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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ เรื่อง ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเลือกซือ้ บ้านจัดสรรของผูบ้ ริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดเลย
มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาปจั จัยประชากรศาสตร์ท่มี ีอิทธิพลต่ อการซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในอาเภอเมือง
จังหวัดเลย และเพื่อศึกษาปจั จัยส่วนประสมการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการซือ้ บ้านจัดสรรของผูบ้ ริโภคในอาเภอเมือง
จังหวัดเลย โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามจะใช้สถิตทิ ใ่ี ช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการศึกษาครัง้ นี้พบว่า ปจั จัยส่วนประสมการตลาดที่มอี ทิ ธิพลต่อการซือ้ บ้านจัดสรรของผู้บริโภคใน
อาเภอเมือง จังหวัดเลย ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.08, S.D. = 0.662) ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก
(̅ = 4.10, S.D. = 0.615) ด้านราคา อยู่ในระดับมาก (̅ = 4.03, S.D. = 0.670) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย อยู่
ในระดับมาก (̅ = 4.16, S.D. = 0.671) ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก (̅ = 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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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
บ้าน หรือ ทีอ่ ยูอ่ าศัย มีความสาคัญต่อชีวติ ของคนเรา เพราะเป็ นหนึ่งในปจั จัยสีท่ จ่ี าเป็ นต่อ
การดารงชีวติ นอกจากนัน้ ยังเป็ นตัวบอกถึงคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในการ
เลือกและตัดสินใจซือ้ ที่อยู่อาศัยนัน้ จึงมีความจาเป็ นและสาคัญ และยังจัดเป็ นสินทรัพย์ทม่ี อี ายุยนื
ยาวและเป็ นการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งก็ว่าได้ ในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์พฤติกรรมการเลือกซือ้ ทีอ่ ยู่
อาศัยที่มลู ค่าสูงต้องคานึงถึงปจั จัยหลายอย่าง เช่น ทาเลทีต่ งั ้ เลือกโครงการ และราคาทีเ่ หมาะสม
การเดินทางสะดวก ใกล้สาธารณูปโภคต่าง ๆ ใกล้โรงพยาบาล โรงเรียน และที่ทางาน มีระบบ
ขนส่ ง สาธารณะ รวมถึง มาตรฐานวัส ดุ ก ารก่ อ สร้า ง ธุ ร กิจ อสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ีเ กิด ขึ้น ในป จั จุ บ ัน
ผูป้ ระกอบการมีการลงทุนพัฒนาโครงการทีอ่ ยู่ อาศัยอย่างต่อเนื่องตามพืน้ ทีเ่ ส้นทางขนส่งตามแนว
รถไฟฟ้า และการแข่งขันเพิม่ สูงขึน้ ทาให้ผปู้ ระกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องรับมือและปรับ
แผนธุ ร กิจ อยู่ต ลอดเวลา เพื่อ ให้ท ันกับ สถานการณ์ ก ารแข่ ง ขันในป จั จุ บนั ในขณะที่ผู้บ ริโ ภคมี
ทางเลือ กในการซื้อ ที่อ ยู่อ าศัยเพิ่มมากขึ้น และยังคงต้อ งการทาเลที่เ ดินทางสะดวก หลีกเลี่ย ง
การจราจรติดขัด รวมถึงส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และที่
สาคัญคือเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด
ก้าวทันสภาพการทางเศรษฐกิจทีเ่ ปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และให้ธุรกิจได้เปรียบทางการแข่งขัน
ต่อคู่แข่ง นอกจากการทีท่ อ่ี ยูอ่ าศัยจะเป็ นปจั จัยพืน้ ฐานทีม่ คี วามจาเป็ นต่อการดารงชีวติ แล้ว ยังเป็ น
เครื่องชี้วดั คุณภาพของชีวติ การออม การลงทุนระยะยาว และสะท้อนสภาพโดยรวมของเศรษฐกิจ
(วีณา ถิระโสถณ, 2558)
ที่อยู่อาศัยนอกจากจะเป็ นปจั จัยที่ส าคัญ ประการหนึ่ง ในการด ารงชีวติ ของมนุ ษ ย์แล้วยัง
นับว่ามี ความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนโดยทัวไปอี
่ กด้วย เนื่องจากที่อยู่อาศัยมิได้
เป็ นแค่เพียงสถานที่ พักผ่อนหลับนอนเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นศูนย์รวมของครอบครัวเป็ นแหล่งเติมพลัง
ใจ พลังกาย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการต่อสู้ชวี ติ อันจะนาไปสู่ความเข้มแข็งของประเทศ โดย
ความต้อ งการที่อ ยู่อ าศัยถือ เป็ น การกระตุ้น ให้เ กิดการออมและการลงทุ นในทรัพ ย์ส ินเพื่อ เป็ น
รากฐานของครอบครัว ซึ่งการพัฒนาที่อ ยู่อ าศัยนอกจากจะเป็ นการพัฒนาทางด้า นสังคม และ
สิ่ง แวดล้อ มให้ป ระชาชนได้มที ่ีอ ยู่อ าศัย ที่ม ีคุ ณ ภาพแล้ว ยัง มีส่ ว นส าคัญ ในการเสริม สร้า งและ
สนับสนุ นกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม การก่อสร้าง
การว่าจ้างแรงงาน การค้า และธุรกิจอีกมากมาย ที่พกั อาศัยนับว่าเป็ นปจั จัยสาคัญและจาเป็ นมาก
สาหรับการดารงชีวติ ของมนุ ษย์โดยทัวไป
่ และเป็ นสิง่ ที่มอี ทิ ธิพลต่อชีวติ ความเป็ นอยู่และสุขภาพ
ของผูอ้ ยูอ่ าศัย โดยส่วนใหญ่อตั ราการเติบโตธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ “บ้านจัดสรร”

