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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบ
บริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ทาการรวบรวมข้อมูลที่ได้รบั
จากแบบสอบถาม ใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่สนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์
ประเภทแนวราบบริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) จานวน 400 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยลักษณะบุคคลส่วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 31 - 40 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานบริษทั
รายได้เฉลีย่ ครอบครัวต่อเดือน 40,001 - 60,000 บาท มีพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบ
บริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ในด้านลักษณะบ้านทีต่ อ้ งการเป็ นบ้านแฝด 4 ชัน้ ฟั งชันบ้
่ านทีต่ อ้ งการเป็ น 4 ห้องนอน
3 ห้องน้ า มีงบประมาณทีต่ งั ้ ไว้มากกว่า 12 ล้าน ด้านระยะเวลาทีจ่ ะตัดสินใจซือ้ มากกว่า 6 - 12 เดือน มีวตั ถุประสงค์
ในการซื้อเพราะต้องการที่อยู่อาศัยกว้างขึ้น และบุคคลที่มอี ิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ คือ ตัวเอง ปั จจัยส่วนประสม
การตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) มีความสาคัญในระดับมาก ระดับมากทีส่ ุด
ในด้านช่องทางจัดจาหน่ าย และคุณภาพการบริการทีอ่ ทิ ธิพลมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบ
บริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ในระดับมาก สูงสุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยลักษณะส่วนบุคคลส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) โดยลักษณะส่วนบุคคล
ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือนส่งผลต่อพฤติกรรม ด้านลักษณะ
บ้านที่ต้องการและด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อ ปั จจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อ
เดือนส่งผลต่อพฤติกรรม ด้านฟั งชันบ้
่ านที่ต้องการ ปั จจัยลักษณะส่วนบุค คล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือนส่งผลต่อพฤติกรรมด้านงบประมาณที่ตงั ้ ไว้ ปั จจัยลักษณะส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ครอบครัวต่อเดือนส่งผลต่อพฤติกรรมด้านระยะเวลาที่
จะตัดสินใจซื้อ ปั จจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉลีย่ ครอบครัวต่อเดือนส่งผลต่อพฤติกรรมด้านบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่ อ การตัด สิน ใจ โดยด้า นอาชีพ ส่ง ผลต่ อ พฤติก รรมด้า นลัก ษณะบ้า นที่ต้อ งการ ด้า นฟั ง ชันบ้
่ า นที่ต้อ งการ ด้า น
งบประมาณทีต่ งั ้ ไว้ ด้านระยะเวลาทีจ่ ะตัดสินใจซือ้ สูงสุดและด้านรายได้เฉลีย่ ครอบครัวต่อเดือนส่งผลต่อพฤติกรรมด้าน
วัตถุ ประสงค์ในการซื้อ สูงสุด และปั จจัยส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์
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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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บทนา
ความเป็ นมา และความสาคัญของปัญหา
บ้าน หรือ ที่อยู่อาศัย มีความสาคัญต่อชีวติ ของคนเรา เพราะเป็ นหนึ่งในปั จจัยสี่ท่จี าเป็ นต่อการดารงชีวติ
นอกจากนัน้ ยังเป็ นตัวบอกถึงคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในการเลือกและตัดสินใจซื้อทีอ่ ยู่อาศัยนัน้
จึงมีความจาเป็ นและสาคัญ และยังจัดเป็ นสินทรัพย์ท่มี อี ายุยนื ยาวและเป็ นการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งก็ว่าได้ ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์พฤติกรรมการเลือกซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีม่ ลู ค่าสูงต้องคานึงถึงปั จจัยหลายอย่าง เช่น ทาเลทีต่ งั ้ เลือกโครงการ
และราคาที่เหมาะสม การเดินทางสะดวก ใกล้สาธารณู ปโภคต่าง ๆ ใกล้ทางด่วน มีระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึง
มาตรฐานวัสดุการก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่เี กิดขึ้นในปั จจุบนั ผู้ประกอบการมีการลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่
อาศัยอย่างต่อเนื่อง ตามพืน้ ทีเ่ ส้นทางขนส่งตามแนวรถไฟฟ้ า และการแข่งขันเพิม่ สูงขึน้ ทาให้ผปู้ ระกอบการในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ตอ้ งรับมือและปรับแผนธุรกิจอยูต่ ลอดเวลา เพื่อให้ทนั กับสถานการณ์การแข่งขันในปั จจุบนั ในขณะที่
ผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อที่อยู่อาศัยเพิม่ มากขึ้น และยังคงต้องการทาเลที่เดินทางสะดวก หลีกเลี่ยงการจราจร
ติดขัด รวมถึงปั จจัยอื่นๆ
บริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2532 โดยเริม่ ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ประเภททีอ่ ยู่อาศัยและการพาณิชย์ โดยมีทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 100 ล้านบาท ในระยะแรกได้ดาเนิน
ธุรกิจเกีย่ วกับการสร้างบ้านเดีย่ ว และทาวน์เฮ้าส์ ในลักษณะโครงการบ้านจัดสรร ต่อมาจึงขยายธุรกิจสูโ่ ครงการอาคาร
ชุด อาคารสานักงาน โรงแรมและรีสอร์ท ต่อมาในปี 2535 บริษัทฯ ได้แ ปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชน โดยมีทุนจด
ทะเบียนเพิม่ เป็ น 1,000 ล้านบาท และได้นาหุน้ สามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่
17 พฤศจิกายน 2536 โดยมุง่ เน้นพัฒนาโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยทัง้ แนวราบและแนวสูงหลายโครงการ จนกระทังในปี
่
2540
บริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศไทย ในปี 2542 บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมกระบวนการ ประเทศไทย
รวมมูลหนี้จานวนทัง้ สิน้ 8,113 ล้านบาท การปรับโครงสร้างหนี้เสร็จสิน้ ในปี 2545 โดยบริษทั ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสัง หาริม ทรัพ ย์เ พื่อ เป็ น ที่อ ยู่อ าศัย และเพื่อ การพาณิ ช ย์โ ครงการที่อ ยู่อ าศัย ทัง้ แนวราบและแนวสูง อยู่ภ ายใต้
แนวความคิดการสร้างสรรค์ทอ่ี ยูอ่ าศัยทีม่ คี ุณภาพ เพื่อสังคมคุณภาพด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบบ้านอย่างต่ อเนื่อง
ใช้วสั ดุก่อสร้างทีม่ คี ุณภาพมาตรฐาน พัฒนาการบริการทีท่ งั ้ ก่อนและหลังส่งมอบสินค้า และให้ความดูแลพัฒนาสังคมให้
มีความปลอดภัย และอบอุ่นเพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมายทีแ่ ตกต่างกัน จะเน้นกลุ่มลูกค้าที่มรี ายได้ปานกลางถึงผูม้ รี ายได้ระดับสูง “ศุภาลัย” เป็ นหนึ่งในผูน้ าด้านการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทม่ี ชี ่อื เสียงระดับแนวหน้า นอกจากจะมีภาพลักษณ์ทด่ี มี แี บรนด์ทด่ี ี ด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ม ี
การปรับโฉม พัฒนารูปแบบบ้านรูแบบใหม่ ภายใต้แบรนด์ใหม่ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาให้สอดคล้องกับไลฟ์ สไตล์ของผูอ้ ยูอ่ าศัย
ในยุค ดิจิทลั และยังมีการนานวัตกรรม เทคโนโลยี เข้ามาปรับใช้ในโครงการใหม่ๆของบริษัทฯ เช่นระบบ Home
automation, Home security เป็ นต้น รวมทัง้ มีการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยให้เอือ้ อานวยความสะดวกสบายแก่ผสู้ งู อายุมาก
ขึน้
ส่วนแบ่งการตลาดศุภาลัยจัดอยู่ในอันดับที่ 3 สภาวะการขายทีอ่ ยูอ่ าศัยในปี 2562 ยังคงมีแรงขับเคลื่อนเท่า
เดิมจากข้อมูลโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยทีย่ งั เปิ ดขายอยูท่ งั ้ หมดในปี 2561 โครงการคอนโดมิเนียมปี 2557 เป็ นปี ทม่ี ยี อดขาย
สูงสุด ในขณะทีป่ ี 2559-2561 มีการชะลอลงบ้าง แต่ยงั ถือว่ายอดขายเท่าๆกันทัง้ 3 ปี โครงการบ้านเดีย่ วมีอตั ราการ

