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บทคัดยอ 

 

ในการศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม และการตัดสินใจซื้อ

หมูบานจัดสรร และการหาความสัมพันธระหวางการตัดสินใจซื้อที ่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในการ

ตัดสินใจซื้อหมูบานจัดสรรในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม จำนวน 400 คน โดยใชแบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการศึกษา คือ 

correlation ผลการศึกษา  

1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 59.5 มีอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 45.0 จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 90.2 มีสถานภาพสมรสแลว รอยละ 74.0 มีอาชีพเปนขาราชการ/

รัฐวิสาหกิจ/พนักงานราชการ รอยละ 52.0 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 30,001 – 40,000 บาท รอยละ 56.0  

2. การตัดสินใจซื้อหมูบานจัดสรรในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม พบวา โดยภาพรวม พบวา มีระดับ

การตัดสินใจซื้ออยูในระดับมากดานท่ีมีการตัดสินใจซื้อเปนอันดับที่ 1 คือ ดานราคา รองลงมาดานกระบวนการ

บริการหลังการขาย และอันดับที่ 3 ดานสถานที่  

3. พฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อหมูบานจัดสรรในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม พบวา โดย

ภาพรวมมีพฤติกรรมอยูในระดับมากที ่สุด  ดานที่มีพฤติกรรมการซื้ออยูในอันดับที ่ 1 คือ ดานการรับรู  

รองลงมาดานครอบครวั  และอันดับที่ 3 ดานสังคม และดานการเงิน   

4. การหาความสัมพันธระหวางการตัดสินใจซื้อที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อ

หมบูานจัดสรรในเขตพ้ืนที่ จังหวัดเชียงใหม พบวา  

1) ดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธเชิงลบกับพฤติกรรมการซื้อบานจัดสรร อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

2) ดานราคา และดานสถานที่ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบานจัดสรรในเขตพื้นท่ี 

จังหวัดเชียงใหม 
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3) ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานสภาพแวดลอม และดานกระบวนการบริการ

หลังการขาย พบวา มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการซื้อบานจัดสรร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 

 

คำสำคัญ  : การตัดสินใจซื้อ / พฤติกรรมของผบูริโภคในการตัดสินใจซื้อหมูบานจัดสรร  

 

 

Abstract 

 

In this study, it was a quantitative research. The objective is to study behavior and the decision 

to purchase a housing estate and finding the relationship between purchasing decisions that 

affect consumer behavior in making purchase decisions in housing estates in the area Chiang 

Mai Province The sample group consisted of 400 people living in Chiang Mai province using 

questionnaires to collect data. The statistics used in the study were correlation. 

1. Most of the samples were female, 59.5% aged between 31-40 years old, 45.0% had a 

bachelor's degree, 90.2% had married status, 74.0% had a career as a civil servant/state 

enterprise/government employee, 52.0% had Average monthly income is 30,001 – 40,000 

baht, 56.0% 

2. The decision to purchase a housing estate in the area Chiang Mai Province found that as a 

whole, it was found that the purchasing decision level was at a high level. The first place was 

the price aspect, the after-sales service process was followed, and the third place was the 

location. 

3. Consumer behavior in the decision to buy a housing estate in the area Chiang Mai Province 

found that overall, the behavior was at the highest level. The aspect with the purchase 

behavior ranked No. 1 was perception. followed by family and third in social and financial 

4. Finding the relationship between purchasing decisions that affect consumer behavior in 

purchasing a housing estate in the area Chiang Mai Province found that 

1) The product aspect had a negative correlation with housing buying behavior. statistically 

significant at the 0.05 level 

2) Price and location aspects do not correlate with buying behavior of housing estates in the 

area Chiang Mai Province 
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3) Marketing promotion, staff, environment In terms of after-sales service process, it was found 

that there was a positive correlation with housing purchase behavior. statistically significant at 

the 0.05 level 

 

Keywords : purchase decision / consumer behavior in decision to purchase a housing estate 

 

บทนำ 

 ที่อยูอาศัยเปนหนึ่งในปจจัยสี่ที ่จําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย ซึ่งไมเพียงแตเปนสิ่งที่

พำนักอาศัย แตที่อยูอาศัยยังจัดเปนทรัพยสินที่มีอายุยาวนาน ธุรกิจที่อยูอาศัยเปนธุรกิจที่สะทอนใหเห็นถึง

ระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน และยังมีอิทธิพลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจภาวการณจางงาน 

ตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของมากมาย ความตองการที่อยูอาศัยไมใชความตองการในตัวโครงสรางของ

อาคารหรือสิ่งปลูกสรางเพียงอยางเดียว แตเปนความตองการที่ไดรับจากบริการที่เกิดขึ้นจากที่อยูอาศัยดวย

บริการที่ไดรับจากที่อยูอาศัย สามารถตอบสนองความตองการพ้ืนฐาน ประกอบดวยบริการในลักษณะใหความ

สะดวกสบาย ความอิสระสวนตัว การบงบอกถึงฐานะและความปลอดภัยในที ่อยูอาศัย ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู กับ

ความสามารถของผูบริโภคท่ีจะหาซื้อได ท่ีแตกตางกัน ทั้งในลักษณะทางกายภาพ และทำเลที่ตั้งของท่ีอยูอาศัย  

รักษาการผูอำนวยการ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคาร สงเคราะห (ธอส.) เปดเผยวา ได

จัดทำรายงานสถานการณตลาดที่อยูอาศัยภาคเหนือ เพื่อนำเสนอขอมูลผลสำรวจโครงการที่อยูอาศัยลาสุด 

พบวา จังหวัดเชียงใหม ไดรับความนิยมมากที่สุด รองลงมา คือ เชียงราย พิษณุโลก และตาก โดยเปนขอมูล

จากการสำรวจภาคสนามของศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยในป 2559 ประเภทโครงการที่อยูระหวางการ

ขาย โดยจัดเก็บเฉพาะโครงการที่มียูนิตเหลือขายไมต่ำกวา 6 ยูนิต โดยพบวาในจังหวัดเชียงใหมซึ่งมีบทบาท

สำคัญตอผลิตภัณฑมวลรวมกลมุจังหวัดภาคเหนือ (จีดีพี) เพราะมีเมกะโปรเจ็กตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเปนตัว

ขับเคลื่อนการลงทุนของภาคเอกชน ไมวาจะเปนโครงการขยายสนามบินเชียงใหม โครงการรถไฟความเร็วสูง 

มอเตอรเวยเชื่อมเชียงใหม-เชียงราย และโครงการกอสรางอุโมงคทางลอดบริเวณสามแยกแมโจ เปนตน ซึ่ง

แผนดังกลาวไดเปดพื้นที ่การพัฒนาใหมๆ และสงผลโดยตรงตอความหนาแนนของโครงการที่อยูอาศัยใน

เชียงใหม พบวา มีโครงการบานจัดสรรอยูระหวางการขาย 176 โครงการ รวม 20,667 ยูนิต เหลือขาย

ประมาณ 7,459 ยูนิต โดยมีราคาขายตั้งแต 2-5 ลานบาท 

จะเห็นไดวาจังหวัดเชียงใหมเปนเมืองเศรษฐกิจอันดับที่ 2 ของประเทศ ที่มี่จำนวนประชากรกวา 1.7 

ลาน คน และประชาชนมีรายไดตอหัวเฉลี่ย 79,971 บาท ตอคนตอป เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีความสวยงาม

ของธรรมชาติ เปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และโบราณสถานตางๆ มากมาย ทำใหจังหวัดเชียงใหมมี