เพิม่ ขึ้นเป็ นจานวนมากเพื่อ รองรับความต้องการของประชากรที่เ พิม่ ขึ้น(มยุรา สกุ ลโชคบุญ มา,
2563) จังหวัดเลยตัง้ อยูท่ างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ความหนาแน่ นของประชากรยังจัดว่า
เบาบาง โดยอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่นในบริเวณตัวเมืองของจังหวัด เนื่องจากเป็ นจังหวัดทีเ่ อกลักษณ์
ด้านวัฒนธรรม และโดดเด่นเรื่องสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีน่ ่ าสนใจ จึงทาให้มผี คู้ นเดินทางเข้าออกจังหวัด
เลยตลอดทัง้ ปี
แต่ปญั หาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐ การแย่งชิงตลาดและลูกค้าอย่างรุนแรงค่าครอง
ชีพสูงขึน้ ส่งผลต่อต้นทุนการขนส่งและต้นทุนวัสดุ ก่อสร้างที่ปรับตัวสูงตามมาก ยังมีปจั จัยอื่นๆ
อีก และเป็ นปจั จัยสาคัญใช้ประกอบการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค อาทิเช่น ทาเลทีต่ งั ้ โครงการ รูปแบบ
ดีไซน์ ความเป็นมืออาชีพของทีมงานก่อสร้าง ฯลฯ โดยการวิเคราะห์ พฤติกรรมและความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคได้เปลีย่ นไป จากการเน้นใช้ราคาเป็ นหลัก แต่เปลี่ยนไปให้ความสาคัญทางด้านดีไซน์
หรือ แบบบ้าน ด้านคุณภาพ การให้บริการ และการมีไลฟ์ สไตล์เป็ นของตัวเองมากขึน้ ขณะที่
ผูป้ ระกอบการท้องถิน่ ทัวไปยั
่ งไม่ปรับตัวตามการเปลีย่ นแปลงและพร้อมตอบสนองต่อความต้องการ
ดังกล่าวได้ เหตุเพราะขาดองค์ความรูแ้ ละความชาญทัง้ ในด้าน การจัดการ การตลาด
จากเหตุผลทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนี้จงึ ทาให้ผวู้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาเรื่องปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในจังหวัดเลย เพื่อเป็ นแนวทางให้ทราบถึงความต้องการ
ของผู้บริโภคโดยผู้วจิ ยั หวังว่างานวิจยั นี้จะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับบ้านจัดสรร
นาไปพิจารณาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการสร้างทีอ่ ยู่อาศัยให้มคี ุณภาพ การเสนอขายบริการที่ตรง
ตามความต้องการของผูบ้ ริโภค สามารถกาหนดแผนการตลาด การวางแผน กลยุทธ์ของธุรกิจใน
การขายให้เป็ นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลในการซื้อบ้านจัดสรรของผูบ้ ริโภค
ในอาเภอเมือง จังหวัดเลย
2. เพื่อศึกษาปจั จัยประชากรศาสตร์ทม่ี อี ทิ ธิพลในการซือ้ บ้านจัดสรรของผูบ้ ริโภค ในอาเภอ
เมือง จังหวัดเลย

