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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอ

เมืองจังหวัดอุบลราชธานี การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรท่ีศึกษา ได้แก่ ลูกค้าท่ีซ้ือบ้านจัดสรรในพ้ืนท่ี
อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน  400 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน และ
การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จากโครงการหมู่บ้านจัดสรร 10 โครงการ ประกอบด้วย 1) สาริน 2) ศุภลัย 3) เมโทรทาว 
4) ป่ินดาว 5) บ้านภัคภิรมย์ 6) บ้านพิชชา 7) เจริญทรัพย์วิลล่า 8) อนันตรา 9) อัพทาวน์ วิลล่า และ 10) เดอะริ
เวอร์อุบล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุ  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. กลยุทธ์การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี มีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ .74 ตัวแปรพยากรณ์ 5 ตัวแปร ประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 4) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และ 5) ด้านบุคคล ส่วนค่าพยากรณ์สัมประสิทธ์ิถดถอย
สหสัมพันธ์ของคะแนนดิบ และค่าพยากรณ์สัมประสิทธ์ิถดถอย สหสัมพันธ์แบบมาตรฐาน ของตัวแปรพยากรณ์แต่
ละตัว มีอํานาจในการพยากรณ์อิทธิพลการต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรจังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01  

2. กลยุทธ์การตลาดการซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี สามารถเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นได้ดังน้ี 1) ด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย การออกแบบ ดีไซต์สวยทันสมัย ภาพลักษณ์ของโครงการ และ
คุณภาพของวัสดุ 2) ด้านราคา ความเหมาะสมของราคา เง่ือนไขระยะเวลาของการชําระมีความเหมาะสม และอัตรา
ดอกเบ้ีย 3) ด้านการส่งเสริมการตลาด การรับประกันหลังการขาย การออกบูธประชาสัมพันธ์ และการโฆษณาผ่าน
ป้ายประชาสัมพันธ์ 4) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ประกอบด้วย บรรยากาศความสวยงามความสะอาด การมีสวน
พักผ่อน และการมีคลับในการจัดกิจกรรม และ5) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ประกอบด้วย ทําเลท่ีตั้งอยู่ในตัวเมือง 
การคมนาคมสะดวก และทําเลอยู่ไม่ห่างไกลจากถนนหลัก 
คําสําคัญ: กลยุทธ์การตลาด, การตัดสินใจ, บ้านจัดสรร, อุบลราชธานี 

 
ABSTRACT  

This research aims to study marketing strategy influencing housing estate purchase decision 
in muang district, ubon ratchathani province. The study population is the customers who buy 
housing estate in Muang District, Ubon Ratchathani Province. 400 samples were used. By multi-
stage sampling And simple sampling. The project consists of 10 housing projects. 1) Sarin 2) Supalai 
3 )  Metro Town 4 )  Pinie Doaw 5 )  Baanpakiphirom 6 )  Baan Picha 7 )  Chakrabet Villa 8 )  Anantara            

                                                 
1 อาจารย์ ดร. ประจําสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. (อาจารยพ์ิเศษ) สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
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9)  Uptown Villa and 10 )  The River Ubon. Statistics used in data analysis were percentage, mean, 
standard deviation and multiple regression analysis. 

The research found that: 
1. Marketing strategies influencing housing estate buying decision in muang district, ubon 

ratchathani province. Have a correlation coefficient .74. Five-factor predictive variables consisted 
of 1) Product 2) Price 3) Promotion 4) Physical environment and 5) People correlation coefficient, 
regression coefficient correlation coefficient and the regression coefficient. Standard correlation of 
each forecast variable. The power to forecast influence on the decision to buy housing estate in 
ubon ratchathani. Statistical significance at level .01  

2. Marketing strategies for buying housing estate in muang district, Ubon Ratchathani 
Province. Sort by average of comments: 1) Product range consists of well-designed, modern site, 
project image and quality of materials. 2) Price appropriateness, term of payment is appropriate 
and interest rates. 3) Promotion after sales warranty, publicity booth and advertising through the 
publicity label. 4) Physical environment consists of a beautiful atmosphere, to have a garden and 
there is a club for activities and 5) Place is located in the city center, convenient transportation. 
The location is not far from the main road. 
Keywords: Marketing Strategy, Decision Making, Housing Estate, Ubon Ratchathani 
 
