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บทคดัย่อ 

 
การศกึษาค้นควา้วจิยัครัง้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศกึษา ส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มอีทิธพิลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้บา้นเดีย่วโครงการภสัสร ของบรษิทัพฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั
ครัง้นี้คอื ลูกค้าที่ตดัสนิใจซื้อบ้านเดี่ยวในโครงการภสัสร รงัสติ คลอง 3 และโครงการภสัสร พฒันาการ จ านวน  
200 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของลูกค้าที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือเพศชาย มีอายุระหว่าง               

35-44 ปี มสีถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั มกีารศกึษาระดบัสูงกว่าปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็นพนักงานบรษิัทเอกชน             
มรีายไดส้ว่นบุคคลเฉลีย่ต่อเดอืน 47,500 – 64,999 บาท และมจี านวนสมาชกิในครอบครวั 2-4 คน 

ลกูคา้สว่นใหญ่ใหร้ะดบัความส าคญัต่อส่วนประสมการตลาดบรกิารดา้นราคาอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ และ
ให้ความส าคญัต่อดา้นผลติภณัฑ์ ด้านท าเลที่ตัง้ ด้านกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด และดา้นบุคลากร อยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 

ลกูคา้ส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความส าคญัต่อการตดัสนิใจซือ้ อยู่ในระดบัมาก ทุกดา้น เรยีงจากมากไปน้อย 
ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูถ้งึความตอ้งการ ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซือ้ ดา้นการคน้หาขอ้มลู และดา้น
ความรูส้กึภายหลงัการซือ้ ตามล าดบั 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
ลูกค้าที่มีอาชีพ รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครอบครวั และระดับการศึกษา

แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้บ้านภสัสร ของบรษิทั พฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั ดา้นการตดัสนิใจซือ้ )มหาชน( 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ์ ราคา ท าเลทีต่ัง้ และกระบวนการ มอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้บา้นภสัสร ของบรษิทั พฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั )มหาชน( ดา้นการตดัสนิใจซือ้ อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 37.1  
 
ค าส าคญั: สว่นประสมการตลาดบรกิาร บา้นเดีย่ว โครงการภสัสร 
 
 
 
_________________________ 
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Abstract 
 
The purpose of this research is to study Service Marketing Mix influencing on buying decision 

in a single house of Passorn Project, Pruksa Real Estate Public Co.,Ltd. The sample in this research is 
200 customer who have bought a single house of Passorn Project Rangsit Klong 3 and Passorn Project 
Pattanakarn. It is conducted by questionnaires as the tool to collect the data.  

The results are analyzed as follows: 
The majority of demographic characteristics of customers in this sample group are male, aged 

between 35-44 years old with married/living together. The level of education was above bachelor's 
degree, they were employees in private companies with average monthly income of Baht 47,500 – 
64,999 and the number of family member is 2-4 persons. 

The most consumers give the important towards service marketing mix in term of price at very 
good level and in term of product, place, process, physical evidence, promotion and people are at the 
good level, respectively.  

The most consumers give the important towards buying decision at good level in all aspects. 
Considering from highest to lowest is need recognition, evaluation of alternative, purchase, search and 
post purchase evaluation aspects, respectively. 

The results of hypotheses testing are summarized as follows:  
The consumers with different occupation, average monthly income, number of family member 

and education affected differences in buying decision in a single house of Passorn Project, Pruksa Real 
Estate Public Co.,Ltd. in term of purchase aspects at statistical significance of 0.05 and 0.01 level, 
respectively.  

Service marketing mix in the aspect of product, price, place and process influencing on buying 
decision in a single house of Passorn Project, Pruksa Real Estate Public Co.,Ltd. in term of purchase 
aspects at statistical significance of 0.01 level, which can be explained by 37.1 percent. 
 
Keyword: Service Marketing Mix, Single House, Passorn Project 
 
บทน า 

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จ ากัด )มหาชน( ก่อตัง้เมื่อปี 2536 โดยคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ ์
ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เป็นบรษิทัฯ ทีม่ผีลการด าเนินงานทีม่กี าไรตลอด 16 ปีทีผ่่านมา แมใ้นช่วง
ภาวะเศรษฐกจิตกต ่าและไดก้า้วขึน้เป็นผูน้ าในตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นปี พ.ศ. 2552 บรษิทัฯ ไดว้างเป้าหมายการ
เติบโตของรายได้ไม่น้อย 25% ต่อปี และมรีายได้ 100,000 ลา้นบาทภายในปี พ.ศ. 2560  ซึง่บรษิัทได้ประกอบ
ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทบา้นทาวน์เฮาส์ บา้นเดีย่ว และอาคารชุด  ครอบคลุมท าเลทีม่ศีกัยภาพ และ
การเจรญิเติบโตสงู ในเขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล ในปี พ.ศ.2552 บรษิัท พฤกษาเรยีลเอสเตท  จ ากดั 
)มหาชน( ไดท้ าการขยายกลุ่มเป้าหมายบา้นเดีย่วไปในตลาดใหม่ๆ  โดยพฒันาตราสนิคา้ใหม่ เช่น Passorn Pride, 
Passorn Prestige ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้ที่แตกต่างกัน โครงการภัสสรเปิดตัวเมื่อเดือนพฤษภาคม               
พ.ศ. 2552 ทีผ่่านมา ซึง่ไดร้บัการตอบรบัจากลกูคา้เป็นอย่างด ีจากจ านวนลูกคา้ทีเ่ขา้มาเยีย่มชมบา้นในโครงการ
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ภสัสร ในปัจจุบนัลกูคา้มคีวามตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัมากขึน้ และมปัีจจยัต่างๆ มากมายเป็นเหตุผลเขา้มาเกีย่วขอ้งใน
การตดัสนิซือ้ ดงัเช่น ลกูคา้ทีเ่ขา้เยีย่มชมบา้นในโครงการภสัสร สว่นใหญ่มคีวามตอ้งการซือ้ทีอ่ยู่อาศยั    
 ในปัจจุบนัทีอ่ยู่อาศยัเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัการด าเนินชวีติของมนุษยท์ุกคน นอกเหนือไปจากสิง่จ าเป็น
ในการครองชพี การมทีีอ่ยู่อาศยัเป็นของตนเองนบัเป็นปัจจยัพืน้ฐานทีส่ าคญัของประชาชน เพราะนอกจากจะช่วย
ให้ครอบครวัมคีวามมัน่คงในการอยู่อาศยั ยกระดบัคุณภาพชวีติความเป็นอยู่ให้สงูขึน้ ยงัช่วยส่งเสรมิการลงทุน
ระยะยาวของประชาชนดว้ย จงึเกดิเป็นธุรกจิการรบัสรา้งทีอ่ยู่อาศยั เรยีกว่า ธุรกจิบา้นจดัสรร  
 การด าเนินธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์หป้ระสบความส าเรจ็นัน้ จ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญักบัการเลอืกตลาด
ทีเ่หมาะสม เพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายทีช่ดัเจนขึน้ เพื่อช่วยให้นักการตลาดมทีศิทางในการวางแผนทางการตลาดที่
แน่นอน และพฒันาสว่นประสมทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ เนื่องจาก
ผูซ้ือ้มกัจะพจิารณาถงึปัจจยัต่างๆ รอบดา้นโดยการตดัสนิใจซือ้ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง  นักการตลาดจ าเป็นที่
จะต้องเขา้ใจสญัญาณของลกูคา้ว่าตอ้งการอะไรจากบทความต่างๆ ทีเ่ป็นรายงานภาวะและสถานการณ์ดา้นตลาด
อสงัหารมิทรพัยส์ามารถสะทอ้นใหเ้หน็พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในตลาดอสงัหารมิทรพัยไ์ดห้ลายประการพบว่าผูบ้รโิภค
มีก าลังซื้อด้วยเงินสดมีจ านวนน้อยไม่ถึง 20% ส่วนใหญ่ต้องอาศัยการกู้ยืมกับสถาบันการเงิน ในวงเงินสูง              
ความสะดวกรวดเร็วในการกู้และในภาวะการณ์อตัราดอกเบี้ยต ่าจะส่งผลให้ลูกค้ามีอตัราการซื้อบ้านเพิ่มขึ้น  
)ปรยีา เทศนอก. 2553: ออนไลน์( ดงันัน้บรษิัททีพ่ฒันาดา้นอสงัหารมิทรพัยจ์งึต้องมกีารปรบักลยุทธเ์พื่อรองรบั
ความต้องการของลูกค้า ซึ่งธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์จะมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจประเทศไทย เป็นภาคน าของ
เศรษฐกจิอย่างต่อเน่ืองและเป็นปัจจยัส าคญัในการกระตุน้ใหเ้กดิการลงทุนในธุรกจิและสรา้งธุรกจิอื่นอย่างต่อเนื่อง 
เช่น ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจการจัดสวน เฟอร์นิเจอร์ และธุรกิจตกแต่งภายใน รวมถึงธุรกิจบริการต่างๆ                    
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจินี้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจ ัยสนใจที่จะศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้โครงการภสัสร และเพื่อการวางแผนการตลาด คอืศกึษาความต้องการของลกูคา้เกีย่วกบักระบวนการ
ตดัสนิใจซือ้ เนื่องจากบา้นเป็นสนิคา้ทีม่รีาคาแพง เพื่อที่จะสามารถน าผลที่ไดน้ัน้มาวางแผนกลยุทธใ์หเ้หมาะสม
กับสภาวะสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม และความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วในธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย ์ซึง่เป็นธุรกจิทีส่นิคา้มมีูลค่าสงู ลกูคา้โดยทัว่ไปไม่ไดม้คีวามต้องการซือ้บ่อยๆ รวมทัง้บา้นยงัถอื
เป็นปัจจยัที่มีความส าคญักบัชีวติและบุคคลในครอบครวั ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึสนใจศึกษาการตดัสนิใจซื้อบ้านเดี่ยว
โครงการภัสสร และส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของโครงการภัสสร                   
ทัง้ 2 โครงการ ซึง่เป็นโครงการภสัสร เพรสทจิ ทีม่รีาคาบา้น 5-10 ลา้นบาท 
 
