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รายงานการวิจัย 
 

การศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านจดัสรรของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 

A Study of  Consumer’s Need for  Project Housing  Located in Mueng 
District,  Nakhonratchasima Province 

 
ภัทรดนัย  ดุงสูงเนิน1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องความต้องการที่อยู่อาศัย
ประเภทบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครรราชสีมาครั้งนี้เป็นการวิจัย
เชิงสํารวจ  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความ
ต้องการที่ อยู่ อาศัยประเภทบ้ านจัดสรร     
ของผู้บริ โภคในเขตอํา เภอเมือง  จั งหวัด
นครราชสีมา 2) หาความสัมพันธ์ของลักษณะ
ส่วนบุคคลกับความต้องการที่อยู่อาศัยประเภท
บ้านจัดสรร ของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา และ 3) ศึกษาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อความต้องการที่อยู่
อาศัยประเภทบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประชากรที่
ศึกษาคือผู้บริโภคท้ังหมดในเขตอําเภอเมือง 
จั งหวั ดนครราชสี ม า  เ ก็ บข้ อมู ล โดย ใ ช้
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขต
อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา 387 ตัวอย่าง  
วิ เคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมสํ า เร็ จรูป       
สถิติที่ใช้ได้แก่สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าความถี่  
ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน Student’s t-
test  และ F-test ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
ช่วงอายุอยู่ระหว่าง 31–40 ปี ประกอบอาชีพ

ข้าราชการ มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001–
20,000 บาท การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
สถานภาพโสด มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัด
นครราชสีมา ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถกําหนดได้
ในขณะนี้ว่าจะซื้อที่อยู่อาศัยเมื่อใด แบบบ้านที่
มีความต้องการคือบ้านเดี่ยว 2 ช้ัน มีขนาด
ที่ดิน 71–90 ตารางวา ระดับราคา ระหว่าง 
500,000–1,000,000 บาท และที่ต้ังอยู่ย่าน
ชานเมืองมีสภาพแวดล้อมที่ดี การศึกษาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการ
ซื้อที่อยู่อาศัย  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย4.37) ปัจจัย
ด้านราคาโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.20) ปัจจัยด้านสถานที่โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45) 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.30) 
 
คําสําคัญ : ความต้องการที่อยู่อาศัยประเภท
บ้านจัดสรร 
 
Abstract 

This research on the need of 
consumers for project housing in 

1  บัณฑิตวิทยาลัย หลกัสูตรบรหิารธรุกิจมหาบัณฑติ สาขาวิขาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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Mueng district, Nakhonratchasima 
Province was a survey research with 
the following objectives :- 1) to study 
the need of consumers for housing 
project  2) to find the relationship 
between personal factors of consumes 
and their need for project housing  3)  
to assess the opinion of consumers 
related to factors influential to their 
decision to choose among housing 
projects. Population under study 
included all consumers in Mueng 
district, Nakhon ratchasima Province . 
Questionnaire was used as a tool to 
collect the data. Samples included 387 
consumers.  Computer software was 
used to aid the analysis. Statistics used 
were descriptive statistics (frequency, 
percentage, mean, standard deviation) 
and inferential statistics (Student’s t-
test and F-test). Outcome of the 
research showed that the majority of 
respondents were female, single, 31-40 
years of age, bachelor degree 
graduates, Ratchasima natives, working 
as government officials with monthly 
income between 10,001 – 20,000  
baht. They could not determine when 
they would actually buy the house, 
although they intended to have 2 
storey house located in an area 
between 71 – 90 square wah in the 
suburb with favorable environment. 
Study of factors influential to their 
decision to choose project housing 
showed that all the four factors , 
namely the product  ,price  , place  , 

marketing promotion all scored high 
on a given rating  scale (means of  
4.37,  4.20, 4.45, 4.30, respectively). 
 