บทนํา   

สถานการณ์อุตสาหกรรมบ้านจัดสรร ในปี 2555 นับว่ามีความเส่ียงมากกว่าปีท่ีผ่านมาหากผู้ประกอบการยืนหยัดและยัง
แข่งขันธุรกิจบ้านจัดสรรในคร่ึงปีหลังด้วยกลยุทธ์แข่งขันทางด้านราคาตํ่า เพื่อชิงส่วนตลาดของ ผู้ประกอบการท้องถิ่น ซ่ึงต้อง
ระมัดระวังถึงต้นทุนท่ีอาจจะปรับเพิ่มขึ้นในช่วงคร่ึงปีหลัง โดยเฉพาะแนวโน้ม ราคานํ้ามันและค่าแรงงานอาจมีการปรับตัวสูงขึ้น ส่งผล
ต่อต้นทุนการขนส่งและต้นทุนวัสดุ ก่อสร้างท่ีปรับตัวสูงตามมา ดังน้ันการต้ังราคาและการจัดโปรโมช่ันลดราคา จึงควรวิเคราะห์และ
ประเมินราคาให้รอบคอบเพิ่มมากขึ้น มิฉะน้ันอาจประสบปัญหาขาดทุนในการดําเนินธุรกิจได้ และต้องตระหนักว่าราคาตํ่าไม่ใช่คําตอบ
สุดท้ายของลูกค้าหรือผู้บริโภคเสมอไป เพราะยังมีปัจจัยอื่นๆ อีก และเป็น ปัจจัยสําคัญเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริโภค อาทิ
เช่น  พื้นท่ีให้บริการ บริการท่ีมอบให้ แบบบ้าน ท่ีต้ังโครงการ ความเป็นมืออาชีพของทีมงานก่อสร้าง ฯลฯ ซ่ึงถือเป็นปัจจัยต้นๆ ในการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านของลูกค้า (กรุงเทพธุรกิจ, 2555)    

จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดท่ีมีความสําคัญเป็นอย่างมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน่ืองจากเป็นจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีขนาด
ใหญ่ มีพื้นท่ีติดกับพรมแดน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศกัมพูชา ตลอดจนเป็นศูนย์รวมในการส่งออกสินค้าไป
ยังประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้เป็นจังหวัดท่ีมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงเม่ือเปรียบเทียบกับจังหวัดในพื้นท่ีอีสานตอนล่าง 
จึงส่งผลให้เศรษฐกิจในจังหวัดมีการขยายตัว มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง และเป็นแหล่งรวมการทํางานของบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาในพื้นท่ี  

จากเหตุผลข้างต้นส่งผลให้ธุรกิจบ้านจัดสรรในจังหวัดอุบลราชธานีมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ี
อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี มีโครงการหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก มีท้ังการขยายโครงการของผู้ประกอบการท่ีครอง
ตลาด และผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาลงทุนอย่างต่อเน่ือง ถึงแม้ว่าโครงการบางโครงการท่ีกําลังดําเนินการอยู่ยังอยู่ในระหว่างการ
ดําเนินงานหรือยังไม่สามารถขายครอบทุกยูนิตก็ตาม จึงทําให้ในสถานการณ์ของธุรกิจบ้านจัดสรรมีการแข่งขันทางด้านการตลาด
ค่อนข้างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการส่งเสริมการขาย การออกบูธประชาสัมพันธ์ และการโฆษณาเป็นจํานวนมาก 

ดังน้ัน จึงทําให้ผู้วิจัยให้ความสําคัญในการศึกษากลยุทธ์การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอย่างยิ่ง เพื่อท่ีจะค้นหากลยุทธ์การตลาดท่ีช่วยในการส่งเสริมการค้าให้กับธุรกิจหมู่บ้านจัดสรร ตลอดจนเป็น
การช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจบ้านจัดสรรได้เข้าใจความต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้า ว่ามีความต้องการในการซ้ือบ้านจัดสรรอย่างไร 
และลูกค้าได้รับประโยชน์ตรงกับความต้องการท่ีแท้จริง เพื่อท่ีจะสามารถให้ผู้ประกอบการสามารถบ้านจัดสรรได้ตรงกับความต้องการ
ซ้ือ และอยู่ได้อย่างระยะยาว เกิดการจ้างงานในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน และถือเป็นส่วนสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี
โดยผ่านภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
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วัตถุประสงค์  
 เพื่อศึกษากลยุทธก์ารตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 
 
