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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทแนวราบ

บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  ไดท้ าการรวบรวมขอ้มูลที่ไดร้บั

จากแบบสอบถาม ใช้กลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลที่สนใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์

ประเภทแนวราบบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) จ านวน 400 ตวัอย่าง  ผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัลกัษณะบุคคลสว่น

ใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 31 - 40 ปี มสีถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปริญญาตรหีรอืเทยีบเท่า อาชพีพนกังานบรษิทั 

รายไดเ้ฉลีย่ครอบครวัต่อเดอืน 40,001 - 60,000 บาท มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทแนวราบ

บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ในดา้นลกัษณะบา้นทีต่อ้งการเป็นบา้นแฝด 4 ชัน้ ฟังชัน่บา้นทีต่อ้งการเป็น 4 หอ้งนอน 

3 หอ้งน ้า มงีบประมาณทีต่ัง้ไวม้ากกวา่ 12 ลา้น ดา้นระยะเวลาทีจ่ะตดัสนิใจซือ้ มากกวา่ 6 - 12 เดอืน มวีตัถุประสงค์

ในการซื้อเพราะต้องการที่อยู่อาศยักว้างขึ้น และบุคคลที่มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ  คอื ตวัเอง ปัจจยัส่วนประสม

การตลาดอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทแนวราบบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) มคีวามส าคญัในระดบัมาก ระดบัมากทีสุ่ด

ในดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย และคุณภาพการบรกิารทีอ่ทิธพิลมผีลต่อการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัยป์ระเภทแนวราบ

บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ในระดบัมาก สงูสดุ  ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคลสง่ผลต่อ

พฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์ประเภทแนวราบบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) โดยลกัษณะส่วนบุคคล 

ได้แก่ อายุ  สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยครอบครวัต่อเดอืนส่งผลต่อพฤตกิรรม ด้านลกัษณะ

บา้นที่ต้องการและดา้นวตัถุประสงค์ในการซื้อ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อาชพี และรายได้เฉลี่ยครอบครวัต่อ

เดือนส่งผลต่อพฤติกรรม ด้านฟังชัน่บ้านที่ต้องการ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยครอบครวัต่อเดอืนส่งผลต่อพฤตกิรรมด้านงบประมาณที่ตัง้ไว้ ปัจจยัลกัษณะส่วน

บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ครอบครวัต่อเดอืนสง่ผลต่อพฤตกิรรมดา้นระยะเวลาที่

จะตดัสนิใจซื้อ ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ครอบครวัต่อเดอืนสง่ผลต่อพฤตกิรรมดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิล

ต่อการตัดสินใจ โดยด้านอาชีพ ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านลกัษณะบ้านที่ต้องการ ด้านฟังชัน่บ้านที่ต้องการ ด้าน

งบประมาณทีต่ัง้ไว ้ดา้นระยะเวลาทีจ่ะตดัสนิใจซือ้สงูสดุและดา้นรายไดเ้ฉลีย่ครอบครวัต่อเดอืนสง่ผลต่อพฤตกิรรมดา้น

วตัถุประสงค์ในการซื้อสูงสุด และปัจจยัส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหาริมทรพัย์



ประเภทแนวราบบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ได้แก่ ด้านลกัษณะบ้านที่ต้องการ ด้านฟังชัน่บ้านที่ต้องการ ด้าน

งบประมาณที่ตัง้ไว้ ด้านระยะเวลาที่จะตดัสนิใจซื้อ ด้านวตัถุประสงค์ในการซื้อและด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสนิใจ 
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ABSTRACT 

       This research is aimed at To study the factors that influence the decision to buy low-rise 
real estate Supalai Public Company Limited of consumers in Bangkok and its vicinity Have 
collected data obtained from the questionnaire Using the sample group, consumers in Bangkok 
and the surrounding provinces who are interested in buying low-rise real estate, Supalai Public 
Company Limited, in the amount of 400 samples. The study indicated that most characteristic 
factors are female, age between 31-40 years old, with single status, education level, bachelor 
degree or equivalent. Company employee Average monthly income of family 40,001 - 60,000 
baht. The behavior of buying low-rise real estate in Supalai Public Company Limited in the type 
of house that is needed is a 4-storey semi-detached house. More than 12 million locations. The 
time to decide to buy more than 6 - 12 months is the purpose of buying because of the need 
for a wider residence. And the person who has influence on the purchase decision is himself. 
The horizontal real estate marketing mix factor, Supalai Public Company Limited is very 
important. The highest level in the distribution channel and the quality of service that influences 
the decision to buy low-rise real estate. Supalai Public Company Limited at the highest level. 
The hypothesis testing found that personal factors affect the decision-making behavior of 
buying low-rise real estate Supalai Public Company Limited by personal characteristics such as 
age, status, education level, occupation and average family income per month. behavior The 
desired house style and the purpose of buying Personal factors such as occupation and 
average family income per month affect behavior The home function required Personal factors 
such as gender, age, status, education level, occupation and average family income per month 
affect the budget behavior. Personal factors such as gender, age, education level, occupation 
and average family income per month affect the timing behavior of the decision to buy. 
Personal characteristics. The average income per family per month affects personal behavior 
that influences the decision by occupation, affecting the behavior of the desired home style. 
The home function required on the budget. The maximum time to decide to buy and the 
average family income per month affects the maximum buying behavior. And marketing mix 
factors affect the decision-making behavior of buying low-rise real estate. Supalai Public 



Company Limited. The home function required on the budget. The time to decide to buy on the 
purpose of buying and personal aspects that influence decision making. 
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บทน า 

ความเป็นมา และความส าคญัของปัญหา 

บ้าน หรอื ที่อยู่อาศยั มคีวามส าคญัต่อชวีติของคนเรา เพราะเป็นหน่ึงในปัจจยัสี่ที่จ าเป็นต่อการด ารงชวีติ
นอกจากนัน้ยงัเป็นตวับอกถงึคุณภาพชวีติ เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ในการเลอืกและตดัสนิใจซื้อทีอ่ยู่อาศยันัน้
จงึมคีวามจ าเป็นและส าคญั และยงัจดัเป็นสนิทรพัย์ที่มอีายุยนืยาวและเป็นการลงทุนอกีรูปแบบหน่ึงกว็่าได ้ในธุรกจิ
อสงัหารมิทรพัยพ์ฤตกิรรมการเลอืกซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัทีม่ลูคา่สงูตอ้งค านึงถงึปัจจยัหลายอยา่ง เช่น ท าเลทีต่ ัง้เลอืกโครงการ
และราคาที่เหมาะสม การเดนิทางสะดวก ใกล้สาธารณูปโภคต่าง ๆ ใกล้ทางด่วน มรีะบบขนส่งสาธารณะ รวมถึง
มาตรฐานวสัดุการก่อสรา้ง ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ที่เกดิขึ้นในปัจจุบนัผู้ประกอบการมกีารลงทุนพฒันาโครงการที่อยู่
อาศยัอย่างต่อเน่ือง ตามพืน้ทีเ่สน้ทางขนสง่ตามแนวรถไฟฟ้า และการแขง่ขนัเพิม่สงูขึน้ ท าใหผู้ป้ระกอบการในธุรกจิ
อสงัหารมิทรพัยต์อ้งรบัมอืและปรบัแผนธุรกจิอยูต่ลอดเวลา เพื่อใหท้นักบัสถานการณ์การแขง่ขนัในปัจจุบนั ในขณะที่
ผู้บรโิภคมทีางเลอืกในการซื้อที่อยู่อาศยัเพิม่มากขึ้น และยงัคงต้องการท าเลที่เดนิทางสะดวก หลกีเลี่ยงการจราจร
ตดิขดั รวมถงึปัจจยัอื่นๆ  

บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 26 มถุินายน 2532 โดยเริม่ประกอบธุรกจิพฒันา
อสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อาศยัและการพาณิชย ์โดยมทีุนจดทะเบยีนเริม่ตน้ 100 ลา้นบาท ในระยะแรกไดด้ าเนิน
ธุรกจิเกีย่วกบัการสรา้งบา้นเดีย่ว และทาวน์เฮา้ส ์ในลกัษณะโครงการบา้นจดัสรร ต่อมาจงึขยายธุรกจิสูโ่ครงการอาคาร
ชุด อาคารส านักงาน โรงแรมและรสีอร์ท ต่อมาในปี 2535 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยมีทุนจด
ทะเบยีนเพิม่เป็น 1,000 ล้านบาท และได้น าหุน้สามญัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในวนัที ่     
17 พฤศจกิายน 2536 โดยมุง่เน้นพฒันาโครงการทีอ่ยูอ่าศยัทัง้แนวราบและแนวสงูหลายโครงการ จนกระทัง่ในปี 2540 
บรษิทัฯ ไดร้บัผลกระทบจากวกิฤตเิศรษฐกจิในประเทศไทย ในปี 2542 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมกระบวนการ ประเทศไทย 
รวมมลูหน้ีจ านวนทัง้สิน้ 8,113 ลา้นบาท การปรบัโครงสรา้งหน้ีเสรจ็สิน้ในปี 2545 โดยบรษิทัประกอบธุรกจิพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และเพื่อการพาณิชย์โครงการที่อยู่อาศัยทัง้แนวราบและแนวสูงอยู่ภายใต้
แนวความคดิการสรา้งสรรคท์ีอ่ยูอ่าศยัทีม่คีุณภาพ เพื่อสงัคมคุณภาพดว้ยการพฒันาผลติภณัฑแ์บบบา้นอยา่งต่อเน่ือง 
ใชว้สัดุก่อสรา้งทีม่คีุณภาพมาตรฐาน พฒันาการบรกิารทีท่ ัง้ก่อนและหลงัสง่มอบสนิคา้ และใหค้วามดแูลพฒันาสงัคมให้
มคีวามปลอดภยั และอบอุ่นเพื่อสรา้งความพงึพอใจของลูกคา้สงูสุด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายทีแ่ตกต่างกนั จะเน้นกลุ่มลูกคา้ที่มรีายไดป้านกลางถงึผูม้รีายไดร้ะดบัสงู “ศุภาลยั” เป็นหน่ึงในผูน้ าดา้นการ
พฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีม่ชีื่อเสยีงระดบัแนวหน้า นอกจากจะมภีาพลกัษณ์ทีด่มีแีบรนดท์ีด่ ีดา้นสนิคา้และผลติภณัฑม์ี
การปรบัโฉม พฒันารปูแบบบา้นรแูบบใหม ่ภายใตแ้บรนดใ์หม ่ทีพ่ฒันาขึน้มาใหส้อดคลอ้งกบัไลฟ์สไตลข์องผูอ้ยูอ่าศยั
ในยุคดิจิทลั และยงัมีการน านวตักรรม เทคโนโลยี เข้ามาปรบัใช้ในโครงการใหม่ๆของบริษัทฯ เช่นระบบ Home 
automation, Home security เป็นตน้ รวมทัง้มกีารพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัใหเ้อือ้อ านวยความสะดวกสบายแก่ผูส้งูอายุมาก
ขึน้  

สว่นแบ่งการตลาดศุภาลยัจดัอยู่ในอนัดบัที ่3 สภาวะการขายทีอ่ยูอ่าศยัในปี 2562 ยงัคงมแีรงขบัเคลื่อนเท่า
เดมิจากขอ้มลูโครงการทีอ่ยูอ่าศยัทีย่งัเปิดขายอยูท่ ัง้หมดในปี 2561 โครงการคอนโดมเินียมปี 2557 เป็นปีทีม่ยีอดขาย
สงูสดุ ในขณะทีปี่ 2559-2561 มกีารชะลอลงบา้ง แต่ยงัถอืวา่ยอดขายเท่าๆกนัทัง้ 3 ปี โครงการบา้นเดีย่วมอีตัราการ



