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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ตอ่ส่วนประสมการตลาดบริการของโครงการบ้าน

จัดสรรศุภาลัยวิลล์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทําการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ท่ีซื้อ เจ้าของบ้าน ผู้มีอํานาจใน

การตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรหรือผู้ร่วมในการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรและผู้ท่ีอยู่อาศัยในโครงการบ้านจัดสรรศุภาลัยวิลล์

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 231 ราย และนําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ 

และค่าเฉล่ีย สรุปผลการศกึษาได้ดังนี้ 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท ภูมิลําเนาเดิมอยู่ในจังหวัดเชียงใหม ่ 

ไม่เคยซ้ือบ้านจัดสรรมาก่อน  แบบบ้านที่ลูกค้าเลือกมากที่สุดเป็นแบบบ้านศุภหทัย  ขนาดท่ีดิน 61 – 70  ตารางวา ราคา

บ้านพร้อมที่ดิน 2,500,000 – 4,000,000  บาท  วัตถุประสงค์ในการซ้ือเพื่อเป็นบ้านหลังแรกและอยู่อาศัย  ทราบข่าว

ข้อมูลโดยลูกค้าทราบด้วยตนเอง  เหตุผลในการเลือกซ้ือบ้านจัดสรรโครงการศุภาลัยวิลล์เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  

เพราะการเดินทางสะดวก  จํานวนสมาชิกในบ้าน 3 – 4 คน มีการสอบถามข้อมูลจํานวน 2 โครงการก่อนการตัดสินใจซ้ือ

บ้านและใช้เวลาในการตัดสินใจภายใน 1 สัปดาห์ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของโครงการศุภาลัยวิลล์เชียงใหม ่ 

จังหวัดเชียงใหม่  พบว่าความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลอยู่ในระดับมาก ได้แก ่ 

ด้านผลิตภัณฑ์  และความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีในระดับปานกลาง ได้แก ่ 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย รองลงมาคือ  ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ด้านราคา  ด้านบุคลากร  

ด้านกระบวนการ  และด้านส่งเสริมทางการตลาด  ตามลําดับ 

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดบริการของโครงการศุภาลัยวิลล์เชียงใหม ่

จังหวัดเชียงใหม่ ทีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 10 ลําดับ ได้แก่ ทําเลท่ีตั้งโครงการอยู่ติดกับถนนใหญ่ (ด้านผลิตภัณฑ์)  รองลงมาคือ 

บ้านทุกหลังมีการตอกเสาเข็มเพิ่มความแข็งแรง (ด้านผลิตภัณฑ์)  โครงการมีการถมดินสูงนํ้าไม่ท่วม (ด้านผลิตภัณฑ์)   

มีบ้านตัวอย่างให้เลือกชมทุกแบบบ้าน (ด้านผลิตภัณฑ์ )  ทําเลท่ีตั้งโครงการอยู่ใกล้แหล่งอํานวยความสะดวก 

(ด้านผลิตภัณฑ์)  คุณภาพงานก่อสร้างได้มาตรฐาน (ด้านผลิตภัณฑ์)  การวางผังบริเวณบ้านภายในโครงการเหมาะสมเป็น

                                                            
 * นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับผูบ้ริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
**  รองศาตราจารย ์อาจารย์ประจําภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระเบียบเรียบร้อย (ด้านผลิตภัณฑ์)  พื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านมีขนาดเพียงพอ ต่อความต้องการ (ด้านผลิตภัณฑ์) วัสดุที่

นํามาก่อสร้างท่ีได้มาตรฐาน (ด้านผลิตภัณฑ์) และบ้านทุกหลังมีท่ีจอดรถในบ้านอย่างน้อย 2 คัน (ด้านผลิตภัณฑ์)  

ตามลําดับ 

ABSTRACT 

This independent study aimed to explore customers satisfaction towards marketing mix of Supalai Ville 

Chiang Mai housing project , Chiang Mai. The data were complied from 231 questionnaires distributed to customers 

who bought and lived in this housing project. The given data were 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 a male, 31 to 40 years old , bachelor's 

degree graduated, married, 3 to 4 person in family. private company working, 20,001 to 40,000 Baht income per 

month and had never bought a house in housing project before." Supahatai " is the most popular house style that 

had land 61 to 70 squarewah. The price range of land and house of Supahatai is 2,500,000 to 4,000,000 Baht. 

The objective of buying is being a first house.  From the customer  inquiry, I found that the main reason that 

customers choose a house in Supalai Ville Chiang Mai because this housing project had a good traveling to many 

attractions. Customers had finding information about 3 housing  project and took 1 week to make a decision. 

 The study of customer's satisfaction towards the marketing mix of Supalai Ville Chiang Mai showed that the 

marketing mix with the high level of significance was product while the marketing mix with the medium level of 

significance was distribution channels.  Secondary are presentation, price, personnel, process, and promotion 

respectively. 

 The 10 sub-factors of the marketing mix factors for the customer's satisfaction with Supalai Ville Chiang 

Mai housing project with the highest average were as followed.   Location of the housing project close to the 

highway.(productivity)  Piling construction beneath every house to gain strength of the foundation.(productivity)  High 

land without flooding. (productivity)   Example house every house style to make a decision. (productivity)   Close to 

many attractions.(productivity)  Standard quality of constructions. (productivity)  Good and orderly layout of housing 

project. ( productivity)   Enough usable area. ( productivity)   Standard quality of materials. ( productivity)   At least 2 

parking lot each house.(productivity) 

บทนํา 
            จากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) หรือ REIC เปิดเผยว่า ได้สํารวจโครงการท่ีอยู่

อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2556 โดยนับเฉพาะโครงการท่ีเหลือขายไม่ตํ่ากว่า 6 หน่วย พบว่ามีโครงการท่ีอยู่ระหว่าง

ขายท้ังส้ิน 25,100  หน่วย แบ่งเป็น บ้านจัดสรร 68% หรือ 14,800  หลัง อาคารชุด 31% หรือ 6,700  หน่วย และบ้านพัก

ตากอากาศ 1% หรือ 90 หลัง  สําหรับบ้านจัดสรรมีโครงการอยู่ระหว่างขาย 131 โครงการ 14,800  หลัง  มูลค่ารวม 
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50,600 ล้านบาท ในจํานวนน้ีมีหน่วยเหลือขาย 6,600  หลัง มูลค่ารวม 2,210 ล้านบาท ซ่ึงพบว่ามี 9 โครงการที่เปิดขาย

มาก่อนปี 2553 แบ่งเป็นอําเภอสันกําแพง 1,700 หลัง  หางดง 1,500 หลัง สันทราย 1,100 หลัง เมืองเชียงใหม่ 1,000  

หลัง และอําเภออ่ืน ๆ อีก 1,300 หลัง โดยบ้านเด่ียวมีหน่วยเหลือขายมากที่สุดคือ 5,400 หลัง   
จะเห็นได้ว่า มีบ้านเด่ียวเหลือขายมาในปี 2557  เป็นจํานวนมาก นั้นหมายความว่าใน 2557  และในปี 2558  

การแข่งขันในตลาดบ้านเด่ียวจะความเข้มข้นเป็นอย่างมาก ซ่ึงจะเป็นปัญหาต่อการขายบ้านเม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน ๆ   

ท่ีผ่านมาภาพรวมตลาดท่ีอยู่อาศัยจังหวัดเชียงใหม่ นับจากเดือนพฤศจิกายน 2556  ถึงเมษายน 2557 ถือว่าซบเซาจาก

ผลกระทบปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง สังเกตว่าแทบไม่มีผู้ประกอบการเปิดตัวบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมท่ีเป็น

โครงการใหม่ แต่ใช้วิธีเปิดเฟสใหม่ในโครงการเดิม หรือนําโครงการท่ีอยู่ระหว่างการขายมาจัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอด เช่น 

บริษัทพัฒนาท่ีดินจากกรุงเทพฯรายหนึ่งเปิดขายบ้านเด่ียวราคา 6-7 ล้านบาท ก่อนหน้าน้ีได้จัดโปรโมชั่นลดราคายูนิตละ 

1 ล้านบาท  ซ่ึงแนวโน้มในช่วงครึ่งปีหลังกําลังซื้อน่าจะเริ่มฟื้นตัว เน่ืองจากการเมืองเริ่มสงบ  สําหรับบริษัทพัฒนาท่ีดิน

จากกรุงเทพฯท่ีเปิดโครงการในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บมจ.ควอลิต้ี เฮ้าส์ (คิวเฮ้าส์) เตรียมเปิดตัว

บ้านเด่ียวแบรนด์ลัดดารมย์ ราคาเฉล่ียกว่า 3 ล้านบาทเร็ว ๆ น้ี บมจ.แสนสิริ ปีท่ีผ่านมาเปิดตัวโครงการบ้านเด่ียวเศรษฐ

สิริ สันทรายเชียงใหม่ และดีคอนโด ราคา 1 ล้านต้น ๆ หลายโครงการ บมจ.พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค เปิดตัวบ้านเด่ียวราคา

กว่า 3 ล้านบาท บมจ.เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซ่ิง เปิดตัวคอนโดฯ ดิ อามองต์ บนถนนซูเปอร์ไฮเวย์ ราคาเริ่มต้นหน่วยขายละกว่า  

1 ล้านบาท บมจ.ศุภาลัย เปิดตัวบ้านจัดสรรและคอนโดฯหลายโครงการ บมจ.ปริญสิริ มีกระแสข่าวซื้อท่ีดินบริเวณถนน

เชียงใหม่-แม่ริม ฯลฯ (กําลังซ้ือบ้าน “บ้านเดี่ยว” เชียงใหม่พื้นรับการเมืองนิ่ง, 2557: ออนไลน์) 

บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ก่อต่ังเม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2532  โดยกลุ่มผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้าน

การพัฒนาท่ีดิน อันประกอบด้วย สถาปนิก วิศวกร และนักวิชาการ ได้ร่วมกันก่อต้ัง บริษัท ศุภาลัย จํากัด โดยเริ่ม

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะเพื่อเป็นท่ีอยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์อย่างเป็นทางการโดยมีทุน 

จดทะเบียน 100,000,000 บาท (หน่ึงร้อยล้านบาทถ้วน)  โดยในระยะแรกได้ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการสร้างบ้านเด่ียว  

และทาวน์เฮ้าส์ ในลักษณะโครงการบ้านจัดสรร ต่อมาจึงขยายธุรกิจสู่โครงการอาคารชุด อาคารสํานักงาน และรีสอร์ท

โรงแรม (บริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน), 2557ก: ออนไลน์)  โดยเริ่มโครงการในเขตกรุงเทพมหานครฯ และเขตปริมณฑล

ในช่วงแรกของการเปิดดําเนินการ  และในปี 2553 ได้มีการขยายโครงการบ้านจัดสรรมายังจังหวัดเชียงใหม่  เริ่มเปิดขาย

โครงการ ศุภาลัยวิลล์เชียงใหม่ เป็นโครงการแรก มีบ้านขายจํานวน 235  หลัง ในปี 2554  เริ่มเปิดขายโครงการ  

ศุภาลัยการ์เด้นวิลล์ แอร์พอร์ต  มีบ้านขายจํานวน 105 หลัง  ในปี 2555 เริ่มเปิดขายโครงการ  ศุภาลัยพาร์ควิลล ์ 

ช้างเผือก  มีบ้านขายจํานวน 115  หลัง ในปี 2556 เปิดขายโครงการ ศุภาลัยโมด้า มีบ้านขายจํานวน 139  หลัง  

ในปี 2557 เริ่มเปิดขายโครงการ ศุภาลัยการ์เด้นวิลล์ วงแหวนสันกําแพง  มีบ้านขายจํานวน  345 หลัง ในช่วงปลายปี 

2557 น้ีจะเปิดขายโครงการ ศุภาลัยวิลล์โชตนา-รวมโชค มีบ้านขายจํานวน 112  หลัง โดยสรุป มีโครงการท้ังหมดใน

จังหวัดเชียงใหม่จํานวน  6  โครงการ ขายหมดทั้งโครงการแล้ว 2 โครงการ คือ โครงการ ศุภาลัยการ์เด้นวิลล ์ แอร์พอร์ต 
และ โครงการ ศุภาลัยวิลล์เชียงใหม่ และในปี 2558 คาดว่าจะมีการขยายงานอีก 2 โครงการ (บริษัท ศุภาลัย จํากัด
(มหาชน), 2557ข)   

จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมาพอจะสรุปประเด็นปัญหาได้ว่า ในปี 2558 จะมีปริมาณบ้านเหลือขายเป็นจํานวนมาก

จากหลาย ๆ โครงการของผู้ประกอบการ และ ประกอบกับการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหญ่ จากกรุงเทพมหานครฯ 
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ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการแข่งขันท่ีสูงในปี 2558 นี้  ดังนั้นทางผู้ศึกษาซ่ึงปฏิบัติงานอยู่ใน บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)     

จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมทางการตลาดของโครงบ้านจัดสรร  ของบริษัท  

ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาเลือกศึกษาโครงการ  ศุภาลัยวิลล์เชียงใหม ่ 

เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีขายหมดแล้วท้ังโครงการแล้ว  มีผู้อยู่อาศัย  และมีทําเลท่ีตัง้โครงการอยู่ในแนวถนนวงแหวนรอบ

กลางออกไป ซ่ึงเป็นทําเลเดียวกับโครงการที่กําลังเปิดขายอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต 

ผู้ศึกษาต้องการศึกษาในเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโครงการบ้านจัดสรร 

ศุภาลัยวิลล์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนําผลการศึกษาในคร้ังน้ีไปปรับปรุงกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของทาง

บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของลูกค้าและเป็นข้อมูลสําหรับการวางแผนของโครงการท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต

ภายในจังหวัดเชยีงใหม่ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโครงการบ้านจัดสรร โครงการศุภาลัย

วลิล์เชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม่  

นิยามศัพท์  

  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่แต่ละบุคคลแสดงออกถึงความยินดี ความพอใจและประทับใจของลูกค้า

ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของโครงการบ้านจัดสรรโครงการศุภาลัย วิลล์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

  ลูกค้า  หมายถึง ผู้ที่ซื้อ เจ้าของบ้าน ผู้มีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรหรือผู้ร่วมในการตัดสินใจซ้ือบ้าน

จัดสรรและผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการศุภาลัยวิลล์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   

  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง เคร่ืองมือท่ีต้องใช้ร่วมกันเพื่อสนองความต้องการของตลาด

เป้าหมายให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยด้านต่างๆ ดังน้ี  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจําหน่าย   

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการและด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

  โครงการศุภาลัยวิลล์เชียงใหม่  หมายถึง โครงการบ้านจัดสรรที่ดําเนินการโดย บริษัท ศุภาลัย  จํากัด(มหาชน)  

ต้ังอยู่บริเวณ ถนนวงแหวนสมโภชเชียงใหม่  700 ปี ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีจํานวนบ้านท่ีอยู่อาศัย

ท้ังหมดท้ังโครงการ  233  หลัง 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโครงการบ้านจัดสรรศุภาลัยวิลล์เชียงใหม ่ 

จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งศึกษาตามกรอบแนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า ต่อส่วนประสมทางการตลาด อันได้แก ่ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด  ด้านบุคคล  ด้านกระบวนการและ

ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
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 วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาได้กําหนดขอบเขตการศึกษาเพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ

โครงการบ้านจัดสรรศุภาลัยวิลล์เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  

2. ข้ันตอนการศึกษา 

ผู้ศึกษาได้ดําเนินการศึกษาดังน้ี 1) รวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้น 2) สร้างแบบสอบถาม 3) เก็บรวบรวมข้อมูล       

4) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  และ 5) จัดทําและนําเสนอรายงาน 

3. ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย จํานวนผู้ซื้อบ้านจัดสรรในโครงการศุภาลัยวิลล์เชียงใหม่  จังหวัด

เชียงใหม่  เพียงโครงการเดียวซึ่งมีจํานวนประชากรท้ังหมด  231  ราย (แปลงจําหน่าย 235 แปลง  จําหน่ายเป็นที่ดินเปล่า 

2 แปลงและมีบ้านท่ีไม่มีผู้อยู่อาศัย 2 แปลง) โดยจะทําการศึกษาประชากรทั้งหมด จากผู้ท่ีซ้ือบ้าน เจ้าของบ้าน   