ระเบียบวิธีวิจัย  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ลูกค้าท่ีซ้ือบ้านจัดสรรในพื้นท่ีอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จากโครงการหมู่บ้านจัดสรร 
10 โครงการ ประกอบด้วย 1) สาริน 2) ศุภลัย 3) เมโทรทาว 4) ปิ่นดาว 5) บ้านภัคภิรมย์ 6) บ้านพิชชา 7) เจริญทรัพย์วิลล่า 8) อนัน
ตรา 9) อัพทาวน์ วิลล่า และ 10) เดอะริเวอร์อุบล ซ่ึงงานวิจัยน้ีไม่ทราบจํานวนประชากรท้ังหมดสําหรับงานวิจัย เน่ืองจากไม่ได้มีผู้เก็บ
ข้อมูลจํานวนประชากรสําหรับหมู่บ้านจัดสรรท้ังหมดในเขตพื้นท่ีวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลูกค้าท่ีซ้ือบ้านจัดสรรในพื้นท่ีอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีจํานวนกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการ
คํานวณท่ีไม่ทราบจํานวนประชากรของ Cochran (1977) โดยได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 385 ตัวอย่าง แต่เพื่อให้มีความน่าเช่ือถือมากขึ้น 
จึงได้เพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็น 400 ตัวอย่าง 

ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling เร่ิมจากการแบ่งขนาดตัวอย่างท่ีเป็นสัดส่วน 
(Proportional to lize) (ตามสัดส่วนกลุ่มผู้ซ้ือบ้านในพื้นท่ีโครงการท่ีกําหนด และการสุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ 
(Systematic random sampling) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551) โดยเร่ิมจากการแบ่งพื้นท่ีการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็น                  
10 โครงการ ประกอบด้วย  อําเภอเมืองอุบลราชธานี สาริน ศุภลัย เมโทรทาว ปิ่นดาว บ้านภัคภิรมย์ บ้านพิชชา เจริญทรัพย์วิลล่า อนัน
ตรา อัพทาวน์ วิลล่า และ เดอะริเวอร์อุบล ตามปริมาณกลุ่มตัวอย่างท่ีได้มาจากการคํานวณ การกําหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง โครงการ
ละ 40 ตัวอย่าง รวมท้ังหมด 10 โครงการ เป็นจํานวนท้ังส้ิน 400 ตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายกับผู้ซ้ือบ้านในแต่ละโครงการ  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทําวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยใช้แบบสอบถามโดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ส่วนดังน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมของผู้ซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Closed-question) ท่ีมีคําตอบให้เลือกแบบ (Checklist) จํานวน 12 ข้อ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดการซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale)  จํานวน 30 ข้อ 
               ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) จํานวน 9 ข้อ   

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ สําหรับการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้าน
จัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 1 ข้อ 

การตรวจสอบแบบสอบถาม โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC--Index of item – objective congruence) เพื่อ
หาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับประเด็นหลักของเน้ือหา (วุฒิชาติ สุนทรสมัย, 2552) โดยข้อคําถามแต่ละข้อจะต้องมีค่า 
IOC เท่ากับหรือมากกว่า 0.60 จึงจะถือว่าข้อคําถามน้ันใช้ได้ ซ่ึงค่า IOC ท่ีได้เท่ากับ 0.92 ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามของงานวิจัยน้ีเป็นดัชนี
ความสอดคล้อง 

การตรวจสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยนําแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทําการทดลองใช้ (try-
out) กับกลุ่มท่ีมีลักษณะใกล้เคียงตัวอย่าง โดยนําไปทดลองใช้กับผู้ซ้ือบ้านจัดสรรในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 30 คน และได้
นําเอาผลของการตอบแบบสอบถาม มาตรวจสอบค่าความเช่ือม่ัน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbachs’s alpha 
coefficient) จะต้องมีค่า 0.80 ขึ้นไปจึงจะนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552) ซ่ึงแบบสอบถามของ
งานวิจัยน้ีมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค เท่ากับ .972 

 
ผลการวิจัย  
 
 1. ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดและการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 

การศึกษากลยุทธ์การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิเคราะห์ตัว
แปรอิสระและตัวแปรตาม ด้วยสถิติ ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีรายละเอียดดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 สรุปค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทางการตลาด (ตัวแปรอิสระ) และการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอ
เมืองจังหวัดอุบลราชธานี (ตัวแปรตาม) 

