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บทคดัย่อ 
 

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 
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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.  
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28 

ตารางท่ี 4.18 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

 
แนวโนม้ของตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ในปี 2557ยงัคงชะลอตวัอยา่งเน่ืองไป

จนถึงต้นปี 2558 อย่างไรก็ตาม จงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพสูง เน่ืองจากเป็นจงัหวดั
ศูนยก์ลางดา้นเศรษฐกิจและการลงทุนในภาคเหนือ รวมทั้งมีจงัหวดับริวารใกลเ้คียงท่ีพร้อมจะเติบโต
และพฒันาข้ึนมาในอนาคต จึงเช่ือวา่ตลาดท่ีอยู่อาศยัของจงัหวดัเชียงใหม่จะกลบัมาขยายตวัเพิ่มข้ึน 
โดยเฉพาะในปี 2558 ท่ีมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) น่าจะส่งผลให้มีความตอ้งการท่ี
อยู่อาศัยเพิ่มข้ึนจากการเข้ามาท าธุรกิจและลงทุนของต่างชาติ อีกทั้ งจงัหวดัเชียงใหม่มีเส้นทาง
คมนาคมท่ีมีคุณภาพ และยงัมีแผนการท่ีจะพฒันาระบบขนส่งและเส้นทางเช่ือมต่อไปยงัพื้นท่ีอ่ืนๆ 
อีกหลายแห่ง การมีค่าครองชีพท่ีไม่สูงมาก สามารถเลือกรูปแบบการอยู่อาศยัได้หลากหลาย และ
ปัจจัยจากการเป็นพื้นท่ีท่ีไม่อยู่ในเขตเส่ียงต่อปัญหาอุทกภัย เป็นต้น (นนท์ หิรัญเชรษฐ์, 2557: 
ออนไลน์)  

จากการรุกเข้ามาของนักลงทุนรายใหญ่ต่างพื้นท่ี และการปริมาณบ้านจดัสรรในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีเพิ่มสูงข้ึนจาก 11,500 หน่วยใน ปี 2555 เป็น 14,800 หน่วย ในปี 2556 หรือคิดเป็นร้อยละ 
28.7 (ประชาชาติธุรกิจ, 2556: ออนไลน์) ประกอบกบัยอดขายอสังหาริมทรัพยใ์นปี 2554 ปรับข้ึนจาก 
3,400 ล้านบาท เป็น 5,000 ล้านบาทในปี 2555 และปี 2556 ยอดขายเพิ่มเป็น 7,200 ล้านบาท ถือว่า
ตวัเลขยอดขายในปี 2554-2555 กา้วกระโดดถึง ร้อยละ48 ปี 2555-2556 โตข้ึนร้อยละ 4และหากรวม 
2 ปีแล้วยอดขายโตข้ึนเกือบเท่าตวั เป็นดชันีท่ีชัดเจนว่าเป็นช่วงท่ีฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจเชียงใหม่ใน
รอบ 20 ปี (บริษทัเอกอานนท์ จ  ากดั, 2557: ออนไลน์) ส่งผลให้ผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพย ์ใน
จงัหวดัเชียงใหม่หลายๆ ราย ตอ้งปรับตวัโดยการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อกระตุน้การตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัแก่ธุรกิจ โดยมีการน าปัจจยัต่างๆ ท่ีคาดวา่จะ
มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจมาก าหนดเป็นกลยทุธ์ต่างๆ เพื่อดึงดูดให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ เช่น การ
ลดแลก แจกแถม การทุ่มงบการโฆษณาสูงข้ึน การแข่งขนัดา้นพฒันารูปแบบสินคา้ การพฒันาการจดั
สภาพแวดลอ้มในโครงการบา้นจดัสรรให้สวยงามและเหมาะสม การแข่งขนัดา้นราคาท่ีรุนแรงข้ึน 
รวมถึงการแข่งขนัดา้นการเงิน เช่น การไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอน การลดดอกเบ้ียในอตัราท่ีต ่ากวา่
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ปกติ เป็นตน้ กลยุทธ์เหล่าน้ีส่วนใหญ่ เป็นกลยทุธ์ก่อนขายและไดรั้บการพฒันาจนไม่มีความ แตกต่าง
กนั ปัจจุบนัการให้บริการหลงัการขายท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้จึงเป็นกลยุทธ์ท่ีจะ
สามารถสร้างจุดเด่นท่ีย ัง่ยนืให้แก่ธุรกิจบา้นจดัสรรไดก้ารพฒันาบริการหลงัการขายให ้มีคุณภาพมาก
ข้ึน เพื่อสร้างความแตกต่างดา้นการบริการความแตกต่างดา้นภาพพจน์ อนัจะน าไปใชเ้ป็นจุดขายและ
ส่วนแบ่งการตลาดไดอ้ยา่งดีในอนาคต (วราภรณ์ เลิศรัตนประภากร, 2557: สัมภาษณ์) 

 ปัจจุบนัจงัหวดัเชียงใหม่มีบา้นจดัสรรท่ีอยูใ่นระหวา่งการขายจ านวน 131 โครงการ ประมาณ 
14,800 หน่วย มูลค่ารวม 50,600 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 6,600 หน่วย มูลค่าประมาณ 22,100 
ลา้นบาทแบ่งตามพื้นท่ีพบวา่โครงการกระจายอยูใ่น 4 อ าเภอหลกั ไดแ้ก่ อ าเภอสันทรายอ าเภอเมือง 
อ าเภอหางดง และอ าเภอสันก าแพง ส่วนใหญ่เป็นบา้นเด่ียวร้อยละ 85 ทาวน์เฮาส์ร้อยละ 5 อาคาร
พาณิชยพ์กัอาศยัร้อยละ 6 ท่ีเหลือเป็นบา้นแฝดและท่ีดินเปล่าในโครงการ ระดบัราคาบา้นเด่ียวและ
อาคารพาณิชยส่์วนใหญ่อยู่ท่ี 2-5 ลา้นบาท โดยไม่มีหน่วยท่ีอยูอ่าศยัในผงัโครงการท่ีราคาต ่ากว่า 1 
ลา้นบาทจากปัจจยัดงักล่าวการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่จึงมีแนวโน้มเพิ่ม
มากข้ึน และยงัจะดึงดูดให้นกัลงทุนรายใหญ่จากส่วนกลางสนใจเขา้มาลงทุนเพิ่มมากข้ึนดว้ย (สัมมา 
คีตสิน, 2557: ออนไลน์)โดยอ าเภอสันทรายจงัหวดัเชียงใหม่เป็นยา่นท่ีนกัลงทุนให้ความสนใจมาก
ข้ึนในช่วง 2– 3 ปีท่ีผา่นมาอีกทั้งอ าเภอสันทราย เป็นอ าเภอท่ีมีจ านวนโครงการบา้นจดัสรรมากท่ีสุด 
โดยมีจ านวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.8 รองลงมาคือ อ าเภอเมือง มีจ านวน 23 โครงการคิดเป็น
ร้อยละ 17.6 อ าเภอหางดง มีจ านวน 16 โครงการคิดเป็นร้อยละ 12.2 อ าเภอสันก าแพงมีจ านวน 16 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.2 อ าเภอดอยสะเก็ต มีจ านวน 15 โครงการคิดเป็นร้อยละ 11.5 และอ าเภอ
อ่ืนๆ เช่น อ าเภอสารภี อ าเภอแม่ริม อ าเภอจอมทอง อ าเภอแม่ออน เป็นตน้มีจ านวน 23 โครงการคิด
เป็นร้อยละ 17.6 ตามล าดบั(นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์เชียงใหม่, 2557: ออนไลน์) จากขอ้มูลขา้งตน้
แสดงให้เห็นว่าอ าเภอสันทราย ถือว่าเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูง และคาดการณ์ว่า จะมีการขยายตวั
ของโครงการบ้านจัดสรรใหม่อีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5-10 ในปี 2558 โดยเฉพาะการแข่งขันกัน
ระหวา่งกลุ่มผูป้ระกอบการทอ้งถ่ิน และกลุ่มผูป้ระกอบการจากต่างพื้นท่ีท่ีเร่ิมเขา้มาในตลาดมากข้ึน 
ซ่ึงลว้นเป็นผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ บางรายเขา้สู่ตลาดในจงัหวดัเชียงใหม่มานานกว่า 10 ปี เช่น 
บมจ.แลนด์ แอนดเ์ฮา้ส์มีโครงการมณัฑนา และชยัพฤกษ ์สีวลี ฯลฯ บมจ.ควอลิต้ีเฮา้ส์ มีโครงการลดั
ดารมย ์และวรารมย ์บมจ.เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง รวมทั้งโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 ของ 
บริษทั รุ่งเรือง ควอลิต้ีเฮาส์ จ  ากดั (วราภรณ์ เลิศรัตนประภากร, 2557: สัมภาษณ์) 

 บริษทั รุ่งเรืองควอลิต้ีเฮาส์ จ  ากดัจดทะเบียนเม่ือปี 2547 ทุนจดทะเบียน 15 ลา้นบาท (ช าระ
เต็ม) มีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการท าธุรกิจเก่ียวกบัการพฒันาดา้นอสังหาริมทรัพยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ 
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มีการออกแบบบา้นในสไตล์ โมเดิร์นและคอนเทมโพราร่ี (ร่วมสมยั) โดยมีโครงการบ้านจดัสรร 
จ านวน 3 โครงการ โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 1 (รุ่งเรือง เลควิว) ตั้งอยู ่เลขท่ี 399 หมู่
ท่ี 2 ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ มีจ  านวน 50 แปลงสามารถปิดโครงการได้
ภายในระยะเวลา 2 ปี และโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 ตั้งอยู ่เลขท่ี 399 หมู่ท่ี 2 ต าบล
หนองจ๊อม อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ มีจ านวนแปลงทั้งหมด 202 แปลง ไดเ้ร่ิมเปิดท าการปี 
พ.ศ.2552 ถึง ปัจจุบนัปัจจุบนัขายแล้วทั้งส้ิน 202 แปลง โดยแบ่งเป็นผูซ้ื้อเพื่ออยู่อาศยักบัโครงการ 
จ านวน 162 ครอบครัว และผูซ้ื้อเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆ เช่น เพื่อให้เช่า เพื่อการลงทุนหรือขายต่อ เป็น
ต้น จ านวน 40 ครอบครัว และโครงการบ้านจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 3 ก าลังเร่ิมด าเนินการ
ก่อสร้าง (รายงานข้อมูลลูกค้าของโครงการบ้านจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่, 
2556) โดยท่ีผ่านมาโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 ตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัระหว่างคู่
แข่งขนัในอ าเภอสันทราย เป็นจ านวนมาก โดยจะแข่งขนักนัในดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้น
ราคาเป็นหลัก เช่นมีการลดแลก แจกแถมเป็นจ านวนมากมีการทุ่มงบการโฆษณา มีการไม่คิด
ค่าธรรมเนียมการโอน มีการลดดอกเบ้ียในอตัราท่ีต ่ากวา่ปกติ เป็นตน้ ส่งผลใหโ้ครงการบา้นจดัสรร 
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 ไม่สามารถบรรลุยอดขายเป้าหมายตามเวลาท่ีตั้งไวไ้ด ้ประกอบกบัอตัราการ
ขายของโครงการ ยงัมีแนวโนม้เติบโตในอตัราท่ีลดลงดว้ย ซ่ึงหากไม่ไดรั้บการปรับปรุงอาจจะส่งผล
กระทบต่อการขายของโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 3 อีกด้วย (วราภรณ์ เลิศรัตนประ
ภากร, 2557: สัมภาษณ์) 

 อย่างไรก็ตามภายใตส้ถานการณ์ท่ีมีการแข่งขนัอย่างรุนแรงมากข้ึนนั้น บริษทั รุ่งเรือง ควอ
ลิต้ีเฮาส์ จ  ากดัจึงตอ้งรักษามาตรฐานของการสร้างบา้นจดัสรร รวมถึงการพฒันาคุณภาพของบา้น
จดัสรร ให้ดีมากข้ึนเหนือคู่แข่ง เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่และความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้อย่าง
สูงสุด ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสม
การตลาดของ โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่โดยการศึกษาคร้ังน้ีจะ
ท าการศึกษาโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 เพื่อสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง และเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
และเพื่อให้เกิดคุณภาพในการบริการสูงสุด ซ่ึงจะเป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิมและเพิ่มลูกคา้ใหม่ได้
จากการบอกต่อ อีกทั้งเพื่อใหส้ามารถแข่งขนั กบัคู่แข่งไดต่้อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบ้านจดัสรร 

รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
 1.3.1  ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.3.2  ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาการด าเนินธุรกิจ และปรับปรุงกลยทุธ์
ทางการตลาด ของโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ จงัหวดัเชียงใหม่ให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ต่อไป 

 
1.4 นิยำมศัพท์ 
 ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีแต่ละบุคคลแสดงออกถึงความยินดี ความพอใจและ
ประทบัใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมทางการตลาดของโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

ส่วนประสมทำงกำรตลำด หมายถึง เคร่ืองมือท่ีตอ้งใช้ร่วมกนัเพื่อสนองความตอ้งการของ
ตลาดเป้าหมายให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยด้านต่างๆ ดังน้ี ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 ลูกค้ำ หมายถึง ลูกคา้ท่ีซ้ือบ้านจดัสรร โดยตรงจากโครงการและอยู่อาศยัท่ีโครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ มีจ  านวนทั้งหมด 162 ราย 

 โครงกำรบ้ำนจัดสรร รุ่งเรืองควอลติี ้เฮำส์ 2 หมายถึง บา้นท่ีใชส้ าหรับอยูอ่าศยัโดยไดรั้บการ
จดัสรรท่ีดินติดต่อกนัเป็นแปลงในโครงการและด าเนินงานโดยบริษทั รุ่งเรือง ควอลิต้ีเฮาส์ จ  ากัด
ตั้งอยู ่399 หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองจอ๊ม อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ โครงการ 2  
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรม 

 
ในการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบ้านจดัสรร

รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาได้ใช้ทฤษฎี แนวคิด และการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงเน้ือหาในบทน้ีประกอบดว้ย 

1. แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) 
2. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
3.  ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. กลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดของโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 

 
2.1. แนวคิดและทฤษฎ ี

แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจของลูกค้า 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2552)ได้กล่าวถึงการคาดหมาย หรือความคาดหวงัของลูกค้า 

(Customer Expectation) โดยอธิบายไวว้า่ความคาดหวงัเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ หรือคาดหวงัว่าจะ
ไดรั้บจากผลิตภณัฑ์ ความคาดหวงัเกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของผูซ้ื้อ เช่น จากเพื่อน 
จากนกัการตลาด และจากขอ้มูลคู่แข่งขนั เป็นตน้ ถา้นกัการตลาดน าเสนอข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
เกินความเป็นจริงจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความหวงัในผลิตภณัฑ์นั้นสูงเกินจริง และเม่ือผูบ้ริโภคพบว่า
การท างานของผลิตภณัฑ์นั้นต ่ากวา่ท่ีคาดหวงัไวก้็จะเกิดความไม่พึงพอใจ ดงันั้นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้
บริษทัประสบความส าเร็จก็คือ การเสนอผลิตภณัฑ์ตามผลประโยชน์จากผลิตภณัฑ์ (การท างานของ
ผลิตภณัฑ์) ท่ีสอดคล้องกบัความคาดหวงัของผูซ้ื้อโดยยึดหลกัการสร้างความพึงพอใจรวมส าหรับ
ลูกคา้ (Total Customer Satisfaction) ส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึง คือ นกัการตลาดตอ้งคน้หาและวดัผล
ความพึงพอใจของลูกคา้ โดยเทคนิคท่ีใชส้ ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ คือ (1) การให้คะแนนความ
พึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์หรือบริการ โดยอยูใ่นรูปของการให้คะแนน เช่น ไม่พอใจอยา่งยิง่ ไม่พอใจ 
ไม่แน่ใจ พอใจ พอใจอย่างยิ่ง (2) เป็นการถามว่าลูกค้าได้รับความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจใน
ผลิตภณัฑ์หรือบริการอย่างไร (3) เป็นการถามให้ลูกคา้ระบุปัญหาจากการใช้ผลิตภณัฑ์และบริการ 
และเสนอแนะประเด็นต่างๆ ท่ีจะแก้ไขปัญหานั้น (4) เป็นการถามลูกคา้เพื่อให้คะแนนคุณสมบติั
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ต่างๆ และการท างานของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงจะช่วยให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็งของผลิตภณัฑ์ และ (5) เป็น
การส ารวจความตั้งใจในการซ้ือซ ้ าของลูกคา้ 
 จิตตินันท์ นันทไพบูลย ์(2551: 180-181) กล่าวว่า “ความพึงพอใจ” ตรงกบัภาษาองักฤษว่า 
“Satisfaction” ซ่ึงมีความหมายวา่ ระดบัความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงและความพึง
พอใจ เป็นผลท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการประเมินภาพรวมทั้ งหมดของประสบการณ์หลายๆอย่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการในระยะเวลาหน่ึง หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ ความพึงพอใจหมายถึง 
การประเมินความสามารถของการน าเสนอผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้
อยา่งต่อเน่ือง 
 

ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัส่วนประสมการตลาด (Marketing mix 

หรือ 4Ps) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษทัใช้ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความพึง
พอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ยเคร่ืองมือต่อไปน้ี 

1.  ผลติภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้
ให้พึงพอใจในผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้ ผลิตภณัฑ์จึงประกอบดว้ย
สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องคก์รหรือบุคคล ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า 
(Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้ 
 2.  ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ี 2 ท่ีเกิดข้ึนมาถดัจาก
Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑ์
กบัราคา ผลิตภณัฑ์นั้นถ้าคุณค่าสูงกว่า ราคา เขาก็จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นผูก้  าหนดกลยุทธ์ด้านราคา
ตอ้งค านึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาว่าการยอมรับของ
ลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคาผลิตภณัฑน์ั้น 
 3.  สถานที่ หรือ ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของ
ช่องทาง ซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรม ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองคก์ารไป
ยงัตลาด สถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือสถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการ
กระจายตวัสินค้าประกอบด้วยการขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การจดั
จ าหน่ายจึงประกอบดว้ย 2 ส่วนดงัน้ี 
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 3.1 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์
และ (หรือ) กรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาด ในระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายจึง
ประกอบดว้ย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 
 
 3.2 การสนบัสนุนการกระจายตวัสินคา้สู่ตลาด (Market Logistics) หมายถึงกิจกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม 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 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมท่ีนอกเหนือจาก
การโฆษณา การขายโดยใชพ้นกังานขาย และการให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ซ่ึงสามารถกระตุน้ความ
สนใจ ทดลองใช ้หรือการซ้ือโดยลูกคา้ขั้นสุดทา้ยหรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบ 
คือ การกระตุน้ผูบ้ริโภค เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค (Consumer Promotion) การกระตุน้คน
กลาง เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง(Trade Promotion) และการกระตุน้พนกังานขาย เรียกว่า
การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังานขาย (Sales Force Promotion) 
 4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relations) การให้ข่าว
เป็นการเสนอความคิดเก่ียวกับสินค้าหรือบริการท่ีไม่ต้องมีการจ่ายเงิน ส่วนการประชาสัมพนัธ์
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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 

การศึกษาหัวขอ้ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบา้นจดัสรร 
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผูศึ้กษาไดท้บทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินการ
ศึกษา ดงัน้ี 

ฐิติชญา  ชุมภู (2555)ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ 
โครงการบ้านจดัสรรภูฟ้าการ์เด้นท์โฮม จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเก็บข้อมูลจากลูกค้าโครงการบ้าน
จดัสรรภูฟ้าการ์เดน้ทโ์ฮม จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 200 ราย โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล และน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ผล
การศึกษาพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41 – 50 ปี สถานภาพสมรส 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 – 60,000 บาท 
ทราบแหล่งขอ้มูลจาก บูทท่ีห้างสรรพสินคา้ ลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือ บา้นหลงัแรก วิธีการท่ีซ้ือ ผ่อน
ช าระกบัธนาคาร ขนาดท่ีดิน 46 – 60 ตารางวา ระยะเวลาท่ีอยู่อาศยักบัโครงการ    1 – 4 ปี บุคคลผู ้
แนะน าท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เป็นบุคคลในครอบครัว จ านวนสมาชิกในบา้น    3 – 5 คน แบบ
บา้นท่ีซ้ือ คือ บา้นภูค า ราคาบา้นพร้อมท่ีดินท่ีซ้ือ 2,500,001 - 3,000,000 บาท และเหตุผลท่ีซ้ือบา้นใน
โครงการบา้นจดัสรรภูฟ้าการ์เดน้ท์โฮม จงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากใกลท่ี้ท างาน ผลการศึกษาระดบั
ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีลูกคา้มี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คือ ปัจจยัดา้นสถานท่ี ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีลูกคา้มีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด โดยมีปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในแต่ละดา้นดงัน้ี ดา้นสถานท่ี 
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คือ ทิศทางการวางต าแหน่งบา้นจดัสรรของโครงการบา้นจดัสรรภูฟ้าการ์เด้นท์โฮม สอดคล้องกบั
ความเช่ือ หรือตามหลกัฮวงจุย้ ดา้นผลิตภณัฑ์ คือ วสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง ดา้นราคา คือ ราคาบา้น มี
ความเหมาะสมคุม้ค่าเงิน และด้านการส่งเสริมการตลาด คือ พนักงานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมี
ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 

แพรว ควรชม (2550) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อโครงการบา้นจดัสรรของ
บริษทั แลนด์ แอนด์เฮา้ส์ จ  ากดั(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม จากผูท่ี้เขา้อยูอ่าศยัในโครงการบา้นจดัสรรของ บริษทั แลนด์ แอนด์เฮา้ส์ 
จ  ากดั(มหาชน) จ านวน 200 ราย จากนั้นจึงน าขอ้มูลมาประมวลผล โดยใชค้่าสถิติ ความถ่ี ร้อยละ และ
ค่าเฉล่ีย ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า (1) ความพึงพอใจของลูกค้าต่อโครงการบ้าน
จดัสรรของบริษัท แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จ  ากัด(มหาชน) มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากเรียงล าดับ
ดงัน้ีคือ ด้านผลิตภณัฑ์ และด้านท าเลท่ีตั้งตามล าดบั ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาดและดา้นราคา 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ไดแ้ก่ ช่ือเสียงภาพลกัษณ์ท่ีดีของโครงการ รูปแบบบา้น
ทนัสมยัสวยงามและความเหมาะสมของพื้นท่ีใช้สอย ตามล าดบั ดา้นราคาไดแ้ก่ ระยะเวลาการผ่อน
ช าระกบัธนาคาร จ านวนเงินผอ่นต่องวดและจ านวนเงินจอง ตามล าดบั ดา้นท าเลท่ีตั้งไดแ้ก่ โครงการ
มีระบบสาธารณูปโภคครบครัน สภาพแวดล้อมดีและอยู่ใกล้ถนนสายหลัก ตามล าดับ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ได้แก่ ติดตั้งป๊ัมน ้ าภายในบริเวณบ้าน บริการฉีดน ้ ายาก าจดัปลวกและจดัสวน
ภายในบริเวณบา้น ตามล าดบั (2) พฤติกรรมของลูกคา้ในการเลือกซ้ือโครงการบา้นจดัสรร คือ อยู่
อาศยั รองลงมาเป็นบา้นพกัอาศยัหลงัท่ี 2 และส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึน ส่วนเหตุผลหลกัในการเลือกซ้ือคือ 
ท่ีตั้งและลกัษณะของโครงการ รองลงมาช่ือเสียงบริษทัและส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโครงการ 
เหตุผลดา้นท าเลท่ีตั้งท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ใกลท่ี้ท างาน รองลงมาใกลถ้นนใหญ่และสภาพแวดลอ้มบริเวณ
ใกลเ้คียง เหตุผลดา้นรูปแบบและการก่อสร้างคือ สามารถเขา้อยู่ไดท้นัที รองลงมาพื้นท่ีหรือขนาด
ของตวับา้นและการจดัประโยชน์ใชส้อย เหตุผลดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกคือ ระบบการรักษาความ
ปลอดภยั รองลงมาสระวา่ยน ้ าและสวนสาธารณะ เหตุผลดา้นส่งเสริมการขายคือ ไดรั้บการตอ้นรับท่ี
ดีจากเจา้หน้าท่ีฝ่ายขาย รองลงมามีส่วนลดราคาขายและมีของแจก ส่ือโฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือ แผน่พบัและรูปเล่ม รองลงมาการแนะน าจากเพื่อนหรือญาติและป้ายโฆษณา 

หิรัญ ปัญจขันธ์ (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดของบ้านจดัสรร กรณีศึกษา : โครงการบ้านจดัสรรสินธานี ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงราย กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ศึกษา จ านวน 262 คน ผลการศึกษา พบว่า ดา้นขอ้มูลส่วนบุคคล พบว่า
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ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพสมรส มีอายุระหว่าง 30 – 34 ปี ประกอบอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001–15,000 บาท 
ดา้นพฤติกรรมการบริโภคของลูกคา้ ส่วนใหญ่ทราบข่าวสารขอ้มูลของโครงการบา้นจดัสรรสินธานี
จากป้ายโฆษณา ผูบ้ริโภคซ้ือบา้นสินธานีเป็นบา้นหลงัแรก โดยวธีิซ้ือดว้ยเงินสด มีท่ีดินขนาด 46–60 
ตารางวา อาศยัอยูม่าเป็นระยะเวลา 1–2 ปี โดยมีจ านวนสมาชิกในบา้น 3–5 คน ลกัษณะบา้นท่ีอยูอ่าศยั
จะเป็นบา้นเด่ียวชั้นเดียว โดยตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง และเหตุผลท่ีผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่ซ้ือโครงการ
บา้นจดัสรรสินธานี เพราะ โครงการมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีดี น่าเช่ือถือ รองลงมาคือบา้นมี
ราคาท่ีเหมาะสม ขณะท่ีผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด 
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย สามารถ
เรียงล าดับได้ดังน้ี คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานท่ีและช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด และ ดา้นราคา ตามล าดบั โดยมีปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในแต่
ละดา้นดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ คือ จ านวนแปลงท่ีดินภายในโครงการ ดา้นสถานท่ีและช่องทางการจดั
จ าหน่าย คือ ใกลท่ี้ท างาน ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การจดัชิงโชคหรือจบัฉลาก และ ดา้นราคา 
คือ ราคารวมของบ้าน ส่วนปัญหาของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือบ้านจดัสรรสินธานี พบว่า ไม่มีการตกแต่ง
ประดบัตน้ไม ้รองลงมาปัญหาความสะอาดของโครงการ ผนงับา้นมีรอยร้าวและระบบไฟฟ้าภายใน
โครงการไม่ดี 

 
กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของโครงการบ้านจัดสรร รุ่งเรืองควอลติี ้เฮาส์ 2 
 บริษทั รุ่งเรืองควอลิต้ีเฮาส์ จ  ากดัจดทะเบียนเม่ือปี 2547 ทุนจดทะเบียน 15 ลา้นบาท (ช าระ
เต็ม) มีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการท าธุรกิจเก่ียวกบัการพฒันาดา้นอสังหาริมทรัพยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ 
มีการออกแบบบา้นในสไตล์ โมเดิร์นและคอนเทมโพราร่ี (ร่วมสมยั) โดยมีโครงการบ้านจดัสรร 
จ านวน 3 โครงการ โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 1 (รุ่งเรือง เลควิว) ตั้งอยู ่เลขท่ี 399 หมู่
ท่ี 2 ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ มีจ  านวน 50 แปลงสามารถปิดโครงการได้
ภายในระยะเวลา 2 ปี และโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 ตั้งอยู ่เลขท่ี 399 หมู่ท่ี 2 ต าบล
หนองจ๊อม อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ มีจ านวนแปลงทั้งหมด 202 แปลง ไดเ้ร่ิมเปิดท าการปี 
พ.ศ.2552 ถึง ปัจจุบนัปัจจุบนัขายแล้วทั้งส้ิน 202 แปลง โดยแบ่งเป็นผูซ้ื้อเพื่ออยู่อาศยักบัโครงการ 
จ านวน 162 ครอบครัว และผูซ้ื้อเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆ เช่น เพื่อให้เช่า เพื่อการลงทุนหรือขายต่อ เป็น
ต้น จ านวน 40 ครอบครัว และโครงการบ้านจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 3 ก าลังเร่ิมด าเนินการ
ก่อสร้าง (รายงานข้อมูลลูกค้าของโครงการบ้านจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่, 
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2556) โดยกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 โดยรวม
สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 

1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) โครงการบ้านจัดสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 ให้
ความส าคัญกับเร่ือง คุณภาพงานก่อสร้างและวสัดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง รูปแบบบ้านมีให้เลือก
หลากหลาย จ านวนแปลงท่ีดิน (202 แปลง) ขนาดของแปลงท่ีดินเร่ิมต้น 52 ตารางวา โดยลูกค้า
สามารถเลือกแบบบ้านของโครงการ (5 แบบ) เพื่อปลูกสร้างในแปลงท่ีดินของโครงการบา้นจดัสรร 
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 และลูกค้ายงัสามารถซ้ือท่ีดินเพิ่มเติมจากทางโครงการได้ด้วย สภาพและ
รูปแบบการจดัผงัโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 เช่น มีการแบ่งโซนของบา้นแบบต่างๆ 
เป็นตน้ การจดัแปลนภายในบา้นมีความเหมาะสม เช่น ต าแหน่งของชุดครัว  ต าแหน่งของห้องน ้ า 
เป็นต้น และการจดัแปลนภายนอกบ้านมีความเหมาะสม เช่น ขนาดของโรงจอดรถ ขนาดของ
สวนหยอ่ม เป็นตน้ คุณภาพงานก่อสร้าง และคุณภาพของวสัดุท่ีใช้ก่อสร้างในโครงการบา้นจดัสรร
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 สีบา้นและหลงัคา มีความสวยงาม มีความกลมกลืนกบัแบบบา้นของโครงการ 
การติดตั้งระบบประปาภายในบา้น ง่ายต่อการปรับปรุง/ซ่อมบ ารุง เช่น การจดัวางต าแหน่งระบบท่อ
น ้ าดี ระบบท่อน ้ าทิ้ง เป็นตน้ การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบา้น ง่ายต่อการปรับปรุง/ซ่อมบ ารุง เช่น มี
การเดินสายไฟเผื่อส าหรับการปรับหรือยา้ยต าแหน่งปลัก๊ไฟ เป็นตน้ รวมถึง การบริการหลงัการขาย 
เช่น งานต่อเติมอาคาร งานซ่อมแซมบา้น ระบบรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ โดยมีการรับประกนั
บา้นมีระยะเวลา 1 ปี เพื่อช่ือเสียงภาพลกัษณ์ของโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 ในระยะ
ยาวต่อไป อยา่งไรก็ตามทางโครงการมีแบบบา้นใหเ้ลือก 5 แบบ ดงัน้ี 

 แบบรุ่งนภา (ราคาเร่ิมตน้ 1.8 - 2.0 ลา้นบาท) 
- ขนาดท่ีดินเร่ิมตน้ท่ี 52 ตารางวา มีพื้นท่ีใชส้อย 103 ตรม. 
- 2 หอ้งนอน 2 หอ้งน ้า จอดรถ 1 คนั 

 แบบรุ่งเรือง  (ราคาเร่ิมตน้ 1.7 - 2.0 ลา้นบาท) 
- ขนาดท่ีดินเร่ิมตน้ท่ี 52 ตารางวา มี พื้นท่ีใชส้อย 89 ตรม. 
- 2 หอ้งนอน 2 หอ้งน ้า จอดรถ 1 คนั 

 แบบรุ่งทรัพย์ (ราคาเร่ิมตน้ 1.9 - 2.5 ลา้นบาท) 
- ขนาดท่ีดินเร่ิมตน้ท่ี 52 ตารางวา มีพื้นท่ีใชส้อย 116 ตรม. 
- 3 หอ้งนอน 2 หอ้งน ้า จอดรถ 1 คนั 

 แบบรุ่งธนา (ราคาเร่ิมตน้ 2.5 – 3.0 ลา้นบาท) 
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- ขนาดท่ีดินเร่ิมตน้ท่ี 52 ตารางวา มีพื้นท่ีใชส้อย 168 ตรม. 
- 3 หอ้งนอน 3 หอ้งน ้า จอดรถ 2 คนั 

