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บทคดัยอ่ 

 การวจิยัครัง้นี้ เรื่อง  ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกซือ้บา้นจดัสรรของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย 
มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปจัจยัประชากรศาสตร์ที่มีอิทธพิลต่อการซื้อบ้านจดัสรรของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเลย และเพื่อศกึษาปจัจยัสว่นประสมการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้บา้นจดัสรรของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเลย  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถามจะใช้สถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะหข์อ้มูลประกอบดว้ย สถติิเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 ผลการศกึษาครัง้น้ีพบว่า ปจัจยัส่วนประสมการตลาดที่มอีทิธพิลต่อการซือ้บา้นจดัสรรของผู้บรโิภคใน

อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.08, S.D. = 0.662) ดา้นผลติภณัฑ ์อยู่ในระดบัมาก 

( ̅ = 4.10, S.D. = 0.615) ดา้นราคา อยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.03, S.D. = 0.670) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อยู่

ในระดบัมาก ( ̅ = 4.16, S.D. = 0.671) ดา้นการสง่เสรมิการตลาด อยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.01, S.D. = 0.692) 

ABSTRACT 

 This research, titled Factors Influencing Consumers' Choice of Housing in Muang District, Loei 
Province, aimed to study the demographic factors influencing consumers' purchase of housing estates in 
Muang District, Loei Province and to study the mix factors.  The market that influences the purchase of 
housing among consumers in Muang District, Loei Province by using a questionnaire as a tool to collect 
data.  The questionnaire will use the statistics used to analyze the data consisting of Descriptive 
Statistics: Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation 

 The results of this study found that the marketing mix factors influencing consumers' purchase 

of housing in Muang District, Loei Province overall were at a high level ( ̅  = 4.08, S.D. = 0.662).  At a 

high level ( ̅   = 4.10, S.D. = 0.615) On the price side, at a high level ( ̅  = 4.03, S.D. = 0.670).  It was 

at a high level ( ̅  = 4.16, S.D. = 0.671).  At a high level ( ̅  = 4.01, S.D. = 0.692) 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 บา้น หรอื ทีอ่ยูอ่าศยั มคีวามส าคญัต่อชวีติของคนเรา เพราะเป็นหน่ึงในปจัจยัสีท่ีจ่ าเป็นต่อ              
การด ารงชวีติ นอกจากนัน้ยงัเป็นตวับอกถงึคุณภาพชวีติ เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ในการ
เลอืกและตดัสนิใจซือ้ที่อยู่อาศยันัน้ จงึมคีวามจ าเป็นและส าคญั และยงัจดัเป็นสนิทรพัยท์ีม่อีายุยนื
ยาวและเป็นการลงทุนอกีรปูแบบหนึ่งกว็่าได ้ในธุรกจิ อสงัหารมิทรพัยพ์ฤตกิรรมการเลอืกซือ้ทีอ่ยู่
อาศยัที่มลูค่าสูงต้องค านึงถงึปจัจยัหลายอย่าง เช่น ท าเลทีต่ ัง้เลอืกโครงการ และราคาทีเ่หมาะสม 
การเดนิทางสะดวก   ใกล้สาธารณูปโภคต่าง ๆ ใกล้โรงพยาบาล โรงเรยีน และที่ท างาน มรีะบบ
ขนส่งสาธารณะ รวมถึงมาตรฐานวัสดุการก่อสร้าง ธุ รกิจอสังหาริมทรพัย์ที่เกิดขึ้นในปจัจุบัน
ผูป้ระกอบการมกีารลงทุนพฒันาโครงการทีอ่ยู่ อาศยัอย่างต่อเนื่องตามพืน้ทีเ่สน้ทางขนส่งตามแนว
รถไฟฟ้า และการแขง่ขนัเพิม่สูงขึน้ ท าใหผู้ป้ระกอบการในธุรกจิอสงัหารมิทรพัยต์้องรบัมอืและปรบั
แผนธุรกิจอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับสถานการณ์การแข่งขนัในปจัจุบนั ในขณะที่ผู้บรโิภคมี
ทางเลือกในการซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น และยงัคงต้องการท าเลที่เดินทางสะดวก หลีกเลี่ยง
การจราจรตดิขดั รวมถงึส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ ความสะดวกสบาย ความปลอดภยั และที่
ส าคญัคอืเขา้ใจพฤตกิรรมของผู้บรโิภค เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้อย่างตรงจุด 
ก้าวทนัสภาพการทางเศรษฐกจิทีเ่ปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และใหธุ้รกจิไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั
ต่อคู่แขง่ นอกจากการทีท่ีอ่ยูอ่าศยัจะเป็นปจัจยัพืน้ฐานทีม่คีวามจ าเป็นต่อการด ารงชวีติแลว้ ยงัเป็น
เครื่องชี้วดัคุณภาพของชวีติ การออม การลงทุนระยะยาว และสะท้อนสภาพโดยรวมของเศรษฐกจิ 
(วณีา ถริะโสถณ, 2558) 

