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พฤติกรรมการซื้อที่ดินของผู้บริโภคจากธุรกิจท่ีดินในจังหวัดเชียงใหม่  

Customers Buying Land Behavior from Land Business in Chiang Mai Province 

   ธนาธิป  ปินทรายมูล* และสายนที  เฉินบํารุง**  

บทคัดย่อ 

           งานวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือท่ีดินของผู้บริโภคจากธุรกิจที่ดินในจังหวัดเชียงใหม ่ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริโภคท่ีเคยซื้อที่ดินจากธุรกิจที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีระยะเวลานับต้ังแต่

วันท่ีโอนกรรมสิทธ์ิซ้ือไม่เกิน 5 ปี จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ใน   

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบค่าไคสแคว์ (Chi-square) ผลการวิจัยสรุปได้ ดังน้ี 

          1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 62.5 มีอายุ 40 – 49 ปี (ร้อยละ 40.5) สถานภาพสมรส 

(ร้อยละ 88.0) ประกอบอาชีพรับราชการ (ร้อยละ 30.0) มีรายได้จากอาชีพหลักต่อเดือน 10,001 – 40,000 บาท (ร้อยละ 

37.5) มีรายได้ของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 70,000 บาท (ร้อยละ 42.5) และมีการศึกษาระดับปริญญาตร ี 

(ร้อยละ 81.0) 

         2. พฤติกรรมการซื้อที่ดินของผู้บริโภคในเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกสร้างท่ีอยู่อาศัย (ร้อยละ 67.0) ต้องการ

ซ้ือท่ี ท่ีดินท่ีพัฒนาแล้ว พร้อมใช้ตามความต้องการ (ร้อยละ 64.5) เลือกซื้อขนาดพื้นท่ี 1 - 5 ไร่ (ร้อยละ 55.2)  

มีงบประมาณในการซ้ือ 1,000,0001 – 3,000,000 บาท (ร้อยละ 50.2) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการซื้อท่ีดิน ได้แก่ ทําเลท่ีต้ัง  

(ร้อยละ 50.0)  แหล่งข้อมูลในการซ้ือที่ดินส่วนใหญ่มาจากโฆษณาทางส่ือออนไลน์ (ร้อยละ 45.3) บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซ้ือท่ีดินคือบุคคลในครอบครัว (ร้อยละ 54.2) และใช้ระยะเวลาพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อท่ีดิน 2 – 6 เดือน 

(ร้อยละ 42.0) 

         3. สรุปข้อมูลกระบวนการตัดสินใจซ้ือท่ีดินจากธุรกิจที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมมี

ค่าเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด  โดยเรียงลําดับความสําคัญของแต่ละกระบวนการจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยได้ ดังน้ี การค้นหา

ข้อมูล พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ การรับรู้ความต้องการ การประเมินทางเลือก และการตัดสินใจซื้อ 

         4. ผู้บริโภคซ้ือท่ีดินในเชียงใหม่ท่ีมี เพศ อายุ และรายได้ที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือที่ดินใน

ด้านขนาดพื้นท่ีของท่ีดินท่ีต้องการ และงบประมาณในการเลือกซ้ือท่ีดิน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 แต่ผู้บริโภคซื้อท่ีดินในเชียงใหม่ท่ีมีเพศ อายุ และรายได้ท่ีแตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือที่ดินใน

ด้านบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือที่ดิน 

 

 

  

                                                            
 * ผู้ประกอบการธุรกิจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ 
** อาจารย ์ดร. อาจารยป์ระจําภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ABSTRACT 

This research aimed to investigate customers’  buying land behaviors from land business in Chiang Mai 

Province. The samples were 400 customers who bought land from land business in Chiang Mai in the past 5 years. 

In addition, the data collection tool used was a questionnaire and the statistical analysis included frequency, percent, 

average, and chi-square. 

Followings are the results of the study. 

1.  The majority of the questionnaire respondents were male ( 62.5% ) , between 40 and 49 years old 

(40.5% ), married (88.0% ), and civil servant (30.0% ). Furthermore, they had salary between 10,001 and 40,000 

Baht (37.5%), average family income between 40,001 – 70,000 Baht (42.5%), and bachelor’s degree (81.0%). 