 
 แบบรุ่งอรุณ (ราคาเร่ิมตน้ 3.0 – 5.0 ลา้นบาท)  

- ขนาดท่ีดินเร่ิมตน้ท่ี 52 ตารางวา มีพื้นท่ีใชส้อย 186 ตรม. 
- 3 หอ้งนอน 3 หอ้งน ้า จอดรถ 2 คนั 

 
2. กลยุทธ์ด้านราคา (Price) โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 ให้ความส าคญักบั

เร่ืองราคาบ้าน ราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความเหมาะสม หรือ ถูกกว่าโครงการอ่ืนในย่านเดียวกัน
จ านวนเงินจอง ประมาณ 5,000 - 10,000 บาท จ านวนเงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ 10 - 15 ของราคา
บา้นและท่ีดิน ระยะเวลาผอ่นเงินดาวน์ 12 เดือน หรือ 18 เดือน อตัราค่าบ ารุงรักษาส่วนกลางเดือนละ 
500 บาท (ค่าไฟฟ้า ถนน ส่วนกลาง ยามรักษาความปลอดภยั ค่าพนกังานท าความสะอาดถนน ค่าคน
สวน ฯลฯ) การช าระเงินจองและเงินดาวน์ด้วยบตัรเครดิตได้ อย่างไรก็ตาม โครงการบ้านจดัสรร 
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 ใช้กลยุทธ์การตั้งราคาท่ีดิน พร้อมบา้นต ่ากวา่ราคาตลาด ในบริเวณใกล้เคียง 
โดยเร่ิมตน้ท่ี 1.7 ลา้นบาท  

3. กลยุทธ์ด้านสถานที่ (Place) โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 ให้ความส าคญั
กบัเร่ืองท าเลท่ีตั้งของโครงการให้อยูใ่กลท่ี้ท างาน และอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร 
เป็นตน้ การเดินทางเขา้ออกของโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 สะดวก ทิศทางการวาง
ต าแหน่งบา้นจดัสรรของโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 สอดคลอ้งกบัความเช่ือ หรือ
ตามหลกัฮวงจุย้ การตกแต่งบริเวณโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 เช่น สวนหยอ่ม ตน้ไม้
ในโครงการ เป็นตน้ ความสวา่งของไฟฟ้าของถนนภายในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 
2 การมียามรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง ป้ายช่ือโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 
มองเห็นได้อย่างชัดเจน เว็บไซด์ของโครงการบ้านจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 ให้รายละเอียด 
เพียงพอต่อการตดัสินใจ รถเก็บขยะในโครงการบ้านจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 มาให้บริการ
สม ่าเสมอ และการออกงานแสดงสินคา้ตามห้างสรรพสินคา้ การจดับูท ของโครงการบา้นจดัรุ่งเรือง 
ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความโดดเด่นกวา่โครงการอ่ืน 

4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โครงการบ้านจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี 
เฮาส์ 2 ให้ความส าคญักบัเร่ือง การให้ส่วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 -5 
ของราคาบ้านหรือท่ี ดิน  การแจกของหรือแถมสินค้า มีให้ เลือกหลายแบบ เช่น เฟอร์นิเจอร์ 
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เคร่ืองปรับอากาศ ชุดครัว เป็นต้น การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร Home Buyer's Guide 
Chiang Mai นิตยสาร Home and Residence เป็นตน้ ป้ายโฆษณาโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี 
เฮาส์ 2 ตามถนน  มองเห็นได้อย่างชัดเจน การโฆษณาโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 
ผา่นทางใบปลิว แผน่พบั โบวช์วัร์ มีพอเพียง การใหสิ้ทธิและผลประโยชน์พิเศษ เช่น หากจองภายใน 
10 หลังแรก ได้รับค่าโอนฟรี เป็นต้น พนักงานมีความสุภาพ มารยาทดี มีการกล่าวทกัทายลูกค้า
สม ่าเสมอ พนักงานขายมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ เช่น กรณีลูกค้าเตรียม
เอกสารมาไม่ครบถว้น หรือ เตรียมเงินค่ามดัจ ามาไม่ครบ เป็นตน้ พนกังานมีความรู้ ความสามารถใน
การให้ขอ้มูลเก่ียวกบับา้นจดัสรรของโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2ได ้พนักงานขาย 
แต่งกายดว้ย เคร่ืองแบบของโดยการมีเรียบร้อย และสวยงาม พนกังานขายมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมี
ความกระตือรือร้นในการให้บริการ โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 เป็นผูส้นบัสนุนใน
การจดักิจกรรมต่างๆ เช่น งานกีฬาสี การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน เป็นตน้ รวมถึง โครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีท่ีออกก าลงักายกวา้งขวางและมีกิจกรรมการออกก าลงักายให้เลือก
หลายประเภท อีกดว้ย 
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บทที ่3 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบ้านจดัสรร

รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 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 

ขอบเขตเน้ือหาของการศึกษาจะเป็นการศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วน
ประสมการตลาดของ โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่โดยมุ่งศึกษาตาม
กรอบแนวคิดความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมทางการตลาดอนัไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 
3.1.2 ขอบเขตประชากร และขนาดประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีซ้ือบา้นจดัสรรโดยตรงจากโครงการและอยู่
อาศยัท่ีโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2553 – 2556 
มีจ  านวนประชากรทั้งหมด 162 ครอบครัว โดยจะท าการศึกษาประชากรทั้งหมด จากเจา้ของบา้น หรือ 
ผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ (รายงานขอ้มูลลูกคา้ของโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 
จงัหวดัเชียงใหม่, 2556) 
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3.2 วธีิการศึกษา 
3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากแบบสอบถามลูกคา้ท่ีมีอ านาจ
ในการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรจากโครงการและอยูอ่าศยัท่ีโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง  ควอลิต้ี เฮาส์ 
2 จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 162 ราย 

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

 
3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลูกคา้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา 

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือบา้นจดัสรรของลูกคา้ 
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของ 

โครงการบ้านจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลปัญหา และขอ้เสนอแนะ 
 

3.2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 
  ขอ้มูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptive Statistics) ค่าความถ่ี  (Frequency ) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) น าเสนอใน
รูปของตารางประกอบค าบรรยาย โดยแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของลูกคา้ วิเคราะห์
โดยใช้ความถ่ี และร้อยละ ส่วนข้อมูลในส่วนท่ี  2  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating Scale) โดยแต่ละขอ้ค าถามมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั และมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดบั
ดงัน้ี  (ชูศรี  วงศรั์ตนะ, 2546: 75) 
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คะแนน  ระดับความพงึพอใจ 
5   มากท่ีสุด 
4   มาก 
3  ปานกลาง 
2   นอ้ย 
1   นอ้ยท่ีสุด 

 
 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   
 
 ก าหนดเกณฑก์ารแปลผลจากค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจในแต่ละระดบั ดงัน้ี 

 
ค่าเฉลีย่  จัดอยู่ในระดับ 

4.21 – 5.00      พึงพอใจมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20      พึงพอใจมาก 
2.61 – 3.40      พึงพอใจปานกลาง 
1.81 – 2.60      พึงพอใจนอ้ย 
1.00 – 1.80      พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

  
  ส่วนท่ี 3 เป็นข้อมูลเก่ียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะของลูกค้า วิเคราะห์โดยใช้
ความถ่ี และร้อยละ 
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3.3 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม จะด าเนินการท่ีโครงการบา้นจดัสรร 
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

3.4 ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา ใช้เวลา 9 เดือน โดยท าการศึกษาตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง

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

 
 การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบ้านจดัสรร
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลูกคา้  
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือบา้นจดัสรรของลูกคา้ 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการ

บา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลปัญหา และขอ้เสนอแนะ 
ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการ

บา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตาม เพศ ระดบัการศึกษาสูงสุด ลกัษณะ
ของบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ และแบบบา้นโครงการ
บา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัลูกค้า  
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้จ าแนกตามเพศ 

 

  เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 77 47.53 

หญิง 85 52.47 

รวม 162 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.47 และเป็นเพศชายร้อยละ 

47.53 
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ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ  จ านวน ร้อยละ 

21 – 30 ปี 43 26.54 

31 – 40 ปี 101 62.35 

41 – 50 ปี   18 11.11 

รวม 162 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ อาย ุของลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ อาย ุ31 – 40 ปี ร้อยละ 62.35รองลงมาคือ 

อาย ุ21 – 30 ปี ร้อยละ 26.54 และ 41 – 50 ปี ร้อยละ 11.11 ตามล าดบั 
 

ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

โสด 55 33.95 

สมรส 98 60.49 

อ่ืนๆ 9 5.56 

รวม 162 100.00 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ หยา่ร้าง (3 ราย) หมา้ย (2 ราย) ไม่ระบุ (4 ราย) 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ สถานภาพของลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ สมรส ร้อยละ 60.49 รองลงมาคือ 

ร้อยละ 33.95 และอ่ืนๆ ร้อยละ 5.56 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ  จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ 15 9.26 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 26 16.05 
พนกังานบริษทัเอกชน 92 56.79 
ธุรกิจส่วนตวั 13 8.02 
พอ่บา้น/แม่บา้น 8 4.94 
อ่ืนๆ 8 4.94 

รวม 162 100.00 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ขา้ราชการบ านาญ (4 ราย) พนกังานมหาวทิยาลยั (2 ราย) ไม่ระบุ (2 ราย) 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า อาชีพ ของลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ พนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 56.79 
รองลงมาคือ พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 16.05 ขา้ราชการ ร้อยละ 9.26 ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 8.02 
พอ่บา้น/แม่บา้น และอ่ืนๆ เท่ากนั ร้อยละ 4.94 ตามล าดบั 
 

ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
 

การศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 8 4.94 

มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช. 15 9.26 

ปวส.หรืออนุปริญญา 54 33.33 

ปริญญาตรี 78 48.15 

สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 7 4.32 

รวม 162 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ระดบัการศึกษาสูงสุดของลูกค้าส่วนใหญ่ คือ ปริญญาตรี ร้อยละ 
48.15 รองลงมาคือ ปวส.หรืออนุปริญญา ร้อยละ 33.33 มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ร้อยละ 9.26 
ต  ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 4.94 และสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 4.32 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  จ านวน ร้อยละ 

15,000 - 20,000 บาท 25 15.43 

20,001 – 40,000 บาท 96 59.26 

40,001 – 60,000 บาท 27 16.67 

80,001 – 100,000 บาท 8 4.94 

100,000 บาทข้ึนไป 6 3.70 

รวม 162 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือน ของลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ 20,001 – 40,000 บาท 

ร้อยละ 59.26 รองลงมาคือ 40,001 – 60,000 บาท ร้อยละ 16.67 15,000 - 20,000 บาท ร้อยละ 15.43 
80,001 – 100,000 บาท ร้อยละ 4.94 และ 100,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 3.70 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามจ านวนสมาชิกในบา้น 

 

จ านวนสมาชิกในบ้าน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 3 คน 21 12.96 
3 – 5 คน 141 87.04 

รวม 162 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ จ านวนสมาชิกในบา้น ของลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ 3 – 5 คน ร้อยละ 87.04 

รองลงมาคือ นอ้ยกวา่ 3 คน ร้อยละ 12.96 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือบ้านจัดสรรของลูกค้า 
 
ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกค้า จ  าแนกตามแหล่งข้อมูลในการรู้จกับ้านจดัสรร 
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 162 ราย 
    อ่ืนๆไดแ้ก่ ขบัรถมาดูดว้ยตนเอง (2 ราย) ไม่ระบุ (2 ราย) 

 
จากตารางท่ี 4.14 พบว่า แหล่งขอ้มูลในการรู้จกับา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดั

เชียงใหม่ ของลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ ป้ายโฆษณา ร้อยละ 67.90 รองลงมาคือ เพื่อนนิตยสาร ร้อยละ 
41.36 รู้ดว้ยตนเอง ร้อยละ 24.69 อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 24.07 การแนะน าของผูพ้กัอาศยัในโครงการ
บา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 ร้อยละ 13.58 เพื่อน/คนรู้จกั ร้อยละ 11.11   แผ่นพบั /ใบปลิว / 
โบ รชัว ร์  ร้อยละ  9.26 การออกงานแสดงสินค้าตามห้ างสรรพ สินค้า  ร้อยละ  6.79 บู ท ท่ี
หา้งสรรพสินคา้ ร้อยละ 5.56 หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน และอ่ืนๆ เท่ากนั ร้อยละ 2.47 ตามล าดบั 

แหล่งข้อมูลในการรู้จักบ้านจัดสรร รุ่งเรืองควอลติี ้เฮาส์ 2 
จังหวดัเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 

เพื่อน/คนรู้จกั 18 11.11 

หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 4 2.47 

อินเตอร์เน็ต 39 24.07 

นิตยสาร 67 41.36 

การแนะน าของผูพ้กัอาศยัในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง 
ควอลิต้ี เฮาส์ 2 

22 13.58 

การออกงานแสดงสินคา้ตามหา้งสรรพสินคา้ 11 6.79 

รู้ดว้ยตนเอง 40 24.69 

แผน่พบั /ใบปลิว / โบรชวัร์ 15 9.26 

บูทท่ีหา้งสรรพสินคา้ 9 5.56 

ป้ายโฆษณา 110 67.90 

อ่ืนๆ 4 2.47 
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ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ลกัษณะของบ้านทีซ้ื่อกบัโครงการบ้านจัดสรร  
รุ่งเรืองควอลติี ้เฮาส์ 2 จังหวดัเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 

เป็นบา้นหลงัแรก 97 59.88 

เป็นบา้นหลงัท่ีสอง 65 40.12 

รวม 162 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 

จงัหวดัเชียงใหม่ ของลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ เป็นบา้นหลงัแรก ร้อยละ 59.88 รองลงมาคือ เป็นบา้นหลงัท่ี
สอง ร้อยละ 40.12 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามวธีิท่ีซ้ือโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอ
ลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

วธีิทีซ้ื่อโครงการบ้านจัดสรร รุ่งเรืองควอลติี ้เฮาส์ 2 จังหวดัเชียงใหม่ จ านวน ร้อยละ 

ซ้ือเงินสด 15 9.26 

ผอ่นช าระกบัธนาคาร 147 90.74 

รวม 162 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ วธีิท่ีซ้ือโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 
ของลูกค้าส่วนใหญ่ คือ ผ่อนช าระกบัธนาคาร ร้อยละ 90.74 รองลงมาคือ ซ้ือเงินสด ร้อยละ 9.26 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามแบบบา้นโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองค
วอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

แบบบ้านโครงการบ้านจัดสรร รุ่งเรืองควอลติี ้เฮาส์ 2  
จังหวดัเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 

แบบรุ่งเรือง 28 17.28 
แบบรุ่งอรุณ 2 1.23 
แบบรุ่งทรัพย ์ 83 51.23 
แบบรุ่งธนา 26 16.05 
แบบรุ่งนภา 23 14.21 

รวม 162 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า แบบบ้านโครงการบ้านจัดสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จังหวดั
เชียงใหม่ ของลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ แบบรุ่งทรัพย ์ร้อยละ 51.23 รองลงมาคือ         แบบรุ่งเรือง ร้อยละ 
17.28 แบบรุ่งธนา ร้อยละ 16.05 แบบรุ่งนภา ร้อยละ 14.21 และแบบรุ่งอรุณร้อยละ 1.23 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามขนาดท่ีดินปัจจุบนั 
 

ขนาดทีด่ินปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 
52 – 62 ตารางวา 80 49.38 
63 – 72 ตารางวา 27 16.67 
73 – 82 ตารางวา 19 11.73 
มากกวา่ 82 ตารางวา 36 22.22 

รวม 162 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ขนาดท่ีดินปัจจุบนั ของลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ 52 – 62 ตารางวา ร้อยละ 
49.38 รองลงมาคือ มากกว่า 82 ตารางวา ร้อยละ 22.22 ขนาด 63 – 72 ตารางวา ร้อยละ 16.67 และ
ขนาด 73 – 82 ตารางวา ร้อยละ 11.73 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามระยะเวลาท่ีอยู่อาศยักบัโครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ระยะเวลาทีอ่ยู่อาศัยกบัโครงการบ้านจัดสรร รุ่งเรืองควอลติี ้ 
เฮาส์ 2 จังหวดัเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 

1 – 2 ปี 32 19.75 
3 – 4 ปี  110 67.90 
มากกวา่ 4 ปีข้ึนไป 20 12.35 

รวม 162 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ระยะเวลาท่ีอยูอ่าศยักบัโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 
จงัหวดัเชียงใหม่ ของลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ 3 – 4 ปี ร้อยละ 67.90 รองลงมาคือ          1 – 2 ปี ร้อยละ 
19.75 และมากกวา่ 4 ปีข้ึนไป ร้อยละ 12.35 ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโครงการ
บา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุด 
 

บุคคลทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือโครงการบ้านจัดสรร รุ่งเรืองควอ
ลติี ้เฮาส์ 2 จังหวดัเชียงใหม่ มากทีสุ่ด 

จ านวน ร้อยละ 

เพือ่น/คนรู้จกั 8 4.94 
บุคคลในครอบครัว 22 13.58 
แฟน/คู่สมรส 88 54.32 
ตนเอง 33 20.37 
พนกังานขายโครงการ 11 6.79 

รวม 162 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี 
เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุด ของลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ แฟน/คู่สมรส ร้อยละ 54.32 รองลงมาคือ 
ตนเอง ร้อยละ 20.37 บุคคลในครอบครัว ร้อยละ 13.58 พนักงานขายโครงการ ร้อยละ 6.79 และ
เพื่อน/คนรู้จกั ร้อยละ 4.94 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามราคาบา้นพร้อมท่ีดิน (ราคาขณะซ้ือ) 
 

ราคาบ้านพร้อมทีด่ิน (ราคาขณะซ้ือ) จ านวน ร้อยละ 
1,700,001 - 2,000,000 บาท 51 31.48 
2,000,001 - 2,500,000 บาท 42 25.93 
2,500,001 - 3,000,000 บาท 41 25.31 
3,000,001 – 5,000,000 บาท 28 17.28 

รวม 162 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ราคาบ้านพร้อมท่ีดิน  (ราคาขณะซ้ือ) ของลูกค้าส่วนใหญ่ คือ 
1,700,001 - 2,000,000 บาท ร้อยละ 31.48 รองลงมาคือ 2,000,001 - 2,500,000 บาท      ร้อยละ 25.93 
2,500,001 - 3,000,000 บาท ร้อยละ 25.31 และ 3,000,001 – 5,000,000 บาทร้อยละ 17.28 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามเหตุผลท่ีซ้ือบา้นในโครงการบา้นจดัสรร 
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

 

เหตุผลทีซ้ื่อบ้านใน โครงการบ้านจัดสรร  
รุ่งเรืองควอลติี ้เฮาส์ 2 จังหวดัเชียงใหม่  

จ านวน ร้อยละ 

ช่ือเสียงของบริษทัน่าเช่ือถือ 14 8.64 
คุณภาพวสัดุก่อสร้างดี 15 9.26 
การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีดีน่าเช่ือถือ 26 16.05 
เพื่อน ญาติ คนรู้จกัแนะน าใหซ้ื้อ 14 8.64 
เพื่อนบา้นดี 3 1.85 
ใกลท่ี้ท างาน 51 31.48 
ราคาเหมาะสม หรือถูกกวา่โครงการอ่ืนๆ ในยา่นเดียวกนั 91 56.17 
จ านวนแปลงท่ีดินท่ีจดัสรรภายในโครงการ มีความเหมาะสม 14 8.64 
แบบบา้นสวยงาม 4 2.47 
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ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามเหตุผลท่ีซ้ือบา้นในโครงการบา้นจดัสรร 
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 
 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 162 ราย 
   อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่าสาธารณูปโภค และค่าส่วนกลาง ของโครงการไม่แพง (3 ราย) ใกลห้้างสรรพสินคา้     (3 
ราย) ไม่ระบุ (1 ราย) 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ราคาเหตุผลท่ีซ้ือบา้นในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 
จงัหวดัเชียงใหม่ ของลูกคา้ส่วนใหญ่ คือ ราคาเหมาะสม หรือถูกกว่าโครงการอ่ืนๆ ในย่านเดียวกนั 
ร้อยละ 56.17 ใกลท่ี้ท างาน และการคมนาคมสะดวก เท่ากนั ร้อยละ 31.48 การโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ท่ีดีน่าเช่ือถือ ร้อยละ 16.05 พนกังานขายให้ขอ้มูลดี ร้อยละ 12.96     คุณภาพวสัดุก่อสร้างดี ร้อยละ 
9.26 ช่ือเสียงของบริษทัน่าเช่ือถือ เพื่อน ญาติ คนรู้จกัแนะน าใหซ้ื้อจ านวนแปลงท่ีดินท่ีจดัสรรภายใน
โครงการ มีความเหมาะสม มีสาธารณูปโภคครบครัน การแจกของหรือแถมสินคา้ มีความเหมาะสม 
เท่ากนั ร้อยละ 8.64 มีแบบบา้นและขนาดท่ีดินให้เลือกมากและเวบ็ไซตข์องโครงการให้รายละเอียด
ชดัเจน เท่ากนั ร้อยละ 7.41 เง่ือนไขการช าระเงินเหมาะสมร้อยละ 6.17 มีการรับประกนังานก่อสร้าง 
ร้อยละ 5.56 มีความปลอดภยัสูง และหมู่บา้นสวยงามน่าอยู่  เท่ากนั ร้อยละ 4.94 อ่ืนๆ ร้อยละ 4.32 
แบบบา้นสวยงาม ร้อยละ 2.47 และเพื่อนบา้นดี ร้อยละ 1.85 ตามล าดบั 

เหตุผลทีซ้ื่อบ้านใน โครงการบ้านจัดสรร  
รุ่งเรืองควอลติี ้เฮาส์ 2 จังหวดัเชียงใหม่  

จ านวน ร้อยละ 

มีความปลอดภยัสูง 8 4.94 
มีสาธารณูปโภคครบครัน 14 8.64 
มีการรับประกนังานก่อสร้าง 9 5.56 
หมู่บา้นสวยงามน่าอยู ่ 8 4.94 
พนกังานขายใหข้อ้มูลดี 21 12.96 
การคมนาคมสะดวก 51 31.48 
มีแบบบา้นและขนาดท่ีดินให้เลือกมาก 12 7.41 
เง่ือนไขการช าระเงินเหมาะสม 10 6.17 
เวบ็ไซตข์องโครงการให้รายละเอียดชดัเจน 12 7.41 
การแจกของหรือแถมสินคา้ มีความเหมาะสม 14 8.64 
อ่ืนๆ 7 4.32 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบ้านจัดสรร 
รุ่งเรืองควอลิตี ้เฮาส์ 2 จังหวดัเชียงใหม่ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 
ตารางที ่4.17 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ ดา้นผลิตภณัฑ ์
 

ด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความพงึพอใจ     

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 
 
 

จ านวนแปลง (202 แปลง) ท่ี
จดัสรรภายในโครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรือง 
ควอลิต้ี เฮาส์ 2 

10 10 85 38 19 2.72 16 

(6.17) (6.17) (52.47) (23.46) (11.73) (ปานกลาง) 

1.2 ขนาดของแปลงท่ีดิน 52 – 
159 ตารางวา ในโครงการ
บา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี 
เฮาส์ 2 

41 71 23 17 10 3.72 6 

(25.31) (43.83) (14.20) (10.49) (6.17) (มาก) 

1.3 
 
 
 
 

สภาพและรูปแบบการจดั
ผงัโครงการบา้นจดัสรร
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2  เช่น 
มีการแบ่งโซนของบา้น
แบบต่างๆ เป็นตน้ 

14 19 78 41 10 2.91 14 

(8.64) (11.73) (48.15) (25.31) (6.17) (ปานกลาง) 

1.4 คุณภาพงานก่อสร้างใน
โครงการบา้นจดัสรร
รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2  

37 79 28 14 4 3.81 4 
(22.84) (48.77) (17.28) (8.64) (2.47) (มาก) 

1.5 การบริการหลงัการขาย 
เช่น งานต่อเติมอาคาร งาน
ซ่อมแซมบา้น ระบบรักษา
ความปลอดภยั เป็นตน้ 

39 69 27 10 17 3.64 7 
(24.07) (42.59) (16.67) (6.17) (10.49) (มาก) 
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ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ ดา้นผลิตภณัฑ ์
(ต่อ) 
 

ด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

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

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

1.6 การรับประกนับา้นมี
ระยะเวลา 1 

34 75 19 21 13 3.59 8 
(20.99) (46.30) (11.73) (12.96) (8.02) (มาก) 

1.7 รูปแบบบา้นมีให้เลือก
หลากหลาย 

52 99 11 0 0 4.25 2 
(32.10) (61.11) (6.79) (0.00) (0.00) (มากท่ีสุด) 

1.8 ความสวยงามของ
โครงการบา้นจดัสรร 
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 

11 30 97 10 14 3.09 12 
(6.79) (18.52) (59.88) (6.17) (8.64) (ปานกลาง) 

1.9 คุณภาพของวสัดุท่ีใชใ้น
การก่อสร้าง 

42 78 30 12 0 3.93 3 
(25.93) (48.15) (18.52) (7.41) (0.00) (มาก) 

1.10 การจดัแปลนภายในบา้น
มีความเหมาะสม เช่น 
ต  าแหน่งของชุดครัว 
ต  าแหน่งของห้องน ้า เป็น
ตน้ 

116 28 10 4 4 4.53 1 

(71.60) (17.28) (6.17) (2.47) (2.47) (มากท่ีสุด) 

1.11 การจดัแปลนภายนอก
บา้นมีความเหมาะสม เช่น 
ขนาดของโรงจอดรถ 
ขนาดของสวนหยอ่ม เป็น
ตน้ 

13 23 83 33 10 2.98 13 
(8.02) (14.20) (51.23) (20.37) (6.17) (ปานกลาง) 

1.12 สีบา้นและหลงัคา มีความ
สวยงาม มีความกลมกลืน
กบัแบบบา้นของโครงการ 

3 16 97 26 20 2.73 15 
(1.85) (9.88) (59.88) (16.05) (12.35) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ ดา้นผลิตภณัฑ ์
(ต่อ) 

ด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

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

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

1.13 ช่ือเสียงภาพลกัษณ์ของ
โครงการบา้นจดัสรร 
รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 

21 21 96 16 8 3.19 11 
(12.96) (12.96) (59.26) (9.88) (4.94) (ปาน

กลาง) 
1.14 การติดตั้งระบบประปา

ภายในบา้น ง่ายต่อการ
ปรับปรุง/ซ่อมบ ารุง เช่น 
การจดัวางต าแหน่งระบบ
ท่อน ้ าดี ระบบท่อน ้ าทิ้ง 
เป็นตน้ 

35 69 26 18 14 3.57 9 
(21.60) (42.59) (16.05) (11.11) (8.64) (มาก) 

1.15 การติดตั้งระบบไฟฟ้า
ภายในบา้น ง่ายต่อการ
ปรับปรุง/ซ่อมบ ารุง เช่น 
มีการเดินสายไฟเผื่อ
ส าหรับการปรับหรือยา้ย
ต าแหน่งปลัก๊ไฟ เป็นตน้ 

22 83 30 13 14 3.53 10 
(13.58) (51.23) (18.52) (8.02) (8.64) (มาก) 

1.16 การให้บริการติดต่อ
สถาบนัการเงิน ของ
โครงการบา้นจดัสรร 
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 

27 96 19 17 3 3.78 5 
(16.67) (59.26) (11.73) (10.49) (1.85) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.50 

  
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อดา้นผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 

3.50) 

 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือ การจดัแปลน
ภายในบา้นมีความเหมาะสม เช่น ต าแหน่งของชุดครัว ต าแหน่งของห้องน ้ า เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.53) 
และรูปแบบบา้นมีใหเ้ลือกหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.25) 

ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ คุณภาพของ
วสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง (ค่าเฉล่ีย 3.93) คุณภาพงานก่อสร้างในโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี 
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เฮาส์ 2 (ค่าเฉล่ีย 3.81) การให้บริการติดต่อสถาบนัการเงิน ของโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี 
เฮาส์ 2 (ค่าเฉล่ีย 3.78) ขนาดของแปลงท่ีดิน 52 – 159 ตารางวา ในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอ
ลิต้ี เฮาส์ 2 (ค่าเฉล่ีย 3.72) การบริการหลงัการขาย เช่น งานต่อเติมอาคาร งานซ่อมแซมบา้น ระบบ
รักษาความปลอดภยั เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.64) การรับประกนับ้านมีระยะเวลา 1 (ค่าเฉล่ีย 3.59) การ
ติดตั้งระบบประปาภายในบา้น ง่ายต่อการปรับปรุง/ซ่อมบ ารุง เช่น การจดัวางต าแหน่งระบบท่อน ้ าดี 
ระบบท่อน ้ าทิ้ง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.57) และการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบา้น ง่ายต่อการปรับปรุง/
ซ่อมบ ารุง เช่น มีการเดินสายไฟเผื่อส าหรับการปรับหรือยา้ยต าแหน่งปลัก๊ไฟ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.53) 
ตามล าดบั 

ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ช่ือเสียง
ภาพลักษณ์ของโครงการบ้านจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 (ค่าเฉล่ีย 3.19) ความสวยงามของ
โครงการบ้านจัดสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 (ค่าเฉล่ีย 3.09) การจัดแปลนภายนอกบ้านมีความ
เหมาะสม เช่น ขนาดของโรงจอดรถ ขนาดของสวนหยอ่ม เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.98) สภาพและรูปแบบ
การจดัผงัโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 เช่น มีการแบ่งโซนของบา้นแบบต่างๆ เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 2.91) สีบ้านและหลังคา มีความสวยงาม มีความกลมกลืนกับแบบบ้านของโครงการ 
(ค่าเฉล่ีย 2.73) และ จ านวนแปลง (202 แปลง) ท่ีจดัสรรภายในโครงการบ้านจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี 
เฮาส์ 2 (ค่าเฉล่ีย 2.72) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.18 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ ดา้นราคา 
 
 

ด้านราคา 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

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

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

2.1 ราคาบา้น มีความเหมาะ สม 
หรือ ถูกกวา่โครง การอ่ืนใน
ยา่นเดียวกนั 

121 19 19 3 0 4.59 1 

(74.69) (11.73) (11.73) (1.85) (0.00) (มากท่ีสุด) 

2.2 ราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความ
เหมาะสม หรือ ถูกกวา่
โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั 

121 25 8 4 4 4.57 2 

(74.69) (15.43) (4.94) (2.47) (2.47) (มากท่ีสุด) 

2.3 จ านวนเงินจอง ประมาณ 
5,000 - 10,000 บาท 

45 91 26 0 0 4.12 4 

(27.78) (56.17) (16.05) (0.00) (0.00) (มาก) 

2.4 จ านวนเงินดาวน ์ประมาณ 
ร้อยละ10-15 ของราคาบา้น
และท่ีดิน 

125 20 8 2 7 4.56 3 
(77.16) (12.35) (4.94) (1.23) (4.32) (มากท่ีสุด) 

2.5 ระยะเวลาผอ่นเงินดาวน ์12 
เดือน หรือ 18 เดือน 

19 20 100 15 8 3.17 5 

(11.73) (12.35) (61.73) (9.26) (4.94) (ปานกลาง) 
2.6 อตัราค่าบ ารุงรักษาส่วน 

กลางเดือนละ 500 บาท (ค่า
ไฟฟ้า ถนน ส่วนกลาง ยามรักษา
ความปลอดภยั ค่าพนกังานท า
ความสะอาดถนน ค่าคนสวน 
ฯลฯ) 

16 28 74 31 13 3.02 6 

(9.88) (17.28) (45.68) (19.14) (8.02) (ปานกลาง) 

2.7 การช าระเงินจองและเงิน
ดาวนด์ว้ยบตัรเครดิตได ้

5 16 94 31 16 2.77 7 
(3.09) (9.88) (58.02) (19.14) (9.88) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.83 

  
(มาก) 

 

จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อดา้นราคา อยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) 

โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ราคาบา้น มีความเหมาะ 
สม หรือ ถูกกวา่โครง การอ่ืนในยา่นเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 4.59) ราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความเหมาะสม 
หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 4.57) และจ านวนเงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 
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ของราคาบา้นและท่ีดิน (ค่าเฉล่ีย 4.56) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดับมาก คือ จ านวนเงินจอง 
ประมาณ 5,000 - 10,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 4.12)  
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ได้แก่ ระยะเวลา
ผอ่นเงินดาวน์ 12 เดือน หรือ 18 เดือน (ค่าเฉล่ีย 3.17) อตัราค่าบ ารุงรักษาส่วน กลางเดือนละ 500 บาท 
(ค่าไฟฟ้า ถนน ส่วนกลาง ยามรักษาความปลอดภยัค่าพนกังานท าความสะอาดถนน ค่าคนสวน ฯลฯ) 
(ค่าเฉล่ีย 3.02) และการช าระเงินจองและเงินดาวน์ดว้ยบตัรเครดิตได ้(ค่าเฉล่ีย 2.77) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.19 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 
 

ด้านช่องทาง 
การจัดจ าหน่าย 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

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

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

3.1 ท่ีตั้งของส านกังานขาย 
อยูใ่นท าเลท่ีสะดวก เช่น 
อยูใ่กลท่ี้ท างาน อยูใ่กล้
ญาติ หรือเพื่อน เป็นตน้ 

8 12 87 36 19 2.72 10 
(4.94) (7.41) (53.70) (22.22) (11.73) (ปานกลาง) 

3.2 การเดินทางเขา้ออกของ
โครงการบา้นจดัสรรรุ่ง 
เรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มี
ความสะดวก 

131 21 5 5 0 4.72 1 

(80.86) (12.96) (3.09) (3.09) (0.00) (มากท่ีสุด) 

3.3 โครงการบา้นจดัสรรรุ่ง 
เรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยู ่
ใกลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั 
โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ 

107 32 16 5 2 4.46 2 

(66.05) (19.75) (9.88) (3.09) (1.23) (มากท่ีสุด) 

3.4 ทิศทางการวางต าแหน่ง
บา้นจดัสรรของโครงการ 
บา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอ ลิต้ี 
เฮาส์ 2 สอดคลอ้งกบัความ
เช่ือ หรือตามหลกัฮวงจุย้ 

17 23 76 24 22 2.93 7 
(10.49) (14.20) (46.91) (14.81) (13.58) (ปานกลาง) 

3.5 การตกแต่งบริเวณโครง 
การบา้นจดัสรร รุ่งเรืองค
วอลิต้ี เฮาส์ 2 เช่น 
สวนหยอ่ม ตน้ไมใ้น
โครงการ เป็นตน้ 

9 19 88 31 15 2.85 9 
(5.56) (11.73) (54.32) (19.14) (9.26) (ปานกลาง) 

3.6 ความสว่างของไฟฟ้าของ
ถนนภายในโครงการ
บา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอ
ลิต้ี เฮาส์ 2 

39 83 25 15 0 3.90 3 
(24.07) (51.23) (15.43) (9.26) (0.00) (มาก) 
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ตารางที ่4.19 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย (ต่อ) 
 

ด้านช่องทาง 
การจัดจ าหน่าย 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

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

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

3.7 มียามรักษาความปลอด 
ภยัตลอด 24 ชัว่โมง 

46 71 19 11 15 3.75 4 

(28.40) (43.83) (11.73) (6.79) (9.26) (มาก) 

3.8 ป้ายช่ือโครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี 
เฮาส์ 2 มองเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

5 13 108 26 10 2.86 8 
(3.09) (8.02) (66.67) (16.05) (6.17) (ปานกลาง) 

3.9 เวบ็ไซดข์องโครงการ
บา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอ
ลิต้ี เฮาส์ 2 ให้ราย ละเอียด
เพียงพอต่อการตดัสินใจ 

40 70 23 14 15 3.65 5 
(24.69) (43.21) (14.20) (8.64) (9.26) (มาก) 

3.10 รถเก็บขยะในโครงการ
บา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอ
ลิต้ี เฮาส์ 2 มาให้บริการ
สม ่าเสมอ 

14 20 100 18 10 3.06 6 
(8.64) (12.35) (61.73) (11.11) (6.17) (ปานกลาง) 

3.11 การออกงานแสดงสินคา้
ตามห้างสรรพ สินคา้ การ
จดับูท ของโครงการบา้น
จดัรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 
มีความโดดเด่นกวา่
โครงการอ่ืน 

8 15 73 49 17 2.68 11 
(4.94) (9.26) (45.06) (30.25) (10.49) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.42 

  
(มาก) 
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จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย อยู่ในระดบั 
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) 
 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือการ
เดินทางเขา้ออกของโครงการบา้นจดัสรรรุ่ง เรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความสะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.72)และ
โครงการบา้นจดัสรรรุ่ง เรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยู่ใกลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.46) 

 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ 
ความสวา่งของไฟฟ้าของถนนภายในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 (ค่าเฉล่ีย 3.90)  มี
ยามรักษาความปลอด ภยัตลอด 24 ชั่วโมง (ค่าเฉล่ีย 3.75) และเว็บไซด์ของโครงการบ้านจดัสรร 
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 ใหร้าย ละเอียดเพียงพอต่อการตดัสินใจ (ค่าเฉล่ีย 3.65) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง 
ได้แก่ รถเก็บขยะในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 มาให้บริการสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 
3.06) ทิศทางการวางต าแหน่งบ้านจัดสรรของโครงการ บ้านจัดสรร รุ่งเรืองควอ ลิ ต้ี เฮาส์  2 
สอดคลอ้งกบัความเช่ือ หรือตามหลกัฮวงจุย้ (ค่าเฉล่ีย 2.93) ป้ายช่ือโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอ
ลิต้ี เฮาส์ 2 มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 2.86) การตกแต่งบริเวณโครง การบา้นจดัสรร รุ่งเรืองค
วอลิต้ี เฮาส์ 2 เช่น สวนหยอ่ม ตน้ไมใ้นโครงการ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.85) ท่ีตั้งของส านกังานขาย อยูใ่น
ท าเลท่ีสะดวก เช่น อยูใ่กลท่ี้ท างาน อยูใ่กลญ้าติ หรือเพื่อน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.72) และ การออกงาน
แสดงสินคา้ตามห้างสรรพ สินคา้ การจดับูท ของโครงการบา้นจดัรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความโดด
เด่นกวา่โครงการอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 2.68) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัความพงึพอใจ     

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 การให้ส่วนลดราคาบา้น/
ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ 
ประมาณร้อยละ 3 - 5 ของ
ราคาบา้นหรือท่ีดิน 

112 23 16 5 6 4.42 1 

(69.14) (14.20) (9.88) (3.09) (3.70) (มากท่ีสุด) 

4.2 การแจกของหรือแถมสินคา้ 
มีให้เลือกหลายแบบ เช่น 
เฟอร์นิเจอร์ 
เคร่ืองปรับอากาศ ชุดครัว 
เป็นตน้ 

36 95 14 17 0 3.93 2 

(22.22) (58.64) (8.64) (10.49) (0.00) (มาก) 

4.3 การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 
เช่น นิตยสาร Home 
Buyer's Guide Chiang Mai 
เป็นตน้ 

36 65 25 22 14 3.54 4 

(22.22) (40.12) (15.43) (13.58) (8.64) (มาก) 

4.4 ป้ายโฆษณาโครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี 
เฮาส์ 2 ตามถนน มองเห็น
ไดอ้ยา่งชดัเจน 

31 66 30 17 31 3.46 5 
(19.14) (40.74) (18.52) (10.49) (19.14) (มาก) 

4.5 การส่ือสารโครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี 
เฮาส์ 2 กบัลูกคา้ ผา่นทาง
ใบปลิว แผน่พบั โบวช์วัร์ 
ขอ้มูลมีความชดัเจนและ
ครบถว้น 

36 61 20 24 21 3.41 6 
(22.22) (37.65) (12.35) (14.81) (12.96) (มาก) 

4.6 การให้สิทธิและผลประ 
โยชน์พิเศษ เช่น หากจอง
ภายใน 10 หลงัแรกได ้รับ
ค่าโอนฟรี เป็นตน้ 

35 74 26 21 6 3.69 3 
(21.60) (45.68) (16.05) (12.96) (3.70) (มาก) 
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ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด (ต่อ) 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัความพงึพอใจ     

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 พนกังานขายมีความ
สุภาพ มารยาทดี มีการ
กล่าวทกัทายลูกคา้
สม ่าเสมอ 

13 13 89 30 17 2.85 11 

(8.02) (8.02) (54.94) (18.52) (10.49) (ปานกลาง) 

4.8 พนกังานขายมี
ความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้
ได ้เช่น กรณีลูกคา้เตรียม
เอกสารมาไม่ครบถว้น 
หรือ เตรียมเงินค่ามดัจ ามา
ไม่ครบ เป็นตน้ 

13 20 88 28 13 2.95 10 

(8.02) (12.35) (54.32) (17.28) (8.02) (ปานกลาง) 

4.9 พนกังานขายมีความรู้ 
ความสามารถในการให้
ขอ้มูลเก่ียวกบับา้นจดัสรร
ของโครงการบา้นจดัสรร 
รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 ได ้

19 20 104 14 5 3.21 7 

(11.73) (12.35) (64.20) (8.64) (3.09) (ปานกลาง) 

4.10 พนกังานขาย แต่งกายดว้ย
เคร่ืองแบบของโครงการ  
มีความเรียบร้อย และ
สวยงาม 

7 25 74 42 14 2.81 12 

(4.32) (15.43) (45.68) (25.93) (8.64) (ปานกลาง) 

4.11 พนกังานขายมีอธัยาศยัดี 
เป็นมิตร และมีความ
กระตือรือร้นในการ
ให้บริการ 

4 18 96 30 14 2.80 13 

(2.47) (11.11) (59.26) (18.52) (8.64) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด (ต่อ) 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

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

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

4.12 โครงการบา้นจดัสรร 
รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 
เป็นผูส้นบัสนุนในการจดั
กิจกรรมต่างๆ เช่น งาน
กีฬาสีโรงเรียน การ
สนบัสนุนกิจกรรมของ
ชุมชน งานบุญ งานข้ึน
บา้นใหม่ เป็นตน้ 

17 25 84 23 13 3.06 9 

(10.49) (15.43) (51.85) (14.20) (8.02) (ปานกลาง) 

4.13 โครงการบา้นจดัสรร 
รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มี
ท่ีออกก าลงักายกวา้งขวาง
และมีกิจกรรมการออก
ก าลงักายให้เลือกหลาย
ประเภท 

23 22 91 15 11 3.19 8 

(14.20) (13.58) (56.17) (9.26) (6.79) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.33 

  
(ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบั ปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) 

 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือการ
ให้ส่วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 - 5 ของราคาบา้นหรือท่ีดิน (ค่าเฉล่ีย 
4.42)  

ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่การ
แจกของหรือแถมสินคา้ มีให้เลือกหลายแบบ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองปรับอากาศ ชุดครัว เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 3.93) การให้สิทธิและผลประ โยชน์พิเศษ เช่น หากจองภายใน 10 หลงัแรกได ้รับค่าโอนฟรี 
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เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.69) การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร Home Buyer's Guide Chiang Mai เป็น
ตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.54) ป้ายโฆษณาโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 ตามถนน มองเห็นได้
อย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.46) และการส่ือสารโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 กบัลูกคา้ 
ผา่นทางใบปลิว แผน่พบั โบวช์วัร์ ขอ้มูลมีความชดัเจนและครบถว้น (ค่าเฉล่ีย 3.41) ตามล าดบั 

ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง
ได้แก่ พนักงานขายมีความรู้ ความสามารถในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบับา้นจดัสรรของโครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 ได ้(ค่าเฉล่ีย 3.21) โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีท่ี
ออกก าลังกายกวา้งขวางและมีกิจกรรมการออกก าลังกายให้เลือกหลายประเภท (ค่าเฉล่ีย 3.19)
โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 เป็นผูส้นบัสนุนในการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น งานกีฬาสี
โรงเรียน การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน งานบุญ งานข้ึนบา้นใหม่ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.06)พนกังาน
ขายมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได้ เช่น กรณีลูกคา้เตรียมเอกสารมาไม่ครบถว้น 
หรือ เตรียมเงินค่ามดัจ ามาไม่ครบ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.95) พนกังานขายมีความสุภาพ มารยาทดี มีการ
กล่าวทกัทายลูกคา้สม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 2.85) พนักงานขาย แต่งกายด้วยเคร่ืองแบบของโครงการ  มี
ความเรียบร้อย และสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 2.81) และพนักงานขายมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 2.80) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.21 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของ 
โครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ส่วนประสมการตลาด ค่าเฉลีย่ แปลผล ล าดับที ่

ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.50 มาก 2 

ดา้นราคา  3.83 มาก 1 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.42 มาก 3 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.33 ปานกลาง 4 
 
จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบา้น

จดัสรรรุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้น
ราคา มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.42) ด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.33) ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะของลูกค้าที่ซ้ือบ้านจากโครงการบ้านจัดสรร รุ่งเรืองควอลิตี ้
เฮาส์ 2 จังหวดัเชียงใหม่  
 
ตารางที ่4.22 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามปัญหาดา้นผลิตภณัฑ์ 
 

ด้านผลติภัณฑ์  จ านวน ร้อยละ 
1.1 สภาพและรูปแบบการจดัผงัโครงการไม่เหมาะสม เช่น การ

แบ่งโซนของบา้นแบบต่างๆ เป็นตน้ 
4 2.47 

1.2 งานก่อสร้างไม่มีคุณภาพ 19 11.73 
1.3 การบริการหลงัการขาย ไมเ่หมาะสม เช่น งานต่อเติมอาคาร  

งานซ่อมแซมบา้น ระบบรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ 
25 15.43 

1.4 การรับประกนับา้น 1 ปี นอ้ยเกินไป 24 14.81 
1.5 รูปแบบบา้นมีให้เลือกไม่หลากหลาย หรือมีนอ้ยเกินไป 3 1.85 
1.6 วสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง ไม่มีคุณภาพ เช่น กลอนประตู ลูกบิด 

ก๊อกน ้า ชกัโครก มุง้ลวด เป็นตน้ 
20 12.35 

1.7 สีบา้นและหลงัคา ไมส่วยงาม 4 2.47 
1.8 โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 ไม่เป็นท่ีรู้จกั 

หรือ ไม่มีภาพลกัษณ์ท่ีดี 
3 1.85 

1.9 อ่ืนๆ  2 1.23 
1.10 ไม่พบปัญหา 106 65.43 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 162 ราย     
         อ่ืนๆไดแ้ก่ ระบบการเดินไฟฟ้าในบา้นนอ้ยจุด (1 ราย) และหอ้งนอนแคบ (1 ราย) 
 

 จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ ปัญหาดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้พบมากท่ีสุดคือ การบริการหลงัการขาย 
ไม่เหมาะสม เช่น งานต่อเติมอาคาร งานซ่อมแซมบา้น ระบบรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ (ร้อยละ 
15.43) รองลงมาคือ การรับประกนับา้น 1 ปี นอ้ยเกินไป (ร้อยละ 14.81) และ วสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง 
ไม่มีคุณภาพ เช่น กลอนประตู ลูกบิด ก๊อกน ้า ชกัโครก มุง้ลวด      เป็นตน้ (ร้อยละ 12.35) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.23 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามปัญหาดา้นราคา 
 

ด้านราคา จ านวน ร้อยละ 
2.1 ราคาบา้น ไม่เหมาะสม หรือ แพงกวา่โครงการอ่ืนในยา่น

เดียวกนั 
11 6.79 

2.2 ราคาท่ีดินต่อตารางวา ไม่เหมาะสม หรือ แพงกวา่โครงการอ่ืน
ในยา่นเดียวกนั 

10 6.17 

2.3 จ านวนเงินจอง ประมาณ 5,000 - 10,000 บาท มากเกินไป 10 6.17 
2.4 จ านวนเงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ 10-15 ของราคาบา้นและ

ท่ีดิน มากเกินไป 
16 9.88 

2.5 ระยะเวลาผอ่นเงินดาวน์ 12 เดือน หรือ 18 เดือน สั้นเกินไป 13 8.02 

2.6 อตัราค่าบ ารุงรักษาส่วนกลางเดือนละ 500 บาท มากเกินไป (ค่า
ไฟฟ้า ถนน ส่วนกลาง ยามรักษาความปลอดภยั ค่าพนกังานท า
ความสะอาดถนน ค่าคนสวน ฯลฯ) 

5 3.09 

2.7 ไม่สามารถช าระเงินจองและเงินดาวน์ดว้ยบตัรเครดิตได ้ 3 1.85 

2.8 อ่ืนๆ 2 1.23 
2.9 ไม่พบปัญหา 114 70.37 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 162 ราย 
     อ่ืนๆไดแ้ก่ จ  านวนเงินท่ีผอ่นช าระต่องวดกบัธนาคารสูง (1 ราย) และค่าเก็บขยะแพง      
(1 ราย) 
 

จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ ปัญหาดา้นราคาท่ีลูกคา้พบมากท่ีสุด คือ จ านวนเงินดาวน์ ประมาณ 
ร้อยละ 10-15 ของราคาบา้นและท่ีดิน มากเกินไป (ร้อยละ 9.88) รองลงมาคือ ระยะเวลาผอ่นเงินดาวน์ 
12 เดือน หรือ 18 เดือน สั้นเกินไป (ร้อยละ 8.02) และราคาบา้น ไม่เหมาะสม หรือ แพงกวา่โครงการ
อ่ืนในยา่นเดียวกนั (ร้อยละ 6.79) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.24 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามปัญหาดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จ านวน ร้อยละ 
3.1 โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยูใ่นท าเลท่ีไม่

สะดวก เช่น อยูไ่กลท่ีท างาน อยูไ่กลญาติ หรือเพื่อน เป็นตน้ 
6 3.70 

3.2 โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยูไ่กลแหล่งชุมชน 3 1.85 

3.3 ทิศทางการวางต าแหน่งบา้นจดัสรรของโครงการบา้นจดัสรร 
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 ไม่เหมาะสมกบัความเช่ือ หรือไม่เป็นไป
ตามหลกัฮวงจุย้ 

3 1.85 

3.4 การตกแต่งบริเวณโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 ไม่
เหมาะสม 

17 10.49 

3.5 ความสวา่งของไฟฟ้าในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 
2 ไม่เพียงพอ 

29 17.90 

3.6 ป้ายช่ือโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 มองเห็นได ้
ไม่ชดัเจน 

15 9.26 

3.7 เวบ็ไซดข์องโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 ให้
รายละเอียด ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจ 

9 5.56 

3.8 การออกงานแสดงสินคา้ตามหา้งสรรพสินคา้ การจดับูท ของ
โครงการบา้นจดัรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 ไม่มีความโดดเด่นกวา่
โครงการอ่ืน 

6 3.7 

3.9 อ่ืนๆ 4 2.47 

3.10 ไม่พบปัญหา 95 58.64 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 162 ราย 
     อ่ืนๆได้แก่ ป้ายหน้าโครงการ การจดัสวนหน้าโครงการ ควรโดดเด่นเห็นชัดเหมือน
โครงการขา้งเคียง (2 ราย) ริมถนนและฟุตบาทไม่สะอาดเท่าท่ีควร (1 ราย) และมีพื้นท่ีส่วนกลางนอ้ย 
เช่น สวนหยอ่ม สถานท่ีออกก าลงักาย (1 ราย) 
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 จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ปัญหาด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีลูกคา้พบมากท่ีสุดคือ ความ
สวา่งของไฟฟ้าในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 17.90) รองลงมา
คือ การตกแต่งบริเวณโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 ไม่เหมาะสม (ร้อยละ 10.49) และ 
ป้ายช่ือโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 มองเห็นได ้ไม่ชดัเจน (ร้อยละ 9.26) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.25 แสดงจ านวนและร้อยละของลูกคา้ จ าแนกตามปัญหาดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด จ านวน ร้อยละ 
4.1 การใหส่้วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ ประมาณ 

ร้อยละ5 ของราคาบา้นหรือท่ีดิน นอ้ยเกินไป 
6 3.70 

4.2 การแจกของหรือแถมสินคา้ มีใหเ้ลือกไม่หลากหลายแบบ เช่น 
เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองปรับอากาศ ชุดครัว เป็นตน้  

3 1.85 

4.3 ป้ายโฆษณาโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 ตาม
ถนน  มองเห็นไดไ้ม่ชดัเจน 

6 3.70 

4.4 การส่ือสารโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 กบัลูกคา้
ผา่นทางใบปลิว แผน่พบั โบวช์วัร์   มีขอ้มูลไม่ชดัเจน หรือ มี
ขอ้มูลนอ้ยเกินไป 

16 9.88 

4.5 การใหสิ้ทธิและผลประโยชน์พิเศษ เช่น หากจองภายใน 10 หลงั
แรก ไดรั้บค่าโอนฟรี และการแถมการจดัสวนหยอ่ม เป็นตน้ มี
นอ้ยเกินไป 

14 8.64 

4.6 พนกังานขายไม่สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้เช่น กรณี
ลูกคา้เตรียมเอกสารมาไม่ครบถว้น หรือ เตรียมเงินค่ามดัจ ามาไม่
ครบ เป็นตน้ 

24 14.81 

4.7 พนกังานขายขาดความรู้ ความสามารถในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 

25 15.43 

4.8 พนกังานขาย ไม่แต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบของโครงการ ไม่มีความ
เรียบร้อย หรือ ไม่สวยงาม 

19 11.73 

4.9 อ่ืนๆ  3 1.85 
4.10 ไม่พบปัญหา 98 60.49 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 162 ราย 
     อ่ืนๆ ไดแ้ก่ โปรโมชัน่ของโครงการไม่น่าสนใจ (2 ราย) และ พนกังานขายให้บริการล่าชา้ 
(1 ราย) 
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 จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ปัญหาดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีลูกคา้พบมากท่ีสุดคือ พนกังาน
ขายขาดความรู้ ความสามารถในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 
(ร้อยละ 15.43) รองลงมาคือ พนักงานขายไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ เช่น กรณีลูกค้า
เตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน หรือ เตรียมเงินค่ามัดจ ามาไม่ครบ เป็นต้น  (ร้อยละ 14.81) และ 
พนกังานขาย ไม่แต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบของโครงการ ไม่มีความเรียบร้อย หรือ ไม่สวยงาม (ร้อยละ 
11.73) ตามล าดบั 
 
ข้อเสนอแนะอืน่ๆ  

- ควรปรับปรุงสวนสุขภาพในโครงการใหก้วา้งขวางและร่มร่ืนมากกวา่น้ี (5 ราย) 
- ควรมีป้ายห้ามน าสัตวเ์ล้ียงมาถ่ายอุจจาระ ในโครงการ หากมีลูกบา้นหลงัไหนฝ่าฝืนควร

ปรับ (5 ราย) 
- ควรจดัพนกังานใหมี้จ านวนพอเพียงกบัการใหข้อ้มูลลูกคา้ (4 ราย) 
- ควรมีตู ้ATM ในโซนหมู่บา้นดว้ย โดยอาจจะน าไปตั้งอยูใ่กลป้้อมยาม (4 ราย) 
- ควรมีป้ายหนา้หมู่บา้นท่ีสวยงาม สีสันสะดุดตา โดดเด่น (3 ราย) 
- ในกรณี ท่ีพาลูกค้าต่างชาติไปใช้ซ้ือบ้านของโครงการ ควรมีพนักงานขายท่ีพูด

ภาษาองักฤษไดด้ว้ย (3 ราย) 
- ควรเพิ่มแสงสวา่งในยามค ่าคืน ในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณทางเดิน (2 ราย) 
- ควรมีป้ายบอก ใหค้นในหมู่บา้นขบัรถชา้ลง (2 ราย) 
- ควรปรับปรุงเร่ืองการเก็บกวาดขยะทางฟุตบาท หรือ ถนน (2 ราย) 
- ควรท าความสะอาดท่อระบายน ้าไม่ใหอุ้ดตนัอยา่งสม ่าเสมอ (2 ราย) 
- ป้ายช่ือโครงการไม่ชดัเจน น่าจะท าใหใ้หญ่ข้ึนกวา่น้ี (1 ราย) 
- ค่าบ ารุงรักษาส่วนกลางไม่คุม้ค่า ควรจดัใหมี้ยามรักษาความปลอดภยัเพิ่มเติม (1 ราย) 
- ระบบการซ่อมบ ารุงควรมีการบริการทนัทีท่ีไดรั้บการแจง้ซ่อม (1 ราย) 
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบ้านจัดสรร 
รุ่งเรืองควอลติี ้เฮาส์ 2 จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ลกัษณะของบ้านที่ซ้ือ
กับโครงการบ้านจัดสรร รุ่งเรืองควอลิตี้ เฮาส์ 2 จังหวัดเชียงใหม่ และแบบบ้านโครงการบ้านจัดสรร 
รุ่งเรืองควอลติี ้เฮาส์ 2 จังหวดัเชียงใหม่ 
 

5.1 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบ้านจัดสรร 
รุ่งเรืองควอลติี ้เฮาส์ 2 จังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ  

 
ตารางที ่4.26 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นผลิตภณัฑจ์ าแนกตามเพศ 
 

ด้านผลติภณัฑ์ 

เพศ 

ชาย หญิง 

N = 77 N = 85 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.1 จ านวนแปลง (202 แปลง) ท่ีจดัสรรภายในโครงการบา้นจดัสรร 
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 

2.70 2.73 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.2 ขนาดของแปลงท่ีดิน 52 – 159 ตารางวา ในโครงการบา้นจดัสรร 
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 

3.68 3.75 

(มาก) (มาก) 

1.3 สภาพและรูปแบบการจดัผงัโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรืองควอลิต้ี 
เฮาส์ 2  เช่น มีการแบ่งโซนของบา้นแบบต่างๆ เป็นตน้ 

2.63 3.16 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.4 คุณภาพงานก่อสร้างในโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 3.38 4.18 

(ปานกลาง) (มาก) 

1.5 การบริการหลงัการขาย เช่น งานต่อเติมอาคาร งานซ่อมแซมบา้น 
ระบบรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ 

3.65 3.62 

(มาก) (มาก) 

1.6 การรับประกนับา้นมีระยะเวลา 1 ปี หลงัโอนบา้น 3.70 3.49 

(มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นผลิตภณัฑ์จ าแนกตามเพศ 
(ต่อ) 
 

ด้านผลติภณัฑ์ 

เพศ 

ชาย หญิง 

N = 77 N = 85 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.7 รูปแบบบา้นมีใหเ้ลือกหลากหลาย 3.95 4.53 
(มาก) (มากท่ีสุด) 

1.8 ความสวยงามของโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 3.02 3.16 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.9 คุณภาพของวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง 3.83 4.01 
(มาก) (มาก) 

1.10 การจดัแปลนภายในบา้นมีความเหมาะสม เช่น ต าแหน่งของชุดครัว 
ต าแหน่งของหอ้งน ้ า เป็นตน้ 

4.53 4.52 
(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.11 การจดัแปลนภายนอกบา้นมีความเหมาะสม เช่น ขนาดของโรงจอด
รถ ขนาดของสวนหยอ่ม เป็นตน้ 

2.96 2.99 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.12 สีบา้นและหลงัคา มีความสวยงาม มีความกลมกลืนกบัแบบบา้นของ
โครงการ 

2.66 2.78 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.13 ช่ือเสียงภาพลกัษณ์ของโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 2.94 3.42 
(ปานกลาง) (มาก) 

1.14 การติดตั้งระบบประปาภายในบา้น ง่ายต่อการปรับปรุง/ซ่อมบ ารุง 
เช่น การจดัวางต าแหน่งระบบท่อน ้ าดี ระบบท่อน ้ าท้ิง เป็นตน้ 

3.30 3.81 
(ปานกลาง) (มาก) 

1.15 การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบา้น ง่ายต่อการปรับปรุง/ซ่อมบ ารุง 
เช่น มีการเดินสายไฟเผื่อส าหรับการปรับหรือยา้ยต าแหน่งปลัก๊ไฟ 
เป็นตน้ 

3.35 3.69 
(ปานกลาง) (มาก) 

1.16 การใหบ้ริการติดตอ่สถาบนัการเงิน ของโครงการบา้นจดัสรร 
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 

3.40 4.12 
(ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.36 3.62 

(ปานกลาง) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ ลูกคา้ท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
การจดัแปลนภายในบา้นมีความเหมาะสม เช่น ต าแหน่งของชุดครัว ต าแหน่งของห้องน ้ า เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 4.53) รูปแบบบา้นมีให้เลือกหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 3.95) และ คุณภาพของวสัดุท่ีใช้ในการ
ก่อสร้าง (ค่าเฉล่ีย 3.83) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.62) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ รูปแบบบ้านมีให้เลือก
หลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.53) การจดัแปลนภายในบ้านมีความเหมาะสม เช่น ต าแหน่งของชุดครัว 
ต าแหน่งของห้องน ้ า เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.52) และคุณภาพงานก่อสร้างในโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง 
ควอลิต้ี เฮาส์ 2 (ค่าเฉล่ีย 4.18) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.27 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นราคา จ าแนกตามเพศ 
 

ด้านราคา 

เพศ 

ชาย หญิง 

N = 77 N = 85 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

2.1 ราคาบา้น มีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั 4.58 4.60 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

2.2 ราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนใน
ยา่นเดียวกนั 

4.68 4.48 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

2.3 จ านวนเงินจอง ประมาณ 5,000 - 10,000 บาท 4.16 4.08 

(มาก) (มาก) 

2.4 จ านวนเงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 ของราคาบา้นและท่ีดิน 3.23 3.11 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.5 ระยะเวลาผอ่นเงินดาวน์ 12 เดือน หรือ 18 เดือน 2.95 3.08 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.6 อตัราค่าบ ารุงรักษาส่วนกลางเดือนละ 500 บาท (ค่าไฟฟ้า ถนน 
ส่วนกลาง ยามรักษาความปลอดภยั ค่าพนกังานท าความสะอาดถนน 
ค่าคนสวน ฯลฯ) 

4.56 4.58 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

2.7 การช าระเงินจองและเงินดาวน์ดว้ยบตัรเครดิตได ้ 2.99 2.58 

(ปานกลาง) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.88 3.79 

(มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.27 พบว่า ลูกคา้ท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.88) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาท่ีดิน
ต่อตารางวา มีความเหมาะสม หรือ ถูกกว่าโครงการอ่ืนในย่านเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 4.68) ราคาบา้น มี
ความเหมาะสม หรือ ถูกกว่าโครงการอ่ืนในย่านเดียวกัน (ค่าเฉล่ีย 4.58) และจ านวนเงินดาวน์ 
ประมาณ ร้อยละ10-15 ของราคาบา้นและท่ีดิน (ค่าเฉล่ีย 4.56) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาบา้น มีความเหมาะสม หรือ ถูก
กว่าโครงการอ่ืนในย่านเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 4.60) จ  านวนเงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 ของราคา
บา้นและท่ีดิน (ค่าเฉล่ีย 4.58) และราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืน
ในยา่นเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 4.48) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
จ าแนกตามเพศ 
 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

เพศ 

ชาย หญิง 

N = 77 N = 85 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
3.1 ท่ีตั้งของส านกังานขาย อยูใ่นท าเลท่ีสะดวก เช่น อยูใ่กลท่ี้ท างาน อยู่

ใกลญ้าติ หรือเพื่อน เป็นตน้ 
2.91 2.54 

(ปานกลาง) (นอ้ย) 
3.2 การเดินทางเขา้ออกของโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มี

ความสะดวก 
4.79 4.65 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
3.3 โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น 

วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ 
4.55 4.38 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
3.4 ทิศทางการวางต าแหน่งบา้นจดัสรรของโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองค

วอลิต้ี เฮาส์ 2 สอดคลอ้งกบัความเช่ือ หรือตามหลกัฮวงจุย้ 
3.30 2.59 

(ปานกลาง) (นอ้ย) 
3.5 การตกแต่งบริเวณโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 เช่น 

สวนหยอ่ม ตน้ไมใ้นโครงการ เป็นตน้ 
2.82 2.88 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
3.6 ความสวา่งของไฟฟ้าของถนนภายในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง 

ควอลิต้ี เฮาส์ 2 
3.95 3.86 

(มาก) (มาก) 

3.7 มียามรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง 4.15 3.39 
(มาก) (ปานกลาง) 

3.8 ป้ายช่ือโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 มองเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

2.88 2.84 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.9 เวบ็ไซดข์องโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 ให้
รายละเอียดเพียงพอต่อการตดัสินใจ 