ขายโดยทัว่ไปอยู่ที่ 2% ต่อเดอืน เป็นปกตใินช่วง 4-5 ปีทีผ่่านมาโดยในปี 2558-2561 มยีอดขายเท่ากนัทุกปีซึ่ง
แนวโน้มบา้นแฝดทีข่ายดมีากขึน้ ทาวโฮมอตัราการขายโดยทัว่ไปอยูท่ี3่%ต่อเดอืนถอืวา่เทา่ๆ กนักบัปี  2558-2561 ใน
ขณะเดยีวกนัมแีบรนดใ์หม่เกดิขึน้มามากมาย แต่ยอดขายยงัคงเท่าเดมิ ซึ่งสว่นแบ่งการตลาดเริม่หายไป แบนรดใ์หม่
ราคาต่อตารางเมตรขายถูกกวา่เยอะพอสมควร โปรโมชัน่ลดแลกแจกแถมจดัเตม็กวา่ อ านาจต่อรองอยูท่ีผู่ซ้ือ้มากกว่า 
ผูซ้ื้อจงึมโีอกาสต่อรองราคาไดม้ากกว่า แบรนดใ์หม่มกัสรา้งจุดขายทีแ่ตกต่างซึ่งอาจเป็นจุดที่ตรงกบัใจลูกคา้  ลูกคา้มี
ตวัเลือกเพิม่มากขึ้น ตลาดอสงัหารมิทรพัย์สะท้อนให้เหน็ว่าผู ้ประกอบการหลายรายหนัมาลงทุนในตลาดบ้าน
จดัสรร ที่ถอืเป็นช่องทางที่ได้รบัความนิยมอยู่ในขณะน้ี เพราะเป็นการเตบิโตของผู้ที่ต้องการมบี้านเพื่อซื้อเป็นที่
อยู่อาศยัที่ตอบรบักบัรายได้ที่เพิม่สูงขึน้ ทุกค่ายต่างงดักลยุทธ์ออกมาแข่งขนักนัอย่างดุเดอืดเพื่อเร่ง ระบายสต๊อก
สนิค้าคงเหลอืออกให้ได้มากที่สุดก่อนเกณฑ์มาตรการก าหนดสนิเชื่อต่อมูลค่าหลกัประกนัหรอืแอลทวีขีองธนาคาร
แห่งประเทศไทย จะท าใหอ้สงัหารมิทรพัยไ์มโ่ต โดยจะกระทบมากคอืบา้นเดีย่วระดบั  3-7 ลา้นบาท ซึง่สว่นใหญ่เป็น
การซือ้บา้นหลงัที่ 2 และ 3 ทีเ่กดิจากความตอ้งการขยายครอบครวั สว่นทาวโฮมยงัไปไดเ้พราะสว่นใหญ่ซือ้เป็นบา้น
หลงัแรก 
  ในปี 2561 ภาวะตลาดทีอ่ยู่อาศยัโดยรวมน่าจะเตบิโตตามภาวเศรษฐกจิ เน่ืองจากมปัีจจยัสนับสนุนหลาย
ประการ ดงัน้ี 1.สง่ออกมแีนวโน้มขยายตวั 2.การลงทุนของภาครฐั ทีข่ณะน้ีเริม่ใสเ่มด็เงนิลงไป 3.ภาคเอกชนมคีวาม
มัน่ใจและลงทุนต่อเน่ือง 4.จ านวนนักท่องเที่ยวเขา้มาเที่ยวเมอืงไทยเพิ่ม 5.ตลาดหุ้นที่มกีารปรบัตวัขึ้นต่อเน่ือง 6.
ตน้ทุนค่าก่อสรา้งไมเ่พิม่ แต่อยา่งไรกต็าม ยอมรบัวา่มปัีจจยัทีจ่ะกระทบต่อธุรกจิ คอื ตน้ทุนทีด่นิปรบัขึน้ และแนวโน้ม
อตัราดอกเบี้ยจะมกีารปรบัขึน้อกี 0.25-0.50 สตางค์ แต่เชื่อว่าไม่น่าจะส่งผลต่อราคาที่อยู่อาศยัปรบัเพิม่ขึน้มากนัก 
และปรบัขึน้เป็นทางท าเล  

ผูว้จิยัมวีตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์ประเภทแนวราบ
บริษัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อประโยชน์ในการพฒันา
นวตักรรมสูคุ่ณภาพสนิคา้ ชื่อเสยีงภาพลกัษณ์การสง่เสรมิดา้นการตลาดและการใหบ้ริการตลอดจน เพื่อสรา้งความพงึ
พอใจต่อผลติภณัฑส์ าหรบัลกูคา้ทุกกลุม่เป้าหมาย 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรณ์ศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์ประเภทแนวราบบรษิัท       
ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครและเขตปรมิณฑล 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยของการตลาดที่มีอิทธิพลการตัดสินใจซื้ออสงัหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษัท           
ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครและเขตปรมิณฑล 

3. เพื่อศกึษาด้านชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ที่มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์ประเภทแนวราบ
บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครและเขตปรมิณฑล 

ขอบเขตของการวิจยั 

1. การวจิยัในครัง้น้ีเป็นกลุ่มประชากรศาสตร์ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปรมิณฑลมอีายุตัง้แต่ 25 ปี      
ขึน้ไป 

2. มุ่งศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื้ออสงัหาริมทรพัย์ประเภทแนวราบบริษัท ศุภาลยั จ ากัด
(มหาชน)อของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ประกอบดว้ยดา้นประชากรศาสตร ์ปัจจยัดา้นการตลาด
และปัจจยัดา้นชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ทีม่ตี่อบรษิทัศุภาลยัจ ากดั(มหาชน) 
 



กรอบแนวคิด 

ตวัแปรอสิระ                                                                           ตวัแปรตาม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติุฐานของการวิจยั 

1. ปัจจัยประชากรณ์ศาสตร์ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออสงัหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบ         
บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครและเขตปรมิณฑล 

2. ปัจจยัด้านการตลาดมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์ประเภทแนวราบบรษิทั  ศุภาลยั จ ากดั 
(มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครและเขตปรมิณฑล 

3. ชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทแนวราบบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั 
(มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขจตกรงุเทพมหานครและเขตปรมิณฑล 

ปัจจยัดา้นการตลาด 
1.สนิคา้และผลติภณัฑ ์
2.ท าเลทีต่ ัง้ 
3.ราคา 
4.การสง่เสรมิดา้นการตลาด 
5.บุคลากร 
6.กระบวนการ 
7.ลกัษณะทางกายภาพ 

 

 

ดำ้นประชำกรศำสตร ์
1. เพศ 
2. อำย ุ
3. รำยได ้

  4. อำชพี 
           5.ระดบักำรศกึษำ 
           6.สถำนภำพ 
 
 
 

ปัจจยัดา้นชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ 
1.ดา้นตราสนิคา้  
2.ดา้นความมัน่คง 
3.ดา้นการใหบ้รกิาร 
4.ดา้นความน่าเชื่อถอื 

 

กำรตดัสนิใจซือ้อสงัหำรมิทรพัยป์ระเภทแนวรำบ 

บรษิทั ศุภำลยั จ ำกดั(มหำชน) 

 ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหำนคร 

และปรมิณฑล 

            

 

 



ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. ทราบความแตกต่างของประชากรณ์ศาสตร์ต่อการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์ประเภทแนวราบบรษิัท       

ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
2. ทราบปัจจยัด้านการตลาดต่อการตัดสนิใจซื้ออสงัหาริมทรพัย์ประเภทแนวราบบริษัท ศุภาลยั จ ากัด 

(มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
3. ทราบถงึชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ต่อการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทแนวราบบรษิทั  ศุภาลยั จ ากดั 

(มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
4. เพือ่ประโยชน์ส าหรบัคนทีส่นใจและเป็นแนวทางการศกึษาเพิม่พนูความรูใ้นธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

การก าหนดประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 

        ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาการวจิยัในครัง้น้ี คอื ผูบ้ริโภคที่เป็นลูกค้าของบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) เป็น
ลูกค้าที่ตดัสนิใจเลือกซื้อบ้านและเข้าอยู่อาศยัแล้วและกลุ่มลูกค้าผู้ที่สนใจ การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจาก
จ านวนผู้ที่สนใจ และเคยซื้อบ้านจดัสรรของบริษัทบริษัท ศุภาลยั จ ากัด (มหาชน)  ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล ซึง่ผูว้จิยัไมท่ราบจ านวนประชากรทีแ่น่ชดัได ้จ านวน 400 ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั 

             งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative) สรา้งขึน้จากการอา้งองิตามกรอบแนวคดิในการวจิยั ผูว้จิยั
ได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มตัวอย่างโดยผ่านการตอบค าถามเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็น
แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นผูต้อบแบบสอบถามเอง (Self-Administered) 
และใชว้ธิกีารเลอืกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากการใชค้ าถามแบบคดักรองเพื่อศกึษาถงึปัจจยัที่มี
อิทธิพลต่อการตดัสนิใจซื้ออสงัหาริมทรพัย์ประเภทแนวราบบริษัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ทัง้น้ีเพือ่ใหก้ารวจิยัครอบคลุมตวัแปรทีต่อ้งการศกึษาทัง้หมดและตรงตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยัโครงสรา้ง แบบสอบถามทัง้หมดแบง่ออกเป็น 4 สว่น ประกอบดว้ยค าถาม   
         สว่นที ่1 ขอ้มลูเกี่ยวกบัปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัยป์ระเภทแนวราบ บรษิทั ศุภาลยั 
จ ากดั(มหาชน) ค าถามในสว่นน้ีประกอบดว้ยค าถาม ในรปูแบบค าถามแบบปรนยัซึ่งเป็น ค าถามเกี่ยวกบัวตัถุประสงค์
ในการเลอืกซื้ออสงัหารมิทรพัยป์ระเภทแนวราบ แหล่งขอ้มูลที่ใชก้่อนการตดัสนิใจซื้อ ระยะในการพจิารณาก่อนการ
ตดัสนิใจซื้อ ระดบัราคาบา้นที่เลอืกซื้อ บุคคลที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อ และเหตุผลที่พจิารณาเลอืกซื้อบา้น
จดัสรร 
          สว่นที ่2 การประเมนิความคดิเหน็เกีย่วกบัการตดัสนิใจซื้อและปัจจยัสว่นประสมทาง การตลาด 4Ps ทีส่ง่ผล
ต่อการตดัสนิใจเลือกซื้ออสงัหารมิทรพัย์ประเภทแนวราบ ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ค าถามในส่วนน้ี
ประกอบดว้ยค าถามทัง้หมด 18 ขอ้  

สว่นที ่ 3 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ค าถามในสว่นน้ีประกอบดว้ยค าถามทัง้หมด 6 ขอ้ ในรปูแบบ
ค าถามแบบปรนัยและ อตันัยซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกบัข้อมูลส่วนตวัในด้านต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ การศกึษา อาชีพ 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนและสถานภาพสมรส  

 



การวิเคราะหข้์อมลูและทดสอบสมมติฐาน 

การวเิคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐานของการวจิยัในเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อบ้าน
จดัสรรในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิโดยน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมมา
จากแบบสอบถาม น ามาประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู ทางสถติ ิSPSS ซึง่แบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 2 สว่น ดงัน้ี  

การวิเคราะหเ์ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

ศึกษาลักษณะการกระจายของข้อมูล ในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพือ่อธบิายลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง            

การวิเคราะหเ์ชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

วเิครำะหข์อ้มลูเชงิปรมิำณ (Quantitative Analysis) ทดสอบควำมสมัพนัธ์ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจ
ซื้ออสงัหำรมิทรพัยป์ระเภทแนวรำบบรษิทัศุภำลยั จ ำกดั(มหำชน)ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล  
โดยใชส้ถติทิดสอบจำกคำ่ Chi - Square test และวดัขนำดควำมสมัพนัธโ์ดยค่ำสถติ ิContingency Coefficient ทีร่ะดบั
นยัส ำคญัทำงสถติทิี ่0.05 ประมวลผลขอ้มลูจำกโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ ำเรจ็รปูทำงสถติิ 

ผลการวิจยั  

ผลวเิคราะห์ขอ้มลูลกัษณะบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ตวัอย่าง จ านวน 400 คน สรุปผลเป็นโดยเรยีงล าดบัเป็น   
5 สว่น ดงัต่อไปนี้  

ส่วนที่ 1 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ดา้นเพศ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มากกว่า
เพศชาย ม ีอายุ 31 – 40 ปี มากสุด มสีถานภาพโสด ระดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า มอีาชพี
พนกังานบรษิทั รายไดเ้ฉลีย่ครอบครวัต่อเดอืน 40,001 - 60,000 บาท  

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์ประเภทแนวราบบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน)ของ
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการวเิคราะห์พฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์ประเภท
แนวราบบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล สรุปผลการวเิคราะห์ได้
ดงัน้ี ดา้นลกัษณะบา้นทีต่อ้งการบา้นเดีย่ว 2 ชัน้ มากสดุ ดา้นฟังชัน่บา้นทีต่อ้งการ 4 หอ้งนอน 3 หอ้งน ้า มากสดุ ดา้น
งบประมาณทีต่ัง้ไว ้มงีบประมาณทีต่ัง้ไวม้ากกวา่ 12 ลา้น ดา้นระยะเวลาทีจ่ะตดัสนิใจซือ้ มากกวา่ 6 - 12 เดอืน ดา้น
วตัถุประสงคใ์นการซือ้ เพราะตอ้งการทีอ่ยูอ่าศยักวา้งขึน้  ดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ มบีุคลลทีม่อีทิธพิล
เป็นตวัทา่นเพยีงคนเดยีว  

สว่นที ่3 ปัจจยัสว่นประสมการตลาดอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทแนวราบบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน)  
3.1 ผลการวเิคราะห์ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดอสงัหารมิทรพัย์ประเภทแนวราบบรษิัท  ศุภาลยั จ ากดั

(มหาชน) ในภาพรวมพบวา่ ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 4.12 ในรายดา้น ใหค้วามส าคญัระดบัมากทีส่ดุใน
ดา้นชอ่งทางจดัจ าหน่าย รองลงมา ดา้นสง่เสรมิการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นราคา ตามล าดบั  

3.2 ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดอสงัหาริมทรพัย์ประเภทแนวราบบรษิัท  ศุภาลยั จ ากดั
(มหาชน) ดา้นผลติภณัฑ ์ในภาพรวมนัน้ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก มคีา่เฉลีย่ 4.08 ในรายดา้นใหค้วามส าคญัในระดบั
มากทัง้ 5 ดา้น โดยสงูสุดสไตล ์/ รปูแบบบา้น มคีวามทนัสมยั มคี่าเฉลีย่ 4.20 รองลงมา การจดัวางแบบแปลนบา้นมี
ความเหมาะสม มคี่าเฉลีย่ 4.14 สิง่อ านวยความสะดวก เช่น สโมสร สระวา่ยน ้า สวนสาธารณะในโครงการ มคี่าเฉลีย่ 



4.10 และชื่อเสยีงของเจา้ของโครงการ มคี่าเฉลีย่ 4.05 และน้อยสดุ บา้นมขีนาดใหเ้ลอืกหลายขนาด มคี่าเฉลีย่ 3.90 
ตามล าดบั  

3.3 ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดอสงัหาริมทรพัย์ประเภทแนวราบบรษิัท  ศุภาลยั จ ากดั
(มหาชน) ดา้นราคา ในภาพรวมนัน้ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก มคีา่เฉลีย่ 3.98 ในรายดา้น ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก
ทัง้ 4 ด้าน โดยสูงสุด คอืราคาขายของโครงการมคีวามคุ้มค่ามาก มคี่าเฉลี่ย 4.06 รองลงมามกีารจดัหาสนิเชื่อจาก
สถาบนัการเงนิที่หลากหลาย และอตัราดอกเบี้ยต ่า มคี่าเฉลี่ย 4.01 เงื่อนไขการผ่อนช าระของโครงการมคีวามจูงใจ     
มคีา่เฉลีย่ 3.95 และน้อยสดุ ราคาเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและท าเลทีต่ ัง้ มคีา่เฉลีย่ 3.95 ตามล าดบั 

