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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรของประชากรท่ีอาศยั  
ในจังหวดัชุมพร มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของตลาด  2) ศึกษายอดขาย       
และแนวโนม้ยอดขาย 5 ปี 3) เพื่อศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจ และ 4) เพื่อศึกษาการวางแผนการจดัการ
เชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ เป็นระยะเวลา 5 ปี รูปแบบการวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เน้น
การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มคนท่ีตอ้งการซ้ือบา้น
จดัสรรในจงัหวดัชุมพร โดยผูว้ิจยัก าหนดประชากร ท่ีมีช่วงอายุระหว่างต ่ากว่า 20 -60 ปี ขึ้นไป ทั้งเพศชาย 
และเพศหญิงจากกลุ่มตวัอย่างขนาด จ านวน 110 ตวัอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล แบบสอบถามมี 3 ส่วน ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือและระดบัการตดัสินใจซ้ือหมู่บา้นจดัสรรของประชากรท่ี
อาศยัในจงัหวดัชุมพร ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือหมู่บา้นจดัสรรในจงัหวดัชุมพร ตลอดจนขอ้เสนอแนะ
อ่ืน ๆ ผูวิ้จยัไดท้ าการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 2 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC - Index of Item Objective Congruence) ซ่ึงขอ้ค าถามในแต่ละข้อได้ค่าคะแนนมากกว่า 0.2 ซ่ึงผ่าน
เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้และการตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่จากกลุ่มตวัอย่างเสมือนจริงท่ีใกลเ้คียงกับกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 40 ตวัอย่าง ซ่ึงได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาสูงกว่า .70 ในทุกด้าน สรุปได้ว่าเป็นแบบสอบถามท่ีมี
คุณภาพ  สถิติในการวิ เคราะห์ข้อมูล เ ชิงปริมาณประกอบด้วย สถิ ติพรรณนา ได้แก่  ค่ า ร้อยละ                     
ส าห รับตัวแปร เ ชิ งกลุ่ ม  ค่ า เฉ ล่ี ย  และ ส่วน เ บ่ี ย ง เบนมาตรฐานส าห รับตัวแปร เ ชิ งป ริม าณ                                       
และสถิติอ้างอิงส าหรับการทดสอบสมติฐานในกรณี ตัวแปรเชิงปริมาณ ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม            
โดยใชก้ารวิเคราะห์ การทดสอบ Pearson‘s Correlation Coefficient test 
 ผลการวิจยั ความตอ้งการและพฤติกรรมของตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรของประชากร
ท่ีอาศยั  ในจงัหวดัชุมพร พบว่า ในภาพรวมปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ
ความส าคญั ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา 



 
 

 ยอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี  ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือบ้านจัดสรรของประชากรท่ีอาศัย              
ในจงัหวดัชุมพร พบว่า ส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกซ้ือหมู่บา้นจดัสรรในจงัหวดัชุมพร ระดบัราคาของบา้นท่ีมี
ยอดขายอยูร่ะดบั ราคา 2 ลา้นบาท จ านวนพื้นท่ีท่ีใชส้อยของบา้นท่ีอยูอ่าศยั 150 ตารางเมตร ตามล าดบั 
 การด าเนินงานของธุรกิจท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรของประชากรท่ีอาศยัในจงัหวดัชุมพร 
พบว่า สภาพคล่องทางการเงิน การจดัการลูกหน้ีการคา้ ประสิทธิภาพในการจดัการหน้ีสิน ความสามารถ     
ในการสร้างก าไร มีแนวโนม้ท่ีดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง แสดงว่า ธุรกิจสามารถบริหารรายรับและรายจ่ายไดอ้ย่าง   
มีประสิทธิภาพ ท าให้กระแสเงินสดของโครงการอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม  มีผลตอบแทนท่ีดี ดังนั้ น                 
จึงเป็นธุรกิจท่ีน่าลงทุน 
 การวางแผนการจดัการเชิงกลยทุธ์ของธุรกิจท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรของประชากรท่ีอาศยั
ในจังหวดัชุมพร พบว่า จุดแข็ง บ้านทุกหลังมีคุณภาพ เน่ืองจากมีการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมยั  จุดอ่อน 
เน่ืองจากบริษทัไดมี้การเปิดโครงการอาคารท่ีพกัอาศยัใหเ้ช่าใหม่เพิ่มขึ้น จึงมีจ านวนห้องชุดพกัอาศยัใหเ้ช่า
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดสภาวการณ์แข่งขนัท่ีเพิ่มสูงขึ้น โอกาส โครงการให้อยู่ศูนยก์ลางธุรกิจ (CBD: Central 
Business District) และมีส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสาธารณูปโภคการส่ือสารโทรคมนาคมอย่างครบครัน 
และอุปสรรค คือ ความไม่มัน่คงทางการเมืองในประเทศ สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศท่ียงัยืดเยื้อ
และทวีความรุนแรงมากขึ้น 
 