ความมุ่งหมายของงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจซือ้บา้นในโครงการภสัสร ของบรษิทั พฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ เดือน และจ านวน
สมาชกิในครอบครวัของลกูคา้ 
 2. เพื่อศกึษาส่วนประสมการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นท าเลทีต่ัง้ ดา้น
การส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้บา้นภสัสร ของบรษิทั พฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั )มหาชน( 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  
1. ตวัแปรอสิระ )Independent Variables) แบ่งเป็นดงันี้ 

1.1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และจ านวนสมาชกิในครอบครวั 

1.2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นท าเลทีต่ัง้ ดา้น
การสง่เสรมิทางการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 

2. ตัวแปรตาม )Dependent Variable) คือ การตัดสินใจซื้อบ้านภัสสร ของ บริษัท พฤกษาเรียล
เอสเตท จ ากดั )มหาชน( 

 
 

สมมติฐานของการวิจยั 
 1. ลูกค้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ส่วน
บุคคลเฉลีย่ต่อเดอืน และจ านวนสมาชกิในครอบครวั แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้บา้นภสัสร ของบรษิทัพฤกษา
เรยีลเอสเตท จ ากดั )มหาชน( แตกต่างกนั 
 2. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบด้วย ด้านผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ด้านท าเลทีต่ัง้ ด้านการ
สง่เสรมิทางการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้
บา้นภสัสร ของ บรษิทั พฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั )มหาชน(  
 
ทบทวนวรรณกรรม 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกบัข้างต้น พบว่า ประเภทของบ้านจดัสรรในโครงการและ
การศกึษาขอ้มูลเพื่อใชใ้นการก าหนดกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกนั มสี่วนประสมการตลาดดา้นผลติภณัท ์ดา้นราคา 
ด้านท าเลที่ตัง้ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการการให้บรกิาร ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ และด้าน
ลกัษณะทางกายภาพโครงการแตกต่างกนั ผู้ทีม่คีวามต้องการซือ้บา้นจดัสรรใหค้วามส าคญัในด้านลกัษณะบา้น
จดัสรร ราคา  ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด ทุกด้านอยู่ในระดบัมาก ผลการทดสอบสมมตฐิาน
พบว่า ผูท้ีม่คีวามต้องการซือ้บา้นจดัสรรทีม่ปัีจจยัของสถานภาพ รายไดข้องครอบครวั ต่อ เดอืน จ านวนรถยนต ์           
ทีแ่ตกต่างกนัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการตลาดในการตดัสนิใจแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ ขณะที่           
ผู้ที่มีความการซื้อบ้านจดัสรรที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ส่วนตัวต่อเดือน จ านวนสมาชิกในบ้าน              
ทีแ่ตกต่างกนั ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการตลาดในการตดัสนิใจแตกต่างกนั จกัรณรงค ์เดชะคุปต ์)2551( 
 
วิธีด าเนินการศึกษาวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ ลูกคา้ที่ตดัสนิใจซื้อบ้านในโครงการภสัสร รงัสติ คลอง 3 และ
โครงการภัสสร พัฒนาการ ทัง้เพศหญิงและเพศชาย  โดยทราบจ านวนประชากรในปัจจุบันมีจ านวนทัง้หมด                 
260 คน บรษิทัพฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั )มหาชน( )2558(  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่  ลูกคา้ทีต่ดัสนิใจซือ้บา้นในโครงการภสัสร รงัสติ คลอง 3 และ
โครงการภสัสร พฒันาการ ทัง้เพศหญงิและเพศชาย  ซึง่ผูว้จิยัทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึค านวณตวัอย่าง
โดยใช้สูตร Yamane (Yamane. 1970: 580 - 581) ค่าความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่างร้อยละ  5 จากการ
ค านวณจะไดก้ลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัทัง้สิน้ 158 คนและเพิม่จ านวน 42 คน รวมกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั
ทัง้สิน้ 200 คน โดยมวีธิกีารสุม่ตวัอย่างดงันี้ 
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ขัน้ ท่ี  1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยการเจาะจงท าการเลือกเพียง 
โครงการภสัสร รงัสติ คลอง 3 และโครงการภสัสร พฒันาการ รวมจ านวน 2 โครงการเนื่องจากโครงการภสัสร รงัสติ 
คลอง 3 และโครงการภัสสร พัฒนาการ เป็นโครงการบ้านเดี่ยวภัสสร Prestige ที่มีราคาตัง้แต่ 5 – 10 ล้านบาท 
ในขณะที่โครงการอื่น ๆ มีราคาตัง้แต่ 3 – 5 บาทเท่านัน้ จงึส่งผลให้บ้านเดี่ยวโครงการภัสสร รงัสติ คลอง 3 และ
โครงการภสัสร พฒันาการมภีาพลกัษณ์ของความหรหูราและทนัสมยัมากกว่าบา้นเดีย่วโครงการอื่นๆ 

ขัน้ท่ี 2 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า )Quota Sampling) โดยเลอืกเกบ็ตวัอย่างในโครงการทีเ่ลอืกไว้
ในขัน้ตอนที ่1 โครงการละ 100 ตวัอย่าง  ทัง้หมด 2 โครงการ รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 200 คน 

ขัน้ท่ี 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บข้อมูลจากลูกค้าที่
ตดัสนิใจซือ้บา้นของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน ) โครงการภสัสร รงัสติ คลอง 3 และโครงการภสัสร 
พฒันาการ ทีก่ าหนดไวใ้นขัน้ตอนที ่1 และ 2 ทีเ่ตม็ใจ และยนิดใีหข้อ้มลูจนครบ 200 ชุด 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
การสรา้งเครื่องมอืที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการศกึษาวจิยัครัง้นี้  ผู้วจิยัได้สรา้งเครื่องมอื และ

ขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมอื หรอืแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ใช้ในการเกบ็ขอ้มูลที่ใช้เกบ็ขอ้มูลที่ใช้ส าหรบั
งานวจิยัในครัง้นี้ ไดม้าจากการศกึษาจากเอกสารต่างๆ ทฤษฎแีนวความคดิวทิยานิพนธ์ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้เป็นเครื่องมือวดัสิง่ที่ต้องการศึกษาวจิยั โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 สว่น ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูปัจจยัสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ  อายุ  สถานภาพ  
ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และจ านวนสมาชกิในครอบครวั ซึง่เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด 
(Close-ended response question) แบบใหเ้ลอืกตอบหลายขอ้ (Multiple choices) จ านวน 7 ขอ้  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัสว่นประสมการตลาดบรกิาร โดยลกัษณะแบบสอบถามขอ้มลูแบบช่วง 
(Interval Scale) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านท าเลที่ตัง้ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้าน
บุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า(Rating Scale )5 ระดบั 
โดยผูต้อบสามารถเลอืกตอบไดเ้พยีงค าตอบเดยีวแบ่งค าถามออกเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์จ านวน 8 ขอ้ 
ด้านราคา จ านวน 4 ข้อ ด้านด้านท าเลที่ตัง้จ านวน 5 ข้อ และด้านการส่งเสริมการตลาด จ านวน 4 ข้อ ด้าน
บุคลากร จ านวน 5 ขอ้ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ จ านวน 5 ขอ้ และดา้นกระบวนการ จ านวน 3 ขอ้ รวมทัง้หมดมี
จ านวน 34 ขอ้  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัการตดัสนิใจซื้อบ้านภสัสร ของ บรษิัท พฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั  
(มหาชน )โดยลกัษณะแบบสอบถามขอ้มูลแบบช่วง (Interval Scale) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า )Rating 

Scale) 5 ระดับ โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว แบ่งค าถามออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่              
ดา้นการรบัรูถ้งึความตอ้งการ จ านวน 6 ขอ้ ดา้นการคน้หาขอ้มูล จ านวน 7 ข้อ ดา้นการประเมนิทางเลอืก จ านวน 
5 ขอ้ ดา้นการตดัสนิใจซือ้ จ านวน 7 ขอ้ ดา้นความรูส้กึภายหลงัการซือ้ จ านวน 6 ขอ้ รวมทัง้หมดมจี านวน 31 ขอ้  
 

ผลการวิจยั 
1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของลูกค้าที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คอืเพศชาย  มอีายุระหว่าง  