ผู้มีอํานาจในการตัดสินใจซื้อบ้านหรือผู้ร่วมในการตัดสินใจซือ้บ้านและผู้ที่อาศัยอยู่ในโครงการ  จากจํานวนบ้านท้ังหมดใน 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังน้ี ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับลูกค้า  

ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมทางการตลาดของทางโครงการ และข้อมูลปัญหาท่ีพบในการใช้

บริการ และข้อเสนอแนะ โดยใช้คําถามแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงได้กําหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนใน

แต่ละระดับและหลักเกณฑ์การแปล ความหมายของระดับค่าเฉลี่ย (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2546: 75) การวิเคราะห์ข้อมูล 

เชิงปริมาณ  โดยนําข้อมูลท่ีได้วิเคราะห์โดย ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) สรุปผลการศึกษานําเสนอในรูปของตารางประกอบ 

คําบรรยาย  

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับลูกค้า 

             จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส การศึกษา

ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท ภูมิลําเนาเดิมอยู่ในจังหวัด

เชียงใหม่  ไม่เคยซ้ือบ้านจัดสรรมาก่อน  แบบบ้านท่ีลูกค้าเลือกมากท่ีสุดเป็นแบบบ้านศุภหทัย  ขนาดที่ดิน 61 – 70  

ตารางวา ราคาบ้านพร้อมท่ีดินอยู่ในช่วง 2,500,000 – 4,000,000  บาท  วัตถุประสงค์ในการซ้ือเพื่อเป็นบ้านหลังแรก

และอยู่อาศัย  ทราบข่าวข้อมูลโดยลูกค้าทราบด้วยตนเอง  เหตุผลในการเลือกซ้ือบ้านจัดสรรโครงการ ศุภาลัยวิลล ์

เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  เพราะการเดินทางสะดวก  จํานวนสมาชิกในบ้าน 3 – 4 คน การสอบถามข้อมูลจํานวน  

2 โครงการก่อนการตัดสินใจซ้ือบ้านและใช้เวลาในการตัดสินใจภายใน 1 สัปดาห์ 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการ  

ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยย่อยของส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด คือ 

ทําเลท่ีต้ังโครงการติดกับถนนใหญ่  

ด้านราคา ปัจจัยย่อยของส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้านราคาที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ  บ้านถูกกว่า

เม่ือเทียบกับบ้านลักษณะเดียวกันของโครงการอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงระดับเดียวกัน 

  ด้านช่องทางจัดจําหน่าย  ปัจจัยย่อยของส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้านช่องทางจัดจําหน่ายที่มีความ

พึงพอใจสูงสุด คือ  เวลาเปิดจําหน่าย (9.00-18.00 น.) มีความเหมาะสม 

            ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยย่อยของส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมี

ความพึงพอใจสูงสุด คือ  โครงการมีการโฆษณาตามสื่อป้ายคัทเอาท์ตามสี่แยกในตัวเมือง 

            ด้านบุคลากร ปัจจัยย่อยของส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้านบุคลากรที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ 

มารยาท บุคลิกภาพและอัธยาศัยที่ดีของพนักงาน 

ด้านกระบวนการ ปัจจัยย่อยของส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้านกระบวนการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด 

คือ  กระบวนการเตรียมเอกสารประกอบซ้ือบ้าน 

ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยย่อยของส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการ

สร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ความกว้างของถนนในโครงการเหมาะสมดี 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโครงการบ้าน

จัดสรรศุภาลัยวิลล์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จําแนกตามเพศ อาชีพหลักและการเคยซ้ือบ้านจัดสรรมาก่อน

หรือไม่ 

1. จําแนกตามเพศ 

ความพึงพอใจต่อด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้าท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน

ผลิตภัณฑ์ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ บ้านทุกหลังมีการตอกเสาเข็มเพิ่มความ

แข็งแรง  และลูกค้าท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก  

โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่  ทําเลท่ีต้ังโครงการติดกับถนนใหญ่  

             ความพึงพอใจต่อด้านราคา ลูกค้าท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน

ราคาในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่  บ้านถูกกว่าเม่ือเทียบกับบ้านลักษณะ

เดียวกันของโครงการอ่ืนท่ีอยู่ใกล้เคียงระดับเดียวกัน  และลูกค้าท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง

การตลาดบริการด้านราคาในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่  จํานวนเงินดาวน์

ตํ่าสุด 5% มีความเหมาะสม 

             ความพึงพอใจต่อด้านช่องทางจัดจําหน่าย ลูกค้าท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด

บริการด้านช่องทางจัดจําหน่ายในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ ได้แก่  เวลาเปิดจําหน่าย

(9.00-18.00 น.) มีความเหมาะสม และลูกค้าท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน
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ช่องทางจัดจําหน่ายในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่  สํานักงานขายของโครงการ

ต้ังอยู่ภายในโครงการและสามารถเข้าติดต่อได้ง่าย                    

ความพึงพอใจต่อด้านการส่งเสริมทางการตลาด ลูกค้าท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง

การตลาดบริการด้านการส่งเสริมทางการตลาดในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่  

โครงการมีการโฆษณาตามสื่อป้ายคัทเอาท์ตามส่ีแยกในตัวเมือง และลูกค้าท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อส่วนประสม

ทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมทางการตลาดในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 

ไดแ้ก่  โครงการมีการโฆษณาตามส่ือป้ายคัทเอาท์ตามสี่แยกในตัวเมืองเชียงใหม่ 

  ความพึงพอใจต่อด้านบุคลากร ลูกค้าท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน

บุคลากรในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่  มารยาทบุคลิกภาพและอัธยาศัยที่ดีของ

พนักงาน และลูกค้าท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคลากรในระดับปานกลาง 

โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ มารยาทบุคลิกภาพและอัธยาศัยที่ดีของพนักงาน 

ความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการ ลูกค้าท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ด้านกระบวนการในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่  กระบวนการเตรียมเอกสาร

ประกอบซ้ือบ้าน  และลูกค้าท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการในระดับ

ปานกลาง โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ กระบวนการโอนกรรมสิทธิ์  

               ความพึงพอใจต่อด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ลูกค้าท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจ

ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพในระดับปานกลางโดยปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่  การวางผังโครงการเหมาะสมดี   และลูกค้าท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อส่วน

ประสมทางการตลาดบริการด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย

ความพึงพอใจสูงสุด ไดแ้ก่  ความสะอาดของถนนภายในโครงการ  

2. จําแนกตามอาชีพหลัก 

 ความพึงพอใจต่อด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้าท่ีเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจต่อส่วน

ประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่  บ้านทุก

หลังมีการตอกเสาเข็มเพิ่มความแข็งแรง ลูกค้าท่ีเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด

บริการด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ โครงการมีการถมดินสูงนํ้าไม่

ท่วม ลูกค้าท่ีเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก 

โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่  ทําเลท่ีตั้งโครงการติดกับถนนใหญ่ และลูกค้าที่ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ

มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจสูงสุด ได้แก ่ ทําเลที่ต้ังโครงการติดกับถนนใหญ่  
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ความพึงพอใจต่อด้านราคา ลูกค้าท่ีเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าของกิจการส่วนตัวและอาชีพ

อ่ืนๆ มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคาในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด

ได้แก่  บ้านถูกกว่าเม่ือเทียบกับบ้านลักษณะเดียวกันของโครงการอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงระดับเดียวกัน และลูกค้าที่เป็นพนักงาน

บริษัทเอกชนมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคาในระดับปานกลางโดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย

ความพึงพอใจสูงสุดได้แก่  จํานวนเงินดาวน์ตํ่าสุด  5% มีความเหมาะสม  

ความพึงพอใจต่อด้านช่องทางจัดจําหน่าย ลูกค้าท่ีเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน

บริษัทเอกชน  เจ้าของกิจการส่วนตัว และอาชีพอ่ืน ๆ มีความวามพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน

ช่องทางจัดจําหน่ายในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยที่ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ เวลาเปิดจําหน่าย 

(9.00-18.00 น.) มีความเหมาะสม   

 ความพึงพอใจต่อด้านการส่งเสริมทางการตลาด ลูกค้าท่ีเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน

บริษัทเอกชน  เจ้าของกิจการส่วนตัว และอาชีพอื่นๆมคีวามพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริม

ทางการตลาดในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ โครงการมีการโฆษณาตามส่ือ

ป้ายคัทเอาท์ตามสี่แยกในตัวเมืองเชียงใหม่    

              ความพึงพอใจต่อด้านบุคลากร ลูกค้าที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพอื่น ๆ มีความ 

พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคลากรในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

สูงสุดได้แก่  วิศวกรควบคุมงานประจําแปลงบ้านให้ข้อมูลเป็นอย่างดี ลูกค้าท่ีเป็นพนักงานบริษัทเอกชนและที่เป็นเจ้าของ

กิ จก ารส่ วน ตั วมี ค วามพึ งพ อ ใจต่ อ ส่ วนประสมทางการตลาดบริก าร ด้ าน บุคลากรในระดับปานกลาง  

โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ มารยาท บุคลิกภาพและอัธยาศัยที่ดีของพนักงาน  

ความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการ ลูกค้าท่ีเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจต่อส่วน

ประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่  

กระบวนการจองบ้านง่ายไม่ยุ่งยาก ลูกค้าที่เป็นพนักบริษัทเอกชนมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้าน

กระบวนการในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ กระบวนการเตรียมเอกสารประกอบ

ซ้ือบ้าน ลูกค้าท่ีเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการในระดับ

ปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดได้แก่  กระบวนการเตรียมเอกสารย่ืนกู้ธนาคารไม่ยุ่งยาก  

และลูกค้าที่ประกอบอาชีพอื่น ๆ มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการในระดับปานกลาง  

โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดได้แก่  กระบวนการโอนกรรมสิทธิ์ 

ความพึงพอใจต่อด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ลูกค้าที่เป็นข้าราชการหรือพนักงาน

รัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพในระดับ

ปานกลาง โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดได้แก่ ความร่ืนรมย์ภายในโครงการ  ลูกค้าท่ีเป็นพนักงาน

บริษัทเอกชนมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการสรา้งและนําเสนอลักษณะทางกายภาพในระดับ

ปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดได้แก่ ความกว้างของถนนในโครงการเหมาะสมดี ลูกค้าท่ีเป็น

เจ้าของจิกการส่วนตัวมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
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ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดได้แก่ ความกว้างของถนนในโครงการเหมาะสมด ี 

และลูกค้าท่ีประกอบอาชีพอ่ืน ๆ มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดได้แก่ ความสะอาดของถนนภายใน

โครงการ  

3  จําแนกการเคยซ้ือบ้านจัดสรรมาก่อนหรือไม่ 

ความพึงพอใจต่อด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้าท่ีไม่เคยซ้ือบ้านจัดสรรมาก่อนและเคยซ้ือบ้านจัดสรรมาก่อนมีความ 

พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด

ไดแ้ก่ ทําเลท่ีต้ังโครงการติดกับถนน 

ความพึงพอใจต่อด้านราคา ลูกคา้ท่ีไม่เคยซ้ือบ้านจัดสรรมาก่อนมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด

บริการด้านราคาในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดได้แก่  จํานวนเงินดาวน์ตํ่าสุด 5%  

มีความเหมาะสม  และลูกค้าที่เคยซื้อบ้านจัดสรรมาก่อนมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคาใน

ระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดได้แก่  บ้านถูกกว่าเม่ือเทียบกับบ้านลักษณะเดียวกันของ

โครงการอื่นที่อยู่ใกล้เคียงระดับเดียวกัน   

ความพึงพอใจต่อด้านช่องทางจัดจําหน่าย ลูกค้าท่ีไม่เคยซ้ือบ้านจัดสรรมาก่อน มีความพึงพอใจต่อส่วน

ประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางจัดจําหน่ายในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด

ได้แก่ เวลาเปิดจําหน่าย (9.00-18.00 น.) มีความเหมาะสม ลูกค้าท่ีเคยซ้ือบ้านจัดสรรมาก่อนมีความพึงพอใจต่อส่วน

ประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางจัดจําหน่ายในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด

ไดแ้ก่  สํานักงานขายของโครงการต้ังอยู่ภายในโครงการและสามารถเข้าติดต่อได้ง่าย  

            ความพึงพอใจต่อด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้าท่ีไม่เคยซื้อบ้านจัดสรรมาก่อนและเคยซ้ือบ้านจัดสรรมา

ก่อนมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดในระดับปานกลางโดยปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดได้แก่  โครงการมีการโฆษณาตามส่ือป้ายคัทเอาท์ตามสี่แยกในตัวเมืองเชียงใหม่  

  ความพึงพอใจต่อด้านบุคลากร ลูกค้าท่ีไม่เคยซื้อบ้านจัดสรรมาก่อนและเคยซ้ือบ้านจัดสรรมาก่อนมีความ 

พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคลากรในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

สูงสุดได้แก ่ มารยาทบุคลิกภาพและอัธยาศัยท่ีดีของพนักงาน  

       ความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการ ลูกค้าที่ไม่เคยซ้ือบ้านจัดสรรมาก่อนมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง

การตลาดบริการด้านกระบวนการในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดได้แก่  กระบวนการ

เตรียมเอกสารประกอบซื้อ  ลูกค้าท่ีเคยซ้ือบ้านจัดสรรมาก่อนมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน

กระบวนการในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดได้แก่ กระบวนการจองบ้านง่ายไม่ยุ่งยาก 

  ความพึงพอใจต่อด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางการภาพ ลูกค้าที่ไม่เคยซ้ือบ้านจัดสรรมาก่อนมี

ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพในระดับปานกลาง  

โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดได้แก่  ความร่ืนรมย์ภายในโครงการ ลูกค้าท่ีเคยซ้ือบ้านจัดสรรมาก่อนมี
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ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพในระดับปานกลางโดย

ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดได้แก ่  ความกวา้งของถนนในโครงการเหมาะสมดี  

ส่วนที่ 4 สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของลูกค้า 

ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ พบมากที่สุด คือ มีแบบบ้านให้เลือกน้อยเกินไป               

ปัญหาด้านราคา พบมากที่สุด คือ ค่าสาธารณูปโภคหรือค่าสวนกลางแพงกว่าโครงอื่น 

  ปัญหาด้านช่องทางจัดจําหน่าย พบมากที่สุด คือ ไม่พบเห็นบูธขายของโครงการในห้างสรรพสินค้า  

  ปัญหาด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบมากที่สุด คือ ของแถมหลังโอนกรรมสิทธ์ไม่มีความเหมาะสม 

ปัญหาด้านบุคลากร พบมากที่สุด คือ พนักงานให้บริการ 

ปัญหาด้านกระบวนการ พบมากที่สุด คือ กระบวนการซ่อมแซมบ้านล่าช้า    

ปัญหาด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ พบมากที่สุด คือ ถนนทางเข้า–ออกโครงการคับแคบ 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

               ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการโครงการศุภาลัยวิลล์เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  อภิปลาย

ผลตามแนวคิดทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ(Service Marketing Mix : 7 Ps)   (อดุลย์ จาตรงคกุล, 2546)   

อันประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์  ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย  การส่งเสริมทางการตลาด  บุคลากร กระบวนการและ    

การสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ สามารถอภิปรายผลการศกึษากับ วรรณกรรมที่เก่ียวข้องได้ดังน้ี   

              ส่วนประสมทางการตลาด จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ลูกค้ามีความพึงพอใจ

อันดับแรกคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจักรพันธ์  ศิริจันทรพงค์ (2550) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านของผู้บริโภคในโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของอภิรัทธ  

วงค์ปัน (2555)  ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อผู้บริโภคในการซ้ือบ้านจากโครงการบ้านจัดสรรบนถนน

วงแหวนรอบ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดคือ ด้านผลิตภัณฑ ์  

แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของวัฒนชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ

ลูกค้าในการซ้ือบ้านในโครงการบ้านจัดสรร ดิเออบาน่า จังหวัดเชียงใหม่  ซ่ึงพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีลูกค้ามี

ความพึงพอใจสูงสุดคือ ปัจจัยด้านบุคลากร 

               ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีลูกค้ามีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ 

ทําเลท่ีต้ังโครงการติดกับถนนใหญ่ ซ่ึงสอดคล้องกับจักรพันธ์  ศิริจันทรพงค์ (2550)  ซ่ึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่

ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด คือ ทําเลท่ีตั้งโครงการสะดวกต่อการเดินทาง  แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

อภิรัทธ  วงค์ปัน (2555)  ซ่ึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดคือ คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่

ใช้ในการก่อสร้างบ้านมีคุณภาพได้มาตรฐานดี  และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของวัฒนชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา 

(2555) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดคือ โครงการมีชื่อเสียงเป็นที่น่าเช่ือถือ 
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               ด้านราคา จากผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยย่อยด้านราคาท่ีลูกค้ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ ราคาบ้าน

ถูกกว่าเม่ือเทียบกับบ้านลักษณะเดียวกันของโครงการอ่ืนท่ีอยู่ใกล้เคียงระดับเดียวกัน  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับจักรพันธ ์  

ศิริจันทรพงค์ (2550) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้านราคาท่ีลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  

แต่สอดคล้องกับอภิรัทธ วงค์ปัน (2555) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้านราคาที่ลูกค้าความพึงพอใจสูงสุด คือ ราคาบ้านถูกกว่า

เม่ือเทียบกับบ้านลักษณะเดียวกันของโครงการอื่นท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน  และไม่สอดคล้องกับวัฒนชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา 

(2555) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้านราคาที่ผู้ลูกค้ามีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ การแสดงราคาบ้านและราคาท่ีดินอย่าง

ชัดเจน 

               ด้านช่องทางจัดจําหน่าย จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านช่องทางจัดจําหน่ายท่ีลูกค้ามีค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจสูงสุดคือ เวลาเปิดจําหน่าย (9.00-18.00 น.) มีความเหมาะสม  ซึ่งไม่สอดคล้องกับจักรพันธ์  ศิริจันทรพงค์ 

(2550) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้านช่องทางจัดจําหน่ายที่ลูกค้ามีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ การจัดแสดงและขาย

โครงการภายในห้างสรรพสินค้า  ไม่สอดคล้องกับอภิรัทธ  วงค์ปัน (2555) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้านช่องทางจัดจําหน่ายที่

ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลโครงการได้ทางโทรศัพท์ได้ตลอด 24 

ชั่วโมง  และไม่สอดคล้องกับ วัฒนชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา (2555) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านช่องทางจัดจําหน่ายที่ลูกค้ามี

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ สถานท่ีจัดจําหน่ายเดินทางได้สะดวก 

              ด้านการส่งเสริมทางการตลาด จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมทางการตลาดท่ีลูกค้ามี

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ โครงการมีการโฆษณาตามส่ือป้ายคัทเอาท์ตามสี่แยกในตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งไม่สอดคล้อง

กับจักรพันธ์  ศิริจันทรพงค์ (2550) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมทางการตลาดท่ีลูกค้ามีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ

สูงสุด คือ การรับประกันผลงานของโครงการ และไม่สอดคล้องกับอภิรัทธ วงค์ปัน (2555) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้าน     

การส่งเสริมทางการตลาดที่ลูกค้ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ การโฆษณาตามส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ แต่สอดคล้องกับ  

วัฒนชัย อิศรางกูร ณ  อยุธยา (2555) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมทางการตลาดท่ีลูกค้ามีค่าเฉลี่ย              

ความพึงพอใจสูงสุด คือ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามส่ือต่าง ๆ เช่น ป้ายคัทเอาท์ วิทยุ โทรทัศน์ 

               ด้านบุคลากร จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านบุคลากรท่ีลูกค้ามีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ  

มารยาท บุคลิกภาพและอัธยาศัยท่ีดีของพนักงาน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับอภิรัทธ วงค์ปัน (2555) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้าน

บุคลากรท่ีลูกค้ามีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ความเอาใจใส่ลูกค้าของพนักงานขาย  แต่สอดคล้องกับ วัฒนชัย  

อิศรางกูร ณ อยุธยา (2555) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้านบุคลากร ท่ีลูกค้ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ พนักขายมี

กิริยาท่าทางที่สุภาพ 

              ด้านกระบวนการ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยดา้นกระบวนการท่ีลูกค้ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ 

กระบวนการเตรียมเอกสารประกอบซ้ือบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับอภิรัทธ  วงค์ปัน (2555) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้าน

กระบวนการ  ท่ีลูกค้ามีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ขั้นตอนในการซ้ือบ้านไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน  และสอดคล้องกับ 

วัฒนชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา (2555) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้านกระบวนการ  ท่ีลูกค้ามีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ 

ขั้นตอนการซ้ือขายมีความน่าเช่ือถือมาก 

               ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการสร้างและนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพท่ีลุกค้ามีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ  ความกว้างของถนนในโครงการเหมาะสมดี ซึ่งไม่
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สอดคล้องกับอภิรัทธ  วงค์ปัน (2555) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ท่ีลูกค้ามี

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือป้ายแสดงช่ือโครงการท่ีทางเข้าโครงการและไม่สอดคล้องกับวัฒนชัย อิศรางกูร ณ 

อยุธยา (2555) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ท่ีลูกค้ามีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ

สูงสุด คือ ความร่มร่ืนน่าอยู่ของโครงการ  

ข้อค้นพบ 

              จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโครงการบ้านจัดสรรศุภาลัยวิลล์

เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  ในครั้งนี้  ผู้ศึกษามีข้อค้นพบ ดังต่อไปนี้ 

             1.  จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญา

ตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท มีภูมิลําเนาเดิมอยู่ในจังหวัดเชียงใหม ่  

ไม่เคยซ้ือบ้านจัดสรรมาก่อน  แบบบ้านที่ลูกค้าเลือกมากที่สุดเป็นแบบบ้านศุภหทัย  ขนาดท่ีดิน 61 – 70  ตารางวา ราคา

บ้านพร้อมท่ีดินอยู่ในช่วง 2,500,000 – 4,000,000  บาท  วัตถุประสงค์ในการซื้อเพื่อเป็นบ้านหลังแรกและอยู่อาศัย  

ทราบข่าวข้อมูลของโครงการโดยลูกค้าทราบด้วยตนเอง เหตุผลในการเลือกซ้ือบ้านจัดสรรโครงการศุภาลัยวิลล์ เชียงใหม ่ 

จังหวัดเชียงใหม่  เพราะการเดินทางสะดวก  จํานวนสมาชิกในบ้าน 3 – 4 คน การสอบถามข้อมูลจํานวน 2 โครงการก่อน

การตัดสินใจซ้ือบ้านและใช้เวลาในการตัดสินใจภายใน 1 สัปดาห์ 

             2. จากการศึกษาพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโครงการศุภาลัยวิลล์

เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉล่ียสูงสุด ส่วนด้านการส่งเสริมทางการตลาดมี

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของลูกค้าน้อยที่สุด      

3. จากการศึกษาพบว่า 10 ลําดับระดับความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าต่อปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาด

บริการของโครงการศุภาลัยวิลล์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ทําเลท่ีต้ังโครงการอยู่ติดกับถนนใหญ่ (ด้านผลิตภัณฑ์)  

รองลงมาคือ บ้านทุกหลังมีการตอกเสาเข็มเพิ่มความแข็งแรง (ด้านผลิตภัณฑ์)  โครงการมีการถมดินสูงนํ้าไม่ท่วม 

(ด้านผลิตภัณฑ์)  มีบ้านตัวอย่างให้เลือกชมทุกแบบบ้าน (ด้านผลิตภัณฑ์)  ทําเลที่ตังโครงการอยู่ใกล้แหล่งอํานวยความ

สะดวก(ด้านผลิตภัณฑ์)  คุณภาพงานก่อสร้างได้มาตรฐาน (ด้านผลิตภัณฑ์) การวางผังบริเวณบ้านภายในโครงการ

เหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อย (ด้านผลิตภัณฑ์ )  พื้นที่ ใช้สอยของตัวบ้านมีขนาดเพียงพอ ต่อความต้องการ              

(ด้านผลิตภัณฑ์) วัสดุที่นํามาก่อสร้างท่ีได้มาตรฐาน (ด้านผลิตภัณฑ์) และบ้านทุกหลังมีท่ีจอดรถในบ้านอย่างน้อย 2 คัน 

(ด้านผลิตภัณฑ)์ ตามลําดับ 

4. จากการศึกษาพบว่า 10 ลําดับระดับความพึงพอใจน้อยสุดของลูกค้าต่อปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาด

บริการของโครงการศุภาลัยวิลล์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ กระบวนการติดตามความพึงพอใจในการบริการ 

(ด้านกระบวนการ) กระบวนการบวนบริการหลังการขาย (การซ่อมบํารุงบ้านในประกัน) (ด้านกระบวนการ) โครงการมี

การส่งข้อมูลให้ลูกค้าทาง SMS (ด้านการส่งเสริมทางการตลาด) โครงการมีการทํากิจกรรมสาธารณะร่วมกับชุมชน  

(ด้านการส่งเสริมทางการตลาด) โครงการมีการส่องข้อมูลให้ลูกค้าทางจดหมาย (ด้านการส่งเสริมทางการตลาด)  

โครงการมีส่วนลดราคาบ้าน(ด้านการส่งเสริมทางการตลาด) โครงการมีส่วนลดการจดจํานอง (ด้านการส่งเสริมทาง
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การตลาด) พนักงานซ่อมบํารุงให้บริการรวดเร็วถูกต้อง(ด้านบุคลากร) โครงการมีการโฆษณาตามสื่อวิทยุท้องถ่ิน      

(ด้านการส่งเสริมทางการตลาด)  และโครงการมีจํานวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ (ด้านบุคลากร) ตามลําดับจะ

เห็นได้ว่าทุกปัจจัยย่อยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  และปัจจัยย่อยส่วนใหญ่อยู่ในส่วนประสมทาง

การตลาดด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านกระบวนการและด้านบุคลากร  ซึ่งแสดงว่าทางโครงการศุภาลัยวิลล์

เชียงใหม่ ทางโครงการยังมีจุดอ่อนในส่วนประสมทางการตลาดบริการใน 3 ด้านน้ี ซึ่งควรนําไปปรับปรุงในการดําเนินงาน

ในโครงการในอนาคตต่อไป 

              5. จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของของโครงการศุภาลัย

วิลล์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จําแนกตามเพศ `พบว่าเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยของส่วนประสม

ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ คล้ายคลึงกัน เช่น บ้านทุกหลังมีการตอกเสาเข็มเพิ่มความแข็งแรง ทําเลที่ต้ังโครงการติดกับ

ถนนใหญ่ และโครงการมีการถมดินสูงนํ้าไม่ท่วม เป็นต้น ดังน้ันสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องจําแนกเพศชาย

และเพศหญิงให้มีความแตกต่างกัน เน่ืองจากมีความแตกต่างน้อยในด้านเพศ สําหรับปัจจัยในด้านอ่ืน ๆ พบว่าไม่ม ี   

ความแตกต่างในด้านเพศ 

             6.  จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของของโครงการศุภาลัย

วิลล์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จําแนกตามอาชีพ  พบว่าอาชีพข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน  

เจ้าของกิจการส่วนตัวและอาชีพอื่นๆ มีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยของส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ ์  

ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการและด้านการสร้างและ

นําเสนอลักษณะทางกายภาพ  คล้ายคลึงกัน โดยแยกตามปัจจัยย่อยดังน้ี 

            ด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความพึงพอใจกับปัจจัยย่อย เช่น บ้านทุกหลังมีการตอกเสาเข็มเพิ่มความแข็งแรง โครงการมี

การถมดินสูงนํ้าไม่ท่วม  ทําเลที่ต้ังโครงการติดกับถนนใหญ่ และมีบ้านตัวอย่างให้เลือกชมทุกแบบบ้าน เป็นต้น 

ด้านราคา ให้ความพึงพอใจกับปัจจัยย่อย เช่น บ้านถูกกว่าเม่ือเทียบกับบ้านลักษณะเดียวกันของโครงการอ่ืนที่

อยู่ใกล้เคียงระดับเดียวกัน ราคาท่ีดินส่วนเกินขนาดมาตรฐานมีความเหมาะสม จํานวนเงินดาวน์ต่ําสุด 5% ม ี            

ความเหมาะสมและจํานวนเงินจองมีความเหมาะสม เป็นต้น 

 ด้านช่องทางจัดจําหน่าย ให้ความพึงพอใจกับปัจจัยย่อย เช่น เวลาเปิดจําหน่าย (9.00-18.00 น.) มีความ

เหมาะสม  สํานักงานขายของโครงการต้ังอยู่ภายในโครงการสามารถเข้าติดต่อได้ง่าย และสามารถโทรศัพท์สอบถาม

ข้อมูลเบือ้งต้นได้  เป็นต้น 

 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ให้ความพึงพอใจกับปัจจัยย่อย  เช่น  โครงการมีการโฆษณาตามส่ือป้ายคัทเอาท์

ตามส่ีแยกในตัวเมืองเชียงใหม่ โครงการมีการแนะนําสินค้าให้ลูกค้าเข้าใจเป็นอย่างดี และโครงการมีการโฆษณาผ่านทาง

ส่ือส่ิงพิมพ์ท้องถิ่น เป็นต้น 

 ด้านบุคลากร ให้ความพึงพอใจกับปัจจัยย่อย  เช่น มารยาท บุคลิกภาพและอัธยาศัยท่ีดีของพนักงาน พนักงานมี

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาขั้นตอนการซื้อให้แก่ลูกค้า  พนักงานรับฟังความคิดเห็นและคําติชมของลูกค้าด้วยความ

เต็มใจ และวิศวกรควบคุมงานประจําแปลงบ้านให้ข้อมูลเป็นอย่างดี เป็นต้น   

  ด้านกระบวนการ ให้ความพึงพอใจกับปัจจัยย่อย เช่น กระบวนการจองบ้านง่ายไม่ยุ่งยาก  กระบวนการเตรียม

เอกสารประกอบซื้อบ้าน  กระบวนการโอนกรรมสิทธิ์ กระบวนการเตรียมเอกสารย่ืนกู้ธนาคารไม่ยุ่งยาก เป็นต้น 
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 ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ให้ความพึงพอใจกับปัจจัยย่อย  เช่น ความสะอาดของถนน

ภายในโครงการ ความกว้างของถนนในโครงการเหมาะสมดี  ความร่ืนรมย์ภายในโครงการ  การวางผังโครงการเหมาะสม

ดี  เป็นต้น 

               7. จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของของโครงการศุภาลัย

วิลล์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  จําแนกตามการเคยซ้ือบ้านจัดสรรมาก่อนหรือไม่ พบว่าท้ังผู้ท่ีเคยซื้อบ้านจัดสรรมาก่อน

และไม่เคยซื้อบ้านจัดสรรมากก่อนต่างมีความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา            

ด้านช่องทางจัดจําหน่าย  ด้านกระบวนการและด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะ ท่ีคล้ายคลึงกันโดยแยกเป็นปัจจัยย่อย

ดังน้ี 

     ด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความพึงพอใจกับปัจจัยย่อย  เช่น  บ้านทุกหลังมีการตอกเสาเข็มเพิ่มความแข็งแรง  

โครงการมีการถมดินสูงนํ้าไม่ท่วม  ทําเลที่ต้ังโครงการติดกับถนนใหญ่ และมีบ้านตัวอย่างให้เลือกชมทุกแบบบ้าน เป็นต้น 

    ด้านราคา ให้ความพึงพอใจกับปัจจัยย่อย เช่น  บ้านถูกกว่าเม่ือเทียบกับบ้านลักษณะเดียวกันของโครงการอ่ืน

ท่ีอยู่ใกล้เคียงระดับเดียวกัน  ราคาท่ีดินส่วนเกินขนาดมาตรฐานมีความเหมาะสม  จํานวนเงินดาวน์ตํ่าสุด 5% ม ี       

ความเหมาะสมและจํานวนเงินจองมีความเหมาะสม  เป็นต้น 

    ด้านช่องทางจัดจําหน่าย ให้ความพึงพอใจกับปัจจัยย่อย  เช่น  เวลาเปิดจําหน่าย (9.00-18.00 น.) ม ี      

ความเหมาะสม  สํานักงานขายของโครงการต้ังอยู่ภายในโครงการสามารถเข้าติดต่อได้ง่าย และสามารถโทรศัพท์