 ที่อยู่อาศัยนอกจากจะเป็นปจัจยัที่ส าคญัประการหน่ึงในการด ารงชวีติของมนุษย์แล้วยงั
นับว่าม ี ความส าคญัในการพฒันาคุณภาพชวีติของคนโดยทัว่ไปอกีด้วย เนื่องจากที่อยู่อาศยัมไิด้
เป็นแค่เพยีงสถานที ่พกัผ่อนหลบันอนเท่านัน้ แต่ยงัเป็นศูนยร์วมของครอบครวัเป็นแหล่งเตมิพลงั
ใจ พลงักาย เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพในการต่อสู้ชวีติ อนัจะน าไปสู่ความเขม้แขง็ของประเทศ โดย
ความต้องการที่อยู่อาศัยถือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการออมและการลงทุนในทรพัย์สินเพื่อเป็น
รากฐานของครอบครวั ซึ่งการพฒันาที่อยู่อาศัยนอกจากจะเป็นการพฒันาทางด้านสงัคม และ
สิ่งแวดล้อมให้ประชาชนได้มทีี่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพแล้ว ยงัมีส่วนส าคัญในการเสริมสร้างและ
สนับสนุนกระบวนการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ ก่อใหเ้กดิการพฒันาอุตสาหกรรม การก่อสรา้ง 
การว่าจา้งแรงงาน การค้า และธุรกจิอกีมากมาย ที่พกัอาศยันับว่าเป็นปจัจยัส าคญัและจ าเป็นมาก 
ส าหรบัการด ารงชวีติของมนุษยโ์ดยทัว่ไป และเป็นสิง่ที่มอีทิธพิลต่อชวีติความเป็นอยู่และสุขภาพ
ของผูอ้ยูอ่าศยั โดยส่วนใหญ่อตัราการเตบิโตธุรกจิประเภทอสงัหารมิทรพัยโ์ดยเฉพาะ “บา้นจดัสรร” 



เพิม่ขึ้นเป็นจ านวนมากเพื่อรองรบัความต้องการของประชากรที่เพิม่ขึ้น(มยุรา สกุลโชคบุญมา, 
2563) จงัหวดัเลยตัง้อยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ความหนาแน่นของประชากรยงัจดัว่า
เบาบาง โดยอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่นในบรเิวณตวัเมอืงของจงัหวดั เนื่องจากเป็นจงัหวดัทีเ่อกลกัษณ์
ดา้นวฒันธรรม และโดดเด่นเรื่องสถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ จงึท าใหม้ผีูค้นเดนิทางเขา้ออกจงัหวดั
เลยตลอดทัง้ปี  

 แต่ปญัหาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นภาครฐั การแย่งชงิตลาดและลูกค้าอย่างรุนแรงค่าครอง
ชพีสูงขึน้  ส่งผลต่อต้นทุนการขนส่งและต้นทุนวสัดุ ก่อสรา้งที่ปรบัตวัสูงตามมาก  ยงัมปีจัจยัอื่นๆ 
อกี และเป็นปจัจยัส าคญัใชป้ระกอบการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค อาทเิช่น ท าเลทีต่ ัง้ โครงการ รปูแบบ 
ดไีซน์  ความเป็นมอือาชพีของทมีงานก่อสรา้ง ฯลฯ โดยการวเิคราะห ์พฤตกิรรมและความต้องการ
ของผูบ้รโิภคไดเ้ปลีย่นไป จากการเน้นใชร้าคาเป็นหลกั แต่เปลี่ยนไปใหค้วามส าคญัทางดา้นดไีซน์ 
หรอื แบบบ้าน ด้านคุณภาพ การให้บรกิาร และการมไีลฟ์ สไตล์เป็นของตวัเองมากขึน้ ขณะที่
ผูป้ระกอบการทอ้งถิน่ทัว่ไปยงัไมป่รบัตวัตามการเปลีย่นแปลงและพรอ้มตอบสนองต่อความต้องการ
ดงักล่าวได ้เหตุเพราะขาดองคค์วามรูแ้ละความชาญทัง้ในดา้น การจดัการ การตลาด 