35-44 ปี มสีถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั มกีารศกึษาระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็นพนักงานบรษิัทเอกชน             
มรีายไดส้ว่นบุคคลเฉลีย่ต่อเดอืน 47,500 – 64,999 บาท และมจี านวนสมาชกิในครอบครวั 2-4 คน 
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2. ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญัต่อส่วนประสมการตลาดบรกิารดา้นราคาอยู่ในระดบัมากที่สุด 
และใหค้วามส าคญัต่อดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นท าเลทีต่ัง้ ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นการสง่เสรมิ
การตลาด และดา้นบุคลากร อยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 

3. ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อ อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน เรียงจาก              
มากไปน้อย ไดแ้ก่ ด้านการรบัรูถ้งึความต้องการ ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซือ้ ดา้นการคน้หา
ขอ้มลู และดา้นความรูส้กึภายหลงัการซือ้ ตามล าดบั  

4. ลูกค้าที่มอีาชพี รายไดส้่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดอืน จ านวนสมาชกิในครอบครวั และระดบัการศกึษา 
แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อบ้านภสัสร ของบรษิัทพฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)  ด้านการตดัสนิใจซื้อ 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 

5. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ราคา ท าเลทีต่ัง้ และกระบวนการ มอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้บา้นภสัสร ของบรษิทั พฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน ) ดา้นการตดัสนิใจซือ้ อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 37.1 

 

สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
สมมติฐานท่ี 1 ลูกคา้ทีม่ขีอ้มูลสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครวั แตกต่างกันมีการตัดสนิใจซื้อบ้านภัสสร ของบริษัทพฤกษา              
เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน )แตกต่างกนั พบว่า  
 ลูกค้าท่ีมีเพศ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อบ้านภัสสร ของบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตท จ ากัด 

(มหาชน )ด้านการตัดสินใจซื้อ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจาก ในปัจจุบนัหญงิและชายมคีวามทดัเทยีมกนัมากขึน้ทัง้ทางดา้นความคดิ วถิกีารด าเนิน
ชวีติ และทัง้ชายหรอืหญงิต่างกต็อ้งการสิง่ทีด่ทีีสุ่ดใหก้บัตวัเองเสมอและต้องตรงกบัความต้องการของตวัเองมาก
ทีสุ่ด ท าให้ในการตดัสนิใจซือ้บ้านซึง่ถือว่าเป็นสนิคา้ที่มมีูลค่าสงู ลูกคา้โดยทัว่ไปไม่ได้มคีวามต้องการซื้อบ่อยๆ 
ก่อนท าการตดัสนิใจซือ้ ลกูคา้ทัง้ชายและหญงิจงึมกัใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมากก่อนท าการตดัสนิใจซือ้ ประกอบ
กบัโครงการบา้นภสัสร เป็นโครงการทีมุ่่งตอบสนองความต้องการของลกูคา้ทัง้หญงิและชาย  จงึส่งผลท าใหแ้มว้่า
ลูกค้าจะมีเพศที่แตกต่างกัน ก็สามารถมีการตัดสินใจซื้อบ้านภัสสร ของบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตท จ ากัด 

(มหาชน )ด้านการตดัสนิใจซื้อ ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ทพิยา เลศิจรีกุลวงศ์ (2552) ศกึษา
เรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้บา้นมอืสองของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของบรษิทั แปลน 
เอสเตท จ ากดั ผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้บา้นมอืสองของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ของบรษิทั แปลน เอสเตท จ ากดั ไม่แตกต่างกนั ในระดบันยัส าคญัทางสถติเิท่ากบั 0.05 
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

ลูกค้าท่ีมีอายุ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อบ้านภัสสร ของบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตท จ ากัด 
(มหาชน )ด้านการตัดสินใจซื้อ  ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ เน่ืองจาก การตดัสนิใจซือ้บา้นซึง่ถอืว่าเป็นสนิคา้ทีม่รีาคาสงูและไม่ไดซ้ือ้กนับ่อยๆ ท าใหไ้ม่ว่า
ลกูคา้จะมชี่วงอายุใด กม็กัใหค้วามส าคญัต่อการตดัสนิใจซือ้ดว้ยกนัทัง้นัน้ ประกอบกบัในปัจจุบนัน้ีสถาบนัการเงนิ
และโครงการหมู่บา้นสว่นใหญ่ มกีารร่วมมอืในการออกแบบผลติภณัฑท์างการเงนิเพื่อรองรบัผูบ้รโิภคทุกกลุ่มอายุ
และเพื่อสนบัสนุนการตดัสนิใจซือ้  จงึสง่ผลท าใหแ้มว้่าลกูคา้จะมชีว่งอายุทีแ่ตกต่างกนั กส็ามารถมกีารตดัสนิใจซือ้
บา้นภสัสร ของบรษิทัพฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน )ดา้นการตดัสนิใจซือ้ ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ทพิยา เลศิจรีกุลวงศ์ (2552) ศกึษาเรื่องปัจจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อบ้านมอืสองของ
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ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของบรษิทั แปลน เอสเตท จ ากดั ผลการวจิัยพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั
มพีฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อบ้านมอืสองของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของบรษิัท แปลน เอสเตท จ ากดั            
ไม่แตกต่างกนั ในระดบันยัส าคญัทางสถติเิท่ากบั 0.05  

ลูกค้าท่ีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้บา้นภสัสร ของบรษิทัพฤกษาเรยีลเอสเตท 
จ ากัด (มหาชน)  ด้านการตัดสินใจซื้อ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยลกูคา้ทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตรมีกีารตดัสนิใจซือ้มากทีส่ดุ เน่ืองจาก การศกึษาท าใหค้น
มคีวามคดิ มคี่านิยม มรีสนิยม มทีศันคตทิีแ่ตกต่างกนั และการศกึษายงัอาจเป็นตวัก าหนดรายไดห้รอืโอกาสทาง
เศรษฐกจิของผูบ้รโิภคดว้ย จงึอาจส่งผลท าใหผู้บ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้อทีแ่ตกต่างกนั
ดว้ย โดยโครงการบา้นภสัสร เป็นโครงการบา้นเดีย่วทีม่รีาคาตัง้แต่ 5-10 ลา้นบาท จดัว่าเป็นโครงการบา้นเดีย่วที่
มรีาคาอยู่ในระดบัคุม้ค่า ราคากลางๆ เมื่อเทยีบกบัโครงการคู่แข่งอื่นๆ ที่มขีนาดพื้นทีเ่ท่ากนั แต่เป็นโครงการที่
อาจมที าเลที่ตัง้ที่ค่อนขา้งไกลจากแหล่งธุรกิจ โครงการบ้านภัสสรจงึอาจไม่ใช่โครงการเป้าหมายของลูกค้าที่มี
ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรเีนื่องจากอาจมรีายได้ไม่เพยีงพอในการตดัสนิใจซือ้ และโครงการบา้นภสัสรก็
อาจไม่ใช่โครงการเป้าหมายของลูกคา้ที่มรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีอาจเนื่องมาจากลูกคา้กลุ่มนี้มกัจะมี
ก าลงัซือ้ทีม่ากกว่า จงึอาจตอ้งการโครงการหมู่บา้นทีม่ที าเลทีต่ัง้ทีด่กีว่า ทีอ่ยู่ใกลแ้หล่งธุรกจิ ทีส่ามารถตอบโจทย์
ความต้องการได้มากกว่าโครงการหมู่บ้านภัสสร ดงันัน้ลูกค้าที่มีการศึกษาระดบัปรญิญาตร ีซึ่งจดัว่าเป็นกลุ่ม
ผูบ้รโิภคทีม่กี าลงัซือ้อยู่ในระดบักลางๆ จงึเป็นกลุ่มทีม่กีารตดัสนิใจซือ้บา้นภสัสร ของบรษิทัพฤกษาเรยีลเอสเตท 
จ ากดั (มหาชน ) มากทีส่ดุ จงึส่งผลท าให้ลูกคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้บา้นภสัสร ของ 
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จ ากัด )มหาชน( ด้านการตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ             
ศิรวิรรณ เสรีรตัน์ )2538( ที่ว่า การศึกษาหรือความรู้มีอิทธิพลต่อการเลือกรบัการบริการ และย่อมก่อให้เกิด
ความรู้สกึนึกคดิ อุดมการณ์ รสนิยม ค่านิยม และความต้องการที่ไม่เหมือนกนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของ  
สุนีย์ เจษฎาวรางกูล )2552( ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านทาวน์เฮ้าส์ ในโครงการบริษัท             
วงัทองกรุ๊ป จ ากดั )มหาชน( ผลการวจิยัพบว่า ระดบัการศกึษาทีต่่างกนัมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อบ้าน
ทาวน์เฮา้สใ์นโครงการบรษิทั วงัทองกรุ๊ป จ ากดั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ลูกค้าท่ีมีสถานภาพสมรส แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้บา้นภสัสร ของบรษิทัพฤกษาเรยีลเอสเตท 
จ ากดั (มหาชน )ด้านการตดัสนิใจซื้อ ไม่แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจาก บ้านทีอ่ยู่อาศยัคอืปัจจยั 4 ที่ส าคญัในการด ารงชวีติ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่จงึมีความคดิ
ทีว่่าการมบีา้นเดีย่วเป็นของตวัเอง คอืการสรา้งความมัน่คงใหก้บัตวัเองในระยะยาว เพื่อเป็นทีอ่ยู่อาศยัและรองรบั
ครอบครวัของตนเองในปัจจุบนั ในอนาคต และในยามสงูอายุ รวมทัง้เป็นสนิทรพัยท์ีส่ามารถเป็นมรดกตกทอดไป
ยงัลกูหลาน ญาตพิีน้่องได ้และลกูคา้สว่นใหญ่แมว้่าจะมสีถานภาพโสด สมรส หมา้ย หย่ารา้งหรอืแยกกนัอยู่ ต่างก็
ต้องการความมัน่คงให้กบัตวัเองทัง้นัน้ จงึส่งผลท าให้แมว้่าลูกค้าจะมสีถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนั กส็ามารถมี
การตดัสนิใจซือ้บา้นภสัสร ของบรษิทัพฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน )นดา้นการตดัสนิใจซือ้ ไม่แตกต่างกั 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทพิยา เลศิจรีกุลวงศ์ (2552) ศกึษาเรื่องปัจจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อ
บา้นมอืสองของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของบรษิทั แปลน เอสเตท จ ากดั ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ี
สถานภาพสมรสแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อบ้านมอืสองของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของ
บรษิทั แปลน เอสเตท จ ากดั ไม่แตกต่างกนั ในระดบันัยส าคญัทางสถติเิท่ากบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้ 
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ลูกค้าท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนั มีการตัดสนิใจซื้อบ้านภัสสร ของบริษัทพฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากัด 
(มหาชน)  ด้านการตดัสนิใจซื้อ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน 