2. In terms of customers’ buying land behavior in Chiang Mai, it was found that the respondents bought 

land in order to build a house (67.0% ), wanted developed land (64.5% ), chose 1 to 5 rai area (55.3% ), had the 

budget from 1,000,001 to 3,000,000 Baht (50.2% ). Moreover, the factors affected their land buying choice were 

location (50.0% ), the information resources were online advertisement (45.3% ), family members influenced their 

land buying decision (54.2%), and they spent 2 – 6 months to make the decision (42.0%).  

3. For the decision making process of buying land behavior from land business in Chiang Mai, it was found 

that the average overall process was at the highest level. The most important process included information search, 

post-purchase behavior, need arousal, evaluation of alternatives, and purchase decision, respectively. 

4.  There was a statistical relationship at .05 level between the customers in Chiang Mai from different 

genders and age groups with different salaries and the size of the land needed and the budget factors. However, 

there was not any relationship between the customers from different genders and age groups with different salaries 

and land buying behaviors in terms of personal factors which affected the land buying decision.  

บทนํา 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจหน่ึงท่ีกําลังเป็นท่ีนิยม และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่

เก่ียวกับบ้าน คอนโด โดยเฉพาะธุรกิจท่ีดินจะเห็นได้จากการท่ีราคาท่ีดินภายในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการปรับตัวข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง  โดยมีการปรับตัวสูงขึ้น 35-40 %  และในภาพรวมคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นอีก 10-15% (ภาพรวมราคาท่ีดิน

จังหวัด, 2559: ออนไลน์)  แต่ผลจากการท่ีธุรกิจที่ดินได้รับความนิยม  นํามาซึ่งคู่แข่งทางธุรกิจท่ีเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน โดยมี

ท้ังคู่แข่งทางตรงท่ีเป็นคู่แข่งธุรกิจที่ดินเอง เช่น ธุรกิจลงทุนพัฒนาที่ดิน ธุรกิจตัวกลางจําหน่ายท่ีดิน ธุรกิจโครงการจัดสรร

ท่ีดิน เป็นต้น และคู่แข่งทางอ้อมประเภทอสังหาริมทรัพย์อ่ืน ๆ เช่น บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม มีผลทําให้ส่วนแบ่งทาง

การตลาดของธุรกิจท่ีดินลดลง (สํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม่, 2559: ออนไลน์) ซึ่งคู่แข่งธุรกิจท่ีดินแต่ละรายมีกลยุทธ์

ทางการตลาดท่ีดึงดูดใจผู้บริโภคแตกต่างกันไป  ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงสภาพของท่ีดินให้มีความพร้อมในการใช้งาน  
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การนําเสนอในราคาที่ดึงดูดใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วมากข้ึน ทําเลท่ีท่ีดินต้ังอยู่ หรือแม้กระทั่งการใช ้       

ส่ือออนไลน์ ส่ือสิ่งพิมพ์ การใช้พนักงานขาย หรือการจัดรายการส่งเสริมการขายรูปแบบต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขายให้

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทําให้ลูกค้ามีตัวเลือกในการซ้ือมากข้ึน ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีการพิจารณาการเลือก

ซ้ือให้คุ้มค่ากับราคา การเปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจซ้ือ  มีความต้องการท่ีหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ส่งผล

กระทบต่อการดําเนินธุรกิจที่ดินอย่างต่อเน่ือง ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการซ้ือที่ดินของผู้บริโภคจาก

ธุรกิจท่ีดินในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนําผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในปรับปรุงการดําเนินงานของธุรกิจ เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด และทําให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการที่ได้รับ ซ่ึงจะก่อให้เกิด

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ส่งผลถงึกําไรในระยะยาวของธุรกิจอีกด้วย 

แนวคิดและทฤษฎี  

พฤติกรรมผู้บรโิภค (Consumer Behavior) 

หลักการท่ีมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคคือ หลัก 6Ws1H ได้แก่ Who? What? Why? Who? 