3.4 ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดอสงัหาริมทรพัย์ประเภทแนวราบบรษิัท  ศุภาลยั จ ากดั
(มหาชน) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในภาพรวมนัน้ใหค้วามส าคญัในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ 4.23 ในรายดา้นให้
ความส าคญัในระดบัมากที่สุด จ านวน 2 ด้าน โดยสูงสุด คอื ท าเลที่ตัง้ของส านักงานขายในการตดิต่อสะดวกในการ
เดนิทาง มคีา่เฉลีย่ 4.25 ท าเลทีต่ ัง้ของโครงการอยูใ่กลร้ะบบขนสง่ เช่น รถไฟฟ้า ทางด่วน วงแหวนฯ มคี่าเฉลีย่ 4.23
และใหค้วามส าคญัในระดบัมาก คอื โครงการมเีวบ็ไซคใ์หเ้ขา้ชมและมขีอ้มลูทีส่ามารถดงึดูดความสนใจได ้มคี่าเฉลี่ย
4.20 ตามล าดบั 

3.5 ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดอสงัหารมิทรพัย์ประเภทแนวราบบริษัท  ศุภาลยั จ ากดั
(มหาชน) ดา้นสง่เสรมิการตลาด ในภาพรวมนัน้ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 4.20 ในรายดา้นใหค้วามส าคญั
ในระดับมากที่สุด จ านวน 2 ด้าน โดยสูงสุด โครงการมีการจัดโปรโมชัน่ของแถมเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า                     
เช่น เครื่องปรบัอากาศทุกห้อง เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์กนัขโมย ที่น่าสนใจ มคี่าเฉลี่ย 4.31 รองลงมาการจดัรายการ
ส่งเสรมิการขายส าหรบัลูกค้าที่ตดัสนิใจจองโครงการในช่วงแนะน าโครงการมคีวามจูงใจมาก และให้ความส าคญัใน
ระดบัมาก จ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ การมอบสว่นลดพเิศษใหแ้ก่ลูกคา้ มคี่าเฉลีย่ 4.20 การจดับูธตามสถานทีต่่างๆ เช่น 
ศนูยก์ารคา้ ศูนยป์ระชุมแห่งชาตสิริกิติ์ มคี่าเฉลีย่ 4.16 และน้อยสุด โครงการรว่มกบัพนัธมติรเพื่อมอบสทิธพิเิศษให้
ลกูคา้ มคีา่เฉลีย่ 4.08 ตามล าดบั  

สว่นที ่4 คุณภาพการบรกิารทีอ่ทิธพิลมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทแนวราบบรษิทั ศุภาลยั
จ ากดั (มหาชน) ผลการวเิคราะห ์คุณภาพการบรกิารทีอ่ทิธพิลมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทแนวราบ
บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) ในภาพรวมนัน้มีคุณภาพการบริการในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 ในรายด้าน            
มกีระบวนการตดัสนิใจซื้อในระดบัมากที่สุด จ านวน 3 ดา้น โดยสงูสุด คอื พนักงานขายมคีวามใส่ใจและตอนรบัเป็น
อย่างดี มีค่าเฉลี่ย 4.20 รองลงมา การรับประกันผลงานหลังการส่งมอบบ้าน มีค่าเฉลี่ย 4.09 และบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมภายในโครงการ มคี่าเฉลี่ย 4.02 และมกีารตดัสนิใจในระดบัมาก จ านวน 3 ด้าน เรยีงอนัดบั ตาม
ค่าเฉลี่ย ได้แก่ บรกิารงานแจ้งซ่อมหลงัการขาย ความรวดเร็ว ฉับไว งานมคีุณภาพ มคี่าเฉลี่ย 4.26 โครงการมี
แนวทางในการแกไ้ขและป้องกนัทีด่มีคี่าเฉลีย่ 4.21 และน้อยสุดความเชื่อถอืไดข้องการก่อสรา้งทีร่ะบุไวใ้นสญัญา มี
คา่เฉลีย่ 4.15 ตามล าดบั 

สว่นที ่5 ผลการทดสอบสมมตฐิานงานวจิยั 
สมมตฐิาน 1 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัยป์ระเภทแนวราบ

บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
สมมติฐานย่อย 1.1 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์ประเภท

แนวราบบรษิัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านลกัษณะบ้านที่
ตอ้งการ 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานย่อย 1.1 กล่าวไดว้่าเป็นการยอมรบั H1 หรอื ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ 
อายุ  สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยครอบครวัต่อเดือนส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อ
อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทแนวราบบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 



ดา้นลกัษณะบา้นที่ตอ้งการ  และเมื่อวดัระดบัขนาดความสมัพนัธ์พบว่าดา้นอาชพี (C. = 0.452) ส่งผลต่อพฤตกิรรม
ดา้นลกัษณะบา้นทีต่อ้งการสงูสดุ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  

สมมติฐานย่อย 1.2 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์ประเภท
แนวราบบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นฟังชัน่บา้นทีต่อ้งการ 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานย่อย 1.2 กล่าวไดว้า่เป็นการยอมรบั H1 หรอื ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ 
อาชพี และรายไดเ้ฉลี่ยครอบครวัต่อเดอืนส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัยป์ระเภทแนวราบบรษิทั    
ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นฟังชัน่บา้นทีต่อ้งการ และเมื่อวดัระดบั
ขนาดความสมัพนัธ์พบว่าด้านอาชีพ (C. = 0.420) ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านฟังชัน่บ้านที่ต้องการ สูงสุด อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  

สมมติฐานย่อย 1.3 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์ประเภท
แนวราบบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นงบประมาณทีต่ัง้ไว ้

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานย่อย 1.3 กล่าวไดว้่าเป็นการยอมรบั H1 หรอื ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยครอบครวัต่อเดอืนส่งผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อ
อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทแนวราบบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
ดา้นงบประมาณที่ตัง้ไว้ และเมื่อวดัระดบัขนาดความสมัพนัธ์พบว่าด้านอาชพี (C. = 0.460) ส่งผลต่อพฤตกิรรมดา้น
งบประมาณทีต่ัง้ไว ้สงูสดุ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  

สมมติฐานย่อย 1.4 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์ประเภท
แนวราบบริษัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ด้านระยะเวลาที่จะ
ตดัสนิใจซือ้ 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานย่อย 1.4 กล่าวไดว้่าเป็นการยอมรบั H1 หรอื ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ครอบครวัต่อเดอืนสง่ผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัย์
ประเภทแนวราบบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นระยะเวลาที่
จะตดัสนิใจซือ้และเมื่อวดัระดบัขนาดความสมัพนัธพ์บวา่ดา้นอาชพี (C. = 0.452) สง่ผลต่อพฤตกิรรมดา้นระยะเวลาที่
จะตดัสนิใจซือ้สงูสดุ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  