ทีต่ัง้ไว ้โดยพบว่า ลกูคา้ทีม่อีาชพีขา้ราชการ /พนกังานรฐัวสิาหกจิ มกีารตดัสนิใจซือ้บา้นภสัสร ของบรษิทัพฤกษา
เรยีลเอสเตท จ ากัด (มหาชน)  ด้านการตัดสินใจซื้อ มากที่สุด เนื่องจากลูกค้าที่มีอาชีพข้าราชการ /พนักงาน
รฐัวสิาหกจิ เป็นกลุ่มอาชพีทีม่รีายไดแ้น่นอนและมัน่คงในระยะยาว เขา้งาน-เลกิงานเป็นเวลา จงึท าใหล้กูคา้กลุ่มนี้
มกัมีเวลาอยู่ที่บ้านมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆ จึงอาจเป็นสาเหตุท าให้ลูกค้ากลุ่มนี้มีการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยว
โครงการภสัสร ของบรษิทัพฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)  มากกว่ากลุ่มอาชพีอื่นๆ และโครงการบา้นภสัสร 
จดัว่าเป็นโครงการบา้นเดี่ยวที่มรีาคาอยู่ในระดบัคุม้ค่า โดยออกแบบและจดัสรรทุกพื้นที่ใช้สอยให้ตอบสนองทุก
การใช้ชีวิตในบ้านอย่างมีรสนิยม และตอบรบัการใช้ชีวิตครอบครวัอย่างมีระดบั ด้วยพื้นที่ส่วนกลางของบ้าน
ส าหรบัสงัสรรค์ ตวับ้านโปร่ง โล่งสบาย แวดล้อมด้วยธรรมชาติ ถงึแม้ว่าท าเลที่ตัง้ของโครงการอาจไม่ได้อยู่ใน
แหล่งธุรกจิ กไ็ม่มผีลมากนักต่อลูกค้ากลุ่มนี้ จงึส่งผลท าให้ลูกค้าที่มอีาชพีที่แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อบ้าน
ภสัสร ของบรษิทัพฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน ) ดา้นการตดัสนิใจซือ้ แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ )2538( ที่ว่าอาชีพ )Occupation) มักมีอิทธิพลต่อการบริโภคของผู้บริโภค อาชีพ             
ทีแ่ตกต่างกนั อาจมผีลต่อแนวคดิ อุดมการณ์ ค่านิยมต่อสิง่ต่างๆ ทีแ่ตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   
จติตยิา กนกพฤฒกิุล (2551) ศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซื้อทาวน์เฮ้าสโ์ครงการเออรเ์บนิสาทร (Urban Sathorn) บรษิัทกรุงเทพบ้านและที่ดนิ จ ากดั (มหาชน )
ผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ทาวน์เฮ้าสโ์ครงการเออรเ์บนิสาทร 
(Urban Sathorn) บรษิัทกรุงเทพบ้านและที่ดนิ จ ากดั (มหาชน)  ดา้นวตัถุประสงค์ในการซือ้ที่แตกต่างกนัทีร่ะดบั

างสถติเิท่ากบันยัส าคญัท 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
ลูกค้าท่ีมีรายได้ส่วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีการตัดสนิใจซื้อบ้านภัสสร ของบรษิัท

พฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน ) ดา้นการตดัสนิใจซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพบว่า ลูกคา้ทีม่รีายไดส้ว่นบุคคลเฉลีย่ต่อเดอืน 65,000 – 82,499 บาท มกีาร
ตดัสนิใจซือ้บา้นภสัสร ของบรษิทัพฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)  ดา้นการตดัสนิใจซือ้ มากทีสุ่ด เน่ืองจาก
รายไดส้ว่นบุคคลเฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนันัน้ จะมผีลท าใหผู้บ้รโิภคมกี าลงัในการซือ้ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่จะสง่ผล
ต่อการตดัสนิใจซือ้ ซึง่การตดัสนิใจซือ้บา้นถอืว่าเป็นสนิคา้ทีม่มีูลค่าสงูและผูบ้รโิภคสว่นใหญ่จะไม่ท าการซือ้บ่อยๆ 
เพราะฉะนัน้ก่อนการตดัสนิใจซือ้ ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่จงึมกัใหค้วามส าคญัในการพจิารณาก าลงัในการซือ้ของตนเอง
เสมอ โดยโครงการบา้นภสัสร ของบรษิทัพฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)  จะมรีาคาอยู่ประมาณ 5-10 ล้าน
บาท ลูกค้าที่มรีายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดอืน 65,000 – 82,499 บาท จงึมกี าลงัซือ้มากกว่ากลุ่มที่มรีายไดน้้อย
กว่า แต่ส าหรบัลูกค้าที่มรีายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดอืน 82,500 บาทขึน้ไปเป็นกลุ่มที่มกี าลงัการซื้อที่มากกว่า 
ลกูคา้กลุ่มนี้จงึอาจจะเลอืกซือ้โครงการอื่นๆ ทีม่รีาคาแพงแต่มรีสนิยม อยู่ใกลก้บัแหล่งธุรกจิ ซึง่สามารถตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ได้มากกว่า จงึส่งผลท าให้ลูกค้าที่มรีายได้ส่วนบุคคลเฉลีย่ต่อเดอืนที่แตกต่างกนั              
มกีารตดัสนิใจซือ้บา้นภสัสร ของบรษิทัพฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน ) ดา้นการตดัสนิใจซือ้ แตกต่างกนั    
ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ )2538( ทีว่่ารายได ้)Income) เป็นสิง่ทีก่ าหนดความรูส้กึนึกคดิ และ
ความตอ้งการเกีย่วกบัสิง่ต่างๆ และพฤตกิรรมต่างๆ ของคน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปารณีย ์ศริติงั (2557) 
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุดรธานีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคที่มีรายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมใน
จงัหวดัอุดรธานีของผู้บรโิภค แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน             
ทีต่ัง้ไว ้ 
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ลูกค้าท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครวั แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้บา้นภสัสร ของบรษิทัพฤกษา
เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน ) ด้านการตัดสินใจซื้อ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยพบว่า ลูกค้าที่มีจ านวนสมาชกิในครอบครวั 5-6 คน มกีารตดัสนิใจซื้อบ้าน
ภสัสร ของบรษิทัพฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)  ดา้นการตดัสนิใจซือ้ มากทีส่ดุ เน่ืองจาก จ านวนสมาชกิใน
ครอบครวัหรอืขนาดของครอบครวั มกัจะเป็นตวัก าหนดขนาดและลกัษณะของบา้น เพื่อใหเ้หมาะสมและเพยีงพอ
ต่อจ านวนสมาชกิในครอบครวัทีแ่ตกต่างกนั ลูกคา้ทีม่จี านวนสมาชกิในครอบครวัมาก จงึมกัจะใหค้วามส าคญัต่อ
การตดัสนิใจซื้อบ้านเดีย่วมากกว่ากลุ่มทีม่จี านวนสมาชกิในครอบครวัน้อยกว่า  ครอบครวัทีม่จี านวนสมาชกิมาก
อาจมกีารช่วยกนัระดมความคดิในการตดัสนิใจซื้อเพื่อให้ไดบ้้านเดีย่วทีต่รงตามความต้องการของทุกคนในบา้น
มากทีส่ดุ จงึสง่ผลท าใหล้กูคา้ทีม่จี านวนสมาชกิในครอบครวั ทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้บา้นภสัสร ของบรษิทั
พฤกษาเรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน ) ด้านการตัดสินใจซื้อ แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ               
สุภาพร ชูเดช (2558) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อที่มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อคอนโดมิเนียม ของ
บรษิัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดเิวลลอ็ปเมนท์ จ ากดั ผลการวจิยัพบว่าผู้ซื้อที่มจี านวนสมาชกิในครอบครวัแตกต่างกนัมี
ความพงึพอใจต่อคอนโดมเินียมของบรษิัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดเิวลลอ็ปเมนท ์จ ากดั ด้านผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
สถานที่ ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการ แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผู้ซื้อที่มี
จ านวนสมาชกิในครอบครวั 1-2 คนมคีวามพงึพอใจ น้อยกว่าผูซ้ือ้ทีม่จี านวนสมาชกิในครอบครวั 3-4 คน   

