
                                                           
 
 
 
 
 

 
 

การสํารวจเบื้องตนของการประกอบธุรกิจบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยา ในชวงป 2550-2553 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นายสรรพรณ สงวนวงษ 

 
 
 
 
 
 
 
 

การคนควาอิสระนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการโครงการกอสราง 

ภาควิชาเทคนคิสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ปการศึกษา 2552 
ลิขสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



การสํารวจเบ้ืองตนของการประกอบธุรกิจบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยา ในชวงป  2550-2553 
 
 
 
 
 
 

 
 

โดย 
 

นายสรรพรณ สงวนวงษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
การคนควาอิสระน้ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจดัการโครงการกอสราง 
ภาควิชาเทคนคิสถาปตยกรรม 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ปการศึกษา 2552 

ลิขสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



LITERATURE REVIEW OF PROPERTY DEVELOPMENT IN PATTAYA AREA    
2007-2010 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
By 

Sanparon  Sanguanwong 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 

MASTER OF SCIENCE 
Department of Architectural Technology 

Graduate School 
SILPAKORN UNIVERSITY 

2009 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหการคนควาอิสระเร่ือง “การสํารวจ
เบ้ืองตนของการประกอบธุรกิจบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยา  ในชวงป 2550 - 2553” เสนอโดย 
นายสรรพรณ   สงวนวงษ  เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโครงการกอสราง  
 
 
 ............................................................................... 
 (รองศาสตราจารย ดร. ศิริชัย  ชินะตังกูร) 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 วันท่ี......... เดือน............................... พ.ศ. ............ 
 
อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 
 ผูชวยศาสตราจารยวิเชษฏ  สุวิสิทฐ 
    
 
คณะกรรมการตรวจสอบการคนควาอิสระ 
 
........................................................................ ประธานกรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิบูลย  จินาวัฒน) 
.............../............................/................ 
 
........................................................................ กรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารยปณิตา  วงศมหาดเล็ก) 
.............../............................/................ 
 
........................................................................ กรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารยวิเชษฏ  สุวิสิทฐ) 
.............../............................/................ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ง 

48055306 : สาขาวิชาการจัดการโครงการกอสราง 
คําสําคัญ : บานจัดสรร, พัทยา 
 สรรพรณ  สงวนวงษ : การสํารวจเบ้ืองตนของการประกอบธุรกิจบานจัดสรรในเขต
เมืองพัทยาในชวงป 2550-2553. อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ :  ผศ.วิเชษฏ สุวิสิทฐ. 53 หนา. 
 
 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลธุรกิจบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยา
ในชวงป พ.ศ. 2550-2553 พรอมท้ังศึกษาปจจัยในการทําใหธุรกิจบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยา
ประสบความสําเร็จ 

 จากการสํารวจเบ้ืองตนธุรกิจบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยาท้ัง 7 โครงการ ไดแก 
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The objective of the independent study is to collect information of property 
development businesses in Pattaya area during the year 2007 – 2010. The 
success factors of the businesses will be analyzed. 

In preliminary survey, seven property development projects in Pattaya area 
are selected including Ruen Pisa, Central Park Hillside, The Villa Rachavadee, 
Greenfield3, Plenary Park, Eastiny Park and Pattaya Tropical. The survey 
indicates that the best selling project is Ruen Pisa. The appropriate marketing 
mix influences on customer decisions. Ruen Pisa project is located in 
community location. It is a detached house project that there are 3 bedrooms, 
2 bathrooms, 100 – 150 square meters per house area and 50 – 100 square 
wahs per land area. Price is around 3.1 – 4 million baht therefore price per 
square meters is 20,000 – 25,000 bath. Ruen Pisa project has started before 
other projects, so it has more opportunities to sell than others. In promotion 
aspect, Ruen Pisa applies public relations by setting advertising signs along 
nearby public roads. The project emphasizes security system. Furthermore, 
there are many facilities in the project, such as swimming pool, public park 
with playground and clubhouses. Lastly Ruen Pisa is far away from 
commercial area. With these factors, the property development project has 
more opportunities to success than others.  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จากความสนใจของผูวิจัยในการลงทุนดานธุรกิจบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยา อําเภอ 
บางละมุง จังหวัดชลบุรี  ดวยเมืองพัทยาเปนพื้นท่ีท่ีมีความนาสนใจในการลงทุนทางดานธุรกิจท่ีอยู
อาศัยเปนอยางมาก ดังนั้นเมืองพัทยาจึงถือวาเปนพื้นท่ีที่มีการเติบโตทางดานธุรกิจท่ีอยูอาศัย 
แหงหนึ่งของประเทศไทย และจากการศึกษาพบวาในป พ.ศ. 2550 [ท่ีมา : โสภณพร โชคชัย ,  
ผลสํารวจลาสุดธุรกิจอสังหาริมทรัพยชลบุรี, 2550] พื้นท่ีเมืองพัทยา-บางละมุง มีจํานวนโครงการ 
เปดใหมมากที่สุดถึง 110 โครงการ 13,707 ยูนิต คิดเปนมูลคารวมสูงถึง 64,949 ลานบาท  
ซ่ึงมากกวารอยละ 50 ของมูลคารวมในจังหวัดชลบุรี ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบโครงการท่ีอยูอาศัยในจังหวัดชลบุรี กับ พัทยา-บางละมุง ป 2550 
  

 จํานวนโครงการ จํานวนยูนิต มูลคารวม 
ภาพรวมธุรกิจท่ีอยูอาศัย 
ในจังหวัดชลบุรี 

252 31,966 94,584 ลานบาท 

ภาพรวมธุรกิจท่ีอยูอาศัย 
ในพัทยา-บางละมุง 

101 13,707 64,949 ลานบาท 

เทียบสัดสวน 40% 42% 68% 
 

จากผลสํารวจธุรกิจอสังหาริมทรัพยชลบุรีของโสภณพร โชคชัย (2550) พบวา ท่ีอยูอาศัย
ประเภทคอนโดมิเนียมมีการขยายตัวสูงถึง 56% ของท้ังหมด รองลงมาคือบานเดี่ยว มีสัดสวน 35% 
ขณะท่ีทาวนเฮาสและบานแฝดรวมไปถึงอาคารพาณิชยเติบโตนอยมาก รวมกันประมาณ 10%  
ของท้ังหมด จากขอมูลแมธุรกิจบานเดี่ยวยังมีสัดสวนไมสูงนัก แตมองภาพรวมธุรกิจบานจัดสรรซ่ึง
นับรวม บานเด่ียว ทาวนเฮาส บานแฝด และ อาคารพาณิชยแลว ทําใหมีภาพรวมการขยายตัวสูง
เกือบถึงรอยละ 50 ท้ังหมด แสดงใหเห็นวาเมืองพัทยาจัดเปนพื้นท่ีหนึ่งท่ีไดรับความสนใจในการ
ลงทุนธุรกิจบานจัดสรร 
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        จากการที่เมืองพัทยามีโครงการบานจัดสรรเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเมืองพัทยามีพื้นท่ี
ไมเพียงพอตอการเติบโต ทําใหธุรกิจบานจัดสรรเกิดการขยายตัวออกไปยังเขตชานเมืองพัทยา  ซ่ึง
จากการศึกษาของ พิษณุ ซัวตังไล (2549) พบวา รูปแบบการขยายตัวของโครงการบานจัดสรรใน
เขตเมืองพัทยา และอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นั้น การกอสรางโครงการจะขยายไปตามถนน
หลักสายรอง ออกไปทางทิศตะวันออกของเมืองพัทยา ในเขตตําบลหนองปรือ 

 
รูปท่ี 1   แสดงการขยายตัวของโครงการบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยา และอําเภอบางละมุง จังหวัด

ชลบุรี ท่ีกอสรางในชวงป พ.ศ. 2530-2549  
ท่ีมา :  พิษณุ ซัวตังไล, “การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการขยายตัวของโครงการบานจัดสรรใน
เขตเมืองพัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรม
และการบริหารการกอสราง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2549), 
38. 
 

โครงการบานจัดสรรท่ีขยายตัวออกไปในพื้นท่ีชานเมืองทําใหเกิดความเสียเปรียบในดาน
ของทําเลท่ีตั้งโครงการ ซ่ึงถือวาเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญอันดับแรกท่ีใชประกอบการตัดสินใจซ้ือ
บานจัดสรร (เตชะ บุณยะชัย : 2529)   สงผลใหโครงการบานจัดสรรท่ีเกิดข้ึนใหมตองปรับกลยุทธ
ในการดําเนินโครงการใหสามารถแขงขันในตลาดไดในพื้นท่ีดังกลาว จากการหาขอมูลของผูวิจัย
พบวา ยังไมมีผูที่ทําการสํารวจขอมูลของโครงการบานจัดสรรท่ีดําเนินโครงการอยูในเขตเมือง
พัทยา ในพื้นท่ีฝงตะวันออกของถนนสุขุมวิท ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา และรวบรวม
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ขอมูลโครงการบานจัดสรร เพื่อเปนประโยชนตอนักลงทุนท่ีสนใจจะลงทุนโครงการบานจัดสรรใน
เขตเมืองพัทยา โดยนักลงทุนสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชในการวิเคราะหวางแผนในการลงทุน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาขอมูลธุรกิจบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยาในชวงป พ.ศ. 2550-2553 
2. ปจจัยท่ีทําใหธุรกิจบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยา ตําบลหนองปรือใหประสบ

ความสําเร็จ  
 
วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาขอมูลปฐมภูมิ โดยการสุมสํารวจโครงการบานจัดสรรในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา 7 
โครงการ ท่ีตั้งอยูในฝงตะวันออกของถนนสุขุมวิท ตําบลหนองปรือ โดยใชการเก็บขอมูลจากการ
สอบถามจากสํานักงานขาย และจากการสํารวจสถานท่ีจริงดวยกระบวนการประเมินศักยภาพของ
โครงการบานจัดสรร เพื่อทําการประเมินโครงการบานจัดสรรวามีศักยภาพ และมีกลยุทธทาง
การตลาดอยางไรในการดึงดูดความสนใจของผูบริโภคใหตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรได โดยใชปจจัย
สวนประสมการตลาดเปนกําหนดความนาสนใจในการรูปแบบโครงการบานจัดสรร 

2. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ ไดแก การรวบรวมเอกสาร โบรชัวรโครงการบานจัดสรร และ
บทความท่ีเกี่ยวของกับโครงการบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยา และงานวิจัย ซ่ึงจะมีเนื้อหาและ
รายละเอียดท่ีเกี่ยวของ 

3. นําขอมูลท้ังหมดท่ีไดจากการสํารวจมาวิเคราะหทําการประเมินศักยภาพของโครงการ
บานจัดสรร เพื่อใหทราบถึงกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการธุรกิจโครงการบานจัดสรร 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจบานจัดสรรในเขตเมือง
พัทยาในชวงป พ.ศ. 2550-2553 

2. สามารถนําขอมูลท่ีไดจากงานวิจัยนี้เพื่อเปนประโยชนตอนักลงทุนท่ีสนใจจะลงทุน
โครงการบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยา โดยนักลงทุนสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชในการ
วิเคราะหวางแผนในการลงทุนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
ผูบริโภค หมายถึง ผูใชบริการ บุคคล หรือใครก็ตามท่ีกิน หรือใชสินคาและบริการตาง ๆ 

เพื่อสนองความตองการของตนเองท้ังทางดานรางกาย และทางดานจิตใจ 
บานจัดสรร หมายถึง บานท่ีสรางข้ึนโดยภาคธุรกิจเอกชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขาย ซ่ึง

กอสรางบานข้ึนในท่ีดินท่ีติดตอกันเปนแปลงยอยไมนอยกวา 10 แปลง แบงเปน 2 ประเภทตาม
รูปแบบบานไดแก 1) บานเด่ียว หมายถึง บานท่ีปลูกเพียงหลังเดียวบนท่ีดินท่ีกําหนดไว อาจเปน
บานช้ันเดียวหรือมีมากกวา 1 ช้ันข้ึนไป โดยมีแบบบานแตกตางกันไปตามแตละโครงการ และ 2) 
ทาวนเฮาสหรือบานแถว หมายถึง บานท่ีสรางติดกันเปนแถวโดยใชผนังรวมกัน ซ่ึงจะมีพื้นท่ีวาง
เฉพาะดานหนาและดานหลังบานเทานั้น และรูปแบบบานโดยท่ัวไปเหมือนกับอาคารพาณิชย แตจะ
ตกแตงอาคารใหเหมือนบานพักอาศัย 
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บทท่ี 2 

แนวคิด และทฤษฏีท่ีเก่ียวของ 
 

การวิจัยเร่ือง “การสํารวจเบ้ืองตนธุรกิจบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยา ในชวงป พ.ศ.2550-
2553” ผูวิจัยไดศึกษาคนควาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยนําเสนอตามหัวขอ
ดังตอไปนี้ 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาด 
2.  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือท่ีอยูอาศัย 

   
2.1  แนวคิดเก่ียวกับสวนผสมทางการตลาด 

คอตเลอร (Kotler, อางถึงใน อดุลย จาตุรงคกุล 2543 : 155) ไดกลาววาปจจัยทางการตลาด
หรือสวนประสมทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได 4 ประการ ซ่ึงธุรกิจจําเปนตองนํามาใชรวมกัน
เพื่อความตองการของตลาดเปาหมาย ซ่ึงประกอบดวย 

2.1.1 ผลิตภัณฑ  
เปนส่ิงท่ีซ่ึงสนองความจําเปนและความตองการของมนุษยได ซ่ึงผลิตภัณฑเปนสวน

สําคัญท่ีสุดของสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ตัวผลิตภัณฑ ความภาคภูมิใจการนํากล
ยุทธดานผลิตภัณฑตองคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ 

2.1.1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑ และ/หรือ ความแตกตางทางการแขงขัน 
หมายถึงคุณสมบัติทางดานผลิตภัณฑและคุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีเหนือกวาคูแขงขัน ประกอบดวย ความ
แตกตางดานการบริการ ความแตกตางของผลิตภัณฑ ความแตกตางดานบุคลากร ความแตกตางดาน
ภาพลักษณ  

2.1.1.2 พิจารณาจากองคประกอบของผลิตภัณฑ เชน ประโยชนพื้นฐาน รูปราง
ลักษณะ คุณภาพ และตราสินคา 

2.1.2  ราคา  
เปนส่ิงท่ีกําหนดมูลคาในการแลกเปล่ียนสินคาหรือบริการในรูปของเงินตราเปนสวน

ท่ีเกี่ยวกับวิธีการกําหนดราคา นโยบายและกลยุทธตางๆ ในการกําหนดราคา ดังน้ี 
2.1.2.1 นโยบายการใหสวนลด เปนสวนท่ีลดใหจากราคาที่กําหนดไวในรายการเพื่อ

เปนการดึงดูดใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือ 
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2.1.2.2 กลยุทธการตั้งราคาเพื่อการสงเสริมการตลาด กลยุทธวิธีการตั้งราคาเพื่อจูงใจ
ผูบริโภคใหซ้ือสินคามากข้ึนไดแก การต้ังราคาลอใจ การตั้งราคาในเทศกาลพิเศษ การขายสินเช่ือ
แบบคิดดอกเบ้ียตํ่า เปนตน 

2.1.2.3 นโยบายระดับราคา ผูผลิตจะกําหนดราคาสินคาตามตําแหนงสินคาของธุรกิจ 
เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขัน ผูผลิตอาจต้ังราคาสินคา ณ ระดับราคาตลาดตํ่ากวาหรือสูงกวาระดับ
ราคาตลาด 

2.1.2.4 นโยบายราคาเดียว หมายถึง การท่ีผูผลิตคิดราคาสินคาชนิดหนึ่งสําหรับผูซ้ือ
ทุกรายในราคาเดียวกัน ภายใตสถานการณท่ีเหมือนกัน นโยบายราคาเดียวอาจมีการเปล่ียนแปลงได
ตลอดเวลาท่ีตองการ 

2.1.2.5 กลยุทธการลดราคา เปนวิธีการลดราคาลงจากราคาเดิมท่ีกําหนดไว เนื่องจาก
ราคาท่ีกําหนดไวจําเปนตองเปล่ียนแปลงไปตามภาวะตลาด ภาวการณแขงขัน และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ
ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

2.1.3  การจัดจําหนาย  
เปนการนําผลิตภัณฑท่ีกําหนดไวออกสูตลาดเปาหมาย การจัดจําหนายประกอบดวย 
2.1.3.1  ชองทางการจัดจําหนาย คือ กลุมของสถาบันหรือบุคคลที่ทําหนาท่ีหรือ

กิจกรรมอันจะนําผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค เชน สํานักงานขาย 
2.1.3.2  การกระจายตัวสินคา คือ กิจกรรมท้ังส้ินท่ีเกี่ยวของกับการเคล่ือนยายตัว

สินคาท่ีมีปริมาณถูกตองไปยังสถานท่ีท่ีตองการและเวลาท่ีเหมาะสม เชน การจัดกิจกรรมตามบูธ 
หรืองานท่ีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ตาง ๆ เปนตน 

2.1.4 การสงเสริมทางการตลาด  
จะเปนการติดตอส่ือสารระหวางผูจัดจําหนายและตลาดเปาหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

โดยมีวัตถุประสงคท่ีแจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การสงเสริมทาง
การตลาดอาจทําได 4  แบบดวยกัน ซ่ึงเรียกวาสวนผสมการสงเสริมการตลาด หรือสวนประสมใน
การติดตอส่ือสาร 

2.1.4.1 การโฆษณา เปนการติดตอส่ือสารแบบไมใชบุคคล โดยผานส่ือตางๆ และผู
อุปถัมภรายการตองเสียคาใชจายในการโฆษณาท่ีผานส่ือ 

2.1.4.2 การขายโดยใชบุคคล เปนการติดตอส่ือสารทางตรงแบบเผชิญหนาระหวาง
ผูขายและลูกคาท่ีมีอํานาจซ้ือ ซ่ึงเปนการขายโดยใชพนักงานขาย เชน ขายท่ีสํานักงานขาย 
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2.1.4.3 การสงเสริมการขาย เปนกิจกรรมทางการตลาดท่ีนอกเหนือจากการขายโดย
ใชบุคคล การโฆษณา และการประชาสัมพันธท่ีชวยกระตุนการซ้ือของผูบริโภค และประสิทธิภาพ
ของผูขาย 

2.1.4.4 การใหขาวสารและประชาสัมพันธ ประกอบดวย 1) การใหขาว การเสนอ
ความคิดเกี่ยวกับสินคา/บริการแบบไมใชบุคคล และ 2) การประชาสัมพันธ เปนความพยายามท่ีได
จัดเตรียมไวขององคการเพื่อ ชักจูงกลุมสาธารณะใหเกิดความคิดเห็นหรือทัศนคติท่ีดีตอองคการ 

สรุปไดวา แนวคิดเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาดจะเปนเคร่ืองมือทางการตลาด ท่ีบริษัท
จะตองปรับใชเพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาท่ีตองการ แลวทําใหลูกคาเกิดความตองการซ้ือ และ
ตัดสินใจซ้ือตอไป 

  
2.2  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือท่ีอยูอาศัย 

ปจจัยเกี่ยวกับอิทธิพลในการเลือกท่ีอยูอาศัยนั้นไดมีผูทําการศึกษาไว  ซ่ึงสามารถสรุปไดวา  
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการเลือกที่อยูอาศัยนั้นมีดังตอไปนี้ 

2.2.1 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจของผูอยูอาศัย    
 ซ่ึงปจจัยดังกลาวนี้เปนตัวกําหนดในเรื่องของลักษณะและรูปแบบของที่อยูอาศัย  

(Kirby, อางถึงใน ธงชัย สันติวงษ และ ฉายศิลป เช่ียวชาญพิพัฒน 2524 : 48) ปจจัยทางดาน
เศรษฐกิจนี้สามารถจําแนกเปนปจจัยยอยไดดังนี้ 

2.2.1.1 รายไดเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะผลักดันใหผูซ้ือเลือกซ้ือบานไดตามความ
เหมาะสมกับระดับรายไดครอบครัว อนึ่งปจจัยดังกลาวนี้จะตองพิจารณาไปถึงเร่ืองระบบการชําระ
เงินคาบานดวยซ่ึงการท่ีผูซ้ือ  ซ้ือบานดวยการผอนนั้นผูซ้ือควรจะตองคํานึงถึงรายไดประจําและ
ฐานะของครอบครัวโดยอัตราการผอนสงท่ีเหมาะสม   

2.2.1.2 ราคาของที่อยูอาศัยปจจัยดังกลาวเปนส่ิงท่ีผูซ้ือควรจะตองพิจารณาถึงความ
เหมาะสมระหวางราคาของบานและคุณภาพของบาน  (Kirby, อางถึงใน ธงชัย สันติวงษ และ ฉาย
ศิลป เช่ียวชาญพิพัฒน 2524 : 48) 

2.2.1.3 อาชีพเนื่องจากวาผูท่ีอาศัยในหมูบานจัดสรรมีหลากหลายอาชีพแตสวนใหญ
แลวจะประกอบอาชีพท่ีมีรายไดประจํา (ยงเกียรติ จรณศักดิ์สกุล และคณะ 2524 : 37, อางถึงใน 
ธงชัย สันติวงษ และ ฉายศิลป เช่ียวชาญพิพัฒน 2524 : 48) 

ดังนั้นปจจัยทางดานอาชีพนั้น นับเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีสวนตอการเลือกท่ีอยูอาศัย เพราะวา
ในการเลือกซ้ือบานจัดสรรผูซ้ือจะตองพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อใหสอดคลองกับอาชีพของ
สมาชิกในครอบครัวดวย  ท้ังนี้ เพื่อความสะดวกและเหมาะสมในการประกอบภารกิจใน
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ชีวิตประจําวันของสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะผูท่ีประกอบอาชีพรับราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และลูกจางประจําจะเลือกซ้ือบานจัดสรรที่มีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการอยูอาศัย   
และมีทําเลที่ตั้งสะดวกตอการเดินทางไปทํางาน ดังนั้นท่ีตั้งของบานนั้นควรอยูในบริเวณท่ี
การจราจรไมหนาแนน (วิชญ ทับเท่ียง 2514 : 2, อางถึงใน ธงชัย สันติวงษ และ ฉายศิลป เช่ียวชาญ
พิพัฒน 2524 : 48) 

แตสําหรับผูอยูอาศัยท่ีประกอบอาชีพคาขาย หรือสมาชิกบางคนในครอบครัวประกอบอาชีพ
คาขายนั้น จะพยายามเลือกซ้ือบานจัดสรรท่ีมีทําเลท่ีตั้งเปนทางผานและอยูใกลกับชุมชน ท้ังนี้เพ่ือ
ประโยชนทางดานการคาขาย บริเวณทําเลที่ตั้งท่ีมีลักษณะดังกลาวนั้น ฉัตรชัย พงศประยูร(2527 : 
10)   ไดกลาววาเปนบริเวณท่ีเขาถึงไดสะดวกเหมาะสมตอการประกอบกิจกรรมตางๆ รวมทั้งทํา
การคาขายดวย 

2.2.2   ปจจัยทางดานสังคม   
 ถือวาเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีสวนในการตัดสินใจเลือกซ้ือบาน  ปจจัยทางดานสังคมน้ีมี

ปจจัยยอยตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
2.2.2.1 สถานภาพของเพ่ือนบานท่ีอยูละแวกใกลเคียง ในปจจัยดังกลาวนี้ วิชญ ทับ

เท่ียง (2514 : 2, อางถึงใน ธงชัย สันติวงษ และ ฉายศิลป เช่ียวชาญพิพัฒน 2524 : 49) กลาววาถา
หากการอยูอาศัยท่ีแวดลอมไปดวยเพ่ือนบานท่ีมีฐานะใกลเคียงกันโอกาสท่ีจะเกิดปญหากับเพื่อน
บานมีนอย ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ กาญจนา  บัวหิรัญ (2520 : 21, อางถึงใน ธงชัย สันติวงษ  
และ ฉายศิลป เช่ียวชาญพิพัฒน 2524 : 49)  ท่ีวาการเลือกท่ีอยูอาศัยนั้นควรเลือกอยูในบริเวณท่ีมี
เพื่อนบานท่ีมีฐานะความเปนอยูคลาย ๆ กัน ซ่ึงจะทําใหเกิดผลดีดังนี้ 

- ทําใหเกิดความเขาใจกันเปนอยางดี 
- มีความรับผิดชอบรวมกันในสาธารณประโยชน 
- ใหความรวมมือในเร่ืองผลประโยชนท่ีใชรวมกัน 
- ชวยซอมแซมบํารุงรักษาสาธารณะสมบัติท่ีใชรวมกัน 

2.2.2.2 สถานะภาพในการสมรส  เม่ือสถานภาพในการสมรสเปล่ียนไปจากการอยู
เปนโสดไปมีครอบครัว ความตองการบานหรือท่ีอยูอาศัยยอมจะเกิดข้ึนเพื่อความสะดวกในการ
ดํารงชีวิตและความม่ันคงของครอบครัว จากการศึกษาของ สถาปนิก (ธงชัย สันติวงษ และ ฉาย
ศิลป  เช่ียวชาญพิพัฒน 2524 : 48)  พบวาผูท่ีอาศัยอยูในหมูบานจัดสรรสวนใหญแลวจะเปนผูท่ีมี
อายุในวัยแรงงานและเพ่ิงแตงงานใหมหรือเพ่ิงมีบุตร 

2.2.2.3 คานิยมในการอยูอาศัย   เนื่องจากคานิยมของแตละบุคคลท่ีมีตอท่ีอยูอาศัยไม
เหมือนกัน จึงทําใหการเลือกซ้ือบานของแตละบุคคลแตกตางกัน (Dieleman 1989 : 62) ดังนั้นใน
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การเลือกซ้ือบานผูท่ีมีอํานาจตัดสินใจเลือกซ้ือนั้น จะพิจารณาถึงลักษณะของบานท่ีเอ้ือตอการอยู
อาศัยของสมาชิกภายในครอบครัวใหมากท่ีสุด เกี่ยวกับขนาดของครอบครัวของผูท่ีอาศัยอยูใน
หมูบานจัดสรร  จากการศึกษาของสถาปนิก, 2523 : 26 อางถึงในธงชัย  สันติวงษ และฉายศิลป  
เช่ียวชาญพิพัฒน, 2524 : 49 พบวาสมาชิกในแตละครอบครัวท่ีอยูในหมูบานจัดสรรสวนใหญแลว
จะมีไมเกิน  3-4  คน ซ่ึงลักษณะของครอบครัวดังกลาวเปนลักษณะของครอบครัวเดี่ยวหรือ
ครอบครัวขนาดเล็ก (บรรพต วีระลัย 2520 : 38, อางถึงใน ธงชัย สันติวงษ และ ฉายศิลป เช่ียวชาญ
พิพัฒน 2524 : 49) 

2.2.3   ปจจัยทางดานลักษณะของผูอยูอาศัย 
การเลือกซ้ือท่ีอยูอาศัยนั้นจะตองมีสวนสัมพันธกันกับลักษณะของผูอยูอาศัย ถาหาก

วาครอบครัวท่ีสมาชิกสวนใหญเปนเด็กเล็กหรือคนชราจะเลือกท่ีอยูอาศัยท่ีตั้งอยูใกลส่ิงบริการ   
และมีบรรยากาศท่ีสงบรมร่ืน  (ธงชัย สันติวงษ และ ฉายศิลป เช่ียวชาญพิพัฒน 2524 : 49) 

2.2.4 ปจจัยทางดานกายภาพของที่อยูอาศัย    
นับเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการเลือกท่ีอยูอาศัย   ซ่ึงสามารถจําแนกออก

ได  ดังนี้ 
2.2.4.1 สภาพแวดลอมทางกายภาพของบริเวณท่ีอยูอาศัย จากการศึกษาของ Hirsch 

(1975 : 123) , bourne (1981 : 167) และ Kirby (1983 : 8) พบวาท่ีอยูอาศัยท่ีเอ้ือตอการอยูอาศัยควร
มีสภาพแวดลอมท่ีดี อนึ่งสภาพแวดลอมทางกายภาพของบริเวณท่ีอยูอาศัยนั้นยังจําแนกออกเปน
องคประกอบดังตอไปนี้ 

- สภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีเปนธรรมชาติ  เปนสภาพท่ีชวยทําให
บรรยากาศของท่ีอยูอาศัยนาอยูยิ่งข้ึน  สภาพแวดลอมดังกลาวไดแก ความสวยงาม ทิวทัศนตาง ๆ   
เชน ภูเขา แมน้ํา หรือปาไม เปนตน ซ่ึง Back (1974 : 321) ใหความเห็นวาผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ
สูงมักจะเลือกบานหรือท่ีอยูอาศัยท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีมีคุณภาพ มีบรรยากาศที่เหมาะสมตอการอยู
อาศัย 

