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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ 
โครงการบ้านจัดสรรรุ่งเรืองควอลิ ต้ี  เฮาส์  2 จังหวัดเชียงใหม่  โดยท าการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม ซ่ึงสอบถามจากลูกคา้ท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรจากโครงการและอยู่
อาศยัท่ีโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 162 ราย และน าขอ้มูล
มาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ซ่ึงสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี สถานภาพ สมรส อาชีพ 
พนกังานบริษทัเอกชน ระดบัการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน    20,001 – 40,000 บาท 
จ านวนสมาชิกในบา้น 3 – 5 คน ป้ายโฆษณา เป็นแหล่งขอ้มูลในการรู้จกับา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี 
เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ ลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดั
เชียงใหม่ เป็นบ้านหลงัแรก วิธีท่ีซ้ือโครงการบ้านจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 
ผ่อนช าระกบัธนาคาร แบบบา้นโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ส่วน
ใหญ่ คือ แบบรุ่งทรัพย ์ขนาดท่ีดินปัจจุบนั 52 – 62  ตารางวา ระยะเวลาท่ีอยู่อาศยักบัโครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 3 – 4 ปี แฟน/คู่สมรส เป็นบุคคลท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุด ราคาบา้นพร้อม
ท่ีดิน (ราคาขณะซ้ือ) 1,700,001 - 2,000,000 บาท เหตุผลท่ีซ้ือบา้นในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองค
วอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ คือ ราคาเหมาะสม หรือถูกกวา่โครงการอ่ืนๆ ในยา่นเดียวกนั 
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ผลการศึกษา ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบา้นจดัสรร
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ 
ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลในระดบัปาน
กลาง คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยย่อยส่วนประสมการตลาดของ โครงการบ้านจดัสรร
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 10 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การเดินทางเขา้ออกของ
โครงการบา้นจดัสรรรุ่ง เรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความสะดวก ราคาบา้น มีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่
โครง การอ่ืนในยา่นเดียวกนั ราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่น
เดียวกนั จ านวนเงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 ของราคาบา้นและท่ีดิน การจดัแปลนภายนอกบา้นมี
ความเหมาะสม เช่น ขนาดของโรงจอดรถ ขนาดของสวนหย่อม เป็นตน้ โครงการบ้านจดัสรรรุ่ง 
เรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ การให้ส่วนลดราคาบา้น/
ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์  ประมาณร้อยละ 3 - 5 ของราคาบ้านหรือท่ีดิน  รูปแบบบ้านมีให้เลือก
หลากหลาย จ านวนเงินจอง ประมาณ 5,000 - 10,000 บาท และ คุณภาพของวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง 
ตามล าดบั 
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ABSTRACT 
 

This independent study aimed to explore customers satisfaction towards marketing mix of 
Roong Ruang Quality House Housing Project 2, Chiang Mai province. The data were compiled 
from 162 questionnaires distributed to customers who bought and lived in Roong Ruang Quality 
House Housing Project 2, 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. 
 Based upon the findings, it was found that most customers were female aged 31 to 40 years 
old. Most of them were married and worked for private companies. Their highest level of education 
was a Bachelor’s Degree. Their average income was 20,001 to 40,000 Baht per month. Their family 
consisted of 3 to 5 people. Billboards were their main source of information for Roong Ruang 
Quality House Housing Project 2, Chiang Mai Province. Most of them purchased Houses from the 
project. The houses bought from Roong Ruang Quality House Housing Project 2, Chiang Mai 
Province were their first houses. Most of them paid for the houses with a loan. The style of the 
houses that most of them purchased was Roong Sup. The area of the lands was 52 to 62 square wah. 
They had been living at Roong Ruang Quality House Housing Project 2, Chiang Mai Province, for 3 
to 4 years. Their girlfriends, boyfriends or spouses were the ones with the most influence on their 
decisions to purchase houses from Roong Ruang Quality House Housing Project 2, Chiang Mai 



 

ช 
 

 

Province. The price of their houses (at the time of purchase) was 1,700,001 to 2,000,000 Baht. The 
main reason they decided to purchase houses from Roong Ruang Quality House Housing Project 2, 
Chiang Mai Province was the reasonable pricing or the lower pricing of the houses, compared to 
those of other housing projects in the same neighborhood.  
 The study of the customer’s satisfaction towards the marketing mix factors of Roong Ruang 
Quality House Housing Project 2, Chiang Mai Province showed that the marketing mix factors with 
the high level of significance were Price, Product and Place, while the marketing mix factor with the 
medium level of significance was Promotion, respectively.  
 The 10 sub-factors of the marketing mix factors for the customer’s satisfaction with Roong 
Ruang Quality House Housing Project 2, Chiang Mai Province, with the highest average were as 
followed. It was convenient to reach Roong Ruang Quality House Housing Project 2, Chiang Mai 
Province. The pricing of the houses was reasonable or cheaper than those of other housing projects 
in the same neighborhood. The pricing of the land per square wah was reasonable or cheaper than 
those of other housing projects in the same neighborhood. The down payment was 10 to 15 percent 
of the total house and land price. The plans for the area outside the house were appropriate, such as 
the size of the garage and the size of the garden. Roong Ruang Quality House Housing Project 2, 
Chiang Mai Province, was close to the community such as temples, schools, banks, etc. There was a 
discount offered for approximately 3 to 5 percent of the price of the house or the land. There were 
many styles of houses available. The reserve deposit was approximately 5,000 to 10,000 Baht. And 
the quality of the construction materials was decent, respectively.  
 
 
 