นักทองเที่ยว นักธุรกิจ และประชาชนหลั่งไหลไปจำนวนมาก รวมถึงอพยพพื้นที่ทำกินไปตั้งรกรากที่เชียงใหม

เปนจำนวนมาก  ดวยศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม ทำใหเกิดการกอสรางศูนยการคา โรงแรม รีสอรท 

สนามบิน สถานบริการ รานอาหาร รวมไปถึงหมูบานจัดสรรที่เกิดข้ึนมาจำนวนมาก  
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ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง พฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อหมูบานจัดสรร

ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม พรอมทั้งศึกษาการตดัสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยประเภทหมบูานจัดสรรในเขตพ้ืนท่ี

จังหวัดเชียงใหม ซึ่งผลจากศึกษาสามารถนำมากำหนดเปนนโยบายและกลยุทธในการกำหนดรูปแบบการ

ลงทุนดานอสังหาริมทรัพยประเภทที่ดินเปลา และการสรางหมูบานจัดสรร และนำมากำหนดเปนกลยุทธใน

การตัดสินใจดานงบลงทุนในการกอสรางอสังหาริมทรัพยของผูประกอบการหรือนักลงทุนในอนาคตได 

 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 1.  เพื่อศึกษาการตดัสินใจซื้อหมูบานจัดสรรในเขตพ้ืนที่ จังหวัดเชียงใหม 

     2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อหมูบานจัดสรรในเขตพ้ืนที่ จังหวัด

เชียงใหม 

 3. เพ่ือหาหาความสัมพันธระหวางการตัดสินใจซื้อที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในการ

ตัดสินใจซ้ือหมูบานจัดสรรในเขตพ้ืนที่ จังหวัดเชียงใหม 

 4. เพื่อเสนอกลยุทธที่เหมาะสมในการลงทุนดานอสังหารมิทรัพย หมบูานจัดสรรในเขตพ้ืนที่

จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1.  ขอบเขตดานเนื้อหา 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) โดยการศกึษา 3 

ประเด็นหลัก ดังนี้  

ประเด็นที่ 1 การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการซื้อหมูบานจัดสรรในเขตพื้นที่ จังหวัด

เชียงใหม โดยศึกษาพฤติกรรมใน 4 ดาน ดังนี ้

1) พฤติกรรมดานการเงิน 

2) พฤติกรรมดานสังคม 

3) พฤติกรรมดานครอบครวั 

4) พฤติกรรมดานการรับร ู

ประเด็นที่ 2 การตัดสินใจซื้อหมูบานจัดสรรในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม ใน 4 ดาน ไดแก  

1) ดานผลิตภัณฑ 

2) ดานราคา 

3) ดานสถานที่ 

4) ดานการสงเสริมการตลาด 

 

ประเด็นที่ 3 กลยุทธที่เหมาะสมในการบริหารการลงทุนดานหมูบานจัดสรรในเขตพื้นที่ 

จังหวัดเชียงใหม ใน 4 ดานดังแสดงในประเด็นที่ 1 โดยผูศึกษาจะนำผลการศึกษามาทำการวิเคราะห และ
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กำหนดกลยุทธที ่เหมาะสมกับการลงทุนซื ้ออสังหาริมทรัพยสำหรับผูบร ิโภค และการลงดานสราง

อสังหาริมทรัพยประเภทหมูบานจัดสรรแกผูประกอบการ ใชเปนแนวทางในการลงทุนดานการเงินตอไป 

 

2. ขอบเขตดานประชากร 

กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม มี

พื้นที่รับผิดชอบประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศ เชียงใหมแบงการ

ปกครองออกเปน 25 อำเภอ มีประชากรในป พ.ศ. 2563 จำนวน 1.784 ลานคน (จังหวัดเชียงใหม, 2563)  

ในการศึกษาครั้งน้ีจะทำการสุมสอบถามประชาชนที่ทำการซ้ือบานจัดสรรในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด

เชียงใหม ซึ่งเปนจำนวนกลุมตัวอยางที่มีความเหมาะสมและมีคุณภาพจากการกำหนดขนาดตัวอยางตาม

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

3. ขอบเขตดานระยะเวลาในการศึกษา 

ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ คอื จำนวน 8 เดือน โดยเริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือน 

มีนาคม 2564 

  

 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ความตองการ ไมตองการ ความพึงพอใจ และ

ความไมพึงพอใจของลูกคาในพื้นที่ตั้งโครงการหมูบานจัดสรรในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม 

  2. ไดขอมูลเก่ียวกับจุดแข็ง จุดออนเก่ียวกับพ้ืนที่เพ่ือกอสรางธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย หมูบาน

จัดสรร จังหวัดเชียงใหม 

3. ผลจากการศึกษานำมากำหนดเปนนโยบายและกลยุทธในการกำหนดรูปแบบการลงทุนดาน

อสังหาริมทรัพยประเภทที่ดินเปลา และการสรางหมบูานจัดสรร   

4. ผลการศึกษานำมากำหนดเปนกลย ุทธ ในการตัดส ินใจดานงบลงทุนในการกอสร าง

อสังหาริมทรัพย 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

  แนวคิดการพฤติกรรมผูบริโภค 

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior defined) ไดมี

การใหความหมายไวหลากหลายที่คลายคลึงกัน ดังนี้  

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทำตางๆ ของผูบริโภคเขามาจับจายหรือสินคาและบริการ 

รวมท้ังกระบวนการตัดสินใจที่ผูบริโภคตองการทั้งกอนและหลังการใหบริการจากผูประกอบการหรือท่ีคาดหวัง
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จากการซอส ินค าและบริการ (Jame F. Engle, Roger D. Blackwell, and Paul W. Miniard,1990,น.3 

อางอิงใน ศุภร เสรีรัตน,2550,น.5) 

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง สิ่งตางๆ ที่ผูบริโภคแสดงออกในการแสวงหาสินคา บริการ การซื้อ 

การใช และการจับจายใชสอย ซึ่งสินคาและบริการที่เขาคาดหวังวาจะทำใหความตองการของเขาไดรับความ

พอใจ (Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk.1991,น.5 อางอิงใน ศุภร เสรรีัตน, 2550,น.5) 

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทำของผูซื้อที่มีความตองการใหมีการจัดหาสินคาหรือ

บริการจากผูขาย โดยการกระทำตางๆ จะทำใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการรวมถึงขั้นตอนการรับ

บริการหลังการขายดวย (ธงชัย สันติวงษ.2535 อางถึงใน ชัยณรงค ทรายคำ,2552,น.8)  

จากความหมายที่กลาวมาพอสรุปไดวาพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทำตางๆ ของบุคคล

ที่แสดงออกมา ในการแสวงหาซื้อสินคาและบริการที่คาดหวังวาจะสามารถตอบสนองความตองการและความ

พึงพอใจของตนเองภายใตกระบวนการตัดสินใจที่มีมากอนการซื้อ 

ทฤษฏีพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior theory) มุงเนนการศึกษาเหตุจูงใจในการทำ

ใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ สินคา บริการ โดยมีจุดเริ่มตนจากการไดรับสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทำให

เกิดความตองการ สิ่งกระตุนที่ผานเขามาทางความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคเปรียบเสมือนกลองดำ (Buyer’s 

Black Box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถวิเคราะหความรูสึก ความนึกคิดของผูบริโภคจะไดรับอิทธิพลจาก

ลักษณะตางๆ ของผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผูซื้อ จุดเริ่มตนอยูที่มีสิ่งมากระตุนทำให

เกิดความตองการกอน แลวทำใหเกิดการตอบสนอง (Buyer’s Purchase Decision) (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 

2538 อางถึงใน ช ัยณรงค ทรายคำ, 2552 หนา 8)แนวคิดดานพฤติกรรมผูบร ิโภค (The Concept of 

Consumer Behavior) ในการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค เพื ่อใหการศึกษามีความเปนไปไดชัดเจน จึงมีผู

พยายามเสนอแนวคิด (concept) หรือแบบจำลอง (model) ขึ้นหลายรูปแบบ ในที่นี้ขอเสนอตามลำดับกันไป

ดังตอไปนี้ แบบจำลองของคอตเลอรและอารมสตรอง (model of consumer behavior by Philip Kotler 

and Gary Armstrong) ฟลิปคอตเลอรเปนผูมีชื่อเสียงทางดานการตลาดในยุคปจจุบัน ไดกำหนดแบบจำลอง

ของการศึกษาดานพฤติกรรมผูบริโภค  

โดยแบงการพิจารณาออกเปนสิ่งกระตุนทางการตลาดและสิ่งกระตุนอื่น(marketing and other 

stimuliสิ่งกระตนุทางการตลาด ไดแก ปจจัยที่เรียกวาสวนผสมทางการตลาด (marketing mix) ประกอบดวย 

ตัวผลิตภัณฑ (product) ราคา (price) การวางจำหนาย (place) และการสงเสริมการจำหนาย (promotion) 

สวนปจจัยกระตุนอื ่นๆ ไดแก ปจจัยดานเศรษฐกิจ (economic) เทคโนโลยี (technological) การเมือง 

(political) และวัฒนธรรม (cultural) กลองดำของผูซื้อ(buyer’s black box) ประกอบดวยลักษณะของผูซื้อ 

(buyer characteristics) และกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ (buyer decision process)การตอบสนองของผู

ซื้อ(buyer responses) ไมวาดานการเลือกผลิตภัณฑ การเลือกตราสินคา การเลือกผูจัดจำหนาย เวลาที่ซื้อ

และจำนวนที่ซื้อ 

  แนวคิดการตัดสินใจซ้ือ 

ความหมายของการตดัสินใจซื้อ 
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การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง การเลือกที่จะกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะจากบรรดา

ทางเลือกตางๆ ที่มีอยู (C. Glenn Walters, 1987,น.69 อางถึงใน ศุภร เสรีรัตน, 2550,น.49) 

การตัดสินใจ คือ การเลือกเอาวิธีปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งจากวิธีปฏิบัติหลายๆ อยางที่มีอยู (ยุดา 

รักไทย และธนิกานต มาฆะศิรานนท.( ,2542 น.9 อางถึงใน สุทามาศ จันทรถาวร, 2556,น.623)) 

การตัดสินใจ คือ กระบวนการคัดเลือกแนวทางปฏิบัติจากทางเลือกตางๆ เพื ่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคที่ตองการ ซึ่งจัดเปนสวนหนึ่งของกระบวนการแกไขปญหา (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2546 หนา 7 

อางถึงใน สุทามาศ จันทรถาวร.2556,น.623)  

จากความหมายดังกลาวขางตนสรุปไดวา การตัดสินใจ คือ กระบวนการในการเลือกทางเลือก

ทางใดทางหนึ่งเพ่ือใหไดมาซึ่งส่ิงที่ตองการ รวมไปถึงการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา

และบริการกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

1.การรับรูถึงความตองการหรือปญหา (Problem/Need Recognition) ในขั้นตอนแรกผูบริโภค

จะตระหนักถึงปญหาในการตัดสิน หรือความตองการในการซื้อสินคา หรือรับการบริการ ซึ่งความตองการหรือ

ปญหานั้นเกิดขึ้นมาจากความจำเปน (Needs) ซึ่งเกิดจากปจจัยดังนี้ 

(1) (Internal Stimuli)  

แลวอยากได     เปนตน 

2. การแสวงหาขอมูล (Information Search) ในขั้นตอนนี้เมื่อผูบริโภคทราบถึงความตองการ

ของตนในสินคาหรือบริการแลว ลำดับขั้นตอไป ผูบริโภคก็จะคนหาขอมูล เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ โดย

แหลงขอมูลของผบูริโภค แบงเปน 

(1) แหลงบุคคล (Personal Sources) เชน การสอบถามจากคนรอบตัว ไดแก  เพื ่อน 

ครอบครัว หรือคนรจูักท่ีมีประสบการณในการใชสินคาหรือบริการที่บุคคลนั้นมีความสนใจ 

(2) แหลงทางการคา (Commercial Sources) เชน การคนหาขอมูลจากโฆษณาตามสื่อตางๆ 

ไมวาจะเปน Facebook, web site คำแนะนำจากพนักงานขาย เปนตน 

(3) แหลงสาธารณชน (Public Sources) คือ การสอบถามจากรายละเอียดของสินคาหรือ

บริการจากสื่อมวลชน หรอืองคกรคมุครองผบูริโภค เปนตน  

(4) แหลงประสบการณ (Experiential Sources) เกิดจากการประสบการณสวนตัวของ

ผูบริโภคท่ีเคยทดลองใชผลิตภัณฑนั้นๆ มากอน 

3. การประเมิน 

ที่คาดหวังหรือสูงกวาที่ไดคาดหวังเอาไว ลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจในสินคาหรือ บริการนั้น 

โดยถาลูกคามีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซื้อซ้ำ หรือบอกตอ เปนตน  

แตเมื่อใดก็ตามที่คุณคาที่ไดรับจริงต่ำกวาที่ไดคาดหวังเอาไว ลูกคาก็จะเกิดความไมพึงพอใจ 

พฤติกรรมที่ตามมาก็คือลูกคาจะเปลี่ยนไปใชผลิตภัณฑของคูแขงขัน และมีการบอกตอไปยังผูบริโภคคนอื่นๆ 

ดวยดวยเหตุนี้นักการตลาดจึงตองทำการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกคาหลังจากที่ลูกคาซื้อสินคาหรือ

บริการไปแลว โดยอาจจะทำผานการใชแบบสำรวจความพึงพอใจ หรือจัดตั้งศูนยรับขอรองเรียนของลูกคา 
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(Call Center) เปนตนทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อ(AIDA) (St.Elmo Lewis, 1898 อางถึงใน ณภัทค อรปุณ

ยา ภาภัสสร,2551) 

1.ความตั้งใจ (Attention) เริ่มตนที่ผูบริโภคจะตองรจูักสินคาและบริการนั้นกอน ซึ่งก็เกิดขึ้น

เมื่อผบูริโภคมีความตั้งใจในการรับสาร 

2.ความสนใจ (Interest) นอกจากการรูจักสินคาแลวก็ยังไมเพียงพอผูบริโภคตองถูกเราความ

สนใจ จนสามารถแยกแยะสินคานั้นออกจากสินคาอื่นๆท่ีมีอยูในตลาด 

3. ความปรารถนา (Desire) ความสนใจที่ถูกกระตุนจะกลายเปนความอยากความปรารถนาท่ี

จะไดครอบครองสินคานั้น ตามปกติความปรารถนาจะเกิดขึ้นจากการเห็นประโยชนที่สินคานั้นเสนอใหหรือ

