
 

 

 
ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าในการซ้ือบ้านโครงการบ้านจดัสรร 

มาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 
 
 

อธิภทัร  เดชอานนท์ภร  

 
 

 
 

บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ 

 
 
 
 

บัณฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

กนัยายน  2558 



 

ก 

 

 
ส่วนประสมการตลาดทีม่ผีลต่อลูกค้าในการซ้ือบ้าน โครงการบ้านจัดสรร 

มาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จังหวดัเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 

อธิภัทร  เดชอานนท์ภร  

  
 
 
 

การค้นคว้าแบบอสิระนีเ้สนอต่อมหาวทิยาลยัเชียงใหม่เพือ่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตาม 
หลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

 
 
 
 
 

บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
กนัยายน  2558 

 





 

ค 

 

              กติติกรรมประกาศ 
 

 การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ี  ส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาจาก  รองศาสตราจารยสิ์ริเกียรติ   
รัชชุศานติ อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ และรองศาสตราจารยช์วภณ   สิงหจรัญ ประธาน
กรรมการ การสอบการคน้ควา้แบบอิสระ ผูซ่ึ้งกรุณาให้ความรู้ ค  าแนะน าในการคน้ควา้ ตรวจทาน
แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง จนการคน้ควา้แบบอิสระน้ีส าเร็จสมบูรณ์ ผูท้  า
การศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยอ์รชร มณีสงฆ ์ ท่ีกรุณาร่วมเป็นกรรมการสอบ
การคน้ควา้แบบอิสระและให้ค  าแนะน าเป็นอยา่งดี ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ รวมถึงคณาจารย ์ผูร่้วมสอนทุกท่านท่ีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาองคค์วามรู้ต่างๆ 
จนผูศึ้กษาสามารถน าวชิาความรู้ท่ีไดศึ้กษามาประกอบการจดัท ารายงานการคน้ควา้แบบอิสระน้ี 
 สุดท้ายน้ี  ขอขอบคุณเพื่อนๆ รุ่น 14 ทุกคนท่ีให้ก าลังใจและช่วยเหลือในด้านต่างๆ 
ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน ท่ีอ านวยความสะดวกและ
ช่วยเหลือประสานงานดว้ยดีตลอดมา และเป็นก าลงัใจในการศึกษาตลอดมาจนท าใหก้ารคน้ควา้แบบ
อิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี  
 
 

     อธิภทัร  เดชอานนัทภ์ร 
 



 

ง 
 

 

 
หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกค้าในการซ้ือ

บ้าน โครงการบ้านจัดสรรมาลาดาโฮม แอนด ์      
รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
ผู้เขียน นายอธิภทัร  เดชอานนัทภ์ร   
 
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
 
อาจารย์ทีป่รึกษา  รองศาสตราจารยสิ์ริเกียรติ   รัชชุศานติ  
 

บทคดัย่อ 
 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้น 

โครงการบ้านจดัสรรมาลาดาโฮม แอนด์  รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ โดยท าการเก็บข้อมูลโดยใช้
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แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 3 - 4 โครงการ ระยะเวลาในการตดัสินใจหลงัจากเร่ิมมีขอ้มูลถึงการ
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โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ แบบบา้นสวยงาม ป้ายโฆษณา เป็นแหล่งขอ้มูล
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ของโครงการบา้นในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจในการซ้ือบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุด คู่สมรส – 
บุตร 

ผลการศึกษา ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้น โครงการบา้นจดัสรรมาลา
ดาโฮม แอนด์  รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  และส่วนประสม
การตลาดท่ีมีผลในระดบัปานกลาง คือ ดา้นราคา ตามล าดบั 

ปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้น โครงการบา้นจดัสรรมาลา
ดาโฮม แอนด ์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 10 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีการใชส่ื้อต่างๆ ในการ
โฆษณาครอบคลุมหลายส่ือ เช่น แผ่นพบั ใบปลิว หรือ โบวช์วัร์ ทางอินเตอร์เน็ต และทางวิทยุความ
โดดเด่นและความทนัสมยัของแบบบา้น ขนาดของบา้นและพื้นท่ีดินของโครงการ มีขนาดเหมาะสม
ตรงความตอ้งการ การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่ เช่น ส่ีแยกตน้ เกว๋น (เทศบาลต าบลหนองควาย) ส่ี
แยกพืชสวนโลก เป็นตน้ รูปแบบของบ้านสวยงาม ขั้นตอนในการซ้ือบา้นไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อนมี
ความรวดเร็วในการให้บริการหลงัการขาย ส านักงานขายของโครงการ อยู่ใกลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั 
โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร Home Buyer's Guide Chiang Mai 
เป็นต้น มีแบบบ้านตวัอย่างให้เลือกก่อนตดัสินใจซ้ือ และ ราคาของบ้านถูกกว่าเม่ือเทียบกับบ้าน
ลกัษณะเดียวกนัของโครงการอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียง ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฉ 

 

 

 
Independent Study Title Marketing Mix Affecting Customers Towards Purchasing Houses 

in Malada Home and Resort Housing Project, Chiang Mai 
Province 

 
Author Mr.Athipat Detananporn   
 
Degree Master of Business Administration 
 
Advisor Associate Professor Sirikiat Ratchusanti 
 

ABSTRACT 
 

This independent study aimed to explore marketing mix affecting customers in purchasing 
houses from Malada Home and Resort Project, Chiang Mai province. The data were compiled from 
130 questionnaires distributed to customers who bought and lived in Malada Home and Resort 
Project, Chiang Mai province. The given data were then analyzed by using descriptive statistics 
consisted of a frequency, a percentage, and a mean.  The research results were summarized as 
follows. 
 From the study, it was found that most customers were married female aging between 31 to 
40 years old. Most of them were business women graduated with Bachelor’s Degrees. Their average 
family income per month was 40,001 to 60,000 Baht. Most of them were born in Chiang Mai 
Province. Their family members were 3 to 4 people. Most of them had purchased houses from other 
housing development projects before purchasing from Malada Home and Resort Project, Chiang 
Mai Province. They had considered other 3 to 4 housing development projects before they decided 
to purchase houses from Malada Home and Resort Project, Chiang Mai Province. It had taken them 
3 to 4 weeks to make a decision after they had started gathering information about Malada Home 
and Resort Project, Chiang Mai Province. Most of them purchased Townhomes ranging from 20 to 
50 square wah. The price of their houses (at the time of purchase) was from 2,900,001 to 3,900,000 
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Baht. Most of them paid for their houses with a loan. The main reason for their decision to purchase 
houses from Malada Home and Resort Project, Chiang Mai Province, was because the house plans 
were beautiful. Billboards were the main source of information regarding Malada Home and Resort 
Project, Chiang Mai Province. The people who had the most influence over their decisions to 
purchase houses from Malada Home and Resort Project, Chiang Mai Province were their spouses 
and children.  
 Regarding the marketing mix factors affecting the customers in purchasing houses from 
Malada Home and Resort Project, Chiang Mai Province, it was found that the marketing mix factors 
with the high significant levels were Product,  Promotion, and Place; whereas the marketing mix 
factors with the medium significant level was Price, respectively.  
 The 10 sub-factors of the marketing mix factor affecting the customers in purchasing from 
Malada Home and Resort Project, Chiang Mai Province with the highest average were as followed. 
Several multimedia were extensively used in advertising such as brochures or pamphlets, via 
internet or radio. The houses were unique and modern. The sizes of the lands and the houses were 
suitable and met the needs of the customers. There was advertising on big billboards at crossroads 
such as Ton Kwen Crossroad (Nong Khwai Municipality) and Royal Flora Ratchapruek Crossroad. 
The plans of the houses were beautiful. The purchasing process was simple and uncomplicated, with 
prompt after-sale-service. The sales office of the housing project was close to the community such 
as temples, schools, banks, etc. There was advertising via several multimedia such as Home Buyer’s 
Guide Chiang Mai Magazine. There were house plans available for considering before purchasing. 
And the prices of the houses were cheaper than those of other housing projects nearby, respectively. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

 
 ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์เป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของไทย และ

ส่งผลไปถึงธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกนัตั้งแต่ธุรกิจตน้น ้ าถึงปลายน ้ า เช่น ธุรกิจคา้วสัดุก่อสร้างทั้งคา้ปลีก
และคา้ส่ง ธุรกิจผลิตวสัดุก่อสร้าง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจออกแบบ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ธุรกิจ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ธุรกิจโฆษณา สถาบนัการเงิน และน ามาสู่การว่าจา้งแรงงานจ านวนมาก ดว้ยเหตุน้ี 
รัฐบาลจึงใหค้วามส าคญักบัธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งมาก ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจเองก็เล็งเห็นถึง
โอกาสดังกล่าว หลายบริษัทจึงมีการขยายตลาดไปตามส่วนภูมิภาคเพื่อเพิ่มยอดขาย กอปรกับ
ผลกระทบจากวิกฤตน ้ าท่วม ส่งผลให้ตลาดบา้นจดัสรรในพื้นท่ีท่ีน ้ าท่วมถึงหยุดชะงกั ผูป้ระกอบการ
หลายรายจึงให้ความสนใจกบัการหาท าเลเป็นตลาดในต่างจงัหวดั โดยเฉพาะจงัหวดัท่ีมีขนาดใหญ่ 
อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ประชากรมีจ านวนมาก และหนาแน่น เน่ืองจากเขตพื้นท่ีเหล่าน้ี
ยงัมีผูท่ี้ตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัอีกเป็นจ านวนมาก (สุริยะ ประสาทบณัฑิตย,์ 2557) 

 จงัหวดัเชียงใหม่เป็นหัวเมืองใหญ่ของภาคเหนือ เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศ ท าให้ท่ีผา่นมามีประชาชนยา้ยเขา้มาอยูอ่าศยัเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้
ความตอ้งการทางดา้นอสังหาริมทรัพยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่พุ่งสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (ผูจ้ดัการออนไลน์, 
2556: ออนไลน์) แต่โดยสภาพทัว่ไปแล้วท่ีอยู่อาศยัในเมืองเชียงใหม่ มีอยู่ค่อนขา้งจ ากดัรวมทั้งมี
ขอ้ก าหนดกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคารสูงบริเวณเขตเมือง และการก่อสร้างอาคารในพื้นท่ีอยู่
ติดกบับริเวณวดั เพื่ออนุรักษ์วฒันธรรม รูปแบบและสถาปัตยกรรมของเมืองเชียงใหม่ ส่งผลท าให้
ท่ีดินในบริเวณตวัเมืองท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัมีราคาแพง จึงเหมาะสาหรับเป็นแหล่งของการประกอบธุรกิจ
มากกว่าท่ีอยู่อาศยั ดงันั้นในปัจจุบนัลูกคา้ส่วนใหญ่จึงหันไปให้ความสนใจกบั โครงการหมู่บา้น
จดัสรรท่ีอยูบ่ริเวณรอบๆ ตวัเมืองเชียงใหม่ และท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นจดัสรร (บา้นเด่ียว ทาวน์เฮาส์) 
มีแนวโนม้วา่จะไดรั้บความนิยมจากประชาชนสูงกวา่ท่ีอยูอ่าศยัประเภทอ่ืนๆ (อภิรัทธ วงคปั์น, 2555) 

 ปัจจุบนัจงัหวดัเชียงใหม่มีบา้นจดัสรรท่ีอยูใ่นระหวา่งการขายจ านวน 131 โครงการ ประมาณ 
14,800 หน่วย มูลค่ารวม 50,600 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 6,600 หน่วย มูลค่าประมาณ 22,100 
ลา้นบาท แบ่งตามพื้นท่ีพบวา่โครงการกระจายอยูใ่น 4 อ าเภอหลกั ไดแ้ก่ อ าเภอสันทราย อ าเภอเมือง 



 

2 
 

อ าเภอหางดง และอ าเภอสันก าแพง ส่วนใหญ่เป็นบา้นเด่ียวร้อยละ 85 ทาวน์เฮาส์ร้อยละ 5 อาคาร
พาณิชยพ์กัอาศยัร้อยละ 6 ท่ีเหลือเป็นบา้นแฝดและท่ีดินเปล่าในโครงการ ระดบัราคาบา้นเด่ียวและ
อาคารพาณิชยส่์วนใหญ่อยู่ท่ี 2-5 ลา้นบาท โดยไม่มีหน่วยท่ีอยูอ่าศยัในผงัโครงการท่ีราคาต ่ากว่า 1 
ลา้นบาท จากปัจจยัดงักล่าวการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่จึงมีแนวโนม้เพิ่ม
มากข้ึน และยงัจะดึงดูดให้นกัลงทุนรายใหญ่จากส่วนกลางสนใจเขา้มาลงทุนเพิ่มมากข้ึนดว้ย (สัมมา 
คีตสิน, 2557: ออนไลน์) ส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่มีการแข่งขนัท่ีรุนแรง 
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีเป็นตวัแปรส าคญัของความส าเร็จของหลายโครงการอยูท่ี่ตวัสินคา้ เช่น 
รูปแบบ การออกแบบ แนวคิดของโครงการ ท าเลท่ีตั้งของโครงการก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีลูกคา้ให้
ความส าคญั (ศูนยว์ิจยักสิกร, 2554 :ออนไลน์) รวมไปถึงการให้ส่วนลด หรือการชิงรางวลั ดงันั้นการ
ปรับตวัและการใช้กลยุทธ์การตลาดจึงเป็นเร่ืองส าคญัมาก โดยเฉพาะตอ้งรู้ว่า ลูกคา้ตอ้งการสินคา้
ลกัษณะใด ระดบัราคาเท่าใด ของแถมลกัษณะใด อีกดว้ย 

 บริษทั พีทูพี พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์จดทะเบียน
ตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2555 ทุนจดทะเบียนช าระเต็ม 20 ลา้นบาท ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 2 ซอย
นราธิวาสราชนครินทร์ 8 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มี
วตัถุประสงคใ์นการท าธุรกิจเก่ียวกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์เช่น บา้นจดัสรร อาคารพาณิชย ์เป็น
ตน้ โดยทางบริษทัฯ ไดมี้การลงทุนในโครงการมาลาดา โฮมแอนด์ รีสอร์ท ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ข้ึน ซ่ึง
โครงการตั้งอยู่เลขท่ี 232 หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ เร่ิมตน้โครงการ
ตั้งแต่ปี 2555 โครงการมาลาดา โฮมแอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ มีจ  านวนแปลงทั้ งหมด 164 
แปลง ปัจจุบันขายแล้วทั้ งส้ิน 130 แปลง ทางเจ้าของโครงการได้มีน าเสนอแนวคิดใหม่ในการ
ออกแบบ เพื่อเจาะกลุ่มลูกคา้ในจงัหวดัเชียงใหม่โดยเฉพาะ โดยมีแนวคิดการออกแบบบา้นในสไตล ์
เรียบหรูล ้าสมยั (Modern Minimalist) สามารถปรับเปล่ียนฟังคช์ัน่ไดต้ามความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั 
(Flexible Function) ประกอบกบัสร้างบา้นโดยยดึหลกั Eco Concept ไดแ้ก่ มีการดีไซน์ให้บา้นรับลม 
หลบแดด ในแนวเหนือ-ใต ้หลงัคาสะทอ้นความร้อน พร้อมช่อง Air Flow ใตห้ลงัคา เพดานโล่งโปร่ง 
ประตูหนา้ต่างทรงสูง สัมผสัมุมมองธรรมชาติไดอ้ยา่งเต็มท่ี เป็นตน้ (บริษทั พีทูพี พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั
, 2557ก) อย่างไรก็ตาม แมว้า่ทางบริษทั พีทูพี พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั จะสามารถขายบา้นจดัสรรไปได้
แลว้ถึงร้อยละ 79.3 จากการท่ีบริษทัไดทุ้่มเททรัพยากรส่วนประสมการตลาดในดา้นต่างๆไปมาก อนั
ได้แก่ ด้านการออกแบบบ้าน ด้านราคาท่ีมีความหลากหลายและยืดหยุ่นในบ้านแต่ละแบบ การ
จดัรูปแบบภายในของส านักงานขายท่ีเน้นความเป็นส่วนตวั รวมถึงการจดัโปรโมชั่นตามเทศกาล
ต่างๆ ของโครงการ เป็นตน้ ซ่ึงคิดเป็นงบประมาณดา้นการตลาดถึงร้อยละ 15 – 20 ซ่ึงโดยปรกติใน
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โครงการบา้นจดัสรรอ่ืนๆ จะใช้งบประมาณดา้นการตลาด ไม่เกิน ร้อยละ 10 (ศรีมาลา พรรณเชษฐ์, 
2557: สัมภาษณ์) อาจเน่ืองจากบริษทั พีทูพี พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั เป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ในตลาด
อสังหาริมทรัพย ์จึงจดัสรรงบประมาณในส่วนน้ีค่อนขา้งมาก และสูงกวา่โครงการอ่ืนๆในตลาด จึงมี
ความสนใจท่ีศึกษาวา่ งบประมาณดา้นการตลาดท่ีสูงน้ีจะมีผลต่อการซ้ือบา้นของโครงการมากน้อย
เพียงไร อีกดว้ย 
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจในเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
ลูกคา้ในการซ้ือบา้น โครงการบา้นจดัสรรมาลาดาโฮม แอนด์  รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อน าผล
การศึกษาไปเป็นแนวทางให้กับบริษัทและผูป้ระกอบการธุรกิจบ้านจดัสรร ท่ีจะสามารถน าผล
การศึกษามาปรับปรุงและเป็นแนวทางในการวางแผนดา้นการตลาดบริการของบา้นจดัสรร ในจงัหวดั
เชียงใหม่ ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ในทอ้งท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดอยา่ง
ย ัง่ยนืต่อไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้น โครงการบา้นจดัสรรมาลาดา

โฮม แอนด ์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
 1.3.1  ท าให้ทราบถึงส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกค้าในการซ้ือบ้าน โครงการบ้าน
จดัสรรมาลาดาโฮม แอนด ์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.3.2  ข้อมูลท่ีได้สามารถน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาการด าเนินธุรกิจ และปรับปรุง     
กลยุทธ์การตลาด ของโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ต่อไป  

 

1.4 นิยำมศัพท์ 
ส่วนประสมกำรตลำด หมายถึง เคร่ืองมือท่ีตอ้งใชร่้วมกนัเพื่อสนองความตอ้งการของตลาด

เป้าหมาย ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

 ลูกค้ำ หมายถึง ผูซ้ื้อและมีอ านาจในการตดัสินใจซ้ือบา้นในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รี
สอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 130 ราย (บริษทั พีทูพี พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั, 2557ข) 

โครงกำรมำลำดำโฮม แอนด์ รีสอร์ท  หมายถึง โครงการหมู่บ้านจดัสรรของบริษัท พีทูพี 
พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั ตั้งอยูเ่ลขท่ี 232 หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรม 

 
ในการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้น โครงการบา้นจดัสรรมาลา

ดาโฮม แอนด์  รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาได้ใช้ทฤษฎี แนวคิด และการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงเน้ือหาในบทน้ีประกอบดว้ย 

1. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
2. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดั

เชียงใหม ่
 
2.1. แนวคิดและทฤษฎ ี

ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัส่วนประสมการตลาด (Marketing mix 

หรือ 4Ps) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษทัใช้ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความพึง
พอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ยเคร่ืองมือต่อไปน้ี 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้
ให้พึงพอใจในผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้ ผลิตภณัฑ์จึงประกอบดว้ย
สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องคก์รหรือบุคคล ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า 
(Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้ 
 2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ี 2 ท่ีเกิดข้ึนมาถดัจาก
Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑ์กบั
ราคา ผลิตภณัฑ์นั้นถา้คุณค่าสูงกว่า ราคา เขาก็จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นผูก้  าหนดกลยุทธ์ดา้นราคาตอ้ง
ค านึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาวา่การยอมรับของลูกคา้
ในคุณค่าของผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคาผลิตภณัฑน์ั้น 
 3. สถานที่ หรือ ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของ
ช่องทาง ซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรม ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองคก์ารไป
ยงัตลาด สถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือสถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการ
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กระจายตวัสินค้าประกอบด้วยการขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การจดั
จ าหน่ายจึงประกอบดว้ย 2 ส่วนดงัน้ี 
 3.1 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์
และ (หรือ) กรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาด ในระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายจึง
ประกอบดว้ย ผูผ้ลิต คนกลาง ลูกคา้ หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 
 3.2 การสนบัสนุนการกระจายตวัสินคา้สู่ตลาด (Market Logistics) หมายถึงกิจกรรม
ท่ีเก่ียวข้องกับการเคล่ือนยา้ยตัวผลิตภัณฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัลูกค้าหรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม การ
กระจายตัวสินค้าประกอบด้วย การขนส่ง (Transportation) การเก็บรักษาสินค้า (Storage) การ
คลงัสินคา้ (Warehousing) และการบริหารสินคา้คงเหลือ (Inventory Management) 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผู ้
ซ้ือ เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขายท าการขาย(Personal 
Selling) และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน (No personal Selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมี
หลายประการ ซ่ึงอาจเลือกใชห้น่ึงหรือหลายเคร่ืองมือตอ้งใชห้ลกัการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารแบบประสม
ประสานกนั (Integrated Marketing Communication (IMC)โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ 
ผลิตภณัฑ ์คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้เคร่ืองมือส่งเสริมท่ีส าคญัมีดงัต่อไปน้ี 

4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองคก์ารและ 
(หรือ) ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือความคิด ท่ีต้องมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถัมภ์รายการ กลยุทธ์ในการ
โฆษณาจะเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์การสร้างสรรคง์านโฆษณา (Creative Strategy) กลยทุธ์วิธีการโฆษณา 
(Advertising Tactics) และกลยทุธ์ส่ือ (Media Strategy) 

4.2 การขายโดยใช้พนกังาน (Personal Selling) เป็นกิจกรรมการแจง้ข่าวสารและจูง
ใจตลาดโดยมีบุคคล งานในขอ้น้ีจะเก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling 
Strategy) และการจดัการหน่วยงานขาย (Sales Force Management) 

4.3 การส่งเส ริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการส่งเส ริม ท่ี
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย และการให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ซ่ึง
สามารถกระตุน้ความสนใจ ทดลองใช ้หรือการซ้ือโดยลูกคา้ขั้นสุดทา้ยหรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการ
ส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ การกระตุ้น ลูกค้า เรียกว่า การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ ลูกค้า 
(Consumer Promotion) การกระตุ้นคนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง(Trade 
Promotion) และการกระตุน้พนกังานขาย เรียกวา่การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังานขาย (Sales Force 
Promotion) 
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4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relations) การให้ข่าว
เป็นการเสนอความคิดเก่ียวกับสินค้าหรือบริการท่ีไม่ต้องมีการจ่ายเงิน ส่วนการประชาสัมพนัธ์
หมายถึง ความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองค์การหน่ึงเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองค์การให้เกิดกบั
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง การใหข้่าวเป็นกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพนัธ์ 

 4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) และ
การตลาดเช่ือมตรง (Online Marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการ
ตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือหมายถึงวิธีการต่าง ๆ ท่ีนักการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภณัฑ์
โดยตรงกบัผูซ้ื้อท าให้เกิดการตอบสนองในทนัที ประกอบดว้ย การขายทางโทรศพัท ์การขายโดยใช้
จดหมายตรง การขายโดยใชแ้คตตาล๊อค และการขายทางโทรทศัน์ วทิย ุหรือหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงจูงใจให้
ลูกคา้มีกิจกรรมตอบสนอง เช่น ใหคู้ปองแลกซ้ือเป็นตน้ 
 
2.2. ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาหวัขอ้ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้นใน โครงการ     มาลาดา
โฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผูศึ้กษาได้ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินการ
ศึกษา ดงัน้ี 

 
วัฒนชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ใน

การซ้ือบ้านในโครงการบ้านจัดสรรดิเออบาน่า จังหวัดเชียงใหม่  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง ประชากรผูพ้กัอาศยัในโครงการดิเออบาน่า จ านวน 200 ราย การ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ผลการศึกษา
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 40-49 ปี สถานภาพ
โสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายได ้20,001-50,000 บาท ระยะเวลาท่ี
อยูอ่าศยั 1-3 ปี ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้นในโครงการบา้นจดัสรรดิเออบา
น่า จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน
ระดับมากแทบทุกด้าน โดยให้ความส าคัญกับด้านบุคลากรท่ีสุด รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
สภาพแวดลอ้ม ดา้นราคา ดา้นกระบวนการบริการ และดา้นการจดัจาหน่าย ตามล าดบั ยกเวน้ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ท่ีให้ความส าคญัระดบัปานกลาง หากพิจารณาแต่ละปัจจยัยอ่ยของแต่ละดา้นพบวา่ 
ด้านผลิตภณัฑ์ ให้ความส าคญักบัช่ือเสียงของโครงการมากท่ีสุด ด้านราคาให้ความส าคญักบัการ
แสดงราคาบา้นพร้อมท่ีดินชัดเจนมากท่ีสุด ดา้นการจดัจาหน่าย ให้ความส าคญักบัความสะดวกใน
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การเดินทางเขา้-ออกมากท่ีสุด ดา้นบุคลากร ให้ความส าคญักบัพนกังานขายมีกิริยาท่าทางท่ีสุภาพมาก
ท่ีสุด ดา้นกระบวนการให้บริการ ให้ความส าคญักบัขั้นตอนในการติดต่อซ้ือขายมีความน่าเช่ือถือมาก
ท่ีสุด ด้านสภาพแวดล้อมให้ความส าคัญกับบรรยากาศของโครงการน่าอยู่มากท่ีสุด ส่วนท่ีให้
ความส าคัญระดับปานการคือ ด้านการส่งเส ริมการตลาด ให้ความส าคัญกับการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่างๆ เช่น ป้ายคทัเอาท ์วทิย ุโทรทศัน์มากท่ีสุด 

อภิรัทธ วงค์ปัน (2555)ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อลูกคา้ในการซ้ือ
บา้นจากโครงการบา้นจดัสรรบนถนนวงแหวนรอบ 3 จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
แบบสอบถาม จากลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือท่ีพกัอาศยัในโครงการหมู่บา้นจดัสรรในโครงการระดบัปาน
กลาง ท่ีมีใบอนุญาตจดัสรรแลว้ในเขตถนนวงแหวนรอบท่ี 3 จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีราคาจาหน่ายต่อ
หลงัไม่เกิน 3 ลา้นบาท ซ่ึงมีจ านวนหมู่บา้นจดัสรรทั้งหมด 26 โครงการใชก้ารค านวณหากลุ่มตวัอยา่ง
ไดจ้  านวน 384 ราย โดยสามารถเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งไดท้ั้งส้ินจ านวน 391ราย ขอ้มูลท่ีไดน้ามา
วิเคราะห์โดยใชส้ถิติ ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนาประกอบดว้ยความถ่ี ร้อยละและค่าเฉล่ีย ผลการศึกษา
พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจากโครงการบา้นจดัสรรบน
ถนนวงแหวนรอบ 3 จงัหวดัเชียงใหม่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยทั้ง 7 ปัจจยัมีความส าคญัอยูใ่น
ระดับมากเช่นเดียวกัน เรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ด้าน
บุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจาหน่าย เม่ือ
พิจารณาพฤติกรรมการซ้ือบา้น พบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่ไม่เคยซ้ือบา้นมาก่อนท่ีจะซ้ือบา้นหลงัปัจจุบนั 
ลกัษณะบา้นท่ีซ้ือเป็นบา้นเด่ียวชั้นเดียว สไตล์ทนัสมยั ขนาดท่ีดินระหว่าง 51 – 100 ตารางวา ราคา
ระหว่าง 1.5 – 2 ล้านบาท โดยใช้วิธีซ้ือแบบผ่อนช าระ ท าเลบ้านอยู่ในอ าเภอสันทราย เหตุผลการ
ตดัสินใจซ้ือเน่ืองจากการเดินทางสะดวก แหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บมาจากเพื่อน/คนรู้จกั และบิดา-มารดา 
ญาติพี่นอ้งมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น 

เฉลิมพงศ์ ชยวัฑโฒ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวราคา 3-5 
ลา้นบาทของลูกคา้ในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น
เด่ียวราคา 3-5 ลา้นบาท ของลูกคา้ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ ลูกคา้ท่ีได้
เขา้มาเลือกซ้ือบา้นในโครงการบา้นจดัสรรใน เขตพหลโยธิน-รามอินทรา เขตป่ินเกลา้-พุทธมณฑล 
และฝ่ังตะวนัตกเฉียงเหนือของแม่น ้าเจา้พระยา ท่ีมีการขายบา้นในราคา 3-5 ลา้นบาท จ านวน 200 ราย 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดในระดบัส าคญัมากในทุก
ปัจจัย ดังน้ี ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ีและการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงมีปัจจัยย่อยท่ีให้
ความส าคญัล าดับแรกในแต่ละด้านดังน้ี ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ในเร่ืองงานก่อสร้างมีคุณภาพและ
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มาตรฐาน ปัจจยัดา้นราคา ในเร่ืองราคาท่ีเหมาะสม ปัจจยัดา้นสถานท่ี ในเร่ืองความสะดวกในการเดิน
ทางเขา้ และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ในเร่ืองมีการให้ของแถมเพิ่มในช่วงท่ีมีการส่งเสริมการ
ขาย ส่วนปัญหาของปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวราคา 3-5 ล้าน
บาทโดยรวมพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัของปัญหาส่วนประสมการตลาดในระดบั
ส าคญัมากในทุกปัจจยั เรียงตามล าดบัดงัน้ี ปัญหาดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ซ่ึงมีปัญหายอ่ยท่ีให้ความส าคญัล าดบัแรกในแต่ละดา้นดงัน้ี ปัญหาดา้นผลิตภณัฑ ์
ในเร่ืองวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างไม่มีคุณภาพและมาตรฐาน ปัญหาดา้นราคา ในเร่ืองราคาไม่เหมาะสม 
ปัญหาดา้นสถานท่ี ในเร่ืองพื้นท่ีภายในหมู่บา้นไม่สะอาด และปัญหาดา้นการส่งเสริมการตลาด ใน
เร่ืองไม่มีส่วนลดราคาในช่วงท่ีเปิดโครงการใหม่ 

จักรพันธ์ ศิริจันทรพงค์ (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือบา้นของลูกคา้ในโครงการบา้นจดัสรรในจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นของลูกคา้ในโครงการบา้นจดัสรร
ในจงัหวดัเชียงใหม่ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 390 ตวัอย่าง พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ในระดบัมาก รองลงมาให้
ระดับความส าคญัปานกลาง ได้แก่ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และด้านสถานท่ีจดั
จ าหน่าย ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัปัญหาในการตดัสินใจซ้ือบา้น
จดัสรรในภาพรวมในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ์ และ
ดา้นส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 

 
2.3 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จังหวดัเชียงใหม่ 
 บริษทั พีทูพี พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์จดทะเบียน
ตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2555 ทุนจดทะเบียนช าระเต็ม 20 ลา้นบาท ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 2 ซอย
นราธิวาสราชนครินทร์ 8 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มี
วตัถุประสงคใ์นการท าธุรกิจเก่ียวกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์เช่น บา้นจดัสรร อาคารพาณิชย ์เป็น
ตน้ โดยทางบริษทัฯ ไดมี้การลงทุนในโครงการมาลาดา โฮมแอนด์ รีสอร์ท ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ข้ึน ซ่ึง
โครงการตั้งอยู่เลขท่ี 232 หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ เร่ิมตน้โครงการ
ตั้งแต่ปี 2555 โครงการมาลาดา โฮมแอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ มีจ  านวนแปลงทั้ งหมด 164 
แปลง ปัจจุบันขายแล้วทั้ งส้ิน 130 แปลง ทางเจ้าของโครงการได้มีน าเสนอแนวคิดใหม่ในการ
ออกแบบ เพื่อเจาะกลุ่มลูกคา้ในจงัหวดัเชียงใหม่โดยเฉพาะ โดยมีแนวคิดการออกแบบบา้นในสไตล ์
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เรียบหรูล ้าสมยั (Modern Minimalist) สามารถปรับเปล่ียนฟังคช์ัน่ไดต้ามความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั 
(Flexible Function) ประกอบกบัสร้างบา้นโดยยดึหลกั Eco Concept ไดแ้ก่ มีการดีไซน์ให้บา้นรับลม 
หลบแดด ในแนวเหนือ-ใต ้หลงัคาสะทอ้นความร้อน พร้อมช่อง Air Flow ใตห้ลงัคา เพดานโล่งโปร่ง 
ประตูหนา้ต่างทรงสูง สัมผสัมุมมองธรรมชาติไดอ้ยา่งเต็มท่ี เป็นตน้ (บริษทั พีทูพี พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั
, 2557ก) โดยกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยรวมสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 
ให้ความส าคญักบัเร่ือง คุณภาพและมาตรฐานวสัดุก่อสร้างบ้าน ขนาดของบ้านและพื้นท่ีดินของ
โครงการ มีขนาดเหมาะสมตรงตามความตอ้งการ รูปแบบของบา้นสวยงาม มีความโดดเด่นและความ
ทนัสมยัของแบบบา้น มีจ านวนแบบบา้นให้เลือกหลายแบบและสามารถปรับเปล่ียนแบบบา้นไดต้าม
ความตอ้งการ สีของตวับ้านและหลังคา พื้นท่ีใช้สอยมีขนาดเพียงพอต่อความตอ้งการ การวางผงั
บริเวณบา้นภายในโครงการเหมาะสม เป็นระเบียบเรียบร้อย ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ (ถนน 
ไฟฟ้า ประปา) ระบบรักษาความปลอดภยัของโครงการ มีบา้นสร้างเสร็จพร้อมขาย (เขา้อยูไ่ดท้นัที) มี
การตกแต่งภายในดว้ยเฟอร์นิเจอร์พร้อมเขา้อยู ่มีแบบบา้นตวัอยา่งให้เลือกก่อนตดัสินใจซ้ือ มีการใช้
วสัดุอุปกรณ์พิเศษ เช่น แผน่กนัความร้อนใตห้ลงัคา กระจกตดัแสง ระบบส ารองน ้า เป็นตน้ โครงการ
ถมดินสูง น ้าไม่ท่วม พื้นท่ีใชส้อยกวา้งขวาง    (150 – 260 ตารางเมตร) ถนนในโครงการกวา้งขวาง (9 
-  12 เมตร) การตกแต่งในโครงการและบริเวณบา้นมีความสวยงาม การวางผงัโครงการท่ีเป็นระเบียบ 
ระบบรักษาความปลอดภยัของโครงการ ภูมิทศัน์สภาพแวดลอ้ม ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือสโมสร 
อีกทั้งทางโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ยงัไดใ้ห้ความส าคญัเป็นพิเศษดา้น
การออกแบบท่ีสวยงาม สไตล์โมเดิร์น เพื่อช่ือเสียงท่ีดีของโครงการอีกดว้ย โดยปัจจุบนัโครงการมี
แบบบา้นใหเ้ลือก 4 แบบ ดงัน้ี 