  จากเหตุผลทีก่ล่าวมาทัง้หมดน้ีจงึท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อการเลอืกซื้อบ้านจดัสรรของผู้บรโิภคในจงัหวดัเลย เพื่อเป็นแนวทางให้ทราบถงึความต้องการ
ของผู้บรโิภคโดยผู้วจิยัหวงัว่างานวจิยันี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกบับ้านจดัสรร 
น าไปพจิารณาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการสรา้งทีอ่ยู่อาศยัให้มคีุณภาพ การเสนอขายบรกิารที่ตรง
ตามความต้องการของผูบ้รโิภค สามารถก าหนดแผนการตลาด การวางแผน กลยุทธ์ของธุรกจิใน
การขายใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลในการซื้อบา้นจดัสรรของผูบ้รโิภค 
ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย 

 2. เพื่อศกึษาปจัจยัประชากรศาสตรท์ีม่อีทิธพิลในการซือ้บา้นจดัสรรของผูบ้รโิภค ในอ าเภอ
เมอืง จงัหวดัเลย 

 

 

 



ขอบเขตของการวิจยั  

  ผู้วจิยัได้ศึกษาการตดัสนิใจซื้อบ้านจดัสรรในอาศยัอยู่ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย 
โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจและส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยด้าน
ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด  

สมมติฐานการวิจยั 

 ลกัษณะส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัจะมปีจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจซือ้บา้น
จดัสรร ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย แตกต่างกนั 

ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการวิจยั  

 1. เพื่อเป็นการสรา้งองค์ความรูแ้ละเพิม่พูนองค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจศกึษาเกี่ยวกบัส่วน
ประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้บา้นจดัสรรของประชาชนในจงัหวดัเลย 

 2. เพื่อใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิสามารถน าขอ้มลู และผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาไปประยุกต์ใชใ้น
การพฒันาธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการซือ้ของผูบ้รโิภคต่อไปในอนาคต 

ระเบียบวิธีวิจยั 

 ประชากร (Population) ส าหรบัการศึกษาวจิยัในครัง้นี้  คอื กลุ่มผู้ที่สนใจในการซื้อบ้าน
จดัสรรในเขตในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย 

  กลุ่มตวัอยา่ง (Sampling) ทีส่ าหรบัการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ คอื โดยใชว้ธิสีุ่มตวัอย่างโดยไม่
ใชค้วามน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) ผ่านการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่
เป็นแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) โดยผู้วจิยัได้ให้กลุ่มตวัอย่างเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามเอง (Self Administered) และใช้วิธกีารเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากการใช้ค าถามคดักรองได้ทeการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาเดอืนพฤษภาคม - 
กรกฎาคม 2565 เพื่อให้ได้กลุ่มตวัอย่างทีม่จี านวนและลกัษณะตรงตามที่ต้องการ ซึ่งจะไดข้นาด
ของกลุ่มตวัอยา่งขัน้ต ่าโดยประมาณ 400 ตวัอยา่ง 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คอื แบบสอบถาม (Questionnaires) ลกัษณะของ 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 



 ส่วนที ่1 ขอ้มลูปจัจยัประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน จ านวนสมาชกิในครอบครวั 

 ส่วนที่ 2 ปจัจยัส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อบ้านจดัสรรของผู้บรโิภค              
ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย 4 ด้าน ได้แก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ ดา้นราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย                 
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด เป็นการตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

 ส่วนที ่3 ขอ้เสนอแนะ 

 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  

 ขัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมอื  

  1. ศกึษาขอ้มลูจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกซือ้
บา้นจดัสรรของผูบ้รโิภคในจงัหวดั เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม  

