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 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลธุรกิจบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยา
ในชวงป พ.ศ. 2550-2553 พรอมท้ังศึกษาปจจัยในการทําใหธุรกิจบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยา
ประสบความสําเร็จ 

 จากการสํารวจเบ้ืองตนธุรกิจบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยาท้ัง 7 โครงการ ไดแก 
โครงการเรือนภิษา,  เซ็นทรัลปารค ฮิลลไซด,  เดอะวิลลาราชาวดี, กรีนฟลด 3,  พรีนาร่ี พารค,      
เอสตินี่ ปารค และพัทยาทรอปคอล พบวาโครงการบานจัดสรรท่ีขายไดดีท่ีสุด คือโครงการ       
เรือนภิษา  เนือ่งจากโครงการนี้มีการเลือกใชสวนผสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมกับปจจัยท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรในเขตเมืองพัทยาของลูกคาคือโครงการต้ังอยูในบริเวณชุมชน มี
รูปแบบบานเปนบานเดีย่ว และแบบบานมีจํานวนหองนอน 3 หอง มีจํานวนหองน้ํา 2 หอง แลวมี
พื้นที่ใชสอยท่ีอยูระหวาง 100–150 ตารางเมตร มีพื้นที่ของบานจัดสรร 50-100 ตารางวา ราคาบาน
อยูระหวาง 3.1– 4 ลานบาท ราคาบานตอตารางเมตรอยูระหวาง 20,000–25,000 บาท และโอกาสท่ี
ทําใหโครงการนี้ท่ีขายไดมากกวาโครงการอ่ืน คือโครงการเรือนภษิานี้ เปนโครงการท่ีมีการเร่ิม
ดําเนินการกอนโครงการอ่ืน ทําใหโครงการฯ มีโอกาสที่ขายไดสูงกวาอีก 6 โครงการ ประกอบกับ
โครงการฯ มีการประชาสัมพันธดวยวิธีการติดปายโฆษณาเนนตามเสนทางจราจร และยังเนนใน
เร่ืองของความปลอดภัยภายในโครงการ รวมท้ังมีส่ิงอํานวยความสะดวกภายในโครงการมากมาย 
เชน  มีสระวายน้ํา, สวนสาธารณะพรอมสนามเด็กเลน และสโมสร เนือ่งจากโครงการดังกลาวมี
ทําเลที่ตั้งหางจากแหลงพาณิชยของเมืองพัทยา องคประกอบเหลานี้จะชวยเพิ่มโอกาสในการ
ประสบความสําเร็จใหกับโครงการบานจดัสรรในเขตเมืองพัทยามากข้ึน 
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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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กิตติกรรมประกาศ 
  

รายงานโครงการคนควาอิสระฉบับนี้  ลุลวงไปดวยดีเปนผลมาจากคําแนะนําของ
อาจารยท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารยวิเชษฏ  สุวิสิทฐ ท่ีใหการชี้แนะในการทํารายงานฉบับนี้ ตลอด
การทํางาน รวมท้ังคณาอาจารยในคณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปกรทุกทาน 

ขอขอบคุณ ผูท่ีเกี่ยวของทุกทาน ท้ังดานขอมูลและการทํางานท่ีไดรับความชวยเหลือ
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของในการทํารายงานฉบับนี้  ซ่ึงผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความอนุเคราะหจากทุกทาน  
จึงใครขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 

สุดทายนี้ขอขอบคุณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ท่ีไดประสิทธ์ิประสาทวิทยาการ
ท้ังหลายใหกับขาพเจา ไดทํารายงานฉบับนี้ลุลวงไปไดดวยดี 
         
       
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




