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บทคัดย่อ  

กำรค้นคว้ำแบบอิสระนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกระบวนกำรตัดสินใจของผู้บริโภคในกำรซื้อบ้ำนมือสองในเขตรอบ
อ ำเภอเมือง เชียงใหม่ ประชำกรที่ท ำกำรศึกษำคือ ผู้ที่ซื้อบ้ำนมือสองในเขตรอบอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ ในพื้นที่ 6 อ ำเภอ ได้แก่ 
อ ำเภอแม่ริม อ ำเภอสันทรำย อ ำเภอสันก ำแพง อ ำเภอดอยสะเก็ด อ ำเภอสำรภีและอ ำเภอหำงดง ซึ่งไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรที่
แน่นอน จึงก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวนทั้งสิ้น 300 รำย จำกพื้นที่ 6 อ ำเภอ อ ำเภอละ 50 รำย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถำม และน ำมำประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส ำเรจ็รูป สถิติที่ใช้วิเครำะห์เป็นสถิติเชิงพรรณนำ ประกอบด้วยควำมถี่ ร้อยละ 
ค่ำเฉลี่ย และ One-Way ANOVA  
 ผลกำรศึกษำ พบว่ำกำรตระหนักรู้ถึงควำมต้องกำร ผู้ตอบแบบสอบถำมซื้อบ้ำนมือสองเพรำะอยำกมีสินทรัพย์เป็นของ
ตนเอง กำรค้นหำข้อมูลส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจำกค ำแนะน ำจำกบุคคลต่ำงๆ เช่น ครอบครัว เพื่อน  คนรู้จัก เป็นต้น  ข้อมูลในกำร
ตัดสินใจซื้อบ้ำนมือสองเบื้องต้นที่ผู้ตอบแบบสอบถำมต้องกำรทรำบ คือ รำคำ กำรประเมินทำงเลือกที่มีผลต่อระดับควำมส ำคัญต่อ
กำรตัดสินใจซื้อบ้ำนมือสอง โดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกในทุกปัจจัย โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปน้อยดังนี้  ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำร
ติดต่อซื้อ-ขำย  ปัจจัยด้ำนรำคำ ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์และปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ตำมล ำดับ โดยปัจจัยด้ำนช่องทำงกำร
ติดต่อซื้อ-ขำยที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือสำมำรถเข้ำไปดูสถำนที่จริงได้ ปัจจัยด้ำนรำคำที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ มีกำรก ำหนดรำคำที่
เหมำะสม  ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ท ำเลที่ตั้งสะดวกในกำรเดินทำง และปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดที่มี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลิก ควำมน่ำเชื่อถือของผู้ขำย กำรตัดสินใจซื้อ ผู้มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจซื้อบ้ำนมือสองของ คือ สำมี-ภรรยำ 
ใช้ระยะเวลำ 4 – 6 เดือน ในกำรตัดสินใจซื้อบ้ำนมือสองหลังจำกรับทรำบข้อมูล  พฤติกรรมภำยหลังกำรซื้อ ควำมพึงพอใจหลัง
กำรซื้อบ้ำนมือสองอยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำก สิ่งที่จะท ำหลังจำกที่มีควำมพึงพอใจ คือ ย้ำยเข้ำมำอยู่อำศัย/ใช้ประโยชน์ทันที 
ส่วนสิ่งที่ท่ำนจะท ำหลังจำกที่มีควำมพึงพอใจน้อยและไม่มีควำมพึงพอใจ คือ เปลี่ยนไปซื้อบ้ำนมือหนึ่งในอนำคตและขำยบ้ำนมือ
สองต่อมีจ ำนวนมำกท่ีสุด 

ABSTRACT  

This independent study aimed to explore the decision process of consumers towards buying second-
hand houses in districts attached to Mueang Chiang Mai district.  Population of this study were identified to 
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those who bought the second- hand houses in 6 districts attached to Mueang Chiang Mai district namely Mae 
Rim district, San Sai district, San Kampaeng district, Doi Saket district, Saraphee district, and Hang Dong district. 
Since the exact number of studied population were unknown, the total number of samples was fixed to 300 
consumers from those 6 mentioned districts.  Each of which had 50 samples.  Questionnaires were used to 
collect data.  Then, the data obtained were assessed by a software program. Statistics being applied to analyze 
data included the descriptive statistics i.e. frequency, percentage, and mean and the One-Way ANOVA. 
 Hereafter were shown results of the study on decision process of consumers towards buying second-
hand houses in districts attached to Mueang Chiang Mai district. Regarding the need recognition, the respondents 
needed to buy the second- house because they wanted to own a property.  Regarding the information search, 
they mostly obtained the information from personal source such as family members, friends, and acquaintance. 
Information of the second- hand house that they needed to know at the preliminary stage of making buying 
decision was the price.  In average, the evaluation of alternatives affecting level of importance towards buying 
second- hand houses in districts attached to Mueang Chiang Mai district was rated at high level in all factors: 
place, price, product, and promotion, in orderly.   In place factor, the respondents paid the highest level of 
importance to the availability to see the real place.  In price factor, the respondents paid the highest level of 
importance to the appropriate pricing. In product factor, the respondents paid the highest level of importance 
to the convenient location to access. In promotion factor, the respondents paid the highest level of importance 
to the personality and the reliability of the seller.  The findings also revealed that people involving in decision 
making process towards buying the second-hand house was their spouse.   They took 4 – 6 months in making 
decision right after receiving all needed information.  Results of the study on consumer behavior at the post-
purchase stage revealed that they rated their satisfaction after buying the second-hand house at high level. For 
those who had high level of satisfaction towards the second- hand house, they planned to move in /  took 
benefit from the house right after buying.  The majority of those who had low level of satisfaction or did not 
satisfy with the second- hand house would buy the brand- new house in the future and sold the second- hand 
house.  

บทน า  

ที่อยู่อำศัยถือเป็นควำมต้องกำรขั้นพื้นฐำนของผู้บริโภค กำรมีที่อยู่อำศัยที่ได้มำตรฐำนเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคทั่วไปต้องกำร  
แต่รำคำจะสูงขึ้นตำมไปด้วย แม้ว่ำเศรษฐกิจจะตกต่ ำ แต่ควำมต้องกำรมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเองยังคงมีอยู่ ดังนั้นที่อยู่อำศัย  
มือสอง จึงเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งในกำรตอบสนองของผู้บริโภคที่ต้องกำรมีที่อยู่อำศัยในยุคปัจจุบัน 

จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นศูนย์กลำงทำงธุรกิจและกำรท่องเที่ยว กำรศึกษำของภำคเหนือ ก่อให้เกิดกำรลงทุน กำรจ้ำงงำน 
โดยเฉพำะบริเวณตัวเมืองเชียงใหม่ กลำยเป็นศูนย์กลำงเศรษฐกิจของจังหวัด รำคำที่ดินในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
(Baania, 2559: ออนไลน์) ตัวเมืองเริ่มมีควำมแออัด แต่ก็ยังเป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภคที่จะมีบ้ำนพักอำศัยเป็นของตนเอง  
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มีกำรขยำยตัวของจ ำนวนประชำกรและจ ำนวนที่พักอำศัยไปสู่อ ำเภอรอบนอกตัวเมืองเชียงใหม่ มีโครงกำรสร้ ำงและขยำยถนน
มำกมำยหลำยเส้นทำง ท ำให้มีกำรคมนำคมที่สะดวกรวดเร็วข้ึน จึงเป็นปัจจัยที่ท ำให้ประชำกรเกิดควำมต้องกำรที่พักอำศัยบริเวณ
รอบเมืองเชียงใหม่  
 ในปัจจุบันค่ำจ้ำงแรงงำน ค่ำขนส่ง ค่ำวัสดุก่อสร้ำงมีรำคำสูงขึ้น ท ำให้บ้ำนสร้ำงใหม่มีรำคำสูงขึ้นมำก  อีกทั้งบ้ำน
สร้ำงใหม่ หำท ำเลดียำก โดยเฉพำะในตัวเมืองเชียงใหม่มีรำคำที่ดินสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง บ้ำนใหม่มักจะอยู่ห่ำงไกลจำกใจกลำงเมือง
หรือชุมชนออกไปค่อนข้ำงมำก ส่วนบ้ำนมือสอง มีกำรกระจำยอยู่ทั่วทุกพื้นที่และมีท ำเลที่ตั้งที่ดีกว่ำ (Money Hub, 2559: 
ออนไลน์) ท ำให้บ้ำนมือสองเป็นธุรกิจที่มีรำยได้สูง มีกำรขยำยตัวและเติบโตขึ้นทุกปี ประชำกรที่มีรำยได้ไม่มำก ไม่สำมำรถซื้อบ้ำน
ในตัวเมืองเชียงใหม่ได้ จึงท ำให้บ้ำนมือสองเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งของผู้ที่ต้องกำรมีบ้ำนที่อยู่อำศัย โดยเฉพำะคนที่มีก ำลังซื้อจ ำกัด  
แต่ต้องกำรท ำเลที่ตรงกับควำมต้องกำร แต่อย่ำงไรก็ตำม บ้ำนมือสองไม่มีแหล่งช่องทำงจ ำหน่ำย กำรไม่มีตัวกลำงท่ีชัดเจนแน่นอน 
ผู้บริโภคต้องแสวงหำข้อมูลเอง  จึงท ำให้ผู้บริโภคต้องใช้ระยะเวลำในกำรตัดสินใจซื้อมำกขึ้น 

จำกควำมส ำคัญดังกล่ำว กำรที่ได้ทรำบถึงกระบวนกำรตัดสินใจซื้อบ้ำนมือสองของผู้บริโภค จะท ำให้สำมำรถเข้ำใจ
ผู้บริโภคและท ำกำรตลำดได้ตรงจุด ดังนั้นผู้ศึกษำจึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำถึงกำรตัดสินใจของผู้บริโภคในกำรซื้อบ้ำนมือสองใน
เขตรอบอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อน ำข้อมูลไปเป็นพื้นฐำนส ำหรับน ำไปใช้ ผลกำรศึกษำจะน ำไปสู่กำรพัฒนำธุรกิจบ้ำนมือสองให้
ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้บริโภค ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและเกี่ยวข้องกับวงกำรธุรกิจที่อยู่อำศัย 

แนวคิดและทฤษฎี  

1. กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2552) ได้กล่ำวถึงขั้นตอนในกำรตัดสินใจซื้อของ 
ผู้บริโภค (Buying Decision Process) จำกกำรส ำรวจรำยงำนของผู้บริโภคจ ำนวนมำกในกระบวนกำรซื้อ พบว่ำ ผู้บริโภคผ่ำน
กระบวนกำร 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กำรตระหนักรู้ถึงควำมต้องกำร (Need Recognition) หรือกำรรับรู้ปัญหำ (Problem 
Recognition)  2)  กำรค้นหำข้อมูล ( Information Search)  3)  กำรประเมินผลทำงเลือก (Evaluation of Alternative)   
4) กำรตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)  5) พฤติกรรมภำยหลังกำรซื้อ (Postpurchase Behavior)  

2. ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ส่วนประสมทำงกำรตลำด (Marketing Mix) เป็นเครื่องมือ 
ทำงกำรตลำดที่ถูกใช้เพื่อสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย ท ำให้ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยพอใจและมีควำมสุขได้  
โดยประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส ำคัญ 4 ประกำร เรียกว่ำ 4P’s ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) รำคำ (Price) ช่องทำงกำร 
จัดจ ำหน่ำย (Place or Distribution) และกำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) (วิเชียร วงศ์ณิชชำกุล และคณะ, 2555) 

วิธีการด าเนินการวิจัย   

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ใช้วิธี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม(Questionnaire) เลือกตัวอย่ำงตำมควำมสะดวก (Convenience 

Sampling) จำกผู้ที่ซื้อบ้ำนมือสองและโอนกรรมสิทธิ์ ณ ส ำนักงำนที่ดินอ ำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ท้ัง 6 แห่ง ได้แก่  สำขำแม่ริม   
สำขำสันทรำย สำขำสันก ำแพง สำขำดอยสะเก็ด สำขำสำรภีและสำขำหำงดง เก็บรวบรวม แห่งละ 50 รำย 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2562) 

 

Vol. 5 No. 3 (July – September 2019)   21 

 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ อำชีพ รำยได้ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ ลักษณะที่พัก
อำศัย ขนำดที่ดิน มูลค่ำบ้ำน จะน ำมำวิเครำะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ควำมถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่ำเฉลี่ย (Mean) เพื่ออธิบำยลักษณะทั่วไปของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมำได้ 

ส่วนที่ 2   ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนกำรตัดสินใจของผู้บริโภคในกำรซื้อบ้ำนมือสองในเขตรอบอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ 
ข้อมูลด้ำนกำรตระหนักรู้ถึงควำมต้องกำร กำรค้นหำข้อมูล กำรตัดสินใจและพฤติกรรมภำยหลังกำรตัดสินใจ จะน ำมำวิเครำะห์โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ควำมถี่(Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่ำเฉลี่ย (Mean) 

ส่วนที่ 3 กำรประเมินผลทำงเลือกโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมกำรตลำดที่มีควำมส ำคัญต่อกำรตัดสินใจของ
ผู้บริโภคในกำรซื้อบ้ำนมือสองในเขตรอบอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ส ำหรับกำรวัดควำมส ำคัญ จะน ำมำวิเครำะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ 
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ควำมถี่(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) และใช้มำตรวัดของ Rating 
Scale (กุณฑลี เวชสำร, 2545, หน้ำ 122-124) 

ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษา  

1. กำรตระหนักรู้ถึงควำมต้องกำร ผู้ตอบแบบสอบถำมมีเหตุผลที่ต้องกำรซื้อบ้ำนมอืสอง 3 อันดับแรก คือ อยำกมี
สินทรัพย์เป็นของตนเอง มีจ ำนวนมำกที่สุด รองลงมำคือ ต้องกำรเปลี่ยนที่อยู่ใหม่และใหญ่ขึ้นกว่ำเดิม และต้องกำรแยกครอบครัว
หรือสร้ำงครอบครัวใหม่ ตำมล ำดับ  

2. กำรค้นหำข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบถำมทรำบข้อมูล 3 อันดับแรกคือ จำกค ำแนะน ำจำกบุคคลต่ำงๆ เช่น ครอบครัว, 
เพื่อน, คนรู้จัก เป็นต้น มีจ ำนวนมำกที่สุด รองลงมำคือ เห็นป้ำยโฆษณำประกำศขำย และนำยหน้ำขำยบ้ำนมือสอง ตำมล ำดับ 
ส่วนข้อมูลในกำรตัดสินใจซื้อบ้ำนมือสองเบื้องต้นที่ผู้ตอบแบบสอบถำมต้องกำรทรำบ คือ  รำคำ มีจ ำนวนมำกที่สุด รองลงมำคือ 
เนื้อท่ี/พื้นที่ใช้สอย และสภำพของบ้ำน ตำมล ำดับ 

3. กำรประเมินผลทำงเลือก โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมกำรตลำดอธิบำยกำรประเมินผลทำงเลือก 
ด้ำนช่องทำงกำรติดต่อซื้อ-ขำย จำกกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจัยย่อยที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ สำมำรถเข้ำไปดูสถำนที่จริงได้   

ด้ำนรำคำ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ มีกำรก ำหนดรำคำที่เหมำะสม ด้ำนผลิตภัณฑ์ ปัจจัยย่อยที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ท ำเลที่ตั้ง
สะดวกในกำรเดินทำง ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ปัจจัยย่อยที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลิก ควำมน่ำเชื่อถือของผู้ขำย โดยในทุกด้ำนมี
ระดับควำมส ำคัญโดยรวมอยู่ในระดับมำก 

4. กำรตัดสินใจซื้อ ผู้มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจซื้อบ้ำนมือสองของผู้ตอบแบบสอบถำม 3 อันดับแรกคือ   
สำมี-ภรรยำ มีจ ำนวนมำกที่สุด รองลงมำคือ บิดำ-มำรดำ และตัวเอง ตำมล ำดับ ผู้ตอบแบบสอบถำมใช้ระยะเวลำตัดสินใจซื้อบ้ำน
มือสองหลังจำกรับทรำบข้อมูล ช่วง 4 – 6 เดือน มีจ ำนวนมำกท่ีสุด รองลงมำ คือช่วง 1 – 3 เดือน และช่วง 7 – 9 เดือน ตำมล ำดบั 

5. พฤติกรรมภำยหลังกำรซื้อ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับควำมพึงพอใจหลังกำรซื้อบ้ำนมือสอง 3 อันดับแรก  
คือ ระดับมีควำมพึงพอใจมำก จ ำนวนมำกที่สุด รองลงมำ คือมีควำมพึงพอใจปำนกลำง และมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด ตำมล ำดับ 
สิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถำมจะท ำหลังจำกที่มีควำมพึงพอใจ 3 อันดับแรก คือ ย้ำยเข้ำมำอยู่อำศัย/ใช้ประโยชน์ทันที รองลงมำคือ  
ซื้อบ้ำนมือสองอีกในอนำคต และบอกต่อให้ผู้อื่นได้รับรูถ้ึงควำมพึงพอใจและประสบกำรณท์ี่ได้รบัจำกกำรซื้อบ้ำนมือสอง ตำมล ำดบั 
ส่วนสิ่งท่ีท่ำนจะท ำหลังจำกท่ีมีควำมพึงพอใจน้อยและไม่มีควำมพึงพอใจ 3 อันดับแรก คือ เปลี่ยนไปซื้อบ้ำนมือหนึ่งในอนำคตและ
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ขำยบ้ำนมือสองต่อ มีจ ำนวนมำกที่สุด รองลงมำคือ ปรับปรุงบ้ำนมือสองให้อยู่ในสภำพที่พึงพอใจ  และขอค ำแนะน ำจำก 
ผู้มีประสบกำรณ์ในกำรซื้อบ้ำนมือสอง ตำมล ำดับ 

อภิปรายผลการศึกษา 

1. กำรตระหนักรู้ถึงควำมต้องกำร  จำกกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่อยำกมี สินทรัพย์เป็นของตนเอง 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ เสำวนิต จุลมณีโชติ (2554) ที่ศึกษำพฤติกรรมกำรตัดสินใจซื้อบ้ำนมือสองของผู้บริโภคใน
จังหวัดนนทบุรี พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ซื้อบ้ำนมือสองเพื่ออยู่อำศัย  

2. กำรค้นหำข้อมูล จำกกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ได้รับค ำแนะน ำจำกบุคคลต่ำงๆ เช่น ครอบครัว 
เพื่อน คนรู้จัก เป็นต้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ เสำวนิต จุลมณีโชติ (2554) ที่ศึกษำพฤติกรรมกำรตัดสินใจซื้อบ้ำนมือ
สองของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ทรำบข้อมูลจำกสื่ออินเตอร์เน็ต       

3. กำรประเมินผลทำงเลือก  
ผลิตภัณฑ์  จำกกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคัญในเรื่องท ำเลที่ตั้งสะดวกในกำรเดินทำง  

ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ เสำวนิต จุลมณีโชติ (2554) ที่ศึกษำพฤติกรรมกำรตัดสินใจซื้อบ้ำนมือสองของผู้บริโภคใน
จังหวัดนนทบุรี พบว่ำ ผู้บริโภคให้ระดับควำมส ำคัญในเรื่องควำมพร้อมของระบบสำธำรณูปโภค  เช่น ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรศัพท์ 
ท่อระบำยน้ ำในบ้ำน  
 รำคำ  จำกกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคัญในเรื่องมีกำรก ำหนดรำคำที่เหมำะสม สอดคล้อง
กับผลกำรศึกษำของจตุพร สุวัฒนำงกูร (2553) ที่ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซื้อบ้ำนมือสองในกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ  
ผู้ตอบแบบสอบถำมได้ให้ควำมส ำคัญในเรื่อง สภำพบ้ำนมีควำมเหมำะสมกับรำคำที่ตั้ง  

ช่องทำงกำรติดต่อซื้อ-ขำย  จำกกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคัญในเรื่องสำมำรถเข้ำไปดู
สถำนที่จริงได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ เสำวนิต จุลมณีโชติ (2554) ที่ศึกษำพฤติกรรมกำรตัดสินใจซื้อบ้ำนมือสองของ
ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี พบว่ำ ผู้บริโภคให้ระดับควำมส ำคัญในเรื่องสภำพแวดล้อมท่ีดีของบ้ำนมือสอง  

กำรส่งเสริมกำรตลำด จำกกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคัญในเรื่องบุคลิก ควำมน่ำเช่ือถือ
ของผู้ขำย ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ เสำวนิต จุลมณีโชติ (2554) ที่ศึกษำพฤติกรรมกำรตัดสินใจซื้อบ้ำนมือสองของ
ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี พบว่ำ ผู้บริโภคให้ระดับควำมส ำคัญในเรื่องกำรเสนอกำรส่งเสริมกำรขำย เช่น กำรซ่อมแซมบ้ำนใน
สภำพที่พร้อมอยู่  

4. กำรตัดสินใจซื้อ จำกกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีผู้ส่วนร่วมในกำรตัดสินใจซื้อบ้ำนมือสอง 
คือ สำมี-ภรรยำ ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ วีระศักดิ์ เชิงดี (2558) ที่ศึกษำปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำร
ตัดสินใจซื้อที่อยู่อำศัยประเภทบ้ำนมือสองของผู้บริโภคในอ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่ำ ผู้มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ
ซื้อบ้ำนมือสองคือ คู่รัก/คู่สมรส   

ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลำ 4 – 6 เดือน ในกำรตัดสินใจซื้อบ้ำนมือสองหลังจำกรับทรำบข้อมูล  
ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ วีระศักดิ์ เชิงดี (2558) ที่ศึกษำปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อที่อยู่
อำศัยประเภทบ้ำนมือสองของผู้บริโภคในอ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ใช้เวลำตัดสนิใจ
ซื้อบ้ำนมือสอง 4 – 6 เดือน   
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5. พฤติกรรมภำยหลังกำรซื้อ จำกกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีระดับควำมพึงพอใจหลังกำรซื้อ 
บ้ำนมือสอง ระดับมีควำมพึงพอใจมำก ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ อัญชนำ ทองเมืองหลวง (2554) ที่ศึกษำปัจจัยทำงกำร
ตลำดที่มีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื้อบ้ำนเดี่ยวของบริษัทพฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกัด(มหำชน) พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม  
ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจปำนกลำง 

ข้อเสนอแนะ 

 กำรตระหนักรู้ถึงควำมต้องกำร จำกผลกำรศึกษำจะเห็นว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีเหตุผลที่ต้องกำรซื้อบ้ำนมือ
สอง คือ อยำกมีสินทรัพย์เป็นของตนเอง แต่ส่วนใหญ่ซื้อบ้ำนมือสองแบบผ่อนช ำระ ดังนั้นผู้ขำยบ้ำนมือสองนั้น ควรมีกำร
เตรียมพร้อมที่จะขำยบ้ำน หำกในอนำคตมีผู้สนใจซื้อบ้ำนของตน เช่น มีกำรเตรียมข้อมูลและรำยละเอียดต่ำงๆ เกี่ยวกับบ้ำนแก่  
ผู้ซื้ออย่ำงถูกต้องครบถ้วน ได้แก่ ข้อมูลด้ำนรำคำ เนื้อท่ี/พื้นที่ใช้สอย และสภำพของบ้ำน เป็นต้น  

ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อบ้ำนมือสองในระดับรำคำบ้ำนมือสอง 2,000,000 บำทขึ้นไปมีเหตุผลที่ต้องกำรซื้อบ้ำนมือสอง คือ 
ต้องกำรเปลี่ยนที่อยู่ใหม่และใหญ่ขึ้นกว่ำเดิม ดังนั้นนักพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ควรมีกำรพัฒนำ ปรับปรุงกลยุทธ์ทำงกำรตลำดใน
อนำคต เช่น มีกำรปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยของบ้ำน จ ำนวนห้องนอน/ห้องน้ ำหรือมีกำรจัดสรรที่ดินให้มีขนำดและบริเวณบ้ำนที่ใหญ่
ขึ้น เป็นต้น ผู้บริโภคอำจมีสมำชิกในครอบครัวเพิ่มมำกขึ้น จึงเลือกที่จะเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ที่ใหญ่ขึ้นกว่ำเดิม    

กำรค้นหำข้อมูล ในกำรตัดสินใจซื้อบ้ำนมือสองของผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่นั้น ได้รับค ำแนะน ำจำกบุคคลต่ำงๆ เช่น 
ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก เป็นต้น เป็นวิธีที่ผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก ดังนั้นกำรได้รับข้อมูลจำกบุคคลต่ำงๆ ที่ถูกต้อ ง 
ครบถ้วน มีควำมน่ำเช่ือถือ จะท ำให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อบ้ำนมือสองได้ง่ำยขึ้น ในส่วนของผู้ขำยบ้ำนมือสองนั้น ควรมีกำร
ประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำย เช่น มีกำรติดป้ำยโฆษณำประกำศขำยบ้ำน ประกำศขำยบ้ำนทำงเว็ปไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 
เพื่อเพ่ิมโอกำสในกำรขำย 

 ส่วนข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในกำรตัดสินใจซื้อบ้ำนมือสองที่ต้องกำรทรำบ คือ รำคำของบ้ำนมือสอง เมื่อผู้ซื้อรับทรำบข้อมูล
จะต้องมีกำรวำงแผนทำงด้ำนกำรเงินของตนเอง ดังนั้น รำคำของบ้ำนท่ีประกำศขำยนั้น ควรเป็นรำคำที่มีควำมเหมำะสมกับสภำพ
บ้ำน ท ำเลที่ตั้ง รำคำไม่ควรแพงจนเกินไป จะเป็นสิ่งท่ีกระตุ้นควำมต้องกำรของผู้บริโภคมำกยิ่งขึ้น 

กำรประเมินผลทำงเลือก โดยผู้บริโภคให้ควำมส ำคัญมำกในปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรติดต่อซื้อ-ขำย สำมำรถเข้ำไปดูสถำนที่
จริงได้ ดังนั้นผู้ขำยควรมีบริกำรแก่ผู้ซื้อ โดยมีกำรเปิดโอกำสให้เข้ำชมบ้ำนได้ หรือมีบริกำรพำผู้ ซื้อไปดูบ้ำนได้ ผู้ขำยมีกำรเปิด
ช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรได้หลำกหลำยวิธี เช่น ทำงโทรศัพท์ อีเมลล์ สื่อสังคมออนไลน์ต่ำงๆ เป็นต้น และกำรให้ข้อมูล
รำยละเอียดของบ้ำนอย่ำงรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ซื้อบ้ำนและผู้ที่สนใจซื้อบ้ำนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย สร้ำงโอกำสในกำรขำยและเป็ นกำร
กระตุ้นให้เกิดกำรซื้อ-ขำยได้มำกข้ึน 

ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อบ้ำนมือสอง ระดับรำคำต่ ำกว่ำหรือเท่ำกับ 2,000,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 70.66 ให้ระดับ
ควำมส ำคัญในระดับมำก ในเรื่องท ำเลที่ตั้งสะดวกในกำรเดินทำง โดยเฉพำะผู้บริโภคที่ซื้อบ้ำนมือสองในอ ำเภอสันก ำแพง  
ดอยสะเก็ดและหำงดง ดังนั้นนักพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ที่ซื้อบ้ำนมือสองเพื่อขำยต่อควรเน้นกำรซื้อบ้ำนมือสองในท ำเลที่ติดถนน
สำยหลัก อยู่ไม่ไกลย่ำนชุมชน มีกำรคมนำคมที่สะดวกในเขตอ ำเภอดังกล่ำว มีกำรให้ข้อมูลในเรื่องเส้นทำงประกอบกำรเดินทำง 
เช่น มีกำรท ำข้อมูลแผนที่บ้ำน พิกัดที่ตั้งของบ้ำนลงเว็ปไซต์ สื่อสังคมออนไลน์และสื่อโฆษณำต่ำงๆ เช่น หนังสือพิมพ์ , นิตยสำร, 
แผ่นพับ, ใบปลิว  เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรจ ำหน่ำยที่มำกขึ้น 
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กำรตัดสินใจซื้อ ในระดับรำคำต่ ำกว่ำหรือเท่ำกับ 1,000,000 บำท - 3,000,000 บำท ใช้ระยะเวลำในกำรตัดสินใจซื้อ
บ้ำนมือสอง 4-6 เดือน ในกำรเก็บออมเงินซื้อบ้ำน ต้องใช้เวลำตัดสินใจนำน ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจมำกและย้ำยเข้ำมำอยู่อำศัย/
ใช้ประโยชน์ทันที ส่วนผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อบ้ำนมือสองในระดับรำคำ 3,000,000 บำทขึ้นไป ใช้ระยะเวลำในกำรตัดสินใจซื้อบ้ำน
มือสอง เวลำ 1 – 3 เดือน ซึ่งมีก ำลังซื้อที่มำกกว่ำ มีรำยได้มำกจึงมีกำรตัดสินใจซื้อท่ีรวดเร็ว ส่วนใหญ่ก็พึงพอใจมำก จึงซื้อบ้ำนมือ
สองอีกในอนำคต และบอกต่อให้ผู้อื่นได้รับรู้ถึงควำมพึงพอใจและประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรซื้อบ้ำนมือสอง ดังนั้นนักพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ควรก ำหนดรำคำของบ้ำนที่เหมำะสม ไม่แพงจนเกินไป ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคัญในเรื่อง รำคำของบ้ำน
เป็นกำรกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อบ้ำนมือสองได้เร็วยิ่งข้ึน 

พฤติกรรมภำยหลังกำรซื้อ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับควำมพึงพอใจมำก สิ่งที่จะท ำหลังจำกที่มีควำมพึงพอใจหลังกำร
ซื้อบ้ำนมือสอง ในระดับรำคำต่ ำกว่ำหรือเท่ำกับ 3,000,000 บำท คือ ย้ำยเข้ำมำอยู่อำศัย/ใช้ประโยชน์ทันที สะท้อนให้เห็นถึง
พฤติกรรมของผู้บริโภค คือซื้อบ้ำนมือสองเพื่ออยู่อำศัยและใช้ประโยชน์จริงๆ โดยเฉพำะในอ ำเภอสันทรำย สันก ำแพงและหำงดง 
ดังนั้นกำรขำยบ้ำนมือสองในท ำเลดังกล่ำว บ้ำนจะไม่ถูกทิ้งร้ำงว่ำงเปล่ำ นักพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ควรเร่งซื้อบ้ำนในท ำเลดังกล่ำว
เพื่อขำยต่อท ำก ำไรและให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคในอนำคต 
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