  2. สรา้งแบบสอบถามทีม่คีวามเหมาะสม สอดคลอ้งกบัแนวคดิและทฤษฎทีี่ใช้ใน
การวจิยั  

  3. น าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้เสนออาจารยท์ีป่รกึษา เพื่อท าการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและให ้ขอ้เสนอแนะ เพื่อใหไ้ดข้อ้ค าถามทีต่รงกบัวตัถุประสงคข์องงานวจิยั  

  4. ด าเนินการแก้ไขปรบัปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรกึษา 
เพื่อใหเ้ป็น แบบสอบถามทีส่มบรูณ์  

  6. น าแบบสอบถามทีป่รบัปรุงเป็นฉบบัสมบูรณ์แลว้ไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
จากกลุ่มตวัอยา่งของงานวจิยัต่อไป 

 การเกบ็รวบรวมข้อมลู  

 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คณะผูศ้กึษาไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนและวธิกีาร ดงันี้ 

  1.ขอความอนุเคราะหผ์ู้บรโิภคที่อาศยัอยู่ในบ้านจดัสรรในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดั
เลย ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและสนบัสนุนการวจิยั  

  2.ผูว้จิยัด าเนินการน าแบบสอบถามไปแจกกลุ่มเป้าหมาย  

  3.จดัเกบ็รวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง  



  4.สามารถรวบรวมแบบสอบถามทีส่มบูรณ์จนครบ  

  5.ตรวจสอบความสมบรูณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม 

  6.จดัหมวดหมูข่องขอ้มลูในแบบสอบถามเพื่อน าไปวเิคราะห์ 

 การวิเคราะหข้์อมลู  

  การวเิคราะห์ข้อมูลผู้วจิยัน าข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามมาประมวลผล 
โดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเรจ็รูปซึ่งมกีารวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงการกระจายข้อมูล ตาม
ขัน้ตอนดงันี้  

  ส่วนที ่1 การวเิคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัขอ้มลูปจัจยัประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน จ านวนสมาชกิในครอบครวั โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถี ่(Percentage) และ รอ้ยละ (Frequency)  

  ส่วนที่ 2 การศกึษาปจัจยัส่วนประสมการตลาดที่มอีทิธพิลต่อการซื้อบ้านจดัสรร
ของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย  ดา้นการส่งเสรมิการตลาด โดยใช้สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ 
ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 

ผลการศึกษา 

 ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 18 - 
30 ปี จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีข้าราชการ มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน30,001 – 
40,000 บาท จ านวนสมาชกิในครอบครวัจ านวน 2-5 คน 

 

 

 

 

 



 ผลการวเิคราะหป์จัจยัส่วนประสมการตลาดที่มอีทิธพิลต่อการซื้อบา้นจดัสรรของผู้บรโิภค
ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย 

ตารางที ่1 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจัจยัส่วนประสมการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการซื้อ
บา้นจดัสรรของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย ในภาพรวม 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด  ̅  S.D. การแปลผล 

1. ดา้นผลติภณัฑ ์  4.10 0.615 มาก 
2. ดา้นราคา 4.03 0.670 มาก 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.16 0.671 มาก 
4. ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 4.01 0.692 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.08 0.662 มาก 

 จากตารางที่ 1  ผลการวเิคราะห์ ปจัจยัส่วนประสมการตลาดที่มอีทิธพิลต่อการซือ้บ้าน

จดัสรรของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.08, S.D. = 

0.662) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.16, 

S.D. = 0.671) รองลงมา คอื ดา้นผลติภณัฑ ์อยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.10, S.D. = 0.615) ดา้นราคา 

อยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.03, S.D. = 0.670) และดา้นการส่งเสรมิการตลาด อยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 
4.01, S.D. = 0.692) ตามล าดบั 
 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือบ้านจดัสรรของผู้บริโภคในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเลย   

ปจัจยัส่วนประสมการตลาดที่มอีิทธพิลต่อการซื้อบ้านจดัสรรของผู้บรโิภคในอ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเลย ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.08, S.D. = 0.662) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า 

ด้านผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 4.10, S.D. = 0.615) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ใช้วสัดุคุณภาพดใีนการสร้างบ้าน อยู่ในระดบัมากที่สุด รองลงมา คอื ระบบสาธารณูปโภค เช่น 
ถนน ไฟฟ้าประปา ระบบการจดัเกบ็ขยะ ระบบการระบายน ้า เป็นต้น มอียู่อย่างเหมาะสม อยู่ใน
ระดบั ชื่อโครงการบา้นมคีวามน่าเชื่อถอื อยูใ่นระดบัมาก สิง่อ านวยความสะดวกครบครนั สนามเดก็
เล่น สระว่ายน ้า สโมสร มอียู่อย่างเพยีงพอ โครงการไม่มปีระวตัขิโมย หรอืการโจรกรรม) บา้นมใีห้
เลอืกหลายรปูแบบ มคีวามปลอดภยัภายในโครงการ เช่น ระบบคยีก์ารด์ เขา้ออก โครงการ รวมไป
ถึงกล้องวงจรปิด ท าเลที่ตัง้สะดวกต่อการเดินทาง และใกล้สถานที่ส าคัญหลายแห่ง เช่น 



โรงพยาบาล โรงเรยีน ขนาดบ้านและพื้นที่รอบบ้านมคีวามเหมาะสม อยู่ในระดบัมาก และจ านวน
บา้นมเีพยีงพอต่อความตอ้งการของลกูคา้ อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ด้านราคา อยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.03, S.D. = 0.670) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ราคามคีวามเหมาะสมกบัท าเลของโครงการ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด รองลงมา คอื ค่าใชจ้่ายส่วนกลาง
มคีวามเหมาะสม  ค่าบรกิารอื่นๆ เช่น ค่าโอน ค่าประเมนิ ไม่แพงจนเกนิไป ราคาสามารถแข่งกบั
คู่แขง่รายอื่นๆ ราคามคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพของบา้น มรีาคาบา้นหลากหลายใหเ้ลอืกซื้อ ราคา
บ้านที่ก าหนดขึ้นและแสดงให้ผู้ใช้บรกิารเห็นรายละเอียดชดัเจน) ไม่มคี่าด าเนินการในการยื่นกู้
ธนาคาร ราคามคีวามเหมาะสมกบัขนาดทีด่นิ อยู่ในระดบัมาก และเงื่อนไขการช าระเงนิควรมคีวาม
เหมาะสม (การวางเงนิจอง การวางเงนิดาวน์) อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย อยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.16, S.D. = 0.671) เมื่อพจิารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า สามารถตดิต่อด าเนินการทางช่องทางออนไลน์ได้สะดวก อยู่ในระดบัมากที่สุด 
รองลงมา คอื ผูท้ี่สนใจโครงการบ้านสามารถค้นหาช่องทางในการจองวนัเวลาในการนัดชมบ้านได้
หลายช่องทาง สามารถชมบ้านตวัอย่างผ่านวดีโีอคอลได้ มสี านักงานให้ค าแนะน าและตดิต่ออย่าง
สะดวก อยูใ่นระดบัมาก และมบีรกิารเซน็สญัญาซือ้-ขาย ตามความสะดวกของผูซ้ือ้ อยู่ในระดบัปาน
กลาง  

ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.01, S.D. = 0.692) เมื่อพจิารณาเป็น
รายข้อ พบว่า มีของแถมภายในบ้าน เช่น แอร์ หรือ ตกต่างภายในฟรีอยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมา คอื มโีปรโมชัน่ตามเทศกาลต่างๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัสงกรานต์ มกีารส่งเสรมิการตลาดที่
น่าสนใจ (เช่นมขีอง แถม มสี่วนลดพเิศษ การรบัประกนับา้นเป็นต้น) พนักงานคอยใหค้ าแนะน าที่
เป็นประโยชน์ โครงการบ้านมกีารจดัโปรโมชัน่ให้ส่วนลดกบัลูกค้าที่ประสงค์จองบ้าน โดยแสดง
รายละเอยีดชดัเจน มกีารมอบของทีร่ะลกึในวนัเขา้อยู่ และการโฆษณาประชาสมัพนัธโ์ครงการบา้น
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วารสารอสงัหาฯ และสื่อสงัคมออนไลน์ อยูใ่นระดบัมาก  

