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 ศิวารักษ์ แสงรักษา : ปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกซือทีอยู่อาศยัของพนักงานใน
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 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค ์เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นประชากร ปัจจยั
ด้านการเงิน ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดกบัการเลือกซือทีอยู่อาศยัของพนักงานในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร และศึกษาพฤติกรรมการเลือกซือ
ทีอยูอ่าศยั ประชากรทีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ พนกังานในสถานประกอบการขนาดใหญ่ อาํเภอเมือง
สมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร จาํนวน 129,989 คน การกาํหนดตวัอยา่งใชว้ิธีของ Yamane ไดจ้าํนวน
ทงัสิน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการรวบรวมขอ้มูล สถิติทีใชใ้นการรวบรวม
ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติพืนฐาน เปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละ (Percentage of Frequency) ค่าเฉลีย (Mean) 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบความสอดคลอ้งไคสแควร์ (Chi-Square) 
และการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์โดยวิธี Pearson Product – Moment Correlation 
 ผูว้ิจยั พบว่า พนักงานในสถานประกอบการขนาดใหญ่ อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดั
สมุทรสาคร เป็นเพศหญิงร้อยละ 63.1 และเพศชายร้อยละ 36.9 ส่วนใหญ่มีอายชุ่วง 35 - 44 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 38.5  มีสถานภาพแต่งงานมีรายได ้2 คน คิดเป็นร้อยละ 48.7 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 37.5 มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว โดยพกัอาศยัมากกว่า 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 และมีรายได้
ครอบครัวเฉลียต่อเดือนตาํกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.5 งบประมาณหรือราคาทีตอ้งการที
ตดัสินใจซือทีอยูอ่าศยัคือ 500,000 – 1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.5 ตอ้งการอตัราการผ่อนดาวน์
ต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.3 ส่วนใหญ่ต้องการอัตราการผ่อนชาํระต่อเดือน  
4,001 - 6,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.1 ให้ความสาํคญัในการเลือกซือทีอยูอ่าศยัเกียวกบัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดในดา้นราคามากทีสุด และผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นประชากร ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา และ
รายไดค้รอบครัวเฉลียต่อเดือน ปัจจยัดา้นการเงิน ไดแ้ก่ ความตอ้งการในการชาํระเงิน อตัราการผ่อน
ดาวน์ต่อเดือน และอตัราการผ่อนชาํระต่อเดือน มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกซือทีอยูอ่าศยัทุกดา้น และ
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
บุคลากร กระบวนการใหบ้ริการและลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธต่์อการเลือกซือทีอยูอ่าศยั 
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 This research’s purpose is studying relating of population factors, financial factors 
and the marketing  factors with the selection on purchasing residence of the employee in the 
large establishment of Muang Samusakorn province, studying of behavior purchasing  
residence which populations are the employee in the large establishment of Muang 
Samusakorn province about 129,989 people, the definited sample by Yamane method total 
400 people, the using questionnaire as a tool for collecting data, the statistic using for 
collecting data which is the basis statistic by compare with percentage of frequency , mean 
and standard deviation, the chi-square test and person product moment correlation.  
 The research’s result found that the employee in the large establishment of Muang 
Samusakorn  province are female at 63.1 percent and male at 36.9 percent. Most of them 
have the age between 35-44 years old at 38.5 percent. They are marry and their income 2 
people at 48.7 percent. They are bachelor's degree at 37.5 percent. Their member of family 
are over 3 people at 50.8 percent. Their income per month are less than 30,000 at 47.5 
percent. The budget or pricing of residence that they decide to purchase are 500,000 – 
1,000,000 bath. at 49.5 percent. Most of them want rate of down payment per month are  
5,001 – 10,000 bath at 43.3 percent . Rate of pay by installments per month are 4,001- 6,000 
bath at 31.1 percent. The level are most important of marketing factor is pricing. And It was 
found  that the population factors are education and income per month , financial factors are 
requirement of payment , down payment per month and pay by installments relate to the all 
factors of selection on purchasing residence. And the marketing  factors are product, price, 
place, promotion, people, process and presentation that relate to the selection on purchasing 
residence of the employee in the large establishment of Muang Samusakorn province. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
กก วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จาก อาจารย ์ดร.กฤษฎา  พชัราวนิช 
อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ทีไดเ้สียสละเวลาอนัมีค่า ให้คาํแนะนาํ ช่วยเหลือ และขอ้แนะนาํต่างๆ 
ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีมีความสมบูรณ์ ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซึงในความกรุณา           
จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.สมสิทธิ มีแสงนิล และอาจารย ์ดร.วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ 
ทีกรุณาใหค้วามอนุเคราะห์เป็นผูเ้ชียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ และเป็นกรรมการสอบ
วทิยานิพนธ์ ตลอดจนใหค้าํแนะนาํในการวจิยัครังนี 
ก ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยท์ุกท่านในภาควิชาการประกอบการ คณะวิทยาการ         
จดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร ทีไดป้ระสาทวชิาความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ทีดีแก่ผูว้จิยั 
กก ขอขอบพระคุณ หัวหน้าสาํนกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัสมุทรสาคร 
ทีกรุณาให้คาํปรึกษาและขอ้มูลเพือการวิจยัในครังนี และผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีกรุณา
เสียสละเวลาในการตอบคาํถาม กกกกกกกกกก 
ก ขอขอบพระคุณ นางสาวณัฐฐพิมล สิริกลัยาณธรรม นางสาวปรางค์ทิพย ์ศุภเอม และ
พีๆ เพือน และนอ้ง MBA รุ่น 3 มหาวิทยาลยัศิลปากร นายสิริโรจน์ กิจโสภณเลิศ รุ่นนอ้งศิษยเ์ก่า
โรงเรียนนาคประสิทธิ ผูที้ให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนพีทีบริษทัทีช่วยเหลือทุกท่าน ทีกรุณาให้
ความร่วมมือ และเป็นประโยชน์ในการทาํวจิยัครังนี  
 สุดทา้ยผูว้จิยัใคร่กราบขอบพระคุณ บิดา มารดา พีชาย พีสะใภ ้นอ้งและนายธนกร ระหงษ ์
ทีให้ความรัก ความห่วงใย เป็นกาํลงัใจและสนบัสนุน ส่งเสริมในทุกๆ ด้านมาโดยตลอด จนทาํให้
ผูว้ิจยัสามารถจดัทาํวิจยัฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี คุณประโยชน์ทีไดรั้บจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี 
ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครืองบูชาพระคุณของ บิดา มารดา และครูอาจารย ์ทีไดอ้บรมสังสอน ชีแนะแนวทาง
ทีดีและมีคุณค่าตลอดมาจนสาํเร็จการศึกษา 
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