เกิดจากการเห็นหนทางแกปญหาท่ีมีอยูท่ีสินคานั้นหยิบย่ืนให 

4. การกระทำ (Action) เมื่อความปรารถนาเกิดขึ้นแลว กระบวนการซื้อจะสมบูรณก็ตอเมื่อ

ผูบริโภคกาวเขาสขูั้นตอนสุดทายคือการซื้อสินคา 

ในการวิจัยในครั้งนี้เลือกใชแนวคิดและทฤษฎีของ 

ตัดสินใจซื้อที่จะตองมีองคประกอบของการตัดสินใจจากดานการเงิน สมาชิกในครอบครัว สังคม 

และสิ่งเราตางๆ ที่จะทำใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อบานจัดสรรไดเร็วขึ้น เนื่องจากบานจัดสรรมีราคาคอนขางสูง 

ดังน้ันการตัดสินใจซื้อและ 

 

กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค (Decision Process)  

กระบวนการนี้จะแสดงใหmix 

1.สภาพที่ปรารถนากับสภาพที่เปนอยูจริง (Reality) ของสิ่งตางๆ ที่เกิดข้ึนกับตนเอง จึงกอใหเกิด 

1.1 สิ่งของเดิมไดหมดลง ตองหาสิ่งมาทดแทนสินคาหรอืบริการเดิม 

1.2    ผลของการแกปญหาในอดีต จะนําไปสูการแกไขปญหาใหม เกิดจากการที่ใชผลิตภัณฑอยาง

หนึ่งในอดีต อาจกอใหเกิดปญหาตามมา เชน เมื่อโทรศัพทมือถือแบตเสื่อม และไมสามารถหาแบต

เดิมมาเปลี่ยนได ทำใหผบูริโภคจะตองเปลี่ยนโทรศพัทอ่ืนมาใช  

1.3    การเปลี่ยนแปลงสวนบุคคล เปนการเปลี่ยนแปลงภายในของผูบริโภคทั้งดานวุฒิภาวะและ

คุณวุฒิ หรือแมกระทั่งการเปลี่ยนแปลงในทางลบ เชน การเกิดความเจ็บปวย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพทางรางกายที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงและความตองการใหมๆ 

1.4    การเปลี่ยนแปลงสภาพครอบครัว เมื่อสภาพครอบครัวเปลี่ยนแปลงทำใหเกิดความตองการ

สินคาและการบริการ 

1.5    การเปลี่ยนแปลงสถาพทางการเงิน จะเปนการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางการเงินทั้งทางบวก

หรือลบ ยอมสงผลใหชีวิตเปลี่ยนแปลง 

1.6    การเปลี่ยนกลุมอางอิงถึง จะมีกลุมอางอิงในแตละชวงวัย ชวงชีวิต และกลุมสังคมที่แตกตาง

กัน เทากับวากลมุอางอิงเปนสิ่งที่มผีลตอพฤติกรรมและการตัดสินใจ 
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1.7    การสงเสริมดานการตลาด เรื่อง การประชาสัมพันธ การโฆษณา การโปรโมชั่นการขาย ที่มี

ประสิทธิภาพ ท่ีสามารถกระตุนใหผูบริโภคได 

เมื่อผูบริโภคไดทราบสาเหตุของปญหา เกิดแรงผลักดันใหแกไขปญหา ซึ่งผูบริโภคจะหาทางแกไข

ปญหาท่ีการแสวงหาขอมูลกอน 

2. การแสวงหาขอมูล (Search for Information)  

เมื่อพบปญหา ผูบริโภคก็ตองคนหาวิธีแกไข โดยหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อจะชวยในการประกอบการ

ตัดสินใจ จากแหลงขอมูลดังน้ี 

2.1   แหลงบุคคล (Personal Search) เปนแหลงขาวสารที่เปนบุคคล เชน ครอบครัว มิตรสหาย 

กลมุอางอิง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือผทูี่เคยใชสินคานั้นแลว 

 

 

2.2   แหลงธุรกิจ (Commercial Search) เปนแหลงขาวสารที่ได ณ.จุดขายสินคา บริษัทหรือ

รานคาที่เปนผผูลิตหรือผูจัดจําหนาย หรือจากพนักงานขาย 

2.3   แหลงขาวทั่วไป (Public Search) เปนแหลงขาวสารที่ไดจากสื่อมวลชนตางๆ เชน โทรทัศน 

วิทยุ รวมถึงการสืบคนขอมูลจากโซเชี่ยลมีเดีย 

2.4   จากประสบการณผูบริโภคเอง (Experimental Search) เปนขอมูลที่ไดรับโดยตรงจากการ

ทดลองใชสินคาดวยตนเอง 

3. การประเมนิทางเลือก ( Evaluation of Alternative)  

การประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยนำขอมูลที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของสินคาและคัดเลือกใน

การที่จะตัดสินใจซื้อจากแบรนดใหเหลือเพียงสินคาแบรนดเดียว ขึ้นอยูกับความเชื่อนิยมศรัทราในสินคานั้น 

หรือขึ้นอยูกับการวิเคราะหสิ่งตางๆ ดังนี้ 

3.1    คุณสมบัติ (Attributes) และประโยชนของสินคาที ่ไดรับ (Benefit) คือ การพิจารณาถึง

ผลประโยชนที่จะไดรับ และคุณสมบัติของสินคาวา สามารถทําอะไรไดบางหรือมีความสามารถแคไหนผูแตละ

รายจะมองผลิตภัณฑวาเปนมวลรวมของลักษณะตางๆ ของผลิตภัณฑ โดยผูบริโภคจะเล็งเห็นประโยชนของ

สินคาและบริษัทวามีความเหมาะสมกับตนหรอืไม และจะเลือกซื้อเฉพาะสินคาที่สนใจเทานั้น 

3.2    ระดับความสําคัญ (Degree of Importance) คือ การที่ผูบริโภคพิจารณาถึงความสําคัญของ

คุณสมบัติ (Attribute Importance) สินคาวามีประโยชนอยางไร นำไปใชไดจริงหรือไม โดยไมสนใจความ

สวยงามของสินคา หรือความความโดดเดนของสินคา (Salient Attributes)  

3.3    ความเชื่อถือตอตรายี่หอ (Brand Beliefs) คือการพิจารณาถึงความเชื่อถือตอยี่หอของสินคา

หรือภาพลักษณของสินคา (Brand Image) ท่ีผบูริโภคไดเคยพบเห็น รับรจูากประสบการณในอดีต ผูบริโภคจะ

สรางความเชื่อในตรายี่หอขึ้นชุดหนึ่งเกี่ยวกับลักษณะแตละอยางของตรายี่หอ ซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับตรายี่หอมี

อิทธิพลตอการประเมินทางเลือกของผูบริโภค 
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3.4    ความพอใจ (Utility Function) คือการประเมินวา มีความพอใจตอสินคาแตละยี่หอแคไหน 

ผูบริโภคมีทัศนคติในการเลือกตรา โดยผูบริโภคจะกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑที่เขาตองการแลวผูบริโภคจะ

เปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่ตองการกับคุณสมบัติของตราตางๆ 

3.5    กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) วิธีนี้เปนอีกวิธีหนึ่งที่นําเอาปจจัยสําหรับ

การตัดสินใจหลายตัว เชน ความพอใจ ความเชื่อถือในยี่หอ คุณสมบัติของสินคามาพิจารณาเปรียบเทียบให

คะแนน แลวหาผลสรุปวายี่หอใดไดรับคะแนนจากการประเมนิมากที่สุด กอนตัดสินใจซื้อตอไป 

4. การตัดสินใจซื้อ ( Decision Marking)  

โดยปกติแลวผูบริโภคแตละคนจะตองการขอมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจสำหรับผลิตภัณฑแต

ละชนิดแตกตางกัน คือ ผลิตภัณฑบางอยางตองการขอมูลมาก ตองใชระยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แต

บางผลิตภัณฑผูบริโภคก็ไมตองการระยะเวลาการตัดสินใจนาน 

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ ( Post purchase Behavior)  

หลังจากมีการซื้อแลว ผูบริโภคจะไดรับประสบการณในการบริโภค ซึ่งอาจจะไดรับความพอใจ

หรือไมพอใจก็ได ถาพอใจผูบริโภคไดรับทราบถึงขอดีตางๆของสินคาทําใหเกิดการซื้อซ้ำไดหรืออาจมีการ

แนะนําใหเกิดลูกคารายใหม แตถาไมพอใจ ผูบริโภคก็อาจเลิกซื้อสินคานั้นๆในครั้งตอไปและอาจสงผลเสีย

ตอเนื่องจากการบอกตอ ทําใหลูกคาซื้อสินคานอยลงตามไปดวย 

  แนวคิดสวนผสมทางการตลาด 

สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) (เสรีวงษมณฑา.2554,น.11) 

แนวความคิดสวนประสมทางการตลาดศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2539  

ผลิตภัณฑ คุณภาพสินคา ชื่อเสียงบริษัท การรับประกันและบรกิาร 

2. ราคา (Price) เปนสิ่งที่กำหนดมูลคาไดในการแลกเปลี่ยนหรือบริการ ในรูปของเงินตราเปน

สวนที่เกี่ยวของกับวิธีการกำหนดราคา นโยบายและกลยุทธตางๆในการกำหนดราคาไดแก ราคาจำหนาย 

สวนลด วิธีการชำระเงนิสด วงเงินเครดิต และระยะเวลาชำระเงิน 

3. การกระจายผล ิตภัณฑ (Place or Distribution) หมายถึง ทำเลที ่ต ั ้งหรือกิจกรรมการ

เคลื ่อนยายตัวสินคาจากผูผลิตไปยังสถานที ่ที ่ตองการและเวลาที่เหมาะสมของผูบริโภคหรือผู ใชทาง

อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบดวย 2 สวนดังนี้คือ 

3.1 ชองทางการจัดจำหนาย (Channel of Distribution) เนนถึงชนิดของชองทางจำหนาย

วาใชวิธีการขายสินคาใหกับผบูริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรมโดยตรง หรือขายผานสถาบันคนกลางตางๆ เชน 

พอคาสง (Wholesalers) พอคาปลีก (Relailers) และตัวแทนคนกลาง(Agent Middleman) 

3.2 การกระจายตัวสินคา (Physical Distribution) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการกระจาย

สินคาจากผูผลิตไปสูผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม ไดแกการขนสงสินคา การเก็บรักษาสินคา และการ

บริหารสินคาคงเหลือ 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารระหวางผจูำหนายและตลาดเปาหมาย

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ โดยมีวัตถุประสงคที่จะแจงขาวสาร หรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การ
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ส งเสร ิมการตลาดอาจทำได  4 แบบด วยก ัน ซ ึ ่ ง เราเร ียกว าส วนประสมการส งเสร ิมการตลาด 

(PromotionMix)หรือสวนประสมในการติดตอสื่อสาร (Communication Mix) 

 แนวคิดดานประชากรศาสตร 

ประชากรศาสตร(Demography) คือการศึกษาเกี่ยวกับประชากร จากคำวา“Demo” ที่ตรง

กับ “People” ซึ่งหมายถึง “ประชาชน” รวมถึง “ประชากร” และคำวา “Graphy” รวมถึง“Writing Up” 

และ “Description” ซึ ่งหมายถึง “ลักษณะ” จากการแยกพิจารณาจากความเปนมาของศ ัพทคาดวา

“Demography” ความเกี่ยวเนื่องที่กลาวมาคือวิชาที่กลาวถึงประชากร (ชัยวัฒน ปญจพงษ และณรงค เทียน

สง, 2521, หนา 2) 

ยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2542, หนา 44-52) ไดกลาวถึงแนวความคิดดานประชากรนี้เปนทฤษฎีอางอิง

หลักความที่มีเหตุผล กลาวไดวา การกระทำของมนุษยตองไดรับสิ่งเราจากภายนอก คนที่มีพฤติกรรมที่

แตกต างก ัน เป นผลมาจากล ักษณะประชากรท ี ่แตกต างก ัน ซ ึ ่งสอดคล องก ับทฤษฎีกล ุ มส ั งคม 

(SocialCategories Theory) ท่ี Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ไดกล าววาพฤติกรรมของคนเกี ่ยว

เนื่องกันกับลักษณะตาง ๆ ของบุคคลหรือลักษณะทางประชากรซึ่งลักษณะเหลานี้สามารถอธิบายเปนกลุม ๆ

ไดคือ บุคคลที่มีพฤติกรรมคลายคลึงกันมักจะอยูในกลุมเดียวกัน ดังนั้น บุคคลที่อยูในลำดับชั้นทางสังคม

เดียวกันจะเลือกรับและตอบสนองตอเนื้อหาขาวสารในแบบเดียวกันและทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล 

(Individual Differences Theory) ซึ่งทฤษฎีน้ีไดรับการพัฒนาจากแนวความคิดเรื่องสิ่งเราและการตอบสนอง 

(Stimulus-Response) หรือทฤษฎีเอส-อาร(S-R Theory) ในสมัยกอน และไดนำมาประยุกตใชอธิบาย

เก่ียวกับการสื่อสารวาผูรับสารที่มีคุณลักษณะท่ีแตกตางกันจะมีความสนใจตอขาวสารที่แตกตางกัน 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

พิมพจีส ณ เชียงใหม (2561) ทำการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอาง

เคานเตอรแบรนดทางออนไลนของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษานี้เพื่อจำแนกปจจัยการตลาด ท่ี

สงผลตอการซื้อเครื่องสำอาง เพื่อศึกษาถึงปจจัยดานสังคมและเศรษฐกิจที่ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ 

เครื่องสำอางแบรนดในหางสรรพสินคาทางออนไลน 

ศูนยวิจัยศุภาชัย (2560) ทำการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมเลือกซื้อที่อยูอาศัยจากผูบริโภค โดยสำรวจ

ผูบริโภคเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยูอาศัยทั้งคอนโดมิเนียมและบาน/ทาวนโฮม   ในกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล ปจจัยในการเลือกซื้อที่อยูอาศัยที่ผูบริโภคใหความสำคัญไมวาจะเปนคอนโดมิเนียมและบาน/ ทาวน

โฮม คือ ทำเลที่ตั้งอยูใกลกับระบบขนสงมวลชน ,  วัสดุที่เลือกใชในการตกแตงภายในมีความแข็งแรงคงทน , 

คุณภาพและวัสดทุี่ใชในการกอสราง , ราคาโดยรวมและความคุมคา ตามลำดับ  ในการสำรวจยังพบอีกวา การ

เลือกซื้อทำเลที่ตั้งของ     ที่อยูอาศัยสวนใหญจะอยูใกลหรืออยูในโซนเดียวกับสถานที่ทำงาน  สวนชองทางที่มี

อิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจซื้อ คือ สมาชิกในครอบครัว/ญาติและตัวแทนขายบาน/คอนโดฯ โดยความถ่ี

ในการหาขอมูลเกี่ยวกับที่อยูอาศัยจะหาขอมูลเปน    บางโอกาส นั่นคือ ผูบริโถคจะหาขอมูลที่อยูอาศัยก็

