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บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในจังหวัด

ภูเก็ตมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือบานจัดสรร โดยทําการศึกษาวิจัย 2 วิธี

คือ  การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  ดวยการใชแบบสัมภาษณกับกลุมผูใหขอมูลหลักท่ี

ทํางานทางดานการตลาดและการขายของโครงการบานจัดสรร  จํานวน 10 โครงการ 

และการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคที่มีความตองการซื้อบานจัดสรรใน

จังหวัดภูเก็ต จํานวน 400 ราย โดยใชแบบสอบถามและดําเนินการเก็บแบบตามสะดวก 

(Convenience sampling) สถิติท่ีใช คือ คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)        

คาไคร-สแควร (Chi-square) และ One-way ANOVA   

 ผลการศึกษาวิจัยพบวา  ผูใหขอมูลหลักสวนใหญมีตําแหนงเปนผูจัดการและ

เจาหนาท่ี มีประสบการณทางดานอสังหาริมทรัพยและทํางานกับโครงการปจจุบัน นอย

กวา 10 ป  โครงการสวนใหญเปนโครงการขนาดเล็ก  ระบบการกอสรางเปนแบบกออิฐ

แดงฉาบปูน การออกแบบบานสไตล โมเดิรน รีสอรท ทันสมัย ประเภทบานเดี่ยวและบาน

แฝด ราคา เร่ิมตน 1,890,000-9,000,000 บาท เงินจองและเงินทําสัญญา  40,000-

150,000 บาท  เงินดาวน 10 % ผอนดาวนระยะยาวตั้งแต 6-24 เดือน ชําระเงินไดท่ี

สํานักงานขายโครงการและชําระผานเคานเตอรธนาคาร มีการออกบูธแสดงสินคา   

ดานการสงเสริมการตลาด ไดแกสวนลดเงินสด เคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงมีการปรับเปล่ียน  

______________________________________________________________________ 
1วิทยานิพนธหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2556. 
2นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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ทุก   3 เดือน  การประชาสัมพันธเนนปายโฆษณา แผนกขายมีการบริการแบบเบ็ดเสร็จ 

ทางดานการอบรมความรูใหกับพนักงานน้ันจะมีหัวหนางานและผูเชี่ยวชาญมาให

ความรูและสอนในระหวางการทํางาน ดานกระบวนการบริการสํานักงานขายเปดทํา

การทุกวัน ยกเวน วันปใหม  วันสงกรานต   มีบริการหลังการขาย 1 ป  และบริการ     

ตอเติมบาน  ส่ิงแวดลอมภายในโครงการมี สวนและสนามเด็กเลน เจาหนาที่รักษา

ความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และระบบกลองวงจรปด 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26-35 ป สถานภาพโสด ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี รายไดสวนตัวเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 30,000 บาท รายไดครอบครัว

เฉล่ียตอเดือน  30,001-60,000  บาท อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง/รัฐวิสาหกิจ     

มีสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน  ประเภทของท่ีพักอาศัยปจจุบันบานเด่ียว  1-2 ช้ัน โดย   

เปนเจาของเอง ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภคเลือกซื้อบานสรางเสร็จใหม เลือกแบบ   

บาน/วัสดุ/สภาพแวดลอมเหมาะสม โครงการตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองที่ใกลแหลงธุรกิจ 

ตัดสินใจซ้ือรวมกับแฟน/คูสมรส ซื้อเพ่ือเก็บเปนทรัพยสิน ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ 

มากกวา 1 ป การหาขอมูลเร่ิมจากปายโฆษณา ตองการบานเดี่ยวทันสมัยเน้ือท่ีประมาณ 

36-50 ตารางวา มี 1-2 หองนอน 2 หองนํ้า 1 ท่ีจอดรถ ราคา 2,000,001-3,000,000 บาท  

อัตราเงินดาวน 10 % ของราคาบานจัดสรร  โครงการควรมีแบบบานตัวอยางใหชมทุกแบบ  

 

คําสําคัญ : บานจัดสรร, ที่อยูอาศัย, บานเดี่ยว, บานแฝด,ทาวนเฮาส, อาคารพาณิชย 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to study the customer behaviour 

and to examine the factors affecting the people’s decision in buying houses in 

Phuket.  The research employed both qualitative and quantitative 

methodology.  The researcher interviewed the people who were working in 

sales and marketing at 10 House Development Projects.  Questionnaires were 

also used to collect the data from 400 people in Phuket who were looking to 

buy houses. The data was then analyzed and the results shown as frequency, 
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percentages, means and standard deviation, Chi-square, and One-Way 

Anova.   

The results of the analysis were as follows :    

In the first group, most of the respondents were managers and staff 

who had experience in the property business. They had been working on this 

field for less than 10 years. Most of the housing development projects were 

small. Most houses were built in a modern resort  style and made from bricks 

and concrete. The housing project offered both single and twin houses. The 

price of houses ranged from 1,890,000-9,000,000 baht. The buyers usually 

paid about 40,000 -150,000 baht as a deposit on the house. The down 

payment was 10 % of the price, and could be paid by installment over a 

period from 6 -24 months. The buyers could pay either at the office or bank. In 

marketing promotion, most housing development projects displayed their 

products in the booth at the department stores, offered discounts and 

included products such as air-conditions. Their marketing strategies were 

changed every 3 months. Regarding public information, the projects usually 

used posters. In terms of sales, most of the projects provided a one-stop 

service, after-sales service, and house expansion service. The staff of housing 

projects were well trained by experts and supervisors. The office was open 

every day except on New Year’s Day and Songkran. Most projects offered 

nice gardens, playgrounds, 24 hour security service, and closed circuit T.V. 

Most buyers were females, aged 26-35 years, single, and held a 

bachelor’s degree. Most of them earned less than 30,000 baht per month, and 

their family incomes were from 30,001-60,000 baht. Most of the buyers worked 

in the private sector, and had 3-4 family members. Most of them own single 

and 2 floor- family houses. In terms of customer behaviour, most of them 
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preferred new built houses with suitable style, material, and environment. The 

location of houses should be in town and near business centers. The 

customers made a decision by asking their spouse’s opinion, and it took about 

more than 1 year before making a decision. The reason for buying houses was 

foe investment. They usually collected information from posters. The popular 

type of house was found to be a modern single-family house with the area of 

36-50 square wah. The house should have 1-2 bedrooms, 2 bathrooms, and a 

parking space. The suitable price was between 2,000,001-3,000,000 baht. The 

down payment should be 10 % of the price. The housing development project 

should also build a show house for the buyers.   