ขายโดยทัวไปอยู
่
่ท่ี 2% ต่อเดือน เป็ นปกติในช่วง 4-5 ปี ทผ่ี ่านมาโดยในปี 2558-2561 มียอดขายเท่ากันทุกปี ซ่งึ
แนวโน้มบ้านแฝดทีข่ ายดีมากขึน้ ทาวโฮมอัตราการขายโดยทัวไปอยู
่
ท่ 3่ี %ต่อเดือนถือว่าเท่าๆ กันกับปี 2558-2561 ใน
ขณะเดียวกันมีแบรนด์ใหม่เกิดขึน้ มามากมาย แต่ยอดขายยังคงเท่าเดิม ซึ่งส่วนแบ่งการตลาดเริม่ หายไป แบนรด์ใหม่
ราคาต่อตารางเมตรขายถูกกว่าเยอะพอสมควร โปรโมชันลดแลกแจกแถมจั
่
ดเต็มกว่า อานาจต่อรองอยูท่ ผ่ี ซู้ อ้ื มากกว่า
ผูซ้ ้อื จึงมีโอกาสต่อรองราคาได้มากกว่า แบรนด์ใหม่มกั สร้างจุดขายทีแ่ ตกต่างซึ่งอาจเป็ นจุดที่ตรงกับใจลูกค้า ลูกค้ามี
ตัวเลือกเพิม่ มากขึ้น ตลาดอสัง หาริม ทรัพ ย์ส ะท้อ นให้เ ห็น ว่า ผู้ป ระกอบการหลายรายหัน มาลงทุ น ในตลาดบ้า น
จัดสรร ที่ถอื เป็ นช่องทางที่ได้รบั ความนิยมอยู่ในขณะนี้ เพราะเป็ นการเติบโตของผู้ท่ตี ้องการมีบ้านเพื่อซื้อเป็ นที่
อยู่อาศัยที่ตอบรับกับรายได้ท่เี พิม่ สูงขึน้ ทุกค่ายต่างงัดกลยุทธ์ออกมาแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อเร่ง ระบายสต๊อก
สินค้า คงเหลือออกให้ไ ด้ม ากที่สุดก่อนเกณฑ์มาตรการกาหนดสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหรือแอลทีวขี องธนาคาร
แห่งประเทศไทย จะทาให้อสังหาริมทรัพย์ไม่โต โดยจะกระทบมากคือบ้านเดีย่ วระดับ 3-7 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ น
การซือ้ บ้านหลังที่ 2 และ 3 ทีเ่ กิดจากความต้องการขยายครอบครัว ส่วนทาวโฮมยังไปได้เพราะส่วนใหญ่ซอ้ื เป็ นบ้าน
หลังแรก
ในปี 2561 ภาวะตลาดทีอ่ ยู่อาศัยโดยรวมน่ าจะเติบโตตามภาวเศรษฐกิจ เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุ นหลาย
ประการ ดังนี้ 1.ส่งออกมีแนวโน้มขยายตัว 2.การลงทุนของภาครัฐ ทีข่ ณะนี้เริม่ ใส่เม็ดเงินลงไป 3.ภาคเอกชนมีความ
มันใจและลงทุ
่
นต่อเนื่อง 4.จานวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเพิ่ม 5.ตลาดหุ้นที่มกี ารปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 6.
ต้นทุนค่าก่อสร้างไม่เพิม่ แต่อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่ามีปัจจัยทีจ่ ะกระทบต่อธุรกิจ คือ ต้นทุนทีด่ นิ ปรับขึน้ และแนวโน้ม
อัตราดอกเบี้ยจะมีการปรับขึน้ อีก 0.25-0.50 สตางค์ แต่เชื่อว่าไม่น่าจะส่งผลต่อราคาที่อยู่อาศัยปรับเพิม่ ขึน้ มากนัก
และปรับขึน้ เป็ นทางทาเล
ผูว้ จิ ยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ ประเภทแนวราบ
บริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อประโยชน์ ในการพัฒ นา
นวัตกรรมสูค่ ุณภาพสินค้า ชื่อเสียงภาพลักษณ์การส่งเสริมด้านการตลาดและการให้บริการตลอดจน เพื่อสร้างความพึง
พอใจต่อผลิตภัณฑ์สาหรับลูกค้าทุกกลุม่ เป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรณ์ ศาสตร์ท่สี ่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษัท
ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
2. เพื่อ ศึก ษาปั จ จัย ของการตลาดที่ม ีอิท ธิพ ลการตัด สิน ใจซื้อ อสัง หาริม ทรัพ ย์ป ระเภทแนวราบบริษัท
ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
3. เพื่อศึกษาด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ท่มี อี ิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบ
บริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

ขอบเขตของการวิ จยั
1. การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นกลุ่มประชากรศาสตร์ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลมีอายุตงั ้ แต่ 25 ปี
ขึน้ ไป
2. มุ่งศึก ษาปั จจัย ที่ม ีอิทธิพ ลต่อ การตัดสินใจซื้ออสังหาริม ทรัพ ย์ป ระเภทแนวราบบริ ษัท ศุภาลัย จากัด
(มหาชน)อของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วยด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัยด้านการตลาด
และปั จจัยด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ทม่ี ตี ่อบริษทั ศุภาลัยจากัด(มหาชน)

กรอบแนวคิ ด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ด้ำนประชำกรศำสตร์
1. เพศ
2. อำยุ
3. รำยได้
4. อำชีพ
5.ระดับกำรศึกษำ
6.สถำนภำพ

ปั จจัยด้านการตลาด
1.สินค้าและผลิตภัณฑ์
2.ทาเลทีต่ งั ้
3.ราคา
4.การส่งเสริมด้านการตลาด
5.บุคลากร
6.กระบวนการ
7.ลักษณะทางกายภาพ

กำรตัดสินใจซือ้ อสังหำริมทรัพย์ประเภทแนวรำบ
บริษทั ศุภำลัย จำกัด(มหำชน)
ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล

ปั จจัยด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์
1.ด้านตราสินค้า
2.ด้านความมันคง
่
3.ด้านการให้บริการ
4.ด้านความน่าเชื่อถือ

สมมุติฐานของการวิ จยั
1. ปั จ จัย ประชากรณ์ ศ าสตร์ท่ีแ ตกต่ า งกัน ส่ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ อสัง หาริม ทรัพ ย์ป ระเภทแนวราบ
บริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
2. ปั จจัยด้านการตลาดมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษทั ศุภาลัย จากัด
(มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
3. ชื่อเสียงและภาพลักษณ์มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษทั ศุภาลัย จากัด
(มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขจตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ทราบความแตกต่างของประชากรณ์ ศาสตร์ต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษัท
ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. ทราบปั จจัย ด้านการตลาดต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริม ทรัพย์ป ระเภทแนวราบบริษัท ศุภาลัย จากัด
(มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. ทราบถึงชื่อเสียงและภาพลักษณ์ต่อการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษทั ศุภาลัย จากัด
(มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
4. เพือ่ ประโยชน์สาหรับคนทีส่ นใจและเป็ นแนวทางการศึกษาเพิม่ พูนความรูใ้ นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การกาหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาการวิจยั ในครัง้ นี้ คือ ผูบ้ ริโภคที่เป็ นลูกค้าของบริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) เป็ น
ลูกค้าที่ตดั สินใจเลือกซื้อบ้านและเข้าอยู่อาศัยแล้วและกลุ่มลูกค้าผู้ท่สี นใจ การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจาก
จานวนผู้ท่ีส นใจ และเคยซื้อ บ้า นจัด สรรของบริษัท บริษัท ศุภ าลัย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุง เทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึง่ ผูว้ จิ ยั ไม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่ชดั ได้ จานวน 400 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิ จยั
งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative) สร้างขึน้ จากการอ้างอิงตามกรอบแนวคิดในการวิจยั ผูว้ จิ ยั
ได้ค ัด เลือ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งใช้วิธีสุ่ม ตัว อย่ า งโดยผ่ า นการตอบค าถามเป็ นแบบสอบถาม ( Questionnaire) ซึ่ง เป็ น
แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูต้ อบแบบสอบถามเอง (Self-Administered)
และใช้วธิ กี ารเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากการใช้คาถามแบบคัดกรองเพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่ม ี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริม ทรัพย์ป ระเภทแนวราบบริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทัง้ นี้เพือ่ ให้การวิจยั ครอบคลุมตัวแปรทีต่ อ้ งการศึกษาทัง้ หมดและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการวิจยั โครงสร้าง แบบสอบถามทัง้ หมดแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ประกอบด้วยคาถาม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบ บริษทั ศุภาลัย
จากัด(มหาชน) คาถามในส่วนนี้ประกอบด้วยคาถาม ในรูปแบบคาถามแบบปรนัยซึ่งเป็ น คาถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ในการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบ แหล่งข้อมูลที่ใช้ก่อนการตัดสินใจซื้อ ระยะในการพิจารณาก่อนการ
ตัดสินใจซื้อ ระดับราคาบ้านที่เลือกซื้อ บุคคลที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ และเหตุผลที่พจิ ารณาเลือกซื้อบ้าน
จัดสรร
ส่วนที่ 2 การประเมินความคิดเห็นเกีย่ วกับการตัดสินใจซื้อและปั จจัยส่วนประสมทาง การตลาด 4Ps ทีส่ ง่ ผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ อสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คาถามในส่วนนี้
ประกอบด้วยคาถามทัง้ หมด 18 ข้อ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม คาถามในส่วนนี้ประกอบด้วยคาถามทัง้ หมด 6 ข้อ ในรูปแบบ
คาถามแบบปรนั ยและ อัตนัยซึ่งเป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวในด้านต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนและสถานภาพสมรส

การวิ เคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติ ฐาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและทดสอบสมมติฐานของการวิจยั ในเรื่อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน
จัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการเก็บรวบรวมมา
จากแบบสอบถาม นามาประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ทางสถิติ SPSS ซึง่ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
การวิ เคราะห์เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
ศึก ษาลัก ษณะการกระจายของข้อ มู ล ในรู ป แบบของตารางแจกแจงความถี่ ( Frequency) ค่ า ร้อ ยละ
(Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ า เฉลี่ย (Mean) และค่ า ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพือ่ อธิบายลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
การวิ เคราะห์เชิ งอนุมาน (Inferential Statistics)
วิเครำะห์ขอ้ มูลเชิงปริมำณ (Quantitative Analysis) ทดสอบควำมสัมพันธ์ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อกำรตัดสินใจ
ซื้ออสังหำริมทรัพย์ประเภทแนวรำบบริษทั ศุภำลัย จำกัด(มหำชน)ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล
โดยใช้สถิตทิ ดสอบจำกค่ำ Chi - Square test และวัดขนำดควำมสัมพันธ์โดยค่ำสถิติ Contingency Coefficient ทีร่ ะดับ
นัยสำคัญทำงสถิตทิ ่ี 0.05 ประมวลผลข้อมูลจำกโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทำงสถิติ

ผลการวิ จยั
ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ตัวอย่าง จานวน 400 คน สรุปผลเป็ นโดยเรียงลาดับเป็ น
5 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ปั จจัยลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ด้านเพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มากกว่า
เพศชาย มี อายุ 31 – 40 ปี มากสุด มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพ
พนักงานบริษทั รายได้เฉลีย่ ครอบครัวต่อเดือน 40,001 - 60,000 บาท
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ ประเภท
แนวราบบริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สรุปผลการวิเคราะห์ได้
ดังนี้ ด้านลักษณะบ้านทีต่ อ้ งการบ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ มากสุด ด้านฟั งชันบ้
่ านทีต่ อ้ งการ 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ า มากสุด ด้าน
งบประมาณทีต่ งั ้ ไว้ มีงบประมาณทีต่ งั ้ ไว้มากกว่า 12 ล้าน ด้านระยะเวลาทีจ่ ะตัดสินใจซือ้ มากกว่า 6 - 12 เดือน ด้าน
วัตถุประสงค์ในการซือ้ เพราะต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยกว้างขึน้ ด้านบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ มีบุคลลทีม่ อี ทิ ธิพล
เป็ นตัวท่านเพียงคนเดียว
ส่วนที่ 3 ปั จจัยส่วนประสมการตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
3.1 ผลการวิเคราะห์ ปั จจัยส่วนประสมการตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษัท ศุภาลัย จากัด
(มหาชน) ในภาพรวมพบว่า ให้ความสาคัญในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ 4.12 ในรายด้าน ให้ความสาคัญระดับมากทีส่ ดุ ใน
ด้านช่องทางจัดจาหน่าย รองลงมา ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา ตามลาดับ
3.2 ผลการวิเคราะห์ ปั จจัยส่วนประสมการตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษัท ศุภาลัย จากัด
(มหาชน) ด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมนัน้ ให้ความสาคัญในระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ 4.08 ในรายด้านให้ความสาคัญในระดับ
มากทัง้ 5 ด้าน โดยสูงสุดสไตล์ / รูปแบบบ้าน มีความทันสมัย มีค่าเฉลีย่ 4.20 รองลงมา การจัดวางแบบแปลนบ้านมี
ความเหมาะสม มีค่าเฉลีย่ 4.14 สิง่ อานวยความสะดวก เช่น สโมสร สระว่ายน้ า สวนสาธารณะในโครงการ มีค่าเฉลีย่