- สภาพแวดลอมทางดานกายภาพท่ีผูประกอบกิจการหมูบานจัดสรร
สรางข้ึนมาปจจัยดังกลาวไดแก 

- การจัดระบบ และการใหบริการทางดานสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะภายในหมูบาน เปนส่ิงท่ีดึงดูดใหผูซ้ือเลือกบานท่ีมีบริการดังกลาวท่ีคอนขางจะสมบูรณ   
เพราะวาการบริการดังกลาวชวยใหการอยูอาศัยสะดวกมากยิ่งข้ึน (วิชญ  ทับเท่ียง 2514 : 2 ; 
กาญจนา บัวหิรัญ 2520 : 21 ; สมพงษ  กิติมหาคุณ 2529 : 112) 
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- การจัดวางผังบริเวณท่ีเปนส่ิงท่ีผูซ้ือคํานึงถึงเพราะวาหมูบานจัดสรรท่ี
ดีควรจะมีการจัดแบงการใชท่ีดินแตละประเภทออกเปนสัดสวนตามหลักวิชาการผังเมือง เชน ยาน
พักอาศัย ยานการคาและพาณิชย และสถานท่ีพักผอนหยอนใจ เปนตน ซ่ึงจะมีสวนชวยทําใหผูซ้ือ
เกิดความมั่นใจวาบริเวณท่ีซ้ือจะไมกลายเปนแหลงเส่ือมโทรมในอนาคต (ธงชัย สันติวงษ และ  
ฉายศิลป เช่ียวชาญพิพัฒน 2524 : 48) 

- ลักษณะเฉพาะและรูปแบบของท่ีอยูอาศัยปจจัย ดังกลาวนี้ รวมถึงวัสดุ
กอสรางตลอดจนประโยชนในการใชสอย  (Kirby 1983 : 8)  

อาจกลาวไดวาปจจัยทางดานสภาพแวดลอมทางกายภาพของบริเวณท่ีอยูอาศัยเปนอีกปจจัย
หนึ่ง   ท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือบาน จากการศึกษาของกองวิจัยการสราง ฝายการวิจัยและกอสราง  
การเคหะแหงชาติ  (2517 : 2) ไดทําการศึกษาจากผูอาศัยถึงปจจัยท่ีมีผลการตัดสินใจเลือกซ้ือบาน 
จัดสรรมากท่ีสุดพบวา ไดแกปจจัยสภาพแวดลอมทางกายภาพของหมูบาน รองลงไปไดแกปจจัยใน
เร่ืองอัตราคาผอนชําระรายเดือน 

2.2.4.2 ทําเลท่ีตั้งเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีผูซ้ือพิจารณาอยางรอบคอบกอนท่ีจะตัดสินใจ
ซ้ือทําเลท่ีตั้งของบานจัดสรรท่ีดีนั้นจะตองเปนพื้นท่ีน้ําทวมไมถึง และควรต้ังอยูหางไกลจากส่ิงท่ี
กอใหเกิดความรําคาญในเร่ืองเสียง เชน ตลาด โรงภาพยนตร และโรงงาน เปนตน (วิชญ ทับเท่ียง 
2514 : 2)  นอกจากนี้ทําเลท่ีตั้งควรสะดวกตอการเดินทางไปประกอบภารกิจของสมาชิกใน
ครอบครัว กลาวคือเปนบริเวณท่ีสะดวกในการเขาถึงและสามารถติดตอกับบริเวณอ่ืนไดเปนอยางดี   
(Hirsch 1975 : 123 ; กาญจนา บัวหิรัญ 2520 : 21) 

ความตองการที่อยูอาศัยเกิดข้ึนจากปจจัยหลายประการ ท่ีสําคัญไดแก ผูท่ีมีครอบครัวแลว
และตองการความเปนอิสระ นอกจากนี้ยังเกิดจากการหาที่อยูใหม เพื่อทดแทนท่ีอยูอาศัยเดิมท่ีชํารุด
ทรุดโทรม หมดอายุการใชงาน หรือเกิดภัยพิบัติตาง ๆ เชน อัคคีภัย วาตภัย เปนตน ตลอดจนเกิด
ความตองการเปล่ียนท่ีอยูใหม อันสืบเนื่องมาจากฐานะดีข้ึน ดังนั้นปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจัดสรร
ของผูบริโภค จะมีความแตกตางกันตามระดับรายไดของผูบริโภคเปนสําคัญ    

เตชะ  บุณยะชัย (2529 : 646) ไดศึกษาวิจัยปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรร
ระดับราคาปานกลางของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยหลักท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือบานจัดสรรอันดับท่ีหนึ่งคือ ทําเลท่ีตั้ง และลักษณะโครงการในเร่ืองเกี่ยวกับน้ําทวม รองลงมา
คือตัวบานและการกอสราง ในเร่ืองเกี่ยวกับคุณภาพและฝมือในการกอสราง อันดับสามคือราคา
และการชําระเงินในเร่ืองเก่ียวกับราคาขาย   อันดับท่ีส่ีคือ  ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในเร่ือง
ของยามรักษาความปลอดภัย  อันดับท่ีหาคือ ฐานะและความเช่ียวชาญของเจาของโครงการในเร่ือง
ของธนาคารและสถาบันการเงินท่ีท่ีสนับสนุน  อันดับท่ีหกคือ การบริการพิเศษในเร่ืองของการมี
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บานตัวอยางใหชม อันดับท่ีเจ็ดคือ การสงเสริมการจําหนายในเร่ืองเกี่ยวกับการตอนรับของ
พนักงานขาย    

หางหุนสวนจํากัด   เชียงรายเมโทรกรุป (2536 : 46) ไดศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผูบริโภคใน
การเลือกซ้ืออาคารท่ีพักอาศัยในเขตจังหวัดเชียงราย พบวาพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาคารท่ีพักอาศัย
ประกอบดวย ประเภทของอาคารท่ีพักอาศัยรูปแบบอาคารที่พักอาศัยสวนประกอบของบาน ขนาด
ของพ้ืนท่ีสาธารณูปโภค แหลงพักผอนและส่ิงอํานวยความสะดวก ราคา ลักษณะการชําระเงิน การ
ผอนชําระเงินดาวน ปจจัยท่ีใชประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ือบานผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือท่ี
พักอาศัย แหลงขอมูลขาวสารและการวางแผนในการซ้ือ นอกจากนี้หางหุนสวนจํากัด เชียงราย
เมโทรกรุป   ยังไดวิจัยจัดลําดับความสําคัญปจจัยท่ีใชประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรร
หรือทาวนเฮาส ในภาพรวม ปจจัยท่ีผูบริโภคใชประกอบการตัดสินใจอันดับแรกไดแก ทําเลที่ตั้ง  
อันดับสองไดแก สาธารณูปโภคครบ และอันดับสามไดแก ราคาถูก ไมวาจะเปนคนทองถ่ินหรือ
นักทองเท่ียว เปนตน 

พิชัย สันติวงศ (2541) ไดศึกษาปจจัยการตัดสินใจซื้อท่ีอยูอาศัยระดับราคาปานกลางใน
สภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า (กรณีศึกษา ผูกูสินเช่ือกับธนาคารอาคารสงเคราะห) ผลการศึกษาพบวา
กระบวนการตัดสินใจซ้ือนั้นผูซ้ือจะเลือกปรึกษาคูสมรสเปนอันดับแรก เพราะเปนผูสนับสนุน
การเงิน และตองอาศัยอยูรวมกัน โดยรูจักโครงการจากการมีผูแนะนํา และไปสํารวจพบเอง โดยมี
การเปรียบเทียบโครงการกับท่ีอ่ืนมากกวา 5 โครงการ โดยเขาชมโครงการ 2 คร้ังกอนตัดสินใจซ้ือ 
และใชเวลาในการตัดสินใจประมาณ 1 เดือน โดยผูตัดสินใจซ้ือสําคัญเปนผูชายเม่ือเปรียบเทียบกับ
สภาวะปกติ พบวาปจจัยการตัดสินใจซ้ือนั้นแตกตางกันจาก สภาวะปกติ จากงานวิจัยท่ีผานมานั้น
จะใหความสําคัญพิจารณาดานทําเลท่ีตั้ง รูปแบบ บานการกอสราง ราคาและเง่ือนไขการชําระเงิน 
ความสามารถในการจาย แตจากการศึกษาพบวาปจจัยในการตัดสินใจซ้ือท่ีสําคัญอันดับแรกไดแก
ความตองการออมเงินในรูปของอสังหาริมทรัพย รองลงมาเปนราคาและเง่ือนไขการจายเงิน และ
ท่ีตั้งโครงการรวมท้ังต้ังอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีเปนอันดับสาม 

กิตติศักดิ์ ตรารุงเรือง (2541) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความตองการท่ีอยูอาศัยในอนาคตของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครพระศรีอยุธยา พบวา คนสวนใหญไมมีความคิดท่ีจะยายถ่ินท่ีอยู
อาศัยออกจากจังหวัด  แลวมีความตองการท่ีอยูใหมในอนาคต มีระยะเวลาอีกไมเกิน 10 ป โดยให
ความสนใจที่จะเลือกซ้ือบานจากโครงการจัดสรร เปนสวนใหญและรองลงมาคือ สรางใหมบน
ท่ีดินแปลงใหม  มีลักษณะบานท่ีตองการ คือบานเด่ียว ในท่ีดินขนาด 75-100 ตารางวา ระดับราคา
อยูท่ี 700,000 -1,500,000 บาทเปนสวนใหญ รองลงมาคือตํ่ากวา 700,000 บาท ยังคงมีความตองการ
อยูในพื้นท่ีจังหวัดพระศรีอยุธยา และปจจัยของการพิจารณาเลือกท่ีอยูอาศัยในอนาคต ก็คือ ดาน
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ราคา รองลงมา คือดานทําเลท่ีตั้ง ดานแบบบานท่ีตองการ คือ แบบท่ีมีจํานวนหองนอน 3 หอง มี
หองน้ํา จํานวน 2 หอง และสวนใหญตองการหองเก็บของดวย 

จากท่ีไดกลาวถึงขางตนจะเห็นไดวาปจจัยท่ีเขามามีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือบานจัดสรรมีอยู
ในเร่ืองของ ทําเลที่ตั้ง  ลักษณะโครงการ บานและการกอสราง  คุณภาพ ราคาและการชําระเงิน ส่ิง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ  และท่ีสําคัญคือเร่ืองของความปลอดภัย โดยทําการไปสํารวจในแตละ
โครงการซ่ึงอยางตํ่า 5 โครงการกอนมีการตัดสินใจซ้ือ เม่ือผูซ้ือตัดสินใจที่จะเลือกซ้ือบานจัดสรร
ตามท่ีตนเองและสมาชิกในครัวเรือนพอใจแลว  หลังจากนั้นจึงทําการซ้ือบานจัดสรรตอไป 
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง  “การสํารวจเบ้ืองตนธุรกิจบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในชวง
ป พ.ศ.2550-2553” ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามลําดับดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การศึกษาขอมูลท่ัวไป 

3. การรวบรวมของมูลจากการสํารวจ 

2. การรวบรวมขอมูลเบ้ืองตน 

4. การปรึกษานักวิชาการและอาจารยท่ีปรึกษา 

5. วิเคราะหขอมูลและประมวลผล 

6. สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

สํารวจพื้นท่ี 

ศึกษาขอมูล
จากโครงการ
บานจัดสรร 

ทฤษฎีและงานวิจยัท่ี
เกี่ยวของ 

เอกสารทาง
วิชาการ 
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3.1 การศึกษาขอมูลท่ัวไป 
ข้ันตอนนี้เปนการเร่ิมศึกษาขอมูลเบ้ืองตนเพื่อนําไปสูแนวทางในการทําวิจัยการสํารวจ

เบ้ืองตนธุรกิจบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในชวงป พ.ศ.2550-2553 โดยการศึกษา
ขอมูลจากองคความรูตางๆ จากส่ิงพิมพทางวิชาการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และขอมูลบนสารสนเทศ
ตางๆ เชน มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย หอสมุดแหงชาติ 
เปนตน 
 
3.2.  การรวบรวมขอมูลเบื้องตน 

การศึกษาในสวนนี้จะไดทําการศึกษาถึงทฤษฎีตางๆท่ีเกี่ยวของ รวมไปถึงงานวิจัย และ
หลักการตางๆ ซ่ึงไดขอมูลจากองคความรูตางๆ เชน หนังสือ จากส่ิงตีพิมพทางวิชาการ งานวิจัย
ตางๆในอดีต และจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ทําการรวบรวมขอมูลท่ีเก็บไดมาทําการวิเคราะหวา
ขอมูลใดสามารถใชเปนประโยชนและมีสวนเกี่ยวของตองานวิจัย รวมไปถึงนําไปจัดทําเปน
ฐานขอมูลเพื่อใชอางอิงเกี่ยวกับการจัดทํางานวิจัย 
 
3.3  การรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ 

การรวบรวมขอมูลจากการออกสํารวจภาคสนาม โดยการลงพื้นท่ีในเขตเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี สํารวจตําแหนง ท่ีตั้ง สถานท่ีทางดานภูมิศาสตร และเขาติดตอขอขอมูลท่ีเกี่ยวของใน
การศึกษาโครงการบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยา จากโครงการบานจัดสรรของเมืองพัทยา โซน
ตะวันออกของถนนสุขุมวิท โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

3.3.1  ขอบเขตการเก็บขอมูล  
ผูศึกษาไดทําการสํารวจเก็บขอมูลโครงการบานจัดสรรดวยวิธีการซุมสํารวจ 7 

โครงการ โดยเลือกซุมสํารวจโครงการบานจัดสรรที่ดําเนินโครงการอยูในพ้ืนท่ีเขตเมืองพัทยา ฝง
ตะวันออกของถนนสุขุมวิทย ท่ีมีชวงดําเนินการในปพ.ศ. 2550-2553 ไดแก 

- โครงการเรือนภิษา  
- โครงการ เอสตินี่ ปารค 
- โครงการ กรีนฟลล 3 
- โครงการ พัทยาทรอปคอล 
- โครงการ พรีนารีพารค 
- โครงการ เดอะวิลลาราชาวดี 
- โครงการ เซ็นทรัลปารค ฮิลลไซด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



15 
 

 
 

 
 
รูปท่ี 2 แสดงตําแหนงท่ีตั้งโครงการท้ัง 7 โครงการ 
 

3.3.2  การเก็บขอมูล 
ทําการลงสํารวจภาคสนามเก็บขอมูลจากสภาพความเปนจริงของโครงการท่ีทําการ

สํารวจ และสภาพพื้นท่ีโดยรอบโครงการ ขอขอมูลรายละเอียดโครงการจากสํานักงานขาย 
ตลอดจนขอเอกสารท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 
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3.4  การปรึกษานักวิชาการและอาจารยท่ีปรึกษา 
การศึกษาในสวนนี้ทําโดยการสอบถามขอมูลอันเปนประโยชนในการดําเนินงานวิจัย กับ

นักวิชาการที่อยูในองคกรหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ แลวนําขอมูลท่ีรวบรวมท้ังหมด ขอความ
คิดเห็นในการดําเนินงานวิจัย กับอาจารยท่ีปรึกษา 
 