 
5.2 อภิปรายผล 

ดา้นผลติภณัฑ ์อยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.10, S.D. = 0.615) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ใช้วสัดุคุณภาพดใีนการสร้างบ้าน อยู่ในระดบัมากที่สุด รองลงมา คอื ระบบสาธารณูปโภค เช่น 
ถนน ไฟฟ้าประปา ระบบการจดัเกบ็ขยะ ระบบการระบายน ้า เป็นต้น มอียู่อย่างเหมาะสม อยู่ใน
ระดบั ชื่อโครงการบา้นมคีวามน่าเชื่อถอื อยูใ่นระดบัมาก สิง่อ านวยความสะดวกครบครนั สนามเดก็
เล่น สระว่ายน ้า สโมสร มอียู่อย่างเพยีงพอ โครงการไม่มปีระวตัขิโมย หรอืการโจรกรรม) บา้นมใีห้
เลอืกหลายรปูแบบ มคีวามปลอดภยัภายในโครงการ เช่น ระบบคยีก์ารด์ เขา้ออก โครงการ รวมไป
ถึงกล้องวงจรปิด ท าเลที่ตัง้สะดวกต่อการเดินทาง และใกล้สถานที่ส าคัญหลายแห่ง เช่น 



โรงพยาบาล โรงเรยีน ขนาดบ้านและพื้นที่รอบบ้านมคีวามเหมาะสม อยู่ในระดบัมาก และจ านวน
บ้านมเีพยีงพอต่อความต้องการของลูกค้า สอดคล้องกบั สุธาร ศรสีุข 2559 วจิยัเรื่อง ปจัจยัที่มี
อทิธพิลต่อการ ตดัสนิใจซื้อบ้านแฝดของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า 
ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ปจัจยัดา้น การจดัจ าหน่าย ปจัจยัดา้นราคา ปจัจยัดา้นส่งเสรมิการขาย ปจัจยั
ดา้นท าเลทีต่ ัง้ ปจัจยัดา้นสิง่อ านวยความ สะดวก ปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม โดยทัง้หมดทีก่ล่าวมา
ล้วนส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อบ้านแฝดในเขต  กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และ
สอดคลอ้งกบั ไพจติต์ ลกัษณวงศ์ (2561) วจิยัเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทาง การตลาด (4Ps) ที่มี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อบ้านของโครงการบ้านจดัสรร ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  ผล
การศึกษาพบว่า ระดบัความคดิเห็นของปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด(4Ps)ในการตดัสนิใจซื้อ
บา้น ของโครงการบา้นจดัสรร ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาในภาพรวมอยูใ่นระดบัดมีาก  

ดา้นราคา อยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 4.03, S.D. = 0.670) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ราคา
มคีวามเหมาะสมกบัท าเลของโครงการ อยู่ในระดบัมากที่สุด รองลงมา คอื ค่าใช้จ่ายส่วนกลางมี
ความเหมาะสม  ค่าบรกิารอื่นๆ เช่น ค่าโอน ค่าประเมนิ ไม่แพงจนเกนิไป ราคาสามารถแข่งกบั
คู่แขง่รายอื่นๆ ราคามคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพของบา้น มรีาคาบา้นหลากหลายใหเ้ลอืกซือ้ ราคา
บ้านที่ก าหนดขึ้นและแสดงให้ผู้ใช้บรกิารเห็นรายละเอียดชดัเจน) ไม่มคี่าด าเนินการในการยื่นกู้
ธนาคาร ราคามคีวามเหมาะสมกบัขนาดทีด่นิ อยู่ในระดบัมาก และเงื่อนไขการช าระเงนิควรมคีวาม
เหมาะสม (การวางเงนิจอง การวางเงนิดาวน์) สอดคล้องกบัธญัวชิญ์ ศริทิพั (2561) วจิยัเรื่องการ
ตดัสนิใจซือ้บา้นเดีย่วของผู้บรโิภคในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัส่วน
ประสมทางการตลาดใน การตดัสนิใจซื้อบ้านเดี่ยวภาพรวมอยู่ใน ระดบัเห็นด้วยมากที่สุด และ
สอดคลอ้งกบัวณีา ถริะโสภณ (2558) วจิยัเรื่อง ปจัจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืก ซือ้บา้นจดัสรร 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จากการวเิคราะห์ผลการวจิยั พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ 
นัน้ให้ความส าคญักบัปจัจยัต่างๆ ทัง้ 5 ปจัจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อบ้านจดัสรรในเขต
กรงุเทพมหานคร และปรมิณฑล โดย 3 ปจัจยัทีก่ลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดคอื ปจัจยัดา้น
ราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.16, S.D. = 0.671) เมื่อพจิารณาเป็น
รายข้อ พบว่า สามารถติดต่อด าเนินการทางช่องทางออนไลน์ได้สะดวก อยู่ในระดบัมากที่สุด 
รองลงมา คอื ผูท้ี่สนใจโครงการบ้านสามารถค้นหาช่องทางในการจองวนัเวลาในการนัดชมบ้านได้
หลายช่องทาง สามารถชมบ้านตวัอย่างผ่านวดีโีอคอลได้ มสี านักงานให้ค าแนะน าและตดิต่ออย่าง
สะดวก อยูใ่นระดบัมาก และมบีรกิารเซน็สญัญาซือ้-ขาย ตามความสะดวกของผูซ้ือ้ วณีา ถริะโสภณ 
(2558) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อบา้นจดัสรร ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑลการมสี านักงานให้ค าแนะน า และติดต่ออย่างสะดวกจะส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจ 
เลอืกซื้อบ้านจดัสรร การมบี้านตวัอย่างให้เลอืกชมก่อนการตดัสนิใจซื้อ มกีารส่งเสรมิการตลาดที่