ค าส าคัญ :  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด , การเลือกซ้ือบา้นจดัสรร ,ประชากรท่ีอาศยัในจงัหวดัชุมพร 

 

ABSTRACT 
 
 A study of marketing mix factors affecting the selection of housing estates of the people who live 
in Chumphon The objectives were to 1) study market demand and behavior 2) to study sales and sales 
trends for 5 years 3) to study business operations and 4) to study business strategic management planning 
for a period of 5 years. 
 This research model It is a survey research (Survey Research) emphasizing quantitative research. 
(Quantitative Research) The population used in this study was the group of people who wanted to buy a 
housing estate in Chumphon Province. by the researcher to determine the population with the age range 
between 20 -60  years and over, both males and females from a sample size of 110  samples by using the 
questionnaire as a data collection tool. The questionnaire consisted of 3  parts: mix factor Marketing that 
affects the purchasing decision and the level of purchasing decision of the housing estate of the population. 
in Chumphon Factors in deciding to buy a housing estate in Chumphon Province as well as other suggestions 



 
 

 The researcher examined the quality of the questionnaire in two steps, i.e. the IOC - Index of Item 
Objective Congruence analysis, in which each question item received a score of more than 0.2, which passed 
the set criteria. and checking the confidence value from a virtual sample that is close to The sample group 
consisted of 40 samples with an alpha coefficient higher than .70 in all aspects. It was concluded that it was 
a quality questionnaire. 
 The statistics in the quantitative data analysis consisted of descriptive statistics such as percentage 
values for group variables, mean and standard deviation for quantitative variables. and reference statistics 
for testing the hypothesis in the case Quantitative variables, primary variables and dependent variables were 
analyzed using Pearson's Correlation Coefficient test. 

The results of the study can be summarized as follows: 
Market demands and behaviors affecting the selection of housing estates of the people who live In 

Chumphon Province, it was found that the overall marketing mix was at a high level. The order of 
importance is marketing promotion. distribution channel Product and price 

Sales and sales trends in 5 years that affect the selection of housing estates of the people who live 
In Chumphon Province, it was found that most of them decided to buy a housing estate in Chumphon 
Province. The price level of the houses that are sold is at the price level of 2 million baht, the usable area of 
the house is 150 square meters, respectively. 

Business operations affecting the selection of housing estates of the people living in Chumphon 
found that the financial liquidity Accounts Receivable Management efficiency in debt management, ability 
to generate profit There is a continuous improvement trend, indicating that the business can manage its 
income and expenses efficiently. effective The project's cash flow is at an appropriate level. It has good 
returns, so it's a business worth investing in. 

Strategic management planning of businesses affecting the purchasing of housing among the people 
living in Chumphon province found that the strengths of all houses were quality. Due to the use of modern 
technology, the weakness is because the company has opened more new residential buildings for rent. 
Therefore, there are an increasing number of residential condominiums for rent. This resulted in an 
increasingly competitive environment, opportunities for Central Business District (CBD: Central Business 
District) projects and full telecommunication infrastructure facilities, and the obstacle was political 
instability in the country. The political situation in the country is still prolonged and intensified. 
 