3.5  วิเคราะหขอมูลและประมวลผล 

ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลและประมวลผลนี้ สวนแรกขอมูลจากโครงการบานจัดสรรเมือง
พัทยา โซนตะวันออกของถนนสุขุมวิทจํานวน 7 โครงการ โดยการสํารวจภาคสนาม นําขอมูลท่ี
ไดมาวาดลงบนแผนท่ีเพื่อทราบถึงตําแหนงของโครงการแลวนําไปเปรียบเทียบทําเลที่ตั้งของ
โครงการจากนั้นดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากโครงการบานจัดสรร และจากการสัมภาษณ
พนักงานขาย เพ่ือใหไดขอมูลทางดานสวนประสมทางการตลาดท่ีทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอการเลือกซ้ือท่ีอยูอาศัยของผูบริโภคในโซนตะวันออกของถนนสุขุมวิทได 
 
3.6  สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

ในข้ันตอนนี้เปนการนําผลที่ไดจากการวิเคราะหและประมวลผลมาทําการนําเสนอผลของ
การศึกษาการสํารวจเบ้ืองตนธุรกิจบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในชวงป พ.ศ.2550-
2553 รวมไปถึงขอเสนอแนะจากผูทําการวิจัย 
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บทท่ี  4 

ผลการสํารวจขอมูลเบื้องตน 
 

จากการสํารวจเบ้ืองตนจากการลงภาคสนามสอบถามรายละเอียดโครงการจากสํานักงานขาย
และขอมูลจากเอกสารประกอบการขาย ของโครงการท้ัง 7 โครงการ ผูวิจัยไดจําแนกขอมูลออกตาม
สวนประสมทางการตลาดท้ัง 4 ดานคือ 

1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 
4. ดานการสงเสริมการขาย 

 
4.1  ขอมูลดานผลิตภัณฑ 

การศึกษาขอมูลโครงการบานจัดสรรจํานวน 7 โครงการ สามารถสรุปขอมูลของโครงการ
ทางดานผลิตภัณฑ โดยจําแนกตาม ท่ีตั้งใน ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
ระยะหางจากถนนสุขุมวิท ขนาดพื้นท่ี เจาของ/ผูประกอบการ แปลงจําหนาย แบบบาน ยอดขาย 
ระยะหางของสาธารณูปการจากโครงการ และกลุมลูกคาเปาหมาย ไดดังน้ีดังแสดงตามตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  ตารางแสดงผลิตภัณฑของโครงการบานจัดสรรทั้ง 7 โครงการ 
 

ผลิตภัณฑ เรือนภิษา 
เซ็นทรัล
ปารค ฮิลล

ไซด 

เดอะวิลลา 
ราชาวดี 

กรีนฟลด 3 พรีนาร่ี 
พารค 

เอสตินี่ ปารค พัทยาทรอป
คอล 

ที่ต้ัง  ต.หนอง
ปรือ อ.บางละ
มุง จ.ชลบุรี 

ถนนชัยพร
วิถี 

ซอยสุขุมวิท-
พัทยา 87 ซอยเขาตาโล 

ซอยพร
ประภานิมิตร 

15 

ถนน มาบตา
โต 

ซอยพร
ประภานิมิต 

7 

ถนน เนิน
พลับหวาน 
ซอย มาบยาย

เลีย 41 
 
 

ระยะหางจาก
ถนนสุขุมวิท 

2 กม. 3 กม. 400 เมตร 3.5 กม. 5 กม. 2.6 กม. 2.7 กม. 

ขนาดพื้นที ่ 60 ไร 55 ไร 27 ไร 23 ไร 14 ไร 11 ไร 36 ไร 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
 

ผลิตภัณฑ เรือนภิษา 
เซ็นทรัล
ปารค ฮิลล

ไซด 

เดอะวิลลา 
ราชาวดี 

กรีนฟลด 3 พรีนาร่ี 
พารค 

เอสตินี่ ปารค พัทยาทรอป
คอล 

เร่ิมโครงการ 2550 2551 2551 2551 2551 2551 2551 

สิ้นสุด
โครงการ 

2551
(ปจจุบันยัง
ไมแลวเสร็จ) 

2553 
(ปจจุบันยัง
ไมแลวเสร็จ) 

2552 
(ปจจุบันยัง
ไมแลวเสร็จ) 

2553 
(ปจจุบันยัง
ไมแลวเสร็จ) 

2553 
(ปจจุบันยัง
ไมแลวเสร็จ) 

2553 
(ปจจุบันยัง
ไมแลวเสร็จ) 

2553 
(ปจจุบันยัง
ไมแลวเสร็จ) 

เจาของ/
ผูประกอบการ 

บริษัท เอ.
แอล. โฮม
การเดน 
จํากัด 

บESTATE 
CREATION 

Co., Ltd., 
- 

Green Field 
Developmen

t Co.,Ltd. 

Plenary Park 
Co.,Ltd. 

The Eastiny 
Resort and 

Hotels 
Group 

Pattaya 
Tropical 
Co.,Ltd. 

แปลงจําหนาย 207 แปลง 125 แปลง 32 แปลง 98 แปลง 37 แปลง 33 แปลง 123 แปลง 

แบบบาน 

บานเด่ียว 
จํานวน 207 
แปลง มี 2 
แบบ 

บานเด่ียว 
จํานวน 125 
แปลง มี 8 
แบบ 

บานเด่ียว 
จํานวน 32 
แปลง มี 3 
แบบ 

บานเด่ียว 
จํานวน 56 
แปลง  

บานแฝด 
จํานวน 2 
แปลง  

และอาคาร
พาณิชย/หอง
แถว 40 
แปลง 

บานเด่ียว 
จํานวน 37
แปลง  มี 2 

แบบ 

บานเด่ียว 
จํานวน 33
แปลง  มี 2 

แบบ 

บานเด่ียว 
จํานวน 123
แปลง  มี 1 

แบบ 

สิ่งอํานวยความสะดวกภายในโครงการ 
สโมสร
คลับเฮาส      -  

ฟตเนส   - - -  - 
ซาวนา -  - - - - - 
สระวายนํ้า        
สวนสาธารณะ      -  
สนามเด็กเลน  - - - - - - 
พนักงาน
รักษาความ
ปลอดภัย 

       

กลองวงจร
ปด        
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
 

ผลิตภัณฑ เรือนภิษา 
เซ็นทรัล
ปารค ฮิลล

ไซด 

เดอะวิลลา 
ราชาวดี 

กรีนฟลด 3 พรีนาร่ี 
พารค 

เอสตินี่ ปารค พัทยาทรอป
คอล 

สาธารณูปการ (หางจากโครงการ) 
โรงเรียน 5.7 กม. 6.6 กม. 2.6 กม. 5.2 กม. 7.8 กม. 4.4 กม. 4.5 กม. 
โรงพยาบาล 3.8 กม. 9.2 กม. 4.9 กม. 6.1 กม. 8.7 กม. 3.2 กม. 5.3 กม. 
โรงงาน
อุตสาหกรรม - - - - - - - 

ยานธุรกิจ 2 กม. 5.9 กม. 1.6 กม. 4 กม. 6.4 กม. 3.1 กม. 3.1 กม. 
ชุมชน
ใกลเคียง 2 กม. 3.1 กม. อยูในชุมชน อยูในชุมชน อยูในชุมชน อยูในชุมชน อยูในชุมชน 

ที่ทําการ
เทศบาลเมือง
พัทยา 

9.2 กม. 7.8 กม. 4.7 กม. 5.2 กม. 7.8 กม. 4.3 กม. 4.4 กม. 

หางสรรพสินค
า 

6 กม. 5.3 กม. 1.4 กม. 6.9 กม. 9.3 กม. 4.2 กม. 5.8 กม. 

สถานีตํารวจ 4 กม. 12 กม. 8.6 กม. 8.9 กม. 9.4 กม. 5.9 กม. 8.1 กม. 
สถานท่ี
ทองเท่ียว 7 กม. 9.6 กม. 5.3 กม. 5.9 กม. 8.4 กม. 5 กม. 5.1 กม. 

ธนาคาร
พาณิชย 2 กม. 9.3 กม. 200 ม. 3.6 กม. 6.2 กม. 2.7 กม. 2.6 กม. 

กลุมลูกคาเปาหมาย 

กลุมรายได 50,000-
100,000 บาท 

50,000-
150,000 บาท 

50,000-
150,000 บาท 

50,000-
100,000 บาท 

50,000-
100,000 บาท 

50,000-
100,000 บาท 

50,000-
100,000 บาท 

กลุมลูกคาหลัก ชาวตางชาติ ชาวตางชาติ ชาวตางชาติ ชาวตางชาติ ชาวตางชาติ ชาวตางชาติ ชาวตางชาติ 
ผลประกอบการ 

ยอดขาย 183 57 15 77 20 10 70 
คิดเปนรอยละ 88% 46% 47% 75% 54% 30% 57% 

 
จากตารางท่ี 2 พบวา ทําเลที่ตั้งของโครงการบานจัดสรรท้ัง 7 โครงการต้ังอยูใน ตําบลหนอง

ปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
การเลือกท่ีตั้งโครงการพบวาโครงการสวนใหญแมจะอยูในโซนท่ีหางจากพื้นท่ีเศรษฐกิจ

หลังของพัทยา แตก็ยังเลือกพื้นท่ีโครงการที่อยุใกลแหลงชุมชนเปนหลัก โดยเลือกท่ีตั้งใหติดถนน
สายยอยในพื้นท่ีท่ีสามารถเช่ือมตอกับถนนสุขุมวิทยท่ีถือวาเปนถนนสายหลักของเมืองพัทยาได
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สะดวก เพื่อใหโครงการสามารถเช่ือมตอกับแหลงอํานวยความสะดวกตางๆไดงาย ท้ังในสวน 
โรงพยาบาล หางสรรสินคา และยานธุรกิจอ่ืนๆ 

 ขนาดพ้ืนท่ีของโครงการบานจัดสรร พบวา ท้ัง 7 โครงการมีความหลากหลายของขนาด
พื้นที่โครงการ โดยโครงการท่ีมีขนาดพื้นท่ีโครงการมากท่ีสุดคือโครงการเรือนภิษา 

 ระยะเวลาของการเร่ิมโครงการ พบวา โครงการท่ีมีระยะเวลาการเริ่มของโครงการมาก
ท่ีสุด คือ โครงการเรือนภิษา ซ่ึงเร่ิมตั้งแตป 2550 ลําดับตอมาของการเร่ิมโครงการ พบวา ท้ัง 6 
โครงการมีระยะเวลาการเร่ิมโครงการในระยะวลาใกลกันคือ เร่ิมโครงการป 2551 และระยะเวลา
ส้ินโครงการพบวา ท้ัง 7 โครงการยังไมมีโครงการใดท่ีขายไดหมด  

 จํานวนแปลงจําหนายท่ีโครงการบานจัดสรร พบวา ท้ัง 7 โครงการมีจํานวนแปลงจัด
จําหนายหลากหลาย ตามขนาดพ้ืนท่ีของโครงการ โดยโครงการท่ีมีจํานวนแปลงมากท่ีสุด คือ
โครงการเรือนภิษา 

 แบบบานในโครงการบานจัดสรรท้ัง 7 โครงการเปนบานเดี่ยว ยกเวนโครงการกรีนฟลล 3 
ท่ีมีแบบบานแฝด และแบบอาคารพาณิชย/หองแถวเพิ่มมาดวย 

จํานวนแบบบานในโครงการบานจัดสรรท้ัง 7 โครงการ พบวา โครงการท้ังหมดมีแบบบาน
มากกวา 1 แบบใหลูกคาไดเลือก ยกเวนโครงการพัทยาทรอปคอลท่ีมีแบบบานเพียงแบบเดียว โดยแบบ
บานของแตละโครงการมีรายละเอียดดังน้ี 

โครงการเรือนภิษามีแบบบาน 2 แบบ คือ ณิชา กับ จุฑามาศที่ เปนบานเด่ียว 1 ช้ัน 3 
หองนอน 3 หองน้ํา จอดรถได  1 กับ 2 คัน ตามลําดับ 

โครงการเซ็นทรัลปารค ฮิลลไซดมีแบบบาน 8 แบบ คือ รีโน นอรวิช เบลวูด ออสติน ออก
ฟอรด  ออกัสตา  อีสบอรน และมาริบู ซ่ึงสวนใหญเปนบานเดี่ยว 2 ช้ัน 3 หองนอน 3 หองน้ํา จอด
รถได  2 คัน และแบบท่ี 4 เปนตนมาจะมีการเพ่ิมหองแมบานไปดวย ยกเวน เบลวูดท่ีเปนบานเดี่ยว 
1 ช้ัน2 หองนอน 2 หองน้ํา และอีสบอรนท่ีมี 4 หองน้ํา ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 3  

โครงการเดอะวิลลา ราชาวดี มีแบบบาน 3 แบบ คือ มนตวดี รมัณยา ราชาวดี ซ่ึงสวนใหญ
เปนบานเดี่ยว 2 ช้ัน 3 หองนอน 3 หองน้ํา จอดรถได  2 คัน แตมนตวดีเปนบานเดี่ยว 1 ช้ัน 3 
หองนอน 2 หองน้ํา และราชาวดีมีการเพิ่มหองแมบาน ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 3 

โครงการกรีนฟลล 3 สวนใหญเปนบานเดี่ยว 1 ช้ัน 3 หองนอน 2 หองน้ํา จอดรถได  1 คัน 
ลําดับตอมาเปนบานแถวและบานแฝด เปนหองแถว 2 ช้ัน 3 หองนอน 3 หองน้ํา  จอดรถ 1 คัน ดัง
รายละเอียดตามตารางท่ี 3 
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โครงการพรีนาร่ี พารค มีแบบบาน 2 แบบ คือ PN-1 เปนบานเดี่ยว 1 ช้ัน 2 หองนอน  2 
หองน้ํา  จอดรถ 1 คัน และPN-2 บานเดี่ยว 2 ช้ัน  3 หองนอน 3 หองน้ํา 1 หองคนใช จอดรถ 2 คัน 
ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 3 

โครงการเอสตินี่ ปารคมีแบบบาน 2 แบบ คือ Resorta และ Rosanya เปนบานเด่ียว 1 ช้ัน 2 
หองนอน  2 หองน้ํา  จอดรถ 2 คัน แต Rosanya มี 3 หองนอน  ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 3 

โครงการพัทยาทรอปคอล มีแบบบาน 1 แบบ คือ บานสุขสิริ เปนบานเดี่ยว 1 ช้ัน 3 หองนอน  
2 หองน้ํา  จอดรถ 2 คัน 

ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในโครงการบานจัดสรร ท้ัง 7 โครงการมีสระวายน้ํา และสวน
ใหญภายในโครงการบานจัดสรรมีสวนสาธารณะ สโมสรภายในโครงการ เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับลูกคา และทุกโครงการเนนในเร่ืองการรักษาความปลอดภับ ท้ังในสวนของกลองวงจรปด
และพนักงานรักษาความปลอดภัย 

กลุมลูกคาเปาหมายท้ัง 7 โครงการ พบวา กลุมลูกคาหลักเปนชาวตางชาติ ท่ีมีรายไดมากกวา 
50,000 บาทข้ึนไป 
 
4.2  ขอมูลดานราคา 

การศึกษาขอมูลโครงการบานจัดสรรจํานวน 7 โครงการ สามารถสรุปขอมูลของโครงการ
ทางดานราคา โดยจําแนกตาม แบบบาน พื้นท่ีใชสอย  ราคา จํานวนบานและเงินดาวน ไดดังนี้ดัง
แสดงตามตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3  ตารางแสดงแบบบาน และ ราคาของโครงการบานจัดสรร ท้ัง 7 โครงการ 
 

แบบบาน พื้นที่
(ตร.ว.) รายการ พื้นที่ใชสอย 

(ตร.ม.) 
ราคา 

(ลานบาท) 
จํานวนบาน
ทั้งหมด 

จํานวนบาน
ที่ขายได 

เงินดาวน
(บาท) 

เรือนภิษา 

ณิชา 60 

บานเด่ียว 1ชั้น 
3 หองนอน 
2 หองนํ้า 
จอดรถ 1 คัน 

150 3.1 154 134 480,000 

จุฑามาศ 75 

บานเด่ียว 1ชั้น 
3 หองนอน 
2 หองนํ้า 
จอดรถ 2 คัน 

170 3.6 53 49 710,000 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 
 

แบบบาน พื้นที่
(ตร.ว.) 