สมมติฐานย่อย 1.5 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์ประเภท
แนวราบบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นวตัถุประสงคใ์นการ
ซือ้ 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานย่อย 1.5 กล่าวไดว้่าเป็นการยอมรบั H1 หรอื ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยครอบครวัต่อเดือนส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทแนวราบบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
ดา้นวตัถุประสงคใ์นการซือ้และเมือ่วดัระดบัขนาดความสมัพนัธพ์บวา่ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ครอบครวัต่อเดอืน (C. = 0.423) 
สง่ผลต่อพฤตกิรรมดา้นวตัถุประสงคใ์นการซือ้สงูสดุ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  

สมมติฐานย่อย 1.6 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรัพย์ประเภท
แนวราบบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจ 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานย่อย 1.6 กล่าวไดว้่าเป็นการยอมรบั H1 หรอื ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ 
รายได้เฉลี่ยครอบครวัต่อเดอืนส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์ประเภทแนวราบบรษิทั ศุภาลยั 
จ ากดั (มหาชน) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ด้านบุคคลที่มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  



สมมตฐิาน 2 ปัจจยัสว่นประสมการตลาดสง่ผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทแนวราบ
บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 

สมมตฐิานย่อย 2.1 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัยป์ระเภท
แนวราบบรษิัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านลกัษณะบ้านที่
ตอ้งการ 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานย่อย 2.1 ไดว้่าเป็นการยอมรบั H1 หรอื ปัจจยัสว่นประสมการตลาดสง่ผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์ประเภทแนวราบบริษัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นลกัษณะบา้นทีต่อ้งการและเมื่อวดัระดบัขนาดความสมัพนัธพ์บว่าดา้นช่องทางจดั
จ าหน่าย(C. = 0.425) สง่ผลต่อพฤตกิรรมดา้นลกัษณะบา้นทีต่อ้งการสงูสดุ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  

สมมตฐิานย่อย 2.2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัยป์ระเภท
แนวราบบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นฟังชัน่บา้นทีต่อ้งการ 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานย่อย 2.2 ไดว้่าเป็นการยอมรบั H1 หรอื ปัจจยัสว่นประสมการตลาดสง่ผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์ประเภทแนวราบบริษัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ด้านฟังชัน่บ้านที่ต้องการและเมื่อวดัระดบัขนาดความสมัพนัธ์พบว่าด้านช่องทาง      
จดัจ าหน่าย(C. = 0.434) สง่ผลต่อพฤตกิรรมดา้นฟังชัน่บา้นทีต่อ้งการสงูสดุ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

สมมตฐิานย่อย 2.3 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อพฤตกิรรมการตดัสินใจซื้ออสงัหารมิทรพัยป์ระเภท
แนวราบบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นงบประมาณทีต่ัง้ไว ้

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานย่อย 2.3 ไดว้่าเป็นการยอมรบั H1 หรอื ปัจจยัสว่นประสมการตลาดสง่ผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์ประเภทแนวราบบริษัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านงบประมาณที่ตัง้ไว้และเมื่อวดัระดบัขนาดความสมัพนัธ์พบว่าด้านส่งเสริม
การตลาด(C.= 0.337) สง่ผลต่อพฤตกิรรมดา้นงบประมาณทีต่ัง้ไวส้งูสดุ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  

สมมตฐิานย่อย 2.4 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัยป์ระเภท
แนวราบบริษัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ด้านระยะเวลาที่จะ
ตดัสนิใจซือ้  

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานย่อย 2.4 ไดว้่าเป็นการยอมรบั H1 หรอื ปัจจยัสว่นประสมการตลาดสง่ผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์ประเภทแนวราบบริษัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นระยะเวลาทีจ่ะตดัสนิใจซื้อและเมื่อวดัระดบัขนาดความสมัพนัธพ์บว่าดา้นสง่เสรมิ
การตลาด(C. = 0.324) สง่ผลต่อพฤตกิรรมดา้นระยะเวลาทีจ่ะตดัสนิใจซือ้สงูสดุ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  

สมมตฐิานย่อย 2.5 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัยป์ระเภท
แนวราบบรษิทั ศุภาลยัจ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นวตัถุประสงคใ์นการซือ้ 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานย่อย 2.5 ไดว้่าเป็นการยอมรบั H1 หรอื ปัจจยัสว่นประสมการตลาดสง่ผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์ประเภทแนวราบบริษัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นวตัถุประสงค์ในการซื้อและเมื่อวดัระดบัขนาดความสมัพนัธพ์บว่าดา้นผลติภณัฑ ์
(C. = 0.399) สง่ผลต่อพฤตกิรรมดา้นวตัถุประสงคใ์นการซือ้สงูสดุ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  

สมมตฐิานย่อย 2.6 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อพฤตกิรรมการตดัสินใจซื้ออสงัหารมิทรพัยป์ระเภท
แนวราบบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจ  

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานย่อย 2.6 ไดว้่าเป็นการยอมรบั H1 หรอื ปัจจยัสว่นประสมการตลาดสง่ผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษัทศุภาลัยจ ากัด(มหาชน)ของผู้บริโภคในเขต



กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นบุคคลที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ และเมื่อวดัระดบัขนาดความสมัพนัธ์พบว่า
ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย(C. = 0.245) ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านบุคคลที่มอีิทธิพลต่อการตดัสนิใจซื้อสูงสุด อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  

สมมตฐิาน 3 ปัจจยัคุณภาพการใหบ้รกิารสง่ผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทแนวราบ
บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 

สมมตฐิานย่อย 3.1 ปัจจยัคุณภาพการใหบ้รกิารส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัยป์ระเภท
แนวราบบรษิัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านลกัษณะบ้านที่
ตอ้งการ 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานยอ่ย 3.1 ไดว้า่เป็นการยอมรบั H0 หรอื ปัจจยัคุณภาพการใหบ้รกิารไมส่ง่ผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสงัหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษัทศุภาลัยจ ากัด(มหาชน)ของผู้บริโภคในเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นลกัษณะบา้นทีต่อ้งการอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.5  

สมมตฐิานย่อย 3.2 ปัจจยัคุณภาพการใหบ้รกิารสง่ผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัยป์ระเภท
แนวราบบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นฟังชัน่บา้นทีต่อ้งการ 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานยอ่ย 3.2 ไดว้า่เป็นการยอมรบั H0 หรอื ปัจจยัคุณภาพการใหบ้รกิารไมส่ง่ผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสงัหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษัทศุภาลัยจ ากัด(มหาชน)ของผู้บริโภคในเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นฟังชัน่บา้นทีต่อ้งการ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

สมมตฐิานยอ่ย 3.3 ปัจจยัคุณภาพการใหบ้รกิารสง่ผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยป์ระเภท
แนวราบบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นงบประมาณทีต่ัง้ไว ้