3.71 3.60 
(มาก) (มาก) 

3.10 รถเก็บขยะในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 มาใหบ้ริการ
สม ่าเสมอ 

3.05 3.07 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.11 การออกงานแสดงสินคา้ตามหา้งสรรพสินคา้ การจดับูท ของโครงการ
บา้นจดัรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความโดดเด่นกวา่โครงการอ่ืน 

2.69 2.67 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.53 3.31 

(มาก) (ปานกลาง) 



 

54 
 

 

จากตารางท่ี 4.28 พบวา่ ลูกคา้ท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ การเดินทางเขา้ออกของโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความสะดวก (ค่าเฉล่ีย 
4.79) โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็น
ตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.55) และ มียามรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง (ค่าเฉล่ีย 4.15) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การเดิน
ทางเขา้ออกของโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความสะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.65) โครงการ
บา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยู่ใกลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
4.38) และความสวา่งของไฟฟ้าของถนนภายในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 (ค่าเฉล่ีย 
3.86) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อด้านการส่งเสริมการตลาด 
จ าแนกตามเพศ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  

เพศ 

ชาย หญิง 

N = 77 N = 85 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

4.1 การใหส่้วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 - 5 
ของราคาบา้นหรือท่ีดิน 

4.49 4.35 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

4.2 การแจกของหรือแถมสินคา้ มีใหเ้ลือกหลายแบบ เช่น เฟอร์นิเจอร์ 
เคร่ืองปรับอากาศ ชุดครัว เป็นตน้ 

3.97 3.88 

(มาก) (มาก) 

4.3 การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร Home Buyer's Guide Chiang Mai 
เป็นตน้ 

3.32 3.73 

(ปานกลาง) (มาก) 

4.4 ป้ายโฆษณาโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 ตามถนน 
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

3.38 3.53 

(ปานกลาง) (มาก) 

4.5 การส่ือสารโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 กบัลูกคา้ ผา่น
ทางใบปลิว แผน่พบั โบวช์วัร์ ขอ้มูลมีความชดัเจนและครบถว้น 

3.22 3.59 

(ปานกลาง) (มาก) 

4.6 การใหสิ้ทธิและผลประโยชน์พิเศษ เช่น หากจองภายใน 10 หลงัแรก 
ไดรั้บค่าโอนฟรี เป็นตน้ 

3.66 3.71 

(มาก) (มาก) 

4.7 พนกังานขายมีความสุภาพ มารยาทดี มีการกล่าวทกัทายลูกคา้สม ่าเสมอ 2.82 2.87 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.8 พนกังานขายมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้เช่น กรณี
ลูกคา้เตรียมเอกสารมาไม่ครบถว้น หรือ เตรียมเงินค่ามดัจ ามาไม่ครบ 
เป็นตน้ 

2.91 2.99 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.9 พนกังานขายมีความรู้ ความสามารถในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบับา้นจดัสรร
ของโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 ได ้

3.42 3.02 

(มาก) (ปานกลาง) 
4.10 พนกังานขาย แต่งกายดว้ย เคร่ืองแบบของโครงการ มีความเรียบร้อย และ

สวยงาม 
2.75 2.86 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อด้านการส่งเสริมการตลาด 
จ าแนกตามเพศ (ต่อ) 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  

เพศ 

ชาย หญิง 

N = 77 N = 85 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
4.11 พนกังานขายมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการ

ใหบ้ริการ 
2.66 2.92 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
4.12 โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 เป็นผูส้นบัสนุนในการจดั

กิจกรรมต่างๆ เช่น งานกีฬาสีโรงเรียน การสนบัสนุนกิจกรรมของ
ชุมชน งานบุญ งานข้ึนบา้นใหม่ เป็นตน้ 

3.01 3.11 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.13 โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีท่ีออกก าลงักาย
กวา้งขวางและมีกิจกรรมการออกก าลงักายใหเ้ลือกหลายประเภท 

3.17 3.21 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.29 3.37 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 

จากตารางท่ี 4.29 พบวา่ ลูกคา้ท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ การให้ส่วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 - 5 ของราคาบา้นหรือ
ท่ี ดิน  (ค่ าเฉ ล่ีย  4.49) การแจกของห รือแถมสินค้า มี ให้ เลือกหลายแบบ เช่น  เฟอร์นิ เจอร์ 
เคร่ืองปรับอากาศ ชุดครัว เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.97)  และการให้สิทธิและผลประโยชน์พิเศษ เช่น หาก
จองภายใน 10 หลงัแรก ไดรั้บค่าโอนฟรี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.66) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ การให้
ส่วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 - 5 ของราคาบ้านหรือท่ีดิน (ค่าเฉล่ีย 
4.35) การแจกของหรือแถมสินคา้ มีให้เลือกหลายแบบ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองปรับอากาศ ชุดครัว 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.88) และการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร Home Buyer's Guide Chiang Mai 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.73) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของ 
โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ 
 

ส่วนประสมการตลาด 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 77 N = 85 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.36 ปานกลาง 3.62 มาก 

ดา้นราคา  3.88 มาก 3.79 มาก 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.53 มาก 3.31 ปานกลาง 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.29 ปานกลาง 3.37 ปานกลาง 
 

 

จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ ส าหรับลูกคา้ท่ีเป็น เพศชายสามารถ
เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.88) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.53) ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) ดา้นการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) 

ส าหรับลูกคา้ท่ีเป็น เพศหญิงสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ 
ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.31) 
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5.2 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบ้านจัดสรร 
รุ่งเรืองควอลติี ้เฮาส์ 2 จังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด  

 

ตารางที ่4.31 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นผลิตภณัฑจ์ าแนกตามระดบั
การศึกษาสูงสุด 

ด้านผลติภณัฑ์ 

ระดบัการศึกษาสูงสุด 

ต า่กว่า หรือ 
เท่ากบั

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย  
หรือ ปวช. 

ปวส.หรือ
อนุปริญญา 

สูงกว่าหรือ
เท่ากบั

ปริญญาตรี 

N = 23 N = 54 N = 85 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
1.1 จ านวนแปลง (202 แปลง) ท่ีจดัสรรภายในโครงการบา้น

จดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 
2.44 2.68 2.83 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.2 ขนาดของแปลงท่ีดิน 52 – 159 ตารางวา ในโครงการบา้น

จดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 
4.00 3.69 3.66 

(มาก) (มาก) (มาก) 
1.3 สภาพและรูปแบบการจดัผงัโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรืองควอ

ลิต้ี เฮาส์ 2  เช่น มีการแบ่งโซนของบา้นแบบต่างๆ เป็นตน้ 
3.42 2.99 2.70 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.4 คุณภาพงานก่อสร้างในโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี 

เฮาส์ 2 
3.96 3.88 3.69 

(มาก) (มาก) (มาก) 
1.5 การบริการหลงัการขาย เช่น งานต่อเติมอาคาร งานซ่อมแซม

บา้น ระบบรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ 
3.57 3.65 3.65 

(มาก) (มาก) (มาก) 
1.6 การรับประกนับา้นมีระยะเวลา 1 ปี หลงัโอนบา้น 3.89 3.77 3.39 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 
1.7 รูปแบบบา้นมีใหเ้ลือกหลากหลาย 4.44 4.41 4.10 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 
1.8 ความสวยงามของโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 

2 
3.55 3.47 2.70 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 
1.9 คุณภาพของวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง 4.00 3.98 3.87 

(มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที ่4.31 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นผลิตภณัฑจ์ าแนกตามระดบั
การศึกษาสูงสุด (ต่อ) 
 

ด้านผลติภณัฑ์ 

ระดบัการศึกษาสูงสุด 

ต า่กว่า หรือ 
เท่ากบั

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย  
หรือ ปวช. 

ปวส.หรือ
อนุปริญญา 

สูงกว่าหรือ
เท่ากบั

ปริญญาตรี 

N = 23 N = 54 N = 85 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
1.11 การจดัแปลนภายนอกบา้นมีความเหมาะสม เช่น ขนาด

ของโรงจอดรถ ขนาดของสวนหยอ่ม เป็นตน้ 
4.78 4.67 4.37 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.12 สีบา้นและหลงัคา มีความสวยงาม มีความกลมกลืนกบั
แบบบา้นของโครงการ 

2.74 2.91 3.08 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.13 ช่ือเสียงภาพลกัษณ์ของโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง 
ควอลิต้ี เฮาส์ 2 

2.82 2.78 2.68 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.14 การติดตั้งระบบประปาภายในบา้น ง่ายต่อการปรับปรุง/
ซ่อมบ ารุง เช่น การจดัวางต าแหน่งระบบท่อน ้ าดี ระบบ
ท่อน ้ าท้ิง เป็นตน้ 

3.22 3.24 3.15 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.15 การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบา้น ง่ายต่อการปรับปรุง/
ซ่อมบ ารุง เช่น มีการเดินสายไฟเผื่อส าหรับการปรับหรือ
ยา้ยต าแหน่งปลัก๊ไฟ เป็นตน้ 

3.96 3.75 3.35 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

1.16 การใหบ้ริการติดตอ่สถาบนัการเงิน ของโครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 

3.88 3.74 3.30 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.67 3.60 3.38 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.31 พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด ต ่ากวา่ หรือ เท่ากบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย หรือปวช.มีความพึงพอใจต่อ ด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดย
ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ การจัดแปลนภายในบ้านมีความ
เหมาะสม เช่น ต าแหน่งของชุดครัว ต าแหน่งของห้องน ้ า เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.78) รูปแบบบา้นมีให้
เลือกหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.44) และการให้บริการติดต่อสถาบนัการเงิน ของโครงการบา้นจดัสรร 
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 (ค่าเฉล่ีย 4.10) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด ปวส.หรืออนุปริญญามีความพึงพอใจต่อ ด้านผลิตภณัฑ์ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ การจดัแปลนภายในบา้นมีความเหมาะสม เช่น ต าแหน่งของชุดครัว ต าแหน่งของห้องน ้ า เป็น
ตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.67) รูปแบบบา้นมีให้เลือกหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.41) และ คุณภาพของวสัดุท่ีใช้ใน
การก่อสร้าง (ค่าเฉล่ีย 3.98) ตามล าดบั 

ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่าหรือเท่ากับปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ การจัดแปลนภายในบ้านมีความเหมาะสม เช่น ต าแหน่งของชุดครัว 
ต าแหน่งของห้องน ้ า เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.37) รูปแบบบา้นมีให้เลือกหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.10) และ 
คุณภาพของวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง (ค่าเฉล่ีย 3.87) ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

61 
 

 

ตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อด้านราคา จ าแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุด 
 

ด้านราคา 

ระดบัการศึกษาสูงสุด 

ต า่กว่า หรือ 
เท่ากบั

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย  
หรือ ปวช. 

ปวส.หรือ
อนุปริญญา 

สูงกว่าหรือ
เท่ากบั

ปริญญาตรี 

N = 23 N = 54 N = 85 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.1 ราคาบา้น มีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืน
ในยา่นเดียวกนั 

4.36 4.59 4.65 
(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

2.2 ราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่
โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั 

4.14 4.57 4.69 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

2.3 จ านวนเงินจอง ประมาณ 5,000 - 10,000 บาท 3.79 4.09 4.24 
(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

2.4 จ านวนเงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 ของราคาบา้น
และท่ีดิน 

4.15 4.62 4.63 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

2.5 ระยะเวลาผอ่นเงินดาวน์ 12 เดือน หรือ 18 เดือน 2.57 3.09 3.39 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.6 อตัราค่าบ ารุงรักษาส่วนกลางเดือนละ 500 บาท (ค่า
ไฟฟ้า ถนน ส่วนกลาง ยามรักษาความปลอดภยั ค่า
พนกังานท าความสะอาดถนน ค่าคนสวน ฯลฯ) 

2.39 3.00 3.21 
(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.7 การช าระเงินจองและเงินดาวน์ดว้ยบตัรเครดิตได ้ 2.35 2.84 2.85 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.39 3.83 3.95 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.32 พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด ต ่ากวา่ หรือ เท่ากบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย หรือปวช.มีความพึงพอใจต่อ ด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาบา้น มีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่
โครงการอ่ืนในย่านเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 4.36) จ  านวนเงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 ของราคาบา้น
และท่ีดิน (ค่าเฉล่ีย 4.15) และราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่น
เดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 4.14) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด ปวส.หรืออนุปริญญามีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ 
จ  านวนเงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 ของราคาบา้นและท่ีดิน (ค่าเฉล่ีย 4.62) ราคาบา้น มีความ
เหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 4.59) และ ราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความ
เหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 4.57) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด สูงกวา่หรือเท่ากบัปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.95) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ ราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความเหมาะสม หรือ ถูกกว่าโครงการอ่ืนในย่านเดียวกัน (ค่าเฉล่ีย 
4.69) ราคาบ้าน มีความเหมาะสม หรือ ถูกกว่าโครงการอ่ืนในย่านเดียวกัน (ค่าเฉล่ีย 4.65) และ  
จ านวนเงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 ของราคาบา้นและท่ีดิน (ค่าเฉล่ีย 4.63) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ระดบัการศึกษาสูงสุด 

ต า่กว่า หรือ 
เท่ากบั

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 
หรือ ปวช. 

ปวส.หรือ
อนุปริญญา 

สูงกว่าหรือ
เท่ากบั

ปริญญาตรี 

N = 23 N = 54 N = 85 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
3.1 ท่ีตั้งของส านกังานขาย อยูใ่นท าเลท่ีสะดวก เช่น อยูใ่กลท่ี้

ท างาน อยูใ่กลญ้าติ หรือเพ่ือน เป็นตน้ 
2.84 2.72 2.68 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
3.2 การเดินทางเขา้ออกของโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี 

เฮาส์ 2 มีความสะดวก 
4.68 4.69 4.72 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
3.3 โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยูใ่กลแ้หล่ง

ชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ 
4.71 4.41 4.33 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
3.4 ทิศทางการวางต าแหน่งบา้นจดัสรรของโครงการบา้น

จดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 สอดคลอ้งกบัความเช่ือ หรือ
ตามหลกัฮวงจุย้ 

3.49 2.91 2.80 
(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.5 การตกแต่งบริเวณโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 
2 เช่น สวนหยอ่ม ตน้ไมใ้นโครงการ เป็นตน้ 

2.91 2.91 2.80 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
3.6 ความสวา่งของไฟฟ้าของถนนภายในโครงการบา้นจดัสรร 

รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 
4.20 3.91 3.84 

(มาก) (มาก) (มาก) 
3.7 มียามรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง 3.96 3.88 3.61 

(มาก) (มาก) (มาก) 
3.8 ป้ายช่ือโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 มองเห็น

ไดอ้ยา่งชดัเจน 
3.19 2.57 2.93 

(ปานกลาง) (นอ้ย) (ปานกลาง) 
3.9 เวบ็ไซดข์องโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 ให้

รายละเอียดเพียงพอต่อการตดัสินใจ 
3.97 3.76 3.49 

(มาก) (มาก) (มาก) 
3.10 รถเก็บขยะในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 

มาใหบ้ริการสม ่าเสมอ 
2.78 3.04 3.15 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด (ต่อ) 
 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ระดบัการศึกษาสูงสุด 

ต า่กว่า หรือ 
เท่ากบั

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 
หรือ ปวช. 

ปวส.หรือ
อนุปริญญา 

สูงกว่าหรือ
เท่ากบั

ปริญญาตรี 

N = 23 N = 54 N = 85 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
3.11 การออกงานแสดงสินคา้ตามหา้งสรรพสินคา้ การจดับูท 

ของโครงการบา้นจดัรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความโดด
เด่นกวา่โครงการอ่ืน 

2.48 2.56 2.80 

(นอ้ย) (นอ้ย) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.57 3.39 3.38 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
 

 

จากตารางท่ี 4.33 พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด ต ่ากวา่ หรือ เท่ากบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย หรือปวช.มีความพึงพอใจต่อ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.57) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองค
วอลิต้ี เฮาส์  2 อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 4.71) การเดิน
ทางเขา้ออกของโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความสะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.68) และความ
สว่างของไฟฟ้าของถนนภายในโครงการบ้านจัดสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์  2 (ค่าเฉล่ีย 4.20) 
ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด ปวส.หรืออนุปริญญามีความพึงพอใจต่อ ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การเดินทางเขา้ออกของโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความสะดวก 
(ค่าเฉล่ีย 4.69) โครงการบ้านจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน 
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ธนาคาร เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 4.41) และความสว่างของไฟฟ้าของถนนภายในโครงการบ้านจดัสรร 
รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 (ค่าเฉล่ีย 3.91) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด สูงกวา่หรือเท่ากบัปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การเดินทางเขา้ออกของโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มี
ความสะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.72) โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั 
โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.33) และความสว่างของไฟฟ้าของถนนภายในโครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 (ค่าเฉล่ีย 3.84) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อด้านการส่งเสริมการตลาด 
จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  

ระดบัการศึกษาสูงสุด 

ต า่กว่า หรือ 
เท่ากบั

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 
หรือ ปวช. 

ปวส.หรือ
อนุปริญญา 

สูงกว่าหรือ
เท่ากบั

ปริญญาตรี 

N = 23 N = 54 N = 85 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
4.1 การใหส่้วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ ประมาณ

ร้อยละ 3 - 5 ของราคาบา้นหรือท่ีดิน 
4.32 4.35 4.48 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
4.2 การแจกของหรือแถมสินคา้ มีใหเ้ลือกหลายแบบ เช่น 

เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองปรับอากาศ ชุดครัว เป็นตน้ 
3.57 3.80 4.06 

(มาก) (มาก) (มาก) 
4.3 การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร Home Buyer's 

Guide Chiang Mai เป็นตน้ 
3.35 3.43 3.66 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
4.4 ป้ายโฆษณาโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 

ตามถนน มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
3.32 3.43 3.52 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
4.5 การส่ือสารโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 

กบัลูกคา้ ผา่นทางใบปลิว แผน่พบั โบวช์วัร์ ขอ้มูลมีความ
ชดัเจนและครบถว้น 

3.22 3.43 3.46 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

4.6 การใหสิ้ทธิและผลประโยชน์พิเศษ เช่น หากจองภายใน 10 
หลงัแรก ไดรั้บค่าโอนฟรี เป็นตน้ 

3.36 3.65 3.79 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

4.7 พนกังานขายมีความสุภาพ มารยาทดี มีการกล่าวทกัทาย
ลูกคา้สม ่าเสมอ 

2.78 2.80 2.90 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.8 พนกังานขายมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้
ได ้เช่น กรณีลูกคา้เตรียมเอกสารมาไม่ครบถว้น หรือ 
เตรียมเงินค่ามดัจ ามาไม่ครบ เป็นตน้ 

2.47 2.90 3.13 
(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.9 พนกังานขายมีความรู้ ความสามารถในการใหข้อ้มูล
เก่ียวกบับา้นจดัสรรของโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอ
ลิต้ี เฮาส์ 2 ได ้

3.17 3.17 3.25 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อด้านการส่งเสริมการตลาด 
จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด (ต่อ) 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  

ระดบัการศึกษาสูงสุด 

ต า่กว่า หรือ 
เท่ากบั

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 
หรือ ปวช. 

ปวส.หรือ
อนุปริญญา 

สูงกว่าหรือ
เท่ากบั

ปริญญาตรี 

N = 23 N = 54 N = 85 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
4.10 พนกังานขาย แต่งกายดว้ย เคร่ืองแบบของโครงการ  มี

ความเรียบร้อย และสวยงาม 
2.74 2.87 2.79 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.11 พนกังานขายมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 

2.63 2.67 2.93 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.12 โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 เป็น
ผูส้นบัสนุนในการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น งานกีฬาสี
โรงเรียน การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน งานบุญ งาน
ข้ึนบา้นใหม่ เป็นตน้ 

2.83 3.07 3.12 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.13 โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีท่ีออก
ก าลงักายกวา้งขวางและมีกิจกรรมการออกก าลงักายให้
เลือกหลายประเภท 

3.04 3.09 3.33 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.14 3.28 3.42 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

 

จากตารางท่ี 4.34 พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด ต ่ากวา่ หรือ เท่ากบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย หรือปวช.มีความพึงพอใจต่อ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.14) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การให้ส่วนลดราคา
บา้น/ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 - 5 ของราคาบา้นหรือท่ีดิน (ค่าเฉล่ีย 4.32) การแจก
ของหรือแถมสินคา้ มีใหเ้ลือกหลายแบบ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองปรับอากาศ ชุดครัว เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
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3.57) และการให้สิทธิและผลประโยชน์พิเศษ เช่น หากจองภายใน 10 หลงัแรก ไดรั้บค่าโอนฟรี เป็น
ตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.36) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด ปวส.หรืออนุปริญญามีความพึงพอใจต่อ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.28) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การให้ส่วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 - 5 ของ
ราคาบา้นหรือท่ีดิน (ค่าเฉล่ีย 4.35) การแจกของหรือแถมสินคา้ มีให้เลือกหลายแบบ เช่น เฟอร์นิเจอร์ 
เคร่ืองปรับอากาศ ชุดครัว เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.80) และการให้สิทธิและผลประโยชน์พิเศษ เช่น หาก
จองภายใน 10 หลงัแรก ไดรั้บค่าโอนฟรี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.65) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด สูงกว่าหรือเท่ากบัปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การให้ส่วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 - 5 ของ
ราคาบา้นหรือท่ีดิน (ค่าเฉล่ีย 4.48) การแจกของหรือแถมสินคา้ มีให้เลือกหลายแบบ เช่น เฟอร์นิเจอร์ 
เคร่ืองปรับอากาศ ชุดครัว เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.06) และการให้สิทธิและผลประโยชน์พิเศษ เช่น หาก
จองภายใน 10 หลงัแรก ไดรั้บค่าโอนฟรี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.79) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของ 
โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
 

ส่วนประสมการตลาด 

ระดับการศึกษาสูงสุด 

ต ่ากว่า หรือ เท่ากบั
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือ ปวช. 

ปวส.หรือ
อนุปริญญา 

สูงกว่าหรือเท่ากบั
ปริญญาตรี 

n = 23 n = 54 n = 85 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.67 มาก 3.60 มาก 3.38 ปานกลาง 

ดา้นราคา  3.39 ปานกลาง 3.83 มาก 3.95 มาก 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.57 มาก 3.39 ปานกลาง 3.38 ปานกลาง 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.14 ปานกลาง 3.28 ปานกลาง 3.42 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด ส าหรับลูกคา้ท่ีมี 
ระดบัการศึกษาสูงสุดต ่ากว่า หรือ เท่ากบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช.สามารถเรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจได้ดังต่อไปน้ี คือ ด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.67) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) 
ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.14) 

ส าหรับลูกคา้ท่ีมี ระดบัการศึกษาสูงสุดปวส.หรืออนุปริญญาสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจได้ดงัต่อไปน้ี คือ ด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) 
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.28) 
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ส าหรับลูกคา้ท่ีมี ระดบัการศึกษาสูงสุดสูงกวา่หรือเท่ากบัปริญญาตรีสามารถเรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.95) ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) ด้าน
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) 
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5.3 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบ้านจัดสรร 
รุ่งเรืองควอลิตี้ เฮาส์ 2 จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามลักษณะของบ้านที่ซ้ือกับโครงการบ้านจัดสรร 
รุ่งเรืองควอลติี ้เฮาส์ 2 จังหวดัเชียงใหม่  

 
ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อด้านผลิตภัณฑ์จ าแนกตาม
ลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ด้านผลติภณัฑ์ 

ลกัษณะของบ้านทีซ้ื่อ 

เป็นบ้าน 
หลงัแรก 

เป็นบ้าน 
หลงัทีส่อง 

N = 97 N = 65 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
1.1 จ านวนแปลง (202 แปลง) ท่ีจดัสรรภายในโครงการบา้นจดัสรร 

รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 
2.68 2.77 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.2 ขนาดของแปลงท่ีดิน 52 – 159 ตารางวา ในโครงการบา้นจดัสรร 

รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 
3.93 3.38 

(มาก) (ปานกลาง) 
1.3 สภาพและรูปแบบการจดัผงัโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรืองควอลิต้ี 

เฮาส์ 2  เช่น มีการแบ่งโซนของบา้นแบบต่างๆ เป็นตน้ 
2.95 2.86 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.4 คุณภาพงานก่อสร้างในโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 4.08 3.38 

(มาก) (ปานกลาง) 
1.5 การบริการหลงัการขาย เช่น งานต่อเติมอาคาร งานซ่อมแซมบา้น 

ระบบรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ 
3.79 3.36 

(มาก) (ปานกลาง) 
1.6 การรับประกนับา้นมีระยะเวลา 1 ปี หลงัโอนบา้น 3.60 3.58 

(มาก) (มาก) 
1.7 รูปแบบบา้นมีใหเ้ลือกหลากหลาย 4.27 4.22 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
1.8 ความสวยงามของโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 3.10 3.06 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.9 คุณภาพของวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง 3.93 3.92 

(มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อด้านผลิตภัณฑ์จ าแนกตาม
ลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 
 

ด้านผลติภณัฑ์ 

ลกัษณะของบ้านทีซ้ื่อ 

เป็นบ้าน 
หลงัแรก 

เป็นบ้าน 
หลงัทีส่อง 

N = 97 N = 65 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
1.11 การจดัแปลนภายนอกบา้นมีความเหมาะสม เช่น ขนาดของโรงจอด

รถ ขนาดของสวนหยอ่ม เป็นตน้ 
4.76 4.19 

(มากท่ีสุด) (มาก) 

1.12 สีบา้นและหลงัคา มีความสวยงาม มีความกลมกลืนกบัแบบบา้นของ
โครงการ 

2.99 2.95 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.13 ช่ือเสียงภาพลกัษณ์ของโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 2.76 2.66 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.14 การติดตั้งระบบประปาภายในบา้น ง่ายต่อการปรับปรุง/ซ่อมบ ารุง 
เช่น การจดัวางต าแหน่งระบบท่อน ้ าดี ระบบท่อน ้ าท้ิง เป็นตน้ 

3.41 2.90 

(มาก) (ปานกลาง) 

1.15 การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบา้น ง่ายต่อการปรับปรุง/ซ่อมบ ารุง 
เช่น มีการเดินสายไฟเผื่อส าหรับการปรับหรือยา้ยต าแหน่งปลัก๊ไฟ 
เป็นตน้ 

3.39 3.85 

(ปานกลาง) (มาก) 

1.16 การใหบ้ริการติดตอ่สถาบนัการเงิน ของโครงการบา้นจดัสรร 
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 

3.51 3.57 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.58 3.38 

(มาก) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.36 พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือ เป็นบา้นหลงัแรกมีความพึงพอใจต่อ 
ด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ การจัดแปลนภายในบ้านมีความเหมาะสม เช่น ต าแหน่งของชุดครัว 
ต าแหน่งของห้องน ้ า เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.76) รูปแบบบา้นมีให้เลือกหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.27) และ
คุณภาพงานก่อสร้างในโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 (ค่าเฉล่ีย 4.08) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีลักษณะของบ้านท่ีซ้ือ เป็นบ้านหลังท่ีสองมีความพึงพอใจต่อ ด้านผลิตภณัฑ์ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกได้แก่ รูปแบบบ้านมีให้เลือกหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.22) การจัดแปลนภายในบ้านมีความ
เหมาะสม เช่น ต าแหน่งของชุดครัว ต าแหน่งของห้องน ้า เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.19) และคุณภาพของวสัดุ
ท่ีใชใ้นการก่อสร้าง (ค่าเฉล่ีย 3.92) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.37 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นราคา จ าแนกตามลกัษณะ
ของบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ด้านราคา 

ลกัษณะของบ้านทีซ้ื่อ 

เป็นบ้าน 
หลงัแรก 

เป็นบ้าน 
หลงัทีส่อง 

N = 97 N = 65 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

2.1 ราคาบา้น มีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั 4.59 4.60 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

2.2 ราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนใน
ยา่นเดียวกนั 

4.49 4.69 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

2.3 จ านวนเงินจอง ประมาณ 5,000 - 10,000 บาท 4.05 4.22 

(มาก) (มากท่ีสุด) 

2.4 จ านวนเงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 ของราคาบา้นและท่ีดิน 4.47 4.71 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

2.5 ระยะเวลาผอ่นเงินดาวน์ 12 เดือน หรือ 18 เดือน 3.00 3.42 

(ปานกลาง) (มาก) 

2.6 อตัราค่าบ ารุงรักษาส่วนกลางเดือนละ 500 บาท (ค่าไฟฟ้า ถนน 
ส่วนกลาง ยามรักษาความปลอดภยั ค่าพนกังานท าความสะอาดถนน 
ค่าคนสวน ฯลฯ) 

2.95 3.12 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.7 การช าระเงินจองและเงินดาวน์ดว้ยบตัรเครดิตได ้ 2.78 2.75 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.76 3.93 

(มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.37 พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือ เป็นบา้นหลงัแรกมีความพึงพอใจต่อ 
ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาบา้น มีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 4.59) 
ราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 4.49) และ
จ านวนเงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 ของราคาบา้นและท่ีดิน (ค่าเฉล่ีย 4.47) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือ เป็นบา้นหลงัท่ีสองมีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ จ  านวน
เงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 ของราคาบ้านและท่ีดิน (ค่าเฉล่ีย 4.71) ราคาท่ีดินต่อตารางวา มี
ความเหมาะสม หรือ ถูกกว่าโครงการอ่ืนในย่านเดียวกัน (ค่าเฉล่ีย 4.69) และ ราคาบ้าน มีความ
เหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 4.60) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
จ าแนกตามลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ลกัษณะของบ้านทีซ้ื่อ 

เป็นบ้าน 
หลงัแรก 

เป็นบ้าน 
หลงัทีส่อง 

N = 97 N = 65 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
3.1 ท่ีตั้งของส านกังานขาย อยูใ่นท าเลท่ีสะดวก เช่น อยูใ่กลท่ี้ท างาน 

อยูใ่กลญ้าติ หรือเพ่ือน เป็นตน้ 
3.63 3.69 

(มาก) (มาก) 
3.2 การเดินทางเขา้ออกของโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 

2 มีความสะดวก 
4.76 4.62 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
3.3 โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน 

เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ 
4.38 4.65 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
3.4 ทิศทางการวางต าแหน่งบา้นจดัสรรของโครงการบา้นจดัสรร 

รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 สอดคลอ้งกบัความเช่ือ หรือตามหลกัฮวงจุย้ 
3.69 3.85 

(มาก) (มาก) 
3.5 การตกแต่งบริเวณโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 เช่น 

สวนหยอ่ม ตน้ไมใ้นโครงการ เป็นตน้ 
3.89 3.91 

(มาก) (มาก) 
3.6 ความสวา่งของไฟฟ้าของถนนภายในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง 

ควอลิต้ี เฮาส์ 2 
2.78 2.62 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
3.7 มียามรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง 2.60 3.39 

(นอ้ย) (ปานกลาง) 
3.8 ป้ายช่ือโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 มองเห็นได้

อยา่งชดัเจน 
2.87 2.85 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
3.9 เวบ็ไซดข์องโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 ให้

รายละเอียดเพียงพอต่อการตดัสินใจ 
2.88 2.82 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
3.10 รถเก็บขยะในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 มา

ใหบ้ริการสม ่าเสมอ 
3.02 3.12 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
3.11 การออกงานแสดงสินคา้ตามหา้งสรรพสินคา้ การจดับูทของโครง 

การบา้นจดัรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความโดดเด่นกวา่โครงการอ่ืน 
2.67 2.69 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.38 3.47 

(ปานกลาง) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือ เป็นบา้นหลงัแรกมีความพึงพอใจต่อ 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การเดินทางเขา้ออกของโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี 
เฮาส์ 2 มีความสะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.76) โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง  ควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 4.38)  และ การตกแต่งบริเวณโครงการบ้าน
จดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 เช่น สวนหยอ่ม ตน้ไมใ้นโครงการ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.89) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือ เป็นบา้นหลงัท่ีสองมีความพึงพอใจต่อ ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยู่ใกลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน 
ธนาคาร เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.65) การเดินทางเขา้ออกของโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 
มีความสะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.62) และการตกแต่งบริเวณโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 เช่น 
สวนหยอ่ม ตน้ไมใ้นโครงการ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.91) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อด้านการส่งเสริมการตลาด 
จ าแนกตามลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  