 

สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ด้านผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นท าเลทีต่ัง้ 
ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้บา้นภสัสร ของบรษิทัพฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั )มหาชน( ดา้นการตดัสนิใจซือ้ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธพิลต่อการตัดสนิใจซื้อบ้านภัสสร ของบรษิัท พฤกษาเรยีล
เอสเตท จ ากดั (มหาชน )ดา้นการตดัสนิใจซือ้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้และสามารถสรา้งสมการพยากรณ์เชงิเสน้ตรงได ้โดยตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้บา้นภสัสร ของ
บรษิัท พฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)  ด้านการตดัสนิใจซือ้ เรยีงล าดบัตามขนาดของอทิธพิลจากมากไป
น้อย ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ์   ดา้นท าเลทีต่ัง้ ดา้นราคา และดา้นกระบวนการ ตามล าดบั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น
พบว่า  

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภณัฑ ์มค่ีาสมัประสทิธิถ์ดถอย (B) เท่ากบั 0.480 แสดง
ว่ามีอทิธพิลเชงิบวกต่อการตดัสนิใจซื้อบ้านภัสสร ของ บรษิัท พฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน )ด้านการ
ตดัสนิใจซื้อ ซึ่งสามารถอธบิายไดว้่า เมื่อลูกค้าทีต่อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลติภัณฑ์มากขึน้ 1 หน่วย จะมอีทิธพิลท าให้การตดัสนิใจซื้อบ้านภสัสร ของ บรษิัท พฤกษาเรยีลเอสเตท 
จ ากดั ด้านการตดัสนิใจซื้อเพิม่ขึน้ 0.480 หน่วย เนื่องจาก โครงการบา้นภสัสร ซึ่งอยู่ภายใต้การบรหิารงานของ
บรษิัทพฤกษาเรยีลเอสเตท ซึ่งจดัว่าเป็นผู้น าทางด้านอสงัหารมิทรพัย์ (Top 5) ของประเทศไทย และเป็นตรา
สนิค้าที่ก่อตัง้มานาน จงึท าให้เป็นที่รูจ้กัของคนทัว่ไป และโครงการบ้านภสัสร มกีารออกแบบให้เป็นบ้านระบบ 
Precast ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ผนังในการรับแรง ท าให้ไม่มีเสาตัง้อยู่กลางบ้าน เป็นการเพิ่มพื่นที่ใช้สอยให้กับ               
เน้ือทีบ่า้น ท าใหลู้กคา้ตกแต่งบา้นไดง้่าย และท าให้กนัเสยีง กนัไฟ ไดด้กีว่าบา้นที่เป็นแบบ ก่ออฐิ ฉาบปูน หรอื
แบบธรรมดาทัว่ไป  โครงการบา้นภสัสรใหค้วามส าคญักบัคุณภาพในการก่อสรา้ง รวมทัง้มกีารเลอืกใชว้สัดุในการ
ก่อสรา้งทีด่มีคีุณภาพจากบรษิทัชัน้น าทีน่่าเชื่อถอืเช่น SCG, Grand Homemart, บุญถาวร เป็นตน้ จงึท าใหล้กูคา้
เกดิความมัน่ใจในคุณภาพของโครงการบ้านภัสสรมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้โครงการบ้านภัสสร ยงัมกีารออกแบบ
รปูแบบของบา้นและขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยของบา้น ทีแ่ตกต่างกนัและหลากหลาย เพื่อใหลู้กคา้ไดเ้ลอืกซือ้ตามความ
ตอ้งการใหไ้ดม้ากทีส่ดุ โดยใน 1 โครงการอาจจะมขีนาดพืน้ทีข่องบา้นใหล้กูคา้ไดเ้ลอืกถงึ 5  ขนาดพืน้ที ่เพื่อเป็น
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การรองรบัและตอบโจทยส์ าหรบัลูกคา้ที่มขีนาดครอบครวัและความชอบทีแ่ตกต่างกนั อกีทัง้โครงการบา้นภสัสร
ยงัใหค้วามส าคญักบัเรื่องระบบรกัษาความปลอดภยัของโครงการฯ โดยการจดัใหม้พีนักงานรกัษาความปลอดภยั
ตามจุดทีส่ าคญัตามทีท่างโครงการจดัไว ้มรีะบบกลอ้ง CCTV และระบบคยีก์ารด์ในการเขา้ออกโครงการ และยงัให้
ความส าคญักบัสิง่แวดลอ้มภายในโครงการฯ โดยมกีารจดัผงัของโครงการทีม่รีูปแบบสวนทีม่คีวามร่มรื่น มสีโมสร
ส่วนกลางที่ด ีเพื่อตอบสนองความต้องการและให้ลูกคา้เกิดความพงึพอใจมากที่สุด และเมื่อลูกคา้ให้ความส าคญั
กบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑน์ี้มากขึน้ กจ็ะสง่ผลท าใหก้ารตดัสนิใจซือ้บา้นภสัสร ของ บรษิทั 
พฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั ดา้นการตดัสนิใจซือ้เพิม่ขึน้ดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง อญัชนา ทองเมอืงหลวง 
)2554( กล่าวว่า ผลติภณัฑ์ (Product) คอืสนิค้าหรอืบรกิารที่จะเสนอให้กบัลูกค้า เพื่อให้เกดิความสนใจ  ความ
ตอ้งการเป็นเจา้ของ ลกัษณะของผลติภณัฑท์ีม่คีวามแตกต่าง ความสวยงาม ความหรไูม่เหมอืนใคร  ผลติภณัฑจ์ะ
มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเมื่อพบเห็น จึงส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจด าเนินการศึกษา                   
ดูรายละเอยีดก่อนตัดสนิใจซื้อตามขัน้ตอนรูปแบบกระบวนการตัดสนิใจซื้อ ดงันัน้นักการตลาดจะต้องน าเสนอ
ผลติภณัฑท์ี่ผูบ้รโิภคสนใจ เพื่อสรา้งแรงดงึดูดและกระตุ้นต่อการตดัใจได้ง่ายขึน้  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
สุชาดา ว่องวาณิช (2550) ศกึษาเรื่องส่วนประสมการตลาดใหบ้รกิาร และแรงจูงใจ ทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤติกรรม
การตัดสนิใจซื้อบ้านมือสองของลูกค้า ผ่านบรษิัท ลินน์ โฮม มอร์ทเก็จ จ ากดั ผลการวิจยัพบว่า ส่วนประสม
การตลาดใหบ้รกิารดา้นผลติภณัฑ ์ของบรษิทั ลนิน์ โฮม มอรท์เกจ็ จ ากัด มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรม
การตัดสนิใจซื้อบ้านมือสองของลูกค้า ผ่านบรษิัท ลนิน์ โฮม มอร์ทเก็จ จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา มค่ีาสมัประสทิธิถ์ดถอย (B) เท่ากบั 0.347 แสดงว่ามี
อทิธพิลเชงิบวกต่อการตดัสนิใจซือ้บา้นภสัสร ของบรษิทั พฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั )มหาชน( ดา้นการตดัสนิใจ
ซือ้ ซึง่สามารถอธบิายไดว้่า เมื่อลูกคา้ทีต่อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา 
มากขึน้ 1 หน่วย จะมอีทิธพิลท าให้การตดัสนิใจซือ้บา้นภสัสร ของ บรษิทั พฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั ดา้นการ
ตดัสนิใจซือ้เพิม่ขึน้ 0.347 หน่วย เนื่องจาก ลูกคา้ส่วนใหญ่มกัจะใหค้วามส าคญักบัความเหมาะสมทางดา้นราคา
กบัคุณภาพสนิคา้ รวมทัง้ความคุม้ค่าของเงนิทีต่อ้งจ่ายในการซือ้สนิคา้ ซึง่ในการตดัสนิใจซือ้บา้นซึง่เป็นสนิคา้ทีม่ี
มลูค่าสงู ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่จงึยิง่ใหค้วามส าคญัในการตดัสนิใจซือ้เป็นอย่างมาก โดยโครงการบ้านภสัสรจะมรีาคา
อยู่ที่ประมาณ 5-10 ลา้นบาท ซึ่งจดัว่าเป็นราคาทีอ่ยู่ในระดบัทีผู่้บรโิภคสามารถจบัต้องได้เมื่อเทยีบกบัโครงการ
คู่แขง่ทีม่ขีนาดพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนั  และถอืว่าเป็นบา้นทีม่รีาคาเหมาะสมกบัคุณภาพ เนื่องจากใชว้สัดุในการก่อสรา้ง
ทีด่แีละทางโครงการมกีารคดัเลอืกผูร้บัเหมา และ Supplier ทีเ่ชื่อถอืไดเ้พื่อใหไ้ดบ้า้นทีม่คีุณภาพด ีเหมาะสมกบั
ราคา และคุม้ค่ากบัเงนิทีต่อ้งจ่ายไป รวมทัง้ในปัจจุบนัทางโครงการมกีารร่วมมอืกบัสถาบนัทางการเงนิต่างๆ เพื่อ
ช่วยเอือ้ใหก้บัลกูคา้ เพื่อใหม้โีอกาสและทางเลอืกในการเลอืกสถาบนัการเงนิ รวมทัง้มกีารก าหนดอตัราดอกเบีย้ใน