 

Keywords : Housing estates, Habitat, Single house, Twin house, Commercial 

buildings 
 
บทนํา 
 จากสังคมไทยสมัยกอนเปนครอบครัวเกษตรกรรมท่ีมีรูปแบบการอยูอาศัยแบบ

ครอบครัวขนาดใหญ โดยมีสมาชิกท่ีอยูรวมกันจํานวนมาก ต้ังแต ปูยา ตายาย ทําใหเปน

สังคมขนาดใหญและไมนิยมแยกครอบครัวออกมา (วิชัย รูปขําดี และคนอื่นๆ, 2550 : 1) 

ปจจุบันสภาพแวดลอมทางดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การคมนาคม สภาพ       

ความเปนอยู และลักษณะของการประกอบอาชีพ ไดเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําให

มีผลกระทบกับรูปแบบการดําเนินชีวิต  จากที่เคยอยูอาศัยรวมกันเปนครอบครัวใหญ ก็

เร่ิมมีพฤติกรรมเปล่ียนไปสูการขยายครอบครัวไปสูขนาดเล็กลง เชน ตองการท่ีอยูอาศัยท่ี

ใกลสถานท่ีทํางานเพื่อความสะดวกในการเดินทาง(สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว, 2555 : 7-8) ทําใหเกิดความตองการทางดานที่อยูอาศัยใหมเพิ่มขึ้นตามมา

ดวย  

 ภาคใตมีโครงการจัดสรรที่ไดรับอนุญาตตั้งแตป พ.ศ. 2550-2554 ทั้งหมด 

232 โครงการ โดยจังหวัดภูเก็ตมีจํานวนโครงการจัดสรรมากที่สุด จํานวน 190 โครงการ 
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คิดเปนรอยละ 81.89   หากไมนับรวมเขตกรุงเทพและปริมณฑลแลวจังหวัดภูเก็ตมี  

การเติบโตทางดานอสังหาริมทรัพยสูงเปนอันดับสองรองจากจังหวัดชลบุรี(ธนาคาร

อาคารสงเคราะห, 2554 : 53) สาเหตุของการเติบโตมีหลายปจจัยดวยกันคือ รายไดท่ี

เพ่ิมขึ้นจากภาคเกษตรโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของพ้ืนท่ีสวนยางและการปรับราคายาง

สูงขึ้นและภาคนอกเกษตรโดยเฉพาะดานโรงแรมและภัตตาคารที่มีภาวการณทองเที่ยว

ที่ดี สงผลตอรายไดของประชาชนที่สูงขึ้นทําใหมีความสามารถในการใชจายเพิ่มมาก

ขึ้นประชาชนที่อยูรอบนอกเมืองก็ตองการบานในเมืองเพ่ือใหบุตรหลานใชเปนท่ีพักใน

การศึกษาตอ (ธนาคารแหงประเทศไทยสํานักงานภาคใต, 2554 : 3-4 ) และการเพิ่มขึ้น

ของจํานวนประชากรท้ังการเคล่ือนยายประชากรจากจังหวัดยะลา จังหวัดปตตานีและ

จังหวัดนราธิวาส เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบที่ยังไมมีสัญญาณวาจะยุติ และ   

การยายแรงงานเพ่ือเขามาประกอบอาชีพในจังหวัดภูเก็ต แตไมไดมีการยายทะเบียน

ราษฎรตามมาดวย หรือท่ีเรียกวา ประชากรแฝงจากการสํารวจพบประชากรแฝงท่ีเปน

ชาวไทย จํานวน 103,895 คน คิดเปนรอยละ 31.77 (สํานักงานจังหวัดภูเก็ต, 2555 : 4) 

ซึ่งเปนอัตราการเพิ่มข้ึนท่ีสูงมากหากเทียบกับจํานวนประชากรที่มีช่ืออยูในทะเบียน

ราษฎรทําใหประชากรโดยรวมมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง นอกจากที่กลาวมาแลวยังมี

ผูซ้ือบางกลุมที่ตัดสินใจซื้อท่ีอยูอาศัยเพื่อการเก็งกําไรจากการลงทุนใหเชาหรือขาย

ตอเน่ืองจากเล็งเห็นวาเม่ือมีการเพ่ิมขึ้นของประชากรแลวความตองการดานท่ีอยูอาศัย

จะตองเพ่ิมขึ้นตามไปดวย เพราะประชากรบางกลุมท่ีมาทํางานยังไมมีความมั่นใจเร่ือง

ของความมั่นคงทางดานอาชีพ จึงใชวิธีเชาบานกอน เมื่อทํางานไดระยะหน่ึงและมี

ความมั่นใจก็จะเร่ิมเปรียบเทียบความคุมคาระหวางซื้อและเชา มีสัดสวนรอยละ 79.56 

(สํานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต, 2553 : 6)  

 จากการเติบโตของที่อยูอาศัยดังกลาวทําใหโครงการจัดสรรรายใหญจาก

กรุงเทพฯ  เชน บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท เขามาเร่ิมโครงการจัดสรร  เมื่อป พ.ศ. 2554 

จํานวนมากถึง 3 โครงการ และ บมจ. แสนสิริ ไดทําการเปดตัว 2 โครงการในป 2555 

(สํานักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต : 2555) ซึ่งไดรับการตอบรับท่ีดีจากผูซื้อสามารถสราง

ยอดขายไดมาก เปนการสะทอนและยืนยันใหเห็นถึงภาพการเติบโตธุรกิจอสังหาริมทรัพย
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ไดดียิ่งขึ้น (สํานักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต : 2555) ผูวิจัยในฐานะที่อยูในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยและไดมีโอกาสมาทําธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ีจังหวัดภูเก็ต จึงมีความสนใจ

ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรในจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงประกอบดวย

สวนประสมทางการตลาด 7P’s และการบริหารลูกคาสัมพันธ เพ่ือจะไดทราบถึงกลยุทธ

ตางๆของบานจัดสรร ทราบถึงความตองการของผูท่ีกําลังจะซ้ือบานจัดสรร  เพ่ือนําไป  

เปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธใหตรงกับความตองการของกลุมลูกคามากที่สุด 

 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรม  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และการบริหาร

ลูกคาสัมพันธท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรร ในจังหวัดภูเก็ต 

2.  เพ่ือหาความสัมพันธระหวางขอมูลท่ัวไปกับพฤติกรรมและสวนประสมทาง

การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในจังหวัดภูเก็ต 

3.  เพ่ือเปนแนวทางในการกระตุนการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในจังหวัดภูเก็ต 

สมมุติฐาน ปจจัยสวนบุคคลดาน อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ

อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในจังหวัดภูเก็ต 

  
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. อสังหาริมทรัพย หมายถึง ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางท่ีอยูในบริเวณเดียวกัน 

รวมถึงบริเวณโดยรอบท่ีอยูภายในรั้ว 

 2. โครงการจัดสรร หมายถึง โครงการท่ีไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดิน

ตาม พรบ.การจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 

 3. บานจัดสรร หมายถึง การสรางบานในที่ดินแตละแปลง อาจจะมีรูปแบบท่ี

คลายกันท้ังหมดหรือแตกตางกันก็ได โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนที่อยูอาศัยสําหรับ

การพักผอนและการทํากิจกรรมรวมกับบุคคลในครอบครัว ซึ่งรวมถึง บานเดี่ยว บานแฝด 

ทาวนเฮาส และอาคารพาณิชย 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง “ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในจังหวัดภูเก็ต” 

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และเชิงปริมาณ (Quantitative 

research)  

 ผูใหขอมูลหลักและกลุมตัวอยาง   การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูลหลักใน

การสัมภาษณในคร้ังน้ีคือ ผูบริหารระดับผูจัดการขายและเจาหนาที่ขายโครงการบาน

จัดสรรในจังหวัดภูเก็ต จํานวนทั้งหมด 10 ราย ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

sampling)  และการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยกําหนดใหเปนกลุมประชากรที่อาศัยอยูใน

ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตรของ ทาโรยามาเน  

จํานวน 400 คน ใชวิธีสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย   
 ตอนท่ี 1  การวิจัยเชิงคุณภาพใชแบบคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก          

(In-depth interview)  เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีสัมภาษณแบบตัวตอตัวโดยการนัดหมาย

ลวงหนาใช เคร่ืองมือการบันทึกเสียงขณะท่ีทําการสัมภาษณ  และทําการถอด

รายละเอียดบทสัมภาษณ เพ่ือนํามาวิเคราะห 

 ตอนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ใชใน         

การสํารวจความคิดเห็น  เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสํารวจขอมูลภาคสนาม ผูวิจัยไดขอ

อนุญาตสถานประกอบการหางสรรพสินคาโดยใหนักศึกษาท่ีผานการอบรมแจก

แบบสอบถามกลุมเปาหมาย 
 การทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย 
 1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity ) โดยการนํา

แบบสอบถามเสนอตอผูทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบพิจารณาขอคําถามที่มีคาดัชนี   

ความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต 0.5 ขึ้นไป (ศิริชัย พงษวิชัย, 2553 : 138) โดยพิจารณา

คัดเลือกขอคําถามมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 

 2. การหาความเชื่อม่ัน (Reliability) นําไปทดลองใช (Try out) กับประชากร

กลุมเปาหมาย จํานวน 30 คน โดยหาคาสัมประสิทธแอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach) 
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พบวาเฉล่ียสัมประสิทธแอลฟาเทากับ .69 แสดงวาแบบสอบถามมีความนาเช่ือถือ 

(เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552 : 144) 

 การวิเคราะหขอมูล   การวิเคราะหขอมูลมีวิธีการวิเคราะหขอมูล ดวยเคร่ือง

คอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป   เพ่ือหาคาทางสถิติ คือ คาความถี่ (Frequency)  

คารอยละ (Percentage)  คาเฉล่ีย (Mean)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation )  ไคสแควร (Chi-square)และ One-way ANOVA   
  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 ของผูใหขอมูลหลักในการสัมภาษณสวนใหญมีตําแหนงเปนผูจัดการและ

เจาหนาที่ มีประสบการณดานอสังหาริมทรัพยนอยกวา 10 ป ทํางานกับโครงการปจจุบัน 

นอยกวา 10 ป ปจจัยสวนสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑสรุปไดวา โครงการ

สวนใหญเปนโครงการขนาดเล็ก ระบบการกอสรางใชกออิฐแดงฉาบปูน     การออกแบบ

บานสไตล โมเดิรน รีสอรท ทันสมัย เรียบงาย ประเภทบานเปนบานเด่ียวและบานแฝด 

ราคา เ ร่ิมตน 1,890,000 - 9,000,000 บาท เงินจองและเงินทําสัญญา ตั้งแต           

40,000-150,000 บาท  เงินดาวน 10 % และระยะเวลาผอนดาวน 6-24 เดือน ดานชองทาง

การจัดจําหนายมีการออกบูธแสดงสินคา  ดานการสงเสริมการตลาด ไดแกสวนลดเงินสด 

เครื่องปรับอากาศ เฟอรนิเจอร และมีการเปล่ียนทุก 3 เดือน  มีการประชาสัมพันธผานปาย

โฆษณา  ดานบุคลากร แผนกขายมีการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ดานกระบวนการบริการ

สํานักงานขายเปดทําการทุกวัน ยกเวน วันปใหม  วันสงกรานต  มีบริการหลังการขาย 1 ป  

และบริการตอเติมบาน  ดานส่ิงแวดลอมในโครงการมี สวนและสนามเด็กเลน มีการรักษา

ความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง และระบบกลองวงจรปด ดานปจจัยการบริหารลูกคา

สัมพันธ  มีการสง SMS เพ่ือแจงขาวเร่ืองโปรโมชั่น และสงขาวสารทาง E-mail  มีสิทธิ

พิเศษเมื่อแนะนําเพื่อนมาซ้ือบานในโครงการและมี เว็บไซต  โครงการสวนมากมีจุดขาย 

ในเร่ืองความที่ใกลชิดธรรมชาติ ติดภูเขาหรือสามารถมองเห็นภูเขาไดใกล  ทําเลที่ตั้ง    

ติดถนนใหญ วัสดุมีคุณภาพทันสมัย และขอเสนอแนะดังน้ี  

 1. งานกอสรางมีปญหาลาชา ทําใหลูกคาไมสามารถโอนบานไดทันตาม

กําหนดเวลาซึ่งกอใหเกิดความเสียหาย ควรตองหาแนวทางหรือหาวิธีการสรางหรือ

เทคโนโลยีแบบใหมๆ 
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 2.  ปญหารายไดท่ีไมเพียงพอ การติดภาระหน้ีสิน ทําใหสินเช่ือไมสามารถ

อนุมัติได จึงตองใหเวลาผอนนานๆ เพื่อจะไดเตรียมความพรอมในเร่ืองเอกสารการกูเงิน 

 3. ควรมีความจริงใจและซื่อสัตยในการใหบริการที่ดีกับลูกคาแบบเปนกันเอง

หรือตามวิถีชีวิตของคนในตางจังหวัด เพ่ือจะไดมีความผูกพันท่ีดี และเปนการสราง

ลูกคาไวรอในอนาคต 

 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิง 

อายุ 26-35 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายไดสวนตัวเฉล่ียตอเดือน

ไมเกิน 30,000 บาท รายไดครอบครัวเฉล่ียตอเดือน 30,001-60,000 บาท  อาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง/รัฐวิสาหกิจ มีสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน  ประเภทของ

ที่พักอาศัยปจจุบัน  บานเดี่ยว 1-2 ชั้น ลักษณะการครอบครองที่อยูอาศัย เปนเจาของ

เอง ดานพฤติกรรมผูบริโภค  สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซื้อบานใหม

สรางเสร็จ เหตุผลในการเลือกซ้ือบานจัดสรร เลือกจาก แบบบาน/วัสดุ/สภาพแวดลอม

เหมาะสม ทําเลบานจัดสรรท่ีตองการอยูในเมืองใกลแหลงธุรกิจ  อําเภอท่ีต้ังของบาน

จัดสรรที่ตองการคือในเขตอําเภอเมือง  ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรคือ  

แฟน/คูสมรส  ซื้อเพื่อเก็บเปนทรัพยสิน    ระยะเวลาที่ใชในการตัดสินใจซื้อบาน

จัดสรร มากกวา  1 ป    วิธีการหาขอมูลบานจัดสรร คนหาจากแหลงปายโฆษณา  

ตองการบานเดี่ยว 1-2 ชั้น แบบทันสมัย  ขนาดท่ีดิน 36-50 ตารางวา ประกอบดวย 1-2 

หองนอน 2 หองนํ้า 1 ท่ีจอดรถ  งบประมาณท่ีตองการซ้ือ 2,000,001- 3,000,000 บาท  

อัตราเงินดาวนที่ เหมาะสม 10 % ของราคาบานจัดสรร  และผลการวิจัยระดับ

ความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดสรุปไดดังตาราง1-2 
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ตาราง 1 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

 ในการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร 

สวนประสมทางการตลาด x  S.D. แปลผล 

1.ปจจัยดานผลิตภัณฑ 3.70 1.03 มากที่สุด 

2.ปจจัยดานราคา 4.07 1.02 มากที่สุด 

3.ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 3.90 0.98 มากที่สุด 

4.ปจจัยดานรายการสงเสริมการขาย 4.22 0.95 มากที่สุด 

5.ปจจัยดานพนักงานท่ีใหบริการ 4.33 0.83 มากที่สุด 

6.ปจจัยดานวิธีการดําเนินงานของผูจัดสรร 4.10 1.24 มาก 

7.ปจจัยดานสภาพของสํานักงานขาย/โครงการ 4.27 0.89 มากที่สุด 

รวม 4.08 0.97 มากที่สุด 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ x  S.D. แปลผล 

1. บานท่ีกอสรางดวยระบบกออิฐแดงเผาสุก 3.59 1.04 มาก 

2. บานท่ีกอสรางดวยระบบกออิฐมวลเบา  

(Q-Con) 

 

3.47 

 

0.92 

 

มาก 

3. บานที่กอสรางดวยระบบการกอสราง

สําเร็จรูป (Pre-cast) 

 

3.34 

 

1.11 

 

ปานกลาง 

4. วัสดุสวนประกอบ/สุขภัณฑเหมาะสม

ทันสมัย 
4.18 0.88 มาก 

5. สรางบานโดยใหเหลือพื้นที่โดยรอบมากๆ 3.98 1.02 มาก 

6. เนนสรางบานเต็มพ้ืนท่ี 3.65 1.20 มาก 

รวม 3.70 1.03 มาก 
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ตาราง 1 (ตอ) คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ในการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร 

ปจจัยดานราคา x  S.D. แปลผล 

1. งบประมาณการซื้อเหมาะสมกับราคาบาน 4.18 0.88 มาก 

2. งบประมาณการซื้อเหมาะสมกับรายได 4.25 0.84 มากที่สุด 

3. ระยะเวลาในการผอนดาวนกับโครงการจัดสรร

มากกวา 1 ป 3.75 1.21 

 

มาก 

4. ระยะเวลาในการผอนกับธนาคารระยะยาว 

มากกวา 10 ป 4.10 1.13 

 

มาก 

รวม 4.07 1.02 มาก 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย x  S.D. แปลผล 

1. มีแบบบานจําลองใหชมทุกแบบ ณ บูธ งานแสดง 3.80 0.95 มาก 

2. มีแบบบานจําลองใหชมทุกแบบ ณ สํานักงานขาย 3.98 0.90 มาก 

3. มีแบบบานตัวอยางใหชมทุกแบบ ณ ที่ตั้งโครงการ 4.26 0.81 มากที่สุด 

4. มีเว็บไซต ใหเขาถึงขอมูลโดยงาย 3.95 0.96 มาก 

5. มีเอกสารโบรชัวรวางตามสถานที่ตางๆ 3.72 1.06 มาก 

6. มีเจาหนาที่ใหคําปรึกษานอกสถานที่ 3.68 1.19 มาก 

รวม 3.90 0.98 มาก 

ปจจัยดานรายการสงเสริมการขาย x  S.D. แปลผล 

1. สวนลดเงินสด 4.40 0.88 มากที่สุด 

2. ลดคาธรรมเนียมการโอนและจดจํานอง 4.44 0.79 มากที่สุด 

3. แถมรถยนต/รถมอเตอรไซด 3.80 1.19 มาก 

4. แถมเคร่ืองปรับอากาศทุกหองนอน/เคร่ืองใชไฟฟา 4.28 0.90 มากที่สุด 

5. แถมเฟอรนิเจอรท้ังหลัง 4.28 0.90 มากที่สุด 

6. แถมผามาน/แถมวอลเปเปอร 4.11 1.06 มาก 

รวม 4.22 0.95 มากที่สุด 
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ตาราง 1 (ตอ) คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ในการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร 

ปจจัยดานพนักงานท่ีใหบริการ x  S.D. แปลผล 

1. พนักงานขายมีความรู เก่ียวกับสินคาดี 4.29 0.81 มากท่ีสุด 

2. พนักงานขายมีบุคลิกภาพดีและวาจาสุภาพ 4.39 0.80 มากท่ีสุด 

3. ผูควบคุมการกอสรางสามารถจัดการงานกอสรางให

เสร็จ ภายในกําหนดเวลา 

4.44 0.74 มากท่ีสุด 

4. ผูควบคุมการกอสรางสามารถใหคําแนะนําดาน

การตอเติม 

4.27 0.82 มากท่ีสุด 

5. ผูควบคุมการกอสรางสามารถควบคุมงานกอสรางให

ตรงตามแบบ 

4.44 0.78 มากท่ีสุด 

6. พนักงานรักษาความปลอดภัยมีบุคลิกเขมแข็งและ

อายุที่เหมาะสม 

4.14 1.01 มากท่ีสุด 

รวม 4.33 0.83 มากท่ีสุด 

ปจจัยดานวิธีการดําเนินงานของผูจัดสรร x  S.D. แปลผล 

1. เจาหนาท่ีใหบริการมีความรวดเร็ว 4.41 2.65 มากท่ีสุด 

2. มีการบริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 4.33 0.80 มากท่ีสุด 

3. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการขายมีครบถวน 4.16 0.89 มาก 

4. ไดมีเอกสารสําคัญแสดงใหเห็นชัดเจน 4.13 0.90 มาก 

5. มีชองทางการสงขอมูลทางอินเตอรเน็ต 3.93 0.97 มาก 

6. มีชองทางการสงขอมูลทางไปรษณีย 3.65 1.21 มาก 

รวม 4.10 1.24 มาก 
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ตาราง 1 (ตอ) คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ในการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร 

ปจจัยดานสภาพของสํานักงานขาย/โครงการ x  S.D. แปลผล 

1. สํานักงานขายมีความเปนระเบียบ สะอาด  

อากาศเย็นสบาย 4.14 0.93 

มาก 

2. ถนนภายในโครงการกวางขวางเปนระเบียบ 

สะอาด 4.31 0.83 

มากท่ีสุด 

3. มีสวนไมใหญ/มีอุปกรณออกกําลังกาย/ มีสนาม

เด็กเลน 4.24 0.84 
มากท่ีสุด 

4. มีสโมสร/สระวายนํ้า 4.00 1.02 มาก 

5. เลือกทําเลโครงการที่ไกลจากภัยสึนามิ 4.42 0.86 มากท่ีสุด 

6. เลือกทําเลโครงการที่ไกลจากแผนดินไหว 4.38 0.86 มากท่ีสุด 

7. เลือกทําเลโครงการที่ไกลจากดินถลม 4.39 0.89 มากท่ีสุด 

รวม 4.27 .89 มากท่ีสุด 

 

ตาราง 2 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการบริการลูกคาสัมพันธ 

การบริหารลูกคาสัมพันธ x  S.D. แปลผล 

1. การจดจําวันสําคัญของลูกคาและการสง SMS 

เพ่ืออวยพร 3.53 1.00 

มาก 

2. การติดตามหลังการขายและตรวจสอบความพึง

พอใจเสมอๆ 4.21 0.82 

มากท่ีสุด 

3. ไดรับสิทธิพิเศษในการเลือกซื้อโครงการใหม/

แนะนําเพ่ือน 4.19 2.18 
มาก 
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ตาราง 2 (ตอ) คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการบริการลูกคา

          สัมพันธ 

การบริหารลูกคาสัมพันธ x  S.D. แปลผล 

4. มีการสงขาวประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมเปน

ประจํา 3.82 0.97 

มาก 

5. มีบริการสอบถามขอมูลผานโทรศัพท (Call 

center) 4.01 0.93 
มาก 

รวม 3.95 1.18 มาก 

 

 ผลการวิเคราะหระดับของปจจัยสวนประสมทางการตลาดในภาพรวม           

การตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ปจจัยดานพนักงานที่ใหบริการ 

( x  = 4.33 ) เมื่อพิจารณารายดานพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีคาเฉล่ีย

สูงสุดในแตละดานมีดังนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ วัสดุ

สวนประกอบ/สุขภัณฑเหมาะสมทันสมัย ( x  = 4.18) ปจจัยดานราคา ประเด็นที่มี

คาเฉล่ียสูงสุดคือ งบประมาณการซ้ือเหมาะสมกับรายได ( x = 4.25) ปจจัยดานชอง

ทางการจัดจําหนาย ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ  มีแบบบานตัวอยางใหชมทุกแบบ ณ 

ท่ีตั้งโครงการ ( x  = 4.26) ปจจัยดานรายการสงเสริมการขาย ประเด็นที่มีคาเฉล่ีย

สูงสุดคือ ลดคาธรรมเนียมการโอนและจดจํานอง ( x  = 4.44)  ปจจัยดานบุคลากร 

ประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ผูควบคุมการกอสราง สามารถจัดการงานกอสรางใหเสร็จ

ภายในกําหนดเวลา และสามารถควบคุมงานกอสรางใหตรงตามแบบ ในระดับท่ีเทากัน 

( x = 4.44)  ปจจัยดานกระบวนการ  ประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ เจาหนาท่ี

ใหบริการมีความรวดเร็ว ( x  = 4.41) ปจจัยดานสภาพแวดลอม  ประเด็นท่ีมีคาเฉล่ีย

สูงสุดคือ เลือกทําเลโครงการท่ีไกลจากสึนามิ ( x  = 4.42) ดานการบริหารลูกคา

สัมพันธ ประเด็นท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ คือการติดตามหลังการขายและตรวจสอบความ

พึงพอใจเสมอๆ ( x = 4.21) 
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 ผลการทดสอบสมมุติฐาน ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลดาน อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจ โดย

นําเสนอเฉพาะขอมูลท่ีมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญของสถิติท่ีระดับ .05 ดังแสดงใน

ตาราง 3 

 

ตาราง 3  ผลการวิเคราะหความสัมพันธ 

Pearson Chi-Square 
ดานอายุกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 

Value df Sig. 

ประเภทบานจัดสรรท่ีทานตองการซื้อ 15.655(a) 8 .048 

ทําเลที่ต้ังของบานจัดสรร 21.603(a) 12 .042 

บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจ 47.827(a) 12 .000 

ระยะเวลาที่ใชในการตัดสินใจซื้อบานจัดสรร 24.019(a) 12 .020 

งบประมาณการซื้อบานจัดสรร 49.648(a) 16 .000 

อัตราเงินดาวนท่ีเหมาะสม 21.649(a) 12 .042 

ดานสถานภาพกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ  

ทําเลที่ต้ังของบานจัดสรร 26.150(a) 6 .000 

บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจ 169.136(a) 6 .000 

ระยะเวลาที่ใชในการตัดสินใจซื้อบานจัดสรร 16.076(a) 6 .013 

ขนาดท่ีดินที่ตองการ 20.118(a) 6 .003 

จํานวนหองนอน หองนํ้า และจํานวนท่ีจอดรถ ท่ี

ตองการ 
14.450(a) 6 .025 

งบประมาณการซื้อบานจัดสรร 25.045(a) 8 .002 
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   ตาราง 3  (ตอ) ผลการวิเคราะหความสัมพันธ 

ดานระดับการศึกษากับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซ้ือ 

 

เหตุผลในการเลือกซื้อ 29.407(a) 9 .001 

ทําเลที่ต้ังของบานจัดสรร 22.668(a) 6 .001 

แหลงการคนหาขอมูล 33.833(a) 15 .004 

จํานวนหองนอน หองนํ้า และจํานวนท่ีจอดรถ  28.757(a) 9 .001 

งบประมาณสําหรับการซื้อบานจัดสรร 60.537(a) 12 .000 

อัตราเงินดาวนท่ีเหมาะสม 27.369(a) 9 .001 

ดานอาชีพกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
 

ประเภทบานจัดสรรท่ีทานตองการ 15.908(a) 8 .044 

เหตุผลในการเลือกซื้อ 26.387(a) 12 .009 

วัตถุประสงคในการเลือกซ้ือบานจัดสรร 27.868(a) 12 .006 

ขนาดท่ีดินที่ตองการ 29.328(a) 12 .004 

จํานวนหองนอน หองน้ํา และจํานวนที่จอดรถ 

ท่ีตองการ 
21.881(a) 12 .039 

งบประมาณสําหรับการซื้อบานจัดสรร 64.246(a) 16 .000 

อัตราเงินดาวนท่ีเหมาะสม 24.147(a) 12 .019 

          ** P<.05 

 

 จากตาราง 3 พบวา ปจจัยดานอายุมีความสัมพันธกับ ประเภทของบาน

จัดสรร ทําเลที่ตั้ง บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจ ระยะเวลาที่ใชในการตัดสินใจ  

งบประมาณการซื้อ และอัตราเงินดาวน ปจจัยดานสถานภาพมีความสัมพันธกับ
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ทําเลที ่ตั ้ง  บุคคลที ่มีสวนรวมในการตัดสินใจ  ระยะเวลาที ่ใชในการตัดสินใจ  

ขนาดที่ดิน จํานวนหองตางๆ และ งบประมาณในการซื้อ ปจจัยดานระดับการศึกษามี

ความสัมพันธกับ เหตุผลในการตัดสินใจซ้ือ  ทําเลที่ตั้ง  แหลงการคนหาขอมูล จํานวนหอง

ตางๆ งบประมาณในการซื้อ และอัตราเงินดาวน  ปจจัยดานอาชีพมีความสัมพันธกับ   

ประเภทของบานจัดสรร  เหตุผลใน การซ้ือ วัตถุประสงคในการซ้ือ  ขนาดท่ีดิน จํานวน

หองตางๆ งบประมาณในการซื้อ  และ อัตราเงินดาวน   

   
สรุปและอภิปรายผล  
 ผลการวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในจังหวัด

ภูเก็ต สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคไดดังน้ี 

 ความคิดเห็นตอความตองการดานพฤติกรรมผูบริโภค พบวา สวนใหญเลือก

ซื้อบานใหมสรางเสร็จ เหตุผลในการเลือกซื้อบานจัดสรร เลือกจากแบบบาน/วัสดุ/

สภาพแวดลอมเหมาะสม ทําเลบานจัดสรรที่ตองการอยูในเมืองใกลแหลงธุรกิจ อําเภอ

ที่ตั้งของบานจัดสรรท่ีตองการคือในเขตอําเภอเมือง ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อบาน

จัดสรรคือ แฟน/คูสมรส วัตถุประสงคที่ตองการซ้ือบานจัดสรร เพื่อเก็บเปนทรัพยสิน   

ระยะเวลาที่ใชในการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรมากกวา 1 ป วิธีการหาขอมูล จากแหลง

ปายโฆษณา ตองการบานเด่ียว 1-2 ชั้น เปนแบบทันสมัย  ขนาดที่ดินท่ีตองการ 36-50 

ตารางวา ประกอบดวย 1-2 หองนอน 2 หองนํ้า 1 ที่จอดรถ ราคาท่ีตองการซื้อ 

2,000,001-3,000,000 บาท  อัตราเงินดาวน 10 % ของราคาบานจัดสรร สอดคลองกับ

งานวิจัยของสุธี ไหวพริบ (2551 : บทคัดยอ) เร่ือง แนวทางการตัดสินใจซื้อท่ีอยูอาศัย

ของผูบริโภคในจังหวัดกระบี่ พบวา บานและที่อยูอาศัย ที่ตองการเปนบานเด่ียว ระดับ

ราคา 1,500,000-2,000,000 บาท จายเงินดาวนในอัตรา 10 % ของราคาท่ีอยูอาศัย 

และตองการจายดอกเบ้ียในอัตรา 5 % ตอปและคงท่ีตลอดอายุสัญญา ดัง ฉัตยาพร 

เสมอใจ (2550 : 26) กลาววาผูบริโภคจะเปนผูกําหนดรูปลักษณและคุณประโยชนของ

สินคาหรือบริการ รวมถึงราคา การจัดจําหนาย  และการสงเสริมการตลาด  ซึ ่ง

พฤติกรรมผูบริโภค  หมายถึงกระบวนการหรือพฤติกรรม  การตัดสินใจ การซ้ือ            
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การใช และการประเมินผลการใชสินคาหรือบริการของบุคคล ซ่ึงจะมีความสําคัญตอ

การซื้อสินคาและบริการทั้งในปจจุบันและอนาคต 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรใน

จังหวัดภูเก็ต ภาพรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญในระดับ

มากถึงระดับมากที่สุด คือดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา ดาน

กระบวนการ ดานการสงเสริมการตลาด ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ และปจจัยดาน

บุคลากรที่มีความสําคัญระดับมากท่ีสุด  โดยผลการพิจารณารายปจจัยเปนดังน้ี 

 1. ดานผลิตภัณฑ พบวา สวนใหญตัดสินใจเลือกซื้อประเภทบานเด่ียวซึ่งเปน

บานสรางเสร็จใหมโดยคํานึงถึง การสรางบานโดยใหเหลือพ้ืนท่ีโดยรอบมากๆ แบบ

บาน/วัสดุ/สภาพแวดลอมเหมาะสม พ้ืนที่ใชสอยของจํานวนหองตางๆ รูปแบบของบาน

สวยงามทันสมัย ดัง ฉัตยาพร เสมอใจ (2550 : 51) กลาววาผลิตภัณฑเปนส่ิงสนอง

ความตองการของลูกคาเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ ท้ังในดานคุณภาพ และ ชาญชัย อา