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานย่อย 3.3 ไดว้า่เป็นการยอมรบั H1 หรอื ปัจจยัคุณภาพการใหบ้รกิารสง่ผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์ประเภทแนวราบบริษัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นงบประมาณทีต่ัง้ไว ้และเมื่อวดัระดบัขนาดความสมัพนัธพ์บวา่ดา้นความใสใ่จและ
ตอนรบั (C. = 0.325) สง่ผลต่อพฤตกิรรมดา้นงบประมาณทีต่ัง้ไว ้สงูสดุ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  

สมมตฐิานย่อย 3.4 ปัจจยัคุณภาพการใหบ้รกิารส่งผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัยป์ระเภท
แนวราบบริษัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ด้านระยะเวลาที่จะ
ตดัสนิใจซือ้  

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานยอ่ย 3.4 ไดว้า่เป็นการยอมรบั H0 หรอื ปัจจยัคุณภาพการใหบ้รกิารไมส่ง่ผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์ประเภทแนวราบบริษัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผู้บรโิภคในเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นระยะเวลาทีจ่ะตดัสนิใจซือ้ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  

สมมตฐิานย่อย 3.5 ปัจจยัคุณภาพการใหบ้รกิารส่งผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัยป์ระเภท
แนวราบบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นวตัถุประสงคใ์นการ
ซือ้ 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานยอ่ย 3.5 ไดว้่าเป็นการยอมรบั H1 หรอื ปัจจยัคุณภาพการใหบ้รกิารสง่ผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสงัหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษัทศุภาลัยจ ากัด(มหาชน)ของผู้บริโภคในเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นวตัถุประสงคใ์นการซือ้และเมื่อวดัระดบัขนาดความสมัพนัธพ์บวา่ดา้นความเชื่อถอื
ได(้C. = 0.339) สง่ผลต่อพฤตกิรรมดา้นวตัถุประสงคใ์นการซือ้สงูสดุ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  

สมมตฐิานย่อย 3.6 ปัจจยัคุณภาพการใหบ้รกิารส่งผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัยป์ระเภท
แนวราบบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจ  



สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานยอ่ย 3.6 ไดว้า่เป็นการยอมรบั H0 หรอื ปัจจยัคุณภาพการใหบ้รกิารไมส่ง่ผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์ประเภทแนวราบบริษัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผู้บรโิภคในเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  

การอภิปลายผลการวิจยั 

จากผลงานวจิยัทีค่น้พบน ามาอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

1. จากผลวจิยัปัจจยัลกัษณะบุคคลสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 31 - 40 ปี รองลงมา อายุ 26 - 30 ปี         

มสีถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า อาชพีพนักงานบรษิทั มรีายได้เฉลี่ยครอบครวัต่อเดอืน 

40,001 - 60,000 บาท พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทแนวราบบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ใน

ดา้นลกัษณะบา้นทีต่อ้งการสว่นมากเป็นบา้นเดีย่ว 2 ชัน้ ฟังชัน่บา้นทีต่อ้งการเป็น 4 หอ้งนอน 3 หอ้งน ้า มงีบประมาณ

ทีต่ัง้ไวม้ากกวา่ 12 ลา้น มากสดุ ดา้นระยะเวลาทีจ่ะตดัสนิใจซือ้ มากกวา่ 6 - 12 เดอืน มวีตัถุประสงคใ์นการซือ้เพราะ

ตอ้งการทีอ่ยูอ่าศยักวา้งขึน้ มากสดุ บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ คอืตวัเอง 

2. จากผลวจิยัปัจจยัส่วนประสมการตลาดอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทแนวราบบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน)     

มคีวามส าคญัในระดบัมาก ระดบัมากทีส่ดุในดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย รองลงมา ดา้นสง่เสรมิการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์

และด้านราคา ตามล าดับ ซึ่งในรายให้ความส าคัญสูงสุดสไตล์ หรือรูปแบบบ้าน มีความทันสมัย ด้านราคาให้

ความส าคญัสงูสดุราคาขายของโครงการมคีวามคุม้ค่ามาก ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ใหค้วามส าคญัสงูสดุท าเลทีต่ ัง้

ของส านกังานขายในการตดิต่อสะดวกในการเดนิทาง และดา้นสง่เสรมิการตลาดใหค้วามส าคญัสงูสดุโครงการมกีารจดั

โปรโมชัน่ของแถมเป็นเครือ่งใชไ้ฟฟ้า  

3. จากผลวจิยัคุณภาพการบรกิารที่อทิธพิลมผีลต่อการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัยป์ระเภทแนวราบบรษิทั     

ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) มคีุณภาพการบรกิารในระดบัมากสูงสุด พนักงานขายมคีวามใส่ใจและตอนรบัเป็นอย่างด ี

รองลงมา การรบัประกนัผลงานหลงัการสง่มอบบา้น และบรรยากาศสภาพแวดลอ้มภายในโครงการ และในระดบัมาก 

ไดแ้ก่ บรกิารงานแจง้ซ่อมหลงัการขาย ความรวดเรว็ ฉบัไว งานมคีุณภาพ  โครงการมแีนวทางในการแกไ้ขและป้องกนั

ทีด่แีละน้อยสดุความเชื่อถอืไดข้องการก่อสรา้งทีร่ะบุไวใ้นสญัญา ตามล าดบั 

4. จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทแนวราบบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

โดยลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ  สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยครอบครวัต่อเดอืนส่งผลต่อ

พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหาริมทรพัย์ประเภทแนวราบบรษิัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน)  ด้านลกัษณะบ้านที่

ต้องการและด้านวตัถุประสงค์ในการซื้อ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อาชพี และรายได้เฉลี่ยครอบครวัต่อเดอืน

ส่งผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์ประเภทแนวราบบรษิทัศุภาลยัจ ากดั(มหาชน) ด้านฟังชัน่บ้านที่

ตอ้งการ  ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลี่ยครอบครวัต่อ

เดือนส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสงัหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษัทศุภาลัยจ ากัด(มหาชน) ด้าน

งบประมาณที่ตัง้ไว้ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลี่ยครอบครวัต่อ

เดือนส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้ออสงัหาริมทรพัย์ประเภทแนวราบบริษัท  ศุภาลยั จ ากัด (มหาชน) ด้าน

ระยะเวลาทีจ่ะตดัสนิใจซือ้ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ครอบครวัต่อเดอืนสง่ผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจ

ซือ้อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทแนวราบบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ และเมื่อวดั



ระดบัขนาดความสมัพนัธ์พบว่าด้านอาชพี ส่งผลต่อพฤตกิรรมด้านลกัษณะบ้านที่ต้องการ ด้านฟังชัน่บา้นที่ต้องการ 

ดา้นงบประมาณทีต่ัง้ไว ้ดา้นระยะเวลาทีจ่ะตดัสนิใจซือ้สงูสดุและดา้นรายไดเ้ฉลีย่ครอบครวัต่อเดอืนสง่ผลต่อพฤตกิรรม