การผ่อนช าระทีห่ลากหลาย และสามารถก าหนดระยะเวลาในการผ่อนช าระทีเ่หมาะสมและตรงกบัความต้องการ
ของตนเองมากทีส่ดุ และเมื่อลกูคา้ใหค้วามส าคญักบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคาน้ีมากขึน้ กจ็ะสง่ผล
ท าให้การตัดสินใจซื้อบ้านภัสสร ของ บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จ ากัด ด้านการตัดสินใจซื้อเพิ่มขึ้นด้วย                  
ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง อญัชนา ทองเมอืงหลวง )2554( กล่าวว่า ราคา คอืมูลค่าของสนิคา้ในรูปตวัเงนิ ราคา
เป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์ ผูบ้รโิภคจะท าการเปรยีบเทยีบ ราคา กบัความคุม้ค่าของ
ผลติภณัฑน์ัน้ก่อนการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์ดงันัน้การก าหนดกลยุทธด์า้นราคาตอ้งค านึงถงึ คุณค่า )Value) ของ
ผลติภณัฑเ์พื่อจูงใจใหลู้กค้าเกดิความสนใจในผลติภณัฑ์นัน้ๆ ต้นทุนสนิคา้ )Cost) การแข่งขนั และปัจจยัอื่นๆ  
และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ปารณีย์ ศิรติัง )2557( ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีความสมัพันธ์กับการตัดสนิใจซื้อ
คอนโดมเินียมในจงัหวดัอุดรธานีของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า  ส่วนประสมการตลาด
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บรกิารด้านราคา มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมในจงัหวดัอุดรธานี  อย่างมนีัยสาคญัทางสถิติ             
ทีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัทีม่คีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ มค่ีาสมัประสทิธิถ์ดถอย (B) เท่ากบั 0.300 
แสดงว่ามอีทิธพิลเชงิบวกต่อการตดัสนิใจซื้อบ้านภสัสร ของ บรษิัท พฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน )ดา้น
การตดัสนิใจซือ้ ซึง่สามารถอธบิายไดว้่า เมื่อลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัสว่นประสมทางการตลาด
บรกิาร ดา้นกระบวนการ มากขึน้ 1 หน่วย จะมอีทิธพิลท าใหก้ารตดัสนิใจซือ้บา้นภสัสร ของบรษิทั พฤกษาเรยีล
เอสเตท จ ากดั ดา้นการตดัสนิใจซือ้เพิม่ขึน้ 0.300 หน่วย เน่ืองจาก ในปัจจุบนัลกูคา้ส่วนใหญ่มกัจะใหค้วามส าคญั
กับเรื่องเวลาและความสะดวกสบายเป็นส าคัญ โครงการบ้านภัสสรจึงมุ่งเน้นให้ความส าคัญในด้านนี้  เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ โดยจดัใหม้กีระบวนการบรกิารที่รวดเรว็ เช่นกระบวนการต่อรอง
ราคา หรอืการขอขอ้มลูในการตดัสนิใจ กระบวนการบรกิารทีเ่กดิขึน้มขี ัน้ตอนน้อยมากและกระชบั มรีะบบการขาย
ที่ไม่ซบัซ้อน เพื่อไม่ท าให้ลูกค้ารู้สกึว่ามีความยุ่งยาก โดยในแต่ละโครงการจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่มีความรู ้
สามารถตัดสนิใจและตอบข้อซักถามให้กับลูกค้าได้เลย และทางโครงการยังมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
เพยีงพอในการให้บรกิารทางดา้นกระบวนการต่างๆ เช่นการตรวจรบับ้าน การแกปั้ญหา Defects ต่างๆ การนัด
หมายต่างๆ เพื่อให้กระบวนการบริการมีความตรงต่อเวลา เป็นไปตามที่ตกลงไว้กับลูกค้า นอกจากนี้ยังมี
กระบวนการบรกิารแบบครบวงจร เช่น มีเจ้าหน้าที่สนิเชื่อของสถาบนัการเงนิประจ าที่ส านักงานขายด้วย  เพื่อ
ช่วยเหลอืลูกค้าให้มสีะดวกสบายมากขึน้ และเมื่อลูกค้าให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้าน
กระบวนการนี้มากขึน้ กจ็ะสง่ผลท าใหก้ารตดัสนิใจซือ้บา้นภสัสร ของ บรษิทั พฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั ดา้นการ
ตดัสนิใจซือ้เพิม่ขึน้ด้วย ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547) กล่าวว่า ปัจจยัดา้น
กระบวนการให้บรกิาร (Process) หมายถึงขัน้ตอนในการจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และการให้บริการ  ซึ่งจะต้อง
ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นที่พอใจและประทบัใจในความรู้สกึของผู้บรโิภค  ซึ่งเป็นการอาศยักระบวนการบางอย่าง              
เพื่อจดัส่งผลติภณัฑห์รอืบรกิารใหก้บัลกูคา้ เพื่อใหเ้กดิความแตกต่าง และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุชาดา ว่อง
วาณิช (2550) ศกึษาเรื่องส่วนประสมการตลาดใหบ้รกิาร และแรงจูงใจ ทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจ
ซือ้บา้นมอืสองของลกูคา้ ผ่านบรษิทั ลนิน์ โฮม มอรท์เกจ็ จ ากดั ผลการวจิยัพบว่า สว่นประสมการตลาดใหบ้รกิาร
ดา้นกระบวนการ ของบรษิัท ลนิน์ โฮม มอรท์เกจ็ จ ากดั มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อ
บา้นมอืสองของลูกคา้ ผ่านบรษิทั ลนิน์ โฮม มอรท์เกจ็ จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.01 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านท าเลท่ีตัง้ มีค่าสมัประสทิธิถ์ดถอย (B) เท่ากบั - 0.259 
แสดงว่ามอีทิธพิลเชงิลบต่อการตดัสนิใจซือ้บา้นภสัสร ของ บรษิทั พฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน )ดา้นการ
ตดัสนิใจซื้อ ซึ่งสามารถอธบิายไดว้่า เมื่อลูกค้าทีต่อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านท าเลที่ตัง้ มากขึน้ 1 หน่วย จะมอีิทธพิลท าให้การตดัสนิใจซื้อบ้านภสัสร ของบรษิัท พฤกษาเรยีลเอสเตท 
จ ากัด ด้านการตัดสินใจซื้อลดลง 0.259 หน่วย เนื่องมาจาก ท าเลที่ตัง้ ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ผู้บริโภคใช้
พจิารณาก่อนการตดัสนิใจซือ้บา้น โดยจะพจิารณาจากช่องทางต่างๆ เช่น อยู่ ใกลจุ้ดขึน้ – ลงทางด่วน ใกลส้ถานี
รถไฟฟ้า  ใกล้ห้างสรรพสนิค้า สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง เป็นต้น  ประกอบกบัในปัจจุบนัมีการขยาย
เสน้ทางรถไฟฟ้าออกไปหลายเสน้ทาง จงึยิง่ท าใหเ้กดิกระแสผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัการซือ้ทีพ่กัอาศยัทีอ่ยู่ใกล้
กบัรถไฟฟ้ามากขึน้ แต่หมู่บา้นโครงการภสัสรของ บรษิทั พฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน )  ส่วนใหญ่มกัจะ
ตัง้อยู่บนท าเลที่ค่อนข้างไกลจากแหล่งท างานกลางเมือง หรือเป็นท าเลที่ไม่ติดกับรถไฟฟ้าอยู่บริเวณรงัสิต             
บางบวัทอง กลัปพฤกษ์ อ่อนนุช สุวนิทวงค ์ศรนีครนิทร ์เป็นตน้ จงึเป็นสาเหตุท าให ้หากผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญั
กบัดา้นท าเลทีต่ัง้ของหมู่บา้นโครงการภสัสรมากขึน้ กจ็ะมผีลท าใหก้ารตดัสนิใจซือ้บา้นภสัสรของบรษิทั พฤกษา
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เรียลเอสเตท จ ากัด )มหาชน( ลดลง  ผู้บริโภคที่จะตัดสินใจซื้อหมู่บ้านโครงการภัสสรส่วนใหญ่ จึงหันมาให้
ความส าคญักบัปัจจยัด้านอื่น ที่เป็นจุดเด่นและเป็นขอ้ดขีองโครงการด้านอื่นๆ เพิม่มากขึน้ เช่นด้านราคา ด้าน