จินสมาจาร (2551 : 82) กลาววา  ผลิตภัณฑเปนสาลักษณเ บ้ืองตนท่ีกําหนด

ความสําเร็จหรือความลมเหลวของบริษัท นโยบายผลิตภัณฑที่ดีเปนพ้ืนฐานในการผลิต

สินคาที่ถูกตอง นโยบายของบริษัทตองเปนการผลิตสินคาที่เหมาะสมสําหรับผูบริโภค 

นโยบายผลิตภัณฑเปนส่ิงจําเปนเพื่อใหสินคามีมาตรฐานตามที่ผูบริโภคคาดหวัง  

 2. ดานราคา  พบวาสวนใหญคํานึงราคาตองเหมาะสมกับรายได และ

ระยะเวลาในการผอนบานกับธนาคารในระยะยาว ดัง ชาญชัย อาจินสมาจาร (2551 : 

93) ท่ีกลาววา ราคามีความสําคัญย่ิงตอผูผลิตและผูบริโภค นักการตลาดพยายามทํา

ใหจุดประสงคในการตั้งราคาโดยผานท้ังนโยบายราคาและกลยุทธราคา  นั่นคือราคา

เพ่ิมขึ้นหรือลดลงความสัมพันธตอยอดขาย  ปจจุบันในสังคมที่เต็มไปดวยการแขงขัน

การพัฒนาของธุรกิจขนาดใหญเล็งไปที่นโยบายราคาเดียว ในตลาดที่เนนผูบริโภคตอง

เนนราคาตามความพึงพอใจ 

 3. ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวาสวนใหญคํานึงถึงมีแบบบานตัวอยาง

ใหชมทุกแบบ ณ ที่ต้ังโครงการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นพดล รักสนิท (2551 : 

บทคัดยอ)  กลาววาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
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บานเด่ียวในโครงการบานจัดสรรจังหวัดภูเก็ต ดานสภาพแวดลอม ผูตอบแบบสอบถาม

ใหความสําคัญในการมีบานตัวอยางแสดงใหเห็น  ดานชองทางการจัดจําหนาย คือมี

แบบบานตัวอยางตกแตงเหมือนจริงใหเห็นกอนการตัดสินใจ และ นิเวศน ธรรมมะ (2552 : 

191) กลาววาชองทางการจัดจําหนายมีความจําเปนในการกระจายสินคาไปยังกลุม

ลูกคาเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งทางตรงหรือทางออม ทําใหลูกคาเกิด         

ความพึงพอใจในการไดรับสินคาและบริการไดตรงเวลา มีความตองการในจํานวนท่ี

ถูกตอง และสถานที่ถูกใจ 

 4. ดานการสงเสริมการตลาดพบวาสวนใหญตองการลดคาธรรมเนียมการโอน

และจดจํานองและตองการสวนลดเงินสดรองลงมา ดัง ชาญชัย อาจินสมาจาร (2551 : 

93) กลาววา การสงเสริมการขายเปนการตอบสนองที่รวดเร็วในการขายมากกวา        

การโฆษณา ถือวาเปนการขายแบบพิเศษเพื่อเรงการขาย ปจจุบันจํานวนเงินท่ีใชไปกับ

การสงเสริมการขายเทียบเทาจํานนวนเงินที่ใชไปกับการโฆษณา การโฆษณาไปถึงบาน

ของลูกคา ขณะท่ีเคร่ืองมือการสงเสริมการขายบอกกลาว ตักเตือน หรือกระตุนผูซ้ือ 

ดังน้ันมันจึงเปนเคร่ืองมืออยางเดียวท่ีมีใหกับผูบริโภค ณ จุดซื้อ 

 5. ดานบุคลากร พบวาสวนใหญใหความสําคัญในระดับมากที่สุด โดย

คํานึงถึง ผูควบคุม การกอสราง สามารถจัดงานกอสรางใหเสร็จภายในกําหนดเวลา 

และสามารถควบคุมงานใหตรงตามแบบ ดัง ฉัตยาพร เสมอใจ (2550 : 226) กลาววา 

บุคลากรเปนปจจัยสําคัญที่อาจทําใหลูกคารับรูถึงคุณภาพหรือเปนผูทําลายคุณภาพก็

ได  บริษัทตองเตรียมการเก่ียวกับบุคลากรเปนสําคัญ ตั้งแตการสรรหา การรับ                   

การฝกอบรม และการกระตุน โดยเฉพาะในสวนพนักงานท่ีตองติดตอลูกคาโดยตรง 

บุคลากรสามารถสรางความพึงพอใจ  ดึงลูกคากลับมาหรือไลลูกคาไปไดจาก           

การปฏิสัมพันธกับลูกคาเพียงครั้งเดียว โดยเฉพาะธุรกิจบริการ จนสามารถกลาวไดวา 

บุคลากรเปนทรัพยสินที่สําคัญท่ีสุดขององคกร 

 6. ดานกระบวนการ  พบวาสวนใหญตองการใหเจาหนาที่สวนใหบริการมี

ความรวดเร็ว  และมี การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ดัง ฉัตยาพร เสมอใจ (2550 : 

225) กลาววากระบวนการเปนการสรางสรรคและการสงมอบสวนประกอบของผลิตภัณฑ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2556 

 

163 

โดยอาศัยกระบวนการที่วางแผนมาเปนอยางดี กลยุทธที่สําคัญสําหรับการบริการคือ เวลา

และประสิทธิภาพในการบริการ ดังนั้นกระบวนการท่ีดีจึงควรมีความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพในการสงมอบ รวมถึงตองงายตอการปฏิบัติการ  

 7. ดานสภาพแวดลอม พบวาสวนใหญตองการใหโครงการอยูหางไกลจาก

ภัยสึนามิ และไกลจากดินถลม ดัง ฉัตยาพร เสมอใจ (2550 : 226) กลาววาเปนสิ่งที่

มีตัวตนมองเห็นได และใชเปนเกณฑใน การพิจารณา ส่ิงเหลาน้ีจะสะทอนถึงรูปแบบ

และคุณภาพของบริษัท ถึงแมบางคร้ังส่ิงที่มีตัวตนบางอยางอาจไมมีสวนชวยให         

การบริการมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากนัก แตจะชวยสงเสริมสรางความมั่นใจใหแกลูกคา

และเปนการสะทอนถึงรสนิยมของลูกคา ซึ่งจะเปนสวนประกอบในการพิจารณา

ตัดสินใจ 

 8. ดานการบริหารลูกคาสัมพันธ พบวาสวนใหญน้ันตองการใหมีการติดตาม

หลังการขายและตรวจสอบความพึงพอใจเสมอ ดัง ปรีชา ชลวัฒนพงศ (2551 : 231) 