รายการ พื้นที่ใชสอย 
(ตร.ม.) 

ราคา 
(ลานบาท) 

จํานวนบาน
ทั้งหมด 

จํานวนบาน
ที่ขายได 

เงินดาวน
(บาท) 

เซ็นทรัลปารค ฮิลลไซด 

รีโน 80 

บานเด่ียว 2ชั้น 
3 หองนอน 
3 หองนํ้า 
จอดรถ 2 คัน 

174 4.6 - 5 940,000 

นอรวิช 80 บานเด่ียว 2ชั้น 
3 หองนอน 213 5.1 - 5 1,032,000 

  3 หองนํ้า 
จอดรถ 2 คัน      

เบลวูด 105 

บานเด่ียว 1ชั้น 
2 หองนอน 
2 หองนํ้า 
จอดรถ 2 คัน 

224 5.6 - 2 1,139,500 

ออสติน 102 

บานเด่ียว 2ชั้น 
3 หองนอน 
3 หองนํ้า 
หองแมบาน 
จอดรถ 2 คัน 
 

224 5.8 - 7 1,168,000 

ออก
ฟอรด 80 

บานเด่ียว 2ชั้น 
3 หองนอน 
3 หองนํ้า 
หองแมบาน 
จอดรถ 2 คัน 

253 5.8 - 6 1,176,196 

ออกัสตา 117.6 

บานเด่ียว 2ชั้น 
3 หองนอน 
3 หองนํ้า 
หองแมบาน 
จอดรถ 2 คัน 

280 7.2 - 12 1,450,000 

อีสบอรน 105 

บานเด่ียว 2ชั้น 
3 หองนอน 
4 หองนํ้า 
หองแมบาน 
จอดรถ 2 คัน 

336 7.9 - 13 1,599,604 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 
 

แบบบาน พื้นที่
(ตร.ว.) รายการ พื้นที่ใชสอย 

(ตร.ม.) 
ราคา 

(ลานบาท) 
จํานวนบาน
ทั้งหมด 

จํานวนบาน
ที่ขายได 

เงินดาวน
(บาท) 

มาริบู 162.5 

บานเด่ียว 2ชั้น 
3 หองนอน 
3 หองนํ้า 
หองแมบาน 
จอดรถ 2 คัน 

257 8.1 - 6 1,621,000 

เดอะวิลลา ราชาวดี 

มนตวดี 62 

บานเด่ียว 1 ชั้น 
2 หองนอน 
3 หองนํ้า 
จอดรถ 2 คัน 

130 3.9 - 3 380,000 

รมัณยา 62 

 
บานเด่ียว 2 ชั้น 
3 หองนอน 
3 หองนํ้า 
จอดรถ 2 คัน 
 

200 4.9 - 9 460,000 

ราชาวดี 97 

บานเด่ียว 2 ชั้น 
3 หองนอน 
3 หองนํ้า 
หองคนใช 
จอดรถ 2 คัน 

256 8 - 3 240,000 

กรีนฟลล 3 

บานแถว/
บานแฝด 27 

หองแถว 2 ชั้น 
3 หองนอน 
3 หองนํ้า 
จอดรถ 1 คัน 

132 2.7 47 39 100,000 

บานเด่ียว 73 

บานเด่ียว 1 ชั้น 
3 หองนอน 
2 หองนํ้า 
จอดรถ 1 คัน 

120 3.7 56 38 300,000 

พรีนาร่ี พารค 

PN-1 116 

บานเด่ียว 1 ชั้น 
2 หองนอน 
2 หองนํ้า 
จอดรถ 1 คัน 

160 3.5 16 9 700,000 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 
 

แบบบาน พื้นที่
(ตร.ว.) 

รายการ พื้นที่ใชสอย 
(ตร.ม.) 

ราคา 
(ลานบาท) 

จํานวนบาน
ทั้งหมด 

จํานวนบาน
ที่ขายได 

เงินดาวน
(บาท) 

PN-2 125 
บานเด่ียว 2 ชั้น 
3 หองนอน 
3 หองนํ้า 

250 4.5 21 11 900,000 

  1 หองคนใช 
จอดรถ 2 คัน      

เอสตินี่ ปารค 

Resorta 100 

 
บานเด่ียว 1 ชั้น 
2 หองนอน 
2 หองนํ้า 
จอดรถ 2 คัน 
 

235 4.8 14 6 500,000 

Rosanya 100 

บานเด่ียว 1 ชั้น 
3 หองนอน 
2 หองนํ้า 
จอดรถ 2 คัน 

260 5.2 19 4 500,000 

พัทยาทรอปคอล 

บานสุข
สิริ 76 

บานเด่ียว 1 ชั้น 
3 หองนอน 
2 หองนํ้า 
จอดรถ 2 คัน 

180 2.4 123 70 100,000 

 
จากตารางท่ี 3 แสดงแบบบานโครงการบานจัดสรร และราคาของโครงการบานจัดสรร 

พบวา ราคาของบานจัดสรรท่ีมีราคาสูงท่ีสุด คือ  บานจัดสรรของโครงการเซ็นทรัลปารค ฮิลลไซด
เปนแบบมาริบู บนเนื้อท่ี 162.5 ตารางวา ซ่ึงเปนบานเดี่ยว  2 ช้ัน 3 หองนอน  3 หองน้ํา  หอง
แมบาน และมีท่ีจอดรถ 2 คัน มีพื้นท่ีใชสอย  257  ตารางเมตร ในราคา 8.1 ลานบาท  และขายได 6 
หลัง  ดาวนในราคา 1,621,000 บาท รองลงมา คือ โครงการเดอะวิลลา ราชาวดี เปนแบบราชาวดี 
บนเนื้อท่ี 97 ตารางวา ซ่ึงเปนบานเดี่ยว  2 ช้ัน 3 หองนอน  3 หองน้ํา  หองคนใช และมีท่ีจอดรถ 2 
คัน มีพื้นท่ีใชสอย  256  ตารางเมตร ในราคา 8 ลานบาท  และขายได 3 หลัง ดาวนในราคา 240,000  
บาท และโครงการเซ็นทรัลปารค ฮิลลไซดเปนแบบอีสบอรน บนเน้ือท่ี 105 ตารางวา ซ่ึงเปนบาน
เดี่ยว  2 ช้ัน 3 หองนอน  4 หองน้ํา  หองแมบาน และมีท่ีจอดรถ 2 คัน มีพื้นท่ีใชสอย 336 ตาราง
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เมตร ในราคา 7.9 ลานบาท  และขายได 13 หลัง ดาวนในราคา 1,599,604 บาท และสัดสวนท่ีเหลือ 
ตามรายละเอียดดังตารางท่ี 3 
 
4.3  ขอมูลดานสถานท่ีการจัดจําหนายโครงการบานจัดสรรและชองทางการประชาสัมพนัธ 

การศึกษาขอมูลโครงการบานจัดสรรจํานวน 7 โครงการ สามารถสรุปขอมูลของโครงการ
ทางดานสถานท่ีการจัดจําหนายโครงการบานจัดสรร ไดดังแสดงตามตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4  ตารางแสดงสถานท่ีการจัดจําหนายโครงการบานจัดสรรท้ัง 7 โครงการ 
 
สวนประสม
ทางการตลาด เรือนภิษา เซ็นทรัลปารค 

ฮิลลไซด 
เดอะวิลลา 
ราชาวดี กรีนฟลล 3 พรีนาร่ี 

พารค 
เอสตินี่ 
ปารค 

พัทยาทรอป
คอล 

สํานักงานขาย 

ถนนชัยพร
วิถีที         

ต.หนอง
ปรือ อ.บาง
ละมุง จ.
ชลบุรี 

ซอยสุขุมวิท-
พัทยา 87 

ต.หนองปรือ อ.
บางละมุง จ.

ชลบุรี 

ซอยเขาตาโล 
ต.หนองปรือ 
อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี 

ซอยพร
ประภา
นิมิตร 15 
ต.หนอง

ปรือ อ.บาง
ละมุง จ.
ชลบุรี 

ถนน มาบ
ตาโต 

ต.หนอง
ปรือ อ.บาง
ละมุง จ.
ชลบุรี 

ซอยพร
ประภานิมิต 

7 
ต.หนอง

ปรือ อ.บาง
ละมุง จ.
ชลบุรี 

ถนน เนิน
พลับหวาน 
ซอย มาบยาย

เลีย 41 
ต.หนองปรือ 
อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี 

การจัดจําหนาย มีสํานักงานขายในโครงการเทานั้น ไมมีการต้ังบูทขายนอกโครงการ 

 
จากตารางท่ี 4 พบวา โครงการบานจัดสรรท้ัง 7 โครงการมีการจัดจําหนาย โดยมีสํานักงาน

ขายในโครงการของตน และมีพนักงานพรอมบานตัวอยางในการเสนอขายลูกคา ไมมีการต้ัง
สํานักงานขาย หรือจัดจุดขายแหงอ่ืนภายนอกโครงการ 

 
ตารางท่ี 5   ตารางแสดงชองทางการประชาสัมพันธโครงการบานจัดสรรท้ัง 7 โครงการ 
 

สงเสริม
การตลาด เรือนภิษา เซ็นทรัลปารค 

ฮิลลไซด 
เดอะวิลลา 
ราชาวดี กรีนฟลล 3 พรีนาร่ี 

พารค 
เอสตินี่ 
ปารค 

พัทยา
ทรอปคอล 

ประชาสัมพันธ - - -     
ปายโฆษณา        
โบรชัวร  -  - - - - 
จัดบูธในหาง - - - - - - - 
สื่ออินเตอรเน็ต - - -     
สื่อสิ่งพิมพ - - - - - -  
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จากตารางท่ี 5 เปนตารางแสดงการสงเสริมการตลาดโครงการบานจัดสรรท้ัง 7 โครงการ
พบวา การสงเสริมการตลาดท้ัง 7 โครงการมีการติดปายโฆษณาท้ังขนาดเล็ก และขนาดใหญ ตาม
เสนทางสัญจรหลักของพัทยาเพื่อเปนการโฆษณาใหลูกคาไดรับรู 
 
4.4  ขอมูลดานการสงเสริมการตลาด 

การศึกษาขอมูลโครงการบานจัดสรรจํานวน 7 โครงการ สามารถสรุปขอมูลของโครงการ
ทางดานการสงเสริมการตลาด ไดดังแสดงตามตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6  ตารางแสดงการสงเสริมการตลาดโครงการบานจัดสรรท้ัง 7 โครงการ 
 

สงเสริม
การตลาด เรือนภิษา เซ็นทรัลปารค 

ฮิลลไซด 
เดอะวิลลา 
ราชาวดี กรีนฟลล 3 พรีนาร่ี 

พารค 
เอสตินี่ 
ปารค 

พัทยา
ทรอปคอล 

แถม
เคร่ืองปรับอากาศ        

แถมบิวอิน
หองครัว        

*แถมเฟอรนิเจอร    - - - - 
การจัดการเร่ือง
การกูเงิน - - -  -  - 

* มีแถมเฉพาะบางแบบบานเทานั้น 

 
จากตารางท่ี 6 เปนตารางแสดงการสงเสริมการตลาดโครงการบานจัดสรรท้ัง 7 โครงการ

พบวา การสงเสริมการตลาดของท้ัง 7 โครงการจะมีการแถมชุดครับและเคร่ืองปรับอากาศ และมี
เพียง 3 โครงการที่แถมเฟอรนิเจอรภายในบาน ไดแกโครงการเรือนภิษา เซ็นทรัลปารคฮิลลไซด 
เดอะวิลลาราชาวดี 
 
4.5  การวิเคราะหโครงการ 

จากขอมูลท่ีจําแนกตามสวนประสมทางการตลาดของโครงการท้ัง 7 โครงการ ทําใหผูวิจัย
สามารถวิเคราะหถึงปจจัยท่ีมีความสําคัญในการประกอบการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรร โดยจําแนก
ตามสวนประสมทางการตลาด ท้ัง 4 ดาน ดังนี้ 
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4.5.1 ดานผลิตภัณฑ  
จากการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรระดับราคาปานกลางของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครของเตชะ  บุณยะชัย , (2529 : 646) พบวาปจจัยหลักท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรอันดับท่ีหนึ่งคือ ทําเลท่ีตั้ง ผูวิจัยสามารถสรุปขอมูลของโครงการทางดาน
ทําเลที่ตั้งของโครงการบานจัดสรรจํานวน 7 โครงการ ไดดังตารางท่ี 2 พบวา โครงการบานจัดสรร
ตั้งอยูในตําบลหนองปรือ จังหวัดชลบุรีท้ัง 7 โครงการ จึงทําใหปจจัยทางดานทําเลที่ตั้งนั้นไมมีผล
กับการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรของลูกคา เนื่องจากโครงการบานจัดสรรท้ัง 7 โครงการต้ังอยูใน
ทําเลเดียวกัน สวนปจจัยในดานขนาดพื้นท่ีของโครงการ และแปลงจําหนายภายในโครงการก็ไมมี
ผลตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรของลูกคาเชนกัน จากน้ันวิเคราะหในเร่ืองของระยะหางของ
โครงการจากถนนสุขุมวิท จํานวนบานท่ีขายได เปอรเซ็นตการขายบาน และระยะเวลาของ
โครงการ ดังตารางท่ี 7  
 
ตารางท่ี 7  ตารางการวิเคราะหโครงการบานจัดสรรท้ัง 7 โครงการทางดานผลิตภัณฑ 
 

ผลิตภัณฑ เรือนภิษา เซ็นทรัล ปารค 
ฮิลลไซด 

เดอะวิลลา 
ราชาวดี กรีนฟลล 3 พรีนาร่ี พารค เอสตินี่ ปารค 

พัทยา
ทรอป
คอล 

ระยะหางจาก
ถนนสุขุมวิท 2 กม. 3 กม. 400 เมตร 3.5 กม. 5 กม. 2.6 กม. 2.7 กม. 