ลกัษณะของบ้านทีซ้ื่อ 

เป็นบ้าน 
หลงัแรก 

เป็นบ้านหลงั
ทีส่อง 

N = 97 N = 65 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

4.1 การใหส่้วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 - 
5 ของราคาบา้นหรือท่ีดิน 

4.40 4.45 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

4.2 การแจกของหรือแถมสินคา้ มีใหเ้ลือกหลายแบบ เช่น เฟอร์นิเจอร์ 
เคร่ืองปรับอากาศ ชุดครัว เป็นตน้ 

3.92 3.94 

(มาก) (มาก) 

4.3 การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร Home Buyer's Guide Chiang 
Mai เป็นตน้ 

3.62 3.39 

(มาก) (ปานกลาง) 

4.4 ป้ายโฆษณาโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 ตามถนน 
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

3.42 3.52 

(มาก) (มาก) 

4.5 การส่ือสารโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 กบัลูกคา้ 
ผา่นทางใบปลิว แผน่พบั โบวช์วัร์ ขอ้มูลมีความชดัเจนและครบถว้น 

3.33 3.55 

(ปานกลาง) (มาก) 

4.6 การใหสิ้ทธิและผลประโยชน์พิเศษ เช่น หากจองภายใน 10 หลงัแรก 
ไดรั้บค่าโอนฟรี เป็นตน้ 

3.40 4.10 

(ปานกลาง) (มาก) 

4.7 พนกังานขายมีความสุภาพ มารยาทดี มีการกล่าวทกัทายลูกคา้
สม ่าเสมอ 

2.86 2.83 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.8 พนกังานขายมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้เช่น 
กรณีลูกคา้เตรียมเอกสารมาไม่ครบถว้น หรือ เตรียมเงินค่ามดัจ ามาไม่
ครบ เป็นตน้ 

2.86 3.09 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.9 พนกังานขายมีความรู้ ความสามารถในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบับา้น
จดัสรรของโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 ได ้

3.06 3.43 

(ปานกลาง) (มาก) 
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ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อด้านการส่งเสริมการตลาด 
จ าแนกตามลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 
(ต่อ) 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  

ลกัษณะของบ้านทีซ้ื่อ 

เป็นบ้าน 
หลงัแรก 

เป็นบ้านหลงั
ทีส่อง 

N = 97 N = 65 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

4.10 พนกังานขาย แต่งกายดว้ย เคร่ืองแบบของโครงการ  มีความเรียบร้อย 
และสวยงาม 

2.72 2.94 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.11 พนกังานขายมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ 

2.81 2.78 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.12 โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 เป็นผูส้นบัสนุนในการ
จดักิจกรรมต่างๆ เช่น งานกีฬาสีโรงเรียน การสนบัสนุนกิจกรรมของ
ชุมชน งานบุญ งานข้ึนบา้นใหม่ เป็นตน้ 

3.04 3.09 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.13 โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีท่ีออกก าลงักาย
กวา้งขวางและมีกิจกรรมการออกก าลงักายใหเ้ลือกหลายประเภท 

3.06 3.38 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.27 3.42 

(ปานกลาง) (มาก) 

 

 

จากตารางท่ี 4.39 พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือ เป็นบา้นหลงัแรกมีความพึงพอใจต่อ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การใหส่้วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ ประมาณร้อย
ละ 3 - 5 ของราคาบา้นหรือท่ีดิน (ค่าเฉล่ีย 4.40) การแจกของหรือแถมสินคา้ มีใหเ้ลือกหลายแบบ เช่น 
เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองปรับอากาศ ชุดครัว เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.92) และ  การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น 
นิตยสาร Home Buyer's Guide Chiang Mai เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.62) ตามล าดบั 
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ลูกค้าท่ีมีลักษณะของบ้านท่ีซ้ือ เป็นบ้านหลังท่ีสองมีความพึงพอใจต่อ ด้านการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ การให้ส่วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 - 5 ของราคาบา้น
หรือท่ีดิน (ค่าเฉล่ีย 4.45) การให้สิทธิและผลประโยชน์พิเศษ เช่น หากจองภายใน 10 หลงัแรก ไดรั้บ
ค่าโอนฟรี เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 4.10) และการแจกของหรือแถมสินค้า มีให้เลือกหลายแบบ เช่น 
เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองปรับอากาศ ชุดครัว เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.94) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.40 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของ 
โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือกบั
โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ส่วนประสมการตลาด 

ลกัษณะของบ้านทีซ้ื่อ 

เป็นบ้านหลงัแรก เป็นบ้านหลงัทีส่อง 

N = 97 N = 65 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.58 มาก 3.38 ปานกลาง 

ดา้นราคา  3.76 มาก 3.93 มาก 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.38 ปานกลาง 3.47 มาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.27 ปานกลาง 3.42 มาก 
 

 

จากตารางท่ี 4.40 พบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ ส าหรับลูกคา้ท่ีมี ลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือเป็นบา้นหลงั
แรกสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76) ด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.58) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) ดา้น
การส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) 

ส าหรับลูกคา้ท่ีมี ลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือเป็นบา้นหลงัท่ีสองสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจได้ดงัต่อไปน้ี คือ ด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) ดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) 
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5.4 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบ้านจัดสรร 
รุ่งเรืองควอลิตี้ เฮาส์ 2 จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามแบบบ้านโครงการบ้านจัดสรร รุ่งเรืองควอลิตี ้
เฮาส์ 2 จังหวดัเชียงใหม่ 

 
ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นผลิตภณัฑ์จ าแนกตามแบบ
บา้นโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ด้านผลติภัณฑ์ 

แบบบ้านที่ซ้ือกบัโครงการ 

แบบรุ่งเรือง แบบรุ่งอรุณ แบบรุ่งทรัพย์ แบบรุ่งธนา แบบรุ่งนภา 

N = 28 N = 2 N = 83 N = 26 N = 23 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
1.1 จ านวนแปลง (202 แปลง) ท่ีจดัสรร

ภายในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอ
ลิต้ี เฮาส์ 2 

2.86 3.00 2.57 2.96 2.67 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.2 ขนาดของแปลงท่ีดิน 52 – 159 ตารางวา 
ในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี 
เฮาส์ 2 

4.07 3.68 3.80 3.25 3.50 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

1.3 สภาพและรูปแบบการจดัผงัโครงการบา้น
จดัสรรรุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2  เช่น มีการ
แบ่งโซนของบา้นแบบต่างๆ เป็นตน้ 

3.02 2.91 2.90 2.96 2.83 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.4 คุณภาพงานก่อสร้างในโครงการบา้น
จดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 

3.71 3.91 3.81 3.97 3.65 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.5 การบริการหลงัการขาย เช่น งานต่อเติม
อาคาร งานซ่อมแซมบา้น ระบบรักษา
ความปลอดภยั เป็นตน้ 

3.79 3.59 3.72 3.46 2.83 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

1.6 การรับประกนับา้นมีระยะเวลา 1 ปี หลงั
โอนบา้น 

3.71 3.59 3.52 3.88 3.33 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

1.7 รูปแบบบา้นมีให้เลือกหลากหลาย 4.49 4.33 4.20 4.19 4.17 
(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นผลิตภณัฑ์จ าแนกตามแบบ
บา้นโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 
  

ด้านผลติภัณฑ์ 

แบบบ้านที่ซ้ือกบัโครงการ 

แบบรุ่งเรือง แบบรุ่งอรุณ แบบรุ่งทรัพย์ แบบรุ่งธนา แบบรุ่งนภา 

N = 28 N = 2 N = 83 N = 26 N = 23 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
1.8 ความสวยงามของโครงการบา้นจดัสรร 

รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 
3.00 3.02 3.00 3.21 3.50 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 
1.9 คุณภาพของวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง 3.99 3.95 3.93 4.17 3.67 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
1.10 การจดัแปลนภายในบา้นมีความ

เหมาะสม เช่น ต าแหน่งของชุดครัว 
ต  าแหน่งของห้องน ้า เป็นตน้ 

4.36 4.59 4.53 4.50 4.83 
(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.11 การจดัแปลนภายนอกบา้นมีความ
เหมาะสม เช่น ขนาดของโรงจอดรถ 
ขนาดของสวนหยอ่ม เป็นตน้ 

3.29 2.65 2.82 2.88 3.33 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.12 สีบา้นและหลงัคา มีความสวยงาม มี
ความกลมกลืนกบัแบบบา้นของ
โครงการ 

2.57 2.59 2.76 2.83 2.67 
(นอ้ย) (นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.13 ช่ือเสียงภาพลกัษณ์ของโครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 

3.29 3.09 3.20 3.07 3.17 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.14 การติดตั้งระบบประปาภายในบา้น ง่าย
ต่อการปรับปรุง/ซ่อมบ ารุง เช่น การจดั
วางต าแหน่งระบบท่อน ้ าดี ระบบท่อน ้า
ทิ้ง เป็นตน้ 

3.71 3.43 3.56 3.79 3.17 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

1.15 การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบา้น ง่าย
ต่อการปรับปรุง/ซ่อมบ ารุง เช่น มีการ
เดินสายไฟเผื่อส าหรับการปรับ  หรือ
ยา้ยต าแหน่งปลัก๊ไฟ เป็นตน้ 

3.71 3.50 3.64 3.63 2.83 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นผลิตภณัฑ์จ าแนกตามแบบ
บา้นโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 
  

ด้านผลติภัณฑ์ 

แบบบ้านที่ซ้ือกบัโครงการ 

แบบรุ่งเรือง แบบรุ่งอรุณ แบบรุ่งทรัพย์ แบบรุ่งธนา แบบรุ่งนภา 

N = 28 N = 2 N = 83 N = 26 N = 23 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
1.16 การให้บริการติดต่อสถาบนัการเงิน ของ

โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 
2 

4.00 3.68 3.75 3.96 3.50 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.60 3.47 3.48 3.54 3.35 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.41 พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีแบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการ แบบรุ่งเรืองมีความพึงพอใจต่อ 

ด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ รูปแบบบา้นมีให้เลือกหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.49) การจดัแปลนภายในบา้นมี
ความเหมาะสม เช่น ต าแหน่งของชุดครัว ต าแหน่งของห้องน ้า เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.36) และ ขนาดของ
แปลงท่ีดิน 52 – 159 ตารางวา ในโครงการบ้านจัดสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์  2 (ค่าเฉล่ีย 4.07) 
ตามล าดบั 

ลูกค้าท่ีมีแบบบ้านท่ีซ้ือกับโครงการ แบบรุ่งอรุณมีความพึงพอใจต่อ ด้านผลิตภัณฑ์ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ การจดัแปลนภายในบา้นมีความเหมาะสม เช่น ต าแหน่งของชุดครัว ต าแหน่งของห้องน ้ า เป็น
ตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.59) รูปแบบบา้นมีให้เลือกหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.33) และ คุณภาพของวสัดุท่ีใช้ใน
การก่อสร้าง (ค่าเฉล่ีย 3.95) ตามล าดบั 

ลูกค้าท่ีมีแบบบ้านท่ีซ้ือกับโครงการ แบบรุ่งทรัพย์มีความพึงพอใจต่อ ด้านผลิตภณัฑ์ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ การจดัแปลนภายในบา้นมีความเหมาะสม เช่น ต าแหน่งของชุดครัว ต าแหน่งของห้องน ้ า เป็น
ตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.53) รูปแบบบา้นมีให้เลือกหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.20) และ คุณภาพของวสัดุท่ีใช้ใน
การก่อสร้าง (ค่าเฉล่ีย 3.93) ตามล าดบั 
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ลูกคา้ท่ีมีแบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการ แบบรุ่งธนามีความพึงพอใจต่อ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การ
จดัแปลนภายในบ้านมีความเหมาะสม เช่น ต าแหน่งของชุดครัว ต าแหน่งของห้องน ้ า เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 4.50) รูปแบบบา้นมีให้เลือกหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.19) และ คุณภาพของวสัดุท่ีใช้ในการ
ก่อสร้าง (ค่าเฉล่ีย 4.17) ตามล าดบั  

ลูกคา้ท่ีมีแบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการ แบบรุ่งนภามีความพึงพอใจต่อ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
การจดัแปลนภายในบา้นมีความเหมาะสม เช่น ต าแหน่งของชุดครัว ต าแหน่งของห้องน ้ า เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 4.83) รูปแบบบา้นมีให้เลือกหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.17) และ คุณภาพของวสัดุท่ีใช้ในการ
ก่อสร้าง (ค่าเฉล่ีย 3.67) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.42 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นราคา จ าแนกตามแบบบา้น
โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ด้านราคา 

แบบบ้านที่ซ้ือกบัโครงการ 

แบบรุ่งเรือง แบบรุ่งอรุณ แบบรุ่งทรัพย์ แบบรุ่งธนา แบบรุ่งนภา 

N = 28 N = 2 N = 83 N = 26 N = 23 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.1 ราคาบา้น มีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่
โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั 

4.64 4.14 4.65 4.88 4.15 
(มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

2.2 ราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความเหมาะสม 
หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั 

4.50 4.41 4.59 4.63 4.83 
(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

2.3 จ านวนเงินจอง ประมาณ 5,000 - 10,000 
บาท 

4.00 4.18 4.09 4.21 4.17 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.4 จ านวนเงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 
ของราคาบา้นและท่ีดิน 

4.43 4.45 4.61 4.58 4.50 
(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

2.5 ระยะเวลาผอ่นเงินดาวน์ 12 เดือน หรือ 18 
เดือน 

2.79 3.10 3.19 3.33 3.33 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.6 อตัราค่าบ ารุงรักษาส่วนกลางเดือนละ 500 
บาท (ค่าไฟฟ้า ถนน ส่วนกลาง ยามรักษา
ความปลอดภยั ค่าพนกังานท าความ
สะอาดถนน ค่าคนสวน ฯลฯ) 

3.00 3.38 3.10 2.89 2.83 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.7 การช าระเงินจองและเงินดาวน์ดว้ยบตัร
เครดิตได ้

2.86 2.73 2.75 2.79 2.73 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.74 3.77 3.86 3.90 3.79 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.42 พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีแบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการ แบบรุ่งเรืองมีความพึงพอใจต่อ 

ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาบา้น มีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 4.64) 
ราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 4.50) และ
จ านวนเงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 ของราคาบา้นและท่ีดิน (ค่าเฉล่ีย 4.43) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีแบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการ แบบรุ่งอรุณมีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.77) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ จ  านวน
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เงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 ของราคาบ้านและท่ีดิน (ค่าเฉล่ีย 4.45) ราคาท่ีดินต่อตารางวา มี
ความเหมาะสม หรือ ถูกกว่าโครงการอ่ืนในย่านเดียวกัน (ค่าเฉล่ีย 4.41) และ  จ านวนเงินจอง 
ประมาณ 5,000 - 10,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 4.18) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีแบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการ แบบรุ่งทรัพยมี์ความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.86) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคา
บ้าน มีความเหมาะสม หรือ ถูกกว่าโครงการอ่ืนในย่านเดียวกัน (ค่าเฉล่ีย 4.65) จ  านวนเงินดาวน์ 
ประมาณ ร้อยละ10-15 ของราคาบ้านและท่ีดิน (ค่าเฉล่ีย 4.61) และราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความ
เหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 4.59) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีแบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการ แบบรุ่งธนามีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคา
บา้น มีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 4.88) ราคาท่ีดินต่อตารางวา 
มีความเหมาะสม หรือ ถูกกว่าโครงการอ่ืนในย่านเดียวกัน (ค่าเฉล่ีย 4.63) และจ านวนเงินดาวน์ 
ประมาณ ร้อยละ10-15 ของราคาบา้นและท่ีดิน (ค่าเฉล่ีย 4.58) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีแบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการ แบบรุ่งนภามีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคา
ท่ีดินต่อตารางวา มีความเหมาะสม หรือ ถูกกว่าโครงการอ่ืนในย่านเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 4.83) จ  านวน
เงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 ของราคาบ้านและท่ีดิน (ค่าเฉล่ีย 4.50)  และ  จ านวนเงินจอง 
ประมาณ 5,000 - 10,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 4.17) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.43 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
จ าแนกตามแบบบา้นโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

แบบบ้านที่ซ้ือกบัโครงการ 

แบบรุ่งเรือง แบบรุ่งอรุณ แบบรุ่งทรัพย์ แบบรุ่งธนา แบบรุ่งนภา 

N = 28 N = 2 N = 83 N = 26 N = 23 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.1 ท่ีตั้งของส านกังานขาย อยูใ่นท าเลท่ีสะดวก 
เช่น อยูใ่กลท่ี้ท างาน อยูใ่กลญ้าติ หรือ
เพื่อน เป็นตน้ 

2.29 2.55 2.85 2.54 2.83 

(นอ้ย) (นอ้ย) (ปานกลาง) (นอ้ย) (ปานกลาง) 

3.2 การเดินทางเขา้ออกของโครงการบา้น
จดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความ
สะดวก 

4.64 4.59 4.74 4.75 4.83 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.3 โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 
2 อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน 
ธนาคาร เป็นตน้ 

4.50 4.23 4.42 4.79 4.67 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.4 ทิศทางการวางต าแหน่งบา้นจดัสรรของ
โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 
2 สอดคลอ้งกบัความเช่ือ หรือตามหลกัฮวง
จุย้ 

3.00 3.18 2.93 2.75 2.67 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.5 การตกแต่งบริเวณโครงการบา้นจดั สรร 
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 เช่น สวน หยอ่ม 
ตน้ไมใ้นโครงการ เป็นตน้ 

2.93 2.73 2.81 3.08 2.83 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.6 ความสว่างของไฟฟ้าของถนนภายใน
โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 
2 

4.00 4.18 3.82 3.79 4.33 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

3.7 มียามรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง 3.86 3.45 3.84 3.67 3.50 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.8 ป้ายช่ือโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอ
ลิต้ี เฮาส์ 2 มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

2.86 2.95 2.85 2.83 2.67 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.43 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
จ าแนกตามแบบบา้นโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 
 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

แบบบ้านที่ซ้ือกบัโครงการ 

แบบรุ่งเรือง แบบรุ่งอรุณ แบบรุ่งทรัพย์ แบบรุ่งธนา แบบรุ่งนภา 

N = 28 N = 2 N = 83 N = 26 N = 23 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.9 เวบ็ไซดข์องโครงการบา้นจดัสรร 
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 ให้รายละเอียด
เพียงพอต่อการตดัสินใจ 

3.71 3.45 3.72 3.58 3.50 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

  3.10 รถเก็บขยะในโครงการบา้นจดัสรร 
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 มาให้บริการ
สม ่าเสมอ 

3.00 3.05 3.03 3.21 3.17 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

  3.11 การออกงานแสดงสินคา้ตาม
ห้างสรรพสินคา้ การจดับูท ของโครงการ
บา้นจดัรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความ
โดดเด่นกวา่โครงการอ่ืน 

2.36 2.50 2.79 2.58 2.67 

(นอ้ย) (นอ้ย) (ปานกลาง) (นอ้ย) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.38 3.35 3.44 3.42 3.42 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

 

จากตารางท่ี 4.43 พบว่า จากตารางท่ี 4.43 พบว่า ลูกคา้ท่ีมีแบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการ แบบ
รุ่งเรืองมีความพึงพอใจต่อ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การเดินทางเขา้ออกของโครงการ
บา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความสะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.64) โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอ
ลิต้ี เฮาส์ 2 อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.50) และความสวา่งของ
ไฟฟ้าของถนนภายในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 (ค่าเฉล่ีย 4.00) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีแบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการ แบบรุ่งอรุณมีความพึงพอใจต่อ ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การเดินทางเขา้ออกของโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความสะดวก 
(ค่าเฉล่ีย 4.59) โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน 
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ธนาคาร เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 4.23) และ ความสว่างของไฟฟ้าของถนนภายในโครงการบ้านจดัสรร 
รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 (ค่าเฉล่ีย 4.18) ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีแบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการ แบบรุ่งทรัพยมี์ความพึงพอใจต่อ ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.44) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ การเดินทางเขา้ออกของโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความสะดวก 
(ค่าเฉล่ีย 4.74) โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน 
ธนาคาร เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.42)  และมียามรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชั่วโมง (ค่าเฉล่ีย 3.84) 
ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีแบบบ้านท่ีซ้ือกบัโครงการ แบบรุ่งธนามีความพึงพอใจต่อ ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยู่ใกลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน 
ธนาคาร เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.79) การเดินทางเขา้ออกของโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 
มีความสะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.75) และ ความสว่างของไฟฟ้าของถนนภายในโครงการบ้านจดัสรร 
รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 (ค่าเฉล่ีย 3.79) ตามล าดบั 

ลูกค้าท่ีมีแบบบ้านท่ีซ้ือกบัโครงการ แบบรุ่งนภามีความพึงพอใจต่อ ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ การเดินทางเขา้ออกของโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความสะดวก 
(ค่าเฉล่ีย 4.83) โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน 
ธนาคาร เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 4.67) และความสว่างของไฟฟ้าของถนนภายในโครงการบ้านจดัสรร 
รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 (ค่าเฉล่ีย 4.33) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.44 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อด้านการส่งเสริมการตลาด 
จ าแนกตามแบบบา้นโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  

แบบบ้านที่ซ้ือกบัโครงการ 

แบบรุ่งเรือง แบบรุ่งอรุณ แบบรุ่งทรัพย์ แบบรุ่งธนา แบบรุ่งนภา 

N = 28 N = 2 N = 83 N = 26 N = 23 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.1 การให้ส่วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวนเงิน
ดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 - 5 ของราคา
บา้นหรือท่ีดิน 

4.50 3.91 4.46 4.48 4.17 
(มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

4.2 การแจกของหรือแถมสินคา้ มีให้เลือก
หลายแบบ เช่น เฟอร์นิเจอร์ 
เคร่ืองปรับอากาศ ชุดครัว เป็นตน้ 

4.07 4.05 3.93 3.67 4.19 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.3 การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร 
Home Buyer's Guide Chiang Mai เป็น
ตน้ 

3.57 3.77 3.43 3.75 3.63 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.4 ป้ายโฆษณาโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง 
ควอลิต้ี เฮาส์ 2 ตามถนน มองเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

3.64 3.64 3.33 3.47 3.67 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

4.5 การส่ือสารโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง 
ควอลิต้ี เฮาส์ 2 กบัลูกคา้ ผา่นทางใบปลิว 
แผน่พบั โบวช์วัร์ ขอ้มูลมีความชดัเจน
และครบถว้น 

3.43 3.44 3.38 3.33 3.65 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

4.6 การให้สิทธิและผลประโยชน์พิเศษ เช่น 
หากจองภายใน 10 หลงัแรก ไดรั้บค่าโอน
ฟรี เป็นตน้ 

3.86 3.79 3.63 3.73 3.83 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.7 พนกังานขายมีความสุภาพ มารยาทดี มี
การกล่าวทกัทายลูกคา้สม ่าเสมอ 

2.57 2.91 2.83 3.00 2.83 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.44 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อด้านการส่งเสริมการตลาด 
จ าแนกตามแบบบา้นโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  

แบบบ้านที่ซ้ือกบัโครงการ 

แบบรุ่งเรือง แบบรุ่งอรุณ 
แบบรุ่ง
ทรัพย์ แบบรุ่งธนา แบบรุ่งนภา 

N = 28 N = 2 N = 83 N = 26 N = 23 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.8 พนกังานขายมีความสามารถในการแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหนา้ได ้เช่น กรณีลูกคา้
เตรียมเอกสารมาไม่ครบถว้น หรือ เตรียม
เงินค่ามดัจ ามาไม่ครบ เป็นตน้ 

2.79 3.05 2.76 2.83 4.07 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

4.9 พนกังานขายมีความรู้ ความ สามารถใน
การให้ขอ้มูลเก่ียวกบับา้นจดัสรรของ
โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี 
เฮาส์ 2 ได ้

3.29 3.09 3.23 3.43 2.77 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

4.10 พนกังานขาย แต่งกายดว้ย เคร่ือง แบบ
ของโครงการ  มีความเรียบร้อย และ
สวยงาม 

2.14 3.30 2.88 3.13 2.89 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.11 พนกังานขายมีอธัยาศยัดี เป็นมิตรและ มี
ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 

2.79 3.09 2.79 2.67 3.00 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.12 โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี 
เฮาส์ 2 เป็นผูส้นบัสนุนในการจดักิจกรรม
ต่างๆ เช่น งานกีฬาสีโรง เรียน การ
สนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน งานบุญ 
งานข้ึนบา้นใหม่ เป็นตน้ 

2.43 3.45 3.28 2.96 3.17 

(นอ้ย) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.13 โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี 
เฮาส์ 2 มีท่ีออกก าลงักายกวา้งขวางและมี
กิจกรรมการออกก าลงักายให้เลือกหลาย
ประเภท 

2.71 3.18 3.25 3.29 3.43 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.21 3.44 3.32 3.36 3.48 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.44 พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีแบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการ แบบรุ่งเรืองมีความพึงพอใจต่อ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.21) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การให้ส่วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ ประมาณร้อย
ละ 3 - 5 ของราคาบา้นหรือท่ีดิน (ค่าเฉล่ีย 4.50) การแจกของหรือแถมสินคา้ มีใหเ้ลือกหลายแบบ เช่น 
เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองปรับอากาศ ชุดครัว เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.07) และ  การให้สิทธิและผลประโยชน์
พิเศษ เช่น หากจองภายใน 10 หลงัแรก ไดรั้บค่าโอนฟรี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.86) ตามล าดบั 

ลูกค้าท่ีมีแบบบ้านท่ีซ้ือกับโครงการ แบบรุ่งอรุณมีความพึงพอใจต่อ ด้านการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.44) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ การแจกของหรือแถมสินคา้ มีให้เลือกหลายแบบ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองปรับอากาศ 
ชุดครัว เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.05) การให้ส่วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 - 5 
ของราคาบา้นหรือท่ีดิน (ค่าเฉล่ีย 3.91) และการให้สิทธิและผลประโยชน์พิเศษ เช่น หากจองภายใน 
10 หลงัแรก ไดรั้บค่าโอนฟรี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.79) ตามล าดบั 

ลูกค้าท่ีมีแบบบ้านท่ีซ้ือกับโครงการ แบบรุ่งทรัพย์มีความพึงพอใจต่อ ด้านการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การให้ส่วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 - 5 ของ
ราคาบา้นหรือท่ีดิน (ค่าเฉล่ีย 4.46) การแจกของหรือแถมสินคา้ มีให้เลือกหลายแบบ เช่น เฟอร์นิเจอร์ 
เคร่ืองปรับอากาศ ชุดครัว เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.93) และการให้สิทธิและผลประโยชน์พิเศษ เช่น หาก
จองภายใน 10 หลงัแรก ไดรั้บค่าโอนฟรี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.63) ตามล าดบั 

ลูกค้าท่ีมีแบบบ้านท่ีซ้ือกับโครงการ แบบรุ่งธนามีความพึงพอใจต่อ ด้านการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การให้ส่วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 - 5 ของ
ราคาบ้านหรือท่ีดิน (ค่าเฉล่ีย 4.48) การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร Home Buyer's Guide 
Chiang Mai เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.75) และการให้สิทธิและผลประโยชน์พิเศษ เช่น หากจองภายใน 10 
หลงัแรก ไดรั้บค่าโอนฟรี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.73) ตามล าดบั 

ลูกค้าท่ีมีแบบบ้านท่ีซ้ือกับโครงการ แบบรุ่งนภามีความพึงพอใจต่อ ด้านการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ การแจกของหรือแถมสินคา้ มีให้เลือกหลายแบบ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองปรับอากาศ 
ชุดครัว เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.19) การให้ส่วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 - 5 
ของราคาบา้นหรือท่ีดิน (ค่าเฉล่ีย 4.17) และ พนกังานขายมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
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หน้าได้ เช่น กรณีลูกค้าเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน หรือ เตรียมเงินค่ามัดจ ามาไม่ครบ เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 4.07) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.45 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของ 
โครงการบ้านจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามแบบบา้นโครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ส่วนประสม
การตลาด 

แบบบ้านที่ซ้ือกบัโครงการ 

แบบรุ่งเรือง แบบรุ่งอรุณ แบบรุ่งทรัพย์ แบบรุ่งธนา แบบรุ่งนภา 

N = 28 N = 2 N = 83 N = 26 N = 23 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปลผล ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.60 มาก 3.47 มาก 3.48 มาก 3.54 มาก 3.35 ปาน
กลาง 

ดา้นราคา  3.74 มาก 3.77 มาก 3.86 มาก 3.90 มาก 3.79 มาก 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

3.38 ปาน
กลาง 

3.35 ปาน
กลาง 

3.44 มาก 3.42 มาก 3.42 มาก 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด  

3.21 ปาน
กลาง 

3.44 มาก 3.32 ปาน
กลาง 

3.36 ปาน
กลาง 

3.48 มาก 

 

 

จากตารางท่ี 4.45 พบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามแบบบา้นโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองค
วอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ ส าหรับลูกคา้ท่ีมี แบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการแบบรุ่งเรืองสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.74) ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) ด้านการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.21) 

ส าหรับลูกคา้ท่ีมี แบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการแบบรุ่งอรุณสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจได้ดงัต่อไปน้ี คือ ด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.77) ดา้น
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก        (ค่าเฉล่ีย 3.47) ดา้นการส่งเสริมการตลาด มี
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ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก       (ค่าเฉล่ีย 3.44) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) 

ส าหรับลูกคา้ท่ีมี แบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการแบบรุ่งทรัพยส์ามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจได้ดงัต่อไปน้ี คือ ด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.86) 
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.48) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.44) ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) 

ส าหรับลูกคา้ท่ีมี แบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการแบบรุ่งธนาสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจได้ดงัต่อไปน้ี คือ ด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) ดา้น
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) 

ส าหรับลูกคา้ท่ีมี แบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการแบบรุ่งนภาสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.48) ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35)  
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบ้านจดัสรร

รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วน
ประสมการตลาดของ โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ และ ปัญหาของ
ผูบ้ริโภคในการซ้ือบา้นใน โครงการบ้านจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเก็บ
ขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีซ้ือบา้นในบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 162 ราย จาก
ผลการศึกษา สามารถสรุปผล อภิปรายผล ขอ้คน้พบ รวมถึงขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลูกค้าในการซ้ือบ้านใน โครงการบ้านจัดสรร รุ่งเรือง ควอลิตี้ เฮาส์ 2 
จังหวดัเชียงใหม่ 
 จากการศึกษาพบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี สถานภาพ สมรส อาชีพ 
พนกังานบริษทัเอกชน ระดบัการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน    20,001 – 40,000 บาท 
จ านวนสมาชิกในบา้น 3 – 5 คน  
 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือบ้านจัดสรรของลูกค้า 

จากการศึกษาพบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่ ทราบแหล่งขอ้มูลในการรู้จกับา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี 
เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ คือ ป้ายโฆษณา  ลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอ
ลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นบา้นหลงัแรก วิธีท่ีซ้ือโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 
จงัหวดัเชียงใหม่ ผอ่นช าระกบัธนาคาร แบบบา้นโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดั
เชียงใหม่ส่วนใหญ่ คือ แบบรุ่งทรัพย ์ขนาดท่ีดินปัจจุบนั 52 – 62  ตารางวา ระยะเวลาท่ีอยูอ่าศยักบั
โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 3 – 4 ปี แฟน/คู่สมรส เป็นบุคคลท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุด ราคาบา้น
พร้อมท่ีดิน (ราคาขณะซ้ือ) 1,700,001 - 2,000,000 บาท เหตุผลท่ีซ้ือบ้านในโครงการบ้านจดัสรร 
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ คือ ราคาเหมาะสม หรือถูกกวา่โครงการอ่ืนๆ ในยา่นเดียวกนั 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบ้านจัดสรร 
รุ่งเรืองควอลิตี ้เฮาส์ 2 จังหวดัเชียงใหม่ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 
 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด ผลการศึกษาพบวา่ พบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้
ต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถ
เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.83) ด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) ตามล าดบั 
  

ความพึงพอใจต่อด้านผลิตภัณฑ์ ลูกคา้มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบั มาก โดยปัจจยั
ย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรก การจดัแปลนภายในบ้านมีความเหมาะสม เช่น 
ต าแหน่งของชุดครัว ต าแหน่งของห้องน ้ า เป็นตน้ รองลงมาคือ รูปแบบบา้นมีให้เลือกหลากหลาย 
และ คุณภาพของวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง ตามล าดบั 
 

ความพึงพอใจต่อด้านราคา ลูกคา้มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ราคาบา้น มีความเหมาะ สม หรือ ถูกกวา่โครง การอ่ืน
ในยา่นเดียวกนั รองลงมาคือ ราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่น
เดียวกนั และจ านวนเงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 ของราคาบา้นและท่ีดินตามล าดบั 
 

ความพึงพอใจต่อด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ลูกคา้มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบั 
มาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ การเดินทางเขา้ออกของโครงการ
บา้นจดัสรรรุ่ง เรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความสะดวก รองลงมาคือ โครงการบา้นจดัสรรรุ่ง เรืองควอลิต้ี 
เฮาส์ 2 อยู่ใกลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ และ ความสว่างของไฟฟ้าของถนน
ภายในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกคา้มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั ปาน

กลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ การให้ส่วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/
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จ านวนเงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 - 5 ของราคาบา้นหรือท่ีดิน รองลงมาคือ การแจกของหรือแถม
สินคา้ มีให้เลือกหลายแบบ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองปรับอากาศ ชุดครัว เป็นตน้ และการให้สิทธิและ
ผลประ โยชน์พิเศษ เช่น หากจองภายใน 10 หลงัแรกได ้รับค่าโอนฟรี เป็นตน้ ตามล าดบั 
 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลปัญหาของลูกค้าที่ซ้ือบ้านจากโครงการบ้านจัดสรร รุ่งเรืองควอลิตี้ เฮาส์ 2 จังหวัด
เชียงใหม่ 
 

ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์  ท่ีลูกค้าพบมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ การบริการหลังการขาย ไม่
เหมาะสม เช่น งานต่อเติมอาคาร งานซ่อมแซมบา้น ระบบรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ รองลงมาคือ 
การรับประกันบ้าน 1 ปี น้อยเกินไป และวสัดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง ไม่มีคุณภาพ เช่น กลอนประตู 
ลูกบิด ก๊อกน ้า ชกัโครก มุง้ลวด เป็นตน้ ตามล าดบั 

 
ปัญหาด้านราคา ท่ีลูกคา้พบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ จ านวนเงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ 10-

15 ของราคาบา้นและท่ีดิน มากเกินไป รองลงมาคือ ระยะเวลาผอ่นเงินดาวน์ 12 เดือน หรือ 18 เดือน 
สั้นเกินไป และราคาบา้น ไม่เหมาะสม หรือ แพงกวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั ตามล าดบั 

 
ปัญหาด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ท่ีลูกคา้พบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ ความสว่างของ

ไฟฟ้าในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 ไม่เพียงพอ รองลงมาคือ การตกแต่งบริเวณ
โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 ไม่เหมาะสม และ ป้ายช่ือโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองค
วอลิต้ี เฮาส์ 2 มองเห็นได ้ไม่ชดัเจน ตามล าดบั 

 
ปัญหาด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีลูกค้าพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ พนักงานขายขาด

ความรู้ ความสามารถในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 รองลงมา
คือ พนกังานขายไม่สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได ้เช่น กรณีลูกคา้เตรียมเอกสารมาไม่ครบถว้น 
หรือ เตรียมเงินค่ามดัจ ามาไม่ครบ เป็นตน้ และ พนกังานขาย ไม่แต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบของโครงการ 
ไม่มีความเรียบร้อย หรือ ไม่สวยงาม ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบ้านจัดสรร 
รุ่งเรืองควอลติี ้เฮาส์ 2 จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ลกัษณะของบ้านที่ซ้ือ
กับโครงการบ้านจัดสรร รุ่งเรืองควอลิตี้ เฮาส์ 2 จังหวัดเชียงใหม่ และแบบบ้านโครงการบ้านจัดสรร 
รุ่งเรืองควอลติี ้เฮาส์ 2 จังหวดัเชียงใหม่ 
 

5.1 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบ้านจัดสรร 
รุ่งเรืองควอลติี ้เฮาส์ 2 จังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ  

จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ ส าหรับลูกคา้ท่ีเป็น เพศชายสามารถ
เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.88) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.53) ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) ดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) 

ส าหรับลูกคา้ท่ีเป็น เพศหญิงสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ 
ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.31) 

 
ความพึงพอใจต่อด้านผลิตภัณฑ์  ลูกคา้ท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ดา้นผลิตภณัฑ์ มี

ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกได้แก่ การจัดแปลนภายนอกบ้านมีความเหมาะสม เช่น ขนาดของโรงจอดรถ ขนาดของ
สวนหยอ่ม เป็นตน้ รองลงมาคือ รูปแบบบา้นมีให้เลือกหลากหลาย และ คุณภาพของวสัดุท่ีใชใ้นการ
ก่อสร้าง ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.62) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ รูปแบบบ้านมีให้เลือก
หลากหลาย รองลงมาคือ การจดัแปลนภายในบ้านมีความเหมาะสม เช่น ต าแหน่งของชุดครัว 
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ต าแหน่งของห้องน ้ า เป็นตน้ และคุณภาพงานก่อสร้างในโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 
ตามล าดบั 

ความพงึพอใจต่อด้านราคา ลูกคา้ท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.88) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาท่ีดิน
ต่อตารางวา มีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั รองลงมาคือ ราคาบา้น มีความ
เหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั และจ านวนเงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 ของ
ราคาบา้นและท่ีดิน ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาบา้น มีความเหมาะสม หรือ ถูก
กวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั รองลงมาคือ จ านวนเงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 ของราคาบา้น
และท่ีดิน และราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความเหมาะสม หรือ ถูกกว่าโครงการอ่ืนในย่านเดียวกัน 
ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ลูกคา้ท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การเดินทางเขา้ออกของโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มี
ความสะดวก รองลงมาคือ โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั 
โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ และ มียามรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การเดิน
ทางเขา้ออกของโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความสะดวก รองลงมาคือ โครงการ
บา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ และความ
สวา่งของไฟฟ้าของถนนภายในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกคา้ท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การให้ส่วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 - 5 
ของราคาบ้านหรือท่ีดิน รองลงมาคือ การแจกของหรือแถมสินค้า มีให้ เลือกหลายแบบ เช่น 
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เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองปรับอากาศ ชุดครัว เป็นตน้ และการให้สิทธิและผลประโยชน์พิเศษ เช่น หากจอง
ภายใน 10 หลงัแรก ไดรั้บค่าโอนฟรี เป็นตน้ ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ การให้
ส่วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 - 5 ของราคาบา้นหรือท่ีดิน รองลงมาคือ 
การแจกของหรือแถมสินคา้ มีให้เลือกหลายแบบ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองปรับอากาศ ชุดครัว เป็นตน้ 
และการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร Home Buyer's Guide Chiang Mai เป็นตน้ ตามล าดบั 

 
5.2 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบ้านจัดสรร 

รุ่งเรืองควอลติี ้เฮาส์ 2 จังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด  
จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบา้น

จดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด ส าหรับลูกคา้ท่ีมี 
ระดบัการศึกษาสูงสุดต ่ากว่า หรือ เท่ากบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช.สามารถเรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจได้ดังต่อไปน้ี คือ ด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.67) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) 
ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) ดา้นการส่งเสริมการตลาด มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.14) 

ส าหรับลูกคา้ท่ีมี ระดบัการศึกษาสูงสุดปวส.หรืออนุปริญญาสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจได้ดงัต่อไปน้ี คือ ด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) 
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.28) 

ส าหรับลูกคา้ท่ีมี ระดบัการศึกษาสูงสุดสูงกวา่หรือเท่ากบัปริญญาตรีสามารถเรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.95) ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) ด้าน
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) 
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ความพึงพอใจต่อด้านผลิตภัณฑ์  ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุด ต ่ ากว่า หรือ เท่ากับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช.มีความพึงพอใจต่อ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การจดัแปลนภายใน
บา้นมีความเหมาะสม เช่น ต าแหน่งของชุดครัว ต าแหน่งของห้องน ้ า เป็นตน้ รองลงมาคือ รูปแบบ
บา้นมีใหเ้ลือกหลากหลาย และการใหบ้ริการติดต่อสถาบนัการเงิน ของโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองค
วอลิต้ี เฮาส์ 2 ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด ปวส.หรืออนุปริญญามีความพึงพอใจต่อ ด้านผลิตภณัฑ์ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ การจดัแปลนภายในบา้นมีความเหมาะสม เช่น ต าแหน่งของชุดครัว ต าแหน่งของห้องน ้ า เป็น
ต้น รองลงมาคือ รูปแบบบ้านมีให้เลือกหลากหลาย และ คุณภาพของวสัดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง 
ตามล าดบั 

ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่าหรือเท่ากับปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ การจัดแปลนภายในบ้านมีความเหมาะสม เช่น ต าแหน่งของชุดครัว 
ต าแหน่งของห้องน ้ า เป็นตน้ รองลงมาคือ รูปแบบบา้นมีให้เลือกหลากหลาย และ คุณภาพของวสัดุท่ี
ใชใ้นการก่อสร้าง ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อด้านราคา ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด ต ่ากว่า หรือ เท่ากบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย หรือปวช.มีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาบา้น มีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่
โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั รองลงมาคือ จ านวนเงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 ของราคาบา้นและ
ท่ีดิน และราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด ปวส.หรืออนุปริญญามีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ 
จ  านวนเงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 ของราคาบ้านและท่ีดิน รองลงมาคือ ราคาบ้าน มีความ
เหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั และราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความเหมาะสม หรือ 
ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด สูงกวา่หรือเท่ากบัปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.95) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
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ไดแ้ก่ ราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในย่านเดียวกนั รองลงมาคือ 
ราคาบา้น มีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั และจ านวนเงินดาวน์ ประมาณ 
ร้อยละ10-15 ของราคาบา้นและท่ีดิน ตามล าดบั 

ความพึงพอใจต่อด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด ต ่ากว่า หรือ 
เท่ากบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช.มีความพึงพอใจต่อ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 
โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยู่ใกลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ 
รองลงมาคือ การเดินทางเขา้ออกของโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความสะดวก และ
ความสวา่งของไฟฟ้าของถนนภายในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด ปวส.หรืออนุปริญญามีความพึงพอใจต่อ ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การเดินทางเขา้ออกของโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความสะดวก 
รองลงมาคือ โครงการบ้านจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน 
ธนาคาร เป็นตน้ และความสวา่งของไฟฟ้าของถนนภายในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 
2 ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด สูงกวา่หรือเท่ากบัปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การเดินทางเขา้ออกของโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มี
ความสะดวก รองลงมาคือ โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยู่ใกลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั 
โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ และความสว่างของไฟฟ้าของถนนภายในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง 
ควอลิต้ี เฮาส์ 2 ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด ต ่ากว่า หรือ 

เท่ากบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช.มีความพึงพอใจต่อ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.14) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การ
ให้ส่วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 - 5 ของราคาบา้นหรือท่ีดิน รองลงมา
คือ การแจกของหรือแถมสินคา้ มีให้เลือกหลายแบบ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองปรับอากาศ ชุดครัว เป็น
ตน้ และการให้สิทธิและผลประโยชน์พิเศษ เช่น หากจองภายใน 10 หลงัแรก ไดรั้บค่าโอนฟรี เป็นตน้ 
ตามล าดบั 
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ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด ปวส.หรืออนุปริญญามีความพึงพอใจต่อ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.28) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การให้ส่วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 - 5 ของ
ราคาบา้นหรือท่ีดิน รองลงมาคือ การแจกของหรือแถมสินคา้ มีให้เลือกหลายแบบ เช่น เฟอร์นิเจอร์ 
เคร่ืองปรับอากาศ ชุดครัว เป็นตน้ และการให้สิทธิและผลประโยชน์พิเศษ เช่น หากจองภายใน 10 
หลงัแรก ไดรั้บค่าโอนฟรี เป็นตน้ ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด สูงกว่าหรือเท่ากบัปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การให้ส่วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 - 5 ของ
ราคาบา้นหรือท่ีดิน รองลงมาคือ การแจกของหรือแถมสินคา้ มีให้เลือกหลายแบบ เช่น เฟอร์นิเจอร์ 
เคร่ืองปรับอากาศ ชุดครัว เป็นตน้ และการให้สิทธิและผลประโยชน์พิเศษ เช่น หากจองภายใน 10 
หลงัแรก ไดรั้บค่าโอนฟรี เป็นตน้ ตามล าดบั 
 

5.3 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบ้านจัดสรร 
รุ่งเรืองควอลิตี้ เฮาส์ 2 จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามลักษณะของบ้านที่ซ้ือกับโครงการบ้านจัดสรร 
รุ่งเรืองควอลติี ้เฮาส์ 2 จังหวดัเชียงใหม่  

จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ ส าหรับลูกคา้ท่ีมี ลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือเป็นบา้นหลงั
แรกสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76) ด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.58) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) ดา้น
การส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) 

ส าหรับลูกคา้ท่ีมี ลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือเป็นบา้นหลงัท่ีสองสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจได้ดงัต่อไปน้ี คือ ด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) ดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) 
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ความพึงพอใจต่อด้านผลิตภัณฑ์ ลูกคา้ท่ีมีลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือ เป็นบา้นหลงัแรกมีความพึง
พอใจต่อ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การจดัแปลนภายในบา้นมีความเหมาะสม เช่น ต าแหน่งของชุดครัว 
ต าแหน่งของหอ้งน ้า เป็นตน้ รองลงมาคือ รูปแบบบา้นมีใหเ้ลือกหลากหลาย และคุณภาพงานก่อสร้าง
ในโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีลักษณะของบ้านท่ีซ้ือ เป็นบ้านหลังท่ีสองมีความพึงพอใจต่อ ด้านผลิตภณัฑ์ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ รูปแบบบา้นมีให้เลือกหลากหลาย รองลงมาคือ การจดัแปลนภายในบา้นมีความเหมาะสม 
เช่น ต าแหน่งของชุดครัว ต าแหน่งของห้องน ้ า เป็นต้น และคุณภาพของวสัดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง 
ตามล าดบั 

 
ความพงึพอใจต่อด้านราคา ลูกคา้ท่ีมีลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือ เป็นบา้นหลงัแรกมีความพึงพอใจ

ต่อ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาบา้น มีความเหมาะสม หรือ ถูกกว่าโครงการอ่ืนในย่านเดียวกนั รองลงมาคือ 
ราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความเหมาะสม หรือ ถูกกว่าโครงการอ่ืนในย่านเดียวกนั และจ านวนเงิน
ดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 ของราคาบา้นและท่ีดิน ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือ เป็นบา้นหลงัท่ีสองมีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ จ  านวน
เงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 ของราคาบา้นและท่ีดิน รองลงมาคือ ราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความ
เหมาะสม หรือ ถูกกว่าโครงการอ่ืนในย่านเดียวกนั และ ราคาบา้น มีความเหมาะสม หรือ ถูกกว่า
โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ลูกคา้ท่ีมีลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือ เป็นบา้นหลงั

แรกมีความพึงพอใจต่อ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การเดินทางเขา้ออกของโครงการ
บา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความสะดวก รองลงมาคือ โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี 
เฮาส์ 2 อยู่ใกลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ และ การตกแต่งบริเวณโครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 เช่น สวนหยอ่ม ตน้ไมใ้นโครงการ เป็นตน้ ตามล าดบั 
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ลูกคา้ท่ีมีลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือ เป็นบา้นหลงัท่ีสองมีความพึงพอใจต่อ ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยู่ใกลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน 
ธนาคาร เป็นตน้ รองลงมาคือ การเดินทางเขา้ออกของโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มี
ความสะดวก และการตกแต่งบริเวณโครงการบ้านจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 เช่น สวนหย่อม 
ตน้ไมใ้นโครงการ เป็นตน้ ตามล าดบั 

ความพึงพอใจต่อด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกคา้ท่ีมีลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือ เป็นบา้นหลงั
แรกมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การให้ส่วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวน
เงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 - 5 ของราคาบา้นหรือท่ีดิน รองลงมาคือ การแจกของหรือแถมสินคา้ มี
ให้เลือกหลายแบบ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองปรับอากาศ ชุดครัว เป็นตน้ และ การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 
เช่น นิตยสาร Home Buyer's Guide Chiang Mai เป็นตน้ ตามล าดบั 

ลูกค้าท่ีมีลักษณะของบ้านท่ีซ้ือ เป็นบ้านหลังท่ีสองมีความพึงพอใจต่อ ด้านการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ การให้ส่วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 - 5 ของราคาบา้น
หรือท่ีดิน รองลงมาคือ การให้สิทธิและผลประโยชน์พิเศษ เช่น หากจองภายใน 10 หลงัแรก ไดรั้บค่า
โอนฟรี เป็นต้น  และการแจกของหรือแถมสินค้า มีให้ เลือกหลายแบบ เช่น  เฟอร์นิ เจอร์ 
เคร่ืองปรับอากาศ ชุดครัว เป็นตน้ ตามล าดบั 

 
5.4 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบ้านจัดสรร 

รุ่งเรืองควอลิตี้ เฮาส์ 2 จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามแบบบ้านโครงการบ้านจัดสรร รุ่งเรืองควอลิตี ้
เฮาส์ 2 จังหวดัเชียงใหม่ 

จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามแบบบา้นโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองค
วอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ ส าหรับลูกคา้ท่ีมี แบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการแบบรุ่งเรืองสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.74) ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) ด้านการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.21) 
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ส าหรับลูกคา้ท่ีมี แบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการแบบรุ่งอรุณสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจได้ดงัต่อไปน้ี คือ ด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.77) ดา้น
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก        (ค่าเฉล่ีย 3.47) ดา้นการส่งเสริมการตลาด มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.44) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) 

ส าหรับลูกคา้ท่ีมี แบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการแบบรุ่งทรัพยส์ามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจได้ดงัต่อไปน้ี คือ ด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.86) 
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.48) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.44) ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) 

ส าหรับลูกคา้ท่ีมี แบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการแบบรุ่งธนาสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจได้ดงัต่อไปน้ี คือ ด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) ดา้น
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) 

ส าหรับลูกคา้ท่ีมี แบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการแบบรุ่งนภาสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.48) ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35)  

 
ความพึงพอใจต่อด้านผลิตภัณฑ์ ลูกคา้ท่ีมีแบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการ แบบรุ่งเรืองมีความพึง

พอใจต่อ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ รูปแบบบา้นมีให้เลือกหลากหลาย รองลงมาคือ การจดัแปลนภายใน
บา้นมีความเหมาะสม เช่น ต าแหน่งของชุดครัว ต าแหน่งของห้องน ้ า เป็นตน้ และ ขนาดของแปลง
ท่ีดิน 52 – 159 ตารางวา ในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 ตามล าดบั 

ลูกค้าท่ีมีแบบบ้านท่ีซ้ือกับโครงการ แบบรุ่งอรุณมีความพึงพอใจต่อ ด้านผลิตภัณฑ์ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ การจดัแปลนภายในบา้นมีความเหมาะสม เช่น ต าแหน่งของชุดครัว ต าแหน่งของห้องน ้ า เป็น
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ต้น รองลงมาคือ รูปแบบบ้านมีให้เลือกหลากหลาย และ คุณภาพของวสัดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง 
ตามล าดบั 

ลูกค้าท่ีมีแบบบ้านท่ีซ้ือกับโครงการ แบบรุ่งทรัพย์มีความพึงพอใจต่อ ด้านผลิตภณัฑ์ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ การจดัแปลนภายในบา้นมีความเหมาะสม เช่น ต าแหน่งของชุดครัว ต าแหน่งของห้องน ้ า เป็น
ต้น รองลงมาคือ รูปแบบบ้านมีให้เลือกหลากหลาย และ คุณภาพของวสัดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง 
ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีแบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการ แบบรุ่งธนามีความพึงพอใจต่อ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การ
จดัแปลนภายในบ้านมีความเหมาะสม เช่น ต าแหน่งของชุดครัว ต าแหน่งของห้องน ้ า เป็นต้น 
รองลงมาคือ รูปแบบบา้นมีใหเ้ลือกหลากหลาย และ คุณภาพของวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง ตามล าดบั  

ลูกคา้ท่ีมีแบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการ แบบรุ่งนภามีความพึงพอใจต่อ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
การจดัแปลนภายในบา้นมีความเหมาะสม เช่น ต าแหน่งของชุดครัว ต าแหน่งของห้องน ้ า เป็นต้น 
รองลงมาคือ รูปแบบบา้นมีใหเ้ลือกหลากหลาย และ คุณภาพของวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อด้านราคา ลูกคา้ท่ีมีแบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการ แบบรุ่งเรืองมีความพึงพอใจ

ต่อ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาบา้น มีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั รองลงมาคือ 
ราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความเหมาะสม หรือ ถูกกว่าโครงการอ่ืนในย่านเดียวกนั และจ านวนเงิน
ดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 ของราคาบา้นและท่ีดิน ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีแบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการ แบบรุ่งอรุณมีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.77) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ จ  านวน
เงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 ของราคาบา้นและท่ีดิน รองลงมาคือราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความ
เหมาะสม หรือ ถูกกว่าโครงการอ่ืนในย่านเดียวกนั และ  จ  านวนเงินจอง ประมาณ 5,000 - 10,000 
บาท ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีแบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการ แบบรุ่งทรัพยมี์ความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.86) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคา
บ้าน มีความเหมาะสม หรือ ถูกกว่าโครงการอ่ืนในย่านเดียวกัน รองลงมาคือ จ านวนเงินดาวน์ 
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ประมาณ ร้อยละ10-15 ของราคาบา้นและท่ีดิน และราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความเหมาะสม หรือ ถูก
กวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีแบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการ แบบรุ่งธนามีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคา
บา้น มีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั รองลงมาคือ ราคาท่ีดินต่อตารางวา มี
ความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั และจ านวนเงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 
ของราคาบา้นและท่ีดิน ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีแบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการ แบบรุ่งนภามีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคา
ท่ีดินต่อตารางวา มีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั รองลงมาคือ จ านวนเงิน
ดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 ของราคาบา้นและท่ีดิน และจ านวนเงินจอง ประมาณ 5,000 - 10,000 
บาท (ค่าเฉล่ีย 4.17) ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ลูกค้าท่ีมีแบบบ้านท่ีซ้ือกบัโครงการ แบบ

รุ่งเรืองมีความพึงพอใจต่อ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การเดินทางเขา้ออกของโครงการ
บา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความสะดวก รองลงมาคือ โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี 
เฮาส์ 2 อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้  และความสว่างของไฟฟ้าของถนน
ภายในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีแบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการ แบบรุ่งอรุณมีความพึงพอใจต่อ ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การเดินทางเขา้ออกของโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความสะดวก 
รองลงมาคือ โครงการบ้านจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน 
ธนาคาร เป็นตน้ และ ความสว่างของไฟฟ้าของถนนภายในโครงการบ้านจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี 
เฮาส์ 2 ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีแบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการ แบบรุ่งทรัพยมี์ความพึงพอใจต่อ ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.44) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ การเดินทางเขา้ออกของโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความสะดวก 
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รองลงมาคือ โครงการบ้านจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน 
ธนาคาร เป็นตน้ และมียามรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง ตามล าดบั 

ลูกคา้ท่ีมีแบบบ้านท่ีซ้ือกบัโครงการ แบบรุ่งธนามีความพึงพอใจต่อ ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยู่ใกลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน 
ธนาคาร เป็นตน้ รองลงมาคือการเดินทางเขา้ออกของโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มี
ความสะดวก และ ความสวา่งของไฟฟ้าของถนนภายในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 
ตามล าดบั 

ลูกค้าท่ีมีแบบบ้านท่ีซ้ือกบัโครงการ แบบรุ่งนภามีความพึงพอใจต่อ ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดับแรกได้แก่ การเดินทางเข้าออกของโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง       ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความ
สะดวก รองลงมาคือ โครงการบ้านจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น วดั 
โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ และความสว่างของไฟฟ้าของถนนภายในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง 
ควอลิต้ี เฮาส์ 2 ตามล าดบั 

 
ความพงึพอใจต่อด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกคา้ท่ีมีแบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการ แบบรุ่งเรือง

มีความพึงพอใจต่อ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.21) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การให้ส่วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวน
เงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 - 5 ของราคาบา้นหรือท่ีดิน รองลงมาคือ การแจกของหรือแถมสินคา้ มี
ให้เลือกหลายแบบ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองปรับอากาศ ชุดครัว เป็นต้น และ การให้สิทธิและ
ผลประโยชน์พิเศษ เช่น หากจองภายใน 10 หลงัแรก ไดรั้บค่าโอนฟรี เป็นตน้ ตามล าดบั 

ลูกค้าท่ีมีแบบบ้านท่ีซ้ือกับโครงการ แบบรุ่งอรุณมีความพึงพอใจต่อ ด้านการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.44) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ การแจกของหรือแถมสินคา้ มีให้เลือกหลายแบบ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองปรับอากาศ 
ชุดครัว เป็นตน้ รองลงมาคือ การให้ส่วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 - 5 
ของราคาบา้นหรือท่ีดิน และการให้สิทธิและผลประโยชน์พิเศษ เช่น หากจองภายใน 10 หลงัแรก 
ไดรั้บค่าโอนฟรี เป็นตน้ ตามล าดบั 

ลูกค้าท่ีมีแบบบ้านท่ีซ้ือกับโครงการ แบบรุ่งทรัพย์มีความพึงพอใจต่อ ด้านการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
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สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การให้ส่วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 - 5 ของ
ราคาบา้นหรือท่ีดิน รองลงมาคือ การแจกของหรือแถมสินคา้ มีให้เลือกหลายแบบ เช่น เฟอร์นิเจอร์ 
เคร่ืองปรับอากาศ ชุดครัว เป็นตน้ และการให้สิทธิและผลประโยชน์พิเศษ เช่น หากจองภายใน 10 
หลงัแรก ไดรั้บค่าโอนฟรี เป็นตน้ ตามล าดบั 

ลูกค้าท่ีมีแบบบ้านท่ีซ้ือกับโครงการ แบบรุ่งธนามีความพึงพอใจต่อ ด้านการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การให้ส่วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 - 5 ของ
ราคาบ้านหรือท่ีดิน รองลงมาคือ การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร Home Buyer's Guide 
Chiang Mai เป็นตน้ และการให้สิทธิและผลประโยชน์พิเศษ เช่น หากจองภายใน 10 หลงัแรก ไดรั้บ
ค่าโอนฟรี เป็นตน้ ตามล าดบั 

ลูกค้าท่ีมีแบบบ้านท่ีซ้ือกับโครงการ แบบรุ่งนภามีความพึงพอใจต่อ ด้านการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ การแจกของหรือแถมสินคา้ มีให้เลือกหลายแบบ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองปรับอากาศ 
ชุดครัว เป็นตน้ รองลงมาคือ การให้ส่วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 - 5 
ของราคาบา้นหรือท่ีดิน และ พนกังานขายมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้เช่น กรณี
ลูกคา้เตรียมเอกสารมาไม่ครบถว้น หรือ เตรียมเงินค่ามดัจ ามาไม่ครบ เป็นตน้ ตามล าดบั 
 
5.2 อภิปรายผล 

ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี 
เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่      อภิปรายผลตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด       (Marketing Mix) 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) อนัประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) สามารถอภิปรายผลการศึกษากบัวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

 
ส่วนประสมทางการตลาด จากผลการศึกษาพบวา่ ส่วนประสมการตลาดท่ีลูกคา้ มีความพึง

พอใจเป็นอนัดบัแรกคือ ด้านราคา ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ฐิติชญา  ชุมภู (2555) ท่ีได้
ท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบา้นจดัสรรภูฟ้า
การ์เด้นท์โฮม จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกคือ ด้าน
สถานท่ี ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ แพรว ควรชม (2550) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจ
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ของลูกค้าต่อโครงการบ้านจัดสรรของบริษัท  แลนด์  แอนด์ เฮ้าส์  จ  ากัด  (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกคือ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ หิรัญ ปัญจขนัธ์ (2550)ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความ
พึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของบา้นจดัสรร กรณีศึกษา : โครงการบา้นจดัสรร
สินธานี ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงพบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรก
คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

  
ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้มีค่าเฉล่ียความพึง

พอใจสูงสุดคือ การจดัแปลนภายนอกบา้นมีความเหมาะสม เช่น ขนาดของโรงจอดรถ ขนาดของ
สวนหยอ่ม เป็นตน้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ฐิติชญา  ชุมภู (2555) ซ่ึงพบว่า ลูกคา้ส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ยดา้นวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ แพรว ควรชม (2550) ซ่ึงพบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยั
ยอ่ยดา้นช่ือเสียงภาพลกัษณ์ท่ีดีของโครงการ และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ หิรัญ ปัญจขนัธ์ 
(2550) ซ่ึงพบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัย่อยดา้นจ านวนแปลงท่ีดิน
ภายในโครงการ 

 
ด้านราคา จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีลูกคา้มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด

คือ ราคาบา้น มีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ ฐิติชญา  ชุมภู (2555) ซ่ึงพบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ยดา้น
ราคาบา้น มีความเหมาะสมคุม้ค่าเงิน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ แพรว ควรชม (2550) ซ่ึง
พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัย่อยดา้นระยะเวลาการผ่อนช าระกบั
ธนาคาร และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ หิรัญ ปัญจขนัธ์ (2550) ซ่ึงพบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ยดา้นราคารวมของบา้น 
 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี
ลูกคา้มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ การเดินทางเขา้ออกของโครงการบา้นจดัสรรรุ่ง เรือง ควอลิต้ี 
เฮาส์ 2 มีความสะดวก ซ่ึงไมส่อดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ฐิติชญา  ชุมภู (2555) ซ่ึงพบวา่ ลูกคา้ส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอันดับแรกในปัจจยัย่อยด้านทิศทางการวางต าแหน่งบ้านจัดสรรของ
โครงการบา้นจดัสรรภูฟ้าการ์เดน้ทโ์ฮมสอดคลอ้งกบัความเช่ือ หรือตามหลกัฮวงจุย้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
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กบัผลการศึกษาของ แพรว ควรชม (2550) ซ่ึงพบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกใน
ปัจจยัยอ่ยดา้นโครงการมีระบบสาธารณูปโภคครบครัน และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ หิรัญ 
ปัญจขนัธ์ (2550) ซ่ึงพบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัย่อยด้านใกล้ท่ี
ท างาน 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ี
ลูกคา้มีความพึงพอใจสูงสุดคือ การให้ส่วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 - 5 
ของราคาบา้นหรือท่ีดิน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ฐิติชญา  ชุมภู (2555) ซ่ึงพบว่า ลูกคา้
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ยดา้นพนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ แพรว ควรชม (2550) ซ่ึงพบว่า 
ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ยดา้นติดตั้งป๊ัมน ้ าภายในบริเวณบา้น และ
ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ หิรัญ ปัญจขนัธ์ (2550) ซ่ึงพบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
เป็นอนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัชิงโชคหรือจบัฉลาก 
 
5.3 ข้อค้นพบ 
 จากการศึกษา ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบา้นจดัสรร
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีขอ้คน้พบดงัน้ี 

1. จากการศึกษา พบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบา้น
จดัสรรรุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ ในด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่ายอยูใ่นระดบัมาก แต่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

2. จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 8 ล าดบัไดแ้ก่ 
การเดินทางเขา้ออกของโครงการบา้นจดัสรรรุ่ง เรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความสะดวก ราคาบ้าน มี
ความเหมาะสม หรือ ถูกกว่าโครง การอ่ืนในย่านเดียวกนั ราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความเหมาะสม 
หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั จ านวนเงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 ของราคาบา้นและ
ท่ีดิน การจดัแปลนภายนอกบา้นมีความเหมาะสม เช่น ขนาดของโรงจอดรถ ขนาดของสวนหย่อม 
เป็นตน้ โครงการบา้นจดัสรรรุ่ง เรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยู่ใกลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร 
เป็นตน้ โครงการบา้นจดัสรรรุ่ง เรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยู่ใกลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร 
เป็นตน้ การให้ส่วนลดราคาบ้าน/ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 - 5 ของราคาบา้นหรือ
ท่ีดิน และ รูปแบบบา้นมีให้เลือกหลากหลาย ตามล าดบั 
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อย่างไรก็ตามเม่ือดูตามปัจจยัยอ่ย พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีปัจจยัย่อยท่ีลูกคา้ทั้งเพศชาย และ
เพศหญิง ให้ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การจัดแปลนภายในบ้านมีความเหมาะสม เช่น 
ต าแหน่งของชุดครัว ต าแหน่งของหอ้งน ้า เป็นตน้ 

3. จากการศึกษา ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบา้นจดัสรร 
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ พบว่า ลูกคา้ท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงมี
ความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นราคา ดงัน้ี  

ลูกคา้ท่ีเป็นเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด คือ การจดัแปลนภายนอกบา้นมีความเหมาะสม เช่น ขนาดของโรงจอดรถ ขนาด
ของสวนหยอ่ม เป็นตน้ ในขณะท่ีลูกคา้ท่ีเป็นเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอสูงสุด คือ รูปแบบบา้นมีใหเ้ลือกหลากหลาย 

ลูกคา้ท่ีเป็นเพศชาย มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
คือ ราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั ในขณะท่ีลูกคา้ท่ี
เป็นเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ราคาบา้น มี
ความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั 

อยา่งไรก็ตาม ลูกคา้ท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนัในดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด เน่ืองจากไม่มีความแตกต่างกนัชดัเจนเร่ืองเพศ ดงันั้น
สามารถน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ต่างกันส าหรับลูกค้าท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิง เน่ืองจากมีความ
แตกต่างกนันอ้ยในดา้นเพศ 

4. จากการศึกษา ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบา้นจดัสรร 
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ พบวา่ มีความแตกต่างกนัเฉพาะในดา้นราคา 
ซ่ึงลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ หรือ เท่ากบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. มีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัย่อยด้านราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ราคาบ้าน มีความเหมาะสม หรือ ถูกกว่า
โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั ในขณะท่ีลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษา ปวส.หรืออนุปริญญา มีความพึงพอใจ
ต่อ ปัจจยัย่อยดา้นราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ จ านวนเงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 
ของราคาบา้นและท่ีดิน และ ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษา สูงกวา่หรือเท่ากบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจ
ต่อ ปัจจยัย่อยดา้นราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความเหมาะสม 
หรือ ถูกกว่าโครงการอ่ืนในย่านเดียวกนั ดงันั้น ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ยงัมีความหลากหลายใน
ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา 
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5. ข้อค้นพบความพึงพอใจท่ีมีผลต่อส่วนประสมการตลาดท่ีลูกค้าให้ความส าคัญ จาก
การศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรืองค
วอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้น
ราคา ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ โดย
สามารถสรุป 10 ล าดบัระดบัความพึงพอใจของปัจจยัย่อยส่วนประสมการตลาดของ โครงการบา้น
จดัสรรรุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ ไดด้งัตารางท่ี 5.1  
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ตารางที่ 5.1 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจ ของลูกคา้ ต่อปัจจยัยอ่ยส่วน
ประสมการตลาดของ โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย ส่วนประสมการตลาด ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 การเดินทางเขา้ออกของโครงการบา้น
จดัสรรรุ่ง เรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความ
สะดวก 

ดา้นช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

4.72 มากท่ีสุด 

2 ราคาบา้น มีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่
โครง การอ่ืนในยา่นเดียวกนั 

ดา้นราคา 4.59 มากท่ีสุด 

3 ราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความเหมาะสม 
หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั 

ดา้นราคา 4.57 มากท่ีสุด 

4 จ านวนเงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 
ของราคาบา้นและท่ีดิน 

ดา้นราคา 4.56 มากท่ีสุด 

5 การจดัแปลนภายนอกบา้นมีความ
เหมาะสม เช่น ขนาดของโรงจอดรถ 
ขนาดของสวนหยอ่ม เป็นตน้ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.53 มากท่ีสุด 

6 โครงการบา้นจดัสรรรุ่ง เรืองควอลิต้ี เฮาส์ 
2 อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน 
ธนาคาร เป็นตน้ 

ดา้นช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

4.46 มากท่ีสุด 

7 การใหส่้วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวน
เงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 - 5 ของ
ราคาบา้นหรือท่ีดิน 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.42 มากท่ีสุด 

8 รูปแบบบา้นมีให้เลือกหลากหลาย ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.25 มากท่ีสุด 

9 จ านวนเงินจอง ประมาณ 5,000 - 10,000 
บาท 

ดา้นราคา 4.12 มาก 

10 คุณภาพของวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.93 มาก 
 

จากตารางท่ี 5.1 พบวา่ ลูกคา้มีความพึงพอใจปัจจยัยอ่ยต่อส่วนประสมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ การเดินทางเขา้ออกของโครงการบา้นจดัสรรรุ่ง เรือง ควอลิต้ี 
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เฮาส์ 2 มีความสะดวก ล าดบัถดัมาไดแ้ก่ ราคาบา้น มีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครง การอ่ืนในยา่น
เดียวกัน และราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความเหมาะสม หรือ ถูกกว่าโครงการอ่ืนในย่านเดียวกัน 
ตามล าดบั  

6. จากการศึกษา ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบา้นจดัสรร 
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีลกัษณะของ
บา้นท่ีซ้ือ เป็นบา้นหลงัแรก มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด คือ  การจัดแปลนภายนอกบ้านมีความเหมาะสม เช่น  ขนาดของโรงจอดรถ ขนาดของ
สวนหยอ่ม เป็นตน้ ในขณะท่ีลูกคา้ท่ีมีลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือ เป็นบา้นหลงัท่ีสอง มีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ รูปแบบบา้นมีใหเ้ลือกหลากหลาย 

ลูกคา้ท่ีมีลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือ เป็นบา้นหลงัแรก มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ราคาบา้นมีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั 
ในขณะท่ีลูกคา้ท่ีมีลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือ เป็นบา้นหลงัท่ีสอง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา 
ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ จ านวนเงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 ของราคาบา้นและท่ีดิน 

ลูกคา้ท่ีมีลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือ เป็นบา้นหลงัแรก มีความพึงพอใจต่อ ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ การเดินทางเขา้ออกของโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง 
ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความสะดวก ในขณะท่ีลูกคา้ท่ีมีลกัษณะของบา้นท่ีซ้ือ เป็นบา้นหลงัท่ีสอง มีความ
พึงพอใจต่อ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ โครงการบา้นจดัสรร 
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ 

7. จากการศึกษา ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบา้นจดัสรร 
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามแบบบา้นโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี 
เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีแบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการแบบรุ่งเรือง มีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ รูปแบบบ้านมีให้เลือกหลากหลาย 
ในขณะท่ีลูกคา้ท่ีมีแบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการ แบบรุ่งอรุณ แบบรุ่งทรัพย ์แบบรุ่งธนา และแบบรุ่ง
นภา มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ การจดัแปลน
ภายนอกบา้นมีความเหมาะสม เช่น ขนาดของโรงจอดรถ ขนาดของสวนหยอ่ม เป็นตน้ 

ลูกคา้ท่ีมีแบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการแบบรุ่งเรือง แบบรุ่งทรัพย ์และแบบรุ่งธนา มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ราคาบา้น มีความเหมาะสม หรือ ถูก
กวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั ในขณะท่ีลูกคา้ท่ีมีแบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการแบบรุ่งอรุณ มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ จ านวนเงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ
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10-15 ของราคาบา้นและท่ีดิน และ ลูกคา้ท่ีมีแบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการแบบรุ่งนภา มีความพึงพอใจ
ต่อ ปัจจยัย่อยดา้นราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความเหมาะสม 
หรือ ถูกกวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั 

ลูกคา้ท่ีมีแบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการแบบรุ่งเรือง แบบรุ่งอรุณ  แบบรุ่งทรัพย ์และแบบรุ่งนภา 
มีความพึงพอใจต่อ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ  การเดิน
ทางเขา้ออกของโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความสะดวก ในขณะท่ีลูกคา้ท่ีมีแบบ
บา้นท่ีซ้ือกบัโครงการแบบรุ่งธนา มีความพึงพอใจต่อ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด คือ โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน 
ธนาคาร เป็นตน้ 
 ลูกคา้ท่ีมีแบบบา้นท่ีซ้ือกบัโครงการแบบรุ่งเรือง แบบรุ่งทรัพย ์และแบบรุ่งธนา มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ การให้ส่วนลด
ราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 - 5 ของราคาบา้นหรือท่ีดิน ในขณะท่ีลูกคา้ท่ีมี
แบบบ้านท่ีซ้ือกับโครงการแบบรุ่งอรุณ และแบบรุ่งนภา มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ การแจกของหรือแถมสินคา้ มีให้เลือกหลาย
แบบ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองปรับอากาศ ชุดครัว เป็นตน้ 
 
การวเิคราะห์ SWOT ของโครงการบ้านจัดสรร รุ่งเรืองควอลติีเ้ฮาส์ 

จุดแข็ง (Strength) 
จากการศึกษาพบว่า จุดแข็งของโครงการบ้านจัดสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี มีดังน้ี การเดิน

ทางเข้าออกของโครงการบ้านจัดสรรรุ่ง เรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความสะดวก ราคาบ้าน มีความ
เหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครง การอ่ืนในยา่นเดียวกนั ราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความเหมาะสม หรือ ถูก
กวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั จ านวนเงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 ของราคาบา้นและท่ีดิน การ
จดัแปลนภายนอกบา้นมีความเหมาะสม เช่น ขนาดของโรงจอดรถ ขนาดของสวนหย่อม เป็นต้น 
โครงการบา้นจดัสรรรุ่ง เรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยู่ใกลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ 
การให้ส่วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวนเงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 3 - 5 ของราคาบา้นหรือท่ีดิน และ
รูปแบบบา้นมีให้เลือกหลากหลาย 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 
  จากการศึกษาพบว่า จุดอ่อนของโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี มีดงัน้ี การออกงาน
แสดงสินคา้ตามห้างสรรพ สินคา้ การจดับูท ของโครง การบา้นจดัรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 ขาดความ
โดดเด่นกวา่โครงการอ่ืน จ านวนแปลง (202 แปลง) ท่ีจดัสรรภายในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอ
ลิต้ี เฮาส์ 2 น้อยเกินไป ท่ีตั้งของส านักงานขาย อยูใ่นท าเลท่ีไม่สะดวก เช่น อยู่ไกลท่ีท างาน อยู่ไกล
ญาติ หรือเพื่อน เป็นตน้ สีบา้นและหลงัคา ไม่สวยงาม ขาดความกลมกลืนกบัแบบบา้นของโครงการ 
วิธีการช าระเงินจองและเงินดาวน์ดว้ยบตัรเครดิตไม่สะดวก พนกังานขายไม่มีความกระตือรือร้นใน
การให้บริการ พนกังานขายไม่แต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบของโครงการ  การตกแต่งบริเวณโครง การบา้น
จัดสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 ขาดความโดดเด่น เช่น สวนหย่อม ต้นไม้ในโครงการ เป็นต้น 
พนกังานขายไม่มีการกล่าวทกัทายลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ และป้ายช่ือโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอ
ลิต้ี เฮาส์ 2 มองเห็นไม่ชดัเจน 
 
 โอกาส (Opportunities) 
 จากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบนั พบว่า ยงัมีโอกาสส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์น
จงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากมีมาตรการกระตุน้ธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์ากภาครัฐ ปัจจุบนัประชาชนหัน
มาซ้ือบ้านจัดสรรมากกว่าบ้านสร้างเอง บ้านยงัคงเป็นหน่ึงในปัจจยั 4 การขยายตัวจากตวัเมือง
เชียงใหม่ สู่รอบนอกตวัเมืองเชียงใหม่มีการเติบโตสูง รายไดข้องคนชั้นกลางมีจ านวนมาก การเลือก
ซ้ือบา้นของประชาชนมกัใหค้วามส าคญักบัท าเลท่ีตั้ง และตลาดอสังหาริมทรัพยมี์อตัราการเติบโตสูง 
 
 อุปสรรค (Threats) 
 จากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบนั พบวา่ ยงัมีอุปสรรคส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์น
จงัหวดัเชียงใหม่ ดงัน้ี สินคา้ทดแทนมีอตัราการเติบโตท่ีเพิ่มข้ึน เช่น คอนโดมิเมียม อาคารพานิช  
เป็นตน้ ความเขม้งวดของธนาคารพาณิชย ์ในการพิจารณาสินเช่ือแก่ผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคมาก
ข้ึนในปัจจุบนั จากพฤติกรรมของคนบางกลุ่ม อาทิเช่น วยัเร่ิมตน้ท างาน หรือ อายุน้อยกวา่ 30 ปี ใน
ปัจจุบนัท่ีเปล่ียนไปท าให้มีการซ้ือบ้านเด่ียวน้อยลง แต่ซ้ือคอนโดมิเนียมมากข้ึน ต้นทุนการผลิต
ค่อนขา้งสูง เพราะวตัถุดิบมีราคาแพงข้ึน ท าใหไ้ม่สามารถผลิตบา้นไดต้น้ทุนตามเป้าหมาย และ ตลาด
อสังหาริมทรัพยมี์การแข่งขนัสูง 
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จากการศึกษา สามารถน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์การตลาดส าหรับ โครงการบ้านจดัสรร 
รุ่งเรืองควอลิต้ี ในโครงการต่อไปได้ โดยควรก าหนดการแบ่งส่วนทางการตลาด (Segmentation) 
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย (Targeting) และ ต าแหน่งของผลิตภณัฑ ์(Positionning) ดงัน้ี 

 การแบ่งส่วนทางการตลาด (Segmentation) ทางโครงการบ้านจัดสรร 
รุ่งเรืองควอลิต้ี ควรแบ่งส่วนแบ่งตลาดของลูกคา้ ยึดตามหลกั ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Targeting) ทางโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี 
ควรก าหนดลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย เป็นผูท่ี้มีอายุ 31 – 40 ปี อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 20,001 – 40,000 บาท 

 ต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Positionning)  ทางโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง 
ควอลิต้ี ควรก าหนด ต าแหน่งของผลิตภณัฑ์ (Positionning) คือ  บา้นจดัสรรในราคาเหมาะสม หรือ
ถูกกวา่โครงการอ่ืนๆ ในยา่นเดียวกนั และ ใกลท่ี้ท างานและการคมนาคมสะดวก ดงันั้นทางโครงการ
ควรส ารวจราคาบ้านและท่ีดิน ของคู่แข่งขนัในบริเวณใกล้เคียง เพื่อน ามาก าหนดราคาขายของ
โครงการได ้
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษา ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบา้นจดัสรร 
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดป้ระเมินสถานการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพยก์บัผล
จากศึกษา ทางโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรืองควอลิต้ีเฮาส์ ควรด าเนินกลยทุธ์เชิงรุก หรือ SO (Strength – 
Opportunity) โดยทางโครงการควรใช้กลยุทธ์จุดแข็งและขอ้ได้เปรียบจากโอกาสท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงทาง
โครงการมีจุดแข็งดา้นราคาและดา้นผลิตภณัฑ์ เป็นหัวใจหลกัในการเติบโตดงันั้น เม่ือสถานการณ์
ของในตลาดเปล่ียนแปลงไปสู่โอกาสท่ีดีข้ึน สอดคลอ้งกบัการขยายตวัของตวัเมืองไปสู่รอบนอกเขต
เมืองหรือชาญเมืองมากข้ึน โครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี ควรรักษาต าแหน่งทางการตลาดของ
ผลิตภณัฑ์ไวต่้อไป และควรเร่งปรับปรุงดา้นการส่งเสริมการตลาดของทางโครงการเป็นล าดบัแรก 
โดยผูศึ้กษามีข้อเสนอแนวทางในการปรับปรุงส่วนประสมการตลาดของ โครงการบ้านจดัสรร 
รุ่งเรืองควอลิต้ี ส าหรับโครงการใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ ของโครงการอยา่งต่อเน่ือง
ต่อไป ดงัต่อไปน้ี 
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ด้านผลติภัณฑ์  
โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี ควรปรับปรุงเร่ือง สีบา้นและหลงัคา ให้มีความสวยงาม 

มีความกลมกลืนกบัแบบบา้นของโครงการ โดยทางโครงการอาจจะก าหนดกลุ่มโทนสีของบา้นและ
หลงัคา ให้เป็นมาตรฐานตั้งแต่เร่ิมตน้ และควรก าหนดโซนของรูปแบบบา้นแบบต่างๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั เช่น กลุ่มของบา้นชั้นเดียว หรือ สองชั้น เป็นตน้ เพื่อให้มีทศันียภาพท่ีสวยงาม เป็น
สัดเป็นส่วนตลอดทางโครงการ  และการจดัแปลนภายในบา้นมีความเหมาะสม เช่น ต าแหน่งของชุด
ครัว ต าแหน่งของหอ้งน ้า เป็นตน้ และควรมีรูปแบบบา้นใหลู้กคา้เลือกไดอ้ยา่งหลากหลาย  
 โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี ควรปรับปรุงเร่ืองการจดัแปลนภายนอกบา้น ให้มีความ
เหมาะสม เช่น ขนาดของโรงจอดรถ ขนาดของสวนหยอ่ม เป็นตน้ โดยอาจจะพิจารณาปรับแบบใน
ส่วนของขนาดของโรงจอดรถ หรือ ขนาดของสวนหย่อม ให้กบัลูกคา้เป็นรายกรณีไป ตามแนวคิด
ของโครงการท่ีเป็นบา้นสั่งสร้าง ตามความตอ้งการของลูกคา้เป็นส าคญั  
 
 ด้านราคา  

โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี ควรเนน้ในเร่ืองราคาบา้น และท่ีดิน มีความเหมาะสม หรือ 
ถูกกว่าโครงการอ่ืนในย่านเดียวกนั และจ านวนเงินดาวน์ต ่า หรือ ประมาณ ร้อยละ10-15 ของราคาบ้าน
และท่ีดิน อีกทั้งควรเปล่ียนนโยบายการรับการช าระเงินจองดว้ยบตัรเครดิตใหม่ โดยเปล่ียนจากเดิมท่ี
ก าหนดการช าระเงินจองดว้ยบตัรเครดิต เท่ากบั 10,000 บาท เป็นการรับช าระดว้ยบตัรเครดิตทุกยอด
จ่าย เพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นการลดความไม่พึงพอใจท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากลูกคา้กลุ่มดงักล่าว
ไดด้ว้ย 

 โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี มีการเก็บอตัราค่าบ ารุงรักษาส่วนกลางเดือนละ 500 
บาท โดยเป็นค่าใชจ่้ายอาทิเช่น ค่าไฟฟ้าของถนนส่วนกลาง ยามรักษาความปลอดภยั ค่าพนกังานท า
ความสะอาดถนน ค่าคนสวน เป็นตน้ ซ่ึงถือวา่เป็นอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัโครงการหมู่บา้นอ่ืนในบริเวณ
น้ี ดงันั้น ทางโครงการ ควรมีการจดัตั้งนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร เพื่อเขา้ไปดูแลค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ของทางโครงการ และเพื่อให้คณะกรรมการดังกล่าวสามารถด าเนินการเร่ืองการจดัเก็บค่าใช้จ่าย
ส่วนกลางท่ีเหมาะสม  ควรแจง้ให้ลูกคา้ทราบถึงรายละเอียดของค่าใชจ่้ายในส่วนกลางถูกน าไปใชใ้น
ส่วนใดบา้ง เช่น  การน าไปใชรั้กษาสภาพแวดลอ้มท่ีดีของโครงการ เป็นตน้ และควรจดัส่งจดหมาย
แจง้ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน ใหก้บัทางลูกคา้ไดรั้บทราบดว้ย 
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 นอกจากนั้น โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี ควรพิจารณาเร่ืองระยะการผอ่นช าระเงิน
ดาวน์ ให้มีความเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั เช่น การขยายระยะเวลาผอ่นเงินดาวน์ จาก 
12 หรือ 18 เดือน เป็น 24 เดือน หรือ 30 เดือน เป็นต้น เพื่ออ านวยประโยชน์ให้กับทางลูกคา้ของ
โครงการ  
 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี ควรเน้นในเร่ืองการเดินทางเขา้ออกของโครงการบา้น
จดัสรรรุ่ง เรือง ควอลิต้ี มีความสะดวก และควรตั้งโครงการอยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน 
ธนาคาร เป็นต้นควรปรับปรุงเร่ืองการออกงานแสดงสินค้าตามห้างสรรพสินค้า การจดับูท ของ
โครงการ ให้มีความโดดเด่นกว่าโครงการอ่ืน เช่น จดัในบริเวณพื้นท่ีท่ีสามารถมองเห็นได้จากทุก
ทิศทางและโดดเด่น จอมอร์นิเตอร์ขนาดใหญ่ แสงสีท่ีตระการตาน่าดึงดูด โดยทางโครงการควรวาง
แผนการออกบูทเป็นรายไตรมาส ตามห้างสรรพสินคา้ Hypermarket หรือ แหล่งชุมชน เช่น เทสโก้
โลตสั ตลาดรวมโชค เป็นตน้ เพื่อเจาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของโครงการ และ ควรจดัท าป้ายหน้า
โครงการทั้ง 2 ฝ่ังถนน เพื่อใหลู้กคา้สามารถมองเห็นป้ายช่ือโครงการไดอ้ยา่งชดัเจนมากยิง่ข้ึน  
 โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี ควรปรับปรุงเร่ือง ทิศทางการวางต าแหน่งบา้นจดัสรร
ของโครงการ ให้สอดคลอ้งกบัความเช่ือ หรือตามหลกัฮวงจุย้ และควรมีการตกแต่งบริเวณโครงการ 
เช่น สวนหยอ่ม ตน้ไมใ้นโครงการ เป็นตน้ ให้มีความร่มร่ืนมากยิ่งข้ึนอีกดว้ย และมีการจดัเก็บขยะ
ประมาณ 2-3 รอบต่อสัปดาห์ ใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณขยะ  

 
ด้านการส่งเสริมการตลาด  
โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี ควรปรับปรุงเร่ือง พนักงานขาย ของโครงการในดา้น 

ความรู้ความสามารถในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบับา้นจดัสรร และความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หน้า เช่น กรณีลูกคา้เตรียมเอกสารมาไม่ครบถว้น หรือ เตรียมเงินค่ามดัจ ามาไม่ครบ เป็นตน้ รวมถึง
ดา้นบุคลิกภาพของพนกังานขาย เช่น ความสุภาพ มารยาทดี มีการกล่าวทกัทายลูกคา้สม ่าเสมอ  การ
แต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบของโครงการ มีความเรียบร้อย สวยงาม และการมีอธัยาศยัท่ีดี เป็นมิตร และมี
ความกระตือรือร้นในการให้บริการของพนกังานขาย และปลูกฝังจิตส านึกงานดา้นการบริการให้แก่
พนกังานขายอยา่งสม ่าเสมอ โดยอาจจะมีการจดัฝึกอบรมเร่ือง ทศันคติเชิงบวก หรือ การพฒันาทกัษะ
การใหบ้ริการ (Positive Service Mind) เป็นตน้  
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โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี ควรเนน้ในเร่ืองการให้ส่วนลดราคาบา้น/ท่ีดิน/จ านวน
เงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 5 – 8 ของราคาบา้นหรือท่ีดิน ในช่วงเปิดตวัโครงการ เพื่อเป็นการจูงใจ
ลูกคา้ใหเ้ขา้มาจองกบัทางโครงการใหม่ 

นอกจากนั้น ทางโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี ควรจดัให้มีพื้นท่ีออกก าลงักายภายใน
โครงการ และจดัให้มีกิจกรรมการออกก าลงักายให้ลูกคา้เลือกหลากหลาย  และโครงการควรมีการ
สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมเพิ่มข้ึน เช่น งานกีฬาสีโรงเรียน การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน 
งานบุญ งานข้ึนบา้นใหม่ เป็นตน้  
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ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ. 2552.  การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ : เพชรจรัสแสงแห่งโลกธุรกิจ 
สัมมา คีตสิน.2557. “อสังหาฯ ชม.รอฟ้ืน!”. [ระบบ ออนไลน์] . แหล่งท่ีมา http://www.chiangmai 

news.co.th/page/?p=331448 (18 ตุลาคม 2557) 
หิรัญ ปัญจขนัธ์. 2550. ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของบ้านจัดสรร 

กรณีศึกษา : โครงการบ้านจัดสรรสินธานี ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงราย. การคน้ควา้แบบ
อิสระสาขาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง. 
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แบบสอบถาม 
 
 

เร่ือง ความพงึพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 
2 จงัหวดัเชียงใหม่ 
  
ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีเป็นการหาขอ้มูลเพื่อการศึกษา ส าหรับการคน้ควา้แบบอิสระเพื่อ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  นักศึกษาปริญญาโท  สาขา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และตอ้งการน าขอ้มูลที่ไดจ้ากลูกคา้ไปพฒันาการบริการให้ดีขึ้น
เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ให้มากที่สุด  แบบสอบถามน้ีจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อ
ลูกคา้ ดงันั้นจึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นที่เป็นอิสระและเป็นความจริงมาก
ที่สุด  

ผูศึ้กษาขอขอบคุณท่านเป็นอยา่งสูง ที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
 

 นายอทัธภพ  เดชอานนัทภ์ร 
นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
 
  

ค าช้ีแจงรายละเอียดของแบบสอบถามชุดนี ้แบ่งออกเป็น 
ส่วนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของลูกคา้ 
ส่วนที่ 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือบา้นจดัสรรของลูกคา้ 
ส่วนที่ 3   ขอ้มูลเก่ียวกบัความพงึพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบา้น

จดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 
ส่วนที่ 4  ขอ้มูลปัญหา และขอ้เสนอแนะของลูกคา้ 
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กรุณาท าเคร่ืองหมาย หน้าข้อความที่ท่านต้องการเลือกหรือเขยีนข้อความลงในช่องว่าง 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของลูกค้า 
 
1. เพศ  
 (   ) 1. ชาย     (   ) 2. หญิง 
 
2. อาย ุ 
 (   ) 1. 21 – 30 ปี     (   ) 2. 31 – 40 ปี 
 (   ) 3. 41 – 50 ปี     (   ) 4. มากกวา่ 50 ปีขึ้นไป 

 
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. มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.  
 (   ) 3. ปวส.หรืออนุปริญญา  (   ) 4. ปริญญาตรี  
 (   ) 5. สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
 (   ) 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 บาทขึ้นไป 
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7. จ านวนสมาชิกในบา้น 
(   ) 1. นอ้ยกวา่ 3 คน   (   ) 2. 3 – 5 คน  
(   ) 3. 6 – 10 คน    (   ) 4. มากกวา่ 10 คน 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือบ้านจัดสรรของลูกค้า 
 
8. ท่านทราบข่าวโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่จากแหล่งใด 
(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(   ) 1. เพือ่น/คนรู้จกั 
(   ) 2. หนงัสือพมิพท์อ้งถ่ิน 
(   ) 3. อินเตอร์เน็ต 
(   ) 4. นิตยสาร 
(   ) 5. การแนะน าของผูพ้กัอาศยัในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2  
(   ) 6. การออกงานแสดงสินคา้ตามหา้งสรรพสินคา้ 
(   ) 7. รู้ดว้ยตนเอง 
(   ) 8. แผน่พบั /ใบปลิว / โบรชวัร์ 
(   ) 9. บูทที่หา้งสรรพสินคา้ 
(   ) 10. ป้ายโฆษณา 
(   ) 11. อ่ืนๆ (โปรดระบุ.......................................................) 
 

9. ลกัษณะของบา้นที่ท่านซ้ือกบัโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 
(   ) 1. เป็นบา้นหลงัแรก 
(   ) 2. เป็นบา้นหลงัที่สอง 
(   ) 3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ.......................................................) 
 

10. วธีิที่ท่านซ้ือโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 
(   ) 1. ซ้ือเงินสด 
(   ) 2. ผอ่นช าระกบัธนาคาร 
(   ) 3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ.......................................................) 
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11. แบบบา้นที่ท่านซ้ือจากโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 (   )  1. แบบรุ่งเรือง   (   )  2. แบบรุ่งอรุณ 
 (   )  3. แบบรุ่งทรัพย ์   (   )  4. แบบรุ่งธนา  

(   )  5. แบบรุ่งนภา   (   )  6. อ่ืนๆ (โปรดระบ.ุ...................................) 
 
12. ขนาดที่ดินปัจจุบนัของท่าน 

(   ) 1. 52 – 62 ตารางวา 
(   ) 2. 63 – 72 ตารางวา 
(   ) 3. 73 – 82 ตารางวา 
(   ) 4. มากกวา่ 82 ตารางวา (โปรดระบุ.......................................................) 

 
13. ระยะเวลาที่ท่านอยูอ่าศยักบัโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 

(   ) 1. นอ้ยกวา่ 1 ปี   (   ) 2. 1 – 2 ปี 
(   ) 3. 3 – 4 ปี    (   ) 4. มากกวา่ 4 ปีขึ้นไป 

 
14. บุคคลที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ มาก
ที่สุด 

(   ) 1. เพือ่น/คนรู้จกั 
(   ) 2. บุคคลในครอบครัว 
(   ) 3. แฟน/คู่สมรส 
(   ) 4. ตวัท่านเอง 
(   ) 5. พนกังานขายโครงการ 
(   ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ.......................................................) 