 แบบแกรนด์ วลิล่า  (ราคาเร่ิมตน้ 5.4 ลา้นบาท) 
- บา้นเด่ียว มีขนาดท่ีดินมาตรฐาน 52 ตารางวา  
- พื้นท่ีใชส้อย 260 ตรม. 
- 4 หอ้งนอน 3 หอ้งน ้า จอดรถ 2 คนั 
- ดีไซน์เรียบหรูโดดเด่นสไตส์ Modern Minimalist 
- Family area บริเวณโถงชั้น 2 
- Walk in Closet หอ้งนอนใหญ่พร้อมหอ้งแต่งตวั  
- ครัวไทยแยกส่วนจากครัวมาตรฐาน 
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- Terrace ดา้นขา้งตกแต่งดว้ยสระน ้า 
 แบบซิงเกลิ วลิล่า  (ราคาเร่ิมตน้ 4.3 ลา้นบาท) 

- บา้นเด่ียว มีขนาดท่ีดินมาตรฐาน 52 ตารางวา 
- พื้นท่ีใชส้อย 203 ตรม. 
- 3 หอ้งนอน 3 หอ้งน ้า จอดรถ 2 คนั 
- ดีไซน์เรียบหรูโดดเด่นสไตส์ Modern Minimalist 
- ครัวไทยแยกเป็นสัดส่วน 
- Walk in Closet ในหอ้งนอนใหญ่ 

 แบบดับเบิล วลิล่า (ราคาเร่ิมตน้ 3.8 ลา้นบาท) 
- บา้นแฝด มีขนาดท่ีดินมาตรฐาน 38 ตารางวา 
- พื้นท่ีใชส้อย 180 ตรม. 
- 3 หอ้งนอน 2 หอ้งน ้า จอดรถ 2 คนั 
- ดีไซน์เรียบหรูโดดเด่นสไตส์ Modern Minimalist 
- Bonus Area ท่ีสามารถจดัใหเ้ป็นหอ้งพกัผอ่น หรือหอ้งท างานส่วนตวั 
- Walk in Closet ในหอ้งนอนใหญ่ 

 แบบทาวน์ วลิล่า (ราคาเร่ิมตน้ 1.98 - 3 ลา้นบาท) 
- ทาวน์โฮม มีขนาดท่ีดินมาตรฐาน 23 ตารางวา 
- พื้นท่ีใชส้อย 150 ตรม. และ 160 ตรม. ส าหรับแปลงหวัมุม 
- 3 หอ้งนอน 3 หอ้งน ้า จอดรถ 2 คนั 
- ดีไซน์เรียบหรูโดดเด่นสไตส์ Modern Minimalist 
- Bonus Area ท่ีสามารถจดัใหเ้ป็นหอ้งพกัผอ่น หรือหอ้งท างานส่วนตวั 
- Walk in Closet ในหอ้งนอนใหญ่ 

 
2. กลยุทธ์ด้านราคา (Price) โครงการมาลาดา โฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ให้

ความส าคญักบัเร่ืองการก าหนดราคาของบา้น ราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความเหมาะสม หรือ ถูกกว่า
โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั โดยสามารถเลือกวิธีช าระเงินทั้งเงินสดและเงินผอ่น ลูกคา้สามารถช าระ
เงินจอง ประมาณ 10,000 - 20,000 บาท ก่อนมีการท าสัญญาซ้ือขายบา้น อีกทั้งสามารถแบ่งช าระเงิน
ดาวน์ได้ประมาณ ร้อยละ 10 - 15 ของราคาบา้นและท่ีดิน และทางโครงการให้ระยะเวลาผ่อนเงิน
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ดาวน์ 6  เดือน หรือ 18 เดือน มีส่วนลดเม่ือซ้ือด้วยเงินสด รวมทั้งโครงการมาลาดา โฮม แอนด์ รี
สอร์ท  จงัหวดัเชียงใหม่ ยงัมีค่าส่วนกลางท่ีเหมาะสมเป็นธรรมอีกดว้ย 

3. กลยุทธ์ด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) โครงการมาลาดา โฮม แอนด์ รี
สอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ให้ความส าคัญกับเร่ืองการติดต่อกับทางโครงการได้อย่างสะดวกทาง
อินเตอร์เน็ต เช่น Website Facebook ของโครงการเป็นตน้ หรือพนกังานไดโ้ดยตรง  สามารถติดต่อ
สอบถามขอ้มูลโครงการทางโทรศพัท์ไดต้ามเวลาท าการ (8.00 – 18.00 น.) อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น 
วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ ความสะดวกในการเดินทางเขา้ ออก มีการออกบูทตามห้างสรรพสินคา้
ต่างๆ ส านักงานขายตกแต่งสวยงาม กว่าโครงการอ่ืน ในย่านเดียวกัน การเข้าร่วมงานมหกรรม
เก่ียวกบับา้นและท่ีดิน กระบวนการสร้างบา้นมีขั้นตอนชดัเจน น่าเช่ือถือ กระบวนการแนะน าและพา
ชมบ้านตวัอย่างได้น่าสนใจ ขั้นตอนในการซ้ือบ้านไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีความรวดเร็วในการ
ให้บริการหลงัการขาย และการเสนอแนะ แจง้ปัญหากบัโครงการหลงัการเขา้พกัอาศยั ท าไดง่้าย ไม่
ยุง่ยากอีกดว้ย 

4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โครงการมาลาดา โฮม แอนด์ รีสอร์ท 
จงัหวดัเชียงใหม่ ให้ความส าคญักบัเร่ือง การใช้ส่ือต่างๆ ในการโฆษณา เช่น แผ่นพบั ใบปลิวหรือ
โบว์ชัวร์  ทางอินเตอร์เน็ต  และทางวิทยุ  การออกบูทประชาสัมพันธ์ในสถานท่ี ต่างๆ เช่น 
ห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่ เช่น ส่ีแยกตน้ เกว๋น (เทศบาลต าบลหนอง
ควาย) ส่ีแยกพืชสวนโลก เป็นตน้ การมีส่วนลดราคาในช่วงเทศกาล เช่น วนัแม่ วนัปีใหม่ เป็นตน้ มี
การโฆษณาเก่ียวกับโครงการผ่านนิตยสาร Home Buyer's Guide Chiang Mai เป็นต้น มีการส่งเสริม
การขาย  เช่น  การตกแต่งสวน  แอร์ ติดตั้ งมุ ้งลวด เหล็กดัด เป็นต้น  หน่วยรถกระจายเสียง
ประชาสัมพนัธ์โครงการในยา่นชุมชน ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนบา้นจดัสรรของโครงการ พนกังานมี
ความสุภาพ มารยาทดี มีการกล่าวทกัทายลูกคา้สม ่าเสมอ พนกังานขายมีความสามารถในการแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการให้ข้อมูลเก่ียวกับบ้านจดัสรรของ
โครงการ ความเอาใจใส่ลูกค้าของพนักงานขาย และมีเจ้าหน้าท่ีแนะน าและให้ความสะดวกใน
ขั้นตอนการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน รวมถึงโครงการยงัให้ความส าเร็จเร่ืองการแต่งกายของ
พนกังานขาย อีกดว้ย 
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บทที ่3 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
การศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้น โครงการบา้นจดัสรรมาลาดา

โฮม แอนด ์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี 
1. ขอบเขตการศึกษา 

1.1. ขอบเขตเน้ือหา  
1.2. ขอบเขตประชากร และขนาดประชากร 

2. วธีิการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย 
2.1. การก าหนดแหล่งขอ้มูล 
2.2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
2.3. การวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการศึกษา 

3. สถานท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษาและรวมรวมขอ้มูล 
4. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 

ขอบเขตเน้ือหาของการศึกษาเป็นการศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้
ในการซ้ือบา้น โครงการบา้นจดัสรรมาลาดาโฮม แอนด์  รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ย
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 
3.1.2 ขอบเขตประชากร และขนาดประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูซ้ื้อและมีอ านาจในการตัดสินใจซ้ือบ้านใน
โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 130 ราย โดยจะท าการศึกษาประชากร
ทั้งหมด (บริษทั พีทูพี พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั, 2557) ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557  
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3.2 วธีิการศึกษา 
3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากแบบสอบถามลูกคา้ท่ีซ้ือบา้น
จดัสรรของโครงการมาลาดาโฮม แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 130 ราย 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร
งานวจิยั เอกสารอา้งอิงต่างๆ วทิยานิพนธ์ รายงานทางวชิาการและเวบ็ไซดท์างอินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3.2.2     เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

   ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลูกคา้ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นตน้ 

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือบา้นจดัสรรของลูกคา้ 
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกค้าในการซ้ือบ้าน 

โครงการบา้นจดัสรรมาลาดาโฮม แอนด์  รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 ส่วนท่ี ภ ขอ้มูลปัญหา และขอ้เสนอแนะ 

 

3.2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 
  ขอ้มูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptive Statistics) ค่าความถ่ี  (Frequency ) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) น าเสนอใน
รูปของตารางประกอบค าบรรยาย โดยแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของลูกคา้วิเคราะห์
โดยใช้ความถ่ี และร้อยละ ส่วนข้อมูลในส่วนท่ี  2  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating Scale) โดยแต่ละขอ้ค าถามมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั และมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดบั
ดงัน้ี  (ชูศรี  วงศรั์ตนะ, 2546: 75) 

คะแนน  ระดับทีม่ีผล 
5   มากท่ีสุด 
4   มาก 
3  ปานกลาง 
2   นอ้ย 
1   นอ้ยท่ีสุด 
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 โดยมีเกณฑ์การแปลผล โดยท าการหาค่าคะแนนเฉล่ียและแปลความหมายของ
คะแนนทั้ง 5 ระดบัค่าเฉล่ีย ดว้ยวิธีการค านวณอนัตรภาคชั้นเพื่อแบ่งช่วงระดบัค่าเฉล่ีย (กลัยา วานิช
บญัชา, 2547: 29) ดงัน้ี 
 

อนัตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด = 5 – 1 = 0.8 
  จ านวนอนัตรภาคชั้น  5   
 
 ผลคะแนนท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย พร้อมก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย

แต่ละระดบั ตามช่วงคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี 
ค่าเฉลีย่  จัดอยู่ในระดับ 

4.21 – 5.00  ระดบัท่ีมีผลมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20  ระดบัท่ีมีผลมาก 
2.61 – 3.40  ระดบัท่ีมีผลปานกลาง 
1.81 – 2.60  ระดบัท่ีมีผลนอ้ย 
1.00 – 1.80  ระดบัท่ีมีผลนอ้ยท่ีสุด 

  
  ส่วนท่ี 3 เป็นข้อมูลเก่ียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะของลูกค้า วิเคราะห์โดยใช้
ความถ่ี และร้อยละ 
   
3.3 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม จะด าเนินการท่ีโครงการมาลาดาโฮม 

แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 
2. คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

3.4 ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา ใช้เวลา 8 เดือน โดยท าการศึกษาตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 
2558 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้น โครงการบา้นจดัสรรมาลาดา
โฮม แอนด ์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลูกคา้ 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือบา้นจดัสรรของลูกคา้ 
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกค้าในการซ้ือบ้านใน 

โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลปัญหาและขอ้เสนอแนะของลูกคา้ในการซ้ือบา้นใน โครงการมาลาดา
โฮม แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 

ส่วนท่ี 5 ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม 
แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศการศึกษาสูงสุดประวติัการซ้ือบ้านจดัสรร และ 
รูปแบบของบา้นในโครงการมาลาดาโฮมแอนด์รีสอร์ทจงัหวดัเชียงใหม่  
 
ส่วนที1่ ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัลูกค้า 
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 59 45.38 

หญิง 71 54.62 

รวม 130 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ลูกคา้เป็นเพศหญิงร้อยละ 54.62และเพศชายร้อยละ 45.38ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

21 – 30 ปี 11 8.46 

31 – 40 ปี 71 54.62 

41 – 50 ปี 42 32.30 

มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป 6 4.62 

รวม 130 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า อายุ ของลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ อายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 54.62 รองลงมา

คือ อายุ 41 – 50 ปี ร้อยละ 32.30 อายุ 21 – 30 ปี ร้อยละ 8.46 และมากกว่า 50 ปีข้ึนไปร้อยละ 4.62
ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

โสด 52 40.00 

สมรส 75 57.69 

อ่ืนๆ 3 2.31 

รวม 130 100.00 
หมายเหตุ อ่ืนๆ ไดแ้ก่ หยา่ร้าง (2 ราย) ไม่ระบุ (1 ราย) 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ สถานภาพของลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ สมรส ร้อยละ 57.69รองลงมาคือ 
โสด ร้อยละ 40.00และอ่ืนๆ ร้อยละ 2.31ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ 11 8.47 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 25 19.23 
พนกังานบริษทัเอกชน 38 29.23 
ธุรกิจส่วนตวั 46 35.38 
พอ่บา้น/แม่บา้น 7 5.38 
อ่ืนๆ 3 2.31 

รวม 130 100.00 
หมายเหตุ : อ่ืนๆ ไดแ้ก่ พนกังานมหาวทิยาลยั (2 ราย) อาจารยโ์รงเรียนเอกชน (1ราย) 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ อาชีพ ของลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ ธุรกิจส่วนตวัร้อยละ 35.38รองลงมาคือ 

พนกังานบริษทัเอกชนร้อยละ 29.23พนกังานรัฐวิสาหกิจร้อยละ 19.23ขา้ราชการร้อยละ 8.47พ่อบา้น/
แม่บา้นร้อยละ 5.38และอ่ืนๆ ร้อยละ 2.31ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 

 

การศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 

มธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. 8 6.15 

ปวส.หรืออนุปริญญา 45 34.62 

ปริญญาตรี 64 49.23 

สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 13 10.00 

รวม 130 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.5พบวา่ ระดบัการศึกษาสูงสุดของลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ ปริญญาตรีร้อยละ 49.23

รองลงมาคือ ปวส.หรืออนุปริญญาร้อยละ 34.62สูงกวา่ระดบัปริญญาตรีร้อยละ10.00และมธัยมศึกษา
ตอนปลายหรือปวช.ร้อยละ 6.15ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือนของครอบครัว จ านวน ร้อยละ 

15,000 - 20,000 บาท 2 1.54 

20,001 – 40,000 บาท 15 11.54 

40,001 – 60,000 บาท  56 43.08 

60,001 – 80,000 บาท 48 36.92 

100,000 บาทข้ึนไป 9 6.92 

รวม 130 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว ของลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ 40,001 – 

60,000 บาทร้อยละ 43.08รองลงมาคือ 60,001 – 80,000 บาทร้อยละ 36.9220,001 – 40,000 บาทร้อย
ละ11.54 100,000 บาทข้ึนไปร้อยละ6.92และ15,000 - 20,000 บาทร้อยละ 1.54ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามภูมิล าเนาเดิม 

 

ภูมิล าเนาเดิม จ านวน ร้อยละ 
อยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ 108 83.20 
อยูต่่างจงัหวดั 22 16.80 

รวม 130 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ภูมิล าเนาเดิมของลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ อยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ร้อยละ

83.20รองลงมาคือ อยูต่่างจงัหวดัร้อยละ 16.80 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
1 – 2 คน 15 11.54 
3 – 4 คน 89 68.46 
5 – 6 คน 26 20.00 

รวม 130 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า จ  านวนสมาชิกในครอบครัวของลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ 3 – 4 คนร้อยละ 
68.46 รองลงมาคือ 5 – 6 คน ร้อยละ 20.00 และ 1 – 2 คนร้อยละ 11.54 ตามล าดบั 
 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือบ้านจัดสรรของลูกค้า 
 
ตารางที ่4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามประวติัการซ้ือบา้นจดัสรร 
 

ประวตัิการซ้ือบ้านจัดสรร จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคย (ซ้ือหลงัน้ีเป็นหลงัแรก) 56 43.08 
เคยซ้ือบา้นจดัสรรท่ีอ่ืนมาแลว้ 74 56.92 

รวม 130 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ประวติัการซ้ือบา้นจดัสรรของลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ เคยซ้ือบา้นจดัสรร
ท่ีอ่ืนมาแลว้ ร้อยละ 56.92 รองลงมาคือ ไม่เคย (ซ้ือหลงัน้ีเป็นหลงัแรก) ร้อยละ 43.08 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกค้า จ  าแนกตามจ านวนโครงการท่ีสอบถาม ก่อน
ตดัสินใจซ้ือโครงการมาลาดาโฮม แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

จ านวนโครงการทีส่อบถาม ก่อนตัดสินใจซ้ือโครงการ 
มาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จังหวดัเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 

1 - 2โครงการ 12 9.23 
3 - 4 โครงการ 92 70.77 
5 - 6 โครงการ 26 20.00 

รวม 130 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่า จ  านวนโครงการท่ีสอบถาม ก่อนตดัสินใจซ้ือโครงการมาลาดาโฮม 
แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ของลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ 3 - 4 โครงการ ร้อยละ 70.77 รองลงมาคือ 5 - 
6 โครงการ ร้อยละ 20.00 และ1 – 2 โครงการ ร้อยละ 9.23 ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามระยะเวลาในการตดัสินใจหลงัจากเร่ิมมี
ขอ้มูลถึงการตดัสินใจซ้ือโครงการมาลาดาโฮม แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือโครงการมาลาดาโฮม  
แอนด์ รีสอร์ท จังหวดัเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 

1 - 2 สัปดาห์ 11 8.46 

3 - 4 สัปดาห์ 88 67.69 

มากกวา่ 4 สัปดาห์ (หรือ 1 เดือนข้ึนไป) 31 23.85 

รวม 130 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ระยะเวลาในการตดัสินใจหลงัจากเร่ิมมีขอ้มูลถึงการตดัสินใจซ้ือ
โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ของลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ3 - 4 สัปดาห์ร้อยละ 
67.69รองลงมาคือ มากกว่า 4 สัปดาห์ (หรือ 1 เดือนข้ึนไป)ร้อยละ 23.85และ 1 - 2 สัปดาห์ร้อยละ 
8.46 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามรูปแบบของบา้นใน โครงการมาลาดา
โฮม แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

รูปแบบของบ้านใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท  
จังหวดัเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 

บา้นเด่ียว  48 36.92 

บา้นแฝด  32 24.62 

ทาวน์โฮม  50 38.46 

รวม 130 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.12 พบว่า รูปแบบของบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดั

เชียงใหม่ ของลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ ทาวน์โฮมร้อยละ 38.46บา้นเด่ียวร้อยละ36.92และบา้นแฝดร้อยละ 
24.62ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามขนาดท่ีดินของบา้นใน โครงการมาลาดา
โฮม แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ขนาดทีด่ินของบ้านใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท 
จังหวดัเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 

20 - 50 ตารางวา 82 63.08 

51 – 100 ตารางวา 48 36.92 

รวม 130 100.00 

  

 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ขนาดท่ีดินของบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดั
เชียงใหม่ ของลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ 20 - 50 ตารางวาร้อยละ 63.08รองลงมาคือ 51 – 100 ตารางวาร้อย
ละ 36.92ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามราคาของบา้นในโครงการมาลาดาโฮม 
แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ (ราคาขณะซ้ือ) 
 

ราคาของบ้านในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท  
จังหวดัเชียงใหม่ (ราคาขณะซ้ือ) 

จ านวน ร้อยละ 

1,980,000 – 2,900,000 บาท 11 8.46 

2,900,001 – 3,900,000 บาท 80 61.54 

3,900,001 – 4,900,000 บาท 27 20.77 

4,900,000 บาทข้ึนไป 12 9.23 

รวม 130 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ราคาของบ้านในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จังหวดั
เชียงใหม่ (ราคาขณะซ้ือ)ของลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ 2,900,001 – 3,900,000 บาทร้อยละ 61.54รองลงมา
คือ 3,900,001 – 4,900,000 บาทร้อยละ 20.77 4,900,000 บาทข้ึนไปร้อยละ 9.23และ1,980,000 – 
2,900,000 บาทร้อยละ 8.46ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามลกัษณะการจ่ายเงินซ้ือบา้นใน โครงการ
มาลาดาโฮม แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ลกัษณะการจ่ายเงินซ้ือบ้านใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ 
 รีสอร์ท จังหวดัเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 

ซ้ือเป็นเงินสด 59 45.38 

ซ้ือเป็นเงินผอ่น 71 54.62 

รวม 130 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ลกัษณะการจ่ายเงินซ้ือบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท 

จงัหวดัเชียงใหม่ ของลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ ซ้ือเป็นเงินผ่อนร้อยละ 54.62รองลงมาคือ ซ้ือเป็นเงินสด
ร้อยละ 45.38ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามเหตุผลท่ีเลือกซ้ือบา้นในโครงการมาลา
ดาโฮม แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

เหตุผลทีเ่ลอืกซ้ือบ้านในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท  
จังหวดัเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 

ช่ือเสียงของบริษทัน่าเช่ือถือ 20 15.38 

คุณภาพวสัดุก่อสร้างดี 13 10.00 

ช่ือเสียงของสถาปนิก 3 2.31 

การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีดีน่าเช่ือถือ 13 10.00 

เพื่อนญาติคนรู้จกัแนะน าให้ซ้ือ 8 6.15 

ราคาเหมาะสมหรือถูกกวา่โครงการอ่ืนๆในยา่นเดียวกนั 28 21.54 

จ านวนแปลงท่ีดินท่ีจดัสรรภายในโครงการมีความเหมาะสม 14 10.77 

แบบบา้นสวยงาม 63 48.46 

ความปลอดภยัของครอบครัว 12 9.23 

ใกลท่ี้ท างาน 55 42.31 

การเดินทางสะดวก 40 30.77 

บรรยากาศดี 17 13.08 

มีสาธารณูปโภคครบครัน 4 3.08 

มีการรับประกนังานก่อสร้าง 11 8.46 

หมู่บา้นสวยงามน่าอยู ่ 5 3.85 

พนกังานขายใหข้อ้มูลดี 5 3.85 

การคมนาคมสะดวก 6 4.62 

มีแบบบา้นและขนาดท่ีดินให้เลือกหลายแบบ 3 2.31 

เวบ็ไซตข์องโครงการให้รายละเอียดชดัเจน 7 5.38 

การแจกของหรือแถมสินคา้ มีความเหมาะสม 4 3.08 

น ้าไม่ท่วม 11 8.46 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 130 ราย 
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จากตารางท่ี 4.16 พบว่า เหตุผลท่ีเลือกซ้ือบ้านในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท 
จงัหวดัเชียงใหม่ ของลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ แบบบา้นสวยงามร้อยละ 48.46 รองลงมาคือ ใกลท่ี้ท างาน
ร้อยละ 42.31 การเดินทางสะดวกร้อยละ 30.77ราคาเหมาะสมหรือถูกกว่าโครงการอ่ืนๆในย่าน
เดียวกัน ร้อยละ 21.54ช่ือเสียงของบริษทัน่าเช่ือถือร้อยละ 15.38บรรยากาศดีร้อยละ 13.08จ านวน
แปลงท่ีดินท่ีจดัสรรภายในโครงการมีความเหมาะสมมีความเหมาะสมร้อยละ 10.77คุณภาพวสัดุ
ก่อสร้างดีและการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีดีน่าเช่ือถือ เท่ากันร้อยละ 10.00 ความปลอดภยัของ
ครอบครัวร้อยละ 9.23มีการรับประกนังานก่อสร้างและน ้ าไม่ท่วมเท่ากนั ร้อยละ8.46เพื่อนญาติคน
รู้จกัแนะน าให้ซ้ือร้อยละ6.15เวบ็ไซต์ของโครงการให้รายละเอียดชัดเจนร้อยละ5.38การคมนาคม
สะดวก ร้อยละ4.62หมู่บ้านสวยงามน่าอยู่และพนักงานขายให้ข้อมูลดี เท่ ากัน ร้อยละ 3.85มี
สาธารณูปโภคครบครัน และการแจกของหรือแถมสินค้า มีความเหมาะสม เท่ากัน ร้อยละ 3.08
ช่ือเสียงของสถาปนิก และมีแบบบ้านและขนาดท่ีดินให้เลือกหลายแบบ เท่ากัน ร้อยละ 2.31
ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกค้า จ  าแนกตามแหล่งข้อมูลของโครงการบ้านใน
โครงการมาลาดาโฮม แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

แหล่งข้อมูลของโครงการบ้านในโครงการมาลาดาโฮม 
 แอนด์ รีสอร์ท จังหวดัเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 

พนกังานขายของโครงการ  2 1.54 
เพื่อน/คนรู้จกั 10 7.69 
วทิย ุ 10 7.69 
แผน่พบั – ใบปลิว 28 21.54 
หนงัสือพิมพ/์นิตยสาร 19 14.62 
อินเตอร์เน็ต 39 30.00 
บูธตามหา้งสรรพสินคา้ 16 12.31 
ป้ายโฆษณา 66 50.77 
อ่ืนๆ 3 2.31 

รวม 130 100.00 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 130 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ขบัรถผา่น (2ราย)และไม่ระบุ (1ราย) 
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จากตารางท่ี 4.17 พบว่า แหล่งขอ้มูลของโครงการบ้านในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รี
สอร์ทจงัหวดัเชียงใหม่ ของลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ ป้ายโฆษณาร้อยละ 50.77 รองลงมาคือ อินเตอร์เน็ต
ร้อยละ 30.00แผ่นพับ  – ใบปลิว ร้อยละ 21.54หนังสือพิ มพ์ /นิ ตยสาร ร้อยละ  14.62บูธตาม
ห้างสรรพสินค้าร้อยละ 12.31 เพื่อน/คนรู้จกัและวิทยุ เท่ากัน ร้อยละ 7.69อ่ืนๆร้อยละ 2.31 และ
พนกังานขายของโครงการ ร้อยละ 1.54ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการ
ซ้ือบา้นในโครงการมาลาดาโฮม แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุด 
 

บุคคลทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจในการซ้ือบ้านใน 
โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จังหวดัเชียงใหม่ มากทีสุ่ด 

จ านวน ร้อยละ 

ตดัสินใจดว้ยตวัเอง 28 21.54 
บิดา -มารดาญาติพี่นอ้ง 36 27.69 
คู่สมรส – บุตร  53 40.77 
เพื่อน คนรู้จกั 11 8.46 
อ่ืนๆ 2 1.54 

รวม 130 100.00 
หมายเหตุ อ่ืนๆ ไดแ้ก่ หวัหนา้งานแนะน า (1 ราย) และไม่ระบุ (1 ราย) 

 
จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการซ้ือบา้นในโครงการมาลาดา

โฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุดของลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ คู่สมรส – บุตร ร้อยละ 40.77
รองลงมาคือ บิดา -มารดาญาติพี่นอ้งร้อยละ 27.69ตดัสินใจดว้ยตวัเองร้อยละ21.54เพื่อน คนรู้จกัร้อย
ละ 8.46และอ่ืนๆร้อยละ 1.54ตามล าดบั 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อลูกค้าในการซ้ือบ้าน โครงการบ้านจัดสรรมาลา
ดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและ
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 
ตารางที ่4.19 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของลูกคา้ท่ีมีต่อ ดา้นผลิตภณัฑ ์
 

ด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัที่มีผล     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

1.1 คุณภาพและมาตรฐาน
วสัดุของวสัดุก่อสร้างบา้น
ตรงตามความตอ้งการ 

26 71 18 11 4 3.80 6 

(20.00) (54.62) (13.85) (8.46) (3.08) (มาก) 

1.2 ขนาดของบา้นและพ้ืน
ท่ีดินของโครงการ มี
ขนาดเหมาะสมตรงความ
ตอ้งการ 

99 19 8 1 3 4.62 2 

(76.15) (14.62) (6.15) (0.77) (2.31) (มากท่ีสุด) 

1.3 รูปแบบของบา้นสวยงาม 90 29 7 4 0 4.58 3 
(69.23) (22.31) (5.38) (3.08) (0.00) (มากท่ีสุด) 

1.4 คุณภาพและมาตรฐาน
ของวสัดุ – อุปกรณ์ท่ีใช้
ในการก่อสร้างบา้น 

28 61 14 18 9 3.62 10 

(21.54) (46.92) (10.77) (13.85) (6.92) (มาก) 

1.5 ความโดดเด่นและความ
ทนัสมยัของแบบบา้น 

101 16 9 4 0 4.65 1 

(77.69) (12.31) (6.92) (3.08) (0.00) (มากท่ีสุด) 

1.6 มีจ  านวนแบบบา้นให้
เลือกหลายแบบและ
สามารถปรับเปล่ียนแบบ
บา้นไดต้ามความตอ้งการ 

8 22 76 14 10 3.03 22 
(6.15) (16.92) (58.46) (10.77) (7.69) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.19 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของลูกคา้ท่ีมีต่อ ดา้นผลิตภณัฑ ์(ต่อ) 
 

ด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัที่มีผล     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

1.7 สีของตวับา้นและหลงัคา 28 57 17 12 16 3.53 12 
(21.54) (43.85) (13.08) (9.23) (12.31) (มาก) 

1.8 พ้ืนท่ีใชส้อยมีขนาด
เพียงพอต่อความตอ้งการ 

22 62 16 8 22 3.42 14 
(16.92) (47.69) (12.31) (6.15) (16.92) (มาก) 

1.9 การวางผงับริเวณบา้น
ภายในโครงการเหมาะสม
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

14 27 58 20 11 3.10 20 
(10.77) (20.77) (44.62) (15.38) (8.46) (ปานกลาง) 

1.10 ระบบสาธารณูปโภคของ
โครงการ (ถนนไฟฟ้า
ประปา) 

34 59 20 8 9 3.78 7 
(26.15) (45.38) (15.38) (6.15) (6.92) (มาก) 

1.11 ระบบรักษาความ
ปลอดภยัของโครงการ 

26 70 16 16 2 3.78 8 

(20.00) (53.85) (12.31) (12.31) (1.54) (มาก) 

1.12 ช่ือเสียงของโครงการ
มาลาดาโฮม แอนด ์รี
สอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 

18 20 73 12 7 3.23 16 
(13.85) (15.38) (56.15) (9.23) (5.38) (ปานกลาง) 

1.13 บา้นสร้างเสร็จพร้อมขาย 
(เขา้อยูไ่ดท้นัที) 

8 21 84 12 5 3.12 19 
(6.15) (16.15) (64.62) (9.23) (3.85) (ปานกลาง) 

1.14 มีการตกแต่งภายในดว้ย
เฟอร์นิเจอร์พร้อมเขา้อยู ่

11 29 70 15 5 3.20 17 

(8.46) (22.31) (53.85) (11.54) (3.85) (ปานกลาง) 

1.15 มีแบบบา้นตวัอยา่งให้
เลือกก่อนตดัสินใจซ้ือ 

33 60 25 12 0 3.88 4 

(25.38) (46.15) (19.23) (9.23) (0.00) (มาก) 
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ตารางที ่4.19 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของลูกคา้ท่ีมีต่อ ดา้นผลิตภณัฑ ์(ต่อ) 
 

ด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัที่มีผล     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

1.16 มีการใชว้สัดุอุปกรณ์พิเศษ
เช่นแผน่กนัความร้อนใต้
หลงัคากระจกตดัแสงระบบ
ส ารองน ้าเป็นตน้ 

6 9 59 43 13 2.63 24 
(4.62) (6.92) (45.38) (33.08) (10.00) (ปานกลาง) 

1.17 โครงการถมดินสูง 
น ้าไม่ท่วม 

30 65 22 8 5 3.82 5 
(23.08) (50.00) (16.92) (6.15) (3.85) (มาก) 

1.18 พ้ืนท่ีใชส้อยกวา้งขวาง (150 
– 260ตารางเมตร) 

11 18 78 13 10 3.05 15 
(8.46) (13.85) (60.00) (10.00) (7.69) (ปานกลาง) 

1.19 ถนนในโครงการกวา้งขวาง 
(9 -  12 เมตร) 

20 63 18 17 12 3.48 13 
(15.38) (48.46) (13.85) (13.08) (9.23) (มาก) 

1.20 การตกแต่งในโครงการและ
บริเวณบา้นมีความสวยงาม 

29 60 18 17 6 3.68 9 

(22.31) (46.15) (13.85) (13.08) (4.62) (มาก) 

1.21 การวางผงัโครงการท่ีเป็น
ระเบียบ 

20 71 15 16 8 3.61 11 
(15.38) (54.62) (11.54) (12.31) (6.15) (มาก) 

1.22 ภูมิทศัน์สภาพแวดลอ้ม 8 20 82 12 8 3.06 21 
(6.15) (15.38) (63.08) (9.23) (6.15) (ปานกลาง) 

1.23 ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือ
สโมสรเช่น ฟิตเนส เป็นตน้ 

13 16 82 14 5 3.14 18 
(10.00) (12.31) (63.08) (10.77) (3.85) (ปานกลาง) 

1.24 มีการรับประกนังานก่อสร้าง1 
ปี หลงัการโอนบา้น 

5 16 81 15 13 2.88 23 
(3.85) (12.31) (62.31) (11.54) (10.00) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.53 

 
(มาก) 

 

จากตารางท่ี 4.19พบวา่ลูกคา้ใหด้า้นผลิตภณัฑมี์ผลอยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) 

โดยปัจจยัย่อยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดับมากท่ีสุด ได้แก่ความโดดเด่นและความ
ทนัสมยัของแบบบา้น(ค่าเฉล่ีย 4.65) ขนาดของบา้นและพื้นท่ีดินของโครงการ มีขนาดเหมาะสมตรง
ความตอ้งการ(ค่าเฉล่ีย 4.62) และรูปแบบของบา้นสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.58) ตามล าดบั 
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ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่มีแบบบา้นตวัอยา่งให้เลือกก่อน
ตดัสินใจซ้ือ(ค่าเฉล่ีย 3.88) โครงการถมดินสูงน ้ าไม่ท่วม(ค่าเฉล่ีย 3.82) คุณภาพและมาตรฐานวสัดุ
ของวสัดุก่อสร้างบา้นตรงตามความตอ้งการ(ค่าเฉล่ีย 3.80) ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ (ถนน
ไฟฟ้าประปา) และระบบรักษาความปลอดภยัของโครงการ เท่ากนั  (ค่าเฉล่ีย 3.78) การตกแต่งใน
โครงการและบริเวณบา้นมีความสวยงาม(ค่าเฉล่ีย 3.68) คุณภาพและมาตรฐานของวสัดุ – อุปกรณ์ท่ี
ใชใ้นการก่อสร้างบา้น(ค่าเฉล่ีย 3.62) การวางผงัโครงการท่ีเป็นระเบียบ (ค่าเฉล่ีย 3.61) สีของตวับา้น
และหลงัคา(ค่าเฉล่ีย 3.53) ถนนในโครงการกวา้งขวาง (9 -  12 เมตร)(ค่าเฉล่ีย 3.48) พื้นท่ีใช้สอยมี
ขนาดเพียงพอต่อความตอ้งการ(ค่าเฉล่ีย 3.42) พื้นท่ีใชส้อยกวา้งขวาง (150 – 260ตารางเมตร)(ค่าเฉล่ีย 
3.05) ตามล าดบั 

ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ช่ือเสียงของโครงการมาลา
ดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.23) มีการตกแต่งภายในดว้ยเฟอร์นิเจอร์พร้อมเขา้
อยู(่ค่าเฉล่ีย 3.20) ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือสโมสรเช่น ฟิตเนส เป็นตน้(ค่าเฉล่ีย 3.14) บา้นสร้าง
เสร็จพร้อมขาย (เขา้อยูไ่ดท้นัที)(ค่าเฉล่ีย 3.12) การวางผงับริเวณบา้นภายในโครงการเหมาะสมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 3.10) ภูมิทศัน์สภาพแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 3.06) มีจ านวนแบบบา้นให้เลือก
หลายแบบและสามารถปรับเปล่ียนแบบบา้นไดต้ามความตอ้งการ(ค่าเฉล่ีย 3.03) มีการรับประกนังาน
ก่อสร้าง 1 ปี หลงัการโอนบา้น (ค่าเฉล่ีย 2.88) และมีการใช้วสัดุอุปกรณ์พิเศษเช่นแผ่นกนัความร้อน 
ใตห้ลงัคากระจกตดัแสงระบบส ารองน ้าเป็นตน้(ค่าเฉล่ีย 2.63) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.20 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของลูกคา้ท่ีมีต่อ ดา้นราคา 
 

ด้านราคา 

ระดบัที่มีผล     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

2.1 ราคาของบา้นถูกกวา่เม่ือ
เทียบกบับา้นลกัษณะ
เดียวกนัของโครงการอ่ืนท่ี
อยูใ่กลเ้คียง 

25 75 19 11 0 3.88 1 

(19.23) (57.69) (14.62) (8.46) (0.00) (มาก) 

2.2 ราคาท่ีดินต่อตารางวาถูก
กวา่โครงการอ่ืนในบริเวณ
เดียวกนั 

17 80 15 15 3 3.72 2 

(13.08) (61.54) (11.54) (11.54) (2.31) (มาก) 

2.3 จ านวนเงินจอง 10,000– 
20,000 บาท 

6 12 60 37 15 2.67 10 

(4.62) (9.23) (46.15) (28.46) (11.54) (ปานกลาง) 

2.4 จ านวนเงินดาวน์ ร้อยละ 
10-15 ของงราคาบา้น 

13 18 80 14 5 3.15 5 

(10.00) (13.85) (61.54) (10.77) (3.85) (ปานกลาง) 

2.5 ระยะเวลาการจ่ายเงินดาวน์ 
6 – 18 เดือน 

8 21 87 7 7 3.12 6 

(6.15) (16.15) (66.92) (5.38) (5.38) (ปานกลาง) 

2.6 ค่าสาธารณูปโภค หรือค่า
ส่วนกลางถูกกว่าโครงการอ่ืน 

15 19 69 18 9 3.10 7 
(11.54) (14.62) (53.08) (13.85) (6.92) (ปานกลาง) 

2.7 มีส่วนลดเม่ือซ้ือดว้ยเงินสด
ประมาณร้อยละ       5 -10 
ของราคาบา้นและท่ีดิน 

12 21 69 20 8 3.07 8 

(9.23) (16.15) (53.08) (15.38) (6.15) (ปานกลาง) 

2.8 มีการแสดงราคาบา้นพร้อม
ท่ีดินชดัเจน 

24 69 19 6 12 3.67 3 

(18.46) (53.08) (14.62) (4.62) (9.23) (มาก) 

2.9 สามารถผอ่นเงินดาวน์ดว้ย
บตัรเครดิตได ้

11 10 75 20 14 2.88 9 

(8.46) (7.69) (57.69) (15.38) (10.77) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.20 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของลูกคา้ท่ีมีต่อ ดา้นราคา (ต่อ) 
 

ด้านราคา 

ระดบัที่มีผล     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

2.10 สามารถเลือกวิธีช าระเงิน
ค่าบา้นและท่ีดิน ไดท้ั้ง
เงินสดและเงินผอ่น 

28 59 16 13 14 3.57 4 

(21.54) (45.38) (12.31) (10.00) (10.77) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.28 

  
(ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.20พบวา่ ลูกคา้ใหด้า้นราคา มีผลอยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.28) 

โดยปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ได้แก่ราคาของบา้นถูกกว่าเม่ือเทียบกบับา้น
ลกัษณะเดียวกนัของโครงการอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียง(ค่าเฉล่ีย 3.88) ราคาท่ีดินต่อตารางวาถูกกวา่โครงการ
อ่ืนในบริเวณเดียวกัน(ค่าเฉล่ีย 3.72) มีการแสดงราคาบ้านพร้อมท่ีดินชัดเจน(ค่าเฉล่ีย 3.67)และ
สามารถเลือกวธีิช าระเงินค่าบา้นและท่ีดิน ไดท้ั้งเงินสดและเงินผอ่น(ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั 

ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่จ านวนเงินดาวน์ ร้อยละ 10-15 
ของงราคาบา้น(ค่าเฉล่ีย 3.15) ระยะเวลาการจ่ายเงินดาวน์ 6 – 18 เดือน(ค่าเฉล่ีย 3.12) ค่าสาธารณูปโภค 
หรือค่าส่วนกลางถูกกว่าโครงการอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 3.10)มีส่วนลดเม่ือซ้ือดว้ยเงินสดประมาณร้อยละ 5 -10 
ของราคาบ้านและท่ีดิน (ค่าเฉล่ีย 3.07)สามารถผ่อนเงินดาวน์ด้วยบตัรเครดิตได้(ค่าเฉล่ีย 2.88)และ
จ านวนเงินจอง 10,000– 20,000 บาท(ค่าเฉล่ีย 2.67)ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.21 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของลูกค้าท่ีมีต่อ ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย 
 

ด้านช่องทาง 
การจัดจ าหน่าย 

ระดบัที่มีผล     

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

3.1 สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูล
โครงการทางโทรศพัทไ์ดต้าม
เวลาท าการ (8.00 – 18.00 น.) 

26 64 23 17 0 3.76 3 

(20.00) (49.23) (17.69) (13.08) (0.00) (มาก) 

3.2 สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูล
ทางอินเตอร์เน็ตไดเ้ช่น 
Website Facebook ของ
โครงการ เป็นตน้ 

22 50 26 21 11 3.39 5 

(16.92) (38.46) (20.00) (16.15) (8.46) (ปานกลาง) 

3.3 ส านกังานขายของโครงการอยู่
ใกลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั 
โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ 

80 29 12 4 5 4.35 2 

(61.54) (22.31) (9.23) (3.08) (3.85) (มากท่ีสุด) 

3.4 ความสะดวกในการเดินทางเขา้ออก
ของโครงการ 

15 27 75 9 4 3.31 6 
(11.54) (20.77) (57.69) (6.92) (3.08) (ปานกลาง) 

3.5 มีการออกบูทตาม
ห้างสรรพสินคา้ต่างๆ 

28 63 22 9 8 3.72 4 

(21.54) (48.46) (16.92) (6.92) (6.15) (มาก) 

3.6 ส านกังานขายตกแต่งสวยงาม
กวา่โครงการอ่ืน ในยา่น
เดียวกนั 

5 9 68 31 17 2.65 9 

(3.85) (6.92) (52.31) (23.85) (13.08) (ปานกลาง) 

3.7 การแนะน าและพาชมบา้น
ตวัอยา่งไดน่้าสนใจ 

14 15 65 22 14 2.95 7 

(10.77) (11.54) (50.00) (16.92) (10.77) (ปานกลาง) 
3.8 ขั้นตอนในการซ้ือบา้นไม่

ยุง่ยาก ไม่ซบัซอ้น 
มีความรวดเร็วในการให้บริการ
หลงัการขาย 

90 27 8 1 4 4.52 1 

(69.23) (20.77) (6.15) (0.77) (3.08) (มากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 4.21 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของลูกค้าท่ีมีต่อ ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย (ต่อ) 
 

ด้านช่องทาง 
การจัดจ าหน่าย 

ระดบัที่มีผล     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

3.9 การร้องเรียน แจง้ปัญหา
กบัโครงการหลงัการเขา้
พกัอาศยั มีความสะดวก 
และรวดเร็วในการตอบ 
สนองจากทางโครงการ 

4 15 79 23 9 2.86 8 
(3.08) (11.54) (60.77) (17.69) (6.92) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.50 

  
(มาก) 

 

จากตารางท่ี 4.21พบว่า พบว่า ลูกคา้ให้ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลอยู่ในระดบั มาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.50) 

โดยปัจจยัย่อยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขั้นตอนในการ
ซ้ือบ้านไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีความรวดเร็วในการให้บริการหลังการขาย(ค่าเฉล่ีย 4.52) และ 
ส านักงานขายของโครงการอยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้(ค่าเฉล่ีย 4.35) 
ตามล าดบั 

ส าหรับปัจจยัย่อยด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ได้แก่ สามารถติดต่อ
สอบถามขอ้มูลโครงการทางโทรศพัท์ไดต้ามเวลาท าการ (8.00 – 18.00 น.)(ค่าเฉล่ีย 3.76) มีการออก
บูทตามห้างสรรพสินคา้ต่างๆ(ค่าเฉล่ีย 3.72) และสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตได้
เช่น Website Facebook ของโครงการ เป็นตน้(ค่าเฉล่ีย 3.39) ตามล าดบั 

ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ความสะดวก
ในการเดินทางเขา้ออก ของโครงการ(ค่าเฉล่ีย 3.31) การแนะน าและพาชมบา้นตวัอย่างได้น่าสนใจ
(ค่าเฉล่ีย2.95) การร้องเรียน แจง้ปัญหากบัโครงการหลงัการเขา้พกัอาศยั มีความสะดวก และรวดเร็ว
ในการตอบสนองจากทางโครงการ(ค่าเฉล่ีย 2.86) และส านกังานขายตกแต่งสวยงามกวา่โครงการอ่ืน 
ในยา่นเดียวกนั(ค่าเฉล่ีย 2.65) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.22 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลของลูกค้าท่ีมีต่อ ด้านการส่งเสริม
การตลาด 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัที่มีผล     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

4.1 มีการใชส่ื้อต่างๆในการโฆษณา
ครอบคลุมหลายส่ือเช่นแผ่น
พบั ใบปลิวหรือ โบวช์วัร์ ทาง
อินเตอร์เน็ตและทางวิทย ุ

95 29 4 1 1 4.66 1 

(73.08) (22.31) (3.08) (0.77) (0.77) (มากท่ีสุด) 

4.2 การส่ือสารโครงการผ่านทาง 
แผน่พบั ใบปลิว หรือ โบวช์วัร์ 
มีความสวยงาม ให้ขอ้มูล
ชดัเจนและครบถว้น 

14 17 70 21 8 3.06 11 

(10.77) (13.08) (53.85) (16.15) (6.15) (ปานกลาง) 

4.3 การโฆษณาโดยป้ายขนาด
ใหญ่เช่น ส่ีแยกตน้ เกว๋น 
(เทศบาลต าบลหนองควาย) ส่ี
แยกพืชสวนโลก เป็นตน้ 

96 18 13 3 0 4.59 2 

(73.85) (13.85) (10.00) (2.31) (0.00) (มากท่ีสุด) 

4.4 การมีส่วนลดราคาในช่วง
เทศกาล เช่น วนัแม ่วนัปีใหม่ 
เป็นตน้ 

3 10 88 21 8 2.84 12 

(2.31) (7.69) (67.69) (16.15) (6.15) (ปานกลาง) 

4.5 มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ
เช่นนิตยสาร Home Buyer's 
Guide Chiang Mai เป็นตน้ 

83 18 18 3 8 4.27 3 

(63.85) (13.85) (13.85) (2.31) (6.15) (มากท่ีสุด) 

4.6 มีการส่งเสริมการขายเช่นการ
ตกแต่งสวนแอร์ติดตั้งมุง้ลวด 
เหล็กดดั เป็นตน้ 

19 67 24 10 10 3.58 7 

(14.62) (51.54) (18.46) (7.69) (7.69) (มาก) 
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ตารางที่ 4.22 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลของลูกค้าท่ีมีต่อ ด้านการส่งเสริม
การตลาด (ต่อ) 
 

ด้านการส่งเสริม 
การตลาด 

ระดบัที่มีผล     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

4.7 หน่วยรถกระจายเสียง
ประชาสมัพนัธ์โครงการใน
ยา่นชุมชน 

6 3 22 87 12 2.26 14 

(4.62) (2.31) (16.92) (66.92) (9.23) (นอ้ย) 

4.8 มีการส่งเสริมการขายโดยให้
ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนบา้น
จดัสรรของโครงการ 

15 8 60 35 12 2.84 13 

(11.54) (6.15) (46.15) (26.92) (9.23) (ปานกลาง) 

4.9 พนกังานมีความสุภาพ
มารยาทดีมีการกล่าวทกัทาย
ลูกคา้สม ่าเสมอ 

21 70 23 16 0 3.74 4 

(16.15) (53.85) (17.69) (12.31) (0.00) (มาก) 

4.10 พนกังานขายมีความ 
สามารถในการแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหนา้ได ้

13 17 80 11 9 3.11 10 

(10.00) (13.08) (61.54) (8.46) (6.92) (ปานกลาง) 

4.11 พนกังานมีความรู้
ความสามารถในการให้
ขอ้มูลเก่ียวกบับา้นจดัสรร
ของโครงการ 

21 69 20 13 7 3.65 5 

(16.15) (53.08) (15.38) (10.00) (5.38) (มาก) 

4.12 ความเอาใจใส่ลูกคา้ของ
พนกังานขาย 

24 65 19 13 9 3.63 6 

(18.46) (50.00) (14.62) (10.00) (6.92) (มาก) 

4.13 มีเจา้หนา้ท่ีแนะน าและให้
ความสะดวกในขั้นตอนการ
ขอสินเช่ือจากสถาบนั
การเงิน 

15 26 67 18 4 3.23 9 

(11.54) (20.00) (51.54) (13.85) (3.08) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.22 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลของลูกค้าท่ีมีต่อ ด้านการส่งเสริม
การตลาด (ต่อ) 
 

ด้านการส่งเสริม 
การตลาด 

ระดบัที่มีผล     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
4.14 พนกังานขายแต่งกายใน

เคร่ืองแบบของโครงการ  
23 67 16 10 14 3.58 8 

(17.69) (51.54) (12.31) (7.69) (10.77) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.51 

  
(มาก) 

 

จากตารางท่ี 4.22พบว่า ลูกคา้ให้ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลอยู่ในระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 
3.51) 

โดยปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่มีการใช้ส่ือต่างๆใน
การโฆษณาครอบคลุมหลายส่ือเช่นแผ่นพบั ใบปลิวหรือ โบวช์วัร์ ทางอินเตอร์เน็ตและทางวิทยุ(ค่าเฉล่ีย 
4.66)การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่เช่น ส่ีแยกตน้ เกว๋น (เทศบาลต าบลหนองควาย) ส่ีแยกพืชสวน
โลก เป็นตน้(ค่าเฉล่ีย 4.59)มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆเช่นนิตยสาร Home Buyer's Guide Chiang Mai 
เป็นตน้(ค่าเฉล่ีย 4.27)ตามล าดบั 

ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากไดแ้ก่พนกังานมีความสุภาพ
มารยาทดีมีการกล่าวทกัทายลูกคา้สม ่าเสมอ(ค่าเฉล่ีย 3.74)พนกังานมีความรู้ความสามารถในการให้
ขอ้มูลเก่ียวกบับา้นจดัสรรของโครงการ(ค่าเฉล่ีย 3.65) ความเอาใจใส่ลูกคา้ของพนกังานขาย(ค่าเฉล่ีย 
3.63) มีการส่งเสริมการขายเช่นการตกแต่งสวนแอร์ติดตั้งมุง้ลวด เหล็กดดั เป็นตน้ และพนกังานขาย
แต่งกายในเคร่ืองแบบของโครงการ เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.58)ตามล าดบั 

ส าหรับปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ มีเจา้หน้าท่ี
แนะน าและให้ความสะดวกในขั้นตอนการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน(ค่าเฉล่ีย 3.23) พนกังานขาย
มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได(้ค่าเฉล่ีย 3.11) การส่ือสารโครงการผา่นทาง แผน่พบั 
ใบปลิว หรือ โบวช์วัร์ มีความสวยงาม ให้ขอ้มูลชดัเจนและครบถว้น(ค่าเฉล่ีย 3.06) การมีส่วนลดราคา
ในช่วงเทศกาล เช่น วนัแม่ วนัปีใหม่ เป็นตน้ และมีการส่งเสริมการขายโดยให้ฟรีค่าธรรมเนียมการ
โอนบา้นจดัสรรของโครงการ เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 2.84) ตามล าดบั 

ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัน้อย คือหน่วยรถกระจายเสียง
ประชาสัมพนัธ์โครงการในยา่นชุมชน (ค่าเฉล่ีย 2.26) 
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ตารางที่ 4.23 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้น โครงการ
บา้นจดัสรรมาลาดาโฮม แอนด ์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ส่วนประสมการตลาด ค่าเฉลีย่ แปลผล ล าดับที ่

ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.53 มาก 1 

ดา้นราคา 3.28 ปานกลาง 4 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.50 มาก 3 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.51 มาก 2 
 
จากตารางท่ี 4.23พบว่า ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้น โครงการบา้น

จดัสรรมาลาดาโฮม แอนด ์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียไดด้งัต่อไปน้ี คือ 
ด้านผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) ด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51)ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผล
อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50)และด้านราคามีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.28) ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะของลูกค้าในการซ้ือบ้านใน โครงการบ้านจัดสรร มาลาดาโฮม 
แอนด์ รีสอร์ท จังหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางที ่4.24 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามปัญหาดา้นผลิตภณัฑ์ 
 

ด้านผลติภัณฑ์ จ านวน ร้อยละ 
1.1 วสัดุก่อสร้างบา้นไม่ตรงตามความตอ้งการ และ ไม่มีคุณภาพ 5 3.85 

1.2 ขนาดของบา้นและพื้นท่ีดินของโครงการ มีขนาดไม่เหมาะสม
ตรงความตอ้งการ 

7 5.38 

1.3 รูปแบบของบา้น ไม่สวยงาม 2 1.54 
1.4 คุณภาพและมาตรฐานของวสัดุ – อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการก่อสร้าง

บา้นไม่มีมาตรฐาน 
13 10.00 

1.5 แบบบา้นของโครงการลา้สมยั  7 5.38 

1.6 มีจ านวนแบบบา้นใหเ้ลือกนอ้ยแบบ 14 10.77 
1.7 พื้นท่ีใชส้อยมีขนาด ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 7 5.38 

1.8 ช่ือเสียงของโครงการไม่เป็นท่ีรู้จกั หรือ ไม่มีภาพลกัษณ์ท่ีดี 7 5.38 
1.9 ขาดการใชว้สัดุอุปกรณ์พิเศษเช่นแผน่กนัความร้อนใตห้ลงัคา

กระจกตดัแสงระบบส ารองน ้ าเป็นตน้ 
11 8.46 

1.10 อ่ืนๆ  1 0.77 

1.11 ไม่พบปัญหา 87 66.92 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 130 ราย 
 อ่ืนๆไดแ้ก่ พื้นท่ีใชส้อยในบา้นมีนอ้ย (1 คน) 
 
 จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ปัญหาดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้พบมากท่ีสุดคือ มีจ านวนแบบบา้นให้
เลือกน้อยแบบ (ร้อยละ 10.77) รองลงมาคือ คุณภาพและมาตรฐานของวสัดุ – อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ก่อสร้างบา้นไม่มีมาตรฐาน (ร้อยละ 10.00) และ ขาดการใชว้สัดุอุปกรณ์พิเศษเช่นแผน่กนัความร้อน
ใตห้ลงัคากระจกตดัแสงระบบส ารองน ้าเป็นตน้ (ร้อยละ 8.46) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.25 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามปัญหาดา้นราคา 
 

ด้านราคา จ านวน ร้อยละ 
2.1 ราคาของบา้นแพงกวา่เม่ือเทียบกบับา้นลกัษณะเดียวกนัของ

โครงการอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียง 
22 16.92 

2.2 ราคาท่ีดินต่อตารางวาแพงกวา่โครงการอ่ืน 14 10.77 

2.3 จ านวนเงินจอง 10,000– 20,000 บาท ไม่เหมาะสม 4 3.08 
2.4 จ านวนเงินดาวน์ ร้อยละ10-15 ของราคาบา้น ไม่เหมาะสม 5 3.85 

2.5 ระยะเวลาการจ่ายเงินดาวน์ 6 – 18 เดือนไม่เหมาะสม 3 2.31 

2.6 ค่าสาธารณูปโภคหรือค่าส่วนกลาง แพงกวา่โครงการอ่ืน 6 4.62 
2.7 ไม่มีส่วนลดเม่ือซ้ือดว้ยเงินสด 14 10.77 

2.8 ไม่มีการแสดงราคาบา้นพร้อมท่ีดินชดัเจน 1 0.77 
2.9 อ่ืนๆ  2 1.54 

2.10 ไม่พบปัญหา 80 61.54 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 130ราย 
 อ่ืนๆไดแ้ก่ ดอกเบ้ียสูง (1 คน) ระยะเวลาในการผอ่นเงินกูเ้ร็วกวา่โครงการอ่ืน (1 คน) 
 
 จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ ปัญหาดา้นราคาท่ีลูกคา้พบมากท่ีสุดคือ ราคาของบา้นแพงกว่าเม่ือ
เทียบกบับา้นลกัษณะเดียวกนัของโครงการอ่ืนท่ีอยู่ใกลเ้คียง(ร้อยละ 16.92) รองลงมาคือ ราคาท่ีดิน
ต่อตารางวาแพงกว่าโครงการอ่ืนและไม่มีส่วนลดเม่ือซ้ือดว้ยเงินสด(ร้อยละ 10.77) เท่ากนั และ ค่า
สาธารณูปโภคหรือค่าส่วนกลางแพงกวา่โครงการอ่ืน(ร้อยละ 4.62) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.26แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามปัญหาดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จ านวน ร้อยละ 
3.1 การติดต่อโดรงการไม่ไดส้ะดวก เช่น ทางอินเตอร์เน็ต ทาง

โทรศพัท ์(8.00 – 18.00 น.) 
10 7.69 

3.2 ไม่สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตไดเ้ช่น Website 
Facebook ของโครงการ เป็นตน้ 

25 19.23 

3.3 โครงการอยูไ่กลแหล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ 5 3.85 
3.4 การเดินทางเขา้ออกโครงการไม่สะดวก 5 3.85 

3.5 ไม่มีการออกบูทตามหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ 8 6.15 

3.6 ส านกังานขายตกแต่งไม่สวยงามเม่ือเทียบโครงการอ่ืน ในยา่น
เดียวกนั 

3 2.31 

3.7 ขั้นตอนในการซ้ือบา้นยุง่ยาก และซบัซอ้น 3 2.31 

3.8 การร้องเรียน แจง้ปัญหากบัโครงการหลงัการเขา้พกัอาศยั ท าได้
ยาก 

21 16.15 

3.9 อ่ืนๆ 4 3.08 
3.10 ไม่พบปัญหา 73 56.15 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 130ราย 
 อ่ืนๆไดแ้ก่ ไม่สามารถติดต่อส านกังานโครงการไดห้ลงัเวลาท างาน (3 คน)ไม่มีตวัแทนขาย
ของโครงการใหบ้ริการจ าหน่ายบา้นนอกสถานท่ี(1 คน) 
 
 จากตารางท่ี 4.24พบว่า ปัญหาด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีลูกค้าพบมากท่ีสุดคือ ไม่
สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตไดเ้ช่นWebsite Facebook ของโครงการเป็นตน้(ร้อยละ 
19.23) รองลงมาคือ การร้องเรียนแจง้ปัญหากบัโครงการหลงัการเขา้พกัอาศยัท าไดย้าก(ร้อยละ 16.15) 
และ การติดต่อโดรงการไม่ไดส้ะดวกเช่นทางอินเตอร์เน็ตทางโทรศพัท์ (8.00 – 18.00 น.)(ร้อยละ 
7.69) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.27 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ  าแนกตามปัญหาดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด จ านวน ร้อยละ 
4.1 การใชส่ื้อต่างๆในการโฆษณา ไม่ครอบคลุมหลายส่ือเช่นแผน่พบั 

ใบปลิวหรือ โบวช์วัร์ ทางอินเตอร์เน็ตและทางวทิยุ 
5 3.85 

4.2 การส่ือสารโครงการผา่นทาง แผน่พบั ใบปลิว หรือ โบวช์วัร์ ขาด
ความสวยงาม หรือใหข้อ้มูลไม่ชดัเจนและไม่ครบถว้น 

6 4.62 

4.3 การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่มีนอ้ยเกินไปเช่น ส่ีแยกตน้ เกว๋น 
(เทศบาลต าบลหนองควาย) ส่ีแยกพืชสวนโลก เป็นตน้ 

5 3.85 

4.4 ส่วนลดราคาในช่วงเทศกาล เช่น วนัแม่ วนัปีใหม่ เป็นตน้ มีนอ้ย
เกินไป 

19 14.62 

4.5 การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆเช่นนิตยสาร Home Buyer's Guide 
Chiang Mai เป็นตน้มีนอ้ยเกินไป 

6 4.62 

4.6 การส่งเสริมการขายเช่นการตกแต่งสวนแอร์ติดตั้งมุง้ลวด 
เหล็กดดัมีนอ้ยเกินไป 

7 5.38 

4.7 พนกังานขาดความสุภาพ หรือมีมารยาทไม่ดี ไม่มีการกล่าว
ทกัทายลูกคา้ 

3 2.31 

4.8 พนกังานขายไมส่ามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้ 10 7.69 
4.9 พนกังานขาดมีความรู้ ความสามารถในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบับา้น

จดัสรรของโครงการ 
1 0.77 

4.10 อ่ืนๆ  5 3.85 
4.11 ไม่พบปัญหา 79 60.77 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน130 ราย 
 อ่ืนๆได้แก่ ไม่มีบอร์ดประชาสัมพนัธ์ภายในโครงการ (3 คน) ไม่มีการจดักิจกรรมในวนั
ส าคญัต่างๆ ใหก้บัลูกบา้น (2 คน) 

 

จากตารางท่ี 4.27พบวา่ ปัญหาดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีลูกคา้พบมากท่ีสุดคือ ส่วนลดราคา
ในช่วงเทศกาลเช่นวนัแม่วนัปีใหม่เป็นตน้มีนอ้ยเกินไป (ร้อยละ 14.62) รองลงมาคือ พนกังานขายไม่
สามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได(้ร้อยละ 7.69) และ การส่งเสริมการขายเช่นการตกแต่งสวน
แอร์ติดตั้งมุง้ลวดเหล็กดดัมีนอ้ยเกินไป(ร้อยละ 5.38) ตามล าดบั 
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ข้อเสนอแนะอืน่ๆ  
- ควรปรับปรุงบริการหลงัการขายให้ดียิ่งข้ึนเช่น มีบริการซ่อมแซมบา้นตามจุดท่ีมีปัญหา 

แบบเร่งด่วน ไม่ตอ้งรอคิวนาน เป็นตน้ (6ราย) 
- ควรปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของโครงการให้สม ่าเสมอ เช่น ความสะอาดของถนน การ

แตกต่างทางเขา้โครงการ (5ราย) 
- ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน ้ าต่างๆในโครงการดว้ย  เน่ืองจากบางจุดส่งกล่ินเหม็น 

(4ราย) 
- ป้ายช่ือโครงการเล็กเกินไป น่าจะท าใหใ้หญ่ข้ึนกวา่น้ี (3ราย) 
- ควรใหค้นในหมูบา้นใชส้โมสรฟรี (3ราย) 
- ผูรั้บเหมาเก็บงานไม่เรียบร้อย เช่น พื้นดินไม่เก็บเศษปูน (2 ราย) 
- ควรอธิบายรายละเอียดหรือขอ้มูลของบา้นแต่ละแบบใหม้ากกวา่น้ี (2 ราย) 
- ควรจดัท าเวบ็ไซตห์รือ Facebook อยา่งเป็นทางการเพื่อให้พนกังานสามารถตอบค าถาม

ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (2 ราย) 
- ควรจดัตั้งตูเ้อทีเอม็ (A.T.M.) หนา้สโมสรของโครงการ (2 ราย) 
- ควรมีบทลงโทษกรณียามรักษาความปลอดภยัหลบัในระหวา่งปฏิบติังาน (1ราย) 
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ส่วนที่ 5 ส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อลูกค้าในการซ้ือบ้าน โครงการบ้านจัดสรรมาลาดาโฮม แอนด์ 
รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศการศึกษาสูงสุดประวตัิการซ้ือบ้านจัดสรร และ รูปแบบของ
บ้านในโครงการมาลาดาโฮมแอนด์รีสอร์ทจังหวดัเชียงใหม่  
 

5.1 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าในการซ้ือบ้าน โครงการบ้านจัดสรรมาลาดาโฮม 
แอนด์ รีสอร์ท จังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ 
 

ตารางที ่4.28 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑจ์ าแนกตามเพศ 
 

ด้านผลติภณัฑ์ 

เพศ 

ชาย หญิง 

N = 59 N = 71 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
1.1 คุณภาพและมาตรฐานวสัดุของวสัดุก่อสร้างบา้นตรงตามความตอ้งการ 3.43 4.22 

(มาก) (มากท่ีสุด) 
1.2 ขนาดของบา้นและพ้ืนท่ีดินของโครงการมีขนาดเหมาะสมตรงความ

ตอ้งการ 
4.60 4.62 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
1.3 รูปแบบของบา้นสวยงาม 4.49 4.66 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
1.4 คุณภาพและมาตรฐานของวสัดุ –อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการก่อสร้างบา้น 3.33 3.85 

(ปานกลาง) (มาก) 
1.5 ความโดดเด่นและความทนัสมยัของแบบบา้น 4.66 4.63 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
1.6 มีจ านวนแบบบา้นใหเ้ลือกหลายแบบและสามารถปรับเปล่ียนแบบบา้น

ไดต้ามความตอ้งการ 
2.61 3.41 

(ปานกลาง) (มาก) 

1.7 สีของตวับา้นและหลงัคา 3.56 3.50 
(มาก) (มาก) 

1.8 พ้ืนท่ีใชส้อยมีขนาดเพียงพอต่อความตอ้งการ 3.37 3.47 
(ปานกลาง) (มาก) 
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ตารางที ่4.28 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑจ์ าแนกตามเพศ (ต่อ) 
 

ด้านผลติภณัฑ์ 

เพศ 

ชาย หญิง 

N = 59 N = 71 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
1.9 การวางผงับริเวณบา้นภายในโครงการเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อย 3.03 3.18 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.10 ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ (ถนน ไฟฟ้า ประปา) 3.73 3.83 

(มาก) (มาก) 
1.11 ระบบรักษาความปลอดภยัของโครงการ 3.84 3.72 

(มาก) (มาก) 
1.12 ช่ือเสียงของโครงการมาลาดาโฮม แอนด ์รีสอร์ทจงัหวดัเชียงใหม่ 3.29 3.17 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.13 บา้นสร้างเสร็จพร้อมขาย (เขา้อยูไ่ดท้นัที) 3.14 3.08 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.14 มีการตกแต่งภายในดว้ยเฟอร์นิเจอร์พร้อมเขา้อยู ่ 3.20 3.20 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.15 มีแบบบา้นตวัอยา่งใหเ้ลือกก่อนตดัสินใจซ้ือ 4.03 3.70 
(มาก) (มาก) 

1.16 มีการใชว้สัดุอุปกรณ์พิเศษ เช่น แผน่กนัความร้อนใตห้ลงัคา กระจกตดั
แสง ระบบส ารองน ้ า เป็นตน้ 

2.54 2.73 
(นอ้ย) (ปานกลาง) 

1.17 โครงการถมดินสูง น ้ าไม่ท่วม 3.71 3.95 
(มาก) (มาก) 

1.18 พ้ืนท่ีใชส้อยกวา้งขวาง (150 – 260ตารางเมตร) 3.06 3.05 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.19 ถนนในโครงการกวา้งขวาง (9 -  12 เมตร) 3.55 3.38 
(มาก) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.28 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑจ์ าแนกตามเพศ (ต่อ) 
 

ด้านผลติภณัฑ์ 

เพศ 

ชาย หญิง 

N = 59 N = 71 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
1.20 การตกแต่งในโครงการและบริเวณบา้นมีความสวยงาม 3.61 3.77 

(มาก) (มาก) 
1.22 ภูมิทศัน์สภาพแวดลอ้ม 3.01 3.12 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.23 ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือสโมสร เช่น ฟิตเนส เป็นตน้ 2.90 3.42 

(ปานกลาง) (มาก) 
1.24 มีการรับประกนังานก่อสร้าง 1 ปี หลงัการโอนบา้น 2.87 2.90 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.46 3.59 

(มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.28พบวา่ ลูกคา้ท่ีเป็นเพศชาย ให้ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย 3.46) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ความโดดเด่นและความ
ทนัสมยัของแบบบา้น (ค่าเฉล่ีย 4.66)ขนาดของบา้นและพื้นท่ีดินของโครงการ มีขนาดเหมาะสมตรง
ความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.60)และรูปแบบของบา้นสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.49) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีเป็นเพศหญิง ให้ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ รูปแบบของบา้นสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.66) ความโดด
เด่นและความทนัสมยัของแบบบา้น (ค่าเฉล่ีย 4.63) และขนาดของบา้นและพื้นท่ีดินของโครงการ มี
ขนาดเหมาะสมตรงความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.62) ตามล าดบั 
 
 
 
 



 

46 
 

 

ตารางที ่4.29แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามเพศ 
 

ด้านราคา 

เพศ 

ชาย หญิง 

N = 59 N = 71 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
2.1 ราคาของบา้นถูกกวา่เม่ือเทียบกบับา้นลกัษณะเดียวกนัของ

โครงการอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียง 
3.72 4.01 

(มาก) (มาก) 
2.2 ราคาท่ีดินต่อตารางวาถูกกวา่โครงการอ่ืนในบริเวณเดียวกนั 3.30 4.05 

(ปานกลาง) (มาก) 
2.3 จ านวนเงินจอง 10,000 – 20,000 บาท 2.57 2.77 

(นอ้ย) (ปานกลาง) 
2.4 จ านวนเงินดาวน์ ร้อยละ10-15 ของราคาบา้น 3.32 3.02 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
2.5 ระยะเวลาการจ่ายเงินดาวน์ 6 – 18 เดือน 3.05 3.18 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
2.6 ค่าสาธารณูปโภค หรือค่าส่วนกลางถูกกวา่โครงการอ่ืน 2.98 3.21 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
2.7 มีส่วนลดเม่ือซ้ือดว้ยเงินสด ประมาณร้อยละ 5 -10 ของราคาบา้น

และท่ีดิน 
2.93 3.19 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
2.8 มีการแสดงราคาบา้นพร้อมท่ีดินชดัเจน 3.65 3.69 

(มาก) (มาก) 
2.9 สามารถผอ่นเงินดาวน์ดว้ยบตัรเครดิตได ้ 2.57 3.13 

(นอ้ย) (ปานกลาง) 
2.10 สามารถเลือกวธีิช าระเงินค่าบา้นและท่ีดินไดท้ั้งเงินสดและเงินผอ่น 3.27 3.83 

(ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.14 3.41 

(ปานกลาง) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.29พบวา่ ลูกคา้ท่ีเป็นพศ ชายให ้ดา้นราคา มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.14) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาของบา้นถูกกวา่เม่ือเทียบ
กบับา้นลกัษณะเดียวกนัของโครงการอ่ืนท่ีอยู่ใกลเ้คียง (ค่าเฉล่ีย 3.72) มีการแสดงราคาบา้นพร้อม
ท่ีดินชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.65)และ ราคาท่ีดินต่อตารางวาถูกกวา่โครงการอ่ืนในบริเวณเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 
3.32) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีเป็นเพศ หญิงให้ ดา้นราคา มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.41) โดยปัจจยั
ย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ราคาท่ีดินต่อตารางวาถูกกว่าโครงการอ่ืนในบริเวณ
เดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 4.05)ราคาของบา้นถูกกว่าเม่ือเทียบกบับา้นลกัษณะเดียวกนัของโครงการอ่ืนท่ีอยู่
ใกล้เคียง (ค่าเฉล่ีย 4.01)และสามารถเลือกวิธีช าระเงินค่าบ้านและท่ีดิน ได้ทั้ งเงินสดและเงินผ่อน 
(ค่าเฉล่ีย 3.83) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของลูกค้าท่ีมีต่อปัจจัยด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
จ าแนกตามเพศ 
 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

เพศ 

ชาย หญิง 

N = 59 N = 71 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
3.1 สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลโครงการทางโทรศพัทไ์ดต้ามเวลาท าการ 

(8.00 – 18.00 น.) 
3.76 3.77 

(มาก) (มาก) 
3.2 สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตได ้เช่น Website Facebook 

ของโครงการ เป็นตน้ 
3.35 3.44 

(ปานกลาง) (มาก) 
3.3 ส านกังานขายของโครงการ อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่นวดั โรงเรียน 

ธนาคาร เป็นตน้ 
4.70 4.04 

(มากท่ีสุด) (มาก) 
3.4 ความสะดวกในการเดินทางเขา้ ออก ของโครงการ 3.79 2.90 

(มาก) (ปานกลาง) 
3.5 มีการออกบูทตามหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ 3.66 3.78 

(มาก) (มาก) 
3.6 ส านกังานขายตกแต่งสวยงาม กวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั 2.86 2.45 

(ปานกลาง) (นอ้ย) 

3.7 การแนะน าและพาชมบา้นตวัอยา่งไดน่้าสนใจ 2.98 2.91 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.8 ขั้นตอนในการซ้ือบา้นไม่ยุง่ยาก ไม่ซบัซอ้นมีความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการหลงัการขาย 

4.64 4.42 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.9 การร้องเรียนแจง้ปัญหากบัโครงการหลงัการเขา้พกัอาศยั มีความสะดวก
และรวดเร็วในการตอบสนองจากทางโครงการ 

2.96 2.78 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.63 3.39 

(มาก) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.30พบวา่ ลูกคา้ท่ีเป็นเพศ ชายให้ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ส านกังานขาย
ของโครงการ อยู่ใกลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.70) ขั้นตอนในการ
ซ้ือบา้นไม่ยุง่ยาก ไม่ซับซ้อน มีความรวดเร็วในการให้บริการหลงัการขาย (ค่าเฉล่ีย 4.64) และความ
สะดวกในการเดินทางเขา้ออกของโครงการ (ค่าเฉล่ีย 3.79) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีเป็นเพศหญิงให้ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ขั้นตอนในการซ้ือบ้านไม่
ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีความรวดเร็วในการให้บริการหลงัการขาย (ค่าเฉล่ีย 4.42)ส านักงานขายของ
โครงการ อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.04) และมีการออกบูท
ตามหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.78) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนก
ตามเพศ 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

เพศ 

ชาย หญิง 

N = 59 N = 71 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
4.1 มีการใชส่ื้อต่างๆ ในการโฆษณาครอบคลุมหลายส่ือเช่น แผน่พบั 

ใบปลิว หรือ โบวช์วัร์ ทางอินเตอร์เน็ต และทางวทิย ุ
4.59 4.74 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
4.2 การส่ือสารโครงการผา่นทาง แผน่พบั ใบปลิว หรือโบวช์วัร์ มีความ

สวยงาม ใหข้อ้มูลชดัเจนและครบถว้น 
2.96 3.19 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
4.3 การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่ เช่น ส่ีแยกตน้ เกว๋น (เทศบาลต าบล

หนองควาย) ส่ีแยกพืชสวนโลก เป็นตน้ 
4.63 4.57 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
4.4 การมีส่วนลดราคาในช่วงเทศกาล เช่น วนัแม่วนัปีใหม่ เป็นตน้ 2.79 2.90 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
4.5 มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร Home Buyer's Guide Chiang 

Mai เป็นตน้ 
4.09 4.48 

(มาก) (มากท่ีสุด) 
4.6 มีการส่งเสริมการขาย เช่น การตกแต่งสวน แอร์ติดตั้งมุง้ลวด เหลก็ดดั 

เป็นตน้ 
3.61 3.53 

(มาก) (มาก) 
4.7 หน่วยรถกระจายเสียงประชาสมัพนัธ์โครงการในยา่นชุมชน 2.27 2.25 

(นอ้ย) (นอ้ย) 
4.8 มีการส่งเสริมการขายโดยใหฟ้รีคา่ธรรมเนียมการโอนบา้นจดัสรรของ

โครงการ 
2.74 2.95 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.9 พนกังานมีความสุภาพ มารยาทดีมีการกล่าวทกัทายลูกคา้สม ่าเสมอ 3.66 3.83 
(มาก) (มาก) 

4.10 พนกังานขายมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้ 2.84 3.42 
(ปานกลาง) (มาก) 

4.11 พนกังานมีความรู้ความสามารถในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบับา้นจดัสรร
ของโครงการ 

3.43 3.90 
(มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนก
ตามเพศ(ต่อ) 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

เพศ 

ชาย หญิง 

N = 59 N = 71 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

4.12 ความเอาใจใส่ลูกคา้ของพนกังานขาย 3.39 3.92 
(ปานกลาง) (มาก) 

4.13 มีเจา้หนา้ท่ีแนะน าและใหค้วามสะดวกในขั้นตอนการขอสินเช่ือจาก
สถาบนัการเงิน 

3.02 3.48 
(ปานกลาง) (มาก) 

4.14 พนกังานขายแต่งกายในเคร่ืองแบบของโครงการ 3.40 3.79 
(ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.39 3.64 

(ปานกลาง) (มาก) 
 

จากตารางท่ี 4.31พบว่า ลูกคา้ท่ีเป็นเพศ ชายให้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การโฆษณา
โดยป้ายขนาดใหญ่ เช่น ส่ีแยกต้น เกว๋น (เทศบาลต าบลหนองควาย) ส่ีแยกพืชสวนโลก เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 4.63)มีการใช้ส่ือต่างๆ ในการโฆษณาครอบคลุมหลายส่ือ เช่น แผ่นพบั ใบปลิว หรือ โบว์
ชวัร์ ทางอินเตอร์เน็ต และทางวิทย ุ(ค่าเฉล่ีย 4.59)และมีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร Home 
Buyer's Guide Chiang Mai เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.09) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีเป็นเพศหญิงให้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.64) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ มีการใช้ส่ือต่างๆ ในการโฆษณา
ครอบคลุมหลายส่ือ เช่น แผน่พบั ใบปลิว หรือ โบวช์วัร์ ทางอินเตอร์เน็ต และทางวิทยุ (ค่าเฉล่ีย 4.74)
การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่ เช่น ส่ีแยกตน้ เกว๋น (เทศบาลต าบลหนองควาย) ส่ีแยกพืชสวนโลก 
เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 4.57)และมีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร Home Buyer's Guide Chiang 
Mai เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.48) ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.32 แสดงค่าเฉล่ียและระดับส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกค้าในการซ้ือบ้านใน 
โครงการมาลาดาโฮม แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ 

ส่วนประสมการตลาด 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 59 N = 71 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.46 มาก 3.59 มาก 

ดา้นราคา 3.14 ปานกลาง 3.41 มาก 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.63 มาก 3.39 ปานกลาง 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.39 ปานกลาง 3.64 มาก 
 

 

จากตารางท่ี 4.32พบว่า ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบ้านใน โครงการ
มาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศส าหรับลูกคา้ท่ีเป็นเพศชายสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63)ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.46)ดา้น
การส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39)และดา้นราคา  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.14)ตามล าดบั 

ส าหรับลูกคา้ท่ีเป็นเพศหญิงสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือดา้น
การส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64)ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59)ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.41)และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39)
ตามล าดบั 
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5.2 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าในการซ้ือบ้าน โครงการบ้านจัดสรรมาลาดาโฮม 
แอนด์ รีสอร์ท จังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด 

 

ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์จ  าแนกตามระดบั
การศึกษาสูงสุด 
 

ด้านผลติภณัฑ์ 

ระดบัการศึกษาสูงสุด 

ต า่กว่า  
ปริญญาตรี 

เท่ากบัหรือ สูง
กว่า ปริญญาตรี 

N = 53 N = 77 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
1.1 คุณภาพและมาตรฐานวสัดุของวสัดุก่อสร้างบา้นตรงตามความ

ตอ้งการ 
3.60 3.96 

(มาก) (มาก) 
1.2 ขนาดของบา้นและพ้ืนท่ีดินของโครงการมีขนาดเหมาะสมตรง

ความตอ้งการ 
4.71 4.54 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
1.3 รูปแบบของบา้นสวยงาม 4.43 4.68 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
1.4 คุณภาพและมาตรฐานของวสัดุ –อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการก่อสร้างบา้น 3.51 3.71 

(มาก) (มาก) 
1.5 ความโดดเด่นและความทนัสมยัของแบบบา้น 4.64 4.66 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
1.6 มีจ านวนแบบบา้นใหเ้ลือกหลายแบบและสามารถปรับเปล่ียน

แบบบา้นไดต้ามความตอ้งการ 
3.02 3.05 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.7 สีของตวับา้นและหลงัคา 3.40 3.80 

(ปานกลาง) (มาก) 
1.8 พ้ืนท่ีใชส้อยมีขนาดเพียงพอต่อความตอ้งการ 3.46 3.38 

(มาก) (ปานกลาง) 
1.9 การวางผงับริเวณบา้นภายในโครงการเหมาะสมเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 
2.91 3.23 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.10 ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ (ถนน ไฟฟ้า ประปา) 3.46 3.98 

(มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์จ  าแนกตามระดบั
การศึกษาสูงสุด (ต่อ) 
 

ด้านผลติภณัฑ์ 

ระดบัการศึกษาสูงสุด 

ต า่กว่า  
ปริญญาตรี 

เท่ากบัหรือ สูง
กว่า ปริญญาตรี 

N = 53 N = 77 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
1.11 ระบบรักษาความปลอดภยัของโครงการ 3.67 3.86 

(มาก) (มาก) 
1.12 ช่ือเสียงของโครงการมาลาดาโฮม แอนด ์รีสอร์ทจงัหวดัเชียงใหม่ 2.96 3.41 

(ปานกลาง) (มาก) 
1.13 บา้นสร้างเสร็จพร้อมขาย (เขา้อยูไ่ดท้นัที) 3.12 3.11 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.14 มีการตกแต่งภายในดว้ยเฟอร์นิเจอร์พร้อมเขา้อยู ่ 3.23 3.19 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.15 มีแบบบา้นตวัอยา่งใหเ้ลือกก่อนตดัสินใจซ้ือ 3.91 3.85 

(มาก) (มาก) 
1.16 มีการใชว้สัดุอุปกรณ์พิเศษ เช่น แผน่กนัความร้อนใตห้ลงัคา 

กระจกตดัแสง ระบบส ารองน ้ า เป็นตน้ 
2.59 2.65 

(นอ้ย) (ปานกลาง) 
1.17 โครงการถมดินสูง น ้ าไม่ท่วม 3.94 3.59 

(มาก) (มาก) 
1.18 พ้ืนท่ีใชส้อยกวา้งขวาง (150 – 260ตารางเมตร) 3.10 2.95 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.19 ถนนในโครงการกวา้งขวาง (9 -  12 เมตร) 3.59 3.39 

(มาก) (ปานกลาง) 
1.20 การตกแต่งในโครงการและบริเวณบา้นมีความสวยงาม 3.66 3.73 

(มาก) (มาก) 
1.21 การวางผงัโครงการท่ีเป็นระเบียบ 3.64 3.56 

(มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์จ  าแนกตามระดบั
การศึกษาสูงสุด (ต่อ) 
 

ด้านผลติภณัฑ์ 

ระดบัการศึกษาสูงสุด 

ต า่กว่า  
ปริญญาตรี 

เท่ากบัหรือ สูง
กว่า ปริญญาตรี 

N = 53 N = 77 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
1.22 ภูมิทศัน์สภาพแวดลอ้ม 3.06 3.07 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.23 ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือสโมสร เช่น ฟิตเนส เป็นตน้ 3.11 3.17 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.24 มีการรับประกนังานก่อสร้าง 1 ปี หลงัการโอนบา้น 2.86 2.89 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.48 3.56 

(มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.33พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด ต ่ากวา่ ปริญญาตรี ให้ ดา้นผลิตภณัฑ ์

มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ขนาดของบา้นและพื้นท่ีดินของโครงการมีขนาดเหมาะสมตรงความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.71) ความ
โดดเด่นและความทนัสมยัของแบบบา้น (ค่าเฉล่ีย 4.64) และรูปแบบของบา้นสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.43) 
ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด เท่ากบั หรือ สูงกว่า ปริญญาตรี ให้ ด้านผลิตภณัฑ์ มีผลมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 
รูปแบบของบา้นสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.68) ความโดดเด่นและความทนัสมยัของแบบบา้น (ค่าเฉล่ีย 4.66) 
และขนาดของบ้านและพื้นท่ีดินของโครงการมีขนาดเหมาะสมตรงความต้องการ (ค่าเฉล่ีย 4.54) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของลูกค้าท่ีมีต่อปัจจัยด้านราคา จ าแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุด 
 

ด้านราคา 

ระดบัการศึกษาสูงสุด 

ต า่กว่า 
ปริญญาตรี 

เท่ากบัหรือ สูง
กว่า ปริญญาตรี 

N = 53 N = 77 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
2.1 ราคาของบา้นถูกกวา่เม่ือเทียบกบับา้นลกัษณะเดียวกนัของโครงการ

อ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียง 
3.39 4.19 

(ปานกลาง) (มาก) 
2.2 ราคาท่ีดินต่อตารางวาถูกกวา่โครงการอ่ืนในบริเวณเดียวกนั 3.70 3.73 

(มาก) (มาก) 
2.3 จ านวนเงินจอง 10,000 – 20,000 บาท 2.56 2.73 

(นอ้ย) (ปานกลาง) 
2.4 จ านวนเงินดาวน์ ร้อยละ10-15 ของราคาบา้น 2.78 3.42 

(ปานกลาง) (มาก) 
2.5 ระยะเวลาการจ่ายเงินดาวน์ 6 – 18 เดือน 3.16 3.11 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
2.6 ค่าสาธารณูปโภค หรือค่าส่วนกลางถูกกวา่โครงการอ่ืน 3.02 3.15 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
2.7 มีส่วนลดเม่ือซ้ือดว้ยเงินสด ประมาณร้อยละ 5 -10 ของราคาบา้น

และท่ีดิน 
2.77 3.28 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
2.8 มีการแสดงราคาบา้นพร้อมท่ีดินชดัเจน 3.63 3.69 

(มาก) (มาก) 
2.9 สามารถผอ่นเงินดาวน์ดว้ยบตัรเครดิตได ้ 2.57 3.10 

(นอ้ย) (ปานกลาง) 
2.10 สามารถเลือกวธีิช าระเงินค่าบา้นและท่ีดินไดท้ั้งเงินสดและเงินผอ่น 3.21 3.82 

(ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.08 3.42 

(ปานกลาง) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.34พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด ต ่ากวา่ ปริญญาตรีให้ ดา้นราคา มีผล
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.08) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ราคาท่ีดินต่อตารางวาถูกกว่าโครงการอ่ืนในบริเวณเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 3.70) มีการแสดงราคาบา้น
พร้อมท่ีดินชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.63) และราคาของบ้านถูกกว่าเม่ือเทียบกบับา้นลกัษณะเดียวกนัของ
โครงการอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียง (ค่าเฉล่ีย 3.39) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด เท่ากบั หรือ สูงกวา่ ปริญญาตรีให ้ดา้นราคา มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาของบา้นถูก
กวา่เม่ือเทียบกบับา้นลกัษณะเดียวกนัของโครงการอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียง (ค่าเฉล่ีย 4.19) สามารถเลือกวิธี
ช าระเงินค่าบา้นและท่ีดินไดท้ั้งเงินสดและเงินผอ่น (ค่าเฉล่ีย 3.82) และราคาท่ีดินต่อตารางวาถูกกว่า
โครงการอ่ืนในบริเวณเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 3.73) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของลูกค้าท่ีมีต่อปัจจัยด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ระดบัการศึกษาสูงสุด 

ต า่กว่า 
ปริญญาตรี 

เท่ากบัหรือ สูง
กว่า ปริญญาตรี 

N = 53 N = 77 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

3.1 สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลโครงการทางโทรศพัทไ์ดต้ามเวลาท า
การ (8.00 – 18.00 น.) 

3.70 3.81 
(มาก) (มาก) 

3.2 สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตได ้เช่น Website 
Facebook ของโครงการ เป็นตน้ 

3.28 3.48 
(ปานกลาง) (มาก) 

3.3 ส านกังานขายของโครงการ อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่นวดั โรงเรียน 
ธนาคาร เป็นตน้ 

4.17 4.45 
(มาก) (มากท่ีสุด) 

3.4 ความสะดวกในการเดินทางเขา้ ออก ของโครงการ 3.01 3.49 
(ปานกลาง) (มาก) 

3.5 มีการออกบูทตามหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ 3.60 3.80 
(มาก) (มาก) 

3.6 ส านกังานขายตกแต่งสวยงาม กวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั 2.58 2.68 
(นอ้ย) (ปานกลาง) 

3.7 การแนะน าและพาชมบา้นตวัอยา่งไดน่้าสนใจ 2.56 3.20 
(นอ้ย) (ปานกลาง) 

3.8 ขั้นตอนในการซ้ือบา้นไม่ยุง่ยาก ไม่ซบัซอ้นมีความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการหลงัการขาย 

4.37 4.62 
(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.9 การร้องเรียนแจง้ปัญหากบัโครงการหลงัการเขา้พกัอาศยั มีความ
สะดวกและรวดเร็วในการตอบสนองจากทางโครงการ 

2.79 2.99 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.34 3.61 

(ปานกลาง) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดต ่ากวา่ปริญญาตรีให้ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายมีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ขั้นตอนในการซ้ือบา้นไม่ยุง่ยากไม่ซับซ้อนมีความรวดเร็วในการให้บริการหลงัการ
ขาย (ค่าเฉล่ีย 4.37)ส านักงานขายของโครงการอยู่ใกล้แหล่งชุมชนเช่นวดัโรงเรียนธนาคารเป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.17) และสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลโครงการทางโทรศพัท์ไดต้ามเวลาท าการ (8.00 – 
18.00 น.) (ค่าเฉล่ีย 3.70) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดเท่ากบัหรือสูงกวา่ปริญญาตรีใหด้า้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมี
ผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่
ขั้นตอนในการซ้ือบา้นไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนมีความรวดเร็วในการให้บริการหลงัการขาย (ค่าเฉล่ีย 
4.62) ส านกังานขายของโครงการอยูใ่กลแ้หล่งชุมชนเช่นวดัโรงเรียนธนาคารเป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.45) 
และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลโครงการทางโทรศัพท์ได้ตามเวลาท าการ (8.00 – 18.00 น.) 
(ค่าเฉล่ีย 3.81) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนก
ตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัการศึกษาสูงสุด 

ต า่กว่า 
ปริญญาตรี 

เท่ากบัหรือ สูง
กว่า ปริญญาตรี 

N = 53 N = 77 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
4.1 มีการใชส่ื้อต่างๆ ในการโฆษณาครอบคลุมหลายส่ือเช่น แผน่พบั 

ใบปลิว หรือ โบวช์วัร์ ทางอินเตอร์เน็ต และทางวทิย ุ
4.64 4.67 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
4.2 การส่ือสารโครงการผา่นทาง แผน่พบั ใบปลิว หรือโบวช์วัร์ มีความ

สวยงาม ใหข้อ้มูลชดัเจนและครบถว้น 
3.54 2.72 

(มาก) (ปานกลาง) 
4.3 การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่ เช่น ส่ีแยกตน้ เกว๋น (เทศบาลต าบล

หนองควาย) ส่ีแยกพืชสวนโลก เป็นตน้ 
4.73 4.45 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
4.4 การมีส่วนลดราคาในช่วงเทศกาล เช่น วนัแม่วนัปีใหม่ เป็นตน้ 3.10 2.65 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
4.5 มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร Home Buyer's Guide 

Chiang Mai เป็นตน้ 
4.52 4.10 

(มากท่ีสุด) (มาก) 
4.6 มีการส่งเสริมการขาย เช่น การตกแต่งสวน แอร์ติดตั้งมุง้ลวด 

เหลก็ดดั เป็นตน้ 
3.93 3.32 

(มาก) (ปานกลาง) 
4.7 หน่วยรถกระจายเสียงประชาสมัพนัธ์โครงการในยา่นชุมชน 2.45 2.16 

(นอ้ย) (นอ้ย) 
4.8 มีการส่งเสริมการขายโดยใหฟ้รีคา่ธรรมเนียมการโอนบา้นจดัสรร

ของโครงการ 
3.15 2.63 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
4.9 พนกังานมีความสุภาพ มารยาทดีมีการกล่าวทกัทายลูกคา้สม ่าเสมอ 3.91 3.64 

(มาก) (มาก) 
4.10 พนกังานขายมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้ 3.18 3.07 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
4.11 พนกังานมีความรู้ความสามารถในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบับา้นจดัสรร

ของโครงการ 
3.84 3.52 

(มาก) (มาก) 
4.12 ความเอาใจใส่ลูกคา้ของพนกังานขาย 3.62 3.63 

(มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนก
ตามระดบัการศึกษาสูงสุด(ต่อ) 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัการศึกษาสูงสุด 

ต า่กว่า 
ปริญญาตรี 

เท่ากบัหรือ สูง
กว่า ปริญญาตรี 

N = 53 N = 77 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
4.13 

 
มีเจา้หนา้ท่ีแนะน าและใหค้วามสะดวกในขั้นตอนการขอสินเช่ือจาก
สถาบนัการเงิน 

3.23 3.23 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.14 พนกังานขายแต่งกายในเคร่ืองแบบของโครงการ 3.54 3.60 
(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.67 3.39 

(มาก) (ปานกลาง) 
 

จากตารางท่ี 4.36พบวา่ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดต ่ากว่าปริญญาตรีให้ดา้นการส่งเสริม
การตลาดมีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย3.67) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด3ล าดบั
แรกไดแ้ก่การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่เช่นส่ีแยกตน้เกว๋น (เทศบาลต าบลหนองควาย) ส่ีแยกพืช
สวนโลกเป็นต้น (ค่าเฉล่ีย4.73)มีการใช้ส่ือต่างๆในการโฆษณาครอบคลุมหลายส่ือเช่นแผ่นพับ
ใบปลิวหรือโบวช์วัร์ทางอินเตอร์เน็ตและทางวิทยุ (ค่าเฉล่ีย4.64)และมีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆเช่น
นิตยสารHome Buyer's Guide Chiang Mai เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย4.52) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดเท่ากบัหรือสูงกว่าปริญญาตรีให้ดา้นการส่งเสริมการตลาดมี
ผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย3.39) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด3ล าดบัแรก
ได้แก่มีการใช้ส่ือต่างๆในการโฆษณาครอบคลุมหลายส่ือเช่นแผ่นพบัใบปลิวหรือโบว์ชัวร์ทาง
อินเตอร์เน็ตและทางวิทยุ (ค่าเฉล่ีย4.67)การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่เช่นส่ีแยกตน้เกว๋น (เทศบาล
ต าบลหนองควาย) ส่ีแยกพืชสวนโลกเป็นต้น (ค่าเฉล่ีย4.45)และมีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆเช่น
นิตยสารHome Buyer's Guide Chiang Mai เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย4.10) ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.37 แสดงค่าเฉล่ียและระดับส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกค้าในการซ้ือบ้านใน 
โครงการมาลาดาโฮม แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
 

ส่วนประสมการตลาด 

ระดับการศึกษาสูงสุด 

ต ่ากว่า ปริญญาตรี เท่ากบั หรือ สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

N = 53 N = 77 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.48 มาก 3.56 มาก 

ดา้นราคา 3.08 ปานกลาง 3.42 มาก 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.34 ปานกลาง 3.61 มาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.67 มาก 3.39 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.37พบว่า ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบ้านใน โครงการ

มาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามการศึกษาสูงสุด ส าหรับลูกคา้ท่ีมี ระดับ
การศึกษาสูงสุดต ่ากวา่ ปริญญาตรีสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือดา้น
การส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67)ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.48) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34)และดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.08) ตามล าดบั 

ส าหรับลูกคา้ท่ีมี ระดบัการศึกษาสูงสุดเท่ากบั หรือ สูงกวา่ ปริญญาตรีสามารถเรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.61)ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56)ดา้นราคา  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) และดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ี
มีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) ตามล าดบั 
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5.3 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าในการซ้ือบ้าน โครงการบ้านจัดสรรมาลาดาโฮม 
แอนด์ รีสอร์ท จังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามประวตัิการซ้ือบ้านจัดสรร 

 

ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์จ  าแนกตามประวติั
การซ้ือบา้นจดัสรร 
 

ด้านผลติภณัฑ์ 

ประวตักิารซือ้บ้านจดัสรร 

ไม่เคยซ้ือบ้าน
จดัสรร 

เคยซ้ือบ้าน
จดัสรร 

N = 56 N = 74 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
1.1 คุณภาพและมาตรฐานวสัดุของวสัดุก่อสร้างบา้นตรงตามความ

ตอ้งการ 
3.78 3.82 

(มาก) (มาก) 
1.2 ขนาดของบา้นและพ้ืนท่ีดินของโครงการมีขนาดเหมาะสมตรงความ

ตอ้งการ 
4.50 4.70 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
1.3 รูปแบบของบา้นสวยงาม 4.57 4.58 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
1.4 คุณภาพและมาตรฐานของวสัดุ –อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการก่อสร้างบา้น 3.54 3.69 

(มาก) (มาก) 
1.5 ความโดดเด่นและความทนัสมยัของแบบบา้น 4.44 4.80 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
1.6 มีจ านวนแบบบา้นใหเ้ลือกหลายแบบและสามารถปรับเปล่ียนแบบ

บา้นไดต้ามความตอ้งการ 
3.09 2.99 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.7 สีของตวับา้นและหลงัคา 3.43 3.61 

(มาก) (มาก) 
1.8 พ้ืนท่ีใชส้อยมีขนาดเพียงพอต่อความตอ้งการ 3.30 3.49 

(ปานกลาง) (มาก) 
1.9 การวางผงับริเวณบา้นภายในโครงการเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อย 3.00 3.18 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์จ  าแนกตามประวติั
การซ้ือบา้นจดัสรร (ต่อ) 
 

ด้านผลติภณัฑ์ 

ประวตักิารซือ้บ้านจดัสรร 

ไม่เคยซ้ือบ้าน
จดัสรร 

เคยซ้ือบ้าน
จดัสรร 

N = 56 N = 74 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
1.10 ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ (ถนน ไฟฟ้า ประปา) 3.68 3.85 

(มาก) (มาก) 
1.11 ระบบรักษาความปลอดภยัของโครงการ 3.67 3.86 

(มาก) (มาก) 
1.12 ช่ือเสียงของโครงการมาลาดาโฮม แอนด ์รีสอร์ทจงัหวดัเชียงใหม่ 3.00 3.43 

(ปานกลาง) (มาก) 
1.13 บา้นสร้างเสร็จพร้อมขาย (เขา้อยูไ่ดท้นัที) 3.07 3.15 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.14 มีการตกแต่งภายในดว้ยเฟอร์นิเจอร์พร้อมเขา้อยู ่ 3.23 3.18 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.15 มีแบบบา้นตวัอยา่งใหเ้ลือกก่อนตดัสินใจซ้ือ 3.98 3.80 

(มาก) (มาก) 
1.16 มีการใชว้สัดุอุปกรณ์พิเศษ เช่น แผน่กนัความร้อนใตห้ลงัคา กระจก

ตดัแสง ระบบส ารองน ้ า เป็นตน้ 
2.66 2.61 

(ปานกลาง) (นอ้ย) 
1.17 โครงการถมดินสูง น ้ าไม่ท่วม 3.77 3.86 

(มาก) (มาก) 
1.18 พ้ืนท่ีใชส้อยกวา้งขวาง (150 – 260ตารางเมตร) 3.21 2.93 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.19 ถนนในโครงการกวา้งขวาง (9 -  12 เมตร) 3.55 3.42 

(มาก) (มาก) 
1.20 การตกแต่งในโครงการและบริเวณบา้นมีความสวยงาม 3.62 3.73 

(มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์จ  าแนกตามประวติั
การซ้ือบา้นจดัสรร (ต่อ) 
 

ด้านผลติภณัฑ์ 

ประวตักิารซือ้บ้านจดัสรร 

ไม่เคยซ้ือบ้าน
จดัสรร 

เคยซ้ือบ้าน
จดัสรร 

N = 56 N = 74 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
1.21 การวางผงัโครงการท่ีเป็นระเบียบ 3.55 3.65 

(มาก) (มาก) 
1.22 ภูมิทศัน์สภาพแวดลอ้ม 2.80 3.25 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.23 ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือสโมสร เช่น ฟิตเนส เป็นตน้ 2.90 3.32 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.24 มีการรับประกนังานก่อสร้าง 1 ปี หลงัการโอนบา้น 2.96 2.82 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.47 3.57 

(มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.38พบว่า ลูกคา้ท่ีมีประวติัการซ้ือบา้นจดัสรร ไม่เคยซ้ือบา้นจดัสรร ให้ ด้าน

ผลิตภณัฑ์ มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ รูปแบบของบา้นสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.57) ขนาดของบา้นและพื้นท่ีดินของโครงการ มีขนาด
เหมาะสมตรงความต้องการ (ค่าเฉล่ีย 4.50)และความโดดเด่นและความทันสมัยของแบบบ้าน 
(ค่าเฉล่ีย 4.44) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีประวติัการซ้ือบา้นจดัสรร เคยซ้ือบา้นจดัสรร ให้ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความโดดเด่น
และความทนัสมยัของแบบบ้าน (ค่าเฉล่ีย 4.80)ขนาดของบ้านและพื้นท่ีดินของโครงการ มีขนาด
เหมาะสมตรงความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.70)และรูปแบบของบา้นสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.58) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามประวติัการ
ซ้ือบา้นจดัสรร 
 

ด้านราคา 

ประวตักิารซือ้บ้านจดัสรร 

ไม่เคยซ้ือ
บ้านจดัสรร 

เคยซ้ือบ้าน
จดัสรร 

N = 56 N = 74 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
2.1 ราคาของบา้นถูกกวา่เม่ือเทียบกบับา้นลกัษณะเดียวกนัของโครงการอ่ืนท่ี

อยูใ่กลเ้คียง 
3.62 4.10 

(มาก) (มาก) 
2.2 ราคาท่ีดินต่อตารางวาถูกกวา่โครงการอ่ืนในบริเวณเดียวกนั 3.39 3.94 

(ปานกลาง) (มาก) 
2.3 จ านวนเงินจอง 10,000 – 20,000 บาท 2.73 2.62 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
2.4 จ านวนเงินดาวน์ ร้อยละ10-15 ของราคาบา้น 2.98 3.28 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
2.5 ระยะเวลาการจ่ายเงินดาวน์ 6 – 18 เดือน 3.03 3.20 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
2.6 ค่าสาธารณูปโภค หรือค่าส่วนกลางถูกกวา่โครงการอ่ืน 3.00 3.18 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
2.7 มีส่วนลดเม่ือซ้ือดว้ยเงินสด ประมาณร้อยละ 5 -10 ของราคาบา้นและ

ท่ีดิน 
2.81 3.28 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.8 มีการแสดงราคาบา้นพร้อมท่ีดินชดัเจน 3.39 3.88 
(ปานกลาง) (มาก) 

2.9 สามารถผอ่นเงินดาวน์ดว้ยบตัรเครดิตได ้ 2.84 2.93 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.10 สามารถเลือกวธีิช าระเงินค่าบา้นและท่ีดินไดท้ั้งเงินสดและเงินผอ่น 3.41 3.69 
(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.12 3.41 

(ปานกลาง) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.39 พบว่า ลูกคา้ท่ีมีประวติัการซ้ือบา้นจดัสรร ไม่เคยซ้ือบา้นจดัสรรให้ ด้าน
ราคา มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.12) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกได้แก่ราคาของบ้านถูกกว่าเม่ือเทียบกับบ้านลักษณะเดียวกันของโครงการอ่ืนท่ีอยู่ใกล้เคียง 
(ค่าเฉล่ีย 3.62)สามารถเลือกวิธีช าระเงินค่าบา้นและท่ีดิน ได้ทั้งเงินสดและเงินผ่อน (ค่าเฉล่ีย 3.41)
และราคาท่ีดินต่อตารางวาถูกกวา่โครงการอ่ืนในบริเวณเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 3.39) ตามล าดบั 

ลูกค้าท่ีมีประวติัการซ้ือบ้านจดัสรร เคยซ้ือบา้นจดัสรรให้ ด้านราคา มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.41) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ราคาของบา้นถูก
กว่าเม่ือเทียบกับบ้านลกัษณะเดียวกันของโครงการอ่ืนท่ีอยู่ใกล้เคียง (ค่าเฉล่ีย 4.10)ราคาท่ีดินต่อ
ตารางวาถูกกว่าโครงการอ่ืนในบริเวณเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 3.94)และมีการแสดงราคาบา้นพร้อมท่ีดิน
ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.88) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.40 แสดงค่าเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของลูกค้าท่ีมีต่อปัจจัยด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
จ าแนกตามประวติัการซ้ือบา้นจดัสรร 
 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ประวตักิารซือ้บ้านจดัสรร 

ไม่เคยซ้ือบ้าน
จดัสรร 

เคยซ้ือบ้าน
จดัสรร 

N = 56 N = 74 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
3.1 สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลโครงการทางโทรศพัทไ์ดต้ามเวลาท าการ 

(8.00 – 18.00 น.) 
3.60 3.89 

(มาก) (มาก) 
3.2 สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตได ้เช่น Website 

Facebook ของโครงการ เป็นตน้ 
3.34 3.42 

(ปานกลาง) (มาก) 
3.3 ส านกังานขายของโครงการ อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่นวดั โรงเรียน 

ธนาคาร เป็นตน้ 
4.20 4.45 

(มาก) (มากท่ีสุด) 
3.4 ความสะดวกในการเดินทางเขา้ ออก ของโครงการ 3.03 3.53 

(ปานกลาง) (มาก) 
3.5 มีการออกบูทตามหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ 3.48 3.91 

(มาก) (มาก) 
3.6 ส านกังานขายตกแต่งสวยงาม กวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั 2.79 2.54 

(ปานกลาง) (นอ้ย) 
3.7 การแนะน าและพาชมบา้นตวัอยา่งไดน่้าสนใจ 2.88 3.02 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
3.8 ขั้นตอนในการซ้ือบา้นไม่ยุง่ยาก ไม่ซบัซอ้นมีความรวดเร็วในการ

ใหบ้ริการหลงัการขาย 
4.52 4.53 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
3.9 การร้องเรียนแจง้ปัญหากบัโครงการหลงัการเขา้พกัอาศยั มีความ

สะดวกและรวดเร็วในการตอบสนองจากทางโครงการ 
2.60 3.06 

(นอ้ย) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.38 3.59 

(ปานกลาง) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.40พบว่า ลูกคา้ท่ีมีประวติัการซ้ือบ้านจดัสรร ไม่เคยซ้ือบา้นจดัสรรให้ ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ขั้นตอนในการซ้ือบา้นไม่ยุ่งยาก ไม่ซบัซ้อน มีความรวดเร็วในการ
ให้บริการหลังการขาย (ค่าเฉล่ีย 4.52)ส านักงานขายของโครงการ อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น วดั 
โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.20) และสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลโครงการทางโทรศพัทไ์ด้
ตามเวลาท าการ (8.00 – 18.00 น.) (ค่าเฉล่ีย 3.60) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีประวติัการซ้ือบา้นจดัสรร เคยซ้ือบา้นจดัสรรให้ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  มีผล
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 
ขั้นตอนในการซ้ือบา้นไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีความรวดเร็วในการให้บริการหลงัการขาย (ค่าเฉล่ีย 
4.53)ส านักงานขายของโครงการ อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
4.45)และมีการออกบูทตามหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.91) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนก
ตามประวติัการซ้ือบา้นจดัสรร 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ประวตักิารซือ้บ้านจดัสรร 

ไม่เคยซ้ือบ้าน
จดัสรร 

เคยซ้ือบ้าน
จดัสรร 

N = 56 N = 74 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
4.1 มีการใชส่ื้อต่างๆ ในการโฆษณาครอบคลุมหลายส่ือเช่น แผน่พบั 

ใบปลิว หรือ โบวช์วัร์ ทางอินเตอร์เน็ต และทางวทิย ุ
4.67 4.62 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
4.2 การส่ือสารโครงการผา่นทาง แผน่พบั ใบปลิว หรือโบวช์วัร์ มี

ความสวยงาม ใหข้อ้มูลชดัเจนและครบถว้น 
3.04 3.09 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
4.3 การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่ เช่น ส่ีแยกตน้ เกว๋น (เทศบาลต าบล

หนองควาย) ส่ีแยกพืชสวนโลก เป็นตน้ 
4.57 4.63 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
4.4 การมีส่วนลดราคาในช่วงเทศกาล เช่น วนัแม่วนัปีใหม่ เป็นตน้ 2.88 2.81 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
4.5 มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร Home Buyer's Guide 

Chiang Mai เป็นตน้ 
4.13 4.38 

(มาก) (มากท่ีสุด) 
4.6 มีการส่งเสริมการขาย เช่น การตกแต่งสวน แอร์ติดตั้งมุง้ลวด 

เหลก็ดดั เป็นตน้ 
3.50 3.64 

(มาก) (มาก) 
4.7 หน่วยรถกระจายเสียงประชาสมัพนัธ์โครงการในยา่นชุมชน 2.27 2.26 

(นอ้ย) (นอ้ย) 
4.8 มีการส่งเสริมการขายโดยใหฟ้รีคา่ธรรมเนียมการโอนบา้นจดัสรร

ของโครงการ 
2.82 2.85 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
4.9 พนกังานมีความสุภาพ มารยาทดีมีการกล่าวทกัทายลูกคา้สม ่าเสมอ 3.53 3.87 

(มาก) (มาก) 
4.10 พนกังานขายมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้ 2.93 3.24 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
4.11 พนกังานมีความรู้ความสามารถในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบับา้นจดัสรร

ของโครงการ 
3.52 3.74 

(มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนก
ตามประวติัการซ้ือบา้นจดัสรร(ต่อ) 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ประวตักิารซือ้บ้านจดัสรร 

ไม่เคยซ้ือบ้าน
จดัสรร 

เคยซ้ือบ้าน
จดัสรร 

N = 56 N = 74 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
4.12 ความเอาใจใส่ลูกคา้ของพนกังานขาย 3.55 3.69 

(มาก) (มาก) 
4.13 มีเจา้หนา้ท่ีแนะน าและใหค้วามสะดวกในขั้นตอนการขอสินเช่ือ

จากสถาบนัการเงิน 
3.36 3.14 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
4.14 พนกังานขายแต่งกายในเคร่ืองแบบของโครงการ 3.45 3.68 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.44 3.55 

(มาก) (มาก) 
 

จากตารางท่ี 4.41พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีประวติัการซ้ือบา้นจดัสรร ไม่เคยซ้ือบา้นจดัสรรให ้ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.44) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรกได้แก่ มีการใช้ส่ือต่างๆ ในการโฆษณาครอบคลุมหลายส่ือ เช่น แผ่นพบั ใบปลิว หรือ 
โบวช์วัร์ ทางอินเตอร์เน็ต และทางวิทยุ (ค่าเฉล่ีย 4.67)การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่ เช่น ส่ีแยกตน้ 
เกว๋น (เทศบาลต าบลหนองควาย) ส่ีแยกพืชสวนโลก เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.57) และมีการโฆษณาผา่นส่ือ
ต่างๆ เช่น นิตยสาร Home Buyer's Guide Chiang Mai เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.13) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีประวติัการซ้ือบา้นจดัสรร เคยซ้ือบา้นจดัสรรให้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีผลมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การ
โฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่ เช่น ส่ีแยกตน้ เกว๋น (เทศบาลต าบลหนองควาย) ส่ีแยกพืชสวนโลก เป็น
ตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.63) มีการใช้ส่ือต่างๆ ในการโฆษณาครอบคลุมหลายส่ือ เช่น แผ่นพบั ใบปลิว หรือ 
โบวช์วัร์ ทางอินเตอร์เน็ต และทางวิทยุ (ค่าเฉล่ีย 4.62) และมีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร 
Home Buyer's Guide Chiang Mai เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.38) ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.42 แสดงค่าเฉล่ียและระดับส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกค้าในการซ้ือบ้านใน 
โครงการมาลาดาโฮม แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามประวติัการซ้ือบา้นจดัสรร 
 

ส่วนประสมการตลาด 

ประวตัิการซ้ือบ้านจัดสรร 

ไม่เคยซ้ือบ้านจัดสรร เคยซ้ือบ้านจัดสรร 

N = 56 N = 74 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.47 มาก 3.57 มาก 

ดา้นราคา 3.12 ปานกลาง 3.41 มาก 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.38 ปานกลาง 3.59 มาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.44 มาก 3.55 มาก 
 

 

จากตารางท่ี 4.42พบว่า ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบ้านใน โครงการ
มาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามประวติัการซ้ือบา้นจดัสรรส าหรับลูกคา้ท่ีมี 
ประวติัการซ้ือบ้านจัดสรรไม่เคยซ้ือบ้านจดัสรรสามารถเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลได้
ดงัต่อไปน้ี คือดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47)ดา้นการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.44)ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38)ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.12) 

ส าหรับลูกคา้ท่ีมี ประวติัการซ้ือบา้นจดัสรรเคยซ้ือบา้นจดัสรรสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลได้ดงัต่อไปน้ี คือด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.59)ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57)ดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55)ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.41) 
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5.4 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าในการซ้ือบ้าน โครงการบ้านจัดสรรมาลาดาโฮม 
แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามรูปแบบของบ้านในโครงการมาลาดาโฮมแอนด์รีสอร์ท
จังหวดัเชียงใหม่  

 

ตารางที่ 4.43 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์จ  าแนกตามรูปแบบ
ของบา้นในโครงการมาลาดาโฮมแอนด์รีสอร์ทจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ด้านผลติภณัฑ์ 

รูปแบบของบ้านในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ 
รีสอร์ทจงัหวดัเชียงใหม่ 

บ้านเดีย่ว บ้านแฝด ทาว์นโฮม 

N = 48 N = 32 N = 50 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
1.1 คุณภาพและมาตรฐานวสัดุของวสัดุก่อสร้างบา้นตรง

ตามความตอ้งการ 
3.40 3.96 4.10 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
1.2 ขนาดของบา้นและพ้ืนท่ีดินของโครงการมีขนาด

เหมาะสมตรงความตอ้งการ 
4.42 4.75 4.69 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
1.3 รูปแบบของบา้นสวยงาม 4.31 4.68 4.77 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
1.4 คุณภาพและมาตรฐานของวสัดุ –อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ

ก่อสร้างบา้น 
3.32 3.67 3.87 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
1.5 ความโดดเด่นและความทนัสมยัของแบบบา้น 4.29 4.78 4.79 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
1.6 มีจ านวนแบบบา้นใหเ้ลือกหลายแบบและสามารถ

ปรับเปล่ียนแบบบา้นไดต้ามความตอ้งการ 
2.57 2.84 3.58 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (มาก) 
1.7 สีของตวับา้นและหลงัคา 3.20 3.65 3.76 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
1.8 พ้ืนท่ีใชส้อยมีขนาดเพียงพอต่อความตอ้งการ 3.34 3.63 3.34 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 
1.9 การวางผงับริเวณบา้นภายในโครงการเหมาะสมเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 
3.16 3.10 3.01 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.43 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์จ  าแนกตามรูปแบบ
ของบา้นในโครงการมาลาดาโฮมแอนด์รีสอร์ทจงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 
 

ด้านผลติภณัฑ์ 

รูปแบบของบ้านในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ 
รีสอร์ทจงัหวดัเชียงใหม่ 

บ้านเดีย่ว บ้านแฝด ทาว์นโฮม 

N = 48 N = 32 N = 50 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
1.10 ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ (ถนน ไฟฟ้า 

ประปา) 
3.70 3.71 3.89 

(มาก) (มาก) (มาก) 
1.11 ระบบรักษาความปลอดภยัของโครงการ 3.67 3.61 3.97 

(มาก) (มาก) (มาก) 
1.12 ช่ือเสียงของโครงการมาลาดาโฮม แอนด ์รีสอร์ท

จงัหวดัเชียงใหม่ 
3.34 3.42 3.02 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 
1.13 บา้นสร้างเสร็จพร้อมขาย (เขา้อยูไ่ดท้นัที) 2.78 3.20 3.29 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.14 มีการตกแต่งภายในดว้ยเฟอร์นิเจอร์พร้อมเขา้อยู ่ 3.22 3.25 3.15 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.15 มีแบบบา้นตวัอยา่งใหเ้ลือกก่อนตดัสินใจซ้ือ 3.89 3.76 3.94 

(มาก) (มาก) (มาก) 
1.16 มีการใชว้สัดุอุปกรณ์พิเศษ เช่น แผน่กนัความร้อนใต้

หลงัคา กระจกตดัแสง ระบบส ารองน ้ า เป็นตน้ 
2.68 2.63 2.61 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.17 โครงการถมดินสูง น ้ าไม่ท่วม 3.82 3.76 3.85 

(มาก) (มาก) (มาก) 
1.18 พ้ืนท่ีใชส้อยกวา้งขวาง (150 – 260ตารางเมตร) 3.10 2.85 3.13 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.19 ถนนในโครงการกวา้งขวาง (9 -  12 เมตร) 3.22 3.59 3.64 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
1.20 การตกแต่งในโครงการและบริเวณบา้นมีความ

สวยงาม 
3.20 3.97 3.97 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.43 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์จ  าแนกตามรูปแบบ
ของบา้นในโครงการมาลาดาโฮมแอนด์รีสอร์ทจงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 
 

ด้านผลติภณัฑ์ 

รูปแบบของบ้านในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ 
รีสอร์ทจงัหวดัเชียงใหม่ 

บ้านเดีย่ว บ้านแฝด ทาว์นโฮม 

N = 48 N = 32 N = 50 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
1.21 การวางผงัโครงการท่ีเป็นระเบียบ 3.15 3.64 4.05 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
1.22 ภูมิทศัน์สภาพแวดลอ้ม 2.44 3.32 3.49 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (มาก) 
1.23 ตน้ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือสโมสร เช่น ฟิตเนส 

เป็น 
3.30 3.11 3.01 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.24 มีการรับประกนังานก่อสร้าง 1 ปี หลงัการโอนบา้น 3.00 2.97 2.79 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.36 3.58 3.65 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
 

จากตารางท่ี 4.43พบว่า ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของบา้นในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท 
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นบา้นเด่ียว ให้ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ขนาดของบา้นและพื้นท่ีดินของโครงการมี
ขนาดเหมาะสมตรงความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.42) รูปแบบของบา้นสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.31) และความ
โดดเด่นและความทนัสมยัของแบบบา้น (ค่าเฉล่ีย 4.29) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของบา้นในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นบา้น
แฝด ให้ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความโดดเด่นและความทนัสมยัของแบบบา้น (ค่าเฉล่ีย 4.78) ขนาดของบา้น
และพื้นท่ีดินของโครงการมีขนาดเหมาะสมตรงความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.75) และรูปแบบของบา้น
สวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.68) ตามล าดบั 
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ลูกค้าท่ีมีรูปแบบของบ้านในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ เป็น
ทาวน์โฮมให้ ด้านผลิตภณัฑ์ มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ความโดดเด่นและความทันสมัยของแบบบ้าน (ค่าเฉล่ีย 4.79) 
รูปแบบของบ้านสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.77) และขนาดของบ้านและพื้นท่ีดินของโครงการมีขนาด
เหมาะสมตรงความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.69) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.44 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามรูปแบบของ
บา้นในโครงการมาลาดาโฮมแอนดรี์สอร์ทจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ด้านราคา 

รูปแบบของบ้านในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ 
รีสอร์ทจงัหวดัเชียงใหม่ 

บ้านเดีย่ว บ้านแฝด ทาว์นโฮม 

N = 48 N = 32 N = 50 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
2.1 ราคาของบา้นถูกกวา่เม่ือเทียบกบับา้นลกัษณะ

เดียวกนัของโครงการอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียง 
3.37 4.11 4.19 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
2.2 ราคาท่ีดินต่อตารางวาถูกกวา่โครงการอ่ืนในบริเวณ

เดียวกนั 
3.35 3.71 4.09 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
2.3 จ านวนเงินจอง 10,000 – 20,000 บาท 2.59 2.67 2.77 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
2.4 จ านวนเงินดาวน์ ร้อยละ10-15 ของราคาบา้น 2.90 3.00 3.43 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 
2.5 ระยะเวลาการจ่ายเงินดาวน์ 6 – 18 เดือน 3.12 3.22 3.06 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
2.6 ค่าสาธารณูปโภค หรือค่าส่วนกลางถูกกวา่โครงการ

อ่ืน 
2.89 3.19 3.20 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
2.7 มีส่วนลดเม่ือซ้ือดว้ยเงินสด ประมาณร้อยละ 5 -10 

ของราคาบา้นและท่ีดิน 
2.57 3.23 3.43 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (มาก) 
2.8 มีการแสดงราคาบา้นพร้อมท่ีดินชดัเจน 3.67 3.63 3.71 

(มาก) (มาก) (มาก) 
2.9 สามารถผอ่นเงินดาวน์ดว้ยบตัรเครดิตได ้ 2.78 2.98 2.79 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
2.10 สามารถเลือกวธีิช าระเงินค่าบา้นและท่ีดินไดท้ั้งเงิน

สดและเงินผอ่น 
3.33 3.76 3.74 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.06 3.35 3.44 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.44 พบว่า ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของบา้นในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท 
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นบา้นเด่ียวให้ ดา้นราคา มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.06) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการแสดงราคาบา้นพร้อมท่ีดินชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 
3.67) ราคาของบา้นถูกกวา่เม่ือเทียบกบับา้นลกัษณะเดียวกนัของโครงการอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียง (ค่าเฉล่ีย 
3.37) และราคาท่ีดินต่อตารางวาถูกกวา่โครงการอ่ืนในบริเวณเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 3.35) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของบา้นในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นบา้น
แฝดให้ ดา้นราคา มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาของบา้นถูกกวา่เม่ือเทียบกบับา้นลกัษณะเดียวกนัของโครงการอ่ืนท่ีอยู่
ใกลเ้คียง (ค่าเฉล่ีย 4.11) สามารถเลือกวิธีช าระเงินค่าบา้นและท่ีดินไดท้ั้งเงินสดและเงินผอ่น (ค่าเฉล่ีย 
3.76) และราคาท่ีดินต่อตารางวาถูกกวา่โครงการอ่ืนในบริเวณเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 3.71) ตามล าดบั 

ลูกค้าท่ีมีรูปแบบของบ้านในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ เป็น
ทาวน์โฮมให้ ด้านราคา มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาของบา้นถูกกวา่เม่ือเทียบกบับา้นลกัษณะเดียวกนัของโครงการ
อ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียง (ค่าเฉล่ีย 4.19) ราคาท่ีดินต่อตารางวาถูกกวา่โครงการอ่ืนในบริเวณเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 
4.09) และสามารถเลือกวิธีช าระเงินค่าบ้านและท่ีดินได้ทั้ งเงินสดและเงินผ่อน (ค่าเฉล่ีย 3.74) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.45 แสดงค่าเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของลูกค้าท่ีมีต่อปัจจัยด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
จ าแนกตามรูปแบบของบา้นในโครงการมาลาดาโฮมแอนด์รีสอร์ทจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

รูปแบบของบ้านในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ 
รีสอร์ทจงัหวดัเชียงใหม่ 

บ้านเดีย่ว บ้านแฝด ทาว์นโฮม 

N = 48 N = 32 N = 50 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
3.1 สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลโครงการทางโทรศพัท์

ไดต้ามเวลาท าการ (8.00 – 18.00 น.) 
3.58 3.79 3.90 

(มาก) (มาก) (มาก) 
3.2 สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตได ้เช่น 

Website Facebook ของโครงการ เป็นตน้ 
3.33 3.29 3.51 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 
3.3 ส านกังานขายของโครงการ อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น

วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ 
4.22 4.35 4.44 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
3.4 ความสะดวกในการเดินทางเขา้ ออก ของโครงการ 3.13 3.31 3.45 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 
3.5 มีการออกบูทตามหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ 3.67 3.78 3.77 

(มาก) (มาก) (มาก) 
3.6 ส านกังานขายตกแต่งสวยงาม กวา่โครงการอ่ืนใน

ยา่นเดียวกนั 
2.48 2.68 2.77 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
3.7 การแนะน าและพาชมบา้นตวัอยา่งไดน่้าสนใจ 2.67 2.85 3.28 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
3.8 ขั้นตอนในการซ้ือบา้นไม่ยุง่ยาก ไม่ซบัซอ้นมีความ

รวดเร็วในการใหบ้ริการหลงัการขาย 
4.38 4.53 4.65 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
3.9 การร้องเรียนแจง้ปัญหากบัโครงการหลงัการเขา้พกั

อาศยั มีความสะดวกและรวดเร็วในการตอบสนอง
จากทางโครงการ 

2.59 2.84 3.13 
(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.34 3.49 3.66 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.45 พบว่า ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของบา้นในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท 
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นบา้นเด่ียวให้ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.34) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ขั้นตอนในการซ้ือบ้านไม่
ยุ่งยากไม่ซับซ้อนมีความรวดเร็วในการให้บริการหลงัการขาย (ค่าเฉล่ีย 4.38) ส านักงานขายของ
โครงการอยู่ใกล้แหล่งชุมชนเช่นวดัโรงเรียนธนาคารเป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.22) และมีการออกบูทตาม
หา้งสรรพสินคา้ต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.67) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของบา้นในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นบา้น
แฝดให้ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ขั้นตอนในการซ้ือบา้นไม่ยุง่ยากไม่ซับซ้อนมีความรวดเร็วใน
การให้บริการหลงัการขาย (ค่าเฉล่ีย 4.53) ส านักงานขายของโครงการอยู่ใกล้แหล่งชุมชนเช่นวดั
โรงเรียนธนาคารเป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.35) และสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลโครงการทางโทรศพัท์ได้
ตามเวลาท าการ (8.00 – 18.00 น.) (ค่าเฉล่ีย 3.79) ตามล าดบั 

ลูกค้าท่ีมีรูปแบบของบ้านในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ เป็น
ทาวน์โฮมให้ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) โดยปัจจยั
ย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ขั้นตอนในการซ้ือบ้านไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนมีความ
รวดเร็วในการให้บริการหลงัการขาย (ค่าเฉล่ีย 4.65) ส านกังานขายของโครงการอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน
เช่นวดัโรงเรียนธนาคารเป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 4.44) และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลโครงการทาง
โทรศพัทไ์ดต้ามเวลาท าการ (8.00 – 18.00 น.) (ค่าเฉล่ีย 3.90) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.46 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนก
ตามรูปแบบของบา้นในโครงการมาลาดาโฮมแอนด์รีสอร์ทจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

รูปแบบของบ้านในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ 
รีสอร์ทจงัหวดัเชียงใหม่ 

บ้านเดีย่ว บ้านแฝด ทาว์นโฮม 

N = 48 N = 32 N = 50 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
4.1 มีการใชส่ื้อต่างๆ ในการโฆษณาครอบคลุมหลายส่ือ

เช่น แผน่พบั ใบปลิว หรือ โบวช์วัร์ ทางอินเตอร์เน็ต 
และทางวทิย ุ

4.49 4.76 4.77 
(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

4.2 การส่ือสารโครงการผา่นทาง แผน่พบั ใบปลิว หรือ
โบวช์วัร์ มีความสวยงาม ใหข้อ้มูลชดัเจนและ
ครบถว้น 

2.58 3.15 3.46 
(นอ้ย) (ปานกลาง) (มาก) 

4.3 การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่ เช่น ส่ีแยกตน้ เกว๋น 
(เทศบาลต าบลหนองควาย) ส่ีแยกพืชสวนโลก เป็น
ตน้ 

4.44 4.66 4.69 
(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

4.4 การมีส่วนลดราคาในช่วงเทศกาล เช่น วนัแม่วนัปี
ใหม่ เป็นตน้ 

2.79 2.82 2.86 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.5 มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร Home 
Buyer's Guide Chiang Mai เป็นตน้ 

4.05 4.28 4.44 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

4.6 มีการส่งเสริมการขาย เช่น การตกแต่งสวน แอร์ติดตั้ง
มุง้ลวด เหลก็ดดั เป็นตน้ 

3.38 3.58 3.77 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

4.7 หน่วยรถกระจายเสียงประชาสมัพนัธ์โครงการใน
ยา่นชุมชน 

2.20 2.27 2.30 
(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

4.8 มีการส่งเสริมการขายโดยใหฟ้รีคา่ธรรมเนียมการ
โอนบา้นจดัสรรของโครงการ 

2.46 2.63 3.31 
(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.9 พนกังานมีความสุภาพ มารยาทดีมีการกล่าวทกัทาย
ลูกคา้สม ่าเสมอ 

3.57 3.76 3.87 
(มาก) (มาก) (มาก) 

4.10 พนกังานขายมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหนา้ได ้

3.03 3.02 3.23 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.46 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนก
ตามรูปแบบของบา้นในโครงการมาลาดาโฮมแอนด์รีสอร์ทจงัหวดัเชียงใหม่(ต่อ) 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

รูปแบบของบ้านในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ 
รีสอร์ทจงัหวดัเชียงใหม่ 

บ้านเดีย่ว บ้านแฝด ทาว์นโฮม 

N = 48 N = 32 N = 50 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
4.11 พนกังานมีความรู้ความสามารถในการใหข้อ้มูล

เก่ียวกบับา้นจดัสรรของโครงการ 
3.56 3.78 3.65 

(มาก) (มาก) (มาก) 
4.12 ความเอาใจใส่ลูกคา้ของพนกังานขาย 3.38 3.76 3.77 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
4.13 มีเจา้หนา้ท่ีแนะน าและใหค้วามสะดวกในขั้นตอน

การขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 
3.36 3.32 3.11 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
4.14 พนกังานขายแต่งกายในเคร่ืองแบบของโครงการ 3.36 3.77 3.65 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.33 3.54 3.63 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
 

 

จากตารางท่ี 4.46 พบว่า ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของบา้นในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท 
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นบา้นเด่ียวให้ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.33) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ มีการใช้ส่ือต่างๆในการ
โฆษณาครอบคลุมหลายส่ือเช่นแผ่นพบัใบปลิวหรือโบวช์วัร์ทางอินเตอร์เน็ตและทางวิทยุ (ค่าเฉล่ีย 
4.49) การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่เช่นส่ีแยกตน้เกว๋น (เทศบาลต าบลหนองควาย) ส่ีแยกพืชสวน
โลกเป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.44) และมีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆเช่นนิตยสารHome Buyer's Guide Chiang 
Mai เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.05) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของบา้นในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นบา้น
แฝดให ้ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผล
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการใช้ส่ือต่างๆในการโฆษณาครอบคลุมหลายส่ือเช่นแผ่นพบั
ใบปลิวหรือโบวช์วัร์ทางอินเตอร์เน็ตและทางวิทยุ (ค่าเฉล่ีย 4.76) การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่เช่น
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ส่ีแยกต้นเกว๋น (เทศบาลต าบลหนองควาย) ส่ีแยกพืชสวนโลกเป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 4.66) และมีการ
โฆษณาผา่นส่ือต่างๆเช่นนิตยสารHome Buyer's Guide Chiang Mai เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.28) ตามล าดบั 

ลูกค้าท่ีมีรูปแบบของบ้านในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ เป็น
ทาวน์โฮมให้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) โดยปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการใชส่ื้อต่างๆในการโฆษณาครอบคลุมหลายส่ือเช่นแผน่
พบัใบปลิวหรือโบวช์วัร์ทางอินเตอร์เน็ตและทางวิทยุ (ค่าเฉล่ีย 4.77) การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่
เช่นส่ีแยกตน้เกว๋น (เทศบาลต าบลหนองควาย) ส่ีแยกพืชสวนโลกเป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.69) และมีการ
โฆษณาผา่นส่ือต่างๆเช่นนิตยสารHome Buyer's Guide Chiang Mai เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.44) ตามล าดบั 
 

ตารางที่  4.47 แสดงค่าเฉล่ียและระดับส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกค้าในการซ้ือบ้านใน 
โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามรูปแบบของบา้นในโครงการมาลา
ดาโฮมแอนดรี์สอร์ทจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ส่วนประสมการตลาด 

รูปแบบของบ้านในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ทจงัหวดัเชียงใหม่ 

บ้านเดีย่ว บ้านแฝด ทาว์นโฮม 

N = 48 N = 32 N = 50 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.36 ปานกลาง 3.58 มาก 3.65 มาก 
ดา้นราคา 3.06 ปานกลาง 3.35 ปานกลาง 3.44 มาก 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.34 ปานกลาง 3.49 มาก 3.66 มาก 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.33 ปานกลาง 3.54 มาก 3.63 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.47พบว่า ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบ้านใน โครงการ

มาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามรูปแบบของบา้นในโครงการมาลาดาโฮม
แอนด์รีสอร์ทจงัหวดัเชียงใหม่ส าหรับลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของบา้นในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รี
สอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นบา้นเด่ียว สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือ
ดา้นผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36)ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34)ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียระดบัท่ี
มีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33)และดา้นราคามีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.06) ตามล าดบั 
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ส าหรับลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของบา้นในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 
เป็นบา้นแฝด สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือดา้นผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58)ด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54)ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.49) และดา้นราคามีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35)ตามล าดบั 

ส าหรับลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของบา้นในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 
เป็นทาว์นโฮม สามารถเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลได้ดังต่อไปน้ี คือด้านช่องทางการจดั
จ าหน่ายมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66)ดา้นผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65)ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.63) และดา้นราคามีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.44) ตามล าดบั 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้น โครงการบา้นจดัสรรมาลาดา

โฮม แอนด์  รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้
ในการซ้ือบา้น โครงการบา้นจดัสรรมาลาดาโฮม แอนด์  รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ และ ปัญหาของ
ลูกคา้ในการซ้ือบา้นใน โครงการบา้นจดัสรรมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเก็บ
ขอ้มูลจากผูซ้ื้อและมีอ านาจในการตดัสินใจซ้ือบา้นในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดั
เชียงใหม่ จ  านวน 130 ราย จากผลการศึกษา สามารถสรุปผล อภิปรายผล ข้อค้นพบ รวมถึง
ขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลูกค้าในการซ้ือบ้านใน โครงการบ้านจัดสรรมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท 
จังหวดัเชียงใหม่  
 จากการศึกษาพบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี สถานภาพ สมรส อาชีพ 
ธุรกิจส่วนตวั ระดบัการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 40,001 – 60,000 
บาท ภูมิล าเนาเดิมอยูจ่งัหวดัเชียงใหม่ จ  านวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 4 คน  
 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือบ้านจัดสรรของลูกค้า 

จากการศึกษาพบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่ เคยซ้ือบา้นจดัสรรท่ีอ่ืนมาแล้วก่อนมาซ้ือบา้นหลงัน้ี 
จ  านวนโครงการท่ีสอบถาม ก่อนตดัสินใจซ้ือโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 3 
- 4 โครงการ ระยะเวลาในการตดัสินใจหลงัจากเร่ิมมีขอ้มูลถึงการตดัสินใจซ้ือโครงการมาลาดาโฮม 
แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 3 - 4 สัปดาห์ รูปแบบของบ้านใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รี
สอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ทาว์นโฮม ขนาดท่ีดินของบ้านใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท 
จงัหวดัเชียงใหม่ 20 - 50 ตารางวา ราคาของบ้านในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดั
เชียงใหม่ (ราคาขณะซ้ือ) 2,900,001 – 3,900,000 บาท ลกัษณะการจ่ายเงินซ้ือบา้นใน โครงการมาลา
ดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่เป็นเงินผอ่น เหตุผลท่ีเลือกซ้ือบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม 
แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ แบบบา้นสวยงาม ป้ายโฆษณา เป็นแหล่งขอ้มูลของโครงการบา้นใน
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โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการซ้ือ
บา้นใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุด คู่สมรส – บุตร 
 
ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อลูกค้าในการซ้ือบ้าน โครงการบ้านจัดสรรมาลา
ดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 
 ส่วนประสมการตลาด ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้นใน โครงการบา้น
จดัสรรมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ ์ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั และส่วนประสมการตลาดท่ีมี
ผลในระดบัปานกลาง คือ ดา้นราคา 
 

ด้านผลิตภัณฑ์  ลูกคา้ให้ระดบัท่ีมีผลต่อดา้นผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ความโดดเด่นและความทนัสมยัของ
แบบบา้น รองลงมาคือ ขนาดของบา้นและพื้นท่ีดินของโครงการ มีขนาดเหมาะสมตรงความตอ้งการ 
และรูปแบบของบา้นสวยงาม ตามล าดบั 

 
ด้านราคา  ลูกคา้ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อดา้นราคาอยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.28) โดยปัจจยั

ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ราคาของบา้นถูกกวา่เม่ือเทียบกบับา้นลกัษณะ
เดียวกนัของโครงการอ่ืนท่ีอยู่ใกล้เคียง รองลงมาคือ ราคาท่ีดินต่อตารางวาถูกกว่าโครงการอ่ืนใน
บริเวณเดียวกนั และมีการแสดงราคาบา้นพร้อมท่ีดินชดัเจน ตามล าดบั 

 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ลูกคา้ให้ระดบัท่ีมีผลต่อดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายอยูใ่นระดบั 

มาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ขั้นตอนในการ
ซ้ือบา้นไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีความรวดเร็วในการให้บริการหลงัการขาย รองลงมาคือ ส านักงาน
ขายของโครงการ อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ และสามารถติดต่อสอบถาม
ขอ้มูลโครงการทางโทรศพัทไ์ดต้ามเวลาท าการ (8.00 – 18.00 น.) ตามล าดบั 
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ด้านการส่งเสริมการตลาด  ลูกคา้ให้ระดบัท่ีมีผลต่อด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบั 
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ มีการใชส่ื้อต่างๆ 
ในการโฆษณาครอบคลุมหลายส่ือ เช่น แผ่นพบั ใบปลิว หรือ โบวช์ัวร์ ทางอินเตอร์เน็ต และทางวิทย ุ
รองลงมาคือ การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่ เช่น ส่ีแยกตน้ เกว๋น (เทศบาลต าบลหนองควาย) ส่ีแยก
พืชสวนโลก เป็นตน้ และมีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร Home Buyer's Guide Chiang Mai 
เป็นตน้ ตามล าดบั 
 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลปัญหาในการใช้บริการของลูกค้าในการซ้ือบ้านใน โครงการบ้านจัดสรรมาลาดาโฮม 
แอนด์   รีสอร์ท จังหวดัเชียงใหม่  

 
ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์  ท่ีลูกคา้พบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ มีจ านวนแบบบา้นให้เลือกนอ้ย

แบบ รองลงมาคือ คุณภาพและมาตรฐานของวสัดุ – อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการก่อสร้างบา้นไม่มีมาตรฐาน 
และขาดการใช้วสัดุอุปกรณ์พิเศษ เช่น แผ่นกนัความร้อน ใตห้ลงัคา กระจกตดัแสง ระบบส ารองน ้ า 
เป็นตน้ ตามล าดบั  

 
ปัญหาด้านราคา ท่ีลูกคา้พบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ ราคาของบา้นแพงกว่าเม่ือเทียบกบั

บ้านลักษณะเดียวกันของโครงการอ่ืนท่ีอยู่ใกล้เคียง รองลงมาคือ ราคาท่ีดินต่อตารางวาแพงกว่า
โครงการอ่ืน และไม่มีส่วนลดเม่ือซ้ือดว้ยเงินสด ตามล าดบั 

 
ปัญหาด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ท่ีลูกคา้พบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ ไม่สามารถติดต่อ

สอบถามขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตได ้เช่น Website Facebook ของโครงการ เป็นตน้รองลงมาคือ การ
ร้องเรียน แจง้ปัญหากบัโครงการหลงัการเขา้พกัอาศยั ท าไดย้าก และการติดต่อโดรงการไม่ไดส้ะดวก 
เช่น ทางอินเตอร์เน็ต ทางโทรศพัท ์(8.00 – 18.00 น.) ตามล าดบั 

 
ปัญหาด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีลูกคา้พบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ ส่วนลดราคาในช่วง

เทศกาล เช่น วนัแม่ วนัปีใหม่ เป็นต้น มีน้อยเกินไป รองลงมาคือ พนักงานขายไม่สามารถในการ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได ้และการส่ือสารโครงการผ่านทาง แผน่พบั ใบปลิว หรือ โบวช์วัร์ ขาดความ
สวยงาม หรือใหข้อ้มูลไม่ชดัเจนและไม่ครบถว้น ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 5 ส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อลูกค้าในการซ้ือบ้าน โครงการบ้านจัดสรรมาลาดาโฮม แอนด์ 
รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตาม เพศ การศึกษาสูงสุด ประวัติการซ้ือบ้านจัดสรร และรูปแบบ
ของบ้านในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จังหวดัเชียงใหม่ 

5.1 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าในการซ้ือบ้าน โครงการบ้านจัดสรรมาลาดาโฮม 
แอนด์ รีสอร์ท จังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ  

ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้น โครงการบา้นจดัสรรมาลาดาโฮม แอนด ์ 
รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ ส าหรับลูกคา้ท่ีเป็นเพศชายสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.63) ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.46) ดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) และดา้นราคา มีค่าเฉล่ียระดบัท่ี
มีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.14) ตามล าดบั 

ส าหรับลูกคา้ท่ีเป็นเพศหญิงสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลได้ดังต่อไปน้ี คือ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) ด้านผลิตภณัฑ์ มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.41) และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.39) ตามล าดบั 
 

 ด้านผลิตภัณฑ์   ลูกค้าท่ีเป็นเพศชาย ให้ ด้านผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.46) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ความโดดเด่นและความ
ทนัสมยัของแบบบา้น รองลงมาคือ ขนาดของบา้นและพื้นท่ีดินของโครงการ มีขนาดเหมาะสมตรง
ความตอ้งการ และรูปแบบของบา้นสวยงาม ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีเป็นเพศหญิง ให้ ดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ รูปแบบของบา้นสวยงาม รองลงมาคือ ความโดด
เด่นและความทนัสมยัของแบบบา้น และขนาดของบา้นและพื้นท่ีดินของโครงการ มีขนาดเหมาะสม
ตรงความตอ้งการ ตามล าดบั 

 
ด้านราคา  ลูกคา้ท่ีเป็นพศ ชายให้ ดา้นราคา ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 

3.14) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาของบา้นถูกกว่าเม่ือเทียบกบับา้น
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ลกัษณะเดียวกนัของโครงการอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียง รองลงมาคือ มีการแสดงราคาบา้นพร้อมท่ีดินชดัเจน 
และราคาท่ีดินต่อตารางวาถูกกวา่โครงการอ่ืนในบริเวณเดียวกนั ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีเป็นเพศ หญิงให้ ดา้นราคา ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.41) โดยปัจจยั
ย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ราคาท่ีดินต่อตารางวาถูกกว่าโครงการอ่ืนในบริเวณ
เดียวกนั รองลงมาคือ ราคาของบา้นถูกกว่าเม่ือเทียบกบับา้นลกัษณะเดียวกนัของโครงการอ่ืนท่ีอยู่
ใกลเ้คียง และสามารถเลือกวธีิช าระเงินค่าบา้นและท่ีดิน ไดท้ั้งเงินสดและเงินผอ่น ตามล าดบั 
 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ลูกคา้ท่ีเป็นเพศ ชายให้ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 
ส านักงานขายของโครงการ อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นต้น รองลงมาคือ 
ขั้นตอนในการซ้ือบา้นไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีความรวดเร็วในการให้บริการหลงัการขาย และความ
สะดวกในการเดินทางเขา้ ออก ของโครงการ ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีเป็นเพศหญิงให้ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ขั้นตอนในการซ้ือบ้านไม่
ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีความรวดเร็วในการให้บริการหลังการขาย รองลงมาคือ ส านักงานขายของ
โครงการ อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น  ว ัด  โรงเรียน  ธนาคาร เป็นต้น  และมีการออกบูทตาม
หา้งสรรพสินคา้ต่างๆ ตามล าดบั 

 
ด้านการส่งเสริมการตลาด  ลูกค้าท่ีเป็นเพศ ชายให้ ด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลมี

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่ เช่น ส่ีแยกตน้ เกว๋น (เทศบาลต าบลหนองควาย) ส่ีแยกพืชสวนโลก 
เป็นตน้ รองลงมาคือ มีการใชส่ื้อต่างๆ ในการโฆษณาครอบคลุมหลายส่ือ เช่น แผน่พบั ใบปลิว หรือ 
โบวช์วัร์ ทางอินเตอร์เน็ต และทางวิทยุ และมีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร Home Buyer's 
Guide Chiang Mai เป็นตน้ ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีเป็นเพศหญิงให้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.64) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ มีการใช้ส่ือต่างๆ ในการโฆษณา
ครอบคลุมหลายส่ือ เช่น แผน่พบั ใบปลิว หรือ โบวช์วัร์ ทางอินเตอร์เน็ต และทางวิทยุ รองลงมาคือ 
การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่ เช่น ส่ีแยกตน้ เกว๋น (เทศบาลต าบลหนองควาย) ส่ีแยกพืชสวนโลก 
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เป็นต้น และมีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร Home Buyer's Guide Chiang Mai เป็นต้น 
ตามล าดบั 

 
5.2 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าในการซ้ือบ้าน โครงการบ้านจัดสรรมาลาดาโฮม 

แอนด์ รีสอร์ท จังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด  
ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้น โครงการบา้นจดัสรรมาลาดาโฮม แอนด ์ 

รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามการศึกษาสูงสุด ส าหรับลูกคา้ท่ีมี ระดบัการศึกษาสูงสุดต ่ากว่า 
ปริญญาตรีสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67)ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.48) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.34) และดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.08) ตามล าดบั 

ส าหรับลูกคา้ท่ีมี ระดบัการศึกษาสูงสุดเท่ากบั หรือ สูงกวา่ ปริญญาตรีสามารถเรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.61)ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56)ดา้นราคา  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) และดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ี
มีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) ตามล าดบั 

 
ด้านผลิตภัณฑ์  ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด ต ่ากวา่ ปริญญาตรี ให้ ดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผล

มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 
ขนาดของบา้นและพื้นท่ีดินของโครงการ มีขนาดเหมาะสมตรงความตอ้งการ รองลงมาคือ ความโดด
เด่นและความทนัสมยัของแบบบา้น และรูปแบบของบา้นสวยงาม ตามล าดบั 
 ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด เท่ากบั หรือ สูงกว่า ปริญญาตรี ให้ ดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 
รูปแบบของบา้นสวยงาม รองลงมาคือ ความโดดเด่นและความทนัสมยัของแบบบา้น และขนาดของ
บา้นและพื้นท่ีดินของโครงการ มีขนาดเหมาะสมตรงความตอ้งการ ตามล าดบั 

ด้านราคา  ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด ต ่ากวา่ ปริญญาตรี ให้ ดา้นราคา ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.08) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ราคา
ท่ีดินต่อตารางวาถูกกวา่โครงการอ่ืนในบริเวณเดียวกนั รองลงมาคือ มีการแสดงราคาบา้นพร้อมท่ีดิน
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ชดัเจน  และ  ราคาของบา้นถูกกว่าเม่ือเทียบกบับา้นลกัษณะเดียวกนัของโครงการอ่ืนท่ีอยู่ใกลเ้คียง  
ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด เท่ากบั หรือ สูงกวา่ ปริญญาตรี ให้ ดา้นราคา ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาของบา้น
ถูกกวา่เม่ือเทียบกบับา้นลกัษณะเดียวกนัของโครงการอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียง รองลงมาคือ สามารถเลือกวิธี
ช าระเงินค่าบา้นและท่ีดิน ไดท้ั้งเงินสดและเงินผอ่น  และ  ราคาท่ีดินต่อตารางวาถูกกวา่โครงการอ่ืน
ในบริเวณเดียวกนั  ตามล าดบั 

 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุด ต ่ากว่า ปริญญาตรี ให้ ด้าน

ช่องทางการจดัจ าหน่าย  ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ขั้นตอนในการซ้ือบา้นไม่ยุง่ยาก ไม่ซบัซ้อน มีความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการหลงัการขาย รองลงมาคือ ส านกังานขายของโครงการ อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน 
ธนาคาร เป็นตน้  และ  สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลโครงการทางโทรศพัท์ไดต้ามเวลาท าการ (8.00 
– 18.00 น.)  ตามล าดบั 

ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุด เท่ากับ หรือ สูงกว่า ปริญญาตรี ให้ ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย  ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ ขั้นตอนในการซ้ือบา้นไม่ยุง่ยาก ไม่ซบัซ้อน มีความรวดเร็วในการให้บริการหลงัการขาย 
รองลงมาคือ ส านกังานขายของโครงการ อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ และ  
สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลโครงการทางโทรศพัทไ์ดต้ามเวลาท าการ (8.00 – 18.00 น.)  ตามล าดบั 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด ต ่ากว่า ปริญญาตรี ให้ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่ เช่น ส่ีแยกตน้ เกว๋น (เทศบาลต าบลหนอง
ควาย) ส่ีแยกพืชสวนโลก เป็นตน้ รองลงมาคือ มีการใช้ส่ือต่างๆ ในการโฆษณาครอบคลุมหลายส่ือ 
เช่น แผ่นพบั ใบปลิว หรือ โบวช์วัร์ ทางอินเตอร์เน็ต และทางวิทยุ  และ  มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ 
เช่น นิตยสาร Home Buyer's Guide Chiang Mai เป็นตน้ ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด เท่ากบั หรือ สูงกวา่ ปริญญาตรี ให ้ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ มีการใชส่ื้อต่างๆ ในการโฆษณาครอบคลุมหลายส่ือ เช่น แผน่พบั ใบปลิว หรือ โบวช์วัร์ ทาง
อินเตอร์เน็ต และทางวทิยุ รองลงมาคือ การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่ เช่น ส่ีแยกตน้ เกว๋น (เทศบาล



 

92 
 

ต าบลหนองควาย) ส่ีแยกพืชสวนโลก เป็นตน้  และ  มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร Home 
Buyer's Guide Chiang Mai เป็นตน้ ตามล าดบั 

5.3 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าในการซ้ือบ้าน โครงการบ้านจัดสรรมาลาดาโฮม 
แอนด์ รีสอร์ท จังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามประวตัิการซ้ือบ้านจัดสรร 

ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้น โครงการบา้นจดัสรรมาลาดาโฮม แอนด ์ 
รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามประวติัการซ้ือบา้นจดัสรร ส าหรับลูกคา้ท่ีมี ประวติัการซ้ือบา้น
จดัสรรไม่เคยซ้ือบ้านจดัสรรสามารถเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลได้ดังต่อไปน้ี คือ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.44) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.12) 

ส าหรับลูกคา้ท่ีมี ประวติัการซ้ือบา้นจดัสรรเคยซ้ือบา้นจดัสรรสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.59) ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) ดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55) ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.41) 

 
ด้านผลติภัณฑ์  ลูกคา้ท่ีมีประวติัการซ้ือบา้นจดัสรร ไม่เคยซ้ือบา้นจดัสรร ให ้ดา้นผลิตภณัฑ ์

ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ รูปแบบของบ้านสวยงาม รองลงมาคือ ขนาดของบ้านและพื้นท่ีดินของโครงการ มีขนาด
เหมาะสมตรงความตอ้งการ และความโดดเด่นและความทนัสมยัของแบบบา้น ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีประวติัการซ้ือบา้นจดัสรร เคยซ้ือบา้นจดัสรร ให้ ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความโดดเด่น
และความทนัสมยัของแบบบ้าน รองลงมาคือ ขนาดของบ้านและพื้นท่ีดินของโครงการ มีขนาด
เหมาะสมตรงความตอ้งการ และรูปแบบของบา้นสวยงาม ตามล าดบั 
 

ด้านราคา  ลูกคา้ท่ีมีประวติัการซ้ือบา้นจดัสรร ไม่เคยซ้ือบา้นจดัสรรให้ ดา้นราคา ท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.12) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่
ราคาของบา้นถูกกว่าเม่ือเทียบกบับา้นลกัษณะเดียวกนัของโครงการอ่ืนท่ีอยู่ใกลเ้คียง รองลงมาคือ 
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สามารถเลือกวธีิช าระเงินค่าบา้นและท่ีดิน ไดท้ั้งเงินสดและเงินผอ่น และราคาท่ีดินต่อตารางวาถูกกวา่
โครงการอ่ืนในบริเวณเดียวกนั ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีประวติัการซ้ือบา้นจดัสรร เคยซ้ือบา้นจดัสรรให้ ดา้นราคา ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.41) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ราคาของบา้นถูก
กวา่เม่ือเทียบกบับา้นลกัษณะเดียวกนัของโครงการอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียง รองลงมาคือ ราคาท่ีดินต่อตาราง
วาถูกกวา่โครงการอ่ืนในบริเวณเดียวกนั และมีการแสดงราคาบา้นพร้อมท่ีดินชดัเจน ตามล าดบั 
 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ลูกคา้ท่ีมีประวติัการซ้ือบา้นจดัสรร ไม่เคยซ้ือบา้นจดัสรรให ้
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ขั้นตอนในการซ้ือบา้นไม่ยุง่ยาก ไม่ซบัซ้อนมีความรวดเร็วใน
การให้บริการหลังการขาย รองลงมาคือ ส านักงานขายของโครงการ อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น วดั 
โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ และสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลโครงการทางโทรศพัทไ์ดต้ามเวลาท าการ 
(8.00 – 18.00 น.) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีประวติัการซ้ือบา้นจดัสรร เคยซ้ือบา้นจดัสรรให้ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ท่ีมี
ผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ขั้นตอนในการซ้ือบา้นไม่ยุง่ยาก ไม่ซับซ้อน มีความรวดเร็วในการให้บริการหลงัการขาย รองลงมา
คือ ส านกังานขายของโครงการ อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ และมีการออก
บูทตามหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ ตามล าดบั 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด   
ลูกคา้ท่ีมีประวติัการซ้ือบา้นจดัสรร ไม่เคยซ้ือบา้นจดัสรรให้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมี

ผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.44) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มี
การใช้ส่ือต่างๆ ในการโฆษณาครอบคลุมหลายส่ือ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว หรือ โบว์ชัวร์ ทาง
อินเตอร์เน็ต และทางวทิยุ รองลงมาคือ การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่ เช่น ส่ีแยกตน้ เกว๋น (เทศบาล
ต าบลหนองควาย) ส่ีแยกพืชสวนโลก เป็นตน้ และมีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร Home 
Buyer's Guide Chiang Mai เป็นตน้ ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีประวติัการซ้ือบา้นจดัสรร เคยซ้ือบา้นจดัสรรให้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ท่ีมีผล
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การ
โฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่ เช่น ส่ีแยกตน้ เกว๋น (เทศบาลต าบลหนองควาย) ส่ีแยกพืชสวนโลก เป็น
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ตน้ รองลงมาคือ มีการใชส่ื้อต่างๆ ในการโฆษณาครอบคลุมหลายส่ือ เช่น แผน่พบั ใบปลิว หรือ โบว์
ชัวร์ ทางอินเตอร์เน็ต และทางวิทยุ และมีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร Home Buyer's 
Guide Chiang Mai เป็นตน้ ตามล าดบั 

 
5.4 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าในการซ้ือบ้าน โครงการบ้านจัดสรรมาลาดาโฮม 

แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามรูปแบบของบ้านในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท 
จังหวดัเชียงใหม่  

ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้น โครงการบา้นจดัสรรมาลาดาโฮม แอนด ์ 
รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามรูปแบบของบา้นในโครงการมาลาดาโฮม แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดั
เชียงใหม่ ส าหรับลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของบา้นในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 
เป็นบา้นเด่ียว สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผล
อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34) ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) และดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.06) 
ตามล าดบั 

ส าหรับลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของบา้นในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 
เป็นบา้นแฝด สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่น
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.49) และดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) ตามล าดบั 

ส าหรับลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของบา้นในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 
เป็นทาวน์โฮม สามารถเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลได้ดงัต่อไปน้ี คือ ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผล
อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) ด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.63) และดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.44) ตามล าดบั 

 
ด้านผลิตภัณฑ์  ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของบา้นในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดั

เชียงใหม่ เป็นบา้นเด่ียว ให้ ดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ขนาดของบา้นและพื้นท่ีดินของโครงการ มีขนาด
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เหมาะสมตรงความตอ้งการ รองลงมาคือ รูปแบบของบา้นสวยงาม  และ  ความโดดเด่นและความ
ทนัสมยัของแบบบา้น  ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของบา้นในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นบา้น
แฝด ให้ ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ความโดดเด่นและความทนัสมยัของแบบบา้น รองลงมาคือ ขนาดของบา้น
และพื้นท่ีดินของโครงการ มีขนาดเหมาะสมตรงความต้องการ  และ  รูปแบบของบ้านสวยงาม  
ตามล าดบั 

ลูกค้าท่ีมีรูปแบบของบ้านในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จังหวดัเชียงใหม่ เป็น
ทาวน์โฮมให้ ดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความโดดเด่นและความทนัสมยัของแบบบา้น รองลงมาคือ รูปแบบ
ของบา้นสวยงาม  และ  ขนาดของบา้นและพื้นท่ีดินของโครงการ มีขนาดเหมาะสมตรงความตอ้งการ  
ตามล าดบั 

ด้านราคา  ลูกค้าท่ีมีรูปแบบของบ้านในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จังหวดั
เชียงใหม่ เป็นบา้นเด่ียวให้ ดา้นราคา ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.06) โดยปัจจยั
ย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการแสดงราคาบา้นพร้อมท่ีดินชดัเจน รองลงมาคือ 
ราคาของบา้นถูกกวา่เม่ือเทียบกบับา้นลกัษณะเดียวกนัของโครงการอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียง  และ  ราคาท่ีดิน
ต่อตารางวาถูกกวา่โครงการอ่ืนในบริเวณเดียวกนั  ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของบา้นในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นบา้น
แฝดให้ ดา้นราคา ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาของบา้นถูกกวา่เม่ือเทียบกบับา้นลกัษณะเดียวกนัของโครงการอ่ืนท่ีอยู่
ใกล้เคียง รองลงมาคือ สามารถเลือกวิธีช าระเงินค่าบา้นและท่ีดิน ได้ทั้ งเงินสดและเงินผ่อน  และ  
ราคาท่ีดินต่อตารางวาถูกกวา่โครงการอ่ืนในบริเวณเดียวกนั  ตามล าดบั 

ลูกค้าท่ีมีรูปแบบของบ้านในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ เป็น
ทาวน์โฮมให้ ดา้นราคา ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาของบา้นถูกกวา่เม่ือเทียบกบับา้นลกัษณะเดียวกนัของโครงการ
อ่ืนท่ีอยู่ใกล้เคียง รองลงมาคือ ราคาท่ีดินต่อตารางวาถูกกว่าโครงการอ่ืนในบริเวณเดียวกนั  และ  
สามารถเลือกวธีิช าระเงินค่าบา้นและท่ีดิน ไดท้ั้งเงินสดและเงินผอ่น  ตามล าดบั 

 
 



 

96 
 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของบ้านในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รี
สอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นบา้นเด่ียวให้ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ขั้นตอนในการซ้ือ
บา้นไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีความรวดเร็วในการให้บริการหลงัการขาย รองลงมาคือ ส านกังานขาย
ของโครงการ อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นต้น และมีการออกบูทตาม
หา้งสรรพสินคา้ต่างๆ ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของบา้นในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นบา้น
แฝดให้ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
มีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ขั้นตอนในการซ้ือบา้นไม่ยุง่ยาก ไม่ซบัซอ้น มีความรวดเร็วใน
การให้บริการหลังการขาย รองลงมาคือ ส านักงานขายของโครงการ อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น วดั 
โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ และ  สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลโครงการทางโทรศพัทไ์ดต้ามเวลาท า
การ (8.00 – 18.00 น.)  ตามล าดบั 

ลูกค้าท่ีมีรูปแบบของบ้านในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ เป็น
ทาวน์โฮมให้ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) โดยปัจจยั
ย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ขั้นตอนในการซ้ือบา้นไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีความ
รวดเร็วในการให้บริการหลงัการขาย รองลงมาคือ ส านักงานขายของโครงการ อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน 
เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ และสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลโครงการทางโทรศพัท์ไดต้าม
เวลาท าการ (8.00 – 18.00 น.) ตามล าดบั 

 
ด้านการส่งเสริมการตลาด  ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของบา้นในโครงการมาลาดาโฮม แอนด ์รีสอร์ท 

จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นบา้นเด่ียวให้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.33) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ มีการใช้ส่ือต่างๆ ในการ
โฆษณาครอบคลุมหลายส่ือ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว หรือ โบว์ชัวร์ ทางอินเตอร์เน็ต และทางวิทย ุ
รองลงมาคือ การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่ เช่น ส่ีแยกตน้ เกว๋น (เทศบาลต าบลหนองควาย) ส่ีแยก
พืชสวนโลก เป็นตน้ และ มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร Home Buyer's Guide Chiang Mai 
เป็นตน้  ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของบา้นในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นบา้น
แฝดให้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่  มีการใชส่ื้อต่างๆ ในการโฆษณาครอบคลุมหลายส่ือ เช่น แผน่
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พบั ใบปลิว หรือ โบวช์วัร์ ทางอินเตอร์เน็ต และทางวทิย ุรองลงมาคือ การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่ 
เช่น ส่ีแยกตน้ เกว๋น (เทศบาลต าบลหนองควาย) ส่ีแยกพืชสวนโลก เป็นตน้ และ มีการโฆษณาผา่นส่ือ
ต่างๆ เช่น นิตยสาร Home Buyer's Guide Chiang Mai เป็นตน้  ตามล าดบั 

ลูกค้าท่ีมีรูปแบบของบ้านในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ เป็น
ทาวน์โฮมให้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) โดยปัจจยั
ย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ มีการใช้ส่ือต่างๆ ในการโฆษณาครอบคลุมหลายส่ือ 
เช่น แผ่นพบั ใบปลิว หรือ โบวช์วัร์ ทางอินเตอร์เน็ต และทางวิทยุ รองลงมาคือ การโฆษณาโดยป้าย
ขนาดใหญ่ เช่น ส่ีแยกตน้ เกว๋น (เทศบาลต าบลหนองควาย) ส่ีแยกพืชสวนโลก เป็นตน้ และ  มีการ
โฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร Home Buyer's Guide Chiang Mai เป็นตน้  ตามล าดบั 

 
5.2 อภิปรายผล 

การศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้น โครงการบา้นจดัสรรมาลาดา
โฮม แอนด์  รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ อภิปรายผลตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) อนัประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด สามารถอภิปรายผลการศึกษากบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งได้
ดงัน้ี 
 

ส่วนประสมทางการตลาด จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ใน
การซ้ือบา้น โครงการบา้นจดัสรรมาลาดาโฮม แอนด์  รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุด คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ วฒันชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา (2555) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง ส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้นในโครงการบา้นจดัสรรดิเออบาน่า จงัหวดัเชียงใหม่ 
ซ่ึงพบวา่ ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ดา้นบุคลากร ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ อภิรัทธ วงค์ปัน (2555)  ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ี
ส่งผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้นจากโครงการบา้นจดัสรรบนถนนวงแหวนรอบ 3 จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึง
พบว่า ส่วนประสมทางทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ ด้านผลิตภณัฑ์ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เฉลิมพงศ ์ชยวฑัโฒ (2553) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือบ้านเด่ียวราคา 3-5 ล้านบาทของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่า ส่วนประสม
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
จกัรพนัธ์ ศิริจนัทรพงค ์(2550)  ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
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การตดัสินใจซ้ือบ้านของลูกคา้ในโครงการบา้นจดัสรรในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า ส่วนประสม
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ   ดา้นผลิตภณัฑ ์

 
ด้านผลติภัณฑ์ จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้น

ใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุด คือ ความโดดเด่นและความ
ทนัสมยัของแบบบา้น ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั วฒันชยั อิศรางกูร ณ อยุธยา (2555) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัย่อย
ดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ช่ือเสียงของโครงการ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ อภิรัทธ วงคปั์น (2555)  ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
มากท่ีสุด คือ คุณภาพ และมาตรฐานของวสัดุ – อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการก่อสร้างบา้น ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ เฉลิมพงศ ์ชยวฑัโฒ (2553) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการเลือกใช้
บริการมากท่ีสุด คือ งานก่อสร้างมีคุณภาพและมาตรฐาน และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จกัร
พนัธ์ ศิริจนัทรพงค์ (2550) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด 
คือ ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง 
 

ด้านราคา จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีผลต่อลูกค้าในการซ้ือบ้านใน 
โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุด คือ ราคาของบา้นถูกกวา่เม่ือเทียบกบั
บา้นลกัษณะเดียวกนัของโครงการอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั วฒันชยั  อิศรางกรู ณ อยธุยา 
(2555) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ การแสดงราคาบา้น
พร้อมท่ีดินชดัเจน ซ่ึงไมส่อดคลอ้งกบั อภิรัทธ วงคปั์น (2555)  ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีผลต่อ
การเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ราคาท่ีดินต่อตารางวาถูกกวา่โครงการอ่ืน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั เฉลิม
พงศ์ ชยวฑัโฒ (2553) ซ่ึงพบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ ราคาท่ี
เหมาะสม และไม่สอดคลอ้งกบั จกัรพนัธ์ ศิริจนัทรพงค ์(2550) ซ่ึงพบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีผลต่อ
การเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 

 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี

มีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่มากท่ีสุด คือ 
ขั้นตอนในการซ้ือบ้านไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีความรวดเร็วในการให้บริการหลังการขาย ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบั วฒันชยั อิศรางกรู ณ อยธุยา (2555) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมี
ผลต่อการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ ความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออก ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ 



 

99 
 

อภิรัทธ วงคปั์น (2555) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
มากท่ีสุด คือ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลโครงการทางโทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบั เฉลิมพงศ์ ชยวฑัโฒ (2553) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัย่อยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อ
การเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ ความสะดวกในการเดินทางเขา้ และไม่สอดคลอ้งกบั จกัรพนัธ์ ศิริ
จนัทรพงค์ (2550) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัย่อยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการมาก
ท่ีสุด คือ การจดัแสดงและขายโครงการภายในหา้งสรรพสินคา้ 
 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผล
ต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุด คือ มีการ
ใชส่ื้อต่างๆ ในการโฆษณาครอบคลุมหลายส่ือ เช่น แผ่นพบั ใบปลิว หรือ โบวช์วัร์ ทางอินเตอร์เน็ต และ
ทางวิทยุ ซ่ึงสอดคล้องกบั วฒันชยั อิศรางกูร ณ อยุธยา (2555) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริม
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่างๆ เช่น 
ป้ายคทัเอาท์ วิทยุ โทรทศัน์ ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ อภิรัทธ วงค์ปัน (2555) ซ่ึงพบว่า 
ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ การโฆษณาโดยป้าย
ขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เฉลิมพงศ ์ชยวฑัโฒ (2553) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้น
การส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ มีการให้ของแถมเพิ่มในช่วงท่ีมีการ
ส่งเสริมการขาย และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จกัรพนัธ์ ศิริจนัทรพงค์ (2550) ซ่ึงพบว่า 
ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ การรับประกนัผลงาน
ของโครงการ 
 
5.3   ข้อค้นพบ 

จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม 
แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีขอ้คน้พบดงัน้ี 

1. จากการศึกษาพบวา่ ลูกคา้ให้ความส าคญัดา้นราคาในระดบัปานกลาง เน่ืองจากลูกคา้ ถึง
ร้อยละ 45.38 ซ้ือเป็นเงินสด ดงันั้นลูกคา้อาจจะไม่ไดน้ าประเด็นน้ีเป็นประเด็นหลกัในการตดัสินใจ 
เช่นเดียวกบั ค่าสาธารณูปโภค หรือค่าส่วนกลางถูกกว่าโครงการอ่ืน ลูกคา้ให้ความส าคญัในระดบั
ปานกลาง ดว้ย  
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2. ขอ้คน้พบต่อส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม 
แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ จากการศึกษาพบวา่ ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือ
บา้นใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถเรียงตามล าดบัไดด้งัต่อไปน้ี 
คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นราคา ตามล าดบั
โดยสามารถสรุป 10 ล าดบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด ์   
รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ไดด้งัตารางท่ี 5.1  
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ตารางที ่5.1 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดท่ีมี
ผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่  
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย ส่วนประสมการตลาด ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 มีการใชส่ื้อต่างๆ ในการโฆษณา
ครอบคลุมหลายส่ือ เช่น แผน่พบั 
ใบปลิว หรือ โบวช์วัร์ ทาง
อินเตอร์เน็ต และทางวิทยุ 

ดา้นการส่งเสริม 
การตลาด 

4.66 มากท่ีสุด 

2 ความโดดเด่นและความทนัสมยั
ของแบบบา้น 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.65 มากท่ีสุด 

3 
ขนาดของบา้นและพื้นท่ีดินของ
โครงการ มีขนาดเหมาะสมตรง
ความตอ้งการ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.62 มากท่ีสุด 

4 การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่ 
เช่น ส่ีแยกตน้ เกว๋น (เทศบาล
ต าบลหนองควาย) ส่ีแยกพืชสวน
โลก เป็นตน้ 

ดา้นการส่งเสริม 
การตลาด 

4.59 มากท่ีสุด 

5 รูปแบบของบา้นสวยงาม ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.58 มากท่ีสุด 
6 ขั้นตอนในการซ้ือบา้นไม่ยุง่ยาก 

ไม่ซบัซอ้นมีความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการหลงัการขาย 

ดา้นช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

4.52 มากท่ีสุด 

7 ส านกังานขายของโครงการ อยู่
ใกลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน 
ธนาคาร เป็นตน้ 

ดา้นช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

4.35 มากท่ีสุด 

8 มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น 
นิตยสาร Home Buyer's Guide 
Chiang Mai เป็นตน้ 

ดา้นการส่งเสริม 
การตลาด 

4.27 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 5.1 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีต่อปัจจยัย่อยส่วนประสมการตลาดท่ีมี
ผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย ส่วนประสมการตลาด ค่าเฉลีย่ แปลผล 

9 มีแบบบา้นตวัอยา่งใหเ้ลือกก่อน
ตดัสินใจซ้ือ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.88 มาก 

10 ราคาของบา้นถูกกวา่เม่ือเทียบกบั
บา้นลกัษณะเดียวกนัของโครงการ
อ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียง 

ดา้นราคา 3.88 มาก 

 
จากตารางท่ี 5.1 พบวา่ ลูกคา้ให้ระดบัท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้

ในการซ้ือบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรก คือ มีการใช้ส่ือต่างๆ ในการโฆษณาครอบคลุมหลายส่ือ เช่น แผ่นพบั ใบปลิว หรือ โบวช์ัวร์ ทาง
อินเตอร์เน็ต และทางวิทยุ ปัจจยัย่อยล าดบัถดัมา คือ ความโดดเด่นและความทนัสมยัของแบบบา้น 
และ ขนาดของบา้นและพื้นท่ีดินของโครงการ มีขนาดเหมาะสมตรงความตอ้งการ ตามล าดบั 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผล
ต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 
  

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย ส่วนประสมการตลาด ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 หน่วยรถกระจายเสียงประชา 
สัมพนัธ์โครงการในยา่นชุมชน 

ดา้นการส่งเสริม 
การตลาด 

2.26 นอ้ย 

2 มีการใชว้สัดุอุปกรณ์พิเศษ เช่น 
แผน่กนัความร้อน ใตห้ลงัคา 
กระจกตดัแสง ระบบส ารองน ้า 
เป็นตน้ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 2.63 ปานกลาง 

3 ส านกังานขายตกแต่งสวยงาม กวา่
โครงการอ่ืน ในยา่นเดียวกนั 

ดา้นช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

2.65 ปานกลาง 

4 จ านวนเงินจอง 10,000 – 20,000 
บาท 

ดา้นราคา 2.67 ปานกลาง 

5 การมีส่วนลดราคาในช่วงเทศกาล 
เช่น วนัแม่ วนัปีใหม่ เป็นตน้ 

ดา้นการส่งเสริม 
การตลาด 

2.84 นอ้ย 

6 มีการส่งเสริมการขายโดยให้ฟรี
ค่าธรรมเนียมการโอนบา้นจดัสรร
ของโครงการ 

ดา้นการส่งเสริม 
การตลาด 

2.84 นอ้ย 

7 การร้องเรียน แจง้ปัญหากบั
โครงการหลงัการเขา้พกัอาศยั มี
ความสะดวก และรวดเร็วในการ
ตอบ สนองจากทางโครงการ 

ดา้นช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

2.86 ปานกลาง 

8 มีการรับประกนังานก่อสร้าง 1 ปี 
หลงัการโอนบา้น 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 2.88 ปานกลาง 

9 สามารถผอ่นเงินดาวน์ดว้ยบตัร
เครดิตได ้

ดา้นราคา 2.88 ปานกลาง 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผล
ต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย ส่วนประสมการตลาด ค่าเฉลีย่ แปลผล 

10 การแนะน าและพาชมบา้นตวัอยา่ง
ไดน่้าสนใจ 

ดา้นช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

2.95 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 5.2 พบวา่ ลูกคา้ให้ระดบัท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้

ในการซ้ือบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 3 ล าดบั
แรก คือ หน่วยรถกระจายเสียงประชา สัมพนัธ์โครงการในยา่นชุมชน ปัจจยัยอ่ยล าดบัถดัมา คือ มีการ
ใชว้สัดุอุปกรณ์พิเศษ เช่น แผน่กนัความร้อน ใตห้ลงัคา กระจกตดัแสง ระบบส ารองน ้ า เป็นตน้ และ
ส านกังานขายตกแต่งสวยงาม กวา่โครงการอ่ืน ในยา่นเดียวกนัตามล าดบั 

3. สรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการ
ซ้ือบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ พบวา่ ลูกคา้ท่ีเป็น
เพศชาย ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความโดดเด่นและความ
ทนัสมยัของแบบบา้น ในขณะท่ีลูกคา้ท่ีเป็นเพศหญิง ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ รูปแบบของบา้นสวยงาม 

ลูกคา้ท่ีเป็นเพศชาย ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ราคาของบา้น
ถูกกวา่เม่ือเทียบกบับา้นลกัษณะเดียวกนัของโครงการอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียง ในขณะท่ีลูกคา้ท่ีเป็นเพศหญิง 
ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ราคาท่ีดินต่อตารางวาถูกกวา่โครงการอ่ืน
ในบริเวณเดียวกนั 

ลูกค้าท่ีเป็นเพศชาย ให้ระดับท่ีมีผลต่อ ปัจจยัย่อยด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ส านกังานขายของโครงการ อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ ในขณะ
ท่ีลูกคา้ท่ีเป็นเพศหญิง ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ขั้นตอนในการซ้ือบา้นไม่ยุง่ยาก ไม่ซบัซอ้น มีความรวดเร็วในการใหบ้ริการหลงัการขาย 

ลูกคา้ท่ีเป็นเพศชาย ให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่ เช่น ส่ีแยกตน้ เกว๋น (เทศบาลต าบลหนองควาย) ส่ีแยกพืชสวน
โลก เป็นตน้ ในขณะท่ีลูกคา้ท่ีเป็นเพศหญิง ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด มี
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ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการใช้ส่ือต่างๆ ในการโฆษณาครอบคลุมหลายส่ือ เช่น แผ่นพบั ใบปลิว หรือ 
โบวช์วัร์ ทางอินเตอร์เน็ต และทางวทิยุ 

4. สรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการ
ซ้ือบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
พบว่า ลูกคา้ท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่า ปริญญาตรีให้ระดับท่ีมีผลต่อ ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขนาดของบ้านและพื้นท่ีดินของโครงการ มีขนาดเหมาะสมตรงความต้องการ 
ในขณะท่ีลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาเท่ากบั หรือ สูงกวา่ ปริญญาตรี ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้น
ผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ รูปแบบของบา้นสวยงาม 

ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ ปริญญาตรี ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ราคาท่ีดินต่อตารางวาถูกกว่าโครงการอ่ืนในบริเวณเดียวกัน ในขณะท่ีลูกคา้ท่ีมีระดับ
การศึกษาเท่ากบั หรือ สูงกวา่ ปริญญาตรี ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ราคาของบา้นถูกกวา่เม่ือเทียบกบับา้นลกัษณะเดียวกนัของโครงการอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียง 

ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่า ปริญญาตรี ให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่ เช่น ส่ีแยกตน้ เกว๋น (เทศบาลต าบล
หนองควาย) ส่ีแยกพืชสวนโลก เป็นต้น ในขณะท่ี ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาเท่ากับ หรือ สูงกว่า 
ปริญญาตรีให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการใช้ส่ือ
ต่างๆ ในการโฆษณาครอบคลุมหลายส่ือ เช่น แผน่พบั ใบปลิว หรือ โบวช์วัร์ ทางอินเตอร์เน็ต และ
ทางวทิย ุ

5. สรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการ
ซ้ือบ้านใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามประวติัการซ้ือบา้น
จดัสรร ลูกคา้ท่ีมีประวติัการซ้ือบา้นจดัสรร ไม่เคย (ซ้ือหลงัน้ีเป็นหลงัแรก) ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยั
ย่อยด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ รูปแบบของบา้นสวยงามในขณะท่ีลูกคา้ท่ีมีประวติัการซ้ือ
บา้นจดัสรร เคยซ้ือบา้นจดัสรรท่ีอ่ืนมาแล้ว ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ความโดดเด่นและความทนัสมยัของแบบบา้น 

ลูกคา้ท่ีมีประวติัการซ้ือบา้นจดัสรร ไม่เคย (ซ้ือหลงัน้ีเป็นหลงัแรก) และ เคยซ้ือบา้นจดัสรรท่ี
อ่ืนมาแลว้ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ราคาของบา้นถูกกว่าเม่ือเทียบ
กบับา้นลกัษณะเดียวกนัของโครงการอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียง 

ลูกคา้ท่ีมีประวติัการซ้ือบา้นจดัสรร ไม่เคย (ซ้ือหลงัน้ีเป็นหลงัแรก) และเคยซ้ือบา้นจดัสรรท่ี
อ่ืนมาแลว้ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขั้นตอนใน
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การซ้ือบา้นไม่ยุง่ยาก ไม่ซบัซอ้น มีความรวดเร็วในการใหบ้ริการหลงัการขาย 
ลูกคา้ท่ีมีประวติัการซ้ือบา้นจดัสรร ไม่เคย (ซ้ือหลงัน้ีเป็นหลงัแรก) ให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยั

ยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการใชส่ื้อต่างๆ ในการโฆษณาครอบคลุมหลาย
ส่ือ เช่น แผน่พบั ใบปลิว หรือ โบวช์วัร์ ทางอินเตอร์เน็ต และทางวิทย ุในขณะท่ีลูกคา้ท่ีมีประวติัการ
ซ้ือบา้นจดัสรร เคยซ้ือบา้นจดัสรรท่ีอ่ืนมาแลว้ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่ เช่น ส่ีแยกตน้ เกว๋น (เทศบาลต าบลหนองควาย) 
ส่ีแยกพืชสวนโลก เป็นตน้ 

6. สรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการ
ซ้ือบ้านใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามรูปแบบของบา้นใน
โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของบา้นในโครงการ
มาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นบา้นเด่ียว และบา้นแฝดใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ย
ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความโดดเด่นและความทนัสมยัของแบบบา้น 

 ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของบา้นในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นบา้น
เด่ียว เป็นบา้นแฝด ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการแสดงราคาบา้น
พร้อมท่ีดินชัดเจน  ในขณะท่ีลูกค้าท่ีมีรูปแบบของบ้านในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท 
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นบา้นแฝด และ เป็นทาวน์โฮม ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ราคาของบา้นถูกกวา่เม่ือเทียบกบับา้นลกัษณะเดียวกนัของโครงการอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียง 

ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของบา้นในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นบา้น
เด่ียว เป็นบา้นแฝด และ เป็นทาวน์โฮม ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัย่อยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขั้นตอนในการซ้ือบา้นไม่ยุง่ยาก ไม่ซับซ้อน มีความรวดเร็วในการให้บริการหลงั
การขาย 

ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของบา้นในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นบา้น
เด่ียว และทาวน์โฮม ให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การ
โฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่ เช่น ส่ีแยกตน้ เกว๋น (เทศบาลต าบลหนองควาย) ส่ีแยกพืชสวนโลก เป็น
ตน้ ในขณะท่ีลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของบา้นในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ เป็น
บา้นแฝดใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการใชส่ื้อต่างๆ 
ในการโฆษณาครอบคลุมหลายส่ือ เช่น แผน่พบั ใบปลิว หรือ โบวช์วัร์ ทางอินเตอร์เน็ต และทางวทิย ุ
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การวเิคราะห์ SWOT ของโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จังหวดัเชียงใหม่ 
 จากขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษา สามารถน ามาการวิเคราะห์ SWOT ของโครงการมาลาดา
โฮม แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ไดด้งัน้ี  

จุดแข็ง (Strength) 
จากการศึกษาพบวา่ โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ มีจุดแข็งในดา้น

ผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยปัจจยัย่อยท่ีเป็นจุดแข็งหลกั
ของโครงการ ไดแ้ก่  มีการใชส่ื้อต่างๆ ในการโฆษณาครอบคลุมหลายส่ือ เช่น แผน่พบั ใบปลิว หรือ 
โบวช์วัร์ ทางอินเตอร์เน็ต และทางวิทยุ ความโดดเด่นและความทนัสมยัของแบบบา้น ขนาดของบา้น
และพื้นท่ีดินของโครงการ มีขนาดเหมาะสมตรงความตอ้งการ การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่ เช่น ส่ี
แยกต้น เกว๋น (เทศบาลต าบลหนองควาย) ส่ีแยกพืชสวนโลก เป็นต้น  รูปแบบของบ้านสวยงาม 
ขั้นตอนในการซ้ือบา้นไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อนมีความรวดเร็วในการให้บริการหลงัการขาย ส านกังาน
ขายของโครงการ อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 
เช่น นิตยสาร Home Buyer's Guide Chiang Mai เป็นต้น และมีแบบบ้านตัวอย่างให้ เลือกก่อน
ตดัสินใจซ้ือ  

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 จากการศึกษาพบวา่ โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ มีจุดอ่อนในดา้น
ราคา โดยปัจจยัยอ่ยท่ีเป็นจุดอ่อนหลกั ไดแ้ก่ ไม่สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตได ้เช่น 
Website Facebook ของโครงการ เป็นตน้ การร้องเรียน แจง้ปัญหากบัโครงการหลงัการเขา้พกัอาศยั 
ท าไดย้าก ส่วนลดราคาในช่วงเทศกาล เช่น วนัแม่ วนัปีใหม่ เป็นตน้ มีนอ้ยเกินไป ราคาของบา้นแพง
กวา่เม่ือเทียบกบับา้นลกัษณะเดียวกนัของโครงการอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียง  ราคาท่ีดินต่อตารางวาแพงกว่า
โครงการอ่ืน ไม่มีส่วนลดเม่ือซ้ือดว้ยเงินสด และมีจ านวนแบบบา้นใหเ้ลือกนอ้ยแบบ  
 โอกาส (Opportunities) 
 จากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบนั พบวา่ โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดั
เชียงใหม่ ยงัมีโอกาสส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่อีกมาก เน่ืองจากมีมาตรการ
กระตุน้ธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์ากภาครัฐ ปัจจุบนัประชาชนหันมาซ้ือบา้นจดัสรรมากกวา่บา้นสร้าง
เอง บา้นยงัคงเป็นหน่ึงในปัจจยั 4 การขยายตวัจากตวัเมืองเชียงใหม่สู่อ าเภอหางดงมีจ านวนเพิ่มมาก
ข้ึนเช่นกนั รายไดข้องตลาดบนยงัมีแนวโนม้ขยายตวั และมีก าลงัซ้ือสูง พิจารณาจากลูกคา้ โครงการ
มาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท ซ้ือบา้นเป็นเงินสด ถึงร้อยละ 45.38 และตลาดอสังหาริมทรัพยมี์อตัราการ
เติบโตสูง 
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 อุปสรรค (Threats) 
 จากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบนั พบวา่ โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดั
เชียงใหม่ ยงัมีอุปสรรคส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ ดงัน้ี สินคา้ทดแทนมีอตัรา
การเติบโตท่ีเพิ่มข้ึน เช่น คอนโดมิเมียม อาคารพานิช เป็นตน้ ความเขม้งวดของธนาคารพาณิชย ์ใน
การพิจารณาสินเช่ือแก่ผูป้ระกอบการและลูกคา้ มากข้ึนในปัจจุบนั จากพฤติกรรมของคนบางกลุ่ม 
อาทิเช่น วยัเร่ิมตน้ท างาน หรือ อายุน้อยกว่า 30 ปี ในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนไปท าให้มีการซ้ือบา้นเด่ียว
นอ้ยลง แต่ซ้ือคอนโดมิเนียมมากข้ึน ตน้ทุนการผลิตค่อนขา้งสูง เพราะวตัถุดิบมีราคาแพงข้ึน ท าให้
ไม่สามารถผลิตบา้นไดต้น้ทุนตามเป้าหมาย และ ตลาดอสังหาริมทรัพยมี์การแข่งขนัสูง 

จากการศึกษา สามารถน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์การตลาดส าหรับ โครงการมาลาดาโฮม 
แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ในโครงการปัจจุบนัและอนาคตต่อไปได ้โดยโครงการมาลาดาโฮม 
แอนด์ รีสอร์ท จังหวดัเชียงใหม่ ควรก าหนดการแบ่งส่วนทางการตลาด (Segmentation) ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย (Targeting) และ ต าแหน่งของผลิตภณัฑ ์(Positionning) ดงัน้ี 

การแบ่งส่วนทางการตลาด (Segmentation) ทางโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดั
เชียงใหม่ ควรแบ่งส่วนแบ่งตลาดของลูกคา้ ยึดตามหลกั ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Targeting) ทางโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 
ควรก าหนดลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย เป็นผูท่ี้มีอายุ 31 – 40 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตวั รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
40,001 – 60,000 บาท   

ต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Positionning)  ทางโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดั
เชียงใหม่ ควรก าหนด ต าแหน่งของผลิตภณัฑ์ (Positionning) คือ เป็นโครงการท่ีมีแบบบา้นสวยงาม 
ใกลท่ี้ท างาน และการเดินทางสะดวก 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาน้ีท าให้ผูศึ้กษาทราบส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้นใน 
โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวัดเชียงใหม่ และผูศึ้กษาได้ประเมินสถานการณ์ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยก์บัผลจากศึกษา พบว่า ทางโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 
ควรด าเนินกลยุทธ์เชิงรุก หรือ SO (Strength – Opportunity) ส าหรับโครงการใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต โดยทางโครงการควรใช้กลยุทธ์จุดแข็งและขอ้ได้เปรียบจากโอกาสท่ีมีในปัจจุบนั ซ่ึงทาง
โครงการมีจุดแขง็ เร่ืองความโดดเด่นและความทนัสมยัของแบบบา้น ขนาดของบา้นและพื้นท่ีดินของ
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โครงการ มีขนาดเหมาะสมตรงความตอ้งการ และรูปแบบของบา้นสวยงาม ซ่ึงสอดคล้องกบักลุ่ม
ลูกคา้ระดบักลางบนถึงระดบับน ของตลาดอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงตอ้งการดีไซน์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ในการ
ซ้ือผลิตภณัฑ์ เพื่อตอบสนองอรรถประโยชน์ของลูกคา้ หรือ ให้คุณค่าทางจิตใจ (Emotional Benefit) 
ร่วมด้วย ดงันั้น โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ควรรักษาต าแหน่งทางการ
ตลาดของผลิตภณัฑ์ของโครงการไว ้และควรชูภาพลกัษณ์ของโครงการให้มีความโดดเด่น ให้มี
เอกลกัษณ์ดา้นดีไซน์ แบบเรียบหรูล ้ าสมยั (Modern Minimalist) เพื่อให้ลูกคา้ได้รับประโยชน์หรือ
คุณค่าทางจิตใจ (Emotional Benefit) มากยิ่งข้ึนด้วย และทางโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท 
จงัหวดัเชียงใหม่ ควรมีการเนน้ย  ้ากบัพนกังานในการอธิบายถึงเร่ืองราวการออกแบบบา้นแต่ละแบบ 
ให้มากยิ่งข้ึน เพื่อสร้างคุณค่าการรับรู้ (Perceived Value) ของตวับา้นในโครงการ และมีภาพลกัษณ์ท่ี
ดีในสายตาลูกคา้ ซ่ึงจะท าใหลู้กคา้เกิดความรู้สึกคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่าย และเตม็ใจจะจ่าย (Willingness To 
Pay) โดยลูกคา้จะไม่เพียงไดแ้ต่ตวัสินคา้หรือบา้นเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัไดเ้ร่ืองราว ความมีสไตล์ของ
บา้นนั้นมาด้วย ซ่ึงจะแสดงความเป็นตวัตนของลูกคา้มากยิ่งข้ึน นอกจากนั้น ทางผูศึ้กษาขอเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงพฒันาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้นใน โครงการมาลา
ดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ โดยพิจารณาทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

 
ด้านผลติภัณฑ์  
ทางโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จังหวดัเชียงใหม่ ควรให้ความส าคญัในเร่ือง ความ

โดดเด่นและความทนัสมยัของแบบบา้น รูปแบบของบา้นสวยงาม และขนาดของบา้นและพื้นท่ีดิน
ของโครงการ ให้มีขนาดเหมาะสมตรงความตอ้งการของลูกคา้ โดยการรักษาแนวคิดการออกแบบ
บา้นของโครงการ ในสไตล์ เรียบหรูล ้าสมยั (Modern Minimalist) และสามารถปรับเปล่ียนฟังคช์ัน่ได้
ตามความต้องการท่ีแตกต่างกันของลูกค้า และทางโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดั
เชียงใหม่ ควรให้ความส าคญัเร่ืองการมีบา้นตวัอยา่งให้ลูกคา้เลือก ก่อนตดัสินใจซ้ือ และในการสร้าง
บ้านตวัอย่างนั้น ทางโครงการ ควรใช้วสัดุท่ีมีคุณภาพสูง สวยงาม มีความคงทน เพื่อสร้างความ
เช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ของโครงการ จะไดรั้บบา้นท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานของบา้นตวัอยา่ง ซ่ึงลูกคา้
สามารถเลือกดูแบบบา้นไดจ้ากบา้นตวัอยา่งก่อนตดัสินใจซ้ือไดด้ว้ย 

ทางโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ควรให้ความส าคญัในเร่ืองระบบ
สาธารณูปโภคของโครงการ (ถนน ไฟฟ้า ประปา) รวมถึงระบบรักษาความปลอดภยัของโครงการ 
ทางโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ควรติดตั้ งกล้องวงจรปิดให้ทั้ งถึงทั้ ง
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โครงการ และ เลือกบริษทัรักษาความปลอดภยัท่ีมีประสบการณ์สูง มีความน่าเช่ือถือ โดยให้ลูกคา้ใน
โครงการมีส่วนร่วมในการประเมินบริษทัรักษาความปลอดภยั  

นอกจากนั้น ทางโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ควรให้ความส าคญั
ในเร่ืองความกวา้งของถนนในโครงการ โดยควรสร้างถนนให้มีขนาดความกวา้ง 9 -  12 เมตร และ
เน้นความเป็นระเบียบในการวางผงัโครงการ ไม่ควรเน้นจ านวนแปลงของการจดัสรรท่ีมากเกินไป 
และทางโครงการ ควรถมดินสูง เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดน ้ าท่วมในโครงการ และควรความส าคญักบั
การตกแต่งในโครงการและบริเวณบา้นใหมี้ความสวยงาม  

ในส่วนตัวบ้านนั้ น ทางโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จังหวดัเชียงใหม่ ควรให้
ความส าคญัในเร่ือง สีของตวับา้นและหลงัคา โดยไม่เนน้สีฉูดฉาด แต่เนน้สีท่ีเรียบง่าย เช่น แนวสีเอิร์
ธโทน เป็นหลกั และให้ความส าคญักบั พื้นท่ีใชส้อยมีขนาดเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ โดยมี
ขนาดพื้นท่ีประมาณ 150 – 260 ตารางเมตร  

 
ด้านราคา  

 ทางโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ควรมีการส ารวจราคาบา้นและ
ท่ีดิน ของโครงการบา้นจดัสรรท่ีอยูบ่ริเวณ ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ อาทิเช่น 
หมู่บา้นมณัฑนา หางดง หมู่บา้นสีวลี คลองชล และอยูใ่นกลุ่มเป้าหมายเดียวกนักบัของโครงการมาลา
ดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้ระดบักลาง มีรายได ้ตั้งแต่ 40,000 บาทข้ึน
ไป อย่างไรก็ตาม ราคาบา้นและท่ีดิน ในปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัสูงระหว่างโครงการบา้นจดัสรร
ดว้ยกนั ซ่ึงเป็นผลมาจากคุณภาพของวสัดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงรูปแบบ หรือ ดีไซน์ 
และต าแหน่งทางการตลาดของโครงการ ดงันั้น ทางโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดั
เชียงใหม่ ควรเน้นย  ้าให้ลูกคา้ทราบถึงคุณค่าจนเกิดความคุม้ค่า เม่ือเทียบกบัจ านวนเงินท่ีลูกคา้จ่าย
ให้กบัโครงการอ่ืน อาทิเช่น สังคมคุณภาพ ดีไซน์ของบา้นท่ีออกแบบตามหลกั Eco Concept ไดแ้ก่ มี
การดีไซน์ให้บา้นรับลม หลบแดด ในแนวเหนือ-ใต ้หลงัคาสะทอ้นความร้อน เป็นตน้ ซ่ึงจะท าให้
บา้นของลูกคา้เป็นบา้นประหยดัพลงังาน 
 นอกจากนั้น ทางโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ควรให้ความส าคญั
ในเร่ือง การแสดงราคาบา้นพร้อมท่ีดินชดัเจน โดยให้ลูกคา้สามารถตรวจสอบราคาบา้นและท่ีดินได้
ผา่นทางเวบ็ไซต์ของโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ และ ควรให้ความส าคญั
กบัเร่ือง วธีิช าระเงินค่าบา้นและท่ีดิน โดยใหลู้กคา้สามารถเลือกช าระไดท้ั้งเงินสดและเงินผอ่น แบบมี
ความยืดหยุน่ เช่น ลูกคา้สามารถปรับเพิ่มสัดส่วนเงินดาวน์ให้มากข้ึนเป็นร้อยละ 20 – 25 หรือ ลูกคา้
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อาจจะขอขยายระยะเวลาการผ่อนเงินดาวน์กบัทางโครงการเพิ่มข้ึนเป็นสูงสุด 24 เดือน เป็นตน้ เพื่อ
เอ้ือประโยชน์ในการขอวงเงินสินเช่ือจากทางธนาคารของลูกคา้  
 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ทางโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จังหวดัเชียงใหม่ ควรให้ความส าคัญในเร่ือง 
ขั้นตอนในการซ้ือบา้นไม่ยุง่ยาก ไม่ซบัซ้อน มีความรวดเร็วในการให้บริการหลงัการขาย โดยมีการช้ี
แจง้ขั้นตอนให้ลูกคา้ทราบอยา่งชดัเจน เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงเอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการขอ
สินเช่ือ และควรก าหนดระยะเวลาโดยประมาณให้ลูกคา้ไดรั้บทราบดว้ย เช่น ระยะในการผอ่นดาวน์ 
ระยะเวลาในการขออนุมติัสินเช่ือ เป็นตน้ 

นอกจากนั้น หากทางโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ เปิดโครงการ
ใหม่ ควรให้ความส าคญัในเร่ืองส านกังานขายของโครงการ ควรอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน และ ควรอ านวย
ความสะดวกให้ลูกคา้สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลโครงการได ้ทางโทรศพัทต์ามเวลาท าการ (8.00 – 
18.00 น.) โดยอาจจะใชเ้ป็นเบอร์โทร Call Center 4 หลกัแทนเบอร์โทรศพัท์ในปัจจุบนั และควรให้
ความส าคญักบัการติดต่อสอบถามขอ้มูลผา่นทางอินเตอร์เน็ตของลูกคา้ เช่น Website Facebook ของ
โครงการ เป็นต้น โดยทางโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จังหวดัเชียงใหม่ ควรก าหนด 
พนักงานผูรั้บผิดชอบในการตอบสนองลูกคา้ผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยเฉพาะ 
และควรปรับปรุงเวบ็ไซด์ของโครงการ โดยมีการเพิ่มรายละเอียดของบา้นแต่ละแบบของทางโครงการ
มาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท ให้ครบถว้นมากยิ่งข้ึนดว้ย และควรให้ลูกคา้สามารถดาวน์โหลดแผ่นพบั 
หรือโบว์ชัวร์ รวมถึงใบจองของโครงการ จากเว็บไซด์ของโครงการได้ด้วย  เน่ืองจากลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายของโครงการทราบขอ้มูลผา่นทางช่องทางอินเตอร์เน็ต มากเป็นล าดบัสอง หรือ คิดเป็น
ร้อยละ 30.00 อยา่งไรก็ตาม ทางโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ไม่ควรละเลย
การออกบูทตามหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเขา้ถึงลูกคา้มากยิง่ข้ึนอีกดว้ย 

 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ทางโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ควรให้ความส าคญัในเร่ือง การใช้

ส่ือประเภทต่างๆ ในการโฆษณาทั้ งส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว หรือ โบว์ชัวร์ นิตยสาร Home 
Buyer's Guide Chiang Mai เป็นตน้ ส่ือกระจายภาพและเสียง เช่น อินเตอร์เน็ต วิทยุ เป็นตน้ รวมถึงส่ือ
กลางแจ้ง โดยส่ือประเภทป้ายโฆษณาน้ี มีผลต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของโครงการถึงร้อยละ 50.77 
ดังนั้ น ทางโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ไม่ควรตัดงบประมาณด้านส่ือ
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โฆษณากลางแจง้น้ี นอกจากนั้นทางโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ควรมีการ
ส่งเสริมการขาย เช่น การตกแต่งสวน แอร์ ติดตั้งมุง้ลวด เหล็กดดั เป็นตน้ ไวใ้หลู้กคา้อยา่งต่อเน่ือง โดย
ควรก าหนดแบบตวัอย่างของการตกแต่งสวนให้ลูกคา้ไดเ้ลือกตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย
ดว้ย   

อย่างไรก็ตาม ความสุภาพ ความอ่อนน้อม มารยาทท่ีดี การกล่าวทกัทายลูกคา้สม ่าเสมอ และ
ความเอาใจใส่ลูกคา้ของพนกังานขาย เป็นส่วนส าคญัหลกัไม่ดอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน ท่ีทางโครงการมาลาดา
โฮม แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ควรพฒันาให้ดียิ่งข้ึนไปอยา่งต่อเน่ือง โดยทางโครงควรฝึกอบรม
พนกังานขาย ทั้งในดา้นความรู้ในเร่ืองสินคา้หรือบา้นของโครงการ และดา้นจิตใจ ไปพร้อมๆกนั โดย
ทางด้านจิตใจน้ี โครงการควรปลูกฝังจิตส านึกด้านการบริการให้แก่พนักงาน ซ่ึงนอกจากจะมีการ
อบรมอย่างจริงจงัแลว้ ทางโครงการ ควรมีการจูงใจพนกังาน โดยการให้รางวลักบัพนักงานดีเด่นใน
ดา้นการบริการ ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการพฒันางานบริการให้ดียิ่งข้ึนไดด้ว้ย โดยทางโครงการมาลาดา
โฮม แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ อาจจะให้มีการลงคะแนนจากทั้งพนกังานดว้ยกนัเอง และจากการ
ใหค้ะแนนของลูกคา้ประจ าเดือน หรือประจ าไตรมาส ซ่ึงวิธีการน้ีน่าจะสามารถช่วยพฒันาจิตส านึกใน
ดา้นการให้บริการของพนกังานได ้และในแต่ละเดือน หรือ ไตรมาส ควรมีการให้รางวลักบัพนกังาน
ดีเด่นประจ าเดือน หรือไตรมาส เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเป็นตวัอยา่งท่ีดีให้กบัพนกังานราย
อ่ืนๆ อีกทั้งยงัเพื่อกระตุน้ให้พนกังานมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงตนเองในการให้บริการให้ดี
ยิ่งข้ึนอย่างต่อเน่ือง และยงัเป็นการเสริมสร้างก าลงัใจให้กบัพนกังาน โดยทางโครงการควรใช้เกณฑ์
ประเมินจากทั้งยอดขายของแต่ละบุคคล และจากผลการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ เพื่อการ
ประกอบการตดัสินใจดว้ย ยิ่งไปกวา่นั้น เร่ืองการแต่งกายในเคร่ืองแบบของพนกังานขายของโครงการ 
เป็นอีกส่วนส าคญัท่ีมีผลต่อการซ้ือบ้านของลูกค้า ดงันั้ นทางโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท 
จงัหวดัเชียงใหม่ ควรก าชบัให้พนกังานขาย แต่งกายในชุดฟอร์มของโครงการตลอดเวลาท่ีปฎิบติังาน 
เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของโครงการในสายตาของลูกคา้อีกดว้ย 
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แบบสอบถาม 
 
 
เร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้น โครงการบา้นจดัสรรมาลาดาโฮม แอนด์ รี
สอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 
  
ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีเป็นการหาขอ้มูลเพื่อการศึกษา ส าหรับการคน้ควา้แบบอิสระเพื่อ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  นักศึกษาปริญญาโท  สาขา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และตอ้งการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากลูกคา้ไปพฒันาการบริการให้ดีข้ึน
เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ให้มากท่ีสุด  แบบสอบถามน้ีจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อ
ลูกคา้ ดงันั้นจึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นท่ีเป็นอิสระและเป็นความจริงมาก
ท่ีสุด  

ผูศึ้กษาขอขอบคุณท่านเป็นอยา่งสูง ท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
 

นายอธิภทัร เดชอานนัทภ์ร 
นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

 
ค าช้ีแจงรายละเอยีดของแบบสอบถามชุดนี ้แบ่งออกเป็น 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของลูกคา้ 
ส่วนท่ี 2   ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือบา้นจดัสรรของลูกคา้ 
ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการซ้ือบา้น โครงการบา้น

จดัสรรมาลาดาโฮม แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 
ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลปัญหา และขอ้เสนอแนะของลูกคา้ 
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กรุณาท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความทีท่่านต้องการเลอืกหรือเขียนข้อความในช่องว่าง 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของลูกค้า 
 
1. เพศ  
 (   ) 1. ชาย     (   ) 2. หญิง 
 
2. อาย ุ 
 (   ) 1. 21 – 30 ปี     (   ) 3. 31 – 40 ปี 
 (   ) 4. 41 – 50 ปี     (   ) 5. มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป 

 
3. สถานภาพ 
 (   ) 1. โสด (   ) 2. สมรส (   ) 3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ …………………)  
 
4. อาชีพ 

(   ) 1. ขา้ราชการ    (   ) 2. พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
(   ) 3. พนกังานบริษทัเอกชน   (   ) 4. ธุรกิจส่วนตวั 
(   ) 5. พอ่บา้น/แม่บา้น    (   ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ …………………) 

 
5. การศึกษาสูงสุด  

(   ) 1. ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย  (   ) 2. มธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.  
 (   ) 3. ปวส.หรืออนุปริญญา   (   ) 4. ปริญญาตรี  
 (   ) 5. สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครบครัว  
 (   ) 1. 15,000 - 20,000 บาท   (   ) 2. 20,001 – 40,000 บาท  
 (   ) 3. 40,001 – 60,000 บาท    (   ) 4. 60,001 – 80,000 บาท  
 (   ) 5. 80,001 – 100,000 บาท    (   ) 6. 100,000 บาทข้ึนไป 
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7. ภูมิล าเนาเดิมของท่าน 
(   ) 1. อยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ 
(   ) 2. อยูต่่างจงัหวดั (โปรดระบุ.............................................) 