จํานวนบานที่
ขายได (หลัง) 183 57 15 77 20 10 70 

เปอรเซ็นตการ
ขายบาน  88 % 45 % 47 % 75 % 54 % 30 % 57 % 

ระยะเวลา
โครงการ (ป) 3 2 2 2 2 2 2 

 
จากตารางท่ี 7 พบวา ระยะหางของโครงการจากถนนสุขุมวิท ไมมีผลตอการขายไดของ

โครงการบานจัดสรรท้ัง 7 โครงการ แตปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรของลูกคานั้น
ข้ึนกับระยะหางของท่ีตั้งของโครงการกับชุมชนใกลเคียง ดังตารางท่ี 2 พบวา โครงการสวนใหญ
ตั้งอยูในชุมชน หรือไมก็จะไมหางจากชุมชนมากนัก เนื่องจากท่ีตั้งของโครงการไมไดตั้งอยูในยาน
ธุรกิจ หรืออยูในตัวเมืองของเมืองพัทยาจึงทําใหโครงการบานจัดสรรยังคงต้ังอยูในบริเวณชุมชน 
แลวระยะเวลาของโครงการกับมีผลตอจํานวนบานจัดสรรท่ีขายไดไมมากนัก อยางเชน โครงการ
กรีนฟลล 3 กับ เรือนภิษา ซ่ึงความแตกตางของเปอรเซ็นตการขายไดของโครงการยังไมถึง 1 ใน 3 
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จึงทําใหปจจัยในดานนี้มีผลตอการขายไดนอย จากนั้นผูวิจัยไดทําการศึกษาตามท่ีเตชะ บุณยะชัย 
(2529 : 646) ท่ีทําการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรระดับราคาปานกลาง
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยรองลงมาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรร 
คือตัวบาน และการกอสรางในเร่ืองเกี่ยวกับคุณภาพและฝมือในการกอสราง ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการ
วิเคราะหในเรื่องของแบบบานของแตละโครงการวาเปนปจจัยหลักในการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรร
ของลูกคาหรือไมดังตารางท่ี 8  
 
ตารางท่ี 8  ตารางการวิเคราะหโครงการบานจัดสรรท้ัง 7 โครงการตามแบบบาน และฟงกช่ัน

ภายในบาน 
 

โครงการ แบบบาน พื้นที่ 
(ตรว.) 

พื้นที่ใช
สอย 

(ตรม.) 

รูปแบบ
บาน 

จํานวน
ชั้น 

จํานวน
หองนอน 

 

จํานวน
หองนํ้า 

จํานวน
หองเมท 

ที่จอด
รถ 

(คัน) 

จํานวน
บาน 

จํานวน
บานที่
ขายได 

กรีนฟลล 3 บานแถว 27 132 บานแถว 2 3 3 - 1 47 39 
เรือนภิษา ณิชา 60 150 บานเด่ียว 1 3 2 - 1 154 134 
เดอะวิลลา 
ราชาวดี รมัณยา 62 200 บานเด่ียว 2 3 3 - 2 n. 9 

เดอะวิลลา 
ราชาวดี มนตวดี 62 130 บานเด่ียว 1 2 3 - 2 n. 3 

กรีนฟลล 3 บานเด่ียว 73 120 บานเด่ียว 1 3 2 - 1 56 38 
เรือนภิษา จุฑามาส 75 170 บานเด่ียว 1 3 2 - 2 53 49 
พัทยา
ทรอปคอล 

บานสุข
สิริ 

76 180 บานเด่ียว 1 3 2 - 2 123 70 

เซ็นทรัล
ปารค ฮิลล
ไซด 

ออก
ฟอรด 80 253 บานเด่ียว 2 3 3 มี 2 n. 6 

เซ็นทรัล
ปารค ฮิลล
ไซด 

นอรวิช 80 213 บานเด่ียว 2 3 3 - 2 n. 5 

เซ็นทรัล
ปารค ฮิลล
ไซด 

รีโน 80 174 บานเด่ียว 2 3 3 - 2 n. 5 

เดอะวิลลา 
ราชาวดี ราชาวดี 97 256 บานเด่ียว 2 3 3 มี 2 n. 3 
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ตารางท่ี 8  (ตอ) 
 

โครงการ แบบบาน พื้นที่ 
(ตรว.) 

พื้นที่ใช
สอย 

(ตรม.) 

รูปแบบ
บาน 

จํานวน
ชั้น 

จํานวน
หองนอน 

 

จํานวน
หองนํ้า 

จํานวน
หองเมท 

ที่จอด
รถ 

(คัน) 

จํานวน
บาน 

จํานวน
บานที่
ขายได 

เอสตินี่ 
ปารค Rosanya 100 260 บานเด่ียว 1 3 2 - 2 19 4 

เอสตินี่ 
ปารค Resorta 100 235 บานเด่ียว 1 2 2 - 2 14 6 

เซ็นทรัล
ปารค ฮิลล
ไซด 

ออสติน 102 224 บานเด่ียว 2 3 3 มี 2 n. 7 

เซ็นทรัล
ปารค ฮิลล
ไซด 

อีสบอรน 105 336 บานเด่ียว 2 3 4 มี 2 n. 13 

เซ็นทรัล
ปารค ฮิลล
ไซด 

เบลวูด 105 224 บานเด่ียว 1 2 2 - 2 n. 2 

พรีนาร่ี 
พารค PN-1 116 160 บานเด่ียว 1 2 2 - 1 16 9 

เซ็นทรัล
ปารค ฮิลล
ไซด 

ออกัสตา 117 280 บานเด่ียว 2 3 3 มี 2 n. 12 

พรีนาร่ี 
พารค PN-2 125 250 บานเด่ียว 2 3 3 มี 2 21 11 

เซ็นทรัล
ปารค ฮิลล
ไซด 

มาริบู 162 257 บานเด่ียว 2 3 3 มี 2 n. 6 

 
จากตารางท่ี 8 พบวา โครงการบานจัดสรรท้ัง 7 โครงการมีรูปแบบบานเปนบานเดี่ยว โดย

แบบบานท่ีขายไดเปนสวนใหญมีจํานวนหองนอน 3 หอง มีจํานวนหองน้ํา 2 หองดังตารางท่ี 9  
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ตารางท่ี 9 ตารางการเปรียบเทียบจํานวนหองกับจํานวนแบบบาน และจํานวนบานท่ีขายไดของ
โครงการบานจัดสรรท้ัง 7 โครงการ 

 
จํานวนหอง จํานวนแบบบาน จํานวนหลังที่ขายได 
2หองนอน/2หองนํ้า 3 17 
2หองนอน/3หองนํ้า 1 3 
3หองนอน/2หองนํ้า 5 295 
3หองนอน/3หองนํ้า 10 103 
3หองนอน/4หองนํ้า 1 13 
รวม 20 431 

 
จากตารางท่ี 9 พบวา โครงการบานจัดสรรท้ัง 7 โครงการสวนใหญมีจํานวนหองนอน 3 

หอง มีจํานวนหองน้ํา 2 หองซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกิตติศักดิ์ ตรารุงเรือง (2541) ท่ี
ทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความตองการท่ีอยูอาศัยในอนาคตของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
นครพระศรีอยุธยา พบวา ในดานแบบบานท่ีตองการ คือ แบบท่ีมีจํานวนหองนอน 3 หอง มีหองน้ํา 
จํานวน 2 หอง สามารถสรุปไดวาถาโครงการบานจัดสรรมีบานจัดสรรที่มีจํานวนหองนอน 3 หอง 
มีหองน้ําจํานวน 2 หอง โครงการนั้นมีโอกาสที่จะขายไดสูง จากนั้นผูวิจัยมีความสนใจในการ
วิเคราะหขอมูล โดยทําการเปรียบเทียบพื้นท่ีใชสอย กับจํานวนแบบบาน และจํานวนบานท่ีขายได
ดังตารางท่ี 10 
 
ตารางท่ี 10 ตารางการเปรียบเทียบพื้นท่ีใชสอย กับจํานวนแบบบาน และจํานวนบานท่ีขายไดของ

โครงการบานจัดสรรท้ัง 7 โครงการ 
 
แบงตามพ้ืนที่ใชสอย(ตร.ม.) จํานวนแบบบาน จํานวนหลังที่ขายได 
100-150 4 214 
151-200 5 142 
201-250 5 31 
>250 6 44 
รวม 20 431 
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จากตารางท่ี 10 พบวา บานท่ีมีพื้นท่ีใชสอยท่ีอยูระหวาง 100 – 150 ตารางเมตรจะมีจํานวน
การขายไดมากท่ีสุด รองลงมา คือพื้นท่ีใชสอยท่ีอยูระหวาง 151 – 200 ตารางเมตร ทําใหสามารถ
สรุปไดวาถาโครงการบานจัดสรรมีการสรางบานจัดสรรท่ีมีพื้นท่ีใชสอยท่ีอยูระหวาง 100 – 150 
ตารางเมตร ทําใหโครงการน้ันมีโอกาสที่จะไดขายไดสูงกวาบานจัดสรรท่ีมีขนาดพื้นท่ีใชสอยอ่ืน 
จากนั้นผูวิจัยมีความสนใจในการวิเคราะหขอมูล โดยทําการเปรียบเทียบพื้นท่ีของบานจัดสรร 
(ตารางวา) กับจํานวนแบบบาน และจํานวนบานท่ีขายไดดังตารางท่ี 11  
 
ตารางท่ี 11 ตารางการเปรียบเทียบพื้นท่ีของบานจัดสรร (ตารางวา) กับจํานวนแบบบาน และจาํนวน

บานท่ีขายไดของโครงการบานจัดสรรท้ัง 7 โครงการ 
 
พ้ืนที่ของบานจัดสรร (ตารางวา) จํานวนแบบบาน จํานวนหลังที่ขายได 
<50 1 39 
50-100 12 332 
100-150 6 54 
>150 1 6 
รวม 20 431 

 
จากตารางท่ี 11 พบวา บานท่ีมีพื้นท่ีของบานจัดสรรจํานวน 50 - 100 ตารางวาจะมีจํานวน

การขายไดมากท่ีสุด ทําใหสามารถสรุปไดวา ถาโครงการบานจัดสรรมีการสรางบานจัดสรรท่ีมี
พื้นท่ีของบานจัดสรรจํานวน 50 - 100 ตารางวา ทําใหโครงการนั้นมีโอกาสที่จะขายไดสูงกวาบาน
จัดสรรท่ีมีขนาดพื้นที่ของบานจัดสรรอ่ืน  

ดังนั้นปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยาของลูกคาในดาน
ผลิตภัณฑ คือ ท่ีตั้งของโครงการอยูในชุมชน หรือไมก็จะไมหางจากชุมชนมากนัก แลวมีรูปแบบ
บานเปนบานเดี่ยว โดยแบบบานท่ีขายไดจะตองมีจํานวนหองนอน 3 หอง มีจํานวนหองน้ํา 2 หอง 
มีพื้นท่ีใชสอยท่ีอยูระหวาง 100 – 150 ตารางเมตร และมีพื้นท่ีของบานจัดสรรจํานวน 50 - 100 
ตารางวา จึงทําใหโครงการนั้นมีโอกาสที่จะขายไดสูง  

 
4.5.2 ดานราคา 
จากการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซ้ืออาคารท่ีพักอาศัยในเขตจังหวัด

เชียงราย ของหางหุนสวนจํากัด   เชียงรายเมโทรกรุป (2536 : 46) พบวาปจจัยท่ีผูบริโภคใช
ประกอบการตัดสินใจ คือราคาท่ีถูกไมวาจะเปนคนทองถ่ินหรือนักทองเที่ยวก็ตาม จากนั้นผูวิจัย
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สามารถสรุปขอมูลของโครงการทางดานราคาของโครงการบานจัดสรรจํานวน 7 โครงการ ไดดัง
ตารางที่ 11 พบวา โครงการบานจัดสรรท้ัง 7 โครงการ ปจจัยทางดานราคาของเงินดาวน และ
สัดสวนของเงินดาวนนั้นไมมีผลกับการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรของลูกคา ซ่ึงสามารถเห็นไดจาก
จํานวนบานท่ีขายได จะเห็นไดวาเงินดาวนท่ีราคาตํ่า กับสัดสวนของเงินดาวนท่ีต่ํามีจํานวนบานท่ี
ขายไดนอย จากนั้นวิเคราะหในเรื่องของราคาบานของแบบบานในแตละแบบ และจํานวนบานท่ี
ขายได ดังตารางท่ี 12 

 
ตารางท่ี 12 ตารางการวิเคราะหโครงการบานจัดสรรท้ัง 7 โครงการตามราคาท่ีขายในโครงการ 
 

โครงการ แบบบาน 
ราคา 
(ลาน
บาท) 

ราคา 
(บาท/
ตรม.) 