สอบถามข้อมูลเบ้ืองต้นได้  เป็นต้น 

     ด้านกระบวนการ ให้ความพึงพอใจกับปัจจัยย่อย เช่น กระบวนการจองบ้านง่ายไม่ยุ่งยาก  กระบวนการเตรียม

เอกสารประกอบซื้อบ้าน  กระบวนการโอนกรรมสิทธิ์ กระบวนการเตรียมเอกสารย่ืนกู้ธนาคารไม่ยุ่งยาก เป็นต้น 

     ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ให้ความพึงพอใจกับปัจจัยย่อย เช่น ความสะอาดของถนน

ภายในโครงการ  ความกว้างของถนนในโครงการเหมาะสมดี ความร่ืนรมย์ภายในโครงการ การวางผังโครงการเหมาะสมด ี 

เป็นต้น 

     และยังพบว่า ท้ังผู้ท่ีเคยซ้ือบ้านจัดสรรมาก่อนและไม่เคยซื้อบ้านจัดสรรมากก่อนต่างมีความพึงพอใจส่วน

ประสมทางการตลาดในด้านการส่งเสริมทางการตลาดและด้านบุคลากร แตกต่างกัน ดังเช่น ด้านการส่งเสริมทาง

การตลาดผู้ท่ีไม่เคยซ้ือบ้านจัดสรรมาก่อนจะให้ความพึงพอใจกับปัจจัยย่อย เช่น  โครงการมีการโฆษณาตามสื่อป้าย 

คัทเอาท์ตามส่ีแยกในตัวเมืองเชียงใหม่ โครงการมีการแนะนําสินค้าให้ลูกค้าเข้าใจเป็นอย่างดี  และโครงการมีการติดตาม

การขายกับลูกค้าเป็นอย่างดี เป็นต้น ส่วนลูกค้าท่ีเคยซื้อบ้านจัดสรรมาก่อนจะให้ความพึงพอใจกับปัจจัยย่อย เช่น  

โครงการมีการโฆษณาตามส่ือป้ายคัทเอาท์ตามส่ีแยกในตัวเมืองเชียงใหม่ โครงการมีการโฆษณาผ่านทางส่ือส่ิงพิมพ์

ท้องถ่ินและโครงการมีการโฆษณาตามสื่อวิทยุท้องถ่ิน ซ่ึงแสดงว่าผู้ท่ีไม่เคยซ้ือบ้านจัดสรรมาก่อนจะให้ความสําคัญกับ

การขายโดยพนักงาน (Personal Selling) ส่วนผู้ที่เคยซ้ือบ้านจัดสรรมาก่อนจะให้ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์และ

การพิมพ์เผยแพร่ (Public Relations) 

     ด้านบุคลากร ให้ความพึงพอใจกับปัจจัยย่อย เช่น  มารยาทบุคลิกภาพและอัธยาศัยท่ีดีของพนักงาน  

พนักงานรับฟังความคิดเห็นและคําติชมของลูกค้าด้วยความเต็มใจ พนักงานมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาข้ันตอนการ

ซ้ือให้แก่ลูกค้า เป็นต้น ส่วนผู้ท่ีเคยซ้ือบ้านจัดสรรมาก่อนจะให้ความสําคัญกับมารยาทบุคลิกภาพและอัธยาศัยท่ีดีของ
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พนักงาน พนักงานสามารถแนะนํารายละเอียดเกี่ยวกับบ้านในโครงการและวิศวกรควบคุมงานประจําแปลงบ้านให้ข้อมูล

เป็นอย่างดี  ซ่ึงแสดงว่าผู้ท่ีไม่เคยซ้ือบ้านจัดสรรมาก่อนจะให้ความสําคัญกับบุคลากรท่ีจะให้บริการในส่วนของข้อมูล  

การซ้ือขายตัวบ้าน  ส่วนผู้ท่ีเคยซ้ือบ้านจัดสรรมาก่อนจะให้ความสําคัญกับบุคลากรที่ให้บริการด้านข้อมูลโครงการและ

ข้อมูลทางเทคนิคของตัวผลิตภัณฑ์มากกว่า 

              8.  จากการศึกษา ในส่วนของปัญหาของลูกค้าต่อส่วนประสมทางการตลาดของโครงการศุภาลัยวิลล์เชียงใหม่  

จังหวัดเชียงใหม่  พบว่ายังมีปัญหาอยู่ในหลายๆด้านตังต่อไปน้ี 

      ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าลูกค้าประสบปัญหา มีแบบบ้านให้เลือกน้อยเกินไปและการก่อสร้างไม่เรียบร้อยสวยงาม

เท่าที่ควร เป็นต้น 

  ด้านราคา พบว่าลูกค้าประสบปัญหา ค่าสาธารณูปโภคหรือค่าบํารุงส่วนกลางแพงกว่าโครงการอื่น เป็นต้น 

  ด้านบุคลากร พบว่าลูกค้าประสบปัญหา พนักงานให้บริการล่าช้า เป็นต้น 

  ด้านกระบวนการ พบว่าลูกค้าประสบปัญหา กระบวนการซ้อมแซมบ้านล้าช้าและกระบวนการในการแจ้ง

ซ่อมแซมบ้านยุ่งยาก เป็นต้น 

  ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ พบวา่ลูกค้าประสบปัญหา ถนนทางเข้า – ออกโครงการคับแคบ

ไมส่ะดวก ไฟส่องสว่างในถนนไม่ค่อยเพียงพอและ สวนส่วนกลางไม่ค่อยมีประโยชน์ใช้สอย  เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 

           การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโครงการบ้านจัดสรรศุภาลัยวิลล์เชียงใหม ่

จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ศึกษาขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาส่วนประสมการตลาดบรกิารของโครงการศุภาลัยวิลล์เชียงใหม่  

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของทางบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ท้ังในโครงการศุภาลัยวิลล์เชียงใหม่และ

โครงการอื่นๆที่จะเกิดข้ึนในจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต ต่อเนื่องต่อไป ดังน้ี   

               ด้านผลิตภัณฑ์ สําหรับโครงการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  ทางบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ควรพิจารณา

เร่ือง การรับประกันตัวบ้าน ซ่ึงจากเดิมทางโครงการมีการรับประกันตัวบ้านในส่วนควบของบ้านเป็นเวลา 1 ปี ควรปรับ

เพิ่มการรับประกันตัวบ้านในส่วนควบของตัวบ้านให้มากขึ้นเป็น 2 ปี เพราะในช่วงเวลา 1 ปีแรกของตัวบ้านท่ีได้ก่อสร้าง

เสร็จใหม่ อาจจะยังไม่แสดงข้อบกพร่องของบ้านได้มากเท่าที่ควร ซ่ึงในการเพิ่มระยะเวลาในการรับประกันตัวบ้านในส่วน

ควบของตัวบ้านอาจจะส่งผลให้ลูกค้ามีควรม่ันใจในตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้นและจะเพิ่มความพึงพอใจมากขึ้นด้วย 

    ทางบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ควรพัฒนาเร่ือง รูปแบบบ้าน รูปทรงบ้านให้มีความสวยงานและร่วมสมัย

ให้มากข้ึน เช่น การนําแบบบ้านเดิมที่มีอยู่เดิมมาออกแบบประยุกต์กับแนวโมเดิร์น ในแบบบ้านศุภหทัยอาจยกเลิกห้องคน

รับใช้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีห้องครัวให้กว้างขึ้น เป็นต้น เน่ืองจากกลุ่มลูกค้าท่ีซ้ือบ้านจัดสรรส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 31-40 ปี ซ่ึงมีช่วง

อายุท่ีน้อยกวา่ที่ทางบริษัทได้เคยคาดการไว้อดีต 

               ด้านราคา สําหรับโครงการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ทางบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ควรพิจารณาเร่ือง  

ค่าบํารุงรักษาส่วนกลาง ซ่ึงทางโครงการสุภาลัยวิลล์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดเก็บค่าบํารุงรักษาส่วนกลางใน

อัตรา 19 บาทต่อตารางวาต่อเดือน และไม่แตกต่างจากโครงการอ่ืนท่ีมีระดับเดียวกันมากนัก โดยสาเหตุอาจเกิดจาก
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ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟา้ส่วนกลางในสวน ป้ายโครงการ ไฟส่องถนน เป็นต้น  ซึ่งในเร่ืองน้ีผู้ศึกษาขอให้ข้อเสนอแนะว่า