 
15. ราคาบา้นพร้อมที่ดินที่ท่านซ้ือ (ราคาขณะซ้ือ) 

(   ) 1. 1,700,001 - 2,000,000 บาท   (   ) 2. 2,000,001 - 2,500,000 บาท 
(   ) 3. 2,500,001 - 3,000,000 บาท   (   ) 4. 3,000,001 – 5,000,000 บาท 
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16. เหตุผลที่ซ้ือบา้นในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ (เลือกตอบได้
มากกวา่ 1 ขอ้) 

(   ) 1. ช่ือเสียงของบริษทัน่าเช่ือถือ 
(   ) 2. คุณภาพวสัดุก่อสร้างดี 
(   ) 3. ช่ือเสียงของสถาปนิก 
(   ) 4. การโฆษณาประชาสมัพนัธท์ี่ดีน่าเช่ือถือ 
(   ) 5. เพือ่น ญาต ิคนรู้จกัแนะน าใหซ้ื้อ 
(   ) 6. เพือ่นบา้นดี 
(   ) 7. ใกลท้ี่ท  างาน 
(   ) 8. ราคาเหมาะสม หรือถูกกวา่โครงการอ่ืนๆ ในยา่นเดียวกนั 
(   ) 9. จ านวนแปลงที่ดินที่จดัสรรภายในโครงการ มีความเหมาะสม 
(   ) 10. แบบบา้นสวยงาม 
(   ) 11. มีความปลอดภยัสูง 
(   ) 12. มีสาธารณูปโภคครบครัน 
(   ) 13. มีการรับประกนังานก่อสร้าง 
(   ) 14. หมู่บา้นสวยงามน่าอยู ่
(   ) 15. พนกังานขายใหข้อ้มูลดี 
(   ) 16. การคมนาคมสะดวก 
(   ) 17. มีแบบบา้นและขนาดที่ดินใหเ้ลือกมาก 
(   ) 18. เงื่อนไขการช าระเงินเหมาะสม 
(   ) 19. เวบ็ไซตข์องโครงการใหร้ายละเอียดชดัเจน 
(   ) 20. การแจกของหรือแถมสินคา้ มีความเหมาะสม 
(   ) 21. อ่ืนๆ (โปรดระบุ.......................................................) 
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ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของ โครงการบ้านจัดสรร 
รุ่งเรืองควอลิตี ้เฮาส์ 2 จังหวัดเชียงใหม่ 
ค าช้ีแจง : โปรดพิจารณาข้อความที่ก าหนดให้ต่อไปนี้ แล้วท าเคร่ืองหมาย  ในช่องที่ท่านเห็นว่าตรง
กับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อข้อความดังกล่าว 
 

ความพึงพอใจของลูกค้า 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที่สุด 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
1.1 จ านวนแปลง (202 แปลง) ที่จดัสรรภายในโครงการ

บา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2  
     

1.2 ขนาดของแปลงที่ดิน 52 – 159 ตารางวา ใน
โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2   

          

1.3 สภาพและรูปแบบการจดัผงัโครงการบา้นจดัสรร
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2  เช่น มีการแบ่งโซนของบา้น
แบบต่างๆ เป็นตน้ 

          

1.4 คุณภาพงานก่อสร้างในโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง 
ควอลิต้ี เฮาส์ 2  

          

1.5 การบริการหลงัการขาย เช่น งานต่อเติมอาคาร งาน
ซ่อมแซมบา้น ระบบรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ 

          

1.6 การรับประกนับา้นมีระยะเวลา 1 ปี หลงัโอนบา้น           
1.7 รูปแบบบา้นมีใหเ้ลือกหลากหลาย           
1.8 ความสวยงามของโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอ

ลิต้ี เฮาส์ 2  
          

1.9 คุณภาพของวสัดุที่ใชใ้นการก่อสร้าง           
1.10 การจดัแปลนภายในบา้นมีความเหมาะสม เช่น 

ต าแหน่งของชุดครัว ต าแหน่งของหอ้งน ้ า เป็นตน้ 
          

1.11 การจดัแปลนภายนอกบา้นมีความเหมาะสม เช่น 
ขนาดของโรงจอดรถ ขนาดของสวนหยอ่ม เป็นตน้ 
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ความพึงพอใจของลูกค้า 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที่สุด 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
1.12 สีบา้นและหลงัคา มีความสวยงาม มีความกลมกลืน

กบัแบบบา้นของโครงการ 
     

1.13 ช่ือเสียงภาพลกัษณ์ของโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง 
ควอลิต้ี เฮาส์ 2  

     

1.14 การติดตั้งระบบประปาภายในบา้น ง่ายต่อการ
ปรับปรุง/ซ่อมบ ารุง เช่น การจดัวางต าแหน่งระบบ
ท่อน ้ าดี ระบบท่อน ้ าทิ้ง เป็นตน้ 

     

1.15 การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบา้น ง่ายต่อการ
ปรับปรุง/ซ่อมบ ารุง เช่น มีการเดินสายไฟเผือ่
ส าหรับการปรับหรือยา้ยต าแหน่งปลัก๊ไฟ เป็นตน้ 

     

1.16 การใหบ้ริการติดต่อสถาบนัการเงิน ของโครงการ
บา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 

     

2. ด้านราคา (Price) 

2.1 ราคาบา้น มีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่โครงการ
อ่ืนในยา่นเดียวกนั 

     

2.2 ราคาที่ดินต่อตารางวา มีความเหมาะสม หรือ ถูกกวา่
โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั 

     

2.3 จ านวนเงินจอง ประมาณ 5,000 - 10,000 บาท      
2.4 จ านวนเงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 ของราคาบา้น

และที่ดิน 
     

2.5 ระยะเวลาผอ่นเงินดาวน์ 12 เดือน หรือ 18 เดือน      
2.6 อตัราค่าบ ารุงรักษาส่วนกลางเดือนละ 500 บาท (ค่า

ไฟฟ้า ถนน ส่วนกลาง ยามรักษาความปลอดภยั ค่า
พนกังานท าความสะอาดถนน ค่าคนสวน ฯลฯ) 

     

2.7 การช าระเงินจองและเงินดาวน์ดว้ยบตัรเครดิตได ้      
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ความพึงพอใจของลูกค้า 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที่สุด 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
3.1 ที่ตั้งของส านกังานขาย อยูใ่นท าเลที่สะดวก เช่น อยู่

ใกลท้ี่ท  างาน อยูใ่กลญ้าติ หรือเพือ่น เป็นตน้ 
          

3.2 การเดินทางเขา้ออกของโครงการบา้นจดัสรรรุ่งเรือง 
ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความสะดวก 

     

3.3 โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยูใ่กล้
แหล่งชุมชน เช่น วดั โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ 

     

3.4 ทิศทางการวางต าแหน่งบา้นจดัสรรของโครงการ
บา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 สอดคลอ้งกบั
ความเช่ือ หรือตามหลกัฮวงจุย้ 

     

3.5 การตกแต่งบริเวณโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอ
ลิต้ี เฮาส์ 2 เช่น สวนหยอ่ม ตน้ไมใ้นโครงการ เป็น
ตน้ 

     

3.6 ความสวา่งของไฟฟ้าของถนนภายในโครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2  

     

3.7 มียามรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง      
3.8 ป้ายช่ือโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 

มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
          

3.9 เวบ็ไซดข์องโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี 
เฮาส์ 2 ใหร้ายละเอียดเพยีงพอต่อการตดัสินใจ 

          

3.10 
 
รถเก็บขยะในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี 
เฮาส์ 2 มาใหบ้ริการสม ่าเสมอ  

          

3.11 การออกงานแสดงสินคา้ตามหา้งสรรพสินคา้ การจดั
บูท ของโครงการบา้นจดัรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มี
ความโดดเด่นกวา่โครงการอ่ืน 
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ความพึงพอใจของลูกค้า 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที่สุด 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
4.1 การใหส่้วนลดราคาบา้น/ที่ดิน/จ านวนเงินดาวน์ 

ประมาณร้อยละ 3 - 5 ของราคาบา้นหรือที่ดิน 
          

4.2 การแจกของหรือแถมสินคา้ มีใหเ้ลือกหลายแบบ 
เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองปรับอากาศ ชุดครัว เป็นตน้ 

          

4.3 
 
การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร Home 
Buyer's Guide Chiang Mai เป็นตน้ 

     

4.4 ป้ายโฆษณาโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี 
เฮาส์ 2 ตามถนน มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

     

4.5 การส่ือสารโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี 
เฮาส์ 2 กบัลูกคา้ ผา่นทางใบปลิว แผน่พบั โบวช์วัร์ 
ขอ้มูลมีความชดัเจนและครบถว้น 

     

4.6 การใหสิ้ทธิและผลประโยชน์พเิศษ เช่น หากจอง
ภายใน 10 หลงัแรก ไดรั้บค่าโอนฟรี เป็นตน้ 

     

4.7 พนกังานขายมีความสุภาพ มารยาทดี มีการกล่าว
ทกัทายลูกคา้สม ่าเสมอ 

     

4.8 พนกังานขายมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหนา้ได ้เช่น กรณีลูกคา้เตรียมเอกสารมาไม่
ครบถว้น หรือ เตรียมเงินค่ามดัจ ามาไม่ครบ เป็นตน้ 

          

4.9 พนกังานขายมีความรู้ ความสามารถในการให้
ขอ้มูลเก่ียวกบับา้นจดัสรรของโครงการบา้นจดัสรร 
รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 ได ้

          

4.10 พนกังานขาย แต่งกายดว้ย เคร่ืองแบบของโครงการ    
มีความเรียบร้อย และสวยงาม 

          

4.11 พนกังานขายมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 
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ความพึงพอใจของลูกค้า 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที่สุด 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) (ต่อ) 
4.12 โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 เป็น

ผูส้นบัสนุนในการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น งานกีฬาสี
โรงเรียน การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน งานบุญ 
งานขึ้นบา้นใหม่ เป็นตน้ 

          

4.13 โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีที่
ออกก าลงักายกวา้งขวางและมีกิจกรรมการออก
ก าลงักายใหเ้ลือกหลายประเภท 

     

 
ส่วนที ่4 ข้อมูลปัญหา และข้อเสนอแนะของลูกค้า 
โปรดท าเคร่ืองหมาย   ในช่องวา่ง (   ) หนา้ขอ้ความที่ตรงกบัความตอ้งการของท่าน 
ข้อมูลปัญหาของลูกค้า (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
 
1. ด้านผลิตภัณฑ์  

1.1 (    ) สภาพและรูปแบบการจดัผงัโครงการไม่เหมาะสม เช่น การแบ่งโซนของบา้นแบบ
ต่างๆ เป็นตน้ 

1.2 (    ) งานก่อสร้างไม่มีคุณภาพ 
1.3 (    ) การบริการหลงัการขาย ไม่เหมาะสม เช่น งานต่อเติมอาคาร งานซ่อมแซมบา้น 

ระบบรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ 
1.4 (    ) การรับประกนับา้น 1 ปี นอ้ยเกินไป 
1.5 (    ) รูปแบบบา้นมีใหเ้ลือกไม่หลากหลาย หรือมีนอ้ยเกินไป 
1.6 (    ) วสัดุที่ใชใ้นการก่อสร้าง ไม่มีคุณภาพ เช่น กลอนประตู ลูกบิด ก๊อกน ้ า ชกัโครก มุง้

ลวด เป็นตน้ 
1.7 (    ) สีบา้นและหลงัคา ไม่สวยงาม 
1.8 (    ) โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2  ไม่เป็นที่รู้จกั หรือ ไม่มีภาพลกัษณ์ที่

ดี 
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1.9 (    ) อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................... 
1.10 (    ) ไม่พบปัญหา 

 

2. ด้านราคา 
2.1 (    ) ราคาบา้น ไม่เหมาะสม หรือ แพงกวา่โครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั 
2.2 (    ) ราคาที่ดินต่อตารางวา ไม่เหมาะสม หรือ แพงกว่าโครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั 
2.3 (    ) จ านวนเงินจอง ประมาณ 5,000 - 10,000 บาท มากเกินไป 
2.4 (    ) จ านวนเงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ 10-15 ของราคาบา้นและที่ดิน มากเกินไป 
2.5 (    ) ระยะเวลาผอ่นเงินดาวน์ 12 เดือน หรือ 18 เดือน สั้นเกินไป 
2.6 (    ) อตัราค่าบ ารุงรักษาส่วนกลางเดือนละ 500 บาท มากเกินไป (ค่าไฟฟ้า ถนน 

ส่วนกลาง ยามรักษาความปลอดภยั ค่าพนกังานท าความสะอาดถนน คา่คนสวน 
ฯลฯ) 

2.7 (    ) ไม่สามารถช าระเงินจองและเงินดาวน์ดว้ยบตัรเครดิตได ้
2.8 (    ) อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................... 
2.9 (    ) ไม่พบปัญหา 

 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

3.1 (    ) โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยูใ่นท าเลที่ไม่สะดวก เช่น อยูไ่กลที่
ท  างาน อยูไ่กลญาติ หรือเพือ่น เป็นตน้ 

3.2 (    ) โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 อยูไ่กลแหล่งชุมชน 
3.3 (    ) ทิศทางการวางต าแหน่งบา้นจดัสรรของโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 

ไม่เหมาะสมกบัความเช่ือ หรือไม่เป็นไปตามหลกัฮวงจุย้ 
3.4 (    ) การตกแต่งบริเวณโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 ไม่เหมาะสม 
3.5 (    ) ความสวา่งของไฟฟ้าในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 ไม่เพยีงพอ 
3.6 (    ) ป้ายช่ือโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 มองเห็นได ้ไม่ชดัเจน 
3.7 (    ) เวบ็ไซดข์องโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 ใหร้ายละเอียด ไม่เพยีงพอ

ต่อการตดัสินใจ 
3.8 (    ) การออกงานแสดงสินคา้ตามหา้งสรรพสินคา้ การจดับูท ของโครงการบา้นจดั

รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 ไม่มีความโดดเด่นกวา่โครงการอ่ืน 
3.9 (    ) อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................... 
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3.10 (    ) ไม่พบปัญหา 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

4.1 (    ) การใหส่้วนลดราคาบา้น/ที่ดิน/จ  านวนเงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 5 ของราคาบา้น
หรือที่ดิน นอ้ยเกินไป 

4.2 (    ) การแจกของหรือแถมสินคา้ มีใหเ้ลือกไม่หลากหลายแบบ เช่น เฟอร์นิเจอร์ 
เคร่ืองปรับอากาศ ชุดครัว เป็นตน้  

4.3 (    ) ป้ายโฆษณาโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 ตามถนน  มองเห็นไดไ้ม่
ชดัเจน 

4.4 (    ) การส่ือสารโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 กบัลูกคา้ ผา่นทางใบปลิว 
แผน่พบั โบวช์วัร์ มีขอ้มูลไม่ชดัเจน หรือ มีขอ้มูลนอ้ยเกินไป 

4.5 (    ) การใหสิ้ทธิและผลประโยชน์พเิศษ เช่น หากจองภายใน 10 หลงัแรก ไดรั้บค่าโอน
ฟรี  เป็นตน้ มีนอ้ยเกินไป 

4.6 (    ) พนกังานขายไม่สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้เช่น กรณีลูกคา้เตรียมเอกสารมา
ไม่ครบถว้น หรือ เตรียมเงินค่ามดัจ ามาไม่ครบ เป็นตน้ 

4.7 (    ) พนกังานขายขาดความรู้ ความสามารถในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัโครงการบา้นจดัสรร 
รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 

4.8 (    ) พนกังานขาย ไม่แต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบของโครงการ ไม่มีความเรียบร้อย หรือ ไม่
สวยงาม 

4.9 (    ) อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................... 
4.10 (    ) ไม่พบปัญหา 

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

ขอขอบพระคณุทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือเสียสละเวลาตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ 
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ภาคผนวก ข 
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ตารางที่ 1 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ 
โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ 
 

ส่วนประสมการตลาด 
เพศ 

ชาย หญงิ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ การจดัแปลนภายนอกบา้นมีความ
เหมาะสม เช่น ขนาดของโรงจอดรถ 

ขนาดของสวนหยอ่ม เป็นตน้ 

รูปแบบบา้นมีให้เลือกหลากหลาย 

(4.53 : มากท่ีสุด) (4.53 : มากท่ีสุด) 

ดา้นราคา ราคาท่ีดินต่อตารางวา มีความ
เหมาะสม หรือ ถูกกว่าโครงการอ่ืน

ในยา่นเดียวกนั 

ราคาบา้น มีความเหมาะสม หรือ 
ถูกกว่าโครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั 

(4.68 : มากท่ีสุด) (4.60 : มากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 2 แสดงสรุปค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ 
โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ 
 

ส่วนประสมการตลาด 
เพศ 

ชาย หญงิ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ สภาพและรูปแบบการจดัผงัโครงการ
บา้นจดัสรรรุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2  
เช่น มีการแบ่งโซนของบา้นแบบ

ต่างๆ เป็นตน้ 

จ านวนแปลง (202 แปลง) ท่ีจดัสรร
ภายในโครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง 

ควอลิต้ี เฮาส์ 2 

(2.63 : ปานกลาง) (2.73 : ปานกลาง) 

ดา้นราคา ระยะเวลาผอ่นเงินดาวน์ 12 เดือน 
หรือ 18 เดือน 

การช าระเงินจองและเงินดาวน์ดว้ย
บตัรเครดิตได ้

(2.95 : ปานกลาง) (2.58 : นอ้ย) 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

การออกงานแสดงสินคา้ตาม
ห้างสรรพสินคา้ การจดับทู ของ

โครงการบา้นจดัรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 
2 มีความโดดเด่นกว่าโครงการอ่ืน 

ท่ีตั้งของส านกังานขาย อยูใ่นท าเลท่ี
สะดวก เช่น อยูใ่กลท่ี้ท างาน อยูใ่กล้

ญาติ หรือเพ่ือน เป็นตน้ 

(2.69 : ปานกลาง) (2.54 : นอ้ย) 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด พนกังานขายมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร 
และมีความกระตือรือร้นในการ

ให้บริการ 

พนกังานขาย แต่งกายดว้ย เคร่ืองแบบ
ของโครงการ มีความเรียบร้อย  

และสวยงาม 
(2.66 : ปานกลาง) (2.86 : ปานกลาง) 
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ตารางที่ 3 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ 
โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
 

ส่วนประสมการตลาด 

ระดับการศึกษาสูงสุด 

ต า่กว่า หรือ เท่ากบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย  

หรือ ปวช. 
ปวส.หรืออนุปริญญา 

สูงกว่าหรือเท่ากบั
ปริญญาตรี 

ดา้นราคา ราคาบา้น มีความ
เหมาะสม หรือ ถูกกว่า
โครงการอ่ืนในยา่น

เดียวกนั 

จ านวนเงินดาวน์ 
ประมาณ ร้อยละ10-15 
ของราคาบา้นและท่ีดิน 

ราคาท่ีดินต่อตารางวา มี
ความเหมาะสม หรือ ถูก
กว่าโครงการอ่ืนในยา่น

เดียวกนั 
(4.36 : มากท่ีสุด) (4.62 : มากท่ีสุด) (4.69 : มากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 4 แสดงสรุปค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ 
โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
 

ส่วนประสมการตลาด 

ระดับการศึกษาสูงสุด 

ต า่กว่า หรือ เท่ากบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย  

หรือ ปวช. 
ปวส.หรืออนุปริญญา 

สูงกว่าหรือเท่ากบั
ปริญญาตรี 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ จ านวนแปลง 
 (202 แปลง) ท่ีจดัสรร
ภายในโครงการบา้น

จดัสรร รุ่งเรือง 
ควอลิต้ี เฮาส์ 2 

จ านวนแปลง 
 (202 แปลง) ท่ีจดัสรร
ภายในโครงการบา้น

จดัสรร รุ่งเรือง 
ควอลิต้ี เฮาส์ 2 

ช่ือเสียงภาพลกัษณ์ของ
โครงการบา้นจดัสรร 
รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 

(2.44 : นอ้ย) (2.68 : ปานกลาง) (2.68 : ปานกลาง) 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

การออกงานแสดงสินคา้
ตามห้างสรรพสินคา้ การ
จดับทู ของโครงการบา้น
จดัรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 

มีความโดดเด่นกว่า
โครงการอ่ืน 

การออกงานแสดงสินคา้
ตามห้างสรรพสินคา้ การ
จดับทู ของโครงการบา้น
จดัรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 

มีความโดดเด่นกว่า
โครงการอ่ืน 

ท่ีตั้งของส านกังานขาย 
อยูใ่นท าเลท่ีสะดวก เช่น 
อยูใ่กลท่ี้ท างาน อยูใ่กล้
ญาติ หรือเพ่ือน เป็นตน้ 

(2.48 : นอ้ย) (2.56 : นอ้ย) (2.68 : ปานกลาง) 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

พนกังานขายมี
ความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้
ได ้เช่น กรณีลูกคา้เตรียม
เอกสารมาไม่ครบถว้น 
หรือ เตรียมเงินค่ามดัจ า
มาไม่ครบ เป็นตน้ 

พนกังานขายมีอธัยาศยัดี 
เป็นมิตร และมีความ
กระตือรือร้นในการ

ให้บริการ 

พนกังานขาย แต่งกาย
ดว้ย เคร่ืองแบบของ
โครงการ  มีความ

เรียบร้อย และสวยงาม 

(2.47 : นอ้ย) (2.67 : ปานกลาง) (2.79 : ปานกลาง) 
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ตารางที่ 5 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุด และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ 
โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามลกัษณะของบา้นที่ซ้ือกับ
โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ส่วนประสมการตลาด 
ลักษณะของบ้านที่ซ้ือ 

เป็นบ้านหลังแรก เป็นบ้านหลังที่สอง 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ การจดัแปลนภายนอกบา้นมีความ
เหมาะสม เช่น ขนาดของโรงจอดรถ 

ขนาดของสวนหยอ่ม เป็นตน้ 

รูปแบบบา้นมีให้เลือกหลากหลาย 

(4.76 : มากท่ีสุด) (4.22 : มากท่ีสุด) 

ดา้นราคา  ราคาบา้น มีความเหมาะสม หรือ 
ถูกกว่าโครงการอ่ืนในยา่นเดียวกนั 

จ านวนเงินดาวน์ ประมาณ ร้อยละ10-15 
ของราคาบา้นและท่ีดิน 

(4.59 : มากท่ีสุด) (4.71 : มากท่ีสุด) 

ดา้นช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

การเดินทางเขา้ออกของโครงการบา้น
จดัสรรรุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มีความ

สะดวก 

โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี 
เฮาส์ 2 อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น วดั 

โรงเรียน ธนาคาร เป็นตน้ 

(4.76 : มากท่ีสุด) (4.65 : มากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 6 แสดงสรุปค่าเฉล่ียต ่าสุด และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ 
โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามลกัษณะของบา้นที่ซ้ือกับ
โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ส่วนประสมการตลาด 
ลักษณะของบ้านที่ซ้ือ 

เป็นบ้านหลังแรก เป็นบ้านหลังที่สอง 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ จ านวนแปลง (202 แปลง) ท่ีจดัสรร
ภายในโครงการบา้นจดัสรร  
รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 

ช่ือเสียงภาพลกัษณ์ของโครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรือง ควอลิต้ี เฮาส์ 2 

(2.68 : ปานกลาง) (2.66 : ปานกลาง) 

ดา้นช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

มียามรักษาความปลอดภยัตลอด  
24 ชัว่โมง 

ความสว่างของไฟฟ้าของถนนภายใน
โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรือง  

ควอลิต้ี เฮาส์ 2 
(2.60 : นอ้ย) (2.62 : ปานกลาง) 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

พนกังานขาย แต่งกายดว้ย เคร่ืองแบบ
ของโครงการ  มีความเรียบร้อย และ

สวยงาม 

พนกังานขายมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และ
มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 

(2.72 : ปานกลาง) (2.78 : ปานกลาง) 
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ตารางที่ 7 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ 
โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามแบบบา้นโครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ส่วนประสม
การตลาด 

แบบบ้านทีซื่้อกบัโครงการ 

แบบรุ่งเรือง แบบรุ่งอรุณ แบบรุ่งทรัพย์ แบบรุ่งธนา แบบรุ่งนภา 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ รูปแบบบา้นมีให้

เลือกหลากหลาย 
การจดัแปลน
ภายนอกบา้นมี
ความเหมาะสม 
เช่น ขนาดของ
โรงจอดรถ ขนาด
ของสวนหยอ่ม 

เป็นตน้ 

การจดัแปลน
ภายนอกบา้นมี
ความเหมาะสม 
เช่น ขนาดของ

โรงจอดรถ ขนาด
ของสวนหยอ่ม 

เป็นตน้ 

การจดัแปลน
ภายนอกบา้นมี
ความเหมาะสม 
เช่น ขนาดของ
โรงจอดรถ ขนาด
ของสวนหยอ่ม 

เป็นตน้ 

การจดัแปลน
ภายนอกบา้นมี
ความเหมาะสม 

เช่น ขนาดของโรง
จอดรถ ขนาดของ
สวนหยอ่ม เป็น

ตน้ 
(4.49 : มากท่ีสุด) (4.59 : มากท่ีสุด) (4.53 : มากท่ีสุด) (4.50 : มากท่ีสุด) (4.83 : มากท่ีสุด) 

ดา้นราคา ราคาบา้น มีความ
เหมาะสม หรือ 
ถูกกว่าโครงการ

อ่ืนในยา่น
เดียวกนั 

จ านวนเงินดาวน์ 
ประมาณ ร้อยละ
10-15 ของราคา
บา้นและท่ีดิน 

ราคาบา้น มีความ
เหมาะสม หรือ 
ถูกกว่าโครงการ

อ่ืนในยา่น
เดียวกนั 

 

ราคาบา้น มีความ
เหมาะสม หรือ 
ถูกกว่าโครงการ

อ่ืนในยา่น
เดียวกนั 

 

ราคาท่ีดินต่อ
ตารางวา มีความ
เหมาะสม หรือ ถูก
กว่าโครงการอ่ืน
ในยา่นเดียวกนั 

(4.64 : มากท่ีสุด) (4.45 : มากท่ีสุด) (4.65 : มากท่ีสุด) (4.88 : มากท่ีสุด) (4.83 : มากท่ีสุด) 

ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

การเดิน
ทางเขา้ออกของ
โครงการบา้น
จดัสรรรุ่งเรือง 
ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มี
ความสะดวก 

การเดิน
ทางเขา้ออกของ
โครงการบา้น
จดัสรรรุ่งเรือง 
ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มี
ความสะดวก 

การเดิน
ทางเขา้ออกของ
โครงการบา้น
จดัสรรรุ่งเรือง 
ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มี
ความสะดวก 

โครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรือง 
ควอลิต้ี เฮาส์ 2 
อยูใ่กลแ้หล่ง
ชุมชน เช่น วดั 

โรงเรียน 
ธนาคาร เป็นตน้ 

การเดิน
ทางเขา้ออกของ
โครงการบา้น
จดัสรรรุ่งเรือง 
ควอลิต้ี เฮาส์ 2 มี
ความสะดวก 

(4.64 : มากท่ีสุด) (4.59 : มากท่ีสุด) (4.74 : มากท่ีสุด) (4.79 : มากท่ีสุด) (4.83 : มากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 7 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ 
โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามแบบบา้นโครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 
 

ส่วนประสม
การตลาด 

แบบบ้านทีซื่้อกบัโครงการ 

แบบรุ่งเรือง แบบรุ่งอรุณ แบบรุ่งทรัพย์ แบบรุ่งธนา แบบรุ่งนภา 
ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

การใหส่้วนลด
ราคาบา้น/ท่ีดิน/
จ านวนเงินดาวน ์
ประมาณร้อยละ 
3 - 5 ของราคา
บา้นหรือท่ีดิน 

การแจกของหรือ
แถมสินคา้ มีให้
เลือกหลายแบบ 
เช่น เฟอร์นิเจอร์ 
เคร่ืองปรับ 

อากาศ ชุดครัว 
เป็นตน้ 

การใหส่้วนลด
ราคาบา้น/ท่ีดิน/
จ านวนเงินดาวน ์
ประมาณร้อยละ 
3 - 5 ของราคา
บา้นหรือท่ีดิน 

การใหส่้วนลด
ราคาบา้น/ท่ีดิน/
จ านวนเงินดาวน ์
ประมาณร้อยละ 
3 - 5 ของราคา
บา้นหรือท่ีดิน 

การแจกของหรือ
แถมสินคา้ มีให้
เลือกหลายแบบ 
เช่น เฟอร์นิเจอร์ 
เคร่ืองปรับ 

อากาศ ชุดครัว 
เป็นตน้ 

(4.50 : มากท่ีสุด) (4.05 : มาก) (4.46 : มากท่ีสุด) (4.48 : มากท่ีสุด) (4.19 : มาก) 
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ตารางที่ 8 แสดงสรุปค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ 
โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามแบบบา้นโครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ส่วนประสม
การตลาด 

แบบบ้านทีซื่้อกบัโครงการ 

แบบรุ่งเรือง แบบรุ่งอรุณ แบบรุ่งทรัพย์ แบบรุ่งธนา แบบรุ่งนภา 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ สีบา้นและ

หลงัคา มีความ
สวยงาม มีความ
กลมกลืนกบัแบบ

บา้นของ
โครงการ 

สีบา้นและ
หลงัคา มีความ
สวยงาม มีความ
กลมกลืนกบัแบบ

บา้นของ
โครงการ 

จ านวนแปลง 
(202 แปลง) ท่ี
จดัสรรภายใน
โครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรือง 
ควอลิต้ี เฮาส์ 2 

สีบา้นและ
หลงัคา มีความ
สวยงาม มีความ
กลมกลืนกบัแบบ

บา้นของ
โครงการ 

จ านวนแปลง 
(202 แปลง) ท่ี
จดัสรรภายใน
โครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรือง 
ควอลิต้ี เฮาส์ 2 

(2.57 : นอ้ย) (2.59 : นอ้ย) (2.57 : นอ้ย) (2.83 : ปานกลาง) (2.67 : ปานกลาง) 

ดา้นราคา ระยะเวลาผอ่น
เงินดาวน์ 12 
เดือน หรือ  
18 เดือน 

การช าระเงินจอง
และเงินดาวน์
ดว้ยบตัรเครดิต

ได ้

การช าระเงินจอง
และเงินดาวน์
ดว้ยบตัรเครดิต

ได ้

การช าระเงินจอง
และเงินดาวน์
ดว้ยบตัรเครดิต

ได ้

การช าระเงินจอง
และเงินดาวน์
ดว้ยบตัรเครดิต

ได ้
(2.79 : ปานกลาง) (2.73 : ปานกลาง) (2.75 : ปานกลาง) (2.79 : ปานกลาง) (2.73 : ปานกลาง) 

ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

ท่ีต ั้งของ
ส านกังานขาย อยู่
ในท าเลท่ีสะดวก 
เช่น อยูใ่กลท่ี้
ท างาน อยูใ่กล้
ญาติ หรือเพื่อน 

เป็นตน้ 

การออกงาน
แสดงสินคา้ตาม
หา้งสรรพสินคา้ 
การจดับูท ของ
โครงการบา้นจดั
รุ่งเรือง ควอลิต้ี 
เฮาส์ 2 มีความ
โดดเด่นกว่า
โครงการอ่ืน 

การออกงาน
แสดงสินคา้ตาม
หา้งสรรพสินคา้ 
การจดับูท ของ
โครงการบา้นจดั
รุ่งเรือง ควอลิต้ี 
เฮาส์ 2 มีความ
โดดเด่นกว่า
โครงการอ่ืน 

ท่ีต ั้งของ
ส านกังานขาย อยู่
ในท าเลท่ีสะดวก 
เช่น อยูใ่กลท่ี้
ท างาน อยูใ่กล้
ญาติ หรือเพื่อน 

เป็นตน้ 

ทิศทางการวาง
ต าแหน่งบา้น
จดัสรรของ
โครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรืองค
วอลิต้ี เฮาส์ 2 
สอดคลอ้งกบั
ความเช่ือ หรือ
ตามหลกัฮวงจุย้ 

(2.29 : นอ้ย) (2.50 : นอ้ย) (2.79 : ปานกลาง) (2.54 : นอ้ย) (2.67 : ปานกลาง) 
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ตารางที่ 8 แสดงสรุปค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ 
โครงการบา้นจดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามแบบบา้นโครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรืองควอลิต้ี เฮาส์ 2 จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 
 

ส่วนประสม
การตลาด 

แบบบ้านที่ซ้ือกับโครงการ 

แบบรุ่งเรือง แบบรุ่งอรุณ แบบรุ่งทรัพย์ แบบรุ่งธนา แบบรุ่งนภา 
ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

พนักงานขาย แต่ง
กายดว้ย เคร่ือง 

แบบของโครงการ   
มีความเรียบร้อย 
และสวยงาม 

พนักงานขายมี
ความสุภาพ 

มารยาทด ีมีการ
กล่าวทกัทายลูกคา้

สม ่าเสมอ 

พนักงานขายมี
ความสามารถใน
การแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหน้าได ้เช่น 
กรณีลูกคา้เตรียม
เอกสารมาไม่
ครบถว้น หรือ 

เตรียมเงินค่ามดัจ า
มาไม่ครบ 
 เป็นตน้ 

พนักงานขายมี
อธัยาศยัดี เป็นมิตร

และ มีความ
กระตือรือร้นใน
การให้บริการ 

พนักงานขายมี
ความรู้ ความ 

สามารถในการให้
ขอ้มูลเก่ียวกบับา้น

จดัสรรของ
โครงการบา้น
จดัสรร รุ่งเรือง 

ควอลิต้ี เฮาส์ 2 ได ้

(2.14 : น้อย) (2.91 : ปานกลาง) (2.76 : ปานกลาง) (2.67 : ปานกลาง) (2.77 : ปานกลาง) 
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ประวตัิผู้เขยีน 

 
ช่ือ – สกลุ  นายอทัธภพ เดชอานนัทภ์ร  
 
วัน เดือน ปีเกิด  2  พฤศจิกายน 2511 
 
ประวัติการศึกษา   

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 วิชาเอกเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม) 
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ประวัติการท างาน พ.ศ. 2532 -  2533  บริษทั สถาปนิก A8 จ  ากดั  จงัหวดัเชียงใหม่ 
                                         พ.ศ. 2533 – 2539  บริษทั เมย3์7 จ  ากดั  จงัหวดัเชียงใหม่  
                                         พ.ศ. 2540 - 2545  บริษทั เชียงใหม่เทสต้ิงเซนตเ์ตอร์ จ  ากดั 
                                         พ.ศ. 2545 – 2550  บริษทั พลสั สถาปนิก จ ากดั 
                                         พ.ศ. 2550-2552 บริษทั เชียงใหม่ทูโทน จ ากดั 
                                         พ.ศ. 2552-2553 บริษทั เชียงใหม่ ทรู จ  ากดั  
                                         พ.ศ. 2553-ปัจจุบนั บริษทั แฝดเชียงใหม่ จ  ากดั  
 
 

 