กลาววา  ลูกคาเพียงแตตองการไดรับการบริการในดานคุณภาพของการบริการ  

ราคายุติธรรม  รวดเร็ว  มีการสอบถามความคืบหนาของ  การใหบริการ เพ่ือลด         

ความกังวลใจของลูกคา เพราะลูกคาเพียงโทรศัพทเขามายังหนวยงาน จะทําใหลูกคา

ไดรับขอมูลจากพนักงานฝายลูกคาสัมพันธที่มีมารยาท น้ําเสียงนุมนวล    

 
ขอเสนอแนะ  ผลการวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรร

ในจังหวัดภูเก็ต  มีขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการดังน้ี 

 1. การกําหนดแผนกลยุทธดานผลิตภัณฑ ควรคํานึงถึงขนาดของบานและพ้ืน

ท่ีดิน ควรมีบริเวณดานนอกเพ่ือทํากิจกรรมครอบครัวรวมกัน เชน มีสนามหญา หรือ

สวนขนาดเล็ก การเลือกใชวัสดุทันสมัยแบบใหม รวมถึงคุณภาพของวัสดุกอสรางบาน

ตองมีความคงทนแข็งแรงตอสภาพแวดลอมและธรรมชาติ สําหรับแบบสถาปตยกรรม

ควรใหมีความแตกตาง เชนการใชพลังงานและวัสดุทดแทนเพ่ือลดโลกรอน 

 2.  การกําหนดแผนกลยุทธดานราคา  ควรกําหนดราคาของบานให มี         

ความเหมาะสมกับคุณภาพและวัสดุ เหมาะสมกับรายไดของผูซื้อ และควรปรับปรุง

ระยะเวลาของการชําระเงินเงินดาวน ใหมีระยะเวลาที่มากกวา 1 ป เพ่ือเปนการเตรียม
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ตัวกอนการยื่นเร่ืองขอสินเช่ือกับธนาคาร รวมถึงการจัดหาพันธมิตรกับธนาคารเพ่ือใหผู

ซื้อไดรับเงื่อนไขท่ีเปนประโยชน 

 3. การกําหนดแผนกลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย ควรมีตัวอยางใหชม

ทุกแบบ มีเว็บไซตท่ีมีขอมูลทั ้งในสวนที่เ กี่ยวกับประวัติความเปนมาบริษัทและ

ทางดานขอมูลแบบบาน  เนื่องจากปจจุบัน การเขาถึงอินเตอรเน็ตเปนเร่ืองท่ีสะดวก

รวดเร็วและประหยัดมากกวาการเดินทาง และมีขอมูลที่เกี่ยวของ เชน การกูสินเชื่อ 

ตลอดจนสาระท่ีเปนประโยชนกับการดูแลบาน   

 4. การกําหนดแผนกลยุทธดานการสงเสริมการตลาด ควรคํานึงถึงโปรโมช่ัน

โดยเฉพาะเรื่องของการจายนอยเงินใหนอยท่ีสุด เชน ใหสวนลดคาธรรมเนียมการโอน

และจดจํานอง การใหสวนลดเงินสด หรือ เฟอรนิเจอรท้ังหลัง เคร่ืองปรับอากาศทุก

หองนอนและเคร่ืองใชไฟฟา   

 5 .  การ กําหนดแผนกลย ุทธ ด านบ ุคลากร   ให ม ีมน ุษย ส ัมพ ันธ ที ่ดี                 

มีความเต็มใจใหบริการ และ การเสริมสรางความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี

ไดถูกตองและเขาใจธุรกิจการใหบริการเปนอยางดี สามารถใหคําแนะนําในเร่ืองตางๆ 

เชนเร่ืองการตอเติมบานและการบํารุงดูแลรักษาบาน  สิทธิและหนาท่ี หลังจากรับโอน

บานแลว รวมถึงเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยท่ีมีความเขมแข็ง 

 6. การกําหนดแผนกลยุทธดานกระบวนการ ควรคํานึงถึงการบริการท่ีมี       

ความรวดเร็วเปนแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว และเจาหนาท่ีท่ีใหบริการตองมีความรวดเร็ว

และชํานาญในการทํางานตามขั้นตอน  รวมถึงการมีเอกสารสําคัญแสดงใหเห็นชัดเจน 

สัญญามีความเที่ยงตรง ยุติธรรมสําหรับผูชื้อ 

 7. การกําหนดแผนกลยุทธดานสภาพแวดลอม ทําเลโครงการควรตองมีทําเล

ที่หางจากภัยธรรมชาติ เร่ืองสาธารณูปโภค เชน ถนนภายในโครงการที่กวางขวาง          

การจัดใหสวนมีตนไมใหญ  อุปกรณออกกําลังกาย  สนามเด็กเลน เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 

และแนวคิดของโครงการตองสัมผัสไดจริง  

 8. การกําหนดแผนกลยุทธดานการบริหารลูกคาสัมพันธ ผูประกอบการ      

ควรคํานึงถึง การดูแลเร่ืองบริการหลังการขายและการตรวจสอบความพึงพอใจ        



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2556 

 

165 

ของลูกคาเสมอๆ รวมถึงมีบริการ Call center เพ่ือใหลูกคาติดตอและตอบขอซักถามได

อยางรวดเร็ว โดยเจาหนาท่ีตองความเขาใจปญหาของลูกคาเสมอ 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นดานทัศนคติและความพึงพอใจของผูซ้ือบาน

จัดสรรเปรียบเทียบความแตกตางของใหบริการหรือการทําตามคําสัญญา กอนและ

ภายหลังการตัดสินใจซื้อ เพื่อปรับปรุงใหระดับของการบริการมีความสมํ่าเสมอและตรง

กับส่ิงท่ีไดตกลงไวรวมกัน 

 2. ควรมีการศึกษาทางดานผลิตภัณฑ อุปกรณสวนควบ ฟงกช่ันภายในบาน  

ตอการใชงานจริงท้ังในเรื่องความสะดวกสบาย การใชประโยชนไดสูงสุด เพ่ือ              

การพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมกับการใชงานจริงและเกิดความคุมคามากท่ีสุด 

 3. ควรมีการศึกษาความตองการดานการบริหารลูกคาสัมพันธ หรือระดับ

ความพึงพอใจของลูกคาตอการบริการ เพื่อรักษาลูกคาใหมีความภักดีตอตราสินคา 

และการบอกตอ เพ่ือนํามาพัฒนาเปนกลยุทธ 

 4. ควรมีการศึกษาความตองการท่ีอยูอาศัยประเภทคอนโนมิเนียม เน่ืองจาก

ปจจุบันนี้มีผูประกอบการหลายรายพัฒนาโครงการข้ึนอยางตอเนื่อง และมีรายงาน         

การขายท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว เพ่ือจะไดทราบถึงความตองการคอนโดมิเนียมอยาง

แทจริง  
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