ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อที่ดินเปล่า ของลูกค้า
บริ ษทั บริหารสิ นทรัพย์ กรุงเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่
Factors affecting the decision to buy vacant land of customers of Bangkok
Commercial Asset Management Public Company Limited in Chiang Mai.
ธนพล วัฒนาพันธุ์
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่อง ปั จ จัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจซื้อ ที่ดิน เปล่ า ของลูก ค้า บริษัท บริหารสินทรัพ ย์
กรุงเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาปั จจัย
ส่วนบุ ค คลที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่ดิน เปล่ าของลูกค้า บริษัท บริห ารสินทรัพ ย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชีย งใหม่ (2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อ
การตัดสินใจซือ้ ทีด่ นิ เปล่าของลูกค้า บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัด
เชีย งใหม่ กลุ่ ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจ ยั คือ ลู ก ค้า บริษัท บริห ารสิน ทรัพ ย์ กรุงเทพพาณิ ช ย์ จ ากัด
(มหาชน) ในจัง หวัด เชีย งใหม่ จ านวน 385 คน โดยวิธีก ารเลือ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งตามความสะดวก
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับปั จจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อ ที่ดนิ เปล่า
ของลูกค้า บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ สถิติท่ใี ช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
ผลการวิ จยั พบว่า
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อที่ดนิ เปล่า ของลูกค้า บริษัทบริหาร
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
โดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่ดนิ เปล่า ของ ลูกค้าบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่โดยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านทาเลทีต่ งั ้ และด้านการส่งเสริมการขาย
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง มีทศิ ทางความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
คาสาคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด , การตัดสินใจ , ทีด่ นิ เปล่า
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Abstract
Research factors affecting the decision of buying vacant land by customers of Bangkok
Commercial asset management company limited in Chiang Mai. The objective this time is (1) to
study the behavior of buying vacant land by customers of Bangkok Commercial asset
management company limited in Chiang Mai. (2) to study factors affecting the customers'
decision buying vacant land. The sample group used in the research was clients of Bangkok
Commercial asset management company limited in Chiang Mai Province, consisting of 385
people gathering data by surveys conducted on their convenience. The tools used for collecting
data were questionnaires about factors affecting the decision to buy secondhand homes of
customers of asset management companies. The statistics used for data analysis were
frequency, percentage, means, standard deviation and the correlation analysis.
The result of the research showed that
Mixed marketing factors affected customers' decision to buy secondhand homes by
asset management found that the overall mixed marketing factors affected the decision to buy
second-hand homes of customers of asset management companies. Product and marketing
promotions had moderate relationship. There is a direction of positive relations at the statistical
significance of .01 level. In terms of price and location there is a low level relationship. There is
a positive relationship direction at the statistical significance of .01 level.
Keyword: Marketing Mix / Decision Making / Vacant land
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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปั จจุบนั มีอตั ราการเติบโตที่ชะลอตัวลงเนื่องมาจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ตกต่ า และประเทศต้องเผชิญ กับสภาวะโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ และผูซ้ ้อื อสังหาริมทรัพย์รายย่อย ต่างเริม่ ชะลอการซื้อ เห็นได้ชดั จากการเริม่
ปรับราคาลดลงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ มือหนึ่ง และมือสองที่เริม่ ทยอยประกาศขาย โดยเฉพาะ
ทีด่ นิ เปล่าทีเ่ จ้าของประกาศขายเอง และจากบริษทั อสังหาริมทรัพย์นาออกมาประกาศขาย การเลือกซื้อ
ที่ดิน เปล่ าจึงต้องค านึ ง ถึง ปั จ จัยต่ าง ๆ เช่น ท าเลที่ต ัง้ ราคาที่เหมาะสม ขนาดพื้น ที่ การคมนาคม
ลักษณะทางกายภาพของที่ดิน เพื่อตอบสนองความต้อ งการของผู้บ ริโภคทัง้ ด้านการใช้ป ระโยชน์
สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ในบริเวณที่ดิน ซึ่งขึ้น อยู่กับ ความพึงพอใจ และความต้อ งการของ
ผู้บริโภคที่แตกต่างกัน สาหรับการซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดนิ เปล่านัน้ มีอยู่หลายประเภท
ประเภทแรกเป็ นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดนิ เปล่า ที่ขายโดยเจ้าของเดิม หรือมีบริษัทนายหน้าหรือ
Agency มาขายให้พร้อมคิดค่าคอมมิชชัน่ จนเป็ นที่ยอมรับกันในตลาด อสังหาริมทรั พย์ประเภทที่ดนิ
เปล่าประเภทที่สองคือ ทีอ่ ยู่ในธนาคารบางธนาคารก็ลงมาจัดองค์กรดูแล โดยมากทัง้ บริหารหนี้เองและ
ติดตามหนี้เดิมไปพร้อมกันและจัดการนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดนิ เปล่านัน้ ออกขายสู่ตลาดเองด้วย
หรือ มี ห น้ า ที่ ข ายหนี้ ไ ปให้ บ ริษั ท เอกชนท าการขายติ ด ตามหนี้ รว มทั ง้ บริห ารหนี้ ไ ปพร้ อ มกั น
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดนิ เปล่าประเภทที่สาม คือ เกิดจากการฟ้ องร้องเพื่อชาระหนี้ไว้ท่กี รมบังคับ
คดี กระบวนการขายทอดตลาดนี้ ต ามกฎหมายจะใช้เวลานาน และ ค้างสะสมมาเป็ น จ านวนมาก
ทาให้ยอดอสังหาริมทรัพย์ประเภททีด่ นิ เปล่าเพิม่ ขึน้ มาด้วย
จากการพิจารณาความต้องการที่ดนิ เปล่าของนักลงทุน และผู้ซ้อื รายย่อยที่มคี วามสนใจที่ใน
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดนิ เปล่า ในจังหวัดเชียงใหม่สูงขึน้ ผูว้ จิ ยั มีความสนใจศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อ
การตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ ประเภททีด่ นิ เปล่าของลูกค้า บริษทั บริหารสิ นทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนาปั จจัยต่างๆ มาประยุกต์ใช้กบั การบริหารจัดการทรัพย์สนิ
รอขาย ให้ต รงตามความต้องการของลูกค้า และเป็ นข้อมูล สนับสนุ นในด้านการวางแผนการบริหาร
จัดการทรัพย์สนิ รอการขายต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.เพื่อศึกษาปั จ จัยส่วนบุคคลที่มีผลต่ อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่ดิน เปล่าของลูกค้า บริษัท
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่
2.เพื่อศึกษาปั จ จัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผ ลต่ อการตัด สิน ใจซื้อที่ดิน เปล่ าของลูก ค้า
บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่
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สมมติ ฐานของการศึกษา
ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดส่ ง ผลต่ อ กระบวนการตัด สิน ใจซื้ อ ที่ ดิ น เปล่ า ของลู ก ค้ า
บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่
ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึก ษาปั จ จัย ที่ มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ ที่ดิน เปล่ าของลู ก ค้า บริษั ท บริห ารสิน ทรัพ ย์
กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) มีขอบเขตการศึกษาดังนี้
1. ขอบเขตด้ า นการศึ ก ษา งานวิ จ ัย นี้ เ ป็ นงานวิ จ ัย เชิ ง ส ารวจ (Survey Research) ที่ ใ ช้
แบบสอบถามปลายปิ ด (Close-ended) ที่ป ระกอบด้วย ข้อ มู ล ด้านประชากรศาสตร์ข องประชาชน
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) และกระบวนการตัดสินใจซื้อทีด่ นิ
เปล่าของลูกค้า บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่
2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ใช้กลุ่มลูกค้าที่สนใจและซื้อที่ดิน
เปล่าของ บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งไม่สามารถ
ทราบจานวนประชากรได้อย่างแน่ นอน ดังนัน้ การหาขนาดตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสูตรของ
W.G. Cochran กาหนดระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 และระดับความ คลาดเคลื่อนร้อยละ 5
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วยปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ที่อยู่อาศัยในปั จจุบนั และ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านทาเลทีต่ งั ้ ด้านการส่งเสริมการขาย
3.2 ตัว แปรตามประกอบด้ ว ย กระบวนการในการตัด สิน ใจซื้ อ 5 ขัน้ ตอน ได้ แ ก่
การตระหนักถึงปั ญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซือ้ และ พฤติกรรมหลังการซือ้
4. ขอบเขตด้านเวลา คือ ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564
แนวคิ ด ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
Philip Kotler 2003 อ้างถึงใน ปกรณ์ พันธ์จติ วุฒชิ ยั (2558) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) คือ เครื่องมือทาง การตลาดที่ควบคุมได้ ซึง่ การผสมผสานให้ตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วยทุกสิง่ ทีก่ จิ การใช้ เพื่อให้มอี ทิ ธิพลโน้มน้าว
ความต้องการ ผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมการตลาดแบ่งได้ 4 กลุ่ม คือผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price)
ช่อ งทางการจัด จ าหน่ าย (Placement-Channel of Distribution) การส่ง เสริม การตลาด ( PromotionMarketing Communication)
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ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์(2552) ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) หมายถึง ตัวแปร
ทางการตลาดทีค่ วบคุม ได้ ซึง่ บริษทั ใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วย
ผลิตภัณ ฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่ าย (Place หรือ Distribution) การส่งเสริมการตลาด
(Promotion)
แนวคิ ดกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
วิทวัส รุ่งเรืองผล (2554, หน้า53-71) กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (Decision Process)
แม้ผูบ้ ริโภคจะมี ความแตกต่างกัน มีความต้องการแตกต่างกันแต่ผูบ้ ริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อ
ที่ค ล้ า ยคลึง กัน ซึ่ง กระบวนการตัด สิน ใจซื้อ แบ่ ง ออกเป็ น 5 ขัน้ ตอน คือ การตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หา
(Problem Recognition) การแสวงหาข้อมูล (Information Search) การประเมินทางเลือก (Alternative
Evaluation)ตัดสินใจซือ้ (Purchase decision)พฤติกรรมหลังการซือ้ (Post purchase Behavior)
ศิริวฒ
ั น์ เหมือ นโพธิ ์ (2560) กระบวนการตัดสินใจ หมายถึง ขัน้ ตอนการตัดสินใจเลือกจาก
ทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือกโดยมีความคาดหวังว่าจะนาไปสู่ผลลัพธ์ท่พี งึ พอใจหรือเป็ นกระบวนการ
ในทางเลือ กรู ป แบบของการปฏิ บัติ เ พื่ อ จัด การกับ ปั ญ หาและโอกาสที่ เ กิ ด ขึ้น การตระหนั ก ถึ ง
ความต้องการ การเสาะหาข้อมูล และการประเมินทางเลือกในการซือ้
แนวคิ ดเกี่ยวกับพฤติ กรรมผู้บริ โภค
ภาวิ ณี กาญ จนาภา (2559) พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความคิ ด ความรู้ ส ึ ก
ประสบการณ์ และพฤติกรรมหรือการกระทาที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการบริโภคของบุค คล และ
รวมไปถึง สิ่ง แวดล้อมต่ างๆ ที่มีอิท ธิพ ลต่ อ ความคิด ความรู้ส ึก และพฤติก รรมหรือ การกระท า เช่ น
อิทธิพล ส่วนบุคคลอิทธิพลจากกิจกรรมทางด้านการตลาดต่างๆ ลักษณะของผลิตภัณฑ์การบรรจุภณ
ั ฑ์
การตัง้ ราคาผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่การส่งเสริมการตลาด เป็ นต้น
วันดี รัตนกาย (2554) พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กลุ่ มบุค คลที่ต้องการสินค้าหรือบริการ
เพื่อการบริโภคส่วนตัว การกระทาของผูบ้ ริโภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ และการใช้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและความพึงพอใจของตนเอง การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเป็ นการศึกษาพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการต่ าง ๆ เพื่อให้ได้รบั ความพึงพอใจสูงสุดจากงบประมาณที่มอี ยู่
อย่างจากัด
แนวคิ ดและทฤษฏีเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ ที่ดิน
การใช้ท่ีดิน ของมนุ ษ ย์มีก ารเปลี่ย นแปลงตลอดเวลา โดยการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ท่ีดิน
ประหนึ่งเป็ นอีกประเภทหนึ่ง โดยพื้นที่ป่ า พื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัยเปลี่ยนไปเพราะการเพิ่มของ
ประชากร ได้แบ่งชนิดการใช้ทด่ี นิ สามารถแบ่งออกเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ
1. การใช้ท่ีดินในชนบท ส่วนใหญ่ จะเป็ น การใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตร เช่นที่น า ที่ป ลูก พืชไร่
ทีป่ ลูกผลไม้และไม้ยนื ต้น ทีป่ ่ า เป็ นต้น
2. การใช้ท่ีดิน ในเมือง เนื่ องจากกิจ กรรมในเมืองมีห ลากหลายประเภท ดัง นั ้ น การใช้ท่ีดิน
ในเมื อ งจึ ง มี ม ากกว่ า การใช้ ท่ี ดิ น แบบชนบท ในพื้ นที่ ท่ี มี ข นาดเท่ า กั น ในเขตชนบทอาจใช้ ท า
การเพาะปลูกเพียงอย่างเดียวแต่ในเขตเมืองอาจจะมีการใช้ทด่ี นิ หลายประเภท การใช้ทด่ี นิ ในเขตเมือง
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สรุป ได้ว่าการใช้ท่ีดินมีการเปลี่ยนแปลงเกือบตลอดเวลา ที่ดินมักจะถูกเปลี่ยนจากการใช้ป ระโยชน์
การเจริญ เติบ โตของเมือ ง ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ม ัก มีผ ลกระทบต่ อ พื้ น ที่ ใ นเขตรอบนอกของเมือ ง โดยมี
การเปลีย่ นแปลงจากการใช้ทด่ี นิ แบบชนบท (เช่น พื้นทีเ่ กษตรกรรม พื้นทีป่ ่ าไม้ ฯลฯ ) เป็ นการใช้ทด่ี นิ
แบบเมือง นอกจากนัน้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ดี นิ ภายในเขตเมืองด้วยโดยมีการจัดรูปแบบใหม่
ของการใช้ท่ดี นิ ที่มอี ยู่ ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่สลับซับซ้อน และพื้นที่ท่มี กี ารใช้ท่ดี นิ ประเภทใดนัน้
ขึน้ อยูก่ บั ปั จจัยทางกายภาพ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาที่ดิน
สาหรับ ปั จ จัย ที่ทาให้ร าคาที่ด นิ สูง ขึ้น หรือ ต่ า ลง มีอ ยู่ห ลายปั จ จัย อย่างไรก็ด ถี ้าหากนามา
จัดเป็ นกลุ่มเป็ นหมวดหมูแ่ ล้วจะประกอบไปด้วยปั จจัยหลักๆ ด้วยกัน คือ
1. ลักษณะของที่ดนิ ที่ดนิ สองแปลงมีเนื้ อที่เท่ากัน แต่รูปร่างของที่ดนิ อาจทาให้ราคาต่อหน่ วย
ของที่ดินทัง้ สองแปลงนั น้ แตกต่างกันได้ เช่นที่ดินที่มีด้านหน้ าติดถนนกว้างกว่า อาจมีราคาสูงกว่า
เพราะอาจได้ประโยชน์ใช้สอยมากกว่า
2. เนื้อทีข่ องทีด่ นิ ทีด่ นิ ทีอ่ ยู่ใกล้กนั แต่มเี นื้อทีไ่ ม่เท่ากัน อาจมีราคาต่อหน่ วยต่างกันได้กล่าวคือ
ที่ดนิ ที่มเี นื้อที่มากย่อมมีราคาต่อหน่ วยถูกกว่าที่ดนิ ที่มเี นื้ อที่น้อย เพราะว่าที่ดนิ เนื้ อที่มากต้องประเมิน
ราคาเฉลี่ยและต้องคานึงถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนมือด้วย ตามปกติทวไปที
ั่
่ดนิ ที่มจี านวนหน่ วยน้อย
ย่อมขายได้งา่ ย คล่องตัวกว่าทีด่ นิ ทีม่ จี านวนหน่วยมากทัง้ นี้เพราะว่าจานวนเงิน ทีใ่ ช้ซอ้ื จะน้อยกว่า
3. การปรับ ปรุ ง ที่ ดิ น หมายถึ ง การท าให้ ท่ี ดิ น มี ส ภาพดี ข้ึ น กว่ า เดิ ม เช่ น การถมที่ ดิ น
ทาสนามหญ้าเป็ นต้นดังนั น้ ที่ดินที่ยงั รกร้างว่างเปล่าย่อมทีราคาต่ า กว่าที่ดนิ ที่มกี ารปรับปรุงแล้ว และ
ทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงทีแ่ ตกต่างกัน ก็ยอ่ มจะมีราคาต่างกันได้
4. การคมนาคม มีสว่ นสาคัญทีท่ าให้ราคาทีด่ นิ แตกต่างกัน ทีด่ นิ ทีม่ กี ารคมนาคมสะดวกรถยนต์
เข้าถึงที่ดนิ ได้ความเจริญจะขยายตัวได้รวดเร็วกว่าจึงทาให้ราคาสูงกว่าที่ดนิ ที่มกี ารคมนาคมเข้า -ออก
ไม่สะดวก เช่น ทีด่ นิ ทีอยูร่ มิ ถนนใหญ่ จะมีราคาสูงกว่าทีด่ นิ ทีอ่ ยูต่ ดิ ถนนซอย นอกจากนัน้ ให้พจิ ารณาถึง
สภาพถนนด้วยว่า เป็ นถนนคอนกรีตลาดยางหรือลูกรังเพราะมีผลทาให้ท่ดี นิ แตกต่างกันความสะดวก
เหล่านี้ทาให้ทด่ี นิ มีราคาสูงกว่าบริเวณทีไ่ ม่มสี ภาพทาง
5. สิง่ แวดล้อม ทีด่ นิ ทีอ่ ยู่ในย่านการค้า ย่านทีอ่ ยู่อาศัย ย่านโรงงานอุตสาหกรรม ย่อมมีราคาสูง
กว่าทีด่ อนทีอ่ ยู่ในแหล่งเสื่อมโทรมถ้าเป็ นแหล่งทีท่ าเกษตร ต้องพิจารณาว่าสาธารณูปโภคเข้าถึงหรือไม่
จะสังเกตได้จากการทีด่ นิ ทีอ่ ยูใ่ กล้กองขยะกรุงเทพมหานครจะไม่ค่อยมีผอู้ ยูอ่ าศัยไม่
6. ท าเลที่ตัง้ และความนิ ย ม ที่ดิน ย่ านใดประกอบกิจ การประเภทอะไรผู้ค นมัก นิ ย มเข้าไป
ประกอบกิจการประเภทนัน้ ๆเป็ นกลุ่มๆ เช่น ย่านธุรกิจพาณิชยกรรมหรือย่านอุตสาหกรรม จึงทาให้
เป็ นทีต่ อ้ งการของบรรดาผูป้ ระกอบการ ราคาย่อมสูงกว่าทีท่ ไ่ี ม่มคี นนิยม
7. ภาระติดพันของที่ดนิ ทีด่ นิ ทีม่ ภี าระติดพัน เป็ นการรอนสิทธิของเจ้าของทีด่ นิ ทีท่ าให้เจ้าของ
ทีด่ นิ ไม่อาจใช้ประโยชน์ในที่ดนิ เต็มที่ จึงมีราคาต่ากว่าทีด่ นิ ทีไ่ ม่มภี าระติดพัน ตัวอย่าง ภาระติดพันของ
ทีด่ นิ เช่นทีด่ นิ ติดภาระการเช่าเป็ นต้น
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8. การใช้ป ระโยชน์ ของที่ดิน ที่ดินแต่ละแปลงสามารถใช้ป ระโยชน์ ได้มากน้ อยไม่เหมือนกัน
ราคาจึงย่อมมีความแตกต่างกันทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั รูปลักษณะของที่ดนิ ทาเลและอื่นๆ และที่ดนิ ที่มกี ารทา
ประโยชน์แล้วจะมีราคาสูงกว่าที่ดนิ ที่ยงั ไม่ได้ทาประโยชน์ นอกจากนี้ท่ดี นิ ทีท่ ่ไี ด้ผลประโยชน์แล้ว เช่น
ทีด่ นิ สวนผลไม้ทอ่ี อกผลแล้ว จะมีราคาสูงกว่าทีด่ นิ สวนผลไม้ทเ่ี ริม่ ปลูก
9. หลักฐานการรับ รองสิท ธิ หมายถึงหนั ง สือ รับ รองกรรมสิท ธิท์ ่ีดิน ได้แก่ โฉนด ตราจอง
หนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3) และใบแจ้งการครอบครองที่ดนิ (ส.ค.1) การที่ท่ดี ินมีเอกสาร
การรับรองสิทธิแตกต่างกันนี้ จะทาให้ราคาแตกต่างกัน เพราะว่าเอกสารบางอย่างไม่มกี ารรับรองสิทธิ
อย่าแน่ นอน อาจได้เพียงสิทธิครอบครองเท่า นัน้ กล่าวคือทีด่ นิ ทีม่ ใี บส.ค.1ย่อมมีราคาต่ากว่าทีด่ นิ ทีเ่ ป็ น
น.ส.3 และทีด่ นิ ทีเ่ ป็ น น.ส.3 ย่อมมีราคาต่ากว่าทีด่ นิ ทีเ่ ป็ นโฉนด
10. เขตเวนคืน หรือเขตหวงห้าม ที่ดนิ บางแห่งถูกกาหนดเป็ นเขตที่จะต้องเวนคืนมาเป็ นของ
ทางราชการหรือถูกกาหนดเป็ นเขตหวงห้าม เช่น ห้ามเข้าทาการก่อสร้าง เพื่อทีร่ ฐั จะใช้ท่ดี นิ บริเวณนั น้
ในกิจการสาธารณประโยชน์ จะท าให้ราคาที่ดินมีแนวโน้ มต่ า ลง หรืออาจไม่มีราคาเลย เพราะไม่ มี
ผู้ ต้ อ งการเป็ นเจ้ า ของอี ก ต่ อ ไป เช่ น การเวนคื น ที่ ดิ น เพื่ อ สร้ า งทางด่ ว นทางหลวงและที่ ดิ น
สายไฟฟ้ าแรงสูงพาดผ่าน จะห้ามการก่อสร้างใดๆ บริเวณนัน้ เป็ นต้น ในกรณีกลับกัน ทีด่ นิ ทีถ่ ูกเวนคืน
เพือ่ สร้างทางเพียงบางส่วนส่วนทีเ่ หลืออาจมีราคาสูงกว่าราคาเดิมได้
11. กฎหมายที่เ กี่ ย งข้อ งกับ อสัง หาริม ทรัพ ย์ มีห ลายฉบับ เช่ น พระราชบัญ ญั ติ ผ ัง เมือ ง
พระราชบัญ ญัติควบคุมอาคาร และประกาศกระทรวงมหาดไทย เป็ นต้น กฎหมายเหล่านี้ มีขอ้ หาและ
ข้อ จ ากัด ในการใช้ป ระโยชน์ อุ ต สาหกรรม หรือ เขตที่ อ ยู่ อ าศัย ตามพระราชบัญ ญั ติ ผ ัง เมือ งหรือ
การกาหนดเขตพืน้ ทีส่ เี ขียวตามประกาศกระทรวงมหาดไทยข้อกาหนดต่างๆนี้จาเป็ นต้องนาไปพิจารณา
ประกอบการประเมินราคาด้วย
ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อขายที่ดิน
การที่จ ะเลือกพิจารณาซื้ อที่ดิน นั น้ ปั จ จัยส าคัญ ที่จ ะมองข้ามไม่ ได้เลยนั ้นก็คือ เราต้องการ
นาทีด่ นิ ผืนนัน้ ไปใช้ทาอะไร เช่นหากจะซื้อเพื่อทาธุรกิจ ที่ดนิ ก็ควรที่จะตัง้ อยู่ในแหล่งชุมชน ย่านธุรกิจ
หรือย่านสีแดง สีส้มจากการตรวจสอบทางผังสีแบ่งโซนเมืองจากหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบด้านผังเมือง
หากจะซื้อเพื่ออยู่ อาศัย ต้องการที่พกั อาศัยแบบไหน อยู่ในเมืองหรือชนบท ราคาที่ดินรับได้หรือไม่
หรือหากจะซื้อเพื่อการลงทุนที่ดนิ ที่ต้องการนั น้ จะมีการเจริญเติบโตขึ้นในอนาคตหรือไม่ปัจจัยเหล่านี้
เป็ นเพียงการกาหนดความต้องการในเบื่องต้น ซึ่งในบทความนี้ ผู้เขียนจะนาเสนอหลักการพิจารณา
การเลือกซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อทีด่ นิ ในแบบทีต่ อ้ งการดังต่อไปนี้
1. ทาเลที่ตงั ้ ที่ดนิ ทาเลที่ตงั ้ เป็ นหลักในการเลือกซื้อที่ดนิ เช่น อยากใช้ทาอะไร ตรงไหนถึงจะ
เหมาะสมดัง ที่ ก ล่ า วไปแล้ ว ก่ อ นหน้ า นี้ อี ก อย่ า งคื อ เรื่อ งระบบสาธารณู ป โภค เข้ า มาถึ ง หรือ ไม่
การเดินทางเข้าถึงสะดวกหรือไม่ ทางเข้าที่ดนิ เป็ นอย่างไร ต้องผ่านที่ดนิ ของคนอื่น ซึ่งเป็ นที่ภาระจา
ยอมหรือไม่ หรือเป็ นชุมชนแออัดกันมากเวลาจะสร้างอาคารต้องลาบากไม่มที างของรถบริการส่งวัสดุ
เข้าถึง การตอกเข็มทาไม่ได้เพราะที่ดนิ ติดอาคารข้างเคียงมากจึงจาเป็ นต้องใช้เข็มแบบเจาะ สิง่ เหล่านี้
ทาให้ส้นิ เปลืองงบประมาณในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นมาก หรือบ้านที่อยู่นอกเขตเทศบาลการกาจัดขยะ
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ต้องจัดการเอง เพราะรถขยะไม่มบี ริการทัวถึ
่ ง ที่ดนิ ใกล้เคียงเป็ นอะไรส่งผลอะไรต่อที่ดนิ บ้าง มีกลิ่น
มีเสียงรบกวนหรือไม่ ฯลฯ สุ ดท้ายเมื่อตัดสิน ใจเลือกแล้วจึงนาที่ดิน ไปตรวจสอบกับ กรมโยธาหรือ
กรมผังเมืองว่าที่ดิน ที่เราต้องการนั ้น จะมีการเวนคืนหรือไม่ คนที่จ ะขายที่ดิน ให้เรานั ้ นเป็ น เจ้าของ
กรรมสิทธิ ์จริงหรือไม่ และอีกในหลายๆ กรณี
2. ประวัติของที่ดนิ เคยเกิดอะไรขึ้นกับที่ดนิ ผืนดังกล่าวหรือไม่ เป็ นที่ท่นี ้ า ท่วมถึงหรือไม่หรือ
ที่ดินเป็ นดินถมใหม่ ซึ่งเมื่อเวลาท าฐานรากตอกเสาเข็มต้องทาลงกับพื้นดินเดิมของโครงการที่แน่ น
ดีแล้วเท่ านั น้ ที่ดิน เคยเป็ น หนองเป็ นบ่ อน้ า หรือไม่ อยู่ในทางน้ า ไหลผ่านหรือไม่เพราะกรณี เหล่านี้
อาจเกิดปั ญหาการยุบตัวของดินได้ในภายหลังซึง่ อาจส่งผลต่อความวิบตั ขิ องอาคารได้ หรือที่ดนิ ผืนนั ้ น
เคยใช้เป็ นสถานทีใ่ ดก่อนหน้านี้ เช่น เคยเป็ นป่ าช้ามาก่อนหรือเคยเป็ นบ้านร้างทีม่ กี ารฆาตกรรมเกิดขึ้น
แน่นอนว่ามันต้องไม่เป็ นทีต่ อ้ งการของใครหลายคนเป็ นแน่
3. รูป ร่างและขนาดของที่ดินก็เป็ นสิ่ง ส าคัญ เนื่องจากกฎหมายได้กาหนดไว้ส าหรับ อาคาร
ในลักษณะต่างๆกัน จาเป็ นต้องมีหน้ากว้างของทีด่ นิ อย่างน้อยทีส่ ุดไม่เหมือนกัน อีกทัง้ ระยะถอยร่นของ
แนวอาคารโดยรอบตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ทาให้เหลือพื้นที่ใช้ในการก่อสร้างจริงน้อยลง เช่น อาคาร
ทีอ่ ยู่บริเวณชายทะเลหรือริมแม่น้ าต้องถอยร่อนถึง 25-30 เมตรแล้วแต่เทศบัญญัตขิ องท้องทีน่ ัน้ อาคาร
พักอาศัยต้องถอยร่นจากแนวเขตทีด่ นิ โดยรอบ 2 เมตร อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษถอยร่นโดยรอบ 6 เมตร
เป็ นต้น อีกทัง้ ลักษณะของอาคารที่จะใช้อาจเป็ นตัวกาหนดลักษณะของที่ดนิ อยู่แล้ว เช่น บ้านพักอาศัย
ควรจะมีท่ดี นิ ลักษณะหน้าแคบแต่ลกึ เพราะสะดวกต่อการแบ่งโซนที่เป็ นส่วนตัว ส่วนอาคารพาณิ ชย์
ติดถนนทีม่ ไี ว้สาหรับขายของ ก็ตอ้ งการทีด่ นิ ทีม่ ลี กั ษณะหน้ากว้างเป็ นสาคัญ

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ฐิตกิ านต์ ตาคาเทีย่ ง (2562, บทคัดย่อ) การศึกษาเรื่อง “ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านมือ
สอง ของลูกค้า บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่” การวิจยั
เรื่อง ปั จจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง ของลูกค้า บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิ ชย์
จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อบ้านมือ
สองของลู ก ค้า บริษัท บริห ารสิน ทรัพ ย์ กรุงเทพพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ในจัง หวั ด เชีย งใหม่ (2)
เพือ่ ศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านมือสองของลูกค้า บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ลูกค้า บริษัท บริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชี ยงใหม่ จานวน 385 คน โดยวิธกี ารเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ตามความสะดวก เครื่อ งมือ ที่ใช้ในการรวบรวมข้อ มู ล เป็ น แบบสอบถามเกี่ย วกับ ปั จ จัย ที่มีผ ลต่ อ
การตัด สิน ใจซื้อบ้านมือ สอง ของลูก ค้า บริษัท บริห ารสิน ทรัพ ย์ กรุง เทพพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน)
ในจังหวัดเชียงใหม่ สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์สมั ประสิทธิสหสั
์ มพันธ์
จิรนันทร์ อนุ สรณ์พานิช (2560, บทคัดย่อ) การศึกษาเรื่อง “ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภททรัพย์สนิ รอการขายของธนาคารออมสิน” การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภททรัพย์สนิ รอการขายของธนาคาร
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ออมสิน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูท้ ่เี ข้ามาเยีย่ มชมพืน้ ที่
จัดแสดงทรัพย์สนิ รอการขายของธนาคารออมสิน ในงานมหกรรมทรัพย์สนิ รอการขายทีท่ างฝ่ ายจัดการ
ทรัพ ย์ ส ิน รอการขายของธนาคารออมสิน จัด ขึ้น ตามภาคต่ า ง ๆ ของธนาคารออมสิน ทัง้ 18 ภาค
ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 17 มีนาคม 2560 โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง
ในการตอบแบบสอบถามใช้ โ ปรแกรมส าเร็จ รู ป ทางสถิ ติ สถิ ติ ท่ี ใ ช้ ง านวิจ ัย ครัง้ นี้ คื อ ค่ า ร้อ ยละ
(Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิ เ คราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว t-test, One-Way ANOVA และวิเคราะห์ความทดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
(Simple Linear Regression)
ชัช วาล เวศย์วรุฒ ม์ (2553, บทคัด ย่ อ ) การศึก ษาเรื่อ ง “ปั จ จัย ที่มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจเลือ ก
พักอาศัยของผูบ้ ริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” การวิจยั ครัง้ นี้มจี ุดประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มี
ผลต่ อ การตัด สิน ใจการเลือ กพัก อาศัย ในหอพัก ของผู้บ ริโ ภคในอ าเภอเมือ งจัง หวัด นครปฐม โดย
กลุ่มตัวอย่างเนื่องจากไม่ทราบจานวนทีแ่ น่ นอนจึงได้จากการตานวณสูตร Non Probability โดยกาหนด
ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 385 คน และเพิม่ กลุ่มตัวอย่างเป็ นทัง้ สิ้น 400 คน
การวิเคราะห์ใช้ค่ าสถิติค่ า ร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน และใช้ T-test ส าหรับ ตัว แปร
ที่จ าแนก 2 กลุ่ ม และ F-test ส าหรับ ตัว แปรจ าแนกมากกว่ า 2 กลุ่ ม เมื่อ พบว่ า มีนั ย ส าคัญ จะท า
การทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธกี ารของฟิ ชเชอร์ (Fisher’s LSD Procedure) สาหรับทดสอบสมมติฐาน
นราธิป แนวคาดี และคณะ (2563, บทคัดย่อ) การศึกษาเรื่อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขตจังหวัดนครปฐม” การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับ
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด และระดับการตัดสินใจทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขต
จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อเปรียบเทียบปั จจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรในจังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่า งที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ
ผูท้ ซ่ี ้อื บ้านจัดสรรในเขตจังหวัดนครปฐม ใช้วธิ กี ารสุ่มแบบสะดวกจานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิตกิ ารทดสอบ t - test แบบสถิตคิ วามแปรปรวน
ทางเดียว และ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุวธิ ี
พจมาลย์ จิต ส าราญ (2563, บทคัด ย่ อ ) การศึก ษาเรื่อ ง “ปั จ จัย ที่มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้ อ
ทรัพย์สนิ รอการขายของบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานชลบุรี”
การศึก ษานี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์ เพื่อ ศึก ษาปั จ จัย ที่มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ ทรัพ ย์ส ิน รอการขาย ( NPA)
ประเภทอสังหาริมทรัพ ย์ท่ีอยู่อาศัย ของบริษัท บริห ารสิน ทรัพ ย์ กรุงเทพพาณิ ช ย์ จากัด (มหาชน)
สานักงานชลบุรโี ดยการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากการสุ่มตัว อย่างผู้บริโภคที่มคี วามสนใจเลือกซื้อ
ทรัพย์สนิ รอการขาย จานวน 400 ตัวอย่าง ทาการวิเคราะห์ด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์แบบจาลองโลจิต
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วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การวิจ ยั เรื่อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ที่ดินเปล่า ของลูกค้า บริษัท บริหารสินทรัพ ย์
กรุง เทพพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ในจัง หวัด เชีย งใหม่ ” โดยการวิจ ัย ครัง้ นี้ ผู้ วิจ ัย ได้ ท าการศึก ษา
ในรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการแจกแบบสอบถาม ผู้วจิ ยั ได้กาหนดแนวทