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ความต้องการและการด าเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ช่ือบริษทั The Kirin จงัหวดั 
ปราจีนบุรี วตัถุประสงค์ของการวิจยัเป็นการศึกษา 1) เพื่อศึกษาความตอ้งการของผูท่ี้อยากมีท่ีอยูอ่าศยัใน
เขตพื้นท่ีจงัหวดัปราจีนบุรี 2) เพื่อศึกษาประเภทท่ีอยู่อาศยัท่ีเหมาะสมในจงัหวดัปราจีนบุรี 3) เพื่อศึกษา
ความเป็นไปไดข้องการด าเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวคิดของการพฒันาโครงการและสามารถน าไปต่อยอดได้
ผลการวิจยั 1) กลุ่มประชากรจงัหวดัปราจีนบุรีท่ีมีความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยั ส่วนใหญ่ยงัไม่มีท่ีอยูอ่าศยัเป็น
ของตวัเอง จากการส ารวจพบวา่เพศชายให้ความสนใจในการตอบแบบสอบถามมากกวา่เพศหญิง โดยส่วน
ใหญ่สถานภาพสมรสแลว้ และมีอายตุั้งแต่ 21-50 ปี ซ่ึงเป็นวยัท างาน และมีรายไดป้านกลางมีความสามารถ
ซ้ือบา้นไดใ้นราคาท่ีไม่สูงมาก 2) จากการส ารวจพบวา่ราคาท่ีเหมาะแก่การลงทุนท าธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี์
อยูอ่าศยัในจงัหวดัปราจีนบุรีควรจะมีราคาประมาณ ราคาท่ี 1,000,001-2,000,000 บาท โดยให้ความสนใจใน
บา้นเด่ียว 1 ชั้นและทาวน์โฮม แบบสไตล์โมเดิร์น (Modern Style) 3) จากการส ารวจพบวา่ประชากรกลุ่ม
ตวัอยา่งจงัหวดัปราจีนบุรีไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัแบรนด์โครงการอสังหาริมทรัพยเ์จา้ตลาดท่ีมีช่ือเสียงมาก
นกั ดงันั้นจึงมีความเป็นไปไดใ้นการด าเนินธุรกิจส าหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ 
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Abstract 
 

Demand and operation of real estate business Company name The Kirin Prachinburi Province 
The objective1) To study the needs of those who want to live in Prachinburi Province 2) To 

study the suitable housing types for development in Prachinburi Province 3) To study the feasibility of 
business operations as a concept of project development and can be further developed 

The Results 1) The population who live in Prachinburi Province most of them do not have their 
own homes and needs housing. The survey found that males were more interested in taking the survey 
than females. Most of them are already marital and aged between 21-50 years old, which is working age 
and with a middle income being able to buy a house at a not very high price. 2) From the survey, it was 
found that the price that is suitable for investment in residential real estate business in Prachinburi 
Province should be around the price of 1,000,001-2,000,000 baht, which is most interested in single-storey 
detached houses and townhomes with Modern Style. 3) From the survey, it was found that the population 
in Prachinburi did not pay much attention to the well-known brand of real estate projects. Therefore, there 
are business possibilities for new entrepreneurs 
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บทน า 
 

การมีท่ีอยูอ่าศยัหรือบา้นท่ีเหมาะสม ถือเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต แต่ปัญหาหลกั
ของการมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตวัเองคือ ค่าใชจ่้ายในการซ้ือท่ีดินและการก่อสร้างค่อนขา้งมีราคาสูง ดงันั้นการ
เลือกซ้ือท่ีอยูอ่าศยัถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งพิจารณาให้รอบครอบ เน่ืองจากมีปัจจยัท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งมากมาย 
ซ่ึงการเขา้ใจถึงปัจจยัส าคญัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภคจึงเป็นเร่ืองส าคญั เช่น 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์โฮมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุดคือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และ
รองลงมาคือปัจจยัราคา (สุนีย ์และคณะ, 2552)  

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี์การขยายตวัทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค โดยในส่วนของภูมิภาค
ไดอ้าศยัโอกาสในการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมและการกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
เป็นจุดขายในหลายจงัหวดั โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และหัวเมืองจงัหวดัชายทะเล เช่น 
ประจวบคีรีขนัธ์ (หวัหิน) ชลบุรี ระยอง และขยายตวัไปจนถึงฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี ซ่ึงการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคน้ีท าให้อสังหาริมทรัพย์แนวราบมีความต้องการส าหรับผูบ้ริโภคมากเพิ่มข้ึน
ตามล าดบั โดยนอกจากจะรองรับความตอ้งการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัของคนในประเทศแลว้ ยงัมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ชาวต่างชาติท่ีตอ้งการซ้ืออสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยเพื่อเป็นการลงทุนและเพื่ออยูอ่าศยัดว้ย (รุ่งอาทิตย,์ 
2559) 

ปราจีนบุรีเป็นจงัหวดัในภาคตะวนัออกของประเทศไทยท่ีอยูใ่นแนวแกนระเบียงเศรษฐกิจดา้นใต ้
(Southern Economic Corridor) เช่ือมต่อไปยงัประเทศกมัพูชาและเวียดนาม มีบทบาทส าคญัในการรองรับ
โครงการพฒันาพื้นท่ีบริเวณ ชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก (Eastern Sea Board : ESB) มีศกัยภาพในการเป็น
เมืองศูนยก์ลางอุตสาหกรรมสะอาด การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ (วิกิพีเดีย, 13 ต.ค. 2564; จงัหวดั
ปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th/location.htm, 8 พ.ย. 2564) ท าให้มีผูค้นเดินทางเขา้ไปท างานและ
อาศัยอยู่ในจังหวดัปราจีนบุรีเป็นจ านวนเพิ่มมากข้ึน อย่างไรก็ตามพื้นท่ีจังหวดัปราจีนบุรีตั้ งอยู่ใน
ต่างจงัหวดั ท าใหร้าคาท่ีดินไม่สูงมากนกัเม่ือเทียบในกรุงเทพและเขตปริมณฑล จึงสามารถลดตน้ทุนในการ
สร้างหมู่บา้นจดัสรรได ้ท าใหส้ามารถขายบา้นไดใ้นราคาถูกลง และสามารถตอบโจทยค์นท่ีอยากมีบา้นแต่มี
รายไดน้อ้ยถึงปานกลางไดเ้ป็นอยา่งดี 

ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาถึงความตอ้งการของผูท่ี้อยากมีท่ีอยู่อาศยัและศกัยภาพท่ีดินในเขตพื้นท่ี
จงัหวดัปราจีนบุรี เพื่อการด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยป์ระเภทบา้นจดัสรร ให้มีราคาตน้ทุนถูกลงและ
สามารถขายไดใ้นราคาท่ีไม่แพงในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรมใหม่ โดยมุ่งเนน้ไปท่ีกลุ่มผูมี้รายไดน้้อยถึงปาน
กลางท่ีอยากมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตวัเอง เป็นการสร้างธุรกิจและสามารถต่อยอดเพื่อรองรับการขยายตวัของ
เมืองใหม่น้ีได ้
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วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาความตอ้งการของผูท่ี้อยากมีท่ีอยูอ่าศยัในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปราจีนบุรี  
2. เพื่อศึกษาประเภทท่ีอยูอ่าศยัท่ีเหมาะสมในจงัหวดัปราจีนบุรี 
3. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการด าเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ประเภทท่ีอยู่อาศยั 

ส าหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ในเขตจงัหวดัปราจีนบุรี 
 

ขอบเขตการวจัิย 

 ศึกษาความตอ้งการของผูท่ี้อยากมีบา้นเป็นของตวัเองในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปราจีนบุรี โดยมุ่งไปท่ี

กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายไดน้อ้ยถึงปานกลางโดยศึกษาดงัต่อไปน้ี 

1. ในงานวจิยัน้ีมุ่งศึกษาความตอ้งการในการซ้ืออสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยูอ่าศยัโดยใชข้อ้มูล

จากการกรอกแบบสอบทางออนไลน์ระหวา่งวนัท่ี 9-12 พฤศจิกายน 2564 เพื่อใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้มูลเท่านั้น 

2. ศึกษาความเป็นไปไดข้องการด าเนินธุรกิจเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัท าเลท่ีตั้ง และราคาท่ีเหมาะสม

กบักลุ่มผูอ้ยูอ่าศยัเป้าหมายโดยใชข้อ้มูลเชิงส ารวจในการวเิคราะห์เท่านั้น 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงบรรยายโดยท าการส ารวจจากตวัอยา่งของผูท่ี้ตอ้งการช้ือท่ีอยูอ่าศยัใน

จงัหวดัปราจีนบุรี โดยมีตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายต่อเดือน และท่ีอยูอ่าศยัปัจจุบนั รวมถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ี

อยู่อาศยั ไดแ้ก่ ราคา ท าเลท่ีตั้ง ส่ิงอ านวยสะดวกสบายส่วนกลาง ความปลอดภยั การออกแบบและความ

สวยงาม ความน่าเช่ือถือของบริษทัเจา้ของโครงการ และโปรโมชัน่และขอ้เสนอ ส่วนตวัแปรตามคือ ขอ้มูล

ในการซ้ือท่ีอยูอ่าศยั ไดแ้ก่ ราคาท่ีตอ้งการซ้ือ ประเภทท่ีออยูอ่าศยัท่ีตอ้งการ แบบสไตล์ของท่ีอยูอ่าศยัท่ีชอบ

ท าเลท่ีตั้งท่ีอยูอ่าศยัท่ีชอบ โครงการท่ีสนใจ และโปรโมชัน่และขอ้เสนอท่ีชอบ 

ประชากรท่ีศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มประชากรผูท่ี้อาศยัอยูใ่นจงัหวดัปราจีนบุรี จ  านวน 105 คน ท่ี

ตอ้งการช้ือท่ีอยูอ่าศยัในจงัหวดัปราจีนบุรี โดยการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ระหวา่งวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 

– 12 พฤศจิกายน 2564  



การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีมีค  าถามชนิด

ปลายปิด (Closed Ended response Questions) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

ผูว้จิยัไดต้รวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั โดยการน าไปทดสอบค่าความเช่ือมัน่หรือ

ความเท่ียง (reliability) กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 105 ชุด ดงัน้ี 

ผูว้ิจยัท าการวดัค่าความเช่ือมัน่ หรือ ความสอดคล้องภายในด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอ

นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ดว้ยการน าแบบสอบถามท่ีไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 105 

คน โดยค่า α จะตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป จึงจะถือวา่ค าถามท่ีใชใ้นแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่  

สูตรค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

 

 

 

 

เม่ือ  

α = ค่าความเช่ือมัน่  

n = จ านวนขอ้  

S2i = ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้  

S2x = ความแปรปรวนของคะแนนรวม  

 

ผลการตรวจสอบค่าความเช่ือมั่นหรือความเทีย่ง (Reliability) ของค าถามในแบบสอบถาม 

ผลการตรวจค าถามแต่ละขอ้ พบวา่ มีค่าความเช่ือมัน่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยมีค่าความ

เช่ือมัน่ท่ีค  านวณไดน้้อยกว่า 0.70 จึงควรตอ้งมีแกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถามโดยอาจจะตอ้งตดัค าถามออก 

หรือ เพิ่มค าถาม ซ่ึงผลการตรวจสอบความเช่ือมัน่ของประเด็นค าถามสามารถแสดงไดด้งั ตารางท่ี 1 

 

 

n-1 
α = 

n 
1 - 

∑S2i 
S2x 



 

ตารางที1่ ความเช่ือมัน่ของประเด็นค าถามท่ีใชใ้นแบบสอบถาม 

 

 

 

แนวคิด/ทฤษฎี ตัวแปรสังเกตได้ จ านวนค าถาม 
Cronbach’s 

Alpha 
      Coefficient 

ขอ้มูลส่วนตวั  เพศ 2 0.651 

 
อาย ุ 6 0.611 

 
สถานภาพ 3 0.652 

 
ระดบัการศึกษา 4 0.616 

 
รายต่อเดือน 6 0.589 

  ท่ีอยูอ่าศยัปัจจุบนั 3 0.605 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยั 

ราคา 
5 0.648 

 
ท าเลท่ีตั้ง 5 0.604 

 
ส่ิงอ านวยสะดวกสบาย 5 0.617 

 
ความปลอดภยั 5 0.623 

 
การออกแบบและความสวยงาม 5 0.597 

 
ความน่าเช่ือถือของบริษทั 5 0.603 

  โปรโมชัน่และขอ้เสนอ 5 0.619 
ขอ้มูลในการซ้ือท่ีอยู่
อาศยั 

ราคาท่ีตอ้งการซ้ือ 
5 0.594 

 
 ประเภทท่ีออยูอ่าศยัท่ีตอ้งการ 6 0.576 

 
แบบสไตลข์องท่ีอยูอ่าศยัท่ีชอบ 5 0.686 

 
ท าเลท่ีตั้งท่ีอยูอ่าศยัท่ีชอบ 5 0.632 

 
โครงการท่ีสนใจ 5 0.698 

  โปรโมชัน่และขอ้เสนอท่ีชอบ 4 0.668 
รวม 19 89 0.64 



ผลการวจัิย 

 ขอ้มูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีให้กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดั

ปราจีนบุรีท่ีมีความตอ้งการซ้ือท่ีอยูอ่าศยั จ  านวน 105 ตวัอยา่ง สามารถรวบรวมผลไดด้งัน้ี 

1. ข้อมูลส่วนตัว 

 1.1 เพศ จากกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด 105 คน พบวา่มีปะชากรท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศ

หญิง จ านวน 39 คน คิดเป็น 37.1 เปอร์เซ็นต ์ส่วนเพศชายมีจ านวนมากกวา่ โดยมีทั้งหมด 66 คน คิดเป็น 

62.9 เปอร์เซ็นต ์

1.2 อายุ จากกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งหมด 105 คน พบวา่มีประชากรท่ีตอบแบบสอบถามมีอาย ุ

ตั้งแต่ 21-30 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 50 ปี โดยท่ีอายุ 21-30 ปี และ อายุ 31-40 ปี มีจ  านวนเท่ากนั คือ 30 คน คิด

เป็น 28.6 เปอร์เซ็นต ์ส่วนอาย ุ41-50 ปี มีจ  านวนสูงท่ีสุด คือ 45 คน คิดเป็น 42.9 เปอร์เซ็นต ์ 

1.3 สถานภาพ จากกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด 105 คน พบวา่มีประชากรท่ีตอบแบบสอบถามมี

สถานภาพสมรสสูงสุด คือ 70 คน คิดเป็น 66.7 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ สถานภาพโสด จ านวน 31 คน คิด

เป็น 29.5 เปอร์เซ็นต ์นอ้ยท่ีสุดคือ สถานภาพหยา่ร้าง จ  านวน 4 คน คิดเป็น 3.8 เปอร์เซ็นต ์ 

1.4 ระดับการศึกษา จากกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งหมด 105 คน พบว่ามีประชากรท่ีตอบ

แบบสอบถามมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีจ านวนสูงสุด คือ 61 คน คิดเป็น 58.1 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ 

การศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี จ  านวน 34 คน คิดเป็น 32.4 เปอร์เซ็นต ์ส่วนผูท่ี้มีระดบัการศึกษาในระดบั

ปริญญาโทและปริญญาเอกมีจ านวนนอ้ยท่ีสุดเท่ากนั คือ จ านวน 5 คน คิดเป็น 4.8 เปอร์เซ็นต ์ 

1.5 รายได้ต่อเดือน จากกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งหมด 105 คน พบว่ามีประชากรท่ีตอบ

แบบสอบถามมีรายไดต่้อเดือนเป็นจ านวนมากท่ีสุด คือ 20,001-30,000 บาท จ านวน 45 คน คิดเป็น 42.9 

เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ 10,001-20,000 บาท จ านวน 22 คน คิดเป็น 21.0 เปอร์เซ็นต์ และผูท่ี้มีรายได้

มากกวา่ 50,000 บาท จ านวน 16 คน คิดเป็น 15.2 เปอร์เซ็นต ์ส าหรับผูท่ี้รายได ้30,001-40,000 บาท และ 

40,001-50,000 บาท มีจ านวนใกลเ้คียงกนั คือ 10 (9.5%) และ 11 (10.5%) คน ตามล าดบั ส่วนผูท่ี้มีรายได้

จ  านวนนอ้ยท่ีสุดคือ 1 (1%) คน โดยมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท 

4.1.6 ท่ีอยู่อาศยัปัจจุบนั จากกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งหมด 105 คน พบว่ามีประชากรท่ีตอบ

แบบสอบถามมีท่ีอยู่อาศัยปัจจุบนัจ านวนมากท่ีสุด คือ เป็นเจ้าของเอง จ านวน 45 คน คิดเป็น 42.9 

เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ เช่า จ  านวน 41 คน คิดเป็น 39.0 เปอร์เซ็นต ์และจ านวนนอ้ยท่ีคือ อาศยัผูอ่ื้น จ านวน 

19 คน คิดเป็น 18.1 เปอร์เซ็นต ์



2. ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือทีอ่ยู่อาศัย 

จะเห็นไดว้่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัมากท่ีสุด คือ ดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.61 จากเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉล่ียของค าถาม (หน้าท่ี 21-22) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

รองลงมาคือท าเลท่ีตั้ง อยู่ในเกณฑ์คะแนนระดบัมาก ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจน้อยท่ีสุด คือ ส่ิง

อ านวยความสะดวกส่วนกลาง แต่อยา่งไรก็ตามก็ยงัอยูใ่นเกณฑ์คะแนนระดบัมากดว้ยเช่นกนั จะเห็นไดว้่า

ทุกปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัมากทุกขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางที ่2 แสดงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยั 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือทีอ่ยู่อาศัย 

ระดับทีส่่งผลต่อการตัดสินใจ (ร้อยละ)   

S.D. 

คะแนน 

   มาก
ทีสุ่ด 

   
มาก 

   ปาน
กลาง 

   
น้อย 

   น้อย
ทีสุ่ด 

1. ราคา 41 43 20 0 1 4.17 0.80 มาก 
 2. ท าเลท่ีตั้ง 51 36 16 1 1 4.29 0.83 มาก 
3. ส่ิงอ านวยความสะดวก
ส่วนกลาง 27 27 38 10 3 3.62 1.06 

 
มาก 

4. ความปลอดภยั 71 27 7 0 0 4.61 0.61 
มาก
ทีสุ่ด 

5. การออกแบบและความ
สวยงาม 27 37 40 1 0 3.86 0.81 

 
มาก 

6. ความน่าเช่ือถือของบริษทั
เจา้ของโครงการ 39 30 32 4 0 3.99 0.91 

 
มาก 

7. โปรโมชัน่และขอ้เสนอ 32 41 30 2 0 3.98 0.82 มาก 
เฉลีย่ 4.07 0.83  

 

3. ข้อมูลในการซ้ือทีอ่ยู่อาศัย 

 1. ราคาของท่ีอยูอ่าศยัท่ีตอ้งการซ้ือ จากกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด 105 คน พบวา่ราคาของท่ีอยู่

อาศยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการซ้ือมากท่ีสุด คือ 1,000,001-2,000,000 บาท เป็นจ านวน 56 คน คิดเป็น 

53.3 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือท่ีราคา 2,000,001-3,000,000 บาท จ านวน 28 คน คิดเป็น 26.7เปอร์เซ็นต ์ส่วน

ราคาท่ีมีคนสนใจซ้ือนอ้ยท่ีสุดคือ 3,000,001-4,000,000 บาท  

𝑋  



2. ประเภทของท่ีอยูอ่าศยัท่ีสนใจ จากกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด 105 คน พบวา่ประเภทของท่ี

อยูอ่าศยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจมากท่ีสุดในจงัหวดัปราจีนบุรี คือ บา้นเด่ียว 1 ชั้น จ  านวน 38 คน 

คิดเป็น 36.2 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ ทาวน์โฮม จ านวน 30 คน คิดเป็น 28.6เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงใกลเ้คียงกบับา้น

เด่ียว 2 ชั้น ท่ีมีผูส้นใจจ านวน 28 คน คิดเป็น 26.7 เปอร์เซ็นต ์ส่วนท่ีไม่มีคนสนใจเลยคือ บา้นแฝด  

3. แบบสไตล์ของท่ีอยูอ่าศยั จากกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด 105 คน พบวา่แบบสไตล์ของท่ีอยู่

อาศยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจมากท่ีสุดในจงัหวดัปราจีนบุรี คือ สไตล์โมเดิร์น (Modern Style) 

จ านวน 54 คน คิดเป็น 51.4 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ สไตลอ์ะไรก็ได ้จ านวน 25 คน คิดเป็น 23.8 เปอร์เซ็นต ์ 

4. ท าเลท่ีตั้ง จากกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งหมด 105 คน พบว่าท าเลท่ีตั้งของท่ีอยู่อาศยัท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามมีความสนใจมากท่ีสุดในจงัหวดัปราจีนบุรี คือ ชานเมืองหลีกเล่ียงรถติด จ านวน 48 คน คิด

เป็น 45.7 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ แหล่งชุมชนใกล้ตลาดและศูนยก์ารคา้ จ  านวน 43 คน คิดเป็น 41 

เปอร์เซ็นต ์ส่วนท่ีให้ความสนใจนอ้ยท่ีสุดคือ ใกลส้ถานท่ีท างานเขตอุตสาหกรรม ซ่ึงความสนใจเท่ากบัไม่

ระบุท าเลท่ีตั้ง โดยมีจ านวน 2 คน เท่ากนั คิดเป็น 1.9 เปอร์เซ็นต ์

5. โครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์ให้ความสนใจ จากกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งหมด 105 คน พบว่า

ประชากรในจงัหวดัปราจีนบุรีไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัโครงการอสังหาริมทรัพยเ์จา้ตลาดท่ีมีความน่าเช่ือถือ

เป็นจ านวนถึง 58 คน คิดเป็น 55.2 เปอร์เซ็นต ์ส าหรับแบรนดโ์ครงการท่ีน่าสนใจคือ พฤกษา จ านวน 21 คน 

คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ และแบรนด์โครงการท่ีมีผูส้นใจน้อยท่ีสุดคือ ลุมพินี จ  านวน 1 คน คิดเป็น 1 

เปอร์เซ็นต ์

6. โปรโมชั่นและขอ้เสนอของโครงการ จากกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งหมด 105 คน พบว่า

โปรโมชัน่และของโครงการท่ีดึงดูดความสนใจของประชากรในจงัหวดัปราจีนบุรี คือ ฟรีค่าตกแต่งภายใน

และเฟอร์นิเจอร์มูลค่า 200,000 บาท จ านวน 58 คน คิดเป็น 55.2 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือฟรีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

ภายในบา้น จ านวน 26 คน คิดเป็น 24.8 เปอร์เซ็นต ์และท่ีให้ความสนใจน้อยท่ีสุดแต่ใกลเ้คียงกนัคือ ฟรี

สาธารณูปโภคส่วนกลาง 5 ปี และส่วนลด 5 เปอร์เซ็นตข์องราคาบา้น ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการวจัิย  

 
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามของกลุ่มประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัปราจีนบุรีจ านวน 

105 คน สามารถสรุปผลไดด้งัน้ีคือ 

1. กลุ่มประชากรจงัหวดัปราจีนบุรีท่ีมีความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยั ส่วนใหญ่ยงัไม่มีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตวัเอง 

จากการส ารวจพบวา่เพศชายใหค้วามสนใจในการตอบแบบสอบถามมากกวา่เพศหญิง โดยส่วนใหญ่

สถานภาพสมรสแลว้ และมีอายตุั้งแต่ 21-50 ปี ซ่ึงเป็นวยัท างาน และมีรายไดป้านกลางมีความสามารถซ้ือ

บา้นไดใ้นราคาท่ีไม่สูงมาก 

2. จากการส ารวจพบวา่ราคาท่ีเหมาะแก่การลงทุนท าธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี์อยูอ่าศยัในจงัหวดัปราจีนบุรี

ควรจะมีราคาประมาณ ราคาท่ี 1,000,001-2,000,000 บาท โดยใหค้วามสนใจในบา้นเด่ียว 1 ชั้นและทาวน์

โฮม แบบสไตล์โมเดิร์น (Modern Style) 

3. จากการส ารวจพบวา่ประชากรกลุ่มตวัอยา่งจงัหวดัปราจีนบุรีไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบั 

แบรนดโ์ครงการอสังหาริมทรัพยเ์จา้ตลาดท่ีมีช่ือเสียงมากนกั ดงันั้นจึงมีความเป็นไปไดใ้นการด าเนินธุรกิจ

ส าหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ 

 
อภิปรายผลวจัิย 

 

 จากผลการศึกษาความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ท่ีอยูอ่าศยัใน จงัหวดั

ปราจีนบุรี สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี   

1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัในจงัหวดัปราจีนบุรีมากท่ีสุด คือ ดา้นความปลอดภยั 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผูท่ี้ตอ้งการช้ือท่ีอยู่อาศยัให้ความส าคญัในด้านความปลอดภยัของครอบครัวและ

ทรัพยสิ์นเป็นอนัดบัแรก อยา่งไรก็ตามปัจจยัทุกขอ้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีอยูใ่นเกณฑ์คะแนน

ระดบัมากข้ึนไปทั้งหมด จึงถือวา่มีความส าคญัต่อการตดัสินใจทุกขอ้  

2. ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาจเน่ืองมาจากความสะดวกสบายในเดินทาง หรือ 

ใกลแ้หล่งชุมชน เพื่อใหส้ะดวกต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั ทั้งน้ีพบวา่ท าเลท่ีตั้งให้ท่ีไดรั้บความสนใจมาก

ท่ีสุดคือ ชานเมืองเพื่อหลีกเล่ียงติด ทั้งน้ีคาดวา่ราคาท่ีดินในเขตชานเมืองยงัมีราคาไม่สูงเท่าแหล่งชุมชน จึง

เป็นท่ีน่าสนใจส าหรับการลงทุนท่ีอยูอ่าศยัในจงัหวดัปราจีนบุรี 



 3. ปัจจยัดา้นราคา จากกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด 105 คน ท่ีอยูใ่นจงัหวดัปราจีนบุรี พบวา่ราคา

ของท่ีอยูอ่าศยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการซ้ือมากท่ีสุด คือ 1,000,001-2,000,000 บาท เน่ืองจากราคาท่ีไม่

สูงมากนกั สอดคลอ้งกบัขอ้มูลส่วนตวัดา้นรายได้ ซ่ึงมีรายได้น้อยถึงปานกลาง โดยส่วนใหญ่อยู่ 20,000-

30,000 บาท 

 4. ปัจจยัด้านประเภทของท่ีอยู่อาศยัท่ีสนใจ จากกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งหมด 105 คน พบว่า

ประเภทของท่ีอยูอ่าศยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจมากท่ีสุดในจงัหวดัปราจีนบุรี คือ บา้นเด่ียว 1 ชั้น 

จ านวน 38 คน คิดเป็น 36.2 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ ทาวน์โฮม จ านวน 30 คน คิดเป็น 28.6 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึง

ใกลเ้คียงกบับา้นเด่ียว 2 ชั้น ท่ีมีผูส้นใจจ านวน 28 คน คิดเป็น 26.7 เปอร์เซ็นต ์ส่วนท่ีไม่มีคนสนใจเลยคือ 

บา้นแฝด อาจเน่ืองมาจากบา้นแฝดมีราคาแพงกวา่บา้นเด่ียว 1 ชั้นและทาวน์โฮม ซ่ึงบา้นแฝดมีราคาใกลเ้คียง

กบับา้นเด่ียว 2 ชั้น แต่ยงัมีพื้นน้อยกว่าและตวับา้นเช่ือมต่อกบัเพื่อนบา้น จึงท าให้บา้นแฝดไม่ไดรั้บความ

สนใจ 

 5. ปัจจยัดา้นการออกแบบและความสวยงาม จากกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด 105 คน พบวา่แบบ

สไตล์ของท่ีอยู่อาศยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจมากท่ีสุดในจงัหวดัปราจีนบุรี คือ สไตล์โมเดิร์น 

(Modern Style) เน่ืองจากเป็นสไตล์ท่ีทนัสมยั การออกแบบพื้นท่ีใชส้อยอย่างเต็มประสิทธิภาพของพื้นท่ี

บา้น จึงเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั  

6. ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือของบริษทัเจา้ของโครงการ จากกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด 105 คน 

พบว่าประชากรในจงัหวดัปราจีนบุรีไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัโครงการอสังหาริมทรัพยเ์จา้ตลาดท่ีมีความ

น่าเช่ือถือเป็นจ านวนถึง 58 คน คิดเป็น 55.2 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับแบรนด์โครงการท่ีน่าสนใจคือ พฤกษา 

จ านวน 21 คน คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต ์และแบรนด์โครงการท่ีมีผูส้นใจนอ้ยท่ีสุดคือ ลุมพินี จ  านวน 1 คน คิด

เป็น 1 เปอร์เซ็นต ์อาจเน่ืองมาจากผูท่ี้อยากช้ือท่ีอยูอ่าศยัในจงัหวดัปราจีนบุรี ตอ้งการช้ือบา้นในราคาถูกจึง

ไม่เนน้แบรนด ์จึงเป็นโอกาสของผูท่ี้สนใจจะลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยูอ่าศยัรายใหม่ 

7. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการดึงดูดลูกคา้ท่ีสนใจจะซ้ือบา้นในจงัหวดัปราจีนบุรี จากกลุ่มตวัอยา่งประชากร

ทั้งหมด 105 คน พบวา่ ให้ความสนใจกบัขอ้เสนอของโครงทุกรายการ โดยเฉพาะ ฟรีค่าตกแต่งภายในและ

เฟอร์นิเจอร์ ราคา 200,000 บาท อาจเป็นเพราะตอ้งการประหยดัค่าใชจ่้ายในตกแต่งบา้นและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

ท่ีจ  าเป็นภายในบา้น รวมไปถึงการลดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และจ านวนเงินท่ีจะตอ้งจ่ายในการซ้ือบา้น ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัรายไดส่้วนใหญ่ของกลุ่มประชากร 

 



ข้อเสนอแนะ 

 
 1. ผลการวจิยัท่ีไดอ้าจจะไม่ถูกตอ้งเท่าท่ีควร เน่ืองจากผลการทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัยงัมี

ขอ้บกพร่อง ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด โดยมีค่าความเช่ือมัน่ท่ีค  านวณไดน้อ้ยกวา่ 0.70 อาจเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอยา่งประชากรมีจ านวนนอ้ย

เกินไป หรือค าถามท่ีใชใ้นแบบสอบถามยงัไม่เหมาะ จึงควรตอ้งมีแกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการ

วจิยัใหใ้นคร้ังต่อไป 

 2. งานวจิยัน้ีมีระยะในการวิจยัเพียง 3 วนั ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีนอ้ยเกินไป เน่ืองดว้ยสถานการณ์โรค

ระบาด Covid-19 ดงันั้นในการวิจยัคร้ังต่อไปควรจะเพิ่มระยะเวลาในการวิจยั จะท าให้เขา้ถึงกลุ่มประชากร

ท่ีหลากหลายและมากกวา่ ส่งผลใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีดีและเท่ียงตรงมากกวา่น้ี 

 3. ในงานวิจยัคร้ังน้ียงัขาดการศึกษาเร่ืองแผนการจดัการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ เป็นระยะเวลา 5 ปี 

ดงันั้นเพื่อให้สามารถค านวณตน้ทุนและจุดคุม้ในการด าเนินธุรกิจได ้งานวิจยัคร้ังต่อไปจึงควรมีการศึกษา 

รวมไปถึงศึกษาถึงจุดแขง็และจุดอ่อนของคู่แข่งทางการตลาดร่วมดว้ย 
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