น่าสนใจ เช่น การมขีองแถม การให้ส่วนลดพเิศษ การรบัประกนับ้าน เป็นต้น นอกจากนี้การมี
พนกังานคอยใหค้ าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์แก่ลกูคา้ และการมกีารบรกิารทัง้ก่อนและหลงัการขายทีด่ี 
เป็นปจัจยัเชงิบวกในการตดัสนิใจเลอืกซือ้บา้นจดัสรรเช่นกนั 

ดา้นการส่งเสรมิการตลาด อยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 4.01, S.D. = 0.692) เมื่อพจิารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า มขีองแถมภายในบ้าน เช่น แอร ์หรอื ตกต่างภายในฟรอียู่ในระดบัมากที่สุด รองลงมา 
คอื มโีปรโมชัน่ตามเทศกาลต่างๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัสงกรานต์ มกีารส่งเสรมิการตลาดที่น่าสนใจ 
(เช่นมขีอง แถม มสี่วนลดพเิศษ การรบัประกนับ้านเป็นต้น) พนักงานคอยให้ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์ โครงการบ้านมีการจัดโปรโมชัน่ให้ส่วนลดกับลูกค้าที่ประสงค์จองบ้าน โดยแสดง
รายละเอยีดชดัเจน มกีารมอบของทีร่ะลกึในวนัเขา้อยู่ และการโฆษณาประชาสมัพนัธโ์ครงการบา้น
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วารสารอสงัหาฯ และสื่อสงัคมออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ 
เสรรีตัน์ และ คณะ(2552: 80-81) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถงึ ตวัแปรทาง
การตลาดทีค่วบคุมได ้ซึง่บรษิทัใชร้ว่มกนัเพื่อสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

1) ควรท าการขยายขอบเขตกลุ่มตวัอย่าง หรอืขยายขนาดพืน้ที่ไปยงักลุ่มตวัอย่างที่อาศยั
อยูใ่นภาคอสีานดว้ย เพื่อศกึษาว่าผลการวจิยัมคีวามเหมอืนหรอืแตกต่างกบังานวจิยัขา้งต้นหรอืไม ่
เพื่อศกึษาความแตกต่างแลว้เกดิประโยชน์จากการน ามาเปรยีบเทยีบกนั 

 2) เจา้ของโครงการควรใหค้วามส าคญักบัเรื่อง ราคาทีด่นิ ควรเลอืกท าเลมลูค่าทีด่นิทีไ่ม่สูง
เนื่องจากมลูค่าทีด่นิจะส่งผลต่อการก าหนดบา้นเดีย่ว 

 3) ควรมกีารศกึษาตวัแปรปจัจยัอื่นๆเพิม่เตมิ ทีอ่าจจะส่งผลต่อตดัสนิใจซือ้บา้นจดัสรร เช่น 
ปจัจยัด้านการรบัรู้ถึงแบรนด์ ปจัจยัด้านความพึงพอใจ ปจัจยัด้านแรงจูงใจ เพื่อที่จะได้น ามา
ปรบัปรุงหรอืสร้างความน่าเชื่อถอืให้กบัผลติภณัฑ ์ให้มคีวามตรงต่อความต้องการของลูกค้าและ  
สามารถเขา้ถงึลกูคา้ไดห้ลายกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ขึน้  
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