ผลติภณัฑ์ และดา้นกระบวนการต่างๆ เป็นตน้ ทีช่่วยส่งผลท าใหเ้กดิการตดัสนิใจซื้ อเพิม่มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ สชุาดา ว่องวาณิช (2550) ศกึษาเรื่องสว่นประสมการตลาดใหบ้รกิาร และแรงจงูใจ ทีม่ผีลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อบ้านมอืสองของลูกคา้ ผ่านบรษิัท ลนิน์ โฮม มอรท์เกจ็ จ ากดั ผลการวจิยัพบว่า ส่วน
ประสมการตลาดให้บรกิารด้านท าเลที่ตัง้ ของบริษัท ลินน์ โฮม มอร์ทเก็จ จ ากดั มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้ม
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้บา้นมอืสองของลูกคา้ ผ่านบรษิทั ลนิน์ โฮม มอรท์เกจ็ จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ทิพยา เลศิจรีกุลวงศ์ (2552) ศกึษาเรื่อง
ปัจจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อบ้านมอืสองของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของบรษิัท แปลน 
เอสเตท จ ากดั ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัดา้นท าเลทีต่ัง้และสถานทีต่ัง้โดยรวม มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ใน
ระดบัต ่ามาก กบัแนวโน้มการตัดสนิใจซื้อบ้านมือสองในอนาคตของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 

โดยส่วนประสมการตลาดบริการ ตวัแปรที่ไม่มีอทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อบ้านภสัสร ของบรษิัท 
พฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั )มหาชน( ด้านการตดัสนิใจซื้อ ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร และ
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
1. ด้านข้อมูลส่วนบุคคลหรอืด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์
ผลการวิจยัพบว่า ลูกค้าที่มีการศึกษาระดบัปรญิญาตรี มีอาชีพข้าราชการ /พนักงานรฐัวิสาหกิจ มี

รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 65,000 – 82,499 และมจี านวนสมาชิกในครอบครวั 5-6 คน มกีารตดัสนิใจซื้อ
บา้นภสัสร ของบรษิทัพฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน ) ดา้นการตดัสนิใจซือ้มากทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัลูกคา้กลุ่ม
อื่นๆ ดงันัน้จงึเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัลูกค้ากลุ่มนี้ให้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั               
เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้ลูกค้ากลุ่มนี้ เกิดการตัดสินใจซื้อ ประกอบกับในปัจจุบันภาวะการแข่งขันทางด้าน
อสงัหารมิทรพัยม์คีวามรุนแรงมากขึน้ ผูป้ระกอบการจงึควรรกัษามาตรฐานของโครงการบา้นภสัสรใหด้ ีและควรมี
การปรบัแผนการด าเนินธุรกจิอยู่ตลอดเวลาเพื่อใหท้นัต่อสถานการณ์ความเป็นไปในตลาด และควรพยายามสรา้ง
ความแตกต่างของสนิคา้เพื่อสรา้งจุดขายของโครงการ รวมถงึการใชก้ลยุทธด์า้นราคามาเป็นสิง่จูงใจลูกคา้กลุ่มนี้
ใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้โครงการบา้นภสัสร ของ บรษิทั พฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน )มากขึน้  

2. ด้านส่วนประสมการตลาดบริการ 
จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับส่วนประสมการตลาดบริการ ด้าน

ผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านกระบวนการ และด้านท าเลที่ตัง้ ซึง่เป็นด้านที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้บ้านภสัสร 
ของ บรษิัท พฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน )ด้านการตดัสนิใจซือ้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั  0.01  
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้และจากผลการวจิยั ผูป้ระกอบการควรเรยีงล าดบัตามระดบัอทิธพิล ดงันี้ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภณัฑ ์
ผูป้ระกอบการควรเน้น การสรา้งความมัน่ใจในผลติภณัฑ์ให้กบัลูกค้ามากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะทางดา้น

คุณภาพของผลติภณัฑ ์เช่นวสัดุทีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง คุณภาพในการก่อสรา้ง วสัดุทีใ่ชต้กแต่ง ทีค่วรรกัษามาตรฐาน
ให้ดีและสม ่าเสมอ รวมถึงเรื่องของระบบรกัษาความปลอดภัยของโครงการ ที่ผู้ประกอบการควรจะ ต้องให้
ความส าคญัเพิม่ขึน้ เพื่อใหล้กูคา้เกดิความรูส้กึปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ และมคีวามอุ่นใจในการอยู่อาศยัมาก
ยิง่ขึน้ เช่นโครงการควรมกีารเพิม่ระบบสญัญาณกนัขโมยใหก้บับ้านแต่ละหลงั เป็นต้น และในปัจจุบนัลูกคา้ส่วน
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ใหญ่หนัมาใส่ใจเรื่องคุณภาพชวีติ นิยมการออกก าลงักาย และใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึน้ ดงันัน้ผูป้ระกอบการจงึ
ควรให้ความส าคญักบัสภาพแวดลอ้มภายในโครงการและสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ของโครงการที่ครบครนั 
เช่นสระว่ายน ้า ฟิตเนต ซาวน่า และพืน้ทีส่วนสเีขยีว ส าหรบัลกูคา้ไดเ้ดนิเล่น ออกก าลงักาย  และพกัผ่อนหย่อนใจ
ได ้อกีทัง้ผูป้ระกอบการควรเน้นการสรา้งความแตกต่างเพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบคู่แข่งขนั เช่น อาจใหลู้กคา้มสีว่น
ร่วมในการออกแบบบ้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด หรอืควรมกีารเพิ่มบรกิาร การ
ออกแบบตกแต่งภายใน และบรกิารจดัสวนใหส้ าหรบัลูกคา้ทีต่้องการ ควรมสีุขภณัฑอ์จัรยิะเพื่อเพิม่ความหรูหรา
ให้กบับ้านและเพิม่ความสะดวกสบายให้กบัลูกค้า และผู้ประกอบการควรมีการพฒันารูปแบบของบ้านให้เป็นที่
น่าสนใจและดงึดูดใจลูกค้า  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ที่มคีวามหลากหลายตามพฤติกรรม วถิชีวีติ 
และความชอบ  นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรเน้นการสรา้งภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้หรอืแบรนดใ์หม้มีาตรฐานด ี
เป็นที่รู้จกัและยอมรบัมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้ารู้สกึไว้วางใจและมัน่ใจในแบรนด์ เพราะธุรกจิด้านอสงัหาริมทรพัย ์
ผูบ้รโิภคมกัให้ความส าคญักบัดา้นภาพลกัษณ์ของแบรนดเ์ป็นส าคญั  โดยจากการศกึษาครัง้นี้พบว่าถ้าลูกค้าให้
ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑม์ากขึน้ จะมอีทิธพิลท าใหก้ารตดัสนิใจซือ้บา้นภสัสร ของ 
บรษิทั พฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั ดา้นการตดัสนิใจซือ้เพิม่ขึน้  

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา 
ผูป้ระกอบการควรเน้นการสื่อสารให้ลูกคา้รบัรูถ้งึความคุ้มค่าทางดา้นราคาเมื่อเทยีบกบัคุณภาพของ

ผลติภณัฑ์ดา้นต่างๆ และตราสนิค้า เพื่อให้ลูกค้ารูส้กึถึงความคุม้ค่ากบัการตดัสนิใจซือ้บ้านโครงการภสัสร ของ
บรษิัท พฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั  (มหาชน )และผู้ประกอบการควรให้ความส าคญัในการดูแลและ ควบคุมด้าน
ต้นทุนในการผลิต เพื่อให้สามารถตัง้ราคาขายได้เหมาะสมและอาจต ่ากว่าโครงการคู่แข่งที่มี รูปแบบโครงการ 
ขนาดเน้ือที ่แบบบา้น และท าเลทีใ่กลเ้คยีงกนั เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัทางดา้นราคา และเพื่อดงึดูด
ความสนใจของลกูคา้ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ นอกจากนี้ผูป้ระกอบการอาจจะใชก้ลยุทธท์างดา้นราคา เช่นการใหส้ว่นลดเงนิ
สดกบัลกูคา้ หรอืการจดัโปรโมชัน่ในเรื่องราคา เพื่อเพิม่แรงจูงใจในการตดัสนิใจซือ้บา้นภสัสรมากขึน้  รวมทัง้การ
ร่วมมอืกบัสถาบนัการเงนิหลายๆ แห่งใหอ้อกแบบผลติภณัฑท์างการเงนิ ทีเ่หมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของ
ลกูคา้ไดม้ากขึน้ โดยจากการศกึษาครัง้นี้พบว่าถ้าลกูคา้ใหค้วามส าคญักบัสว่นประสมทางการตลาดดา้นราคามาก
ขึ้น จะมีอิทธิพลท าให้การตัดสนิใจซื้อบ้านภัสสร ของ บริษัท พฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน )ด้านการ
ตดัสนิใจซือ้เพิม่ขึน้  

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ 
ผูป้ระกอบการควรเน้นการรกัษาคุณภาพและมาตรฐานดา้นกระบวนการ ของโครงการบา้นภสัสร ของ 

บรษิทั พฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั  (มหาชน )ใหด้อียู่เสมอ เพื่อใหลู้กคา้เกดิความประทบัใจ ประหยดัเวลา รูส้กึไม่
ยุ่งยาก และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและทนัท่วงที  อกีทัง้ผู้ประกอบการควรมี
บรกิารช่วยเหลอืลูกคา้ ในการสนับสนุน และใหข้อ้มูลต่างๆ เพื่อช่วยเหลอืลูกค้าในทุกๆ ขัน้ตอนของการซือ้บา้น 
เช่นตัง้แต่ขัน้ตอนการจองบ้าน การตรวจรบับ้าน จนถึงการโอนกรรมสทิธิ ์นอกจากน้ีผู้ประกอบการควรมีการ
ให้บรกิารหลงัการขาย ทัง้การดูแลรกัษา หรอืซ่อมบ ารุง ใหต้รงตามเงื่อนไขทีไ่ดต้กลงกนัไว ้รวมทัง้การน าความ
ต้องการของลูกค้า เช่นอาจมาจากข้อร้องเรียนของลูกบ้าน มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางปรบัปรุงแก้ไข และ
ปรบัเปลีย่นการท างานขององคก์รทีมุ่่งเน้นใหใ้ชใ้จและความตัง้ใจในทุกกระบวนการท างาน โดยจากการศกึษาครัง้
นี้พบว่าถ้าลูกค้าให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการมากขึ้น จะมีอิทธิพลท าให้การ
ตดัสนิใจซือ้บา้นภสัสร ของ บรษิทั พฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั ดา้นการตดัสนิใจซือ้เพิม่ขึน้  
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ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านท าเลท่ีตัง้ 
ผูป้ระกอบการควรหาแนวทางและกลยุทธเ์พื่อช่วยปรบัเปลีย่นทศันคตขิองลกูคา้ใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้

เพิม่มากขึน้ คอืผู้ประกอบการควรเน้น การจดัหา Land bank เพื่อพฒันาในอนาคต หมายความว่ามีการจดัซื้อ
ทีด่นิไวล่้วงหน้า และเมื่อพรอ้มทีจ่ะพฒันาเป็นโครงการบา้น กจ็ะท าใหผู้ป้ระกอบการมอี านาจในการแขง่ขนัสงูกว่า
คู่แข่ง ผูป้ระกอบการสามารถตัง้ราคาที่ต ่ากว่าคู่แข่งได ้เน่ืองจากเป็นต้นทุนทีด่นิเก่า ซึง่มตี้นทุนทีถู่กกว่าคู่แข่งที่
เพิ่งซื้อที่ดินในบรเิวณใกล้เคียงกนัในปัจจุบนั และผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัเรื่องของท าเลที่ตัง้ของ
โครงการเพิม่ขึน้ ควรมทีมีงานหาขอ้มลู และวเิคราะหถ์งึโอกาสในอนาคตของท าเลทีต่ัง้ของโครงการ เพราะท าเลที่
ดจีะมีมูลค่าสูงในอนาคต และควรให้ความส าคญักบัการเลอืกท าเล ที่เข้าถึงได้ง่าย คือควรมีเส้นทางคมนาคม
เดนิทางทีส่ะดวก ควรใสใ่จกบัเรื่องสภาพภูมอิากาศ คอืควรหาท าเลทีต่ัง้ทีม่สีภาพอากาศด ีมลพษิต ่า ไม่อยู่ใกลก้บั
โรงงานอุตสาหกรรมหรอืพืน้ทีท่ิง้ขยะ เพื่อสุขภาพทีด่ขีองลกูคา้ ควรใสใ่จกบัเรื่องความปลอดภยั คอืควรเป็นท าเล
ทีป่ลอดภยั ไม่อยู่ใกล้กบัแหล่งเสื่อมโทรม ควรเป็นท าเลทีไ่ม่เสีย่งต่อน ้าท่วมหรอืเป็นพืน้ทีร่องรบัน ้า เป็นต้น ซึ่ง
หากผูป้ระกอบการใสใ่จและใหค้วามส าคญักบัเรื่องเหล่าน้ี กอ็าจจะสง่ผลท าใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจและเกดิการ
ตดัสนิใจซือ้เพิม่ขึน้ รวมทัง้เป็นการสรา้งความพงึพอใจภายหลงัการตดัสนิใจซือ้ดว้ย และอาจท าใหลู้กคา้เกดิการ
บอกต่อและสง่ผลใหภ้าพลกัษณ์ขององคก์รดขีึน้ดว้ย โดยจากการศกึษาครัง้นี้พบว่าถา้ลกูคา้ใหค้วามส าคญักบัสว่น
ประสมทางการตลาดดา้นท าเลทีต่ัง้มากขึน้ จะมอีทิธพิลท าใหก้ารตดัสนิใจซือ้บา้นภสัสร ของ บรษิทั พฤกษาเรยีล
เอสเตท จ ากดั ดา้นการตดัสนิใจซือ้ลดลง 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังควรให้ความส าคญักบัส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ เพื่อเป็นการเพิม่ความสนใจใหก้บัลูกคา้ ซึง่จะส่งผลท าให้
เกดิการตดัสนิใจซือ้บา้นภสัสร ของ บรษิทั พฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากดั ดา้นการตดัสนิใจซือ้ เพิม่มากขึน้  

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ผูป้ระกอบการควรหาแนวทางและกลยุทธท์างดา้นการส่งเสรมิการตลาด เพื่อใหลู้กคา้เกดิความสนใจ 

และกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการตดัสนิใจซื้อโครงการบ้านภสัสรเพิม่มากขึ้น เช่นการหาขอ้เสนอพิเศษต่างๆ ให้กบั
ลกูคา้ เช่นการใหส้่วนลด หรอืการใหข้องแถม เป็นตน้ มกีารโฆษณาประชาสมัพนัธ ์สือ่สาร ใหลู้กคา้รบัรูถ้งึจุดเด่น
ต่างๆ ของโครงการ รวมถงึความหรหูราของโครงการบา้นภสัสร เพื่อใหล้กูคา้รบัรูแ้ละเพิม่ความดงึดูดใหล้กูคา้เกดิ
ความสนใจมากยิง่ขึน้ มกีารใหข้า่วและการประชาสมัพนัธท์ีส่รา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บับรษิทั และมกีารใหข้อ้มูลที่
น่าสนใจโดยพนักงานขาย หรอืมีการท าการตลาดทางตรงร่วมด้วย โดยจากการศึกษาครัง้นี้ พบว่าผู้บรโิภคให้
ความส าคญักบัสว่นประสมการตลาดบรกิาร ดา้นการสง่เสรมิการตลาดโดยรวม อยู่ในระดบัมาก  

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคลากร 
ผูป้ระกอบการควรหาแนวทางและกลยุทธท์างดา้นบุคลากร เพื่อใหส้ามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บั

ลกูคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แขง่ เพื่อกระตุ้นและจงูใจใหล้กูคา้เกดิการตดัสนิใจซือ้โครงการบา้นภสัสรเพิม่มากขึน้ เช่น 
การเน้นให้พนักงานมบีุคลกิภาพที่ดี แต่งกายสะอาด พนักงานควรมอีธัยาศยัที่ด ีพูดจาไพเราะ สุภาพอ่อนโยน 
และมทีศันคตทิีด่ ีพนกังานตอ้งสามารถใหข้อ้มลูกบัลูกคา้ไดอ้ย่างชดัเจน พนกังานควรเอาใจใสแ่ละกระตอืรอืรน้ใน
การใหบ้รกิาร พนักงานต้องสามารถแกไ้ขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดี โดยจาก
การศกึษาครัง้นี้พบว่าผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
ผู้ประกอบการควรหาแนวทางและกลยุทธ์ทางด้านลกัษณะทางกายภาพ ที่ใช้ดงึดูดใจลูกค้าเพื่อให้

ลกูคา้มองเหน็ภาพลกัษณ์หรอืคุณค่าของการบรกิารทีเ่หนือกว่าคู่แขง่ไดอ้ย่างชดัเจน เพื่อกระตุน้และจงูใจใหล้กูคา้
เกดิการตดัสนิใจซือ้โครงการบา้นภสัสรเพิม่มากขึน้ เช่น ควรจดัใหม้สีิง่อ านวยความสะดวกของส านกังานขาย เช่น 
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น ้าดื่ม แสงสว่าง และทีจ่อดรถให้เหมาะสมและเพยีงพอต่อความต้องการของลูกค้า ควรมีรูปแบบและขนาดของ
ส านักงานขายที่เหมาะสม การออกแบบและตกแต่งภายในของส านักงานขายมีความสวยงาม สะอาด และเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ย เพื่อดงึดดูความสนใจของลูกคา้ มกีารใช้เทคโนโลยใีนการใหบ้รกิาร เช่น พนักงานมขีอ้มลูต่างๆ 
อยู่ใน Tablet โดยสามารถแสดงให้เหน็ไดอ้ย่างทนัทเีมื่อลูกค้ามขีอ้สงสยั หรอืต้องการดูรูปแบบการตกแต่งบ้าน
ต่างๆ เพิม่เติม เป็นต้น โดยจากการศกึษาครัง้นี้ พบว่าผู้บรโิภคให้ความส าคญักบัส่วนประสมการตลาดบรกิาร 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวม อยู่ในระดบัมาก  
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