When? Where? How? (ฉัตราพร เสมอใจ, 2550: 30 - 32) 

1. ใครคือตลาดเป้าหมาย (Who is target market?) จะช่วยให้ทราบลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupant) ท่ีแท้จริง

ของผลิตภัณฑ ์รวมถึงพฤติกรรมในการซ้ือและการใช้ของกลุ่มเป้าหมาย  

2. ตลาดซ้ืออะไร (What does the market buy?) เพื่อทราบถึงความต้องการที่แท้จริงท่ีลูกค้าต้องการจาก

ผลิตภัณฑ์จะช่วยให้ทราบเหตุผลท่ีแท้จริง (Objectives) ในการตัดสินใจซ้ือ เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการวางแผนจูงใจ

กลุม่เป้าหมาย  

3. ทําไมจึงซ้ือ (Why does the market buy?) ช่วยให้ทราบเหตุผลที่แท้จริง (Objectives) ในการตัดสินใจซ้ือของ

ลูกค้า เพื่อเป็นแนวทางการวางแผนจูงใจกลุ่มเป้าหมาย ใหส้ามารถตอบสนองเหตุผลท่ีทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ 

4. ใครมีส่วนร่วมในการซื้อ (Who participates in the buying?) ในการตัดสินใจซ้ือ อาจมีบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนร่วม 

หรือมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ (Organization) 

5. ซื้อเม่ือใด (When does the market buy?) วิเคราะห์โอกาสในการซื้อของลูกค้า (Occasion) เพื่อเตรียมแผนการ

ส่งเสริมการตลาดในรูปแบบและในช่วงเวลาที่เหมาะสม  

6. ซือ้ท่ีไหน (Where does the market buy?) เพื่อทราบถึงแหล่งที่ลูกค้านิยมหรือสะดวกที่จะไปซื้อ (Outlets) 

7. ซ้ืออย่างไร (How does the market buy?) เพื่อทราบถึงการบริหารการซื้อของลูกค้า (Operation) ว่ามีข้ันตอน

การซ้ืออย่างไร ตัง้แต่การรับรู้ถึงปัญหา ทําการค้นหาข้อมูล ทําการประเมินทางเลือกในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจซื้อ 
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กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคอาจแบ่งพิจารณาออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2550:  

48-49) 

1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) อาจเกิดจากส่ิงจูงใจท่ีสร้างข้ึนโดย (1) เกิดจากส่ิงจูงใจภายในตัวของ

ผู้บริโภคเอง (2) คนในสังคมท่ีเขาอยู่ เช่น ครอบครัว ญาติพี่น้อง ผู้ร่วมงาน เพื่อนฝูง (3) สถานการณ์บางอย่างท่ีเปล่ียนไป 

เช่นการที่งานล่าช้าเกินกว่ากําหนด (4) ความพยายามของนักการตลาด เช่น โฆษณา การส่งเสริมการขาย 

2. การแสวงหาทางเลือก (Search for Alternative) ปริมาณของข้อมูลท่ีผู้บริโภคค้นหาข้ึนอยู่กับความต้องการใน

ระดับมากหรือน้อย จํานวนเวลาที่ใช้ในการเลือกราคาสินค้าและระดับความเสี่ยงภัยถ้าการตัดสินใจนั้นมีการผิดพลาด 

3. การประเมินผลทางเลือก (Alternative Evaluation) เปรียบเทียบว่ามีด้านบวกและด้านลบอย่างไร โดยพิจารณา

เอาเกณฑ์การประเมินผลความเช่ือทัศนคติและความสนใจที่จะซ้ือ มาใช้ในการตัดสินใจ 

4. การตัดสินใจซ้ือ (Choice / Purchase) พิจารณาจาก 3 ปัจจัย คือ สถานท่ีซ้ือ เงื่อนไขในการซื้อ และความ

พร้อมท่ีจะจําหน่ายส่งมอบหรือให้บริการ  

5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) เกี่ยวกับความพอใจหรือไม่พอใจในตัวสินค้า มีสาเหตุ

ท่ัวไป 4 ประการ คือ (1) ความรู้สึกไม่แน่ใจในข้ันการตัดสินใจซื้อผู้บริโภคพบว่าสินค้ามีท้ังข้อดีและข้อเสีย (2) ความรู้สึกไม่