 
ตัวแปรอิสระ 

 
ระดับอิทธิพลที่มตี่อการตดัสินใจ 

Χ  S.D. แปลความหมาย 
ด้านผลิตภัณฑ์ 4.76 .70 มากท่ีสุด 
ด้านราคา 4.53 .75 มากท่ีสุด 
ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย 3.52 .84 มาก 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.12 .80 มาก 
ด้านบุคคล 3.54 .74 มาก 
ด้านกระบวนการ 3.38 .88 ปานกลาง 
ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 4.21 .77 มาก 

ตัวแปรตาม ระดับอิทธิพลที่มตี่อการตดัสินใจ 
Χ  S.D. แปลความหมาย 

การตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 4.53 .76 มากท่ีสุด 
 
จากตารางท่ี 1 พบว่า เม่ือพิจารณาปัจจัยทางการตลาด เป็นรายด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้ผลดังน้ี 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Χ=4.76) และด้านราคา (Χ=4.53) ค่าเฉล่ียของระดับอิทธิพลท่ีมีต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนด้าน
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Χ=4.21) และด้านการส่งเสริมการตลาด (Χ=4.12) ด้านบุคคล (Χ=3.54)  และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
(Χ=3.52) ค่าเฉล่ียของระดับอิทธิพลท่ีมีต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านกระบวนการ (Χ=3.38) มีค่าเฉล่ียของระดับอิทธิพลท่ี
มีต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ปรากฏว่ามีค่าเฉล่ีย
ของระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (Χ=3.54) 

2. ผลการวิเคราะห์วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุเมื่อให้กลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอ
เมืองจังหวัดอุบลราชธานี ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้าน
กระบวนการ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นตัวแปรพยากรณ์ และการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรร เป็นตัวแปรตามโดยวิธี 
Stepwise (n = 400) 

จากผลการวิเคราะห์เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ โดย วิธี Stepwise ข้อมูล ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุโดยวิธ ีStepwise 
 

ตัวแปรพยากรณ ์ VIF B Beta t p-value 
ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) 1.88 .74 .68 11.16** .00 
ด้านราคา (X2) 1.74 .68 .66 10.17** .00 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) 1.72 .61 .58 8.54** .00 
ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (X7) 1.67 .54 .53 6.45** .00 
ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย (X3) 1.66 .52 .50 6.21** .00 

F = 118.12       Constant = .43           df = 264           SE=.59 
R = .74            R2 = .58                     R2

adj = .64          Sig F = .00 
** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ โดยวิธี Stepwise (n = 400) เพื่อการพยากรณ์การตัดสินใจซ้ือบ้าน
จัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยตัวแปรอิสระ 7 ตัว  คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ และตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรใน
อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ปรากฏว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ และด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย เพียง 5 ตัวแปร สามารถร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร้อย
ละ 64 (R2adj = .64)  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .74 (R = .74)  
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 อภิปรายผล  
 
การอภิปรายผลกลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี มี

รายละเอียดดังน้ี  
พบว่า มีตัวแปรพยากร ท่ีเป็นตัวแปรต้น คือ ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด 5 ตัวแปร ประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้าน

ราคา 3) ด้านการส่งเสริมการตลาด 4) ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ และ 5) ด้านบุคคล โดยสามารถอภิปรายผล ตามตัวแปรท้ัง 5 ตัว
แปร ดังน้ี 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรร เน่ืองจากผู้ซ้ือให้ความสําคัญกับประเด็นต่างๆ ได้แก่ 
การออกแบบดีไซต์สวยทันสมัย ภาพลักษณ์ของโครงการ และคุณภาพของวัสดุ ซ่ึงสอดคล้องกับ นภดล รักสนิท (2551) พบว่า ผู้บริโภค
ให้ความสําคัญกับคุณภาพของวัสดุก่อสร้างโดยคํานึงถึงความแข็งแรง และมาตรฐานการบริการ และสอดคล้องกับ ภฐัฬเดช มาเจริญ 
(2555) พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบ้านของผู้บริโภค คือ ผลิตภัณฑ์ มีระดับมากท่ีสุด และสอดคล้องกับ ภัทรดนัย ดุงสูงเนิน 
(2554) พบว่า ลูกค้าให้ความสําคัญกับด้านคุณภาพของวัสดุในการก่อสร้างในระดับมาก  