ตอเมื่อมีความสนใจหรือตองการที่อยูอาศยัในชวงเวลานั้นๆ 
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ขวัญใจ ชางหลำ (2559) ทำการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อบานเดี่ยวราคามากกวา 

5 ลานบาทของผูบริโภคที่มีผูสูงอายุในครอบครัว ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การคนควาอิสระนี้มี

วัตถุประสงคเพื ่อการศึกษาปจจัยในการตัดสินซื ้อบานเดี ่ยวของผูบริโภคที ่มีผูสูงอายุในครอบครัว ของ

กรณีศึกษาที่มีความตองการซื้อหรือซื้อบานเดี่ยวระดับราคามากกวา 5 ลานบาท ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยมีปจจัยตางๆ ที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจโดยมีผูสูงอายุในครอบครัวเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจดวย โดยปจจัยตางๆ ประกอบดวย ดานทำเลที่ตั ้งของโครงการ ดานสภาพแวดลอม และ

พฤติกรรมการใชชีวิตของผูสูงอายุ ที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบานเดี่ยว ในเขตกรุงเทพมหานคร

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาขอมูลเชิงลึก จากการสัมภาษณจำนวนทั้งหมด 10 ราย แบง

ออกเปน 2 กลมุ คือ กลมุผทูี่ซื้อบานเดี่ยวแลว และกลุมผทูี่กำลังตัดสินใจซื้อบานผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซื ้อบาน และยังมีอิทธิพลตอการการแสดงความเห็นเกี ่ยวกับปจจัยดานตางๆ ที่

กรณีศึกษาใชประกอบการตัดสินใจซึ่งปจจัยที่ผูสูงอายุมีอิทธิพล คือ 1)ปจจัยดานทำเลที่ตั้งโครงการและสิ่ง

อำนวยความสะดวก ตองเดินทางสะดวก มีตลาดหรือรานสะดวกซื้อ 2) ปจจัยดานกายภาพของบาน ตองการ

บานที่มีหองนอนลาง พื้นชั้นลางไมมีการเลนระดับ สวนรอบบานตองใหความรมรื่นดูแลงาย 3) ปจจัยดาน

สภาพแวดลอมโครงการ ตองการโครงการที่ใหบรรยากาศดี รมรื่น สวนตัวอาคารสโมสรไมสำคัญเทาสวน

สวนกลาง 

 

 วิธีการศกึษา 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) โดยการศึกษาการตัดสินใจซื้อ

หมบูานจัดสรรในเขตพ้ืนท่ี จังหวัดเชียงใหม ใน 4 ดาน ไดแก  ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ ดานการ

สงเสริมการตลาด และศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อใน 4 ดาน คือ พฤติกรรมดานการเงิน พฤติกรรมดาน

สังคม พฤติกรรมดานครอบครัว และพฤติกรรมดานการรับรู พรอมทั้งทำการทดสอบสมมติฐานปจจัยดาน

พฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อหมูบานจัดสรรในเขตพ้ืนที่ จังหวัดเชียงใหม 

ศึกษาตัวอยาง อยางนอย 384 คน จึงจะสามารถประมาณคารอยละ โดยที่มีคาความผิดพลาดไดไม

เกินรอยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะหขอมูล ผู

ศึกษาอิสระจึงใชขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง ซึ่งถือไดวาผานเกณฑตามที่เงื่อนไขกำหนด คือไม

นอยกวา 384 ตัวอยาง 

 วิธีการสุมตัวอยาง 

 เมื่อไดขนาดตัวอยางแลว ผูศึกษาไดสุมตัวอยางแบบบังเอิญ โดยพาผูชวยศึกษาคนควาไปแจก

แบบสอบถามหนาหมูบานจัดสรร ศูนยการคา ในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม ทั้ง 3 ตำบล คือตำบลหนองหาร 

ตำบลหนองจอม และตำบลปาไผ โดยเก็บใหไดไมต่ำกวา ตำบลละ 128 ราย  

 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความ

ถูกตองของเนื้อหาและผานการหาคา Alpha แลว จำนวน 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

เปนตัวแปรระดับ Nominal Scale และ Ordinal Scale ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน เปนตน 

ตอนที่ 2 การตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรพัยประเภทหมูบานจัดสรรในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม  

เปนตัวแปรระดับ Interval Scale และตัวเลือกเปนระดับ Rating Scale โดยมีคาชวง

คะแนน 5 ชวง ดังนี้ 

5 หมายถึง มีการตัดสินใจซื้อ ระดับมากที่สุด 

4 หมายถึง มีการตัดสินใจซื้อ ระดับมาก 

3 หมายถึง มีการตัดสินใจซื้อ ระดับปานกลาง 

2 หมายถึง มีการตัดสินใจซื้อ ระดับนอย 

1 หมายถึง มีการตัดสินใจซื้อ ระดับนอยที่สุด 

โดยมีการแปลผลคาคะแนน เพ่ือหาคาเฉลี่ยของคะแนนดังตอไปนี ้

4.21 – 5.00  หมายถึง มีการตัดสินใจซื้อระดับมากที่สุด 

3.41 – 4.20   หมายถึง มีการตัดสินใจซื้อระดับมาก  

2.61 – 3.40   หมายถึง มีการตัดสินใจซื้อระดับปานกลาง  

1.81 – 2.60   หมายถึง มีการตัดสินใจซื้อระดับนอย 

1.00 – 1.80   หมายถึง มีการตัดสินใจซื้อระดับนอยที่สุด  

ตอนที่ 3 พฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อหมูบานจัดสรรในเขตพ้ืนที่ จังหวัดเชียงใหม  

เปนตัวแปรระดับ Interval Scale และตัวเลือกเปนระดับ Rating Scale โดยมีคาชวง

คะแนน 5 ชวง ดังนี้ 

5 หมายถึง มีพฤติกรรม ระดับมากที่สุด 

4 หมายถึง มีพฤติกรรม ระดับมาก 

3 หมายถึง มีพฤติกรรม ระดับปานกลาง 

2 หมายถึง มีพฤติกรรม ระดับนอย 

1 หมายถึง มีพฤติกรรม ระดับนอยที่สุด 

โดยมีการแปลผลคาคะแนน เพ่ือหาคาเฉลี่ยของคะแนนดังตอไปนี ้

4.21 – 5.00  หมายถึง มีพฤติกรรมระดับมากที่สุด 

3.41 – 4.20   หมายถึง มีพฤติกรรมระดับมาก  

2.61 – 3.40   หมายถึง มีพฤติกรรมระดับปานกลาง  

1.81 – 2.60   หมายถึง มีพฤติกรรมระดับนอย 

1.00 – 1.80   หมายถึง มีพฤติกรรมระดับนอยที่สุด  
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เปนตัวแปรระดับ Nominal Scale  โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกคำตอบขอละ 1 

คำตอบ ซึ่งเปนคำตอบที่ดีที่สุดเพียง ขอเดียว ในพฤติกรรมดานการเงิน พฤติกรรมดานสังคม  พฤติกรรมดาน

ครอบครัว และพฤติกรรมดานการรับร ู

ตอนที่ 4 เปนขอคำถามปลายเปด ใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นอื ่นๆ เพิ ่มเติมที่

เก่ียวของกับการตดัสินใจซื้อหมูบานจัดสรร 

 

  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการศึกษา 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 

1) การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) ใชคํานวณหาคาสถิติพื้นฐาน 

ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (average) และสวนเบี ่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) โดยนําเสนอในรูปตารางประกอบการแปลความหมายเชิงบรรยาย เพื่ออธิบายขอมูลในดาน

ตาง ๆ  

2) การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) โดยการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ดวยสถิติ Correlation เพื่อพฤติกรรมดานการเงิน ดานสังคม ดานครอบครัว และดานการรบัรขูองผูบริโภคที่มี

ผลตอการตัดสินใจซื้อหมูบานจัดสรรในเขตพ้ืนท่ี จังหวัดเชียงใหม อยางมีนยัสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

  ผลการศึกษา 

1. ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง พบวา จากการสำรวจขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา สวน

ใหญเปนเพศหญิง รอยละ 59.5 รองลงมาเปนเพศชาย รอยละ 40.5 มีอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 45.0 

สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 90.2 มีสถานภาพสมรสแลว รอยละ 74.0 มีอาชีพเปน 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานราชการ รอยละ 52.0 โดยสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 30,001 – 

40,000 บาท รอยละ 56.0  

2. การตัดสินใจซื้อหมูบานจัดสรรในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม พบวา โดยภาพรวม พบวา มี

ระดับการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมากดานที่มีการตัดสินใจซื ้อเปนอันดับที่ 1 คือ ดานราคา รองลงมาดาน

กระบวนการบริการหลังการขาย และอันดับที่ 3 ดานสถานที่เมื่อจำแนกเปนรายดาน พบวา 

1) ดานผลิตภัณฑ มีระดับการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมากที่สุด ขอที่มีการตัดสินใจซื้อเปน

อันดับที่ 1 คือขนาดพ้ืนที่บานมีความเหมาะสมกับราคาบาน   รองลงมาวัสดุที่ใชในการกอสรางมีความแข็งแรง 

ทนทาน  และอันดับที่ 3 บานมีความสวยงาม ทันสมัย  

2) ดานราคา มีระดับการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมากที่สุดขอที่มีการตัดสินใจซื้อเปนอันดับ

ที่ 1 คือราคาบานมีความยุติธรรมเหมาะสมเหมือนกับราคาบาน ในที่อ่ืนๆ รองลงมาระดับการคิดดอกเบ้ีย มีให

เลือกหลายระดับ  และอันดับที่ 3 ราคาบานกับระยะเวลาการผอนชำระมีความเหมาะสม  
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3) ดานสถานที่ มีระดับการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมากที่สุด ขอที่มีการตัดสินใจซื้อเปน

อันดับที่ 1 คือ สถานที่ตั ้งมีความปลอดภัย  รองลงมามีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแลหมูบาน 

และอันดับที ่ 3 อยู ใกลกับสถานที่สำคัญหลายแหง เชน โรงพยาบาล โรงเรียน ที ่ทำงาน สถานีขนสง 

หางสรรพสินคา เปนตน  

4) ดานการสงเสริมการตลาด มีระดับการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมาก ขอที่มีการตัดสินใจ

ซื้อเปนอันดับท่ี 1 คือ มีโปรโมชั่นแถมเฟอรนิเจอร แอร หรือมีคูปองเงินสด หรือสวนลดตางๆรองลงมามีการจัด

กิจกรรมในเทศกาลสำคัญ เชน วันขึ้นปใหม วันเขาพรรษา วันสงกานต วันออกพรรษา เปนตน และอันดับท่ี 3 

มีสวนลดคาสวนกลาง  

3.  พฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อหมูบานจัดสรรในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม พบวา 

โดยภาพรวมมีพฤติกรรมอยูในระดับมากที่สุด  ดานที่มีพฤติกรรมการซื้ออยูในอันดับที่ 1 คือ ดานการรับรู  

รองลงมาดานครอบครวั  และอันดับที่ 3 ดานสังคม    และดานการเงนิ  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  

1) ดานพฤติกรรมการเงิน มีระดับพฤติกรรมในระดับมาก  ขอที่มีการตัดสินใจซื้อเปนอันดับ

ที่ 1 คือการชำระคาที่อยูอาศัย รองลงมา คาสวนกลางที่หมูบานเรียกเก็บในแตละบาน (ราคาตอเดือน) และ

อันดับที่ 3 ราคาบานที่อาศัยอยูในปจจุบัน  

2) ดานสังคม มีระดับพฤติกรรมในระดับมาก  ขอที่มีการตัดสินใจซื้อเปนอันดับที่ 1 คือ 

ระยะทางระหวางที่อยูอาศยัและท่ีทำงาน   รองลงมาเลือกซื้อบานเพราะมีทำเลที่นาสนใจ   และอันดับที่ 3 สิ่ง

อำนวยความสะดวกที่อยูใกลท่ีอยูอาศัยมากที่สุด  

3) ดานครอบครวั มีระดับพฤติกรรมในระดับมาก ขอที่มีการตัดสินใจซื้อเปนอันดับที่ 1 คือ 

ครอบครัวมีบทบาทในการจายคาบาน รองลงมาครอบครวัมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อบาน และอันดับที่ 3 การ

ถือครองบานในปจจุบันของครอบครัว  

4) ดานการรับรู มีระดับพฤติกรรมในระดับมาก  ขอที่มีการตัดสินใจซื้อเปนอันดับที่ 1 คอื

ขนาดบานและที่ดินที่ซื้อ  รองลงมา รูปแบบที่อยูอาศัยที่อาศัยอยู และอันดับที่ 3 จำนวนชั้นของที่อยูอาศัย   

 4.  การหาความสัมพันธระหวางการตัดสินใจซื้อที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อ

หมบูานจัดสรรในเขตพ้ืนที่ จังหวัดเชียงใหม พบวา  

4) ดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธเชิงลบกับพฤติกรรมดานการเงิน และดานครอบครัว โดย

ผลิตภัณฑจะไมทำใหเกิดพฤติกรรมการซื้อบานจัดสรรในดานพฤติกรรมดานการเงิน และดานครอบครัว อยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5) ดานราคา พบวา การตัดสินใจซื ้อบานจัดสรรเพราะราคา ไมมีความสัมพันธ กับ

พฤติกรรมการซื้อบานจัดสรรในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม 

6) ดานสถานที่ พบวา การตัดสินใจซื้อบานจัดสรรเพราะสถานที่ ไมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการซื้อบานจัดสรรในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม 

7) ดานการสงเสริมการตลาด พบวา การตัดสินใจซื้อบานจัดสรรเพราะการสงเสริม

การตลาด มีความสัมพันธเชิงบวกกับดานการเงิน  ดานสังคม ดานครอบครัว  และดานการรับรู  โดยการ
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สงเสรมิการตลาด จะมีผลตอพฤติกรรมการซื้อบานจัดสรรในดานการเงิน  ดานสังคม  ดานครอบครวั และและ

ดานการรับร ูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

8) ดานพนักงาน พบวา การตัดสินใจซื้อบานจัดสรรเพราะพนักงานมีความสัมพันธเชิงบวก

กับดานการเงิน ดานสังคม ดานครอบครัว และดานการรับรู โดยพนักงาน จะมีผลตอมีพฤติกรรมการซื้อบาน

จัดสรรในดานการเงิน  ดานสังคม  ดานครอบครัว และและดานการรับรู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 

9) ดานสภาพแวดลอม พบวา การตัดสินใจซื้อบานจัดสรรเพราะ มีความสัมพันธเชิงบวกกับ

ดานการเงิน  ดานสังคม  ดานครอบครัว และดานการรับรู โดยสภาพแวดลอม จะมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ

บานจัดสรรในดานการเงิน  ดานสังคม  ดานครอบครัว และและดานการรับรู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 

10) ดานกระบวนการบริการหลังการขาย พบวา การตัดสินใจซื้อบานจัดสรรเพราะ มี

ความสัมพันธเชิงบวกกับ ดานการเงิน ดานครอบครัว และดานการรับรู โดยกระบวนการบริการหลังการขาย 

จะมีผลตอพฤติกรรมการซื้อบานจัดสรรในดานการเงิน ดานครอบครัว และดานการรับรู อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 

จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเสนอแนะกลยุทธที่เหมาะสมในการลงทุนดานอสังหาริมทรัพย หมูบาน

จัดสรรในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ที่ทำการวิเคราะหจากผลการวิจัยเพื่อตอยอดการพัฒนาการตลาดดาน

อสังหาริมทรัพย ไวดังตอไปนี้  

1. กลยุทธดานสวนผสมทางการตลาด 

1) ดานผลิตภัณฑ ควรสงเสริมดานราคาใหมีความเหมาะสมกับรูปแบบของบาน 

และขนาดของบาน และตกแตงบานใหมีความสวยงามและทันสมัย ซึ่งผูบริโภคจะไมไดยึดติดวาบานมีความ

สวยงาม ทันสมัยจะทำใหตัดสินใจซื้อบาน แตขนาดพื้นที่ใชสอยของบานกับราคาของบาน คือ ปจจัยสำคัญที่

ทำใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อ  

2) ดานราคา ควรสงเสริมใหมีการเก็บเงินคาสวนกลางที่หมูบานเรียกเก็บในแต

ละบาน (ราคาตอเดือน) ใหมีความเหมาะสมกับราคาบาน และมีความเปนธรรมกับผูอยูอาศัย และสงเสริมให

อัตราดอกเบี้ยมีระดับที่เหมาะสมกับราคาบาน เพราะสิ่งที่ผูบริโภคคำนึงถึงและตัดสินใจซื้อบานเพราะราคา

บานมีความยุติธรรมเหมาะสมเหมือนกับราคาบาน ในท่ีอื่นๆ 

3) ดานสถานท่ี ควรจัดตั้งหมูบานใหมีความปลอดภัย และมีเจาหนาที่รกัษาความ

ปลอดภัย (รปภ.) ดูแลหมูบานใหดีที่สุด เพราะผูบริโภคตัดสินใจซื้อเพราะความปลอดภัยเปนอันดับที่ 1 สวน

การอยูใกลสถานที่สำคัญหลายแหง เชน โรงพยาบาล โรงเรียน ที่ทำงาน สถานีขนสง หางสรรพสินคา เปนตน 

สิ่งอำนวยความสะดวกที่อยูใกลที่อยูอาศัยไมไดมีผลตอการตัดสินใจซื้อบาน 
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4) ดานการสงเสริมการตลาด ควรมีโปรโมชั่นแถมเฟอรนิเจอร แอร หรือมีคูปอง

เงินสด หรือสวนลดตางๆ มีการจัดกิจกรรมในเทศกาลสำคัญ เชน วันขึ้นปใหม วันเขาพรรษา วันสงกานต วัน

ออกพรรษา เปนตน เพราะผูบริโภคตัดสินใจซื้อเปนอันดับที่ 1  

5) ดานพนักงาน ควรสงเสริมและใหผลตอบแทนพนักงานที่ใหขอมูลที่ตรงกับ

ความเปนจริงกับลูกคา และสงเสริมพนักงานที่ใหคำแนะนำและอธิบายขั้นตอนการซื้อตางๆ ไดอยางชัดเจน 

นอกจากนี้ควรมีการอบรมและใหความรแูละมีทักษะในการขายและใหบริการ มีความสัมพันธไปในทางบวกกับ

สิ่งอำนวยความสะดวกที่อยูใกลที่อยูอาศัย เนื่องจากปจจัยเหลานี้ คือ ตัวแปรสำคญัที่ทำใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อ

บาน 

6) ดานสภาพแวดลอม ควรจัดสภาพแวดลอมในหมูบานจัดสรรใหมีความโปรง 

โลง เปนธรรมชาติและไรมลพิษ อยูในเขตพื้นที่ปลอดภัย เนื่องจากปจจัยเหลานี้ คือ ตัวแปรสำคัญที่ทำให

ผูบริโภคตัดสินใจซื้อบานเพราะบานเพราะมีทำเลที่นาสนใจ และรูปแบบท่ีอยูอาศยัที่อาศัยอยู มีสภาพแวดลอม

ที่เหมะสมปลอดภัย สะอาด และคำนึงถึงความปลอดภัยผูอยูอาศัยเปนอันดับแรก 

7) ดานกระบวนการบริการหลังการขาย ควรจัดการระบบการบริหารจัดการมี

ความคลองตัว ทำใหระบบนิติบุคคลของหมูบานดำเนินไปอยางราบรื่นใหมีศักยภาพมากที่สุด เพราะการที่

ผูประกอบการโครงการฯ ติดตามและใหอำนวยความสะดวกแกสมาชิกหมูบานอยางสม่ำเสมอ จะทำให

ผูบริโภคตัดสินใจซื้อบานจัดสรรมากี่สุด นอกจากนี้จะตองคำนึงถึงครอบครัวมีบทบาทในการจายคาบาน และ

จำนวนชั้นของที่อยูอาศัย คาสวนกลางที่หมูบานทานเรียกเก็บในแตละบาน (ราคาตอเดือน) ที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือ 

 

2. กลยุทธดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย  

1) การออกแบบขนาดของบานใหมีความเหมาะสมกับราคาบาน ขนาดบาน และ

จำนวนสมาชิกของบานที่อยูอาศัย ผูประกอบการจะตองพัฒนาใหมีความสอดคลองกัน และคำนึงถึงตัวแปร

เหลานี้ใหมากที่สุด 

2) การเก็บคาสวนกลางที่หมูบานทานเรียกเก็บในแตละบาน (ราคาตอเดือน) คือ

ตัวแปรสำคัญที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผูประกอบการจะตองกำหนดคาสวนกลางใหเปนธรรม และมี

การศึกษาจากหมูบานอ่ืนๆ วาระดับหรืออัตราการเก็บคาสวนกลางในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมอยูในระดับใด 

3) ระยะเวลาการผอนชำระจะตองมีความเหมาะสมกับราคาบาน เนื่องจากผูท่ี

ตัดสินใจซ้ือสวนใหญจะมีอายุระหวาง 41-50 ป และมีรายได 30,001 – 40,000 บาท ซึ่งการกำหนดระยะเวลา

การผอนชำระที่เหมาะสมตออายุและรายได จะทำใหผูประกอบการสามารถขายหมูบานจัดสรรไดรวดเร็ว และ

สอดคลองกับความตองการของผบูริโภค 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเสนอแนะใหมีการวิจัยตอยอด เพื่อใหงานวิจัยในครั้งตอไปมี

ประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. ควรทำการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นที่ภูมิศาสตรกับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

เนื ่องจากเชียงใหมเปนจังหวัดทองเที่ยว การศึกษาภูมิศาสตรที่เหมาะสมจะทำใหผูประกอบการสามารถ

ตัดสินใจลงทุนสรางท่ีอยูอาศยัไดเหมาะสมกับกลุมผูบริโภค 

2. ควรทำการสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการเกี่ยวกับนโยบายในการลงทุนการสราง

หมูบานจัดสรร และทิศทางหรือแนวโนมในการลงทุนดานอสังหาริมทรัพยในชวงการแพรระบาดของ COVID-

19 

3. ควรทำการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) จากผูบริโภคเกี่ยวกับความตองการที่

อยูอาศัยที่เหมาะสมกับผูบริโภคในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม 
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