ดีหลังการซ้ือ และได้ยินได้ฟังเร่ืองบกพร่องต่างๆของสินค้าที่ซื้อมา (3) ทราบภายหลังว่าสินค้าอย่างเดียวกันน้ัน สามารถ

ซ้ือได้ถูกกว่าถ้าซ้ือจากที่อ่ืน (4) พบว่าสินค้าน้ันทํางานได้ไม่เป็นที่พอใจเม่ือเกิดความไม่พอใจ  

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ขอบเขตเนื้อหา 

ใช้กรอบทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค 6W1H และกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

ขอบเขตประชากร 

             ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้บริโภคท่ีเคยซ้ือท่ีดินจากธุรกิจท่ีดินในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีระยะเวลา

นับตัง้แต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์ซือ้ไม่เกิน 5 ปี  

วิธีการศึกษา 

การกําหนดตัวอย่างและการคัดเลือกตัวอย่าง 

ทําการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคท่ีเคยซื้อท่ีดินจากธุรกิจท่ีดินในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีระยะเวลานับต้ังแต่วันท่ีโอน

กรรมสิทธิ์ซื้อไม่เกิน 5 ปี จํานวน 400 ตัวอย่าง เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรท่ีแน่นอน ผู้ศึกษาจึงกําหนดขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างโดยคํานวณจากสูตร กรณีไม่ทราบจํานวนประชากร (Black, 2007) ซ่ึงคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 

385 ตัวอยา่ง และเพื่อป้องกันการสูญเสียของแบบสอบถาม เน่ืองจากอาจมีแบบสอบถามบางฉบับที่ไม่สมบูรณ์ จึงทําการ

เก็บตัวอย่างเพิ่มเป็นจํานวน 400 ตัวอย่าง 
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพหลัก รายได้จากอาชีพหลักต่อ

เดือน รายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน ระดับการศึกษา  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อท่ีดิน ได้แก่ เป้าหมายท่ีเลือกซ้ือท่ีดิน ลักษณะของท่ีดินท่ีต้องการซ้ือ 

ขนาดพื้นท่ีของท่ีดินท่ีต้องการซื้อ งบประมาณในการซื้อท่ีดิน ปัจจัยในการเลือกซ้ือที่ดิน แหล่งข้อมูล บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซ้ือ ระยะเวลาในการพิจารณาก่อนซ้ือที่ดิน  

  ส่วนที่ 3 กระบวนการตัดสินใจซ้ือท่ีดิน ได้แก่ การรับรู้ปัญหาหรือความต้องการ การแสวงหาข้อมูล การประเมิน

ทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

  ส่วนที่ 4 ปัญหา และข้อเสนอแนะอื่น ๆ เก่ียวกับการซ้ือที่ดิน 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบไคสแควร์ ลักษณะ

แบบสอบถามที่สร้างขึ้น เป็นคําถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ลักษณะคําถามเป็นการให้ความสําคัญต่อ

ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ โดยมีคําตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด  

สถานที่ในการดําเนนิการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

สถานท่ีในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลในครั้งน้ี คือ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

และพื้นท่ีในจังหวัดเชียงใหม่ที่ผู้บริโภคติดต่อซื้อและจดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดิน ณ สํานักงานกรมที่ดินแต่ละอําเภอ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาใช้เวลา 10 เดือน ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม 2560  

สรุปผลการศึกษา  

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

             ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 62.5 มีอายุ 40 – 49 ปี (ร้อยละ 40.5) สถานภาพสมรส  

(ร้อยละ 88.0) ประกอบอาชีพรับราชการ (ร้อยละ 30.0) มีรายได้จากอาชีพหลักต่อเดือน 10,001 – 40,000 บาท (ร้อยละ 

37.5) มีรายได้ของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 70,000 บาท (ร้อยละ 42.5) และมีการศึกษาระดับปริญญาตร ี 

(ร้อยละ 81.0) 

ส่วนที่ 2 สรุปข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือที่ดินจากธุรกิจที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือที่ดินเพื่อปลูกสร้างท่ีอยู่อาศัย (ร้อยละ 67.0) ต้องการซ้ือที่ที่ดินท่ีพัฒนาแล้ว 

พร้อมใช้ตามความต้องการ (ร้อยละ 64.5) เลือกซ้ือขนาดพื้นท่ี 1 - 5 ไร่ (ร้อยละ 55.2) มีงบประมาณในการซื้อ 

1,000,0001 – 3,000,000 บาท (ร้อยละ 50.2) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการซ้ือท่ีดิน ได้แก่ ทําเลที่ตั้ง (ร้อยละ 50.0) แหล่งข้อมูล
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ในการซื้อท่ีดินส่วนใหญ่มาจากโฆษณาทางส่ือออนไลน์ (ร้อยละ 45.3) บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อที่ดินคือบุคคล

ในครอบครัว (ร้อยละ 54.2) และใช้ระยะเวลาพิจารณาก่อนตัดสินใจซ้ือที่ดิน 2 – 6 เดือน (ร้อยละ 42.0) 

ส่วนที่ 3 สรุปข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือที่ดินจากธุรกิจที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ 

ตารางที่ 1 แสดงผลการสรุปข้อมูลกระบวนการตัดสินใจซื้อที่ดินจากธุรกิจที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ 

กระบวนการตัดสินใจ 

ซ้ือที่ดิน 

ประเด็นย่อยที่ให้ความสําคัญอันดับแรก 

 

ค่าเฉล่ีย 

(แปลผล) 

การรับรู้ความต้องการ ต้องการสร้างเป็นท่ีอยู่อาศัยเพื่อความม่ันคงในชีวิต

 

4.76 

(มากท่ีสุด) 

การค้นหาข้อมูล แวะชมท่ีดินแปลงอื่นก่อนเพ่ือเปรียบเทียบราคา

 

4.83 

(มากท่ีสุด) 

การประเมินทางเลือก ความเป็นมืออาชีพ ความน่าเชื่อถือของธุรกิจที่ดิน

 

4.72 

(มากท่ีสุด) 

การตัดสินใจซื้อ ตัดสินใจซ้ือที่ดินโดยคํานึงถึงงบประมาณในการซ้ือ

 

4.71 

(มากท่ีสุด) 

พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ความพึงพอใจในคุณภาพของที่ดินท่ีซือ้

 

4.81 

(มากท่ีสุด) 

 

ส่วนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอายุ และรายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน กับพฤติกรรมการซ้ือ

ที่ดินของผู้บริโภคจากธุรกิจที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ 

เม่ือพิจารณาถึงความสัมพันธ์ พบว่า อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ท่ีดินในเร่ือง เป้าหมายในการเลือกซื้อท่ีดิน ลักษณะของท่ีดินท่ีต้องการซื้อ ขนาดพื้นท่ีของท่ีดินท่ีต้องการซื้อ งบประมาณ

ในการเลือกซ้ือท่ีดิน และระยะเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซ้ือ ซึ่งสอดคล้องกับสมฤทัย ผุยวรรณ์ (2556) ศึกษาเรื่อง  

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินของผู้บริโภคในเขตฝ่ังธนบุร ี

พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับการซ้ือคอนโดมิเนียมในทุกด้าน แต่อายุไม่มีความสัมพันธ์ต่อ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการซ้ือที่ดิน 

แหล่งข้อมูลในการซ้ือที่ดิน และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อที่ดิน  

ส่วนรายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความสัมพันธก์ับพฤติกรรมการเลือกซ้ือที่ดินเร่ือง 

ลักษณะของท่ีดินท่ีต้องการซ้ือ ขนาดพื้นท่ีของที่ดินท่ีต้องการ งบประมาณในการเลือกซ้ือที่ดิน ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือก

ซ้ือท่ีดิน แหล่งข้อมูลในการเลือกซื้อท่ีดิน และระยะเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อ ซ่ึงสอดคล้องกับสมฤทัย ผุยวรรณ์ (2556) 
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พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับการซ้ือคอนโดมิเนียมในทุกด้าน แต่รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์ต่อ 

เป้าหมายในการเลือกซ้ือที่ดิน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือที่ดิน 

ส่วนเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีดินในเร่ือง ขนาดพื้นที่ของท่ีดินที่

ต้องการซ้ือ และงบประมาณในการเลือกซึ่งสอดคล้องกับสมฤทัย ผุยวรรณ์ (2556) พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับการซ้ือ

คอนโดมิเนียมในทุกด้าน แต่เพศไม่มีความสัมพันธ์กับเป้าหมายในการเลือกซ้ือท่ีดิน ลักษณะของท่ีดินท่ีต้องการซ้ือ 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการตัดสินใจซื้อ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการซ้ือท่ีดิน แหล่งข้อมูลในการซ้ือท่ีดิน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ      

การตัดสินใจซ้ือที่ดิน  

อภิปรายผลการศึกษา 

พฤติกรรมการซ้ือที่ดิน 

 1. ใครคือตลาดเป้าหมาย 

พบว่าตลาดเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 40 – 49 ปี สมรสแล้ว มีรายได้จากอาชีพหลักต่อเดือน 

10,001 – 40,000 บาท และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้องกับสมฤทัย ผุยวรรณ์ (2556) พบว่า ผู้บริโภคส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท 

2. ตลาดซ้ืออะไร 

พบว่าผู้บริโภคที่ซ้ือท่ีดินส่วนใหญ่ ต้องการซ้ือที่ดินที่พัฒนาแล้ว พร้อมใช้ตามความต้องการ โดยมีขนาด 1 - 5 ไร ่

โดยมีงบประมาณในการซ้ือ 1,000,0001 – 3,000,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับสมฤทัย ผุยวรรณ์ (2556) พบว่า ผู้บริโภค

ส่วนใหญ่ นิยมเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในราคา 1,500,000 – 2,000,000 บาท  

3. ทําไมจึงซ้ือ 

พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ซ้ือท่ีดินเพื่อปลูกสร้างท่ีอยู่อาศัย ซึ่งสอดคล้องกับสมชาย วันดี (2557) ศึกษาเรื่อง 

พฤติกรรม ส่วนประสมการตลาดการซ้ือบ้านจัดสรรโครงการขนาดเล็กในอําเภอเมือง นครปฐม ส่วนใหญ่เลือกซ้ือบ้าน

เพื่ออยู่อาศัยเอง  

4. ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ 

พบว่าบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือท่ีดินของผู้บริโภคมากท่ีสุด คือ บุคคลในครอบครัว ซ่ึงสอดคล้องกับ 

ภัฐฬเดช มาเจริญ (2555) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น  

ท่ีพบว่า บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซื้อบ้านมากที่สุดคือครอบครัว  

5. ซ้ือเม่ือใด 

พบว่ า ผู้บ ริ โภค ส่วนใหญ่ จะ ซ้ื อที่ ดิ น เม่ื อ ได้ ใช้ ระยะเวลาพิ จารณ าก่อน ตัด สิน ใจ ซ้ือ   2 – 6 เดื อน  

ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมฤทัย ผุยวรรณ ์(2556) พบว่า ส่วนใหญ่มีการวางแผนท่ีจะซ้ือคอนโดมิเนียมมากกว่า 3 ปี  

6. ซ้ือที่ไหน 

พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ซ้ือโดยหาข้อมูลจากโฆษณาทางส่ือออนไลน์ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมฤทัย ผุยวรรณ ์

(2556) พบว่า ประเภทส่ือที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคมากที่สุด ไดแ้ก่ ส่ือโทรทัศน์ 
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7. ซ้ืออย่างไร 

 พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการซื้อท่ีดินของผู้บริโภคมากท่ีสุด ได้แก่ ทําเลท่ีต้ัง ซ่ึงสอดคล้องกับสมชาย วันดี (2557) 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกซื้อบ้านจัดสรรโดยคํานึงถึงทําเลในการซ้ือที่อยู่ในเขตชานเมือง 

ข้อค้นพบ 

ข้อค้นพบเกี่ยวกับพฤติกรรม 

1. ผู้บริโภคต้องการซื้อที่ดินท่ีพัฒนาแล้ว ขนาด 1 - 5 ไร่ ในราคา 1,000,0001 – 3,000,000 บาท  

2. ผู้บริโภคทําการเลือกท่ีดินจากทําเลท่ีต้ังของที่ดินเป็นหลัก โดยหาข้อมูลจากโฆษณาทางสื่อออนไลน์  

3. ผุ้บริโภคทําการซ้ือที่ดินร่วมกับบุคคลในครอบครัว และใช้ระยะเวลาพิจารณาก่อนตัดสินใจซ้ือท่ีดิน 2 – 6   

    เดือน  

ข้อค้นพบเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

1. ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับการคุณภาพของท่ีดินเป็นหลัก เน่ืองจากมีความต้องการในการซ้ือที่ดินเพื่อนําไป

สร้างเป็นท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงแสดงถึงความม่ันคงในชวีิต จึงทําการเลือกซ้ือที่ดินจากธุรกิจที่มีชื่อเสียง และมีความน่าเช่ือถือ 

2. ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับงบประมาณในการซ้ือที่ดินก่อนจะตัดสินใจซื้อ จึงทําการเปรียบเทียบราคา โดย  

การแวะชมที่ดินหลาย ๆ แปลงก่อน เพ่ือให้ได้ราคาที่ตนเองพอใจ ก่อนจะตัดสินใจซ้ือ  

ข้อค้นพบเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ และรายได้ของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน กับพฤติกรรม

การเลือกซ้ือที่ดินจากธุรกิจที่ดิน และกระบวนการตัดสินในซ้ือที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ 

1. ผู้บริโภคเพศชาย ซื้อที่ดินท่ีพัฒนาแล้วเพื่อปลูกสร้างท่ีอยู่อาศัย ขนาด 1 – 5 ไร่ ในราคา 1,000,001 – 

3,000,000 บาท โดยทําประเมินความน่าเช่ือถือของธุรกิจท่ีดิน และเปรียบเทียบราคาท่ีดินหลาย ๆ แปลงก่อน เพื่อให้ได้

ท่ีดินท่ีมีคุณภาพ ในราคาท่ีพึงพอใจ ในขณะท่ีผู้บริโภคเพศหญิงจะให้ความสําคัญกับการเลือกซ้ือท่ีดินท่ีอยู่ใกล้สิ่งอํานวย

ความสะดวก 

2. ผู้บริโภคท่ีมีอายุตํ่ากว่า 50 ปี ต้องการซ้ือท่ีดินเพื่อปลูกสร้างท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงแสดงถึงความมั่นคงในชีวิต  

จึงให้ความสําคัญกับคุณภาพของท่ีดินท่ีซ้ือ ในขณะที่ผู้บริโภคที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ต้องการซ้ือที่ดินเพื่อเป็นมรดกในอนาคต  

จึงให้ความสําคัญกับบริการเสริมท่ีได้รับจากธุรกจิท่ีดิน เช่น การอํานวยความสะดวกกับกรมที่ดิน และบริษัทรังวัดท่ีดิน 

3. ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 70,000 บาท ให้ความสําคัญกับงบประมาณในการซื้อท่ีดิน

มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ครอบครัวเฉลี่ย สูงกว่า 70,000 บาท จึงทําการซื้อท่ีดิน โดยการเปรียบเทียบราคาจากท่ีดิน

หลาย ๆ แปลงก่อน และใช้ระยะเวลาในการพิจารณาต้ังแต่ 2 เดือนขึ้นไป เพื่อให้ได้ท่ีดินท่ีมีคุณภาพ เหมาะสมกับ

งบประมาณที่จ่ายไป 

 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาสําหรับธุรกิจที่ดิน 

ข้อเสนอแนะจากผลสรุปท่ีมีความเหมือนกัน เป็นพฤติกรรมกลุ่มผู้บริโภคหลักท่ีธุรกิจท่ีดินและผู้ประกอบการ 

สามารถกําหนดแผนกลยุทธ์ในเชิงธุรกิจให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละกลุ่มผู้บริโภคหลักได้ ดังน้ี 
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1. กลุ่มเพศชาย ช่วงอายุ 30-39 มีรายได้รวม 40,000 – 70,000 บาท/เดือน  ผู้ประกอบธุรกิจท่ีดินควร

คัดเลือก ให้คําแนะนําการซื้อที่ดินท่ีรองรับสินเช่ือที่เหมาะสมต่อรายได้เริ่มต้นและการผ่อนชําระ  รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ 

นําเสนอภาพลักษณ์ท่ีดีของธุรกิจโดยการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ด้านกฎหมายและอสังหาริมทรัพย์ ไอเดียการสร้าง 

ตกแต่ง ดูแลบ้าน การรีวิวผลงานโครงการที่ดินต่างๆที่ผ่านมา คอยติดต่อสอบถามความคืบหน้าเป็นระยะ โดยผ่านช่องทาง

ส่ือสารออนไลน์ เว็บบอร์ดเว็บไซต์ของตัวธุรกิจเอง แอพลิเคชั่นในมือถือ ทางกลุ่มไลน ์ทางอีเมล ์เป็นต้น  

2. กลุ่มเพศหญิง ช่วงอายุ 30-39 มีรายได้รวม 40,000 – 70,000 บาท/เดือน  ผู้ประกอบธุรกิจท่ีดินควรให้

คําแนะนําในด้านการเลือกซือ้ท่ีสําหรับปลูกบ้านเฉพาะ มีส่ิงอํานวยความสะดวกใกล้ๆ แนะนําทางเลือกสินเช่ือท่ีเหมาะสม

ต่อรายได้ และการผ่อนชําระ อาจใช้กลยุทธ์พัฒนาโครงการท่ีดินจัดสรรเพ่ือให้นําเสนอผู้บรโิภคด้วยราคาท่ีตัดสินใจได้ง่าย

ในงบท่ีจํากัด หรืออาจใช้วิธีทําสัญญาซ้ือผ่อนดาวน์กับโครงการเพื่อให้ขยายระยะเวลาได้ และเกิดความพึงพอใจแก่ทั้งสอง

ฝ่าย  

3. กลุ่มเพศชาย ช่วงอายุ 30-39 มีรายได้ 70,001 – 100,000 บาท/เดือน และกลุ่มเพศชาย ช่วงอายุ  

40-49 มีรายได้ 70,001 – 100,000 บาท/เดือน  ผู้ประกอบธุรกิจที่ดินควรให้ความสําคัญในการคัดเลือกที่ดินที่มี

ลักษณะพรอ้มเป็นที่ถมแน่นเรียบเสมอกันเต็มพื้นที่ และมีระบบสาธารณูปโภค เช่น นํ้าประปา ไฟฟ้า ท่อระบายน้ํา ทิศตาม

หลักฮวงจุ้ย รั้วกําแพง หลักเขตกรมท่ีดินชัดเจน เป็นต้น สร้างจุดเด่นให้ธุรกิจเหนือคู่แข่งด้วยระบบบริหารจัดการ  

ใช้กราฟฟิกดีไซน์ออกแบบผังโซนนิ่งในบริเวณต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า ความพร้อมท้ังให้บริการทีมช่าง 

สถาปนิกผู้รับเหมาก่อสร้าง วิศวกร บริษัทรังวัด ธนาคาร และอัพเดตข้อมูล ส่ือสารทางตรงโดยใช้ส่ือออนไลน์ท่ีรวดเร็ว 

ดึงดูดใจ เพื่อเป็นทางเลือกอันดับแรกเหนือคู่แข่งอื่นๆ  

4. กลุ่มเพศหญิง ช่วงอายุ 40-49 มีรายได้ 40,000 – 70,000 บาท/เดือน และกลุ่มเพศชาย ช่วงอายุ  

40-49 มีรายได้ 40,000 – 70,000 บาท/เดือน  ผู้ประกอบธุรกิจท่ีดินควรนําเสนอจุดเด่นของธุรกิจแต่ละด้านที่

ได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งโดยตรง เช่น ราคาท่ีคุ้มค่าเกินคุณภาพท่ีได้รับ, ความพร้อมของที่ดินสูงทําให้ลดภาระค่าใช้จ่ายที่

ไม่จําเป็นหลังการซ้ือ  ทําเลท่ีต้ังไปถึงก่อนหรือดึงดูดกว่าคู่แข่งใกล้ๆ  เสนอวิธีวางมัดจําสัญญาแล้วเข้าอยู่ก่อนได้  

เพื่อสร้างความม่ันใจและพึงพอใจคุณภาพกอ่นซ้ือ เป็นต้น 
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