Keywords : Marketing mix , Buying a housing estate , Population living in  in Chumphon Province 
 



 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

บา้นหรือท่ีอยู่อาศยั เป็นสถานท่ีท่ีบุคคลในครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนัเป็นส่วนใหญ่ ท่ีพกัอาศยั
นบัว่าเป็นปัจจยัส าคญัและจ าเป็นมากส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษยโ์ดยทัว่ไป และเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของผูอ้ยู่อาศยั นับไดว้่าท่ีอยู่อาศยัเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคญั
ของชีวิต เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความมัน่คงและความปลอดภยัในชีวิต ซ่ึงปัจจุบนัเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ
ไทยมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จากครอบครัวเดิมท่ีอยู่กนัเป็นครอบครัวใหญ่เปล่ียนเป็นแยกออกมามี
ครอบค รัว เองหลัง จ ากแต่ ง ง าน  ห รื อแยกออกมาท า ง านโดย เฉพาะใน เขตพื้ น ท่ี เ ศ รษฐ กิจ                                     
(ณัฐปคลัภ ์ป่ินทอง, 2560) ดงันั้นการคน้หาท่ีอยู่อาศยัให้ตรงกบัความตอ้งการเป็นหัวใจในกระบวนการ “มี
บา้นของตวัเอง” ท่ีตอ้งพิถีพิถนัในทุกขั้นตอนไม่วา่จะเป็นผูซ้ื้อ ผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์หรือผูท่ี้เลือกสร้างบา้น
หลงัใหม่ตามแบบฉบบัตวัเอง นอกเหนือไปจากความจ าเป็นหรือความตอ้งการท่ีแตกต่างไปในแต่ละคนท่ี
น ามาใชเ้ป็นเกณฑค์น้หาหรือเลือกท่ีอยู่ท่ีตอบโจทยข์องแต่ละคน มีปัจจยัท่ีมีบทบาทส าคญัอีกมากท่ีไม่ควร
มองขา้มและมีอิทธิพลต่อการเลือกท่ีอยู่อาศัยแตกต่างกนัมากขึ้น ตั้งแต่ช่วงอายุหรือไลฟ์สไตลท่ี์อาจเป็นจุด
เปล่ียนส าคญั ทั้งในดา้นสถานะทางการเงิน อาชีพหรือหนา้ท่ีการงาน เป็นตน้  

นอกจากน้ีจากมาตรการกระตุน้ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์องรัฐบาลท่ีมีนโยบายสนับสนุนให้
ประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยไดมี้บา้นหลงัแรกเป็นของตนเองผ่านโครงการบา้นประชารัฐ มาตรการทั้งดา้นการ
ลดหย่อนภาษี ลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ จึงท าให้มีผูบ้ริโภคมองหาท่ีอยู่อาศยัใหม่เพิ่มมากขึ้น 
(ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2559) และการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ท าให้มีการซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพยเ์ติบโตอย่างรวดเร็ว (ณัฐปคลัภ ์ป่ินทอง, 2560) บา้นจดัสรรเป็นอีกอสังหาริมทรัพยห์น่ึงท่ี
ผูบ้ริโภคนิยมซ้ือ โดยจากการส ารวจความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัจากผูเ้ขา้ชมงานมหกรรมบา้นและคอนโดคร้ังท่ี 
41 ปี 2562 พบว่ามียอดจองซ้ือภายในงานมีการปรับตวัเพิ่มขึ้นประมาณ 10% คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า3,500 
ลา้นบาท แบ่งเป็นโครงการทาวน์เฮา้ส์ 37% คอนโดมิเนียม 34% บา้นเด่ียว 20% บา้นแฝด 6% และท่ีดินเปล่า
รวมถึงอสังหาริมทรัพยอ่ื์นๆ อีก 3% ขณะท่ียอดขอสินเช่ือของสถาบนัการเงินในช่วงการจดังานมีมูลค่า 
4,000 ลา้นบาท 

 
ภาพท่ี 1 แสดงความตอ้งการซ้ือท่ีอยู่
อาศยัจากผูเ้ขา้ชมงานมหกรรมบา้น
และคอนโดคร้ังท่ี 41 ปี 2562 
ท่ีมา : ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย ์
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์



 
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1 เพื่อศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมของตลาด 
2 เพื่อศึกษายอดขายและแนวโนม้ยอดขาย 5 ปี 
3.เพื่อศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจ 
4.เพื่อศึกษาการวางแผนการจดัการเชิงกลยทุธ์ของธุรกิจ เป็นระยะเวลา 5 ปี  

 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
ง าน วิ จัย ช้ิ น น้ี เ ป็ นก า รวิ จั ย เ ชิ ง ส า ร ว จ  ( Survey Research) เ น้นก า รวิ จั ย เ ชิ งป ริม าณ              

(Quantitative Research) โดยมุ่งศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือบา้นจดัสรรของประชากรท่ีอาศยัในจงัหวดัชุมพร รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์และ
การด าเนินงานทางธุรกิจอสังหาริมทรัพยส์ าหรับโครงการหมู่บา้นจดัสรรไอโมเดิร์น จงัหวดัชุมพร  

2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ประชากร คือ ประชากรใน จงัหวดัชุมพร 

จ านวน 509,208 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ,2563) กลุ่มตวัอย่างคือ กลุ่มคนท่ีตอ้งการซ้ือ
บ้านจัดสรร ในจังหวัดชุมพร จ านวน 150 คน โดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร Taro Yamane                
(ทาโร่  ยามาเน่) โดยวิธีอยา่งง่าย (Simple  Random  Sampling) จ านวน 110 คน  

3. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคอาหารคลีนในเขตอ าเภอเมือง 

จงัหวดัสระบุรี   
4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
ผูวิ้จยัใชร้ะยะเวลาในการวิจยัตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 – ตุลาคม 2564 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเป็นฐานความคิด ในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ผูว้ิจยัได้ศึกษาส่วนประสมการตลาด 

(Marketing Mix) คือ องค์ประกอบท่ีส าคัญในการด าเนินงานการตลาด เป็นปัจจัยท่ีกิจการ
สามารถควบคุมได ้กิจการธุรกิจจะตอ้งสร้างส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกล
ยทุธ์ทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) ประกอบดว้ย 

 



 
 

1.1 ผลิตภณัฑ ์(Product) 
1.2 การจดัจ าหน่าย (Place) 
1.3 การก าหนดราคา (Price) 
1.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

โดยน าส่วนประสมทางการตลาดนั้น มาปรับใช้กลยุทธ์เพื่อเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดในธุรกิจ     
เพื่อท าตามเป้าหมายทางการตลาดเรียกว่า 4P คือ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริม
การขาย ส่งผลท าใหลู้กคา้ตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรของประชากรท่ีอาศยัในจงัหวดัชุมพร 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
 ความหมายของการตดัสินใจ Walters (1978) ไดอ้ธิบายค าว่า การตดัสินใจ (Decision) หมายถึง      
การเลือกท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเลือกจากทางเลือกท่ีมีอยูห่ลายทางเลือก Kotler (2000) ไดก้ล่าววา่ การตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภคเกิดจากปัจจยัภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทศันคติซ่ึงจะแสดงให้
เห็นถึงความตอ้งการ และตระหนกัว่ามีสินคา้ให้เลือกมากมาย กิจกรรมท่ีมีผูบ้ริโภคเขา้มาเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์
กบัขอ้มูลท่ีมีอยู ่หรือขอ้มูลท่ีฝ่ายผูผ้ลิตใหม้าและสุดทา้ยคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น 

ส าหรับกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Schiffman & Kanuk 1994) คือกระบวนการใน
การเลือกซ้ือสินคา้จากทางเลือกท่ีมีตั้งแต่สองทางเลือกขึ้นไป โดยผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการตดัสินใจ ทั้งดา้นจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรมทั้ง
ทางด้านจิตใจและกายภาพซ่ึงเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหน่ึง ทั้งสองกิจกรรมน้ีทาให้เกิดการซ้ือ และเกิด
พฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน และรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มูล  

ส่วนประสมทางการตลาด (4P) 
- ผลิตภณัฑ ์(Product) 
- ราคา (Price) 
- การส่งเสริมการขาย (Promotion) 
- ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 

การตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรร  
ของประชากรท่ีอาศยั 
ในจงัหวดัชุมพร 



 
 

ขั้นตอนท่ี 2 ผูวิ้จยัติดต่อประสานงานเพื่อด าเนินการแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง พร้อมช้ีแจง
วิธีการกรอกแบบสอบถาม รวมทั้ งแนบค าช้ีแจงในการท าแบบสอบถามอย่างละเอียด เพื่อให้ผูต้อบ
แบบสอบถามสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

ขั้นตอนท่ี 3 ผูวิ้จัยได้รวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาภายในเวลาท่ีก าหนด และผูว้ิจัยท าการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทนัทีท่ีไดรั้บกลบัจากผูต้อบแบบสอบถาม  

ขั้นตอนท่ี 4 น าแบบสอบถาม มาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้แลว้น าคะแนนท่ีไดไ้ป 
วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปของคอมพิวเตอร์ 
ขั้นตอนท่ี 5 ผูว้ิจยัจะไดท้ราบผลภาพรวมของขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์การด าเนินงาน

ทางธุรกิจของโครงการหมู่บา้นจดัสรรไอโมเดิร์น จงัหวดัชุมพร ประกอบดว้ย ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก
องคก์ร ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจสังคม การเมือง และการแข่งขนั ปัจจยัการบริหารองคก์ร ไดแ้ก่ 
ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน ด้านการมีส่วนร่วมในกลุ่มผูบ้ริหาร           
ดา้นการเป็นผูน้ า และดา้นขอ้มูลข่าวสาร ตลอดจนจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการค าเนินงาน
ของธุรกิจโครงการหมู่บา้นจดัสรรไอโมเดิร์น จงัหวดัชุมพร (SWOT Analysis) 

 
ผลการวิจัย 

 

 การสรุปผลการวิจยัในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้น าเสนอการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้
สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดโดยสามารถสรุปผลของการวิจยัตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ดงัน้ีวตัถุประสงคข์อง
การวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 สรุปผลตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ : จากผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง    

72 คน คิดเป็น ร้อยละ  65.5 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.4 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 54.5 
มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 70.9 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.6          
โดยท่ีปัจจุบนัอาศยัอยูก่บัสามี/ภรรยา คิดเป็นร้อยละ 39.1 ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัในปัจจุบนัเป็นบา้นแฝด คิดเป็น 
ร้ อยละ  42.7 มี จ านวนผู ้พักอ าศัย  3-4 คน  คิ ด เ ป็น ร้อยละ  42.7 และ มี ร า ย ได้ เ ฉ ล่ี ยต่ อ เ ดื อน                                   
10,001 – 30,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 36.4 

ตอนท่ี 2 สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพื่อศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมของตลาด 
ผลการวิจยั พบวา่ ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือและระดับการตดัสินใจซ้ือหมู่บา้นจดัสรรค์ของประชากรท่ีอาศยัในจงัหวดัชุมพรเพื่อศึกษา
ความตอ้งการและพฤติกรรมของตลาด ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือและระดบั



 
 

การตดัสินใจซ้ือหมู่บา้นจดัสรรค์ของประชากรท่ีอาศยัในจงัหวดัชุมพร (ในภาพรวมปัจจยัส่วนประสม       
ทางการตลาด) อยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด รองลงมาคือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา โดยสามารถจ าแนกเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 

(ด้านผลิตภัณฑ์) อยู่ในระดับมาก คือ การใช้วสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างท่ีมีคุณภาพ 
รองลงมาคือ ขนาดบา้นและพื้นท่ีบา้นมีความเหมาะสม ช่ือเสียงของโครงการน่าเช่ือถือ และการออกแบบ
โครงการท่ีเป็นเอกลกัษณ์  

(ดา้นราคา) อยู่ในระดบัมาก คือ ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของบา้น รองลงมาคือ      
มีธนาคารในการรองรับการใหสิ้นเช่ือ มีราคาใหเ้ลือกซ้ือไดห้ลากหลาย และเง่ือนไขการวางจ านวนเงินดาวน์
ท่ีเหมาะสม  

(ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย) อยู่ในระดบัมาก คือ มีท่ีจอดรถไดส้ะดวก รองลงมาคือ มี
บา้นตวัอยา่งใหช้ม มีส านกังานติดต่อไดส้ะดวก และสามารถเขา้อยูไ่ดท้นัที  

(ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด) อยูใ่นระดบัมาก คือ มีการบริการหลงัการขาย รองลงมาคือ 
มีการใหส่้วนลดพิเศษ มีพนกังานใหค้  าแนะน าก่อนและหลงัท่ีดี และมีของแถมพิเศษ 

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพื่อศึกษายอดขายและแนวโนม้ยอดขาย 5 ปี 
ผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกซ้ือหมู่บา้นจดัสรรในจงัหวดัชุมพร 

ในระดับราคาของบา้นท่ีอยู่อาศยั 2 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 41.8 ในจ านวนพื้นท่ีท่ีตอ้งการ 50 ตารางวา        
คิดเป็นร้อยละ 58.2 จ านวนพื้นท่ีท่ีใช้สอยของบ้านท่ีอยู่อาศัย 150 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 46.4        
เน่ืองจากไม่ใช่คนในจังหวดัชุมพรแต่มีความสนใจในการซ้ือบา้นในจงัหวดัชุมพร คิดเป็นร้อยละ 57.3      
และตอ้งการบา้นหลงัท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 50.9 

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 เพื่อศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจ 
ผลการวิจยัพบว่า สภาพคล่องทางการเงิน การจดัการลูกหน้ีการคา้ ประสิทธิภาพในการ

จดัการหน้ีสิน ความสามารถในการสร้างก าไร มีแนวโนม้ท่ีดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง แสดงวา่ธุรกิจสามารถบริหาร
รายรับและรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้กระแสเงินสดของโครงการอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม              
มีผลตอบแทนท่ีดี ดงันั้นจึงเป็นธุรกิจท่ีน่าลงทุน 

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 4 เพื่อศึกษาการวางแผนการจดัการเชิงกลยทุธ์ของธุรกิจ เป็นระยะเวลา 5 ปี 
การวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือบ้านจัดสรรของ

ประชากรท่ีอาศยัในจงัหวดัชุมพร พบว่า จุดแข็ง บา้นทุกหลงัมีคุณภาพ เน่ืองจากมีการใช้เทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั จุดอ่อน เน่ืองจากบริษทัไดมี้การเปิดโครงการอาคารท่ีพกัอาศยัให้เช่าใหม่เพิ่มขึ้น จึงมีจ านวนห้อง
ชุดพกัอาศยัให้เช่าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดสภาวการณ์แข่งขนัท่ีเพิ่มสูงขึ้น โอกาส โครงการให้อยู่ศูนยก์ลาง
ธุรกิจ (CBD: Central Business District) และมีส่ิงอ านวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคการส่ือสาร
โทรคมนาคมอย่างครบครัน และอุปสรรค คือ ความไม่มัน่คงทางการเมืองในประเทศ สถานการณ์ทาง
การเมืองภายในประเทศท่ียงัยดืเยื้อและทวีความรุนแรงมากขึ้น 