เงินดาวน
(บาท) 

สัดสวน
ของเงิน
ดาวน 

จํานวนบานที่ขายได

กรีนฟลล 3 บานแถว 2.7 21,000 100,000 4% 39 
เรือนภิษา ณิชา 3.1 21,000 480,000 15% 134 
เดอะวิลลา ราชาวดี รมัณยา 4.9 25,000 460,000 9% 9 
เดอะวิลลา ราชาวดี มนตวดี 3.9 30,000 380,000 10% 3 
กรีนฟลล 3 บานเด่ียว 3.7 31,000 300,000 8% 38 
เรือนภิษา จุฑามาส 3.6 22,000 710,000 20% 49 
พัทยาทรอปคอล บานสุขสิริ 2.4 14,000 100,000 4% 70 
เซ็นทรัลปารค ฮิลลไซด ออกฟอรด 5.8 23,000 1,176,196 20% 6 
เซ็นทรัลปารค ฮิลลไซด นอรวิช 5.1 24,000 1,032,000 20% 5 
เซ็นทรัลปารค ฮิลลไซด รีโน 4.6 27,000 940,000 20% 5 
เดอะวิลลา ราชาวดี ราชาวดี 8 32,000 740,000 9% 3 
เอสติน่ี ปารค Rosanya 5.2 20,000 500,000 10% 4 
เอสติน่ี ปารค Resorta 4.8 21,000 500,000 10% 6 
เซ็นทรัลปารค ฮิลลไซด ออสติน 5.8 26,000 1,168,000 20% 7 
เซ็นทรัลปารค ฮิลลไซด อีสบอรน 7.9 24,000 1,599,604 20% 13 
เซ็นทรัลปารค ฮิลลไซด เบลวูด 5.6 25000 1,139,500 20% 2 
พรีนารี่ พารค PN-1 3.5 22,000 700,000 20% 9 
เซ็นทรัลปารค ฮิลลไซด ออกัสตา 7.2 26,000 1,450,000 20% 12 
พรีนารี่ พารค PN-2 4.5 18,000 900,000 20% 11 
เซ็นทรัลปารค ฮิลลไซด มาริบู 8.1 32,000 1,621,000 20% 6 
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 จากตารางท่ี 12 พบวา ราคาบานท่ีขายไดมากท่ีสุดคือบานท่ีมีราคา 3.1 ลานบาท ดังนั้น
ผูวิจัยจึงเปรียบเทียบขอมูลทางดานราคาของบานในชวงราคาตาง ๆ กับจํานวนบานท่ีขายไดดัง
ตารางท่ี 13 
 
ตารางท่ี 13 ตารางการเปรียบเทียบพื้นท่ีของราคาของบานในชวงราคาตาง ๆ กับจํานวนบานท่ีขาย

ไดของโครงการบานจัดสรรท้ัง 7 โครงการ 
 
ราคา(บาท) จํานวนแบบบาน จํานวนหลังที่ขายได 
2.1-3 2 109 
3.1-4 5 233 
4.1-5 4 31 
5.1-6 5 24 
6.1-7 0 0 
>7 4 34 
รวม 20 431 

 
 จากตารางท่ี 13 จะเห็นไดวา ราคาบานท่ีขายไดมากท่ีสุดอยูในราคาระหวาง 3.1 – 4 ลาน
บาท สามารถสรุปไดวาถาโครงการบานจัดสรรมีราคาบานท่ีอยูระหวาง 3.1 – 4 ลานบาทโอกาสท่ี
จะขายไดสูงกวาบานท่ีมีราคาบานท่ีอยูในชวงราคาอ่ืน จากน้ันผูวิจัยไดทําการวิเคราะหตอในเร่ือง
ของราคาของบานตอพื้นท่ึใชสอย (ตรม.) ดังตารางท่ี 14   
 
ตารางท่ี 14 ตารางการเปรียบเทียบพื้นท่ีของราคาของบานตอพื้นท่ีใชสอย (ตรม.) กับจํานวนบานท่ี

ขายไดของโครงการบานจัดสรรท้ัง 7 โครงการ 
 
ราคา (บาท/ตรม.) จํานวนแบบบาน จํานวนหลังที่ขายได 
<20,000 2 81 
20,000-25,000 11 276 
25,001-30,000 4 27 
>30,000 3 47 
รวม 20 431 
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 จากตารางท่ี 14 พบวา บานท่ีขายไดมากท่ีสุดเปนบานท่ีมีราคา 20,000 – 25,000 บาท ตอ
ตารางเมตร สามารถสรุปไดวาถาโครงการบานจัดสรรมีราคาบานตอตารางเมตรท่ีอยูระหวาง 
20,000 – 25,000 บาทโอกาสท่ีจะขายไดสูงกวาราคาบานตอตารางเมตรท่ีอยูในชวงราคาอ่ืน ๆ   

ดังนั้นปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยาของลูกคาในดานราคา 
คือ ราคาบานท่ีอยูระหวาง 3.1 – 4 ลานบาท และราคาบานตอตารางเมตรท่ีอยูระหวาง 20,000 – 
25,000 บาททําใหโครงการนั้นมีโอกาสที่จะขายไดสูง  
 

4.5.3 ดานสถานท่ีจดัจําหนายและชองทางการประชาสัมพันธ 
จากตารางท่ี 4 โครงการบานจัดสรรท้ัง 7 โครงการมีการจัดจําหนาย โดยมีสํานักงานขายใน

ท่ีตั้งของโครงการ และมีพนักงานพรอมบานตัวอยางในการเสนอขายใหกับลูกคา ไมมีการตั้ง
สํานักงานขาย หรือจัดจุดขายแหงอ่ืนภายนอกโครงการ จึงทําใหปจจัยทางดานนี้ไมมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยาของผูบริโภค 

จากการศึกษากลยุทธการโฆษณาของโครงการท่ีอยูอาศัยในสภาวะเศรษฐกิจปกติและใน
สภาวะเศรษฐกิจถดถอย ของพิชชา จิรเดชพิทักษ (2540) พบวา ชวงท่ีสภาวะเศรษฐกิจเร่ิมถดถอย
กลยุทธการโฆษณาไดปรับเปล่ียนไป โดยสวนใหญจะเนนการสงเสริมดานยอดขาย มากกวา
ภาพลักษณ งบการโฆษณาถูกตัดลดลง กลยุทธการโฆษณาในชวงน้ีจะกระทําโดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการวางแผนงานภายใตงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด ลักษณะการสรางสรรคงาน 
โฆษณาจะเนนการใหขอมูลเพื่อจูงใจดานเหตุผลมากข้ึน และมีลักษณะเปนการขายโดยเนนขายตัว
สินคา (hard sell) การใชส่ือก็มีการพิจารณามากข้ึนโดยจะไมหวานส่ือเหมือนในชวงท่ีเศรษฐกิจอยู
ในสภาวะปกติแตจะเนนการใชส่ือเพ่ือเจาะกลุมเปาหมายโดยตรง รวมท้ังลดปริมาณการใชส่ือ ชนิด
ของส่ือและความถ่ีใหนอยลงดวย ดังนั้นผูวิจัยไดทําการนําขอมูลท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมการขายของ
โครงการบานจัดสรรท้ัง 7 โครงการมาเปรียบทียบกันดังตารางท่ี 15  
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ตารางท่ี 15 ตารางการเปรียบเทียบชองทางการประชาสัมพันธโครงการบานจัดสรรท้ัง 7 โครงการ 
 

โครงการ ประชาสัมพันธ 
ปาย

โฆษณา 
โบร
ชัวร 

จัดบูธใน
หาง 

สื่อ
อินเตอรเน็ต 

สื่อ
สิ่งพิมพ 

เอสติน่ี ปารค   - -  - 
เซ็นทรัลปารค ฮิลลไซด -  - - - - 
เดอะวิลลา ราชาวดี -   - - - 
พรีนารี่ พารค   - -  - 
พัทยาทรอปคอล   - -  - 
กรีนฟลล 3   - -  - 
เรือนภิษา -   - - - 

 
 จากตารางท่ี 15 พบวา ชองทางการประชาสัมพันธท้ัง 7 โครงการมีการติดปายโฆษณาท้ัง
ขนาดเล็ก และขนาดใหญเพื่อเปนการโฆษณาใหลูกคาไดรับรู โดยทางโครงการทําการติดปาย
โฆษณาตามเสนทางจราจร แลวเนนการประชาสัมพันธใหกลุมลูกคาไดรูจักถึงโครงการ และการ
โฆษณาทางอินเตอรเน็ต เนื่องจากกลุมลูกคาหลักเปนชาวตางชาติ  แตโครงการจะไมทําการโฆษณา
ผานส่ิงพิมพ และการออกบูธโครงการเพราะเปนการส้ินเปลืองงบโฆษณา ประกอบกับลูกคาโดย
สวนใหญเปนชาวตางชาติจึงทําใหการโฆษณาผานส่ิงพิมพ และการออกบูธเปนการลงทุนท่ีเสีย
เปลาได จากน้ันผูวิจัยไดทําการวิเคราะหถึงส่ิงอํานวยความสะดวก ซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีอาจเปนการ
สงเสริมการขายได ดังตารางท่ี 16  
 
 
ตารางท่ี 16  ตารางการเปรียบเทียบส่ิงอํานวยความสะดวก ของโครงการบานจัดสรรท้ัง 7 โครงการ 
 

โครงการ ของ
สมนาคุณ 

พนักงาน
รักษาความ
ปลอดภัย 

กลอง
วงจร
ปด 

สโมสร
คลับเฮาส 

ฟต
เนส 

ซาว
นา 

สระวาย
น้ํา 

สวนสาธารณะ 
สนาม
เด็ก
เลน 

เอสตินี่ ปารค -   -  -  - - 
เซ็นทรัลปารค ฮิลล
ไซด         - 

เดอะวิลลา ราชาวดี     - -   - 
พรีนาร่ี พารค -    - -   - 
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ตารางท่ี 16 (ตอ) 
 

โครงการ ของ
สมนาคุณ 

พนักงาน
รักษาความ
ปลอดภัย 

กลอง
วงจร
ปด 

สโมสร
คลับเฮาส 

ฟต
เนส 

ซาว
นา 

สระวาย
น้ํา 

สวนสาธารณะ 
สนาม
เด็ก
เลน 

พัทยาทรอปคอล     - -   - 
กรีนฟลล 3 -    - -   - 
เรือนภิษา      -    

 
จากตารางท่ี 16 พบวา โครงการบานจัดสรร เนนเร่ืองความปลอดภัยของโครงการ ท้ังยาม

รักษาความปลอดภัย และกลองวงจรปด สวนในเรื่องของส่ิงอํานวยความสะดวกภายในโครงการ
บานจัดสรร ท้ัง 7 โครงการตองมีสระวายน้ํา และสวนใหญภายในโครงการบานจัดสรรมี
สวนสาธารณะ และสโมสรภายในโครงการ เนื่องโครงการบานจัดสรรท้ัง 7 โครงการเปนโครงการ
ท่ีหางจากตัวเมืองพัทยาจีงทําใหผูประกอบ หรือผูลงทุนทางธุรกิจจําเปนตองมีส่ิงอํานวยความ
สะดวกดังกลาวไวใหบริการกับลูกคาดวย เพื่อเปนการสรางโอกาสในการแขงขัน แตส่ิงท่ีทําให
โครงการประสบความสําเร็จจริงๆอยูท่ีตัวบานและราคาของตัวบานเปนหลัก 

ดังนั้นการท่ีบานจัดสรรจะขายไดนั้นตองมีปจจัยอ่ืน ๆ มาประกอบ ทําใหผูวิจัยนําสวน
ประสมทางการตลาดมาทําการประเมินแนวโนมของการลงทุนของนักลงทุนท่ีจะลงทุนธุรกิจ
โครงการบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยา ในพื้นท่ีฝงตะวันออก พบวา โอกาสที่โครงการจะขายได
ตองมีผลิตภัณฑ คือ ท่ีตั้งของโครงการอยูในชุมชน หรือไมก็จะไมหางจากชุมชนมากนัก แลวมี
รูปแบบบานเปนบานเดี่ยว โดยแบบบานท่ีขายไดดีเปนแบบบานท่ีมีจํานวนหองนอน 3 หอง มี
จํานวนหองน้ํา 2 หอง มีพื้นท่ีใชสอยท่ีอยูระหวาง 100 – 150 ตารางเมตร และมีพื้นท่ีของบาน
จัดสรรจํานวน 50 - 100 ตารางวา จึงทําใหโครงการนั้นมีโอกาสท่ีจะขายไดสูง แลวในดานราคา คือ 
ราคาบานท่ีอยูระหวาง 3.1 – 4 ลานบาท และราคาบานตอตารางเมตรท่ีอยูระหวาง 20,000 – 25,000 
บาททําใหโครงการนั้นมีโอกาสที่จะขายไดสูง สวนสถานท่ีการจัดจําหนายมีสํานักงานขายในท่ีตั้ง
ของโครงการ และมีพนักงานพรอมบานตัวอยางในการเสนอขายใหกับลูกคา ไมมีการตั้งสํานักงาน
ขาย หรือจัดจุดขายแหงอ่ืนภายนอกโครงการ และการสงเสริมการตลาดท้ัง 7 โครงการ โดยมีการตดิ
ปายโฆษณาท้ังขนาดเล็ก และขนาดใหญตามเสนทางจราจร แลวเนนการประชาสัมพันธใหกลุม
ลูกคาไดรูจักถึงโครงการ และมีการโฆษณาทางอินเตอรเน็ต เนื่องจากกลุมลูกคาหลักเปน
ชาวตางชาติ  แตไมตองโฆษณาผานส่ิงพิมพ และการออกบูธ เพราะเปนการส้ินเปลืองงบโฆษณา 
ประกอบกับลูกคาโดยสวนใหญเปนชาวตางชาติจึงทําใหการโฆษณาผานส่ิงพิมพ และการออกบูธ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 37 

เปนการลงทุนท่ีเสียเปลาได โครงการบานจัดสรร ควรเนนในเร่ืองของความปลอดภัยภายใน
โครงการที่มีท้ังยามท่ีรักษาความปลอดภัย และกลองวงจรปด สวนในเร่ืองของส่ิงอํานวยความ
สะดวกภายในโครงการบานจัดสรร ท้ัง 7 โครงการตองมีสระวายน้ํา และสวนใหญภายในโครงการ
บานจัดสรรมีสวนสาธารณะ และสโมสรภายในโครงการ เนื่องโครงการบานจัดสรรท้ัง 7 โครงการ
เปนโครงการท่ีหางจากตัวเมืองพัทยาจีงทําใหผูประกอบ หรือผูลงทุนทางธุรกิจจําเปนตองมีส่ิง
อํานวยความสะดวกดังกลาวไวใหบริการกับลูกคาดวย เพื่อเปนการสรางโอกาสในการแขงขันได  
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บทท่ี 5 

  สรุปผลการสํารวจเบื้องตน  
 

การสรุปผลการศึกษาวิจัยเร่ือง “การสํารวจเบ้ืองตนธุรกิจบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยา 
ในชวงป พ.ศ.2550-2553”  ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลไดแก สรุปผลการสํารวจเบ้ืองตน โดย
มีวัตถุประสงคในการวิจัยดังนี้ 

1. เพื่อรวบรวมขอมูลธุรกิจบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยาในชวงป พ.ศ. 2550-2553 
2. เพื่อศึกษาปจจัยในการทําใหธุรกิจบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยาประสบความสําเร็จ 

 
5.1  สรุปผลการสํารวจเบื้องตน  

จากการสํารวจเบ้ืองตนธุรกิจบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยาท้ัง 7 โครงการ ไดแก โครงการ
เรือนภิษา   เซ็นทรัลปารค ฮิลลไซด  และเดอะวิลลา ราชาวดี  กรีนฟลด 3 พรีนาร่ี พารค  เอสตินี่ 
ปารค พัทยาทรอปคอล พบวา 

 
5.1.1 ดานผลิตภัณฑ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยาของลูกคาในดานผลิตภัณฑ คือ 

ท่ีตั้งของโครงการอยูในชุมชน หรือไมก็จะไมหางจากชุมชนมากนัก แลวมีรูปแบบบานเปนบาน
เดี่ยว โดยแบบบานท่ีขายไดจะตองมีจํานวนหองนอน 3 หอง มีจํานวนหองน้ํา 2 หอง มีพื้นท่ีใชสอย
ท่ีอยูระหวาง 100 – 150 ตารางเมตร และมีพื้นที่ของบานจัดสรรจํานวน 50 - 100 ตารางวา  