ขอบเขตของการวิ จยั
ผู้วจิ ยั ได้ศึกษาการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรในอาศัยอยู่ในอาเภอเมือง จังหวัดเลย
โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีก ระบวนการตัดสินใจและส่ว นประสมทางการตลาด ประกอบด้ว ยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด
สมมติ ฐานการวิ จยั
ลักษณะส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันจะมีปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซือ้ บ้าน
จัดสรร ในอาเภอเมือง จังหวัดเลย แตกต่างกัน
ประโยชน์ ที่ได้รบั จากการวิ จยั
1. เพื่อเป็ นการสร้างองค์ความรูแ้ ละเพิม่ พูนองค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับส่วน
ประสมทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ บ้านจัดสรรของประชาชนในจังหวัดเลย
2. เพื่อให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจสามารถนาข้อมูล และผลทีไ่ ด้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้สอดคล้องกับความต้องการซือ้ ของผูบ้ ริโภคต่อไปในอนาคต
ระเบียบวิ ธีวิจยั
ประชากร (Population) สาหรับการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ คือ กลุ่มผู้ท่สี นใจในการซื้อบ้าน
จัดสรรในเขตในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย
กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ทีส่ าหรับการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ คือ โดยใช้วธิ สี ุ่มตัวอย่างโดยไม่
ใช้ความน่ าจะเป็ น (Non Probability Sampling) ผ่านการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่
เป็ นแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) โดยผู้วจิ ยั ได้ให้กลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้ตอบ
แบบสอบถามเอง (Self Administered) และใช้ว ิธกี ารเลือกตัว อย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จากการใช้คาถามคัดกรองได้ท eการเก็บข้อมูลในช่ วงระยะเวลาเดือนพฤษภาคม กรกฎาคม 2565 เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างทีม่ จี านวนและลักษณะตรงตามที่ต้องการ ซึ่งจะได้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างขัน้ ต่าโดยประมาณ 400 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ลักษณะของ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลปจั จัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่
ต่อเดือน จานวนสมาชิกในครอบครัว
ส่ ว นที่ 2 ปจั จัยส่ ว นประสมการตลาดที่ม ีอิทธิพ ลต่ อ การซื้อ บ้า นจัด สรรของผู้บริโ ภค
ในอาเภอเมือง จังหวัดเลย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นการตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
ขัน้ ตอนการสร้างเครือ่ งมือ
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวกับปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเลือกซือ้
บ้านจัดสรรของผูบ้ ริโภคในจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามทีม่ คี วามเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีท่ใี ช้ใน
การวิจยั
3. นาแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ เสนออาจารย์ทป่ี รึกษา เพื่อทาการตรวจสอบความ
ถูกต้องและให้ ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้ขอ้ คาถามทีต่ รงกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
4. ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามคาแนะนาของอาจารย์ท่ปี รึกษา
เพื่อให้เป็น แบบสอบถามทีส่ มบูรณ์
6. นาแบบสอบถามทีป่ รับปรุงเป็ นฉบับสมบูรณ์แล้วไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั ต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผูศ้ กึ ษาได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนและวิธกี าร ดังนี้
1.ขอความอนุ เคราะห์ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในบ้านจัดสรรในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
เลย ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสนับสนุนการวิจยั
2.ผูว้ จิ ยั ดาเนินการนาแบบสอบถามไปแจกกลุ่มเป้าหมาย
3.จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง

4.สามารถรวบรวมแบบสอบถามทีส่ มบูรณ์จนครบ
5.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาตอบในแบบสอบถาม
6.จัดหมวดหมูข่ องข้อมูลในแบบสอบถามเพื่อนาไปวิเคราะห์
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อ มูลผู้วจิ ยั นาข้อมูล ที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามมาประมวลผล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงการกระจายข้อมูล ตาม
ขัน้ ตอนดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับข้อมูลปจั จัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน จานวนสมาชิกในครอบครัว โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Percentage) และ ร้อยละ (Frequency)
ส่วนที่ 2 การศึกษาปจั จัยส่วนประสมการตลาดที่มอี ทิ ธิพลต่อการซื้อบ้านจัดสรร
ของผูบ้ ริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดเลย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่
ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการศึกษา
ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 18 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน30,001 –
40,000 บาท จานวนสมาชิกในครอบครัวจานวน 2-5 คน

ผลการวิเคราะห์ปจั จัยส่วนประสมการตลาดที่มอี ทิ ธิพลต่อการซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภค
ในอาเภอเมือง จังหวัดเลย
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจั จัยส่วนประสมการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการซื้อ
บ้านจัดสรรของผูบ้ ริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดเลย ในภาพรวม
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
รวมเฉลี่ย

̅
4.10
4.03
4.16
4.01
4.08

S.D.

การแปลผล

0.615
0.670
0.671
0.692
0.662

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ปจั จัยส่วนประสมการตลาดที่มอี ทิ ธิพลต่อการซือ้ บ้าน
จัดสรรของผูบ้ ริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดเลย ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.08, S.D. =
0.662) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.16,
S.D. = 0.671) รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.10, S.D. = 0.615) ด้านราคา
อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.03, S.D. = 0.670) และด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก ( ̅ =
4.01, S.D. = 0.692) ตามลาดับ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ มีอิทธิ พลต่ อการซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริ โภคในอาเภอ
เมือง จังหวัดเลย
ปจั จัยส่วนประสมการตลาดที่มอี ิทธิพลต่ อการซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในอาเภอเมือง
จังหวัดเลย ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.08, S.D. = 0.662) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า
ด้านผลิ ตภัณฑ์ อยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = 4.10, S.D. = 0.615) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ใช้วสั ดุคุณภาพดีในการสร้างบ้าน อยู่ใ นระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ระบบสาธารณู ปโภค เช่น
ถนน ไฟฟ้าประปา ระบบการจัดเก็บขยะ ระบบการระบายน้ า เป็ นต้น มีอยู่อย่างเหมาะสม อยู่ใน
ระดับ ชื่อโครงการบ้านมีความน่าเชื่อถือ อยูใ่ นระดับมาก สิง่ อานวยความสะดวกครบครัน สนามเด็ก
เล่น สระว่ายน้ า สโมสร มีอยู่อย่างเพียงพอ โครงการไม่มปี ระวัตขิ โมย หรือการโจรกรรม) บ้านมีให้
เลือกหลายรูปแบบ มีความปลอดภัยภายในโครงการ เช่น ระบบคียก์ าร์ด เข้าออก โครงการ รวมไป
ถึง กล้ อ งวงจรปิ ด ท าเลที่ต ัง้ สะดวกต่ อ การเดิน ทาง และใกล้ ส ถานที่ส าคัญ หลายแห่ ง เช่ น

โรงพยาบาล โรงเรียน ขนาดบ้านและพื้นที่รอบบ้านมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก และจานวน
บ้านมีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านราคา อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.03, S.D. = 0.670) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ราคามีความเหมาะสมกับทาเลของโครงการ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด รองลงมา คือ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
มีความเหมาะสม ค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าโอน ค่าประเมิน ไม่แพงจนเกินไป ราคาสามารถแข่งกับ
คู่แข่งรายอื่นๆ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของบ้าน มีราคาบ้านหลากหลายให้เลือกซื้อ ราคา
บ้านที่กาหนดขึ้นและแสดงให้ผู้ใช้บริการเห็นรายละเอียดชัดเจน) ไม่มคี ่าดาเนินการในการยื่นกู้
ธนาคาร ราคามีความเหมาะสมกับขนาดทีด่ นิ อยู่ในระดับมาก และเงื่อนไขการชาระเงินควรมีความ
เหมาะสม (การวางเงินจอง การวางเงินดาวน์) อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.16, S.D. = 0.671) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า สามารถติดต่อดาเนินการทางช่องทางออนไลน์ได้สะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมา คือ ผูท้ ่สี นใจโครงการบ้านสามารถค้นหาช่องทางในการจองวันเวลาในการนัดชมบ้านได้
หลายช่องทาง สามารถชมบ้านตัวอย่างผ่านวีดโี อคอลได้ มีสานักงานให้คาแนะนาและติดต่ออย่าง
สะดวก อยูใ่ นระดับมาก และมีบริการเซ็นสัญญาซือ้ -ขาย ตามความสะดวกของผูซ้ อ้ื อยู่ในระดับปาน
กลาง
ด้านการส่งเสริ มการตลาด อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.01, S.D. = 0.692) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่ า มีข องแถมภายในบ้า น เช่ น แอร์ หรือ ตกต่ า งภายในฟรีอ ยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด
รองลงมา คือ มีโปรโมชันตามเทศกาลต่
่
างๆ เช่น วันปี ใหม่ วันสงกรานต์ มีการส่งเสริมการตลาดที่
น่ าสนใจ (เช่นมีของ แถม มีส่วนลดพิเศษ การรับประกันบ้านเป็ นต้น) พนักงานคอยให้คาแนะนาที่
เป็ นประโยชน์ โครงการบ้านมีการจัดโปรโมชันให้
่ ส่วนลดกับลูกค้าที่ประสงค์ จองบ้าน โดยแสดง
รายละเอียดชัดเจน มีการมอบของทีร่ ะลึกในวันเข้าอยู่ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการบ้าน
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วารสารอสังหาฯ และสื่อสังคมออนไลน์ อยูใ่ นระดับมาก
5.2 อภิปรายผล
ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.10, S.D. = 0.615) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ใช้วสั ดุคุณภาพดีในการสร้างบ้าน อยู่ใ นระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ระบบสาธารณู ปโภค เช่น
ถนน ไฟฟ้าประปา ระบบการจัดเก็บขยะ ระบบการระบายน้ า เป็ นต้น มีอยู่อย่างเหมาะสม อยู่ใน
ระดับ ชื่อโครงการบ้านมีความน่าเชื่อถือ อยูใ่ นระดับมาก สิง่ อานวยความสะดวกครบครัน สนามเด็ก
เล่น สระว่ายน้ า สโมสร มีอยู่อย่างเพียงพอ โครงการไม่มปี ระวัตขิ โมย หรือการโจรกรรม) บ้านมีให้
เลือกหลายรูปแบบ มีความปลอดภัยภายในโครงการ เช่น ระบบคียก์ าร์ด เข้าออก โครงการ รวมไป
ถึ ง กล้ อ งวงจรปิ ด ท าเลที่ต ัง้ สะดวกต่ อ การเดิน ทาง และใกล้ ส ถานที่ส าคัญ หลายแห่ ง เช่ น