 
8. จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

(   ) 1. 1 – 2 คน    (   ) 2. 3 – 4 คน 
(   ) 3. 5 – 6 คน    (   ) 4. มากกวา่ 6 คน (โปรดระบุ.......................) 

 

ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือบ้านจัดสรรของลูกค้า 
 

9. ประวติัการซ้ือบา้นจดัสรรของท่าน 
(   ) 1. ไม่เคย (ซ้ือหลงัน้ีเป็นหลงัแรก)   
(   ) 2. เคยซ้ือบา้นจดัสรรท่ีอ่ืนมาแลว้ 
(   ) 3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ.............................................) 

 
10. ก่อนตดัสินใจซ้ือโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ท่านสอบถามข้อมูล
โครงการบา้นจดัสรรอ่ืนก่ีโครงการ  

(   ) 1. 1 - 2 โครงการ    (   ) 2. 3 - 4 โครงการ 
(   ) 3. 5 - 6 โครงการ    (   ) 4. 7 โครงการข้ึนไป 

 
11. ระยะเวลาในการตดัสินใจหลงัจากเร่ิมมีขอ้มูลถึงการตดัสินใจซ้ือโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รี
สอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 

(   ) 1. นอ้ยกวา่ 1 สัปดาห์   (   ) 2. 1 - 2 สัปดาห์ 
(   ) 3. 3 - 4 สัปดาห์      (   ) 4. มากกวา่ 4 สัปดาห์ (หรือ 1 เดือนข้ึนไป) 
(   ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ.............................................) 

 
12. รูปแบบของบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีท่านซ้ือ 

(   ) 1. บา้นเด่ียว    (   ) 2. บา้นแฝด  
(   ) 3. ทาวน์โฮม    (   ) 4. อาคารพาณิชย ์
(   ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ.............................................) 
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13. ขนาดท่ีดินของบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีท่านซ้ือ 
(   ) 1. 20 - 50 ตารางวา    
(   ) 2. 51 – 100 ตารางวา  
(   ) 3. 101 – 150 ตารางวา    
(   ) 4. มากกวา่ 150 ตารางวา  

 
14. ราคาของบา้นในโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีท่านซ้ือ (ราคา      ขณะ
ซ้ือ) 

(   ) 1. 1,980,000 – 2,900,000 บาท 
(   ) 2. 2,900,001 – 3,900,000 บาท  
(   ) 3. 3,900,001 – 4,900,000 บาท 
(   ) 4. 4,900,000 บาทข้ึนไป 
 

15. ลกัษณะการจ่ายเงินซ้ือบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ ของท่าน 
(   ) 1. ซ้ือเป็นเงินสด     
(   ) 2. ซ้ือเป็นเงินผอ่น 

 (   ) 3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ.............................................) 
 
16. เหตุผลท่ีท่านเลือกซ้ือบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ (ตอบได้
มากกวา่ 1 ขอ้) 

(   ) 1. ช่ือเสียงของบริษทัน่าเช่ือถือ 
(   ) 2. คุณภาพวสัดุก่อสร้างดี 
(   ) 3. ช่ือเสียงของสถาปนิก 
(   ) 4. การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีดีน่าเช่ือถือ 
(   ) 5. เพื่อน ญาติ คนรู้จกัแนะน าใหซ้ื้อ 
(   ) 6. ราคาเหมาะสม หรือถูกกวา่โครงการอ่ืนๆ ในยา่นเดียวกนั 
(   ) 7. จ านวนแปลงท่ีดินท่ีจดัสรรภายในโครงการ มีความเหมาะสม 
(   ) 8. แบบบา้นสวยงาม 
(   ) 9. ความปลอดภยัของครอบครัว   
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(   ) 10. ใกลท่ี้ท างาน 
(   ) 11. การเดินทางสะดวก    
(   ) 12. บรรยากาศดี 
(   ) 13. มีสาธารณูปโภคครบครัน 
(   ) 14. มีการรับประกนังานก่อสร้าง 
(   ) 15. หมู่บา้นสวยงามน่าอยู ่
(   ) 16. พนกังานขายใหข้อ้มูลดี 
(   ) 17. การคมนาคมสะดวก 
(   ) 18. มีแบบบา้นและขนาดท่ีดินใหเ้ลือกหลายแบบ 
(   ) 19. เวบ็ไซตข์องโครงการใหร้ายละเอียดชดัเจน 
(   ) 20. การแจกของหรือแถมสินคา้ มีความเหมาะสม 
(   ) 21. น ้าไม่ท่วม 
(   ) 22. อ่ืนๆ (โปรดระบุ.............................................) 
 

17. ท่านทราบขอ้มูลของโครงการบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ จาก
แหล่งใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(   ) 1. พนกังานขายของโครงการ  (   ) 2. เพื่อน/คนรู้จกั 
(   ) 3. วทิย ุ    (   ) 4. แผน่พบั – ใบปลิว 
(   ) 5. หนงัสือพิมพ/์นิตยสาร   (   ) 6. อินเตอร์เน็ต 
(   ) 7. บูธตามหา้งสรรพสินคา้  (   ) 8. ป้ายโฆษณา 
(   ) 9. อ่ืนๆ (โปรดระบุ.....................................) 
 

18. บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการซ้ือบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดั
เชียงใหม่ ของท่าน มากท่ีสุด คือ 

(   ) 1. ตดัสินใจดว้ยตวัเอง    
(   ) 2. บิดา - มารดา ญาติพี่นอ้ง 
(   ) 3. คู่สมรส – บุตร     
(   ) 4. เพื่อน คนรู้จกั 
(   ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ.............................................) 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าในการซ้ือบ้าน โครงการบ้านจัดสรรมาลา
ดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จังหวดัเชียงใหม่ 
ค าช้ีแจง : โปรดพิจารณาข้อความที่ก าหนดให้ต่อไปนี้ แล้วท าเคร่ืองหมาย  ในช่องที่ท่านเห็นว่ามี
ผลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรร ของท่านมากทีสุ่ด 
 

ส่วนประสมการตลาด 
ระดับทีม่ีผล 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ด้านผลติภัณฑ์ (Product) 
1.1 คุณภาพและมาตรฐานวสัดุของวสัดุก่อสร้างบา้น

ตรงตามความตอ้งการ 
          

1.2 ขนาดของบา้นและพื้นท่ีดินของโครงการ มีขนาด
เหมาะสมตรงความตอ้งการ 

          

1.3 รูปแบบของบา้นสวยงาม           
1.4 คุณภาพและมาตรฐานของวสัดุ – อุปกรณ์ท่ีใชใ้น

การก่อสร้างบา้น 
          

1.5 ความโดดเด่นและความทนัสมยัของแบบบา้น           
1.6 มีจ านวนแบบบา้นใหเ้ลือกหลายแบบและสามารถ

ปรับเปล่ียนแบบบา้นไดต้ามความตอ้งการ 
          

1.7 สีของตวับา้นและหลงัคา           
1.8 พื้นท่ีใชส้อยมีขนาดเพียงพอต่อความตอ้งการ           
1.9 การวางผงับริเวณบา้นภายในโครงการเหมาะสม 

เป็นระเบียบเรียบร้อย 
          

1.10 ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ (ถนน ไฟฟ้า 
ประปา) 

          

1.11 ระบบรักษาความปลอดภยัของโครงการ      

1.12 ช่ือเสียงของโครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

     

1.13 บา้นสร้างเสร็จพร้อมขาย (เขา้อยูไ่ดท้นัที)      
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ส่วนประสมการตลาด 
ระดับทีม่ีผล 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ด้านผลติภัณฑ์ (Product) 
1.14 มีการตกแต่งภายในดว้ยเฟอร์นิเจอร์พร้อมเขา้อยู ่      

1.15 มีแบบบา้นตวัอยา่งใหเ้ลือกก่อนตดัสินใจซ้ือ      

1.16 มีการใชว้สัดุอุปกรณ์พิเศษ เช่น แผน่กนัความร้อน 
ใตห้ลงัคา กระจกตดัแสง ระบบส ารองน ้า เป็นตน้ 

     

1.17 โครงการถมดินสูง น ้าไม่ท่วม      

1.18 พื้นท่ีใชส้อยกวา้งขวาง (180 – 260 ตารางเมตร)      
1.19 ถนนในโครงการกวา้งขวา้ง (9 -  12 เมตร)       
1.20 การตกแต่งในโครงการและบริเวณบา้นมีความ

สวยงาม 
     

1.21 การวางผงัโครงการท่ีเป็นระเบียบ      

1.22 ระบบรักษาความปลอดภยัของโครงการ      
1.23 ภูมิทศัน์สภาพแวดลอ้ม      
1.24 ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือสโมสร เช่น ฟิตเนส 

เป็นตน้ 
     

1.25 มีการรับประกนังานก่อสร้าง 1 ปี หลงัการโอนบา้น      
2. ด้านราคา (Price) 

2.1 ราคาของบา้นถูกกวา่เม่ือเทียบกบับา้นลกัษณะ
เดียวกนัของโครงการอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียง 

          

2.2 ราคาท่ีดินต่อตารางวาถูกกวา่โครงการอ่ืนใน
บริเวณเดียวกนั  

          

2.3 จ านวนเงินจอง 10,000 – 20,000 บาท           
2.4 จ านวนเงินดาวน์ ร้อยละ10-15 ของราคาบา้น            

2.5 ระยะเวลาการจ่ายเงินดาวน์ 6 – 18 เดือน      
2.6 ค่าสาธารณูปโภค หรือค่าส่วนกลางถูกกวา่โครงการอ่ืน      
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ส่วนประสมการตลาด 
ระดับทีม่ีผล 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

2. ด้านราคา (Price) 
2.7 มีส่วนลดเม่ือซ้ือดว้ยเงินสด ประมาณร้อยละ       

5 -10 ของราคาบา้นและท่ีดิน 
     

2.8 มีการแสดงราคาบา้นพร้อมท่ีดินชดัเจน      
2.9 สามารถผอ่นเงินดาวน์ดว้ยบตัรเครดิตได ้       

2.10 สามารถเลือกวิธีช าระเงินค่าบา้นและท่ีดิน ไดท้ั้ง
เงินสดและเงินผอ่น 

     

3. ด้านสถานที ่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
3.1 สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลโครงการทาง

โทรศพัทไ์ดต้ามเวลาท าการ (8.00 – 18.00 น.) 
          

3.2 สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตได ้
เช่น Website Facebook ของโครงการ เป็นตน้ 

          

3.3 ส านกังานขายของโครงการ อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน 
เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ 

     

3.4 ความสะดวกในการเดินทางเขา้ ออก ของโครงการ      
3.5 มีการออกบูทตามหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ      
3.6 ส านกังานขายตกแต่งสวยงาม กวา่โครงการอ่ืน 

ในยา่นเดียวกนั 
          

3.7 การแนะน าและพาชมบา้นตวัอยา่งไดน่้าสนใจ      
3.8 ขั้นตอนในการซ้ือบา้นไม่ยุง่ยาก ไม่ซบัซอ้น 

มีความรวดเร็วในการใหบ้ริการหลงัการขาย 
     

3.9 การร้องเรียน แจง้ปัญหากบัโครงการหลงัการเขา้
พกัอาศยั มีความสะดวก และรวดเร็วในการ
ตอบสนองจากทางโครงการ 
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ส่วนประสมการตลาด 
ระดับทีม่ีผล 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
4.1 มีการใชส่ื้อต่างๆ ในการโฆษณาครอบคลุมหลาย

ส่ือ เช่น แผน่พบั ใบปลิว หรือ โบวช์วัร์ ทาง
อินเตอร์เน็ต และทางวิทยุ 

          

4.2 การส่ือสารโครงการผา่นทาง แผน่พบั ใบปลิว หรือ 
โบวช์วัร์ มีความสวยงาม ใหข้อ้มูลชดัเจนและ
ครบถว้น 

     

4.3 การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่ เช่น ส่ีแยกตน้ 
เกว๋น (เทศบาลต าบลหนองควาย) ส่ีแยกพืชสวน
โลก เป็นตน้ 

          

4.4 การมีส่วนลดราคาในช่วงเทศกาล เช่น วนัแม่ วนั
ปีใหม่ เป็นตน้ 

          

4.5 มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร Home 
Buyer's Guide Chiang Mai เป็นตน้ 

     

4.6 มีการส่งเสริมการขาย เช่น การตกแต่งสวน แอร์ 
ติดตั้งมุง้ลวด เหล็กดดั เป็นตน้ 

     

4.7 หน่วยรถกระจายเสียงประชาสัมพนัธ์โครงการใน
ยา่นชุมชน 

     

4.8 มีการส่งเสริมการขายโดยให้ฟรีค่าธรรมเนียมการ
โอนบา้นจดัสรรของโครงการ 

     

4.9 พนกังานมีความสุภาพ มารยาทดี มีการกล่าว
ทกัทายลูกคา้สม ่าเสมอ 

     

4.10 พนกังานขายมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหนา้ได ้

     

4.11 พนกังานมีความรู้ ความสามารถในการใหข้อ้มูล
เก่ียวกบับา้นจดัสรรของโครงการ 
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ส่วนประสมการตลาด 
ระดับทีม่ีผล 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
4.12 ความเอาใจใส่ลูกคา้ของพนกังานขาย      
4.13 มีเจา้หนา้ท่ีแนะน าและใหค้วามสะดวกใน

ขั้นตอนการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 
     

4.14 พนกังานขายแต่งกายในเคร่ืองแบบของโครงการ       
 

 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลปัญหา และข้อเสนอแนะของลูกค้า 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องวา่ง (   ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความตอ้งการของท่าน 
ข้อมูลปัญหาของลูกค้า (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
 
1. ด้านผลติภัณฑ์ 

1.1 (    ) วสัดุก่อสร้างบา้นไม่ตรงตามความตอ้งการ และ ไม่มีคุณภาพ 
1.2 (    ) ขนาดของบา้นและพื้นท่ีดินของโครงการ มีขนาดไม่เหมาะสมตรงความตอ้งการ 
1.3 (    ) รูปแบบของบา้น ไม่สวยงาม 
1.4 (    ) คุณภาพและมาตรฐานของวสัดุ – อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการก่อสร้างบา้นไม่มีมาตรฐาน 
1.5 (    ) แบบบา้นของโครงการลา้สมยั  
1.6 (    ) มีจ านวนแบบบา้นใหเ้ลือก นอ้ยแบบ 
1.7 (    ) พื้นท่ีใชส้อยมีขนาด ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 
1.8 (    ) ช่ือเสียงของโครงการ ไม่เป็นท่ีรู้จกั หรือ ไม่มีภาพลกัษณ์ท่ีดี 
1.9 (    ) ขาดการใชว้สัดุอุปกรณ์พิเศษ เช่น แผน่กนัความร้อน ใตห้ลงัคา กระจกตดัแสง ระบบ

ส ารองน ้า เป็นตน้ 
1.10 (    ) อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................... 
1.11 (    ) ไม่พบปัญหา 
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2. ด้านราคา 
2.1 (    ) ราคาของบา้นแพงกวา่เม่ือเทียบกบับา้นลกัษณะเดียวกนัของโครงการอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียง 
2.2 (    ) ราคาท่ีดินต่อตารางวาแพงกวา่โครงการอ่ืน  
2.3 (    ) จ านวนเงินจอง 10,000 – 20,000 บาท ไม่เหมาะสม 
2.4 (    ) จ านวนเงินดาวน์ ร้อยละ10-15 ของราคาบา้น ไม่เหมาะสม 
2.5 (    ) ระยะเวลาการจ่ายเงินดาวน์ 6 – 18 เดือน ไม่เหมาะสม 
2.6 (    ) ค่าสาธารณูปโภค หรือค่าส่วนกลาง แพงกวา่โครงการอ่ืน 
2.7 (    ) ไม่มีส่วนลดเม่ือซ้ือดว้ยเงินสด 
2.8 (    ) ไม่มีการแสดงราคาบา้นพร้อมท่ีดินชดัเจน 
2.9 (    ) อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................... 

2.10 (    ) ไม่พบปัญหา 
 
3. ด้านสถานที่ 

3.1 
(    ) 

การติดต่อโดรงการไม่ไดส้ะดวก เช่น ทางอินเตอร์เน็ต ทางโทรศพัท ์(8.00 – 18.00 
น.) 

3.2 (    ) ไม่สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตได ้เช่น Website Facebook ของ
โครงการ เป็นตน้ 

3.3 (    ) โครงการอยูไ่กลแหล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ 
3.4 (    ) การเดินทางเขา้ ออกโครงการไม่สะดวก 
3.5 (    ) ไม่มีการออกบูทตามหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ 
3.6 (    ) ส านกังานขายตกแต่งไม่สวยงาม เม่ือเทียบโครงการอ่ืน ในยา่นเดียวกนั 
3.7 (    ) ขั้นตอนในการซ้ือบา้นยุง่ยาก และซบัซอ้น 
3.8 (    ) การร้องเรียน แจง้ปัญหากบัโครงการหลงัการเขา้พกัอาศยั ท าไดย้าก 
3.9 (    ) อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................... 

3.10 (    ) ไม่พบปัญหา 
 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
4.1 (    ) การใชส่ื้อต่างๆ ในการโฆษณา ไม่ครอบคลุมหลายส่ือ เช่น แผน่พบั ใบปลิว หรือ โบว์

ชวัร์ ทางอินเตอร์เน็ต และทางวทิย ุ 
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4.2 (    ) การส่ือสารโครงการผา่นทาง แผน่พบั ใบปลิว หรือ โบวช์วัร์ ขาดความสวยงาม หรือให้
ขอ้มูลไม่ชดัเจนและไม่ครบถว้น 

 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (ต่อ) 
4.3 (    ) การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่ มีนอ้ยเกินไป เช่น ส่ีแยกตน้ เกว๋น (เทศบาลต าบล

หนองควาย) ส่ีแยกพืชสวนโลก เป็นตน้ 
4.4 (    ) ส่วนลดราคาในช่วงเทศกาล เช่น วนัแม่ วนัปีใหม่ เป็นตน้ มีนอ้ยเกินไป 
4.5 (    ) การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร Home Buyer's Guide Chiang Mai เป็นตน้ มี

นอ้ยเกินไป 
4.6 (    ) การส่งเสริมการขาย เช่น การตกแต่งสวน แอร์ ติดตั้งมุง้ลวด เหล็กดดั มีนอ้ยเกินไป 
4.7 (    ) พนกังานขาดความสุภาพ หรือมีมารยาทไม่ดี ไม่มีการกล่าวทกัทายลูกคา้ 
4.8 (    ) พนกังานขายไม่สามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้
4.9 (    ) พนกังานขาดมีความรู้ ความสามารถในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบับา้นจดัสรรของ

โครงการ 
4.10 (    ) อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................... 
4.11 (    ) ไม่พบปัญหา 

 
2. ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
 
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....  
……………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………..... 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือเสียสละเวลาตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ 
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ภาคผนวก ข 
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ตารางที่ 1 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้
ในการซ้ือบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ 
 

ส่วนประสม
การตลาด 

เพศ 

ชาย หญงิ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ความโดดเด่นและความทนัสมยัของ

แบบบา้น 
รูปแบบของบา้นสวยงาม 

(4.66: มากท่ีสุด) (4.66: มากท่ีสุด) 
ดา้นราคา  ราคาของบา้นถูกกวา่เม่ือเทียบกบับา้น

ลกัษณะเดียวกนัของโครงการอ่ืนท่ีอยู่
ใกลเ้คียง 

ราคาท่ีดินต่อตารางวาถูกกวา่
โครงการอ่ืนในบริเวณเดียวกนั 

(3.72: มาก) (4.05: มาก) 
ดา้นช่องทาง การ
จดัจ าหน่าย 

ส านกังานขายของโครงการ อยูใ่กล้
แหล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน 

ธนาคาร เป็นตน้ 

ขั้นตอนในการซ้ือบา้นไม่ยุง่ยาก ไม่
ซบัซอ้น มีความรวดเร็วในการ

ใหบ้ริการหลงัการขาย 
(4.70: มากท่ีสุด) (4.42: มากท่ีสุด) 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่ เช่น 
ส่ีแยกตน้ เกว๋น (เทศบาลต าบลหนอง
ควาย) ส่ีแยกพืชสวนโลก เป็นตน้ 

มีการใชส่ื้อต่างๆ ในการโฆษณา
ครอบคลุมหลายส่ือ เช่น แผน่พบั 

ใบปลิว หรือ โบวช์วัร์ ทาง
อินเตอร์เน็ต และทางวทิยุ 

(4.63: มากท่ีสุด) (4.74: มากท่ีสุด) 
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ตารางที ่2 แสดงสรุปค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ใน
การซ้ือบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ 
 

ส่วนประสม
การตลาด 

เพศ 

ชาย หญงิ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีการใชว้สัดุอุปกรณ์พิเศษ เช่น 

แผน่กนัความร้อน ใตห้ลงัคา 
กระจกตดัแสง ระบบส ารองน ้า เป็น

ตน้ 

มีการใชว้สัดุอุปกรณ์พิเศษ เช่น แผน่
กนัความร้อน ใตห้ลงัคา กระจกตดั

แสง ระบบส ารองน ้า เป็นตน้ 

(2.64 : ปานกลาง) (2.73 : ปานกลาง) 
ดา้นราคา  จ านวนเงินจอง 10,000 – 20,000 

บาท 
จ านวนเงินจอง 10,000 – 20,000 บาท 

(2.57 : นอ้ย) (2.77 : ปานกลาง) 
ดา้นช่องทาง  
การจดัจ าหน่าย 

ส านกังานขายตกแต่งสวยงามกวา่ 
โครงการอ่ืน ในยา่นเดียวกนั 

ส านกังานขายตกแต่งสวยงามกวา่ 
โครงการอ่ืน ในยา่นเดียวกนั 

(2.86 : ปานกลาง) (2.45 : นอ้ย) 
ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

หน่วยรถกระจายเสียง
ประชาสัมพนัธ์โครงการในยา่น

ชุมชน 

หน่วยรถกระจายเสียงประชาสัมพนัธ์
โครงการในยา่นชุมชน 

(2.27 : นอ้ย) (2.25 : นอ้ย) 
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ตารางที่ 3 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้
ในการซ้ือบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามระดบัการศึกษา
สูงสุด 
 

ส่วนประสม
การตลาด 

ระดับการศึกษาสูงสุด 

ต ่ากว่า ปริญญาตรี เท่ากบั หรือ สูงกว่า ปริญญาตรี 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ขนาดของบา้นและพื้นท่ีดินของ

โครงการ มีขนาดเหมาะสมตรง
ความตอ้งการ 

รูปแบบของบา้นสวยงาม 

(4.71: มากท่ีสุด) (4.68: มากท่ีสุด) 
ดา้นราคา  ราคาท่ีดินต่อตารางวาถูกกวา่

โครงการอ่ืนในบริเวณเดียวกนั 
ราคาของบา้นถูกกวา่เม่ือเทียบกบั
บา้นลกัษณะเดียวกนัของโครงการ

อ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียง 
(3.70: มาก) (4.19: มากท่ีสุด) 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่ เช่น 
ส่ีแยกตน้ เกว๋น (เทศบาลต าบล
หนองควาย) ส่ีแยกพืชสวนโลก 

เป็นตน้ 

มีการใชส่ื้อต่างๆ ในการโฆษณา
ครอบคลุมหลายส่ือ เช่น แผน่พบั 

ใบปลิว หรือ โบวช์วัร์ ทาง
อินเตอร์เน็ต และทางวทิยุ 

(4.73: มากท่ีสุด) (4.67: มากท่ีสุด) 
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ตารางที ่4 แสดงสรุปค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ใน
การซ้ือบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามระดบัการศึกษา
สูงสุด 
 

ส่วนประสม
การตลาด 

ระดับการศึกษาสูงสุด 

ต ่ากว่า ปริญญาตรี เท่ากบั หรือ สูงกว่า ปริญญาตรี 
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีการใชว้สัดุอุปกรณ์พิเศษ เช่น 

แผน่กนัความร้อน ใตห้ลงัคา 
กระจกตดัแสง ระบบส ารองน ้า เป็น

ตน้ 

มีการใชว้สัดุอุปกรณ์พิเศษ เช่น 
แผน่กนัความร้อน ใตห้ลงัคา 

กระจกตดัแสง ระบบส ารองน ้า เป็น
ตน้ 

(2.59 : นอ้ย) (2.65 : ปานกลาง) 
ดา้นราคา  จ านวนเงินจอง 10,000 – 20,000 

บาท 
จ านวนเงินจอง 10,000 – 20,000 

บาท 
(2.56 : นอ้ย) (2.87 : ปานกลาง) 

ดา้นช่องทาง  
การจดัจ าหน่าย 

การแนะน าและพาชมบา้นตวัอยา่ง
ไดน่้าสนใจ 

ส านกังานขายตกแต่งสวยงาม กวา่
โครงการอ่ืน ในยา่นเดียวกนั 

(2.56 : นอ้ย) (2.68 : ปานกลาง) 
ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

หน่วยรถกระจายเสียง
ประชาสัมพนัธ์โครงการในยา่น

ชุมชน 

หน่วยรถกระจายเสียง
ประชาสัมพนัธ์โครงการในยา่น

ชุมชน 
(2.45 : นอ้ย) (2.16 : นอ้ย) 
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ตารางที่ 5 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้
ในการซ้ือบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามประวติัการซ้ือ
บา้นจดัสรร 
 

ส่วนประสม
การตลาด 

ประวตัิการซ้ือบ้านจัดสรร 

ไม่เคย (ซ้ือหลงันีเ้ป็นหลงัแรก) เคยซ้ือบ้านจัดสรรที่อืน่มาแล้ว 
ดา้นผลิตภณัฑ์ รูปแบบของบา้นสวยงาม ความโดดเด่นและความทนัสมยั 

ของแบบบา้น 
(4.57: มากท่ีสุด) (4.80: มากท่ีสุด) 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

มีการใชส่ื้อต่างๆ ในการโฆษณา
ครอบคลุมหลายส่ือ เช่น แผน่พบั 

ใบปลิว หรือ โบวช์วัร์ ทาง
อินเตอร์เน็ต และทางวทิยุ 

การโฆษณาโดยป้ายขนาดใหญ่ 
เช่น ส่ีแยกตน้ เกว๋น (เทศบาล

ต าบลหนองควาย) ส่ีแยกพืชสวน
โลก เป็นตน้ 

(4.67: มากท่ีสุด) (4.63: มากท่ีสุด) 
 
ตารางที ่6 แสดงสรุปค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ใน
การซ้ือบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามประวติัการซ้ือบา้น
จดัสรร 
 

ส่วนประสม
การตลาด 

ประวตัิการซ้ือบ้านจัดสรร 

ไม่เคย (ซ้ือหลงันีเ้ป็นหลงัแรก) เคยซ้ือบ้านจัดสรรที่อืน่มาแล้ว 
ดา้นช่องทาง  
การจดัจ าหน่าย 

การร้องเรียน แจง้ปัญหากบั
โครงการหลงัการเขา้พกัอาศยั มี
ความสะดวก และรวดเร็วในการ
ตอบสนองจากทางโครงการ 

ส านกังานขายตกแต่งสวยงาม กวา่
โครงการอ่ืน ในยา่นเดียวกนั 

(2.60 : นอ้ย) (2.54 : นอ้ย) 
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ตารางที่ 7 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้
ในการซ้ือบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามรูปแบบของบา้น
ในโครงการมาลาดาโฮม แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ส่วนประสม
การตลาด 

รูปแบบของบ้านใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จังหวดัเชียงใหม่ 
บา้นเด่ียว บา้นแฝด ทาวน์โฮม 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ขนาดของบา้นและพื้น
ท่ีดินของโครงการ มี

ขนาดเหมาะสมตรงความ
ตอ้งการ 

ความโดดเด่นและความ
ทนัสมยัของแบบบา้น 

ความโดดเด่นและความ
ทนัสมยัของแบบบา้น 

(4.16: มาก) (4.78: มากท่ีสุด) (4.79: มากท่ีสุด) 
ดา้นราคา  มีการแสดงราคาบา้น

พร้อมท่ีดินชดัเจน 
ราคาของบา้นถูกกวา่
เม่ือเทียบกบับา้น

ลกัษณะเดียวกนัของ
โครงการอ่ืนท่ีอยู่

ใกลเ้คียง 

ราคาของบา้นถูกกวา่
เม่ือเทียบกบับา้น

ลกัษณะเดียวกนัของ
โครงการอ่ืนท่ีอยู่

ใกลเ้คียง 
(3.67: มาก) (4.11: มาก) (4.19: มาก) 

ดา้นการ
ส่งเสริม
การตลาด 

การโฆษณาโดยป้ายขนาด
ใหญ่ เช่น ส่ีแยกตน้ เกว๋น 

(เทศบาลต าบลหนอง
ควาย) ส่ีแยกพืชสวนโลก 

เป็นตน้ 

มีการใชส่ื้อต่างๆ ใน
การโฆษณาครอบคลุม
หลายส่ือ เช่น แผน่พบั 
ใบปลิว หรือ โบวช์วัร์ 
ทางอินเตอร์เน็ต และ

ทางวทิย ุ

การโฆษณาโดยป้าย
ขนาดใหญ่ เช่น ส่ีแยก
ตน้ เกว๋น (เทศบาล
ต าบลหนองควาย) ส่ี
แยกพืชสวนโลก เป็น

ตน้ 
(4.49: มากท่ีสุด) (4.76: มากท่ีสุด) (4.77: มากท่ีสุด) 
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ตารางที ่8 แสดงสรุปค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ใน
การซ้ือบา้นใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามรูปแบบของบา้นใน
โครงการมาลาดาโฮม แอนด ์รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ส่วนประสม
การตลาด 

รูปแบบของบ้านใน โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จังหวดัเชียงใหม่ 
บา้นเด่ียว บา้นแฝด ทาวน์โฮม 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ภูมิทศัน์สภาพแวดลอ้ม มีการใชว้สัดุอุปกรณ์
พิเศษ เช่น แผน่กนัความ
ร้อน ใตห้ลงัคา กระจกตดั
แสง ระบบส ารองน ้า เป็น

ตน้ 

มีการใชว้สัดุอุปกรณ์
พิเศษ เช่น แผน่กนั
ความร้อน ใตห้ลงัคา 
กระจกตดัแสง ระบบ
ส ารองน ้า เป็นตน้ 

(2.44 : นอ้ย) (2.63 : ปานกลาง) (2.61 : ปานกลาง) 
ดา้นราคา  มีส่วนลดเม่ือซ้ือดว้ยเงิน

สด ประมาณร้อยละ 5 -
10 ของราคาบา้นและ

ท่ีดิน 

จ านวนเงินจอง 10,000 – 
20,000 บาท 

จ านวนเงินจอง 10,000 
– 20,000 บาท 

(2.57 : นอ้ย) (2.67 : ปานกลาง) (2.77 : ปานกลาง) 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 
ช่ือ – สกุล  นายอธิภทัร เดชอานนัทภ์ร  
 
วนั เดือน ปีเกดิ  2  พฤศจิกายน 2511 
 
ประวตัิการศึกษา   
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
วทิยาลยัเทคนิคนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์จบปีการศึกษา 2530 
วฒิุการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาสถาปัตยกรรม 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวส.) 
วทิยาลยัเทคนิคนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์จบปีการศึกษา 2532 
วฒิุการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง สาขาสถาปัตยกรรม 
ระดบัปริญญาตรี 
สถาบนัราชภฏัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ จบปีการศึกษา 2539 
วฒิุการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต วชิาเอกการพฒันาชุมชน 
ระดบัปริญญาตรี 
สถาบนัราชภฏัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ จบปีการศึกษา 2542 
วฒิุการศึกษาปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต วชิาเอกเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ( เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม) 
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