4.10 และชื่อเสียงของเจ้าของโครงการ มีค่าเฉลีย่ 4.05 และน้อยสุด บ้านมีขนาดให้เลือกหลายขนาด มีค่าเฉลีย่ 3.90
ตามลาดับ
3.3 ผลการวิเคราะห์ ปั จจัยส่วนประสมการตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษัท ศุภาลัย จากัด
(มหาชน) ด้านราคา ในภาพรวมนัน้ ให้ความสาคัญในระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ 3.98 ในรายด้าน ให้ความสาคัญในระดับมาก
ทัง้ 4 ด้าน โดยสูงสุด คือราคาขายของโครงการมีความคุ้มค่ามาก มีค่าเฉลี่ย 4.06 รองลงมามีการจัดหาสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินที่หลากหลาย และอัตราดอกเบี้ยต่ า มีค่าเฉลี่ย 4.01 เงื่อนไขการผ่อนชาระของโครงการมีความจูงใจ
มีคา่ เฉลีย่ 3.95 และน้อยสุด ราคาเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและทาเลทีต่ งั ้ มีคา่ เฉลีย่ 3.95 ตามลาดับ
3.4 ผลการวิเคราะห์ ปั จจัยส่วนประสมการตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษัท ศุภาลัย จากัด
(มหาชน) ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ในภาพรวมนัน้ ให้ความสาคัญในระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ 4.23 ในรายด้านให้
ความสาคัญในระดับมากที่สุด จานวน 2 ด้าน โดยสูงสุด คือ ทาเลที่ตงั ้ ของสานักงานขายในการติดต่อ สะดวกในการ
เดินทาง มีคา่ เฉลีย่ 4.25 ทาเลทีต่ งั ้ ของโครงการอยูใ่ กล้ระบบขนส่ง เช่น รถไฟฟ้ า ทางด่วน วงแหวนฯ มีค่าเฉลีย่ 4.23
และให้ความสาคัญในระดับมาก คือ โครงการมีเว็บไซค์ให้เข้าชมและมีขอ้ มูลทีส่ ามารถดึงดูดความสนใจได้ มีค่าเฉลี่ย
4.20 ตามลาดับ
3.5 ผลการวิเคราะห์ ปั จจัยส่วนประสมการตลาดอสังหาริม ทรัพย์ประเภทแนวราบบริษัท ศุภาลัย จากัด
(มหาชน) ด้านส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมนัน้ ให้ค วามสาคัญในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ 4.20 ในรายด้านให้ความสาคัญ
ในระดั บ มากที่ สุ ด จ านวน 2 ด้ า น โดยสู ง สุ ด โครงการมี ก ารจั ด โปรโมชั น่ ของแถมเป็ นเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า
เช่น เครื่องปรับอากาศทุกห้อง เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ กนั ขโมย ที่น่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 4.31 รองลงมาการจัดรายการ
ส่งเสริมการขายสาหรับลูกค้าที่ตดั สินใจจองโครงการในช่วงแนะนาโครงการมีความจูงใจมาก และให้ความสาคัญใน
ระดับมาก จานวน 3 ด้าน ได้แก่ การมอบส่วนลดพิเศษให้แก่ลูกค้า มีค่าเฉลีย่ 4.20 การจัดบูธตามสถานทีต่ ่างๆ เช่น
ศูนย์การค้า ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ์ มีค่าเฉลีย่ 4.16 และน้อยสุด โครงการร่วมกับพันธมิตรเพื่อมอบสิทธิพเิ ศษให้
ลูกค้า มีคา่ เฉลีย่ 4.08 ตามลาดับ
ส่วนที่ 4 คุณภาพการบริการทีอ่ ทิ ธิพลมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษทั ศุภาลัย
จากัด (มหาชน) ผลการวิเคราะห์ คุณภาพการบริการทีอ่ ทิ ธิพลมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบ
บริษัท ศุ ภ าลัย จ ากัด (มหาชน) ในภาพรวมนัน้ มีคุ ณ ภาพการบริก ารในระดับ มาก มีค่ า เฉลี่ย 4.18 ในรายด้า น
มีกระบวนการตัดสินใจซื้อในระดับมากที่สุด จานวน 3 ด้าน โดยสูงสุด คือ พนักงานขายมีความใส่ใจและตอนรับเป็ น
อย่ า งดี มีค่ า เฉลี่ย 4.20 รองลงมา การรับ ประกัน ผลงานหลัง การส่ง มอบบ้า น มีค่ า เฉลี่ย 4.09 และบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมภายในโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.02 และมีการตัดสินใจในระดับมาก จานวน 3 ด้าน เรียงอันดับ ตาม
ค่าเฉลี่ย ได้แก่ บริการงานแจ้งซ่อมหลังการขาย ความรวดเร็ว ฉับไว งานมีคุ ณภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.26 โครงการมี
แนวทางในการแก้ไขและป้ องกันทีด่ มี คี ่าเฉลีย่ 4.21 และน้อยสุดความเชื่อถือได้ของการก่อสร้างทีร่ ะบุไว้ในสัญญา มี
ค่าเฉลีย่ 4.15 ตามลาดับ
ส่วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจยั
สมมติฐาน 1 ปั จจัยลักษณะส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบ
บริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมมติฐานย่อย 1.1 ปั จจัยลักษณะส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภท
แนวราบบริษัท ศุ ภาลัย จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริม ณฑล ด้านลักษณะบ้านที่
ต้องการ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานย่อย 1.1 กล่าวได้ว่าเป็ นการยอมรับ H1 หรือ ปั จจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่
อายุ สถานภาพ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย ครอบครัวต่ อเดือ นส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ด้านลักษณะบ้านที่ตอ้ งการ และเมื่อวัดระดับขนาดความสัมพันธ์พบว่าด้านอาชีพ (C. = 0.452) ส่งผลต่อพฤติกรรม
ด้านลักษณะบ้านทีต่ อ้ งการสูงสุด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
สมมติฐานย่อย 1.2 ปั จจัยลักษณะส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสัง หาริมทรัพย์ประเภท
แนวราบบริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านฟั งชันบ้
่ านทีต่ อ้ งการ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานย่อย 1.2 กล่าวได้วา่ เป็ นการยอมรับ H1 หรือ ปั จจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือนส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษทั
ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านฟั งชันบ้
่ านทีต่ อ้ งการ และเมื่อวัดระดับ
ขนาดความสัม พันธ์พบว่าด้านอาชีพ (C. = 0. 420 ) ส่ง ผลต่ อพฤติก รรมด้านฟั ง ชันบ้
่ านที่ต้อ งการ สูง สุด อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
สมมติฐานย่อย 1.3 ปั จจัยลักษณะส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภท
แนวราบบริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านงบประมาณทีต่ งั ้ ไว้
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานย่อย 1.3 กล่าวได้ว่าเป็ นการยอมรับ H1 หรือ ปั จจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือนส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ด้านงบประมาณที่ตงั ้ ไว้ และเมื่อวัดระดับขนาดความสัมพันธ์พบว่าด้านอาชีพ (C. = 0.460) ส่งผลต่อพฤติกรรมด้าน
งบประมาณทีต่ งั ้ ไว้ สูงสุด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
สมมติฐานย่อย 1.4 ปั จจัยลักษณะส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภท
แนวราบบริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริม ณฑล ด้านระยะเวลาที่จะ
ตัดสินใจซือ้
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานย่อย 1.4 กล่าวได้ว่าเป็ นการยอมรับ H1 หรือ ปั จจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ครอบครัวต่อเดือนส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์
ประเภทแนวราบบริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านระยะเวลาที่
จะตัดสินใจซือ้ และเมื่อวัดระดับขนาดความสัมพันธ์พบว่าด้านอาชีพ (C. = 0.452) ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านระยะเวลาที่
จะตัดสินใจซือ้ สูงสุด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
สมมติฐานย่อย 1.5 ปั จจัยลักษณะส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภท
แนวราบบริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านวัตถุประสงค์ในการ
ซือ้
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานย่อย 1.5 กล่าวได้ว่าเป็ นการยอมรับ H1 หรือ ปั จจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่
อายุ สถานภาพ ระดับ การศึก ษา อาชีพ และรายได้เ ฉลี่ย ครอบครัว ต่ อ เดือ นส่ง ผลต่ อ พฤติก รรมการตัด สิน ใจซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ด้านวัตถุประสงค์ในการซือ้ และเมือ่ วัดระดับขนาดความสัมพันธ์พบว่าด้านรายได้เฉลีย่ ครอบครัวต่อเดือน (C. = 0.423)
ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการซือ้ สูงสุด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
สมมติฐานย่อย 1.6 ปั จจัยลักษณะส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรั พย์ประเภท
แนวราบบริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
การตัดสินใจ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานย่อย 1.6 กล่าวได้ว่าเป็ นการยอมรับ H1 หรือ ปั จจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่
รายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือนส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษทั ศุภาลัย
จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านบุคคลที่มอี ิทธิพลต่อการตัดสินใจ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05