Key words : Consumer’s Need for  
Project Housing 
   
บทนํา 
 ความต้องการที่อยู่อาศัยนับเป็นความ
จําเป็นพื้นฐานของการดํารงชีวิตของมนุษย์  
และความต้องการในแต่ละปีย่อมมีอยู่อย่าง
ต่อเนื่องตามสภาวการณ์การเพิ่มขึ้นของ
ครัวเรือนและกําลังรายได้ที่เติบโตตามภาวะ
เศรษฐกิจ  จากปัญหาของการเกิดภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยที่ผ่านมา ทําให้ตลาดที่อยู่
อาศัยมีอัตราการเติบโตที่ชะลอลงตามไปด้วย 
เพราะเป็นปัจจัยลบที่ส่งผลต่ออํานาจการซื้อที่
อยู่อาศัย ซึ่งทําให้ผู้ที่คิดจะซื้อที่อยู่อาศัย
จําเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังและรอบคอบ
ในการวางแผนซื้อที่อยู่อาศัยมากขึ้น แต่ถึง
อย่างไรก็ตามความต้องการที่อยู่อาศัยก็ยังคงมี
อยู่อย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกร
ไทย (กระแสทรรศน์, 2553 : ออนไลน์) ซึ่งได้ทํา
การสํารวจประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ผู้ที่เข้าร่วมงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่ 
22 พบว่า ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยของ
ประชาชนในช่วงปี 2553-2555 ยังคงมีอยู่
อ ย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง  และภาพรวมของธุ รกิ จ
อสั งหาริมทรัพย์ ยั งคงมีการเติบโตอย่ าง
ต่อเนื่องเช่นเดียวกัน  แต่ทั้งนี้การเติบโตของ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกําลังซื้อที่อยู่อาศัย 
ยังคงขึ้นอยู่กับปัจจัยภาวะทางเศรษฐกิจเป็น
สําคัญ   
 จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่
แห่ งหนึ่ ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มี
ป ระชากรมาก เป็ นอั น ดับสอ ง รอ งจ าก
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีจํานวนประชากร
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อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมามากกว่า
สองล้านห้าแสนคน  จากข้อมูลของกรมการ
ปกครองพบว่าจังหวัดนครราชสีมามีอัตราการ
ขยายตัวของประชากรเพิ่มขึ้นในทุกปี โดยจาก
ปี 2549 – 2553 จํานวนประชากรในจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้นจาก 2,555,587 คนเป็น 
2,582,089 คน  
 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรในจังหวัด
นครราชสีมา ในช่วง พ.ศ. 2549 – 2553 
 

ปี พ.ศ. จํานวน
ประชากร 

อัตราการ
เปลีย่นแปลง 

(ร้อยละ) 
2549 2,555,587 - 
2550 2,552,894 -0.10 
2551 2,565,117 0.47 
2552 2,571,292 0.24 
2553 2,582,089 0.41 

ที่มา : กรมการปกครอง. รายงานสถิติจํานวน
ประชากรจังหวัดนครราชสีมา 
 
 จากตารางที่  1 จะเห็น ไ ด้ ว่ าการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรของจังหวัด
นครราชสีมามีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 
0.26 เมื่อประชากรมีจํานวนมากขึ้นความ
ต้องการที่อยู่อาศัยของประชากรในจังหวัด
นครราชสีมาถือเป็นปัจจัยหลักในการดําเนิน
ชีวิตครอบครัวของประชาชนก็เพิ่มมากขึ้นตาม
จํานวนประชากรไปด้วย การเพิ่มขึ้นของ
จํานวนประชากรนี้อาจจะเนื่องมาจากการที่
จังหวัดนครราชสีมาเปรียบเสมือนหน้าด่านเป็น
ประตู สู่ ภ าค อีสาน  การ เดิ นทางสะดวก 
สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถยนต์ รถไฟ หรือ
เครื่ องบิน  มีแหล่ งที่ท่องเที่ ยวที่น่ าสนใจ 
สวยงามและมีอากาศเย็นสบาย ที่สามารถ
ดึงดูดให้คนจากกรุงเทพฯ มาหาซื้อที่พักอาศัย

หรือบ้านแห่งที่สองเพื่อการพักผ่อนในจังหวัด
นครราชสีมา เช่น อ.วังน้ําเขียว หรือ อ.ปาก
ช่อง นอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ มี
การขยายตัวทางเศรษกิจอย่างต่อเนื่อง ทําให้มี
การหลั่งไหลของประชากรในการเข้ามาทํางาน
เพิ่มขึ้น ซึ่งล้วนแต่เพิ่มอุปสงค์ต่อที่อยู่อาศัย
ทั้งสิ้น  
 เหตุผลดังกล่าวทําให้ผู้ประกอบการให้
ความสนใจในการขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โดยเฉพาะธุรกิจบ้านจัดสรร  สังเกตได้จากการ
ขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เช่น 
การเกิดขึ้นใหม่ของธุรกิจอพาร์ทเมนต์ และ
บ้านจัดสรรในจังหวัดนครราชสีมาที่มีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบาย
ของรัฐที่เข้ามากระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
ทําให้เป็นโอกาสทองสําหรับผู้ลงทุนและเท่ากับ
เป็นการเปิดทางเลือกให้แก่ลูกค้า ได้กว้างขวาง
มากขึ้น 
  ด้วยเหตุผลที่ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา
ถึงความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทบ้าน
จัดสรรของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้
จะทําให้ทราบถึงความต้องการและปัจจัยทีมี
ต่ อการตั ดสิ น ใจซื้ อหมู่ บ้ านจั ดสรรของ 
ผู้บริโภค และจะได้นําไปเป็นข้อมูลที่ทําให้
ผู้ประกอบการ สามารถนําไปใช้ในการกําหนด
กลยุทธ์การตลาด ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ใน
เขตอํา เภอเมือง  จั งหวัดนครราชสีมาไ ด้
เหมาะสมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัย
ประเภทบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา 