2. ด้านราคา เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรร เน่ืองจากผู้ซ้ือให้ความสําคัญกับประเด็นต่างๆ ได้แก่ ความ
เหมาะสมของราคา เง่ือนไขระยะเวลาของการชําระมีความเหมาะสม และอัตราดอกเบี้ย ซ่ึงสอดคล้องกับ นภดล รักสนิท (2551) พบว่า 
การกําหนดราคาของบ้านมีความเหมาะสมและควรปรับปรุงระยะเวลาการชําระเงิน โดยแบ่งชําระเป็นงวดๆ รวมถึงการให้สวดลดเงินสด
ท่ีเหมาะสม 

3. ด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรร เน่ืองจากผู้ซ้ือให้ความสําคัญกับประเด็น
ต่างๆ ได้แก่ การรับประกันหลังการขาย การออกบูธประชาสัมพันธ์ และการโฆษณาผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ ของหมู่บ้านอย่างต่อเน่ือง 
ซ่ึงสอดคล้องกับ วีณา ถิระโสภณ (2558) พบว่า ผู้ซ้ือทราบแหล่งข้อมูลบ้านจัดสรรมาจากแหล่งป้ายโฆษณาตามจุดต่างๆ รองมาคือ งาน
มหกรรม/บูธประชาสัมพันธ์ของโครงการเพื่อน/ญาติแนะนําหนังสือพิมพ์/นิตยสารข้อมูล ทางอินเตอร์เน็ตแผ่นพับ/ใบปลิวท่ีแจก
ข้อความทางโทรศัพท์ และโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์/วิทยุ ตามลําดับ 

4. ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรร เน่ืองจากผู้ซ้ือให้ความสําคัญกับ
ประเด็นต่างๆ ได้แก่ บรรยากาศความสวยงามความสะอาด การมีสวนพักผ่อน และการมีคลับในการจัดกิจกรรม ซ่ึงสอดคล้องกับ ทัสณี 
มิลมงคล (2546) พบว่า ผู้ซ้ือส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับบรรยากาศสงบ มีการดูและรักษาหมู่บ้านให้ดูสะอาด 

5. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ทําเลท่ีต้ังอยู่ในตัวเมือง การคมนาคมสะดวก ทําเลอยู่ไม่ห่างไกลจากถนนหลัก ซ่ึงสอดคล้อง
กับ ภฐัฬเดช มาเจริญ (2555) พบว่า การซ้ือบ้านจัดสรรให้ความสําคัญกับการเดินทางไปมาสะดวก 
 
สรุป  

 
1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับกลยุทธ์การตลาดการซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวดัอุบลราชธานี พบวา่ 
ผู้ซ้ือบ้านจัดสรรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดการซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โดย

เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด และ
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังน้ี 

1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ เม่ือเรียงลําดับข้อคําถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดใน 3 ลําดับแรก คือ การออกแบบดีไซต์สวยทันสมัย (
Χ=4.86) ภาพลักษณ์ของโครงการ (Χ=4.82) และคุณภาพของวัสดุ (Χ=4.80) 

1.2 ด้านราคา เม่ือเรียงลําดับข้อคําถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดใน 3 ลําดับแรก คือ ความเหมาะสมของ (Χ=4.74) ราคา 
เง่ือนไขระยะเวลาของการชําระมีความเหมาะสม (Χ=4.64) และอัตราดอกเบี้ย (Χ=4.61) 

1.3 ด้านการส่งเสริมการตลาด เม่ือเรียงลําดับข้อคําถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดใน 3 ลําดับแรก คือ การรับประกันหลัง
การขาย (Χ=4.27) การออกบูธประชาสัมพันธ์ (Χ=4.24) และการโฆษณาผ่านป้ายประชาสัมพันธ์  (Χ=4.17) 

1.4 ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ เม่ือเรียงลําดับข้อคําถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดใน 3 ลําดับแรก คือ บรรยากาศความ
สวยงามความสะอาด (Χ=4.42) การมีสวนพักผ่อน (Χ=4.31) และการมีคลับในการจัดกิจกรรม (Χ=4.14) 

    1.5 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย เม่ือเรียงลําดับข้อคําถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดใน 3 ลําดับแรก คือ ทําเลท่ีต้ัง
อยู่ในตัวเมือง (Χ=3.59)  การคมนาคมสะดวก (Χ=3.56) และทําเลอยู่ไม่ห่างไกลจากถนนหลัก (Χ=3.54) 