สมมติฐาน 2 ปั จจัยส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ป ระเภทแนวราบ
บริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมมติฐานย่อย 2.1 ปั จจัยส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภท
แนวราบบริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริม ณฑล ด้านลักษณะบ้านที่
ต้องการ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานย่อย 2.1 ได้ว่าเป็ นการยอมรับ H1 หรือ ปั จจัยส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริม ทรัพย์ป ระเภทแนวราบบริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านลักษณะบ้านทีต่ อ้ งการและเมื่อวัดระดับขนาดความสัมพันธ์พบว่าด้านช่องทางจัด
จาหน่าย(C. = 0.425) ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านลักษณะบ้านทีต่ อ้ งการสูงสุด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
สมมติฐานย่อย 2.2 ปั จจัยส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภท
แนวราบบริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านฟั งชันบ้
่ านทีต่ อ้ งการ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานย่อย 2.2 ได้ว่าเป็ นการยอมรับ H1 หรือ ปั จจัยส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริม ทรัพย์ป ระเภทแนวราบบริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านฟั งชันบ้
่ านที่ต้องการและเมื่อวัดระดับขนาดความสัมพันธ์พบว่าด้านช่องทาง
จัดจาหน่าย(C. = 0.434) ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านฟั งชันบ้
่ านทีต่ อ้ งการสูงสุด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
สมมติฐานย่อย 2.3 ปั จจัยส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภท
แนวราบบริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านงบประมาณทีต่ งั ้ ไว้
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานย่อย 2.3 ได้ว่าเป็ นการยอมรับ H1 หรือ ปั จจัยส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริม ทรัพย์ป ระเภทแนวราบบริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุง เทพมหานครและปริม ณฑล ด้า นงบประมาณที่ต งั ้ ไว้แ ละเมื่อ วัดระดับ ขนาดความสัม พัน ธ์พ บว่า ด้า นส่ง เสริม
การตลาด(C.= 0.337) ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านงบประมาณทีต่ งั ้ ไว้สงู สุด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
สมมติฐานย่อย 2.4 ปั จจัยส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภท
แนวราบบริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริม ณฑล ด้านระยะเวลาที่จะ
ตัดสินใจซือ้
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานย่อย 2.4 ได้ว่าเป็ นการยอมรับ H1 หรือ ปั จจัยส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริม ทรัพย์ป ระเภทแนวราบบริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านระยะเวลาทีจ่ ะตัดสินใจซื้อและเมื่อวัดระดับขนาดความสัมพันธ์พบว่าด้านส่งเสริม
การตลาด(C. = 0.324) ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านระยะเวลาทีจ่ ะตัดสินใจซือ้ สูงสุด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
สมมติฐานย่อย 2.5 ปั จจัยส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภท
แนวราบบริษทั ศุภาลัยจากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านวัตถุประสงค์ในการซือ้
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานย่อย 2.5 ได้ว่าเป็ นการยอมรับ H1 หรือ ปั จจัยส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริม ทรัพย์ป ระเภทแนวราบบริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อและเมื่อวัดระดับขนาดความสัมพันธ์พบว่าด้านผลิตภัณฑ์
(C. = 0.399) ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการซือ้ สูงสุด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
สมมติฐานย่อย 2.6 ปั จจัยส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภท
แนวราบบริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
การตัดสินใจ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานย่อย 2.6 ได้ว่าเป็ นการยอมรับ H1 หรือ ปั จจัยส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อ
พฤติก รรมการตัด สิน ใจซื้อ อสัง หาริม ทรัพ ย์ป ระเภทแนวราบบริษัท ศุ ภ าลัย จ ากัด (มหาชน)ของผู้บ ริโ ภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านบุคคลที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และเมื่อวัดระดับขนาดความสัมพันธ์พบว่า
ด้านช่องทางจัดจาหน่ าย(C. = 0.245 ) ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านบุคคลที่มอี ิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสูงสุด อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
สมมติฐาน 3 ปั จจัยคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบ
บริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมมติฐานย่อย 3.1 ปั จจัยคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภท
แนวราบบริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริม ณฑล ด้านลักษณะบ้านที่
ต้องการ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานย่อย 3.1 ได้วา่ เป็ นการยอมรับ H0 หรือ ปั จจัยคุณภาพการให้บริการไม่สง่ ผลต่อ
พฤติก รรมการตัด สิน ใจซื้ อ อสัง หาริม ทรัพ ย์ป ระเภทแนวราบบริษัท ศุ ภ าลัย จ ากัด (มหาชน)ของผู้บ ริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านลักษณะบ้านทีต่ อ้ งการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.5
สมมติฐานย่อย 3.2 ปั จจัยคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภท
แนวราบบริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านฟั งชันบ้
่ านทีต่ อ้ งการ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานย่อย 3.2 ได้วา่ เป็ นการยอมรับ H0 หรือ ปั จจัยคุณภาพการให้บริการไม่สง่ ผลต่อ
พฤติก รรมการตัด สิน ใจซื้อ อสัง หาริม ทรัพ ย์ป ระเภทแนวราบบริษัท ศุ ภ าลัย จ ากัด (มหา ชน)ของผู้บ ริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านฟั งชันบ้
่ านทีต่ อ้ งการ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
สมมติฐานย่อย 3.3 ปั จจัยคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ประเภท
แนวราบบริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านงบประมาณทีต่ งั ้ ไว้
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานย่อย 3.3 ได้วา่ เป็ นการยอมรับ H1 หรือ ปั จจัยคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริม ทรัพย์ป ระเภทแนวราบบริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านงบประมาณทีต่ งั ้ ไว้ และเมื่อวัดระดับขนาดความสัมพันธ์พบว่าด้านความใส่ใจและ
ตอนรับ (C. = 0.325) ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านงบประมาณทีต่ งั ้ ไว้ สูงสุด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
สมมติฐานย่อย 3.4 ปั จจัยคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ป ระเภท
แนวราบบริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริม ณฑล ด้านระยะเวลาที่จะ
ตัดสินใจซือ้
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานย่อย 3.4 ได้วา่ เป็ นการยอมรับ H0 หรือ ปั จจัยคุณภาพการให้บริการไม่สง่ ผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริม ทรัพย์ป ระเภทแนวราบบริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านระยะเวลาทีจ่ ะตัดสินใจซือ้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
สมมติฐานย่อย 3.5 ปั จจัยคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภท
แนวราบบริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านวัตถุประสงค์ในการ
ซือ้
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานย่อย 3.5 ได้ว่าเป็ นการยอมรับ H1 หรือ ปั จจัยคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อ
พฤติก รรมการตัด สิน ใจซื้อ อสัง หาริม ทรัพ ย์ป ระเภทแนวราบบริษัท ศุ ภ าลัย จ ากัด (มหาชน)ของผู้บ ริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านวัตถุประสงค์ในการซือ้ และเมื่อวัดระดับขนาดความสัมพันธ์พบว่าด้านความเชื่อถือ
ได้(C. = 0.339) ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการซือ้ สูงสุด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
สมมติฐานย่อย 3.6 ปั จจัยคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภท
แนวราบบริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
การตัดสินใจ

