ อ นของท่ า นที่ เ คยซื อ้ บ้ า นมาแล้ ว มี
ความละเอียดรอบคอบในการตัดสินใจ
ในด้ านต่าง ๆ
เพื่ อ นของท่ า นที่ เ คยซื อ้ บ้ า นมาแล้ ว มี
ความรู้ เกี่ ยวกับการตรวจเช็คคุณภาพ
ของบ้ าน
เพื่ อ นของท่ า นที่ เ คยซื อ้ บ้ า นมาแล้ ว มี
ความรู้ เกี่ ย วกับ วัส ดุที่ ใ ช้ ใ นการสร้ าง
บ้ าน

น้ อย
ที่สุด

ระดับความเห็นด้ วย
น้ อย
ปาน
มาก
กลาง

มาก
ที่สุด
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18. ผู้เชี่ยวชาญ เช่น สถาปนิก หรื อวิศวกร
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ท่ า น ที่ มี ต่ อ
ผู้ เชี่ ยวชาญ เช่ น สถาปนิ ก หรื อ น้ อย
วิศวกร ในด้ านต่ าง ๆ
ที่สุด
ผู้เชี่ยวชาญ เช่น สถาปนิก หรื อวิศวกร
มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซือ้ บ้ านของ
ท่าน
ผู้เชี่ยวชาญ เช่น สถาปนิก หรื อวิศวกร
พร้ อมให้ การช่วยเหลือท่านทุกเมื่อ
ผู้เชี่ยวชาญ เช่น สถาปนิก หรื อวิศวกร
เป็ นคนที่ท่านไว้ ใจมากที่สดุ
ผู้เชี่ยวชาญ เช่น สถาปนิก หรื อวิศวกร
มี คว าม ละ เอี ย ดร อบ คอบ ใน ก า ร
ตัดสินใจในด้ านต่าง ๆ
ผู้เชี่ยวชาญ เช่น สถาปนิก หรื อวิศวกร
มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจเช็คคุณภาพ
ของบ้ าน
ผู้เชี่ยวชาญ เช่น สถาปนิก หรื อวิศวกร
มีความรู้ เกี่ ยวกับวัสดุที่ใช้ ในการสร้ าง
บ้ าน

ระดับความเห็นด้ วย
น้ อย
ปาน
มาก
กลาง

มาก
ที่สุด

ส่ วนที่ 4: ความต้ องการเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดต่ าง ๆ ของที่มีต่อการซือ้ บ้ าน
เดี่ยว
โปรดระบุระดับความสําคัญกับสิ่งต่ าง ๆ ต่ อไปนีข้ องท่ าน ขณะที่ท่านเลือกและตัดสินใจ
ซือ้ บ้ านหลังปั จจุบันนี ้ โดยใส่ เครื่องหมาย X ในช่ องที่ตรงกับระดับความสําคัญที่ท่านให้
ระดับความสําคัญต่ อท่ าน
การให้ ความสําคัญในด้ านต่ าง ๆ
น้ อย
น้ อย
ปาน
มาก
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
19. รายละเอียดวัสดุอปุ กรณ์ของบ้ าน
20. ราคาเหมาะสมกับวัสดุของบ้ าน
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การให้ ความสําคัญในด้ านต่ าง ๆ
21. รู ปแบบโครงการ และการออกแบบของ
บ้ าน
22. การรับประกันคุณภาพของบ้ านหลังการ
ขาย
23. ชื่อผู้ประกอบการ/ความน่าเชื่อถือจาก
โครงการเก่า ๆ
24. สภาพแวดล้ อมของโครงการ
25. สํานักงานขายหาง่าย
26. บรรยากาศของสํานักงานขาย
27. มีบ้านตัวอย่างให้ เข้ าชม
28. โครงการที่มีคนซื ้อแล้ วจํานวนหนึ่ง ทํา
ให้ ท่านมีความมัน่ ใจในโครงการ
29. ระบบการรักษาความปลอดภัยของ
โครงการ
30. ระบบกล้ องวงจรปิ ด
31. มีการรักษาความสะอาด
32. โครงการมีสาธารณูปโภค และสิ่ง
อํานวยความสะดวก เช่น สโมสร, สระว่าย
นํ ้า, ฟิ ตเนส, สวนสาธารณะฯ ครบครัน
33. ความสะดวกในการคมนาคมจาก
โครงการไปยังที่ตา่ ง ๆ
34. โครงการอยูใ่ กล้ แหล่งชุมชน
35. การแต่งกายของพนักงานขาย
36. การให้ ข้อมูลของพนักงานขาย
37. ความน่าเชื่อถือของพนักงานขาย
38. ความเอาใจใส่ของพนักงานขาย

น้ อย
ที่สุด

ระดับความสําคัญต่ อท่ าน
น้ อย
ปาน
มาก
กลาง

มาก
ที่สุด
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การให้ ความสําคัญในด้ านต่ าง ๆ

น้ อย
ที่สุด

ระดับความสําคัญต่ อท่ าน
น้ อย
ปาน
มาก
กลาง

39. การให้ คําแนะนําในด้ านต่าง ๆ ของ
พนักงานขาย
40. โครงการมีสถาปนิกหรื อวิศวกรให้
คําปรึกษา
41. มีการบริ การดําเนินการขอสินเชื่อให้
42. มีบริ การช่วยติดต่อประสานงานในด้ าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น การตกแต่ง หรื อ ต่อ
เติมบ้ าน เป็ นต้ น
43. ราคาที่เสนอขาย
44. ราคาเหมาะสมกับทําเลที่ตงั ้
45. มีสว่ นลดมากกว่าโครงการอื่น
46. ของแถมที่มีให้
47. การเปรี ยบเทียบส่วนลดและของแถม
ของโครงการต่าง ๆ
48. ระยะเวลาของโปรโมชัน่
49. อัตราดอกเบี ้ยพิเศษของโครงการ
50. การคํานวณค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่ต้องจ่าย
นอกจากราคาบ้ าน
51. ความน่าเชื่อถือจากการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
52. สื่อโฆษณา ทําให้ ท่านสนใจเข้ าชม
โครงการ
ขอขอบคุณที่ท่านให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี ้

มาก
ที่สุด
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