ดา้นวตัถุประสงคใ์นการซือ้สงูสดุ  

5. จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทแนวราบบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะบา้นที่ต้องการ ดา้นฟังชัน่บา้นที่ต้องการ ดา้นงบประมาณที่ตัง้ไว้ ดา้นระยะเวลาที่จะตดัสนิใจซื้อ 

ดา้นวตัถุประสงคใ์นการซือ้และดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ โดยผลวจิยัพบวา่ ดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายสง่ผล

ต่อพฤตกิรรมดา้นลกัษณะบา้นที่ตอ้งการดา้นฟังชัน่บา้นที่ตอ้งการและดา้นบุคคลที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสงูสุด

ด้านส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมด้านงบประมาณที่ตัง้ไว้และด้านระยะเวลาที่จะตัดสินใจซื้อสูงสุด              

ดา้นผลติภณัฑ์ส่งผลต่อพฤตกิรรมดา้นวตัถุประสงค์ในการซื้อสูงสุด และผลการทดสอบสมมตฐิานปัจจยัคุณภาพการ

ให้บรกิารส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์ประเภทแนวราบบรษิทั  ศุภาลยั จ ากดั(มหาชน) ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ไดแ้ก่ ดา้นงบประมาณทีต่ัง้ไว้ และดา้นวตัถุประสงคใ์นการซื้อ โดยผล

วจิยัพบว่า ดา้นความใสใ่จและตอนรบัสง่ผลต่อพฤตกิรรมดา้นงบประมาณทีต่ัง้ไว้ สงูสุด และดา้นความเชื่อถอืไดส้ง่ผล

ต่อพฤตกิรรมดา้นวตัถุประสงคใ์นการซือ้สงูสดุ  

ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้น้ี 

1. จำกผลวจิยัพบวำ่ใหค้วำมส ำคญัต่อปัจจยัสว่นประสมกำรตลำดดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยสงูสุด ดงันัน้ 
ควรโครงกำรจดัสรำ้งอสงัหำรมิทรพัยค์วรมโีครงกำรในพืน้ทีชุ่มชน มโีครงกำรใกลย้ำ่นท ำงำนและมที ำเลทีต่ ัง้โครงกำรที่
ดมีสีภำพแวดลอ้มด ีใกล้แหล่งชุมชน มคีวำมสะดวกในกำรเขำ้ถงึและสะดวกในกำรเดนิทำง ใกลส้ำธำรณูปโภค เช่น 
รถไฟฟ้ำ ทำงด่วน สถำนทีร่ำชกำร และศนูยก์ำรคำ้ เป็นตน้  

2. จำกผลวจิยัปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคลสง่ผลต่อพฤตกิรรมกำรตดัสนิใจซือ้อสงัหำรมิทรพัยป์ระเภทแนวรำบ
บรษิทั ศุภำลยั จ ำกดั (มหำชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑลดงันั ้น ควรใหค้วำมส ำคญักบักำร
ออกแบบอสงัหำรมิทรพัยท์ี่สวยงำมทนัสมยั กำรออกแบบพืน้ที่ใช้สอยให้เหมำะสม  และควรใหค้วำมส ำคญัในควำม
แขง็แรงคงทนของโครงสรำ้งอสงัหำรมิทรพัยค์ุณภำพของวสัดุทีใ่ชใ้นกำรก่อสรำ้ง ควำมหลำกหลำยของสิง่อ ำนวยควำม
สะดวก รบัประกนัซ่อมแซมหลงักำรขำย ตลอดจนมกีำรอ ำนวยควำมสะดวกโดยกำรรกัษำควำมปลอดภยั กำรมรีะบบ
ควบคุมกำรเขำ้-ออกอำคำรอุปกรณ์ตรวจจบัสญัญำณเตอืนภยั มรีะบบประกำศแจ้งเหตุและมรีะบบไฟส ำรองฉุกเฉิน
ภำยใน เป็นตน้ 

3. จำกผลวิจัยพบว่ำคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนควำมเชื่อถือได้ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรตัดสินใจซื้อ
อสงัหำริมทรพัย์ประเภทแนวรำบบรษิัท ศุภำลยั จ ำกดั (มหำชน) ด้ำนวตัถุประสงค์ในกำรซื้อสูงสุด ดงันัน้ควรให้
ควำมส ำคญักบัคุณภำพกำรใหบ้รกิำรทีไ่ดม้ำตรฐำนและเหมำะสม ควรสง่เสรมิใหพ้นักงำนมคีวำมสำมำรถในกำรสรำ้ง
ควำมเชื่อมัน่แก่ผูส้นใจซื้อ พนกังำนจะตอ้งใหบ้รกิำรดว้ยควำมสุภำพมีกำรใหข้อ้มลูโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยท์ีถู่กตอ้ง
ชดัเจนมกีำรตดิต่อสือ่สำรทีม่ปีระสทิธภิำพเพือ่เป็นกำรสรำ้งควำมมัน่ใจในผูซ้ือ้และผูส้นใจซือ้อสงัหำรมิทรพัยม์ำกยิง่ขึน้ 

 

 



กิตติกรรมประกาศ 

งานวจิยัฉบบันี้เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทแนวราบ บรษิทัศุภาลยั
จ ากดั(มหาชน)ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ได้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของอาจารย ์      
ดร. ณฐัวุฒ ิฮนัตระกลู อาจารยท์ีป่รกึษางานคน้ควา้อสิระทีไ่ดส้ละเวลาใหค้ าแนะน า ตรวจทาน แกไ้ข ขอ้บกพรอ่งต่างๆ 
รวมไปถงึใหค้วามรูท้ีส่ าคญัส าหรบัการศกึษางานวจิยัในครัง้น้ี จงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงู  
         ขอขอบพระคุณคณาจารยข์องมหาวทิยาลยัรามค าแหงทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามรู ้ท าใหผู้ว้จิยัสามารถน าความรูท้ีไ่ด้
เรยีนมาประยกุตใ์ชใ้นงานวจิยัฉบบัน้ี 
         ขอขอบพระคุณบรษิทัศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ที่ได้ให้โอกาสผู้วจิยัในการท างานควบคู่ ไปกบัการศกึษาต่อ
ปรญิญาโท ซึ่งไดน้ าความรูแ้ละประสบการณ์ที่ผูว้จิยัไดร้บัจากการท างาน มาประยุกต์ใชใ้นการงานคน้ควา้น้ี  และคุณ
พอ่ คุณแม ่คนในครอบครวั และเพื่อนๆ ทีค่อยใหก้ารสนบัสนุน ช่วยเหลอืและอยูเ่บือ้งหลงัความส าเรจ็ของผูว้จิยัตลอด
มาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานชิ้นน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ไม่มากก็น้อย ส าหรับ
ขอ้บกพรอ่งต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัขอน้อมรบัผดิไวแ้ต่เพยีงผูเ้ดยีว 
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