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานย่อย 3.6 ได้วา่ เป็ นการยอมรับ H0 หรือ ปั จจัยคุณภาพการให้บริการไม่สง่ ผลต่อ
พฤติกรรมการตัด สินใจซื้ออสังหาริม ทรัพย์ป ระเภทแนวราบบริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05

การอภิ ปลายผลการวิ จยั
จากผลงานวิจยั ทีค่ น้ พบนามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. จากผลวิจยั ปั จจัยลักษณะบุคคลส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 31 - 40 ปี รองลงมา อายุ 26 - 30 ปี
มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานบริษทั มีรายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือน
40,001 - 60,000 บาท พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ใน
ด้านลักษณะบ้านทีต่ อ้ งการส่วนมากเป็ นบ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ ฟั งชันบ้
่ านทีต่ อ้ งการเป็ น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ า มีงบประมาณ
ทีต่ งั ้ ไว้มากกว่า 12 ล้าน มากสุด ด้านระยะเวลาทีจ่ ะตัดสินใจซือ้ มากกว่า 6 - 12 เดือน มีวตั ถุประสงค์ในการซือ้ เพราะ
ต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยกว้างขึน้ มากสุด บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ คือตัวเอง
2. จากผลวิจยั ปั จจัยส่วนประสมการตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
มีความสาคัญในระดับมาก ระดับมากทีส่ ดุ ในด้านช่องทางจัดจาหน่าย รองลงมา ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์
และด้า นราคา ตามล าดับ ซึ่ง ในรายให้ค วามส าคัญ สูง สุ ด สไตล์ หรือ รูป แบบบ้า น มีค วามทัน สมัย ด้า นราคาให้
ความสาคัญสูงสุดราคาขายของโครงการมีความคุม้ ค่ามาก ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ให้ความสาคัญสูงสุดทาเลทีต่ งั ้
ของสานักงานขายในการติดต่อสะดวกในการเดินทาง และด้านส่งเสริมการตลาดให้ความสาคัญสูงสุดโครงการมีการจัด
โปรโมชันของแถมเป็
่
นเครือ่ งใช้ไฟฟ้ า
3. จากผลวิจยั คุณภาพการบริการที่อทิ ธิพลมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษทั
ศุภาลัย จากัด (มหาชน) มีคุณภาพการบริการในระดับมากสูงสุด พนักงานขายมีความใส่ใจและตอนรับเป็ นอย่างดี
รองลงมา การรับประกันผลงานหลังการส่งมอบบ้าน และบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในโครงการ และในระดับมาก
ได้แก่ บริการงานแจ้งซ่อมหลังการขาย ความรวดเร็ว ฉับไว งานมีคุณภาพ โครงการมีแนวทางในการแก้ไขและป้ องกัน
ทีด่ แี ละน้อยสุดความเชื่อถือได้ของการก่อสร้างทีร่ ะบุไว้ในสัญญา ตามลาดับ
4. จากผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่ า ปั จ จัย ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลส่ ง ผลต่ อ พฤติก รรมการตัด สิน ใจซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือนส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริม ทรัพย์ประเภทแนวราบบริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ด้านลักษณะบ้านที่
ต้องการและด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อ ปั จจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อ เดือน
ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษทั ศุภาลัยจากัด(มหาชน) ด้านฟั งชันบ้
่ านที่
ต้องการ ปั จจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อ
เดือ นส่ง ผลต่ อ พฤติก รรมการตัด สิน ใจซื้อ อสัง หาริม ทรั พ ย์ป ระเภทแนวราบบริษัท ศุ ภ าลัย จ ากัด (มหาชน) ด้า น
งบประมาณที่ตงั ้ ไว้ ปั จจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อ
เดือนส่งผลต่อ พฤติกรรมการตัด สิน ใจซื้ออสังหาริม ทรัพ ย์ป ระเภทแนวราบบริษัท ศุ ภาลัย จ ากัด (มหาชน) ด้า น
ระยะเวลาทีจ่ ะตัดสินใจซือ้ ปั จจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉลีย่ ครอบครัวต่อเดือนส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซือ้ อสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ด้านบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ และเมื่อวัด