ควรออกแบบระบบไฟฟ้าส่วนกลางให้เป็นหลอด LED  ที่จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าส่วนกลางได้เป็นอย่างดี  ในส่วนของการ

เปิด-ปิดไฟฟ้าส่วนกลางควรต้องปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิด ไฟฟ้าส่วนกลางให้สอดคลองกับช่วงของฤดูกาลเพราะในแต่ละ

ฤดูกาลจะมืดคํ่าต่างกันซึ่งจะส่งผลประหยัดการใช้ไฟฟ้าส่วนกลางลงได้ในบางช่วงฤดูกาล  และจะส่งผลให้สามารถลด

อัตราการจัดเก็บค่าบํารุงรักษาส่วนกลางลงได้บ้าง 

                ด้านช่องทางจัดจําหน่าย สําหรับโครงการที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ทางบริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน)   

ควรพิจารณาเร่ืองการออกบูธขายบ้านของทางโครงการในห้างสรรพสินค้า สถานท่ีสาธารณะ หรืองานแสดงสินค้าที่

เก่ียวกับท่ีพักอาศัย โดยอาจจะมีการออกบูธขายสินค้าให้ช่วงโอกาสหรือช่วงเวลาสําคัญประจําปี  เพื่อเพิ่มช่องทางในการ

จัดจําหน่ายให้กับทางบริษัทได้อีกทางหน่ึงด้วยและควรให้ความสําคัญกับการท่ีจะให้ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล

ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ เช่น Website Facebook ของโครงการ เป็นต้น โดยทางบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ควรกําหนด 

ให้มีผู้รับผิดชอบในการตอบสนองลูกค้าผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยเฉพาะ และควรปรับปรุงเว็บไซด์

ของโครงการ โดยมีการเพิ่มรายละเอียดของบ้านแต่ละแบบ ทําเลท่ีต้ังโครงการ ส่ิงอํานวยความสะดวกให้ครบถ้วนมาก

ย่ิงขึ้นด้วย 

               ด้านการส่งเสริมทางการตลาด สําหรับโครงการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ทางบริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน)  

ควรพิจารณาเร่ือง โครงการมีการส่งข้อมูลให้ลูกค้าทาง SMS เน่ืองจากการส่งข้อมูลการขายต่างๆทาง SMS  อาจให้

ข้อมูลได้ไม่มากพอ  ดังนั้นจึงควรส่งข้อมูลให้กับทางลูกค้าด้วย จดหมายหรือทางE-mail และส่ง SMS เป็นการแจ้งเตือน

ลูกค้าว่าได้ส่งข้อมูลต่างๆให้ลูกค้าในช่องทางส่ือสารใดไปให้ลูกค้าบ้าง 

               สําหรับโครงการศุภาลัยวิลล์เขียงใหม่  ทางบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)  ควรทํากิจกรรม Customer 

Relationship Management โดยอาจจะมีการส่งบัตรอวยพรหรือของทีระลึกให้กับทางลูกค้าในวันสําคัญต่าง ๆ เช่นในวัน

เกิดของทางลูกค้าซ่ึงอาศัยฐานข้อมูลเดิมในตอนท่ีขายบ้านให้ลูกค้า ซ่ึงจะส่งผลให้ลูกค้ามีความสัมพันธ์อันดกีับทางบริษัท 

และลูกค้าเดิมอาจจะมีการบอกต่อหรือแนะนําเพ่ือนให้ซ้ือบ้านของศุภาลัยในโครงการอ่ืน ๆ ได้ 

               ด้านบุคลากร สําหรับโครงการในอนาคต ทางบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ควรพิจารณาเรื่องจํานวน

พนักงานด้านการซ่อมบํารุงไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เน่ืองจากทางโครงการมีจํานวนบ้านในโครงการ 231 หลัง   

แต่มีพนักงานซ่อมบํารุงเพียง 1 คน ซ่ึงอาจจะไม่สามารถให้บริการในส่วนของการซ่อมบํารุงให้กับลูกค้าได้ทั่วถึง  ดังน้ัน

ทางโครงการจึงควรเพิ่มบุคลากรในส่วนของพนักงานซ่อมบํารุงให้มีความเหมาะสมกับจํานวนบ้านภายในโครงการ   

ซ่ึงจะทําให้ลูกค้าเพิ่มความพึงพอใจต่อการบริการมากขึ้นด้วย และควรเพิ่มพนักงานขายท่ีไม่ประจํา (Part Time) ` 

เพื่อเข้ามาช่วยงานพนักงานขายหลักในส่วนที่เป็นงานการจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ และงานท่ัวไป เพื่อให้พนักงานขายได้มี

เวลาให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเติมที่และท่ัวถึง 

               ด้านกระบวนการ สําหรับโครงการท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ทางบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ควรพิจารณา

เร่ืองกระบวนการให้บริการหลังการขาย (การซ่อมแซมบ้านในประกัน)  เน่ืองกระบวนการแจ้งซ่อมบ้านที่อยู่ในประกัน   

ยังเป็นจุดอ่อนของทางโครงการเน่ืองจากจํานวนของช่างซ่อมบํารุงท่ีมีอยู่น้อยและกระบวนการให้บริการหลังการขาย 

(การซ่อมบ้านในประกัน) ท่ีทางโครงการใช้ดําเนินการซ่อมแซมบ้านลูกค้าท่ีมีการแจ้งซ่อม คือ ให้ผู้รับเหมาประจําแปลง
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บ้านน้ันเป็นผู้เข้าไปซ่อมแซม  โดยทางโครงการมีเพียงเจ้าหน้าท่ีซ่อมบํารุงเป็นผู้ประสานงานและติดตามงานซ่อมบํารุง

บ้านลูกค้าเท่าน้ัน  ซึ่งทางผู้ศึกษาขอเสนอแนะว่า  ควรเตรียมผู้รับเหมาสํารองในส่วนของงานซ่อมแซมท่ัวไป ไว้คอยเสริม

หากผู้รับเหมาประจําแปลงไม่เข้าไปซ่อมแซมบ้านลูกค้าหรือเข้าไปดําเนินการล้าช้ากว่ากําหนดท่ีได้แจ้งนัดหมายกับลูกค้า

ไว้ ก็ใหผู้้รับเหมาสํารองเข้าดําเนินการทันที่  เพื่อให้ทันตามนัดหมายของทางลูกค้า   

               ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ สําหรับโครงการที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ทางบริษัท ศุภาลัย 

จํากัด(มหาชน)  ควรพิจารณาเร่ืองความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยของสวนส่วนกลาง  เน่ืองจากลูกค้าต้องการพื้นที่

ส่วนกลางเพื่อทํากิจกรรมกลางแจ้ง ดังน้ันในการออกแบบสวนส่วนกลางควรคํานึงถึงประโยชน์ใช้สอยของพื้นท่ีส่วนกลาง

ด้วยนอกจากจะคํานึงถึงความสวยงามร่มร่ืน เชน่ ควรม ีเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง  ลานกิจกรรมกลางแจ้ง เป็นต้น   

  ควรพิจารณาเรื่องความกว้างของทางเข้า-ออกโครงการ  โดยปรับการออกแบบผังทางเข้าโครงการให้ป้อม 

รปภ. ร่นห่างจากถนนทางเข้าโครงการประมาณ 10 เมตร เพื่อให้มีระยะพักรถยนต์ขณะจอดรอไม้กั้นกระดกเปิดให้รถยนต์

ผ่านเข้า-ออกโครงการ  และไม่ควรมีเกาะกลางแบ่งช่องทางเข้า-ออกโครงการเพราะจะทําให้ทางเข้า-ออก มีความคับ

แคบ 

  ควรพิจารณาเร่ืองความสว่างของไฟส่องถนน  ถึงแม้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ จะเป็น

ผู้ออกแบบระบบไฟส่องสว่างท่ีส่องถนนภายในโครงการตามมาตรฐานของทางการไฟฟ้าก็ตาม  แต่ทางโครงการก็ควรจะ

เสริมไฟส่องถนนเพิ่มในจุดท่ีเป็นจุดตัดของถนนในโครงการและจุดท่ีเป็นด้านท้ายซอยเพิ่มเติม ซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัย

ใหกั้บลูกค้ามากข้ึนท้ังด้านการจราจรและด้านป้องกันการโจรกรรม     
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