 2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี มี
รายละเอียดดังน้ี 

การวิเคราะห์แบบ Stepwise พบว่า มีตัวแปรพยากรณ์ ท่ีเป็นตัวแปรต้น คือ ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด 7 ตัวแปร 
ประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 5) ด้านบุคคล 6) ด้าน
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กระบวนการ และ 7) ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับอิทธิพลการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรจังหวัดอุบลราชธานี อย่างมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดทอยเชิงพหุคุณ เท่ากับ .74 และตัวแปรพยากรณ์ 5 ตัว
แปร มีอิทธิพลต่อการอธิบายความแปรปรวนของอิทธิพลการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร้อยละ 64 
ซ่ึงตัวแปรท้ัง 5 ตัวแปร ประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านการส่งเสริมการตลาด  4) ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
และ 3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ส่วนค่าพยากรณ์สัมประสิทธิ์ถดถอยสหสัมพันธ์ของคะแนนดิบ และค่าพยากรณ์สัมประสิทธิ์
ถดถอย สหสัมพันธ์แบบมาตรฐาน ของตัวแปรพยากรณ์แต่ละตัว มีอํานาจในการพยากรณ์อิทธิพลการต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรร
จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ข้อเสนอแนะ  

 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
การนําข้อค้นพบของงานวิจัยในคร้ังน้ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับภาคเอกชนท่ีเป็นผู้ประกอบการบ้านจัดสรร ตอลดจน

หน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ โดยหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ท่ีสนใจควรมุ่งเน้นให้ความสําคัญในการพัฒนา 3 ด้านต่อไปน้ี การ
ออกแบบ    ดีไซต์สวยทันสมัย ภาพลักษณ์ของโครงการ และคุณภาพของวัสดุ  

2. ด้านราคา โดยหน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ท่ีสนใจควรมุ่งเน้นให้ความสําคัญในการพัฒนา 3 ด้านต่อไปน้ี ความ
เหมาะสมของราคา เง่ือนไขระยะเวลาของการชําระมีความเหมาะสม และอัตราดอกเบี้ย  

3. ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่สนใจควรมุ่งเน้นให้ความสําคัญในการพัฒนา 3 ด้าน
ต่อไปน้ี การรับประกันหลังการขาย การออกบูธประชาสัมพันธ์ และการโฆษณาผ่านป้ายประชาสัมพันธ์   

4. ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ โดยหน่วยงาน/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ท่ีสนใจควรมุ่งเน้นให้ความสําคัญในการพัฒนา 3 
ด้านต่อไปน้ี บรรยากาศความสวยงามความสะอาด การมีสวนพักผ่อน และการมีคลับในการจัดกิจกรรม  

  5. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย โดยหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่สนใจควรมุ่งเน้นให้ความสําคัญในการพัฒนา 3 ด้าน
ต่อไปน้ี ทําเลท่ีต้ังอยู่ในตัวเมือง การคมนาคมสะดวก และทําเลอยู่ไม่ห่างไกลจากถนนหลัก  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ผลท่ีได้จากการศึกษามีข้อเสนอแนะท่ีจะนําไปใช้ในการวิจัยคร้ังต่อไปท่ีได้จากข้อค้นพบ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
1. การศึกษากลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ของธุรกิจบ้านจัดสรรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เน่ืองจากผู้ซ้ือให้ความสําคัญ

กับด้านผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก 
2. การศึกษากลยุทธ์ด้านราคาของธุรกิจบ้านจัดสรรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เน่ืองจากผู้ซ้ือให้ความสําคัญกับ

ด้านผลิตภัณฑ์เป็นอันดับสอง 
3. การศึกษากลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบ้านจัดสรรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เน่ืองจากผู้ซ้ือให้

ความสําคัญกับด้านผลิตภัณฑ์เป็นอันดับสาม 
4. การศึกษากลยุทธ์ด้านส่ิงล้อมทางกายภาพของธุรกิจบ้านจัดสรรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เน่ืองจากผู้ซ้ือให้

ความสําคัญกับด้านผลิตภัณฑ์เป็นอันดับส่ี 
5. การศึกษากลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายของธุรกิจบ้านจัดสรรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เน่ืองจากผู้ซ้ือ

ให้ความสําคัญกับด้านผลิตภัณฑ์เป็นอันดับห้า 
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