ระดับขนาดความสัมพันธ์พบว่าด้านอาชีพ ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านลักษณะบ้านที่ต้องการ ด้านฟั งชันบ้
่ านที่ต้องการ
ด้านงบประมาณทีต่ งั ้ ไว้ ด้านระยะเวลาทีจ่ ะตัดสินใจซือ้ สูงสุดและด้านรายได้เฉลีย่ ครอบครัวต่อเดือนส่งผลต่อพฤติกรรม
ด้านวัตถุประสงค์ในการซือ้ สูงสุด
5. จากผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่า ปั จ จัย ส่ว นประสมการตลาดส่ง ผลต่ อ พฤติก รรมการตัด สิน ใจซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ได้แก่ ด้านลักษณะบ้านที่ต้องการ ด้านฟั งชันบ้
่ านที่ต้องการ ด้านงบประมาณที่ตงั ้ ไว้ ด้านระยะเวลาที่จะตัดสินใจซื้อ
ด้านวัตถุประสงค์ในการซือ้ และด้านบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ โดยผลวิจยั พบว่า ด้านช่องทางจัดจาหน่ายส่งผล
ต่อพฤติกรรมด้านลักษณะบ้านที่ตอ้ งการด้านฟั งชันบ้
่ านที่ตอ้ งการและด้านบุคคลที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสูงสุด
ด้ า นส่ ง เสริม การตลาดส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมด้ า นงบประมาณที่ต ัง้ ไว้ แ ละด้ า นระยะเวลาที่ จ ะตัด สิน ใจซื้ อ สู ง สุ ด
ด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อสูงสุด และผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยคุณภาพการ
ให้บริการส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษทั ศุภาลัย จากัด(มหาชน) ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ ด้านงบประมาณทีต่ งั ้ ไว้ และด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อ โดยผล
วิจยั พบว่า ด้านความใส่ใจและตอนรับส่งผลต่อพฤติกรรมด้านงบประมาณทีต่ งั ้ ไว้ สูงสุด และด้านความเชื่อถือได้สง่ ผล
ต่อพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการซือ้ สูงสุด

ข้อเสนอแนะในงานวิ จยั ครัง้ นี้
1. จำกผลวิจยั พบว่ำให้ควำมสำคัญต่อปั จจัยส่วนประสมกำรตลำดด้ำนช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยสูงสุด ดังนัน้
ควรโครงกำรจัดสร้ำงอสังหำริมทรัพย์ควรมีโครงกำรในพืน้ ทีช่ ุมชน มีโครงกำรใกล้ยำ่ นทำงำนและมีทำเลทีต่ งั ้ โครงกำรที่
ดีมสี ภำพแวดล้อมดี ใกล้แหล่งชุมชน มีควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงและสะดวกในกำรเดินทำง ใกล้สำธำรณูปโภค เช่น
รถไฟฟ้ ำ ทำงด่วน สถำนทีร่ ำชกำร และศูนย์กำรค้ำ เป็ นต้น
2. จำกผลวิจยั ปั จจัยลักษณะส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมกำรตัดสินใจซือ้ อสังหำริมทรัพย์ประเภทแนวรำบ
บริษทั ศุภำลัย จำกัด (มหำชน) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลดังนั ้น ควรให้ควำมสำคัญกับกำร
ออกแบบอสังหำริมทรัพย์ท่สี วยงำมทันสมัย กำรออกแบบพืน้ ที่ใช้สอยให้เหมำะสม และควรให้ควำมสำคัญในควำม
แข็งแรงคงทนของโครงสร้ำงอสังหำริมทรัพย์คุณภำพของวัสดุทใ่ี ช้ในกำรก่อสร้ำง ควำมหลำกหลำยของสิง่ อำนวยควำม
สะดวก รับประกันซ่อมแซมหลังกำรขำย ตลอดจนมีกำรอำนวยควำมสะดวกโดยกำรรักษำควำมปลอดภัย กำรมีระบบ
ควบคุมกำรเข้ำ -ออกอำคำรอุปกรณ์ตรวจจับสัญญำณเตือนภัย มีระบบประกำศแจ้งเหตุและมีระบบไฟสำรองฉุ กเฉิน
ภำยใน เป็ นต้น
3. จำกผลวิจ ัย พบว่ ำ คุ ณ ภำพกำรให้ บ ริก ำรด้ ำ นควำมเชื่อ ถือ ได้ ส่ ง ผลต่ อ พฤติก รรมกำรตัด สิน ใจซื้อ
อสังหำริม ทรัพย์ประเภทแนวรำบบริษัท ศุภำลัย จำกัด (มหำชน) ด้ำนวัตถุป ระสงค์ในกำรซื้อ สูงสุด ดังนัน้ ควรให้
ควำมสำคัญกับคุณภำพกำรให้บริกำรทีไ่ ด้มำตรฐำนและเหมำะสม ควรส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
ควำมเชื่อมันแก่
่ ผสู้ นใจซื้อ พนักงำนจะต้องให้บริกำรด้วยควำมสุภำพมี กำรให้ขอ้ มูลโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ทถ่ี ูกต้อง
ชัดเจนมีกำรติดต่อสือ่ สำรทีม่ ปี ระสิทธิภำพเพือ่ เป็ นกำรสร้ำงควำมมันใจในผู
่
ซ้ อ้ื และผูส้ นใจซือ้ อสังหำริมทรัพย์มำกยิง่ ขึน้

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้เพื่อศึกษาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบ บริษทั ศุภาลัย
จากัด(มหาชน)ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริม ณฑล ได้สาเร็จได้ด้วยความอนุ เคราะห์ของ อาจารย์
ดร. ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล อาจารย์ทป่ี รึกษางานค้นคว้าอิสระทีไ่ ด้สละเวลาให้คาแนะนา ตรวจทาน แก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆ
รวมไปถึงให้ความรูท้ ส่ี าคัญสาหรับการศึกษางานวิจยั ในครัง้ นี้ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามคาแหงทุกท่านทีไ่ ด้ให้ความรู้ ทาให้ผวู้ จิ ยั สามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้
เรียนมาประยุกต์ใช้ในงานวิจยั ฉบับนี้
ขอขอบพระคุณบริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ที่ได้ให้โอกาสผู้วจิ ยั ในการทางานควบคู่ ไปกับการศึกษาต่อ
ปริญญาโท ซึ่งได้นาความรูแ้ ละประสบการณ์ท่ผี วู้ จิ ยั ได้รบั จากการทางาน มาประยุกต์ใช้ในการงานค้นคว้านี้ และคุณ
พ่อ คุณแม่ คนในครอบครัว และเพื่อนๆ ทีค่ อยให้การสนับสนุ น ช่วยเหลือและอยูเ่ บือ้ งหลังความสาเร็จของผูว้ จิ ยั ตลอด
มาและหวัง เป็ นอย่ า งยิ่ง ว่ า งานชิ้น นี้ จ ะเป็ นประโยชน์ ต่ อ บริษัท ผู้พ ัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์ไ ม่ ม ากก็น้ อ ย ส าหรับ
ข้อบกพร่องต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในงานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั ขอน้อมรับผิดไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว
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