2. เพื่อหาความสัมพันธ์ของลักษณะ
ส่วนบุคคลกับความต้องการที่อยู่อาศัยประเภท
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บ้านจัดสรรของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีต่อความต้องการที่อยู่อาศัยประเภท
บ้านจัดสรรของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา  
 
สมมติฐานการวิจัย 
            ความต้องการในการซื้อบ้านจัดสรร
ของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับลักษณะส่วน
บุคคล 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
          การวิจัยเรื่องความต้องการที่อยู่อาศัย
ประเภทบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมาเป็นการวิจัยเชิง
สํารวจ (survey research) ประชากรที่ศึกษา
คือ ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา  ขนาดของกลุ่ม ตัวอย่างถูก
กําหนดโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ได้ขนาด
ข อ ง ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง เ ท่ า กั บ  400 คน  ใ ช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล  คัดเลือก
ตัวอย่างแบบตามสะดวก (convenience 
sampling) สถิติที่ใช้ได้แก่สถิติเชิงพรรณา 
(ได้แก่ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และสถิติเชิงอนุมาน 
(Student’s t-test  และ F-test) 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 69.51) มีอายุอยู่
ระหว่าง 31 – 40 ปี (ร้อยละ 52.20) ประกอบ
อาชีพข้าราชการ (ร้อยละ 31.78) มีรายได้  
อยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท (ร้อยละ 
43.15) การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อย
ละ 72.61) สถานภาพโสด (ร้อยละ 58.91) มี
ภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา (ร้อยละ 

79.33) กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถ
กําหนดได้ในขณะนี้ว่าจะซื้อเมื่อไหร่ (ร้อยละ 
50.90) แบบบ้านที่มีความต้องการคือบ้าน
เด่ียว 2 ช้ัน (ร้อยละ 47.29) ในขนาดที่ดิน 71 
– 90 ตารางวา (ร้อยละ 42.38) โดยมีความ
ต้องการบ้านที่มีระดับราคา ระหว่าง 500,000 – 
1,000,000 บาท (ร้อยละ 40.83) และต้องการ
บ้านจัดสรรที่มีทําเลที่ ต้ังอยู่ย่านชานเมืองมี
สภาพแวดล้อมที่ดี (ร้อยละ 48.06) ในส่วน
ของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความ
ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยพบว่าในด้านผลิตภัณฑ์ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.37 เ มื่ อพิ จ า รณารายด้ าน  ด้ านระบบ
สาธารณูป โภคมีค่ า เ ฉ ล่ียสู งสุ ดคื อ  4.51 
รองลงมาคือ ด้านคุณภาพของวัสดุในการ
ก่อสร้าง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 และด้านการ
ให้บริการหลังการขาย มีค่าเฉล่ีย 4.37 ในส่วน
ของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความ
ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยด้านราคา พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า การให้ส่วนลดราคา 
มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย สู ง สุ ด คื อ  4.45 รอ งล งม าคื อ 
ระยะเวลาในการผ่อนชําระ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.40 และราคาสูงคุณภาพสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.10 ในส่วนของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่
มีผลต่อความต้องการซื้ อที่ อยู่ อาศัย ด้าน
สถานที่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.45 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านทําเลที่
ต้ังอยู่ในความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
4.54 รองลงมา คือ ด้านบรรยากาศภายใน
หมู่บ้านดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และด้าน
บรรยากาศรอบๆ หมู่บ้านดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.51 ในส่วนของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่
มีผลต่อความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยด้านการ
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ส่งเสริมการตลาด  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านการให้ส่วนลดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ 4.38 รองลงมาคือ ด้านการตกแต่งภายใน
บ้าน มีค่าเฉลี่ย 4.36 และการตกแต่งภายนอก
บ้าน มีค่าเฉลี่ย 4.32 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  
อาชีพ รายได้ การศึกษา สถานภาพ และ
ภูมิลํ า เนา  มีความสัมพันธ์ กับระยะเวลา
เป้าหมายที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้าน
จั ดสรร  เพศ  อาชีพ  ราย ไ ด้  การศึ กษา  
สถานภาพ และภูมิลําเนามีความสัมพันธ์กับ
ประเภทที่อยู่อาศัยที่ต้องการซื้อ อาชีพ รายได้ 
การศึกษา สถานภาพ และภูมิลําเนาของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความสัมพันธ์กับขนาดที่ดินที่
ต้องการ ลักษณะส่วนบุคคลในทุกด้านของ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธ์กับราคา/
งบประมาณ ที่อยู่อาศัยที่ต้องการ ลักษณะส่วน
บุคคลกับด้านทําเลที่ต้ัง และเพศ อายุ อาชีพ 
การศึกษา สถานภาพ มีความสัมพันธ์กับด้าน
ทําเลที่ต้ัง อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ α=0 .05 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศ ึกษาว ิจ ัย พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ยังไม่สามารถกําหนด
ได้ในขณะนี้ว่าจะซื้อบ้านเมื่อไหร่นั้น อาจจะ
เนื่องมาจากยังมีรายได้ที่ยังไม่มาก และส่วน
ใหญ่มีสถานภาพโสด ความต้องการเรื่องบ้าน
จึงยังไม่มีความต้องการมากนัก และอาจจะ
เป็นช่วงเริ่มต้นในการทํางานจึงต้องเก็บสะสม
เงินก่อน เนื่องจากการซื้อบ้านเป็นภาระระยะ
ยาว ซึ ่งสอดคล้องก ับการศึกษาของจร ูญ 
พัฒนตรีกูณฐ์ (2551 : 39) ที่พบว่า ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาต้องการที่อยู ่อาศัยใน
อนาคตมากกว่า 3 ปี เหตุผลที่ยังไม่ต้องการ
ซื ้อบ ้านในขณะนี ้ ผู ้ตอบแบบสอบถามให้