5.1.2 ดานราคา 
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยาของลูกคาในดานราคา คือ ราคา

บานท่ีอยูระหวาง 3.1 – 4 ลานบาท และราคาบานตอตารางเมตรท่ีอยูระหวาง 20,000 – 25,000 บาท  
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5.1.3 ดานการจัดจําหนาย 
โครงการบานจัดสรรท้ัง 7 โครงการมีการจัดจําหนาย โดยมีสํานักงานขายในท่ีตั้งของ

โครงการ และมีพนักงานพรอมบานตัวอยางในการเสนอขายใหกับลูกคา ไมมีการตั้งสํานักงานขาย 
หรือจัดจุดขายแหงอ่ืนภายนอกโครงการ จึงทําใหปจจัยทางดานนี้ไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบาน
จัดสรรในเขตเมืองพัทยาของผูบริโภค 

การสงเสริมการตลาดท้ัง 7 โครงการมีการติดปายโฆษณาท้ังขนาดเล็ก และขนาดใหญเพื่อ
เปนการโฆษณาใหลูกคาไดรับรู โดยทางโครงการทําการติดปายโฆษณาตามเสนทางจราจร แลว
เนนการประชาสัมพันธใหกลุมลูกคาไดรูจักถึงโครงการ และการโฆษณาทางอินเตอรเน็ต เนื่องจาก
กลุมลูกคาหลักเปนชาวตางชาติ แตโครงการจะไมทําการโฆษณาผานส่ิงพิมพ และการออกบูธโครง
การเพราะเปนการส้ินเปลืองงบโฆษณา ประกอบกับลูกคาโดยสวนใหญเปนชาวตางชาติจึงทําให
การโฆษณาผานส่ิงพิมพ และการออกบูธเปนการลงทุนท่ีเสียเปลาได 

5.1.4 ดานการสงเสริมการตลาด 
โครงการบบานจัดสรรท้ัง 7 โครงการมีการสงเสริมการขายท่ีไมแตกตางกันมากนักโดยท้ัง 7 

โครงการมีการแถมชุดครัวและเคร่ืองปรับอากาศเปนหลัก ทําใหปจจยัทางดานการสงเสริมการขาย
ไมเปนปจจัยท่ีทําใหท้ัง 7 โครงการมียอดขายโครงการท่ีแตกตางกัน 

จากการสํารวจเบ้ืองตนธุรกิจบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยา ท้ัง 7 โครงการ พบวา โครงการ
บานจัดสรรท่ีขายไดดีท่ีสุด คือโครงการเรือนภิษา  เนื่องจากโครงการนี้มีปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยาของลูกคา  คือ โครงการตั้งอยูในบริเวณชุมชน มีรูปแบบ
บานเปนบานเด่ียว และแบบบานมีจํานวนหองนอน 3 หอง มีจํานวนหองน้ํา 2 หอง แลวมีพื้นท่ีใช
สอยท่ีอยูระหวาง 100 – 150 ตารางเมตร มีพื้นที่ของบานจัดสรรจํานวน 50 - 100 ตารางวา ราคาบาน
อยูระหวาง 3.1 – 4 ลานบาท ราคาบานตอตารางเมตรอยูระหวาง 20,000 – 25,000 บาท และโอกาส
ท่ีโครงการนี้ท่ีขายไดมากกวาโครงการอ่ืน เนื่องจากโครงการนี้เปนโครงการท่ีมีการเร่ิมโครงการ
กอนโครงการอ่ืนทําใหโครงการนี้มีโอกาสที่ขายไดสูงกวาท้ัง 6 โครงการเนื่องดวยผูประกอบการ
ของโครงการมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลในการหาทําเลท่ีตั้งของโครงการ ตามดวยผูประกอบการมีการ
สรางแบบบาน แลวราคาใหตรงกับปจจัยท่ีลูกคาจะตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรได แลวดวยโครงการน้ี
มีการติดปายโฆษณาทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญเนนตามเสนทางจราจร และโครงการบานจัดสรร 
ยังเนนในเร่ืองของความปลอดภัยภายในโครงการที่มีท้ังยามท่ีรักษาความปลอดภัย และกลองวงจร
ปด  สวนในเร่ืองของส่ิงอํานวยความสะดวกภายในโครงการบานจัดสรร  มีสระวายน้ํา  มี
สวนสาธารณะแลวสนามเด็กเลน และสโมสรภายในโครงการ เนื่องดวยโครงการบานจัดสรรเปน
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โครงการท่ีหางจากตัวเมืองพัทยาจีงทําใหผูประกอบ หรือผูลงทุนทางธุรกิจจําเปนตองมีส่ิงอํานวย
ความสะดวกดังกลาวไวใหบริการกับลูกคา เพื่อเปนการสรางโอกาสในการแขงขัน 
 
5.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

5.2.1  การศึกษาวิจัยคร้ังตอไปควรมีการศึกษาในดานของคุณภาพของวัสดุในการกอสรางวา
มีผลตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรร   

5.2.2  การศึกษาวิจัยควรมีการทําการวิจัยท้ังในเชิงบวกและเชิงลบในประเด็นอ่ืน ๆ ท่ี
นอกเหนือจากการวิจัยในคร้ังนี้ เชน กลยุทธทางการตลาดของโครงการบานจัดสรรท่ีทําใหลูกคา
ตัดสินใจซ้ือบานจัดสรร เพื่อใหผูประกอบการมีแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธทางการตลาด  
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เอกสารการเก็บขอมูลโครงการบานจัดสรร 
 

1. ช่ือโครงการ 
........................................................................................................................................ 

2. ท่ีตั้งโครงการ 
..................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………
…………. 

3. ขนาดพื้นท่ีโครงการ..................................................... ไร...................................ตารางวา 
4. ทางออก/ทางเขา ………………………..  ทาง 

4.1. ทิศเหนือ ...............................................................หางจากถนน
....................................เมตร 

4.2. ทิศใต ...............................................................หางจากถนน
.........................................เมตร 

4.3. ทิศตะวนัออก ...............................................................หางจากถนน
............................ เมตร 

4.4. ทิศตะวนัตก...............................................................หางจากถนน
............................... เมตร 

5. เร่ิมโครงการ................................................ส้ินสุด
โครงการ………………………………………. 

6. เจาของโครงการ/
ผูประกอบการ……………………………………………………………………. 

7. ท่ีตั้งสํานักงานขาย 
………………………………………………………………………………….. 

8. แปลงจําหนาย………………………….แปลง 
- บานเดี่ยว…………………………แปลง 
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- บานแฝด……………………..แปลง 
- อาคารพาณิชย……………………..แปลง 
- ท่ีดินเปลา……………………..แปลง 
- อ่ืน ๆ……………………..แปลง 
9. ส่ิงอํานวยความสะดวก 

[  ] สโมสร, สระวายน้ํา                           [  ] สวนสาธารณะ 
[  ] สนามเด็กเลน                                     [  ] สนามกฬีา 
[  ] อ่ืน ๆ.......................................................................... 
 

10. สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
10.1. สภาพแวดลอมภายในโครงการ (พรอมรูปถาย) 

……………………………………………………………………………………………
………… 
……………………………………………………………………………………………
………… 
……………………………………………………………………………………………
………… 
 ถนนในโครงการ  (กวาง x ยาว)..............................................................เมตร 
 มีพื้นที่.......................................................... ไร 
 บานจัดสรรในท้ังหมดโครงการมีพื้นที่.......................................................... ไร 
 

10.2. สภาพแวดลอมภายนอกโครงการ (พรอมรูปถาย) 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………… 
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……………………………………………………………………………………………
………… 

11. รูปท่ีตั้งโครงการ (รูปภาพ). 
12. รูปแผนผังในโครงการ (รูปภาพ) 
13. ราคาบานจัดสรรในโครงการอยูระหวาง....................................... บาท  

ถึง…………………….บาท 
14. แบบบานมี....................................... แบบ  จํานวนบานท้ังหมด..........................................

หลัง  
ขายได..............................................หลัง 

14.1. แบบ.............................................................. มีราคา
...................................................... บาท จํานวนหองนอน.....................................
หอง  จํานวนหองน้ํา......................................หอง 
จํานวนบานท้ังหมด...................................... หลัง ขายได
..............................................หลัง 
พื้นที่............................................ ตารางวา พื้นที่ใชสอย.................................... 
ตารางเมตร 
 

14.2. แบบ.............................................................. มีราคา
...................................................... บาท จํานวนหองนอน.....................................
หอง  จํานวนหองน้ํา......................................หอง 
จํานวนบานท้ังหมด...................................... หลัง ขายได

..............................................หลัง 
พื้นที่............................................ ตารางวา พื้นที่ใชสอย.................................... 

ตารางเมตร 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 47 

14.3. แบบ.............................................................. มีราคา
...................................................... บาท จํานวนหองนอน.....................................
หอง  จํานวนหองน้ํา......................................หอง 
จํานวนบานท้ังหมด...................................... หลัง ขายได

..............................................หลัง 
พื้นที่............................................ ตารางวา พื้นที่ใชสอย.................................... 

ตารางเมตร 
 

14.4. แบบ.............................................................. มีราคา
...................................................... บาท จํานวนหองนอน.....................................
หอง  จํานวนหองน้ํา......................................หอง 
จํานวนบานท้ังหมด...................................... หลัง ขายได
..............................................หลัง 
พื้นที่............................................ ตารางวา พื้นที่ใชสอย.................................... 
ตารางเมตร 
 

14.5. แบบ.............................................................. มีราคา
...................................................... บาท จํานวนหองนอน.....................................
หอง  จํานวนหองน้ํา......................................หอง 
จํานวนบานท้ังหมด...................................... หลัง ขายได

..............................................หลัง 
พื้นที่............................................ ตารางวา พื้นที่ใชสอย.................................... 

ตารางเมตร 
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14.6. แบบ.............................................................. มีราคา
...................................................... บาท จํานวนหองนอน.....................................
หอง  จํานวนหองน้ํา......................................หอง 
จํานวนบานท้ังหมด...................................... หลัง ขายได

..............................................หลัง 
พื้นที่............................................ ตารางวา พื้นที่ใชสอย.................................... 

ตารางเมตร 
 

14.7. แบบ.............................................................. มีราคา
...................................................... บาท จํานวนหองนอน.....................................
หอง  จํานวนหองน้ํา......................................หอง 
จํานวนบานท้ังหมด...................................... หลัง ขายได
..............................................หลัง 
พื้นที่............................................ ตารางวา พื้นที่ใชสอย.................................... 
ตารางเมตร 
 

14.8. แบบ.............................................................. มีราคา
...................................................... บาท จํานวนหองนอน.....................................
หอง  จํานวนหองน้ํา......................................หอง 
จํานวนบานท้ังหมด...................................... หลัง ขายได

..............................................หลัง 
พื้นที่............................................ ตารางวา พื้นที่ใชสอย.................................... 

ตารางเมตร 
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14.9. แบบ.............................................................. มีราคา
...................................................... บาท จํานวนหองนอน.....................................
หอง  จํานวนหองน้ํา......................................หอง 
จํานวนบานท้ังหมด...................................... หลัง ขายได

..............................................หลัง 
พื้นที่............................................ ตารางวา พื้นที่ใชสอย.................................... 

ตารางเมตร 
 

15. แบบบานแตละแบบ (รูปภาพ) 
16. สาธารณูปโภค 

16.1. ระบบน้ําท่ีใช

..................................................................................................................................

...... 
16.2. ปริมาณนํ้าท่ีใชในโครงการ....................................................ลิตร/วัน 
16.3. ปริมาณนํ้าสํารองยามฉุกเฉิน...............................................................ลิตร/

วัน 
[  ] มี                           [  ]ไมมี 

16.4. การระบายน้ําฝน 
...............................................................................................................................................

............ 
……………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
……………………. 

16.5. การปองกันน้ําทวม 
...............................................................................................................................................
............ 
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……………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
……………………. 

16.6. กําจัดของเสีย 
...............................................................................................................................................
............ 
……………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
……………………. 

16.7. กําจัดขยะมูลฝอย 
...............................................................................................................................................
............ 
……………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
……………………. 

16.8. ระบบไฟฟา 
...............................................................................................................................................
............ 
……………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
……………………. 

16.9. ระบบโทรศัพท 
...............................................................................................................................................
............ 
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……………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
……………………. 

17. สาธารณูปการ 
17.1. โรงเรียน หางจากโครงการ........................................................เมตร 
17.2. โรงพยาบาลหางจากโครงการ...................................................เมตร 
17.3. โรงงานอุตสาหกรรมหางจากโครงการ.....................................เมตร 
17.4. ยานธุรกิจหางจากโครงการ.......................................................เมตร 
17.5. ชุมชนใกลเคียงหางจากโครงการ..............................................เมตร 
17.6. ท่ีทําการเทศบาลเมืองพัทยาหางจากโครงการ...........................เมตร 
17.7. หางสรรพสินคาหางจากโครงการ.............................................เมตร 
17.8. สถานีตํารวจหางจากโครงการ...................................................เมตร 
17.9. สถานท่ีทองเท่ียวหางจากโครงการ...........................................เมตร 
17.10. ธนาคาร....................................................................................เมตร 

18. ลูกคาเปาหมาย 
18.1. รายไดตอเดือน.....................................................บาท 
18.2. อาชีพ.......................................................... 
18.3. อ่ืน ๆ................................................... 

19. ลูกคาสวนใหญซ้ือบานจัดสรรไว 
[  ] เก็งกําไร                            [  ] อยูอาศัย                   [  ] ใหเชา                          
[  ]อ่ืน ๆ......................................................................................... 

 
20. จุดขายของโครงการ

....................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

............ 
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……………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
……………………. 

21. การสงเสริมการขาย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

[  ] การประชาสัมพันธ                           [  ] ปายโฆษณา 
[  ] แจกโบรชัวร                                     [  ] ไปจัดบูธใน
หางสรรพสินคา………………………… 
[  ] พนักงานขายโดยตรง                        [  ] ทางส่ืออินเตอรเน็ต 
[  ] หนังสือพิมพ ...........................         [  ] ส่ิงพิมพ  (เชน 

นิตยสาร)………………………………. 
[  ] โทรทัศน.......................................     
[  ]  มีการติดตอกับธนาคารในการกูซ้ือบานให 
[  ]  มีความปลอดภัย เชน พนกังานรักษาความปลอดภัย, กลองวงจรปด และอ่ืน 

ๆ.......................... 
[  ] อ่ืน ๆ.......................................................................... 

22. อัตราสวนเงินดาวน...................................................................................................... 
23. ระยะเวลาผอนชําระ..................................................................................................... 
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