 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรของประชากร
ท่ีอาศยัในจงัหวดัชุมพร โครงการจดัท าหมู่บา้นจดัสรรไอโมเดิร์น จงัหวดัชุมพร ผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ คือ1) เพื่อศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมของตลาด 2) เพื่อศึกษายอดขายและแนวโน้ม
ยอดขาย 3) เพื่อศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจ และ 4) เพื่อศึกษาการวางแผนการจดัการเชิงกลยทุธ์ของธุรกิจ  
 ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิราวรรณ ศรีเปรม และคณะ (2564) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศัยของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครภายหลังการเกิดสถานการณ์              
Covid-19 โดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัของประชากร ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายหลงัการเกิดสถานการณ์ Covid-19 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่
อาศยัของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายหลงัการเกิดสถานการณ์ Covid-19 จ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล 3) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติของผูบ้ริโภค ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นท าเลท่ีตั้ง และดา้นส่งเสริม
การตลาด ต่อการตัดสินใจ ซ้ือ ท่ีอยู่ อาศัย  ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจ ซ้ือ ท่ีอยู่ อาศัยของประชากร                                  
ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายหลงัการเกิดสถานการณ์ Covid-19 พบวา่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และ อาชีพ ต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยั        
ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายหลงัการเกิดสถานการณ์ Covid-19 ต่างกนั และปัจจยัภายหลงั
การเกิดสถานการณ์ Covid-19 ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ดา้นทศันคติของผูบ้ริโภค 
ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นท าเลท่ีตั้ง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ภ า ย ห ลั ง ก า ร เ กิ ด ส ถ า น ก า ร ณ์  Covid- 1 9  ต่ า ง กั น  แ ล ะ ยั ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง                                                        
รณภัฎ อภิชาติวณิชกุล (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส าคญัในการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในเขต
ต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส าคญัในการเลือกซ้ือ
บา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในเขตต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ปัจจยัส าคญัในการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในเขตต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 
พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยดา้นรูปแบบตวั
บา้น เป็นอนัดบัท่ี 1 ดา้นสาธารณูปโภคภายในหมู่บา้น เป็นอนัดบัท่ี 2  ดา้นความปลอดภยั เป็นอนัดบัท่ี 3      
ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพร้อมทั้งมีความสอดคลอ้งกบัปัจจยัการกระตุน้ดา้นการตลาด (4P) ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์กบัความส าคญัในการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภค และปัจจยัส่ิง
กระตุน้ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และอ่ืน ๆ มีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัความส าคญัใน
การเลือกซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภค โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง จึงเป็นเหตุในการซ้ือบา้นเพื่อเป็นท่ี
อยูอ่าศยั 
 
 
 



 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือบา้นจดัสรร
ของประชากรท่ีอาศยัในจงัหวดัชุมพร โครงการจดัท าหมู่บา้นจดัสรรไอโมเดิร์น จงัหวดัชุมพร  

1.โครงการจัดท าหมู่บ้านจัดสรรไอโมเดิร์น จังหวดัชุมพร ควรจะก าหนดกลยุทธ์หรือรูปแบบ
แนวทางด าเนินการผลิตผลิตภณัฑ์และการบริการแก่ผูบ้ริโภค เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการด าเนินธุรกิจ 
โดยเฉพาะกลยทุธ์ดา้นการก าหนดราคา ควรมีการพิจารณาราคาควบคู่ไปกบัความเหมาะสมทั้งดา้นท าเลท่ีตั้ง
ของโครงการ ดา้นความเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกบัขนาดท่ีดิน และดา้นความเหมาะสมของราคาเม่ือ
เทียบกบัคุณภาพของบา้น จะเป็นการกระตุน้และดึงดูดให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการในการตดัสินใจซ้ือ 
ควบคู่กบัการตั้งกลยทุธ์ดา้นการบริการท่ีดี  

2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัในอนาคตควรจะมีศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือบ้านจัดสรร นอกเหนือจากปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านจัดสรร                  
ท่ีงานวิจัยน้ีได้ศึกษา ดังนั้นงานวิจัยต่อเน่ืองในอนาคตอาจมีการเพิ่มปัจจัยท่ีนอกเหนือจากปัจจัยด้าน
การตลาดเข้ามาวิจัยร่วมด้วย อาทิเช่นปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีอาจมีผลการเลือกซ้ือ เช่น สภาพเศรษฐกิจ 
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ เป็นตน้ ปัจจยัทางสังคมท่ีอาจส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ เช่น การ
ขยายตวัของชุมชน สภาพสังคม และวฒันธรรม เป็นตน้ 
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