เหตุผลว่า เพราะยังไม่ต้องการมีภาระระยะ
ยาว  และเมื ่อพ ิจารณาด ้านราคาบ ้านที่
ต ้อ งการจะซื ้อ  อยู ่ในช ่ว งราคาระหว ่า ง 
500,000–1,000,000 บาทนั้น เนื่องจากเป็น
ร า ค า ที ่ไ ม ่ส ูง จ น เ ก ิน ไ ป  อ ีก ทั ้ง ผู ้ต อ บ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับ
ปร ิญญาตร ี ซึ ่งส ่วนใหญ่จะมีรายได ้ที ่เริ ่ม
มั่นคงสามารถที่จะชําระค่าบ้านในระดับนี้ได้  

นอกจากนี้การศึกษายังพบผู้บริโภค
ต้องการบ้านจัดสรรที่มีทําเลที่ตั้งอยู่ย่านชาน
เ ม ือ ง ม ีส ภ าพแ ว ด ล ้อ มที ่ด ีนั ้น  อ า จ จ ะ
เนื ่องมาจากปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามี
การขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทําให้ใน
เขตเมืองด้านใน ค่อนข้างมีสภาพที ่แออัด 
และโครงการบ้านจัดสรรหลายแห่งก็มีการ
สร้างออกไปบริเวณชานเมือง  

ส ่วนระด ับความค ิด เห ็นเกี ่ยวก ับ
ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อที ่อยู่อาศัย
นั ้น ผู ้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าปัจจัยด้าน
สถานที ่เ รื ่องความปลอดภัยเป ็นป ัจจ ัยที่
สําคัญสูงสุดนั้นสอดคล้องกับการศึกษาของ 
ดวงทิพย์ มาสําราญ (2551) ที่ศึกษาปัจจัย
ทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร
ในเขตอํา เภอเม ือง  จ ังหว ัดนครราชส ีมา 
พบว่า ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ในการเลือกซื ้อบ้าน ปัจจัย
ด้านสถานที่มีความสําคัญสูงสุด โดยผู้บริโภค
จะพิจารณาเรื่องทําเลที่ตั้งที่มีความปลอดภัย
เป็นอ ันดับแรก ความต้องการเรื ่องความ
ปลอดภัยนี ้เป ็นไปตามทฤษฎีของมาสโลว์
เรื ่องลําดับขั ้นความต้องการเมื ่อมนุษย์เรา
ได้รับการตอบสนองในลําดับขั ้นพื ้นฐานใน
การดํารงชีว ิต คือปัจจัย 4 แล้ว ลําดับขั ้น
ต่อมาก็คือความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต  
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ข้อเสนอแนะ 
ในการศึกษาครั้ งนี้ เป็นการศึกษา  

ความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านจัดสรร 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เท่านั้น  
ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาในเขต

อําเภออื่นๆ และศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ไทย เพื่อจะได้ทราบข้อมูลและรู้ความต้องการ
ของผู้บริโภค เพราะในแต่ละอําเภอและแต่ละ
จังหวัดผู้บริโภคอาจมีความต้องการที่แตกต่าง
กัน 
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