โรงพยาบาล โรงเรียน ขนาดบ้านและพื้นที่รอบบ้านมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก และจานวน
บ้านมีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า สอดคล้องกับ สุธาร ศรีสุข 2559 วิจยั เรื่อง ปจั จัยที่ม ี
อิทธิพลต่อการ ตัดสินใจซื้อบ้านแฝดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า
ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ ปจั จัยด้าน การจัดจาหน่ าย ปจั จัยด้านราคา ปจั จัยด้านส่งเสริมการขาย ปจั จัย
ด้านทาเลทีต่ งั ้ ปจั จัยด้านสิง่ อานวยความ สะดวก ปจั จัยด้านสภาพแวดล้อม โดยทัง้ หมดทีก่ ล่าวมา
ล้ว นส่ งผลทางบวกต่ อ การตัดสินใจซื้อ บ้านแฝดในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
สอดคล้องกับ ไพจิตต์ ลักษณวงศ์ (2561) วิจยั เรื่อง ปจั จัยส่วนประสมทาง การตลาด (4Ps) ที่ม ี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านของโครงการบ้านจัดสรร ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผล
การศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด(4Ps)ในการตัดสินใจซื้อ
บ้าน ของโครงการบ้านจัดสรร ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาในภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก
ด้านราคา อยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = 4.03, S.D. = 0.670) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ราคา
มีความเหมาะสมกับทาเลของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ค่าใช้จ่ายส่วนกลางมี
ความเหมาะสม ค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าโอน ค่าประเมิน ไม่แพงจนเกินไป ราคาสามารถแข่งกับ
คู่แข่งรายอื่นๆ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของบ้าน มีราคาบ้านหลากหลายให้เลือกซือ้ ราคา
บ้านที่กาหนดขึ้นและแสดงให้ผู้ใช้บ ริการเห็นรายละเอียดชัดเจน) ไม่มคี ่าดาเนินการในการยื่นกู้
ธนาคาร ราคามีความเหมาะสมกับขนาดทีด่ นิ อยู่ในระดับมาก และเงื่อนไขการชาระเงินควรมีความ
เหมาะสม (การวางเงินจอง การวางเงินดาวน์) สอดคล้องกับธัญวิชญ์ ศิรทิ พั (2561) วิจยั เรื่องการ
ตัดสินใจซือ้ บ้านเดีย่ วของผู้บริโภคในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นต่อปจั จัยส่วน
ประสมทางการตลาดใน การตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวภาพรวมอยู่ใน ระดับเห็นด้วยมากที่สุด และ
สอดคล้องกับวีณา ถิระโสภณ (2558) วิจยั เรื่อง ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเลือก ซือ้ บ้านจัดสรร
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการวิเคราะห์ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
นัน้ ให้ความสาคัญกับปจั จัยต่างๆ ทัง้ 5 ปจั จัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดย 3 ปจั จัยทีก่ ลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากทีส่ ุดคือ ปจั จัยด้าน
ราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.16, S.D. = 0.671) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า สามารถติด ต่ อ ดาเนิน การทางช่อ งทางออนไลน์ ไ ด้ส ะดวก อยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด
รองลงมา คือ ผูท้ ่สี นใจโครงการบ้านสามารถค้นหาช่องทางในการจองวันเวลาในการนัดชมบ้านได้
หลายช่องทาง สามารถชมบ้านตัวอย่างผ่านวีดโี อคอลได้ มีสานักงานให้คาแนะนาและติดต่ออย่าง
สะดวก อยูใ่ นระดับมาก และมีบริการเซ็นสัญญาซือ้ -ขาย ตามความสะดวกของผูซ้ อ้ื วีณา ถิระโสภณ
(2558) ศึกษาเรื่อง ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลการมีส านักงานให้คาแนะนา และติดต่อ อย่างสะดวกจะส่งผลเชิงบวกต่อ การตัดสินใจ
เลือกซื้อบ้านจัดสรร การมีบ้านตัวอย่างให้เลือกชมก่อนการตัดสินใจซื้อ มีการส่งเสริมการตลาดที่

น่ าสนใจ เช่น การมีของแถม การให้ส่ว นลดพิเ ศษ การรับประกันบ้าน เป็ นต้น นอกจากนี้การมี
พนักงานคอยให้คาแนะนาทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ลกู ค้า และการมีการบริการทัง้ ก่อนและหลังการขายทีด่ ี
เป็ นปจั จัยเชิงบวกในการตัดสินใจเลือกซือ้ บ้านจัดสรรเช่นกัน
ด้านการส่งเสริมการตลาด อยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = 4.01, S.D. = 0.692) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า มีของแถมภายในบ้าน เช่น แอร์ หรือ ตกต่างภายในฟรีอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
คือ มีโปรโมชันตามเทศกาลต่
่
างๆ เช่น วันปี ใหม่ วันสงกรานต์ มีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ
(เช่นมีของ แถม มีส่วนลดพิเศษ การรับประกันบ้ านเป็ นต้น) พนักงานคอยให้คาแนะนาที่เป็ น
ประโยชน์ โครงการบ้า นมีก ารจัด โปรโมชัน่ ให้ส่ ว นลดกับ ลูก ค้า ที่ป ระสงค์ จ องบ้า น โดยแสดง
รายละเอียดชัดเจน มีการมอบของทีร่ ะลึกในวันเข้าอยู่ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการบ้าน
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วารสารอสังหาฯ และสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิรวิ รรณ
เสรีรตั น์ และ คณะ(2552: 80-81) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดทีค่ วบคุมได้ ซึง่ บริษทั ใช้รว่ มกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย
5.3 ข้อเสนอแนะ
1) ควรทาการขยายขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง หรือขยายขนาดพืน้ ที่ไปยังกลุ่มตัวอย่างที่อาศัย
อยูใ่ นภาคอีสานด้วย เพื่อศึกษาว่าผลการวิจยั มีความเหมือนหรือแตกต่างกับงานวิจยั ข้างต้นหรือไม่
เพื่อศึกษาความแตกต่างแล้วเกิดประโยชน์จากการนามาเปรียบเทียบกัน
2) เจ้าของโครงการควรให้ความสาคัญกับเรื่อง ราคาทีด่ นิ ควรเลือกทาเลมูลค่าทีด่ นิ ทีไ่ ม่สูง
เนื่องจากมูลค่าทีด่ นิ จะส่งผลต่อการกาหนดบ้านเดีย่ ว
3) ควรมีการศึกษาตัวแปรปจั จัยอื่นๆเพิม่ เติม ทีอ่ าจจะส่งผลต่อตัดสินใจซือ้ บ้านจัดสรร เช่น
ปจั จัยด้านการรับรู้ถึงแบรนด์ ปจั จัยด้านความพึงพอใจ ปจั จัยด้านแรงจูงใจ เพื่อ ที่จะได้นามา
ปรับปรุงหรือสร้างความน่ าเชื่อถือให้กบั ผลิตภัณฑ์ ให้มคี วามตรงต่อความต้องการของลูกค้าและ
สามารถเข้าถึงลูกค้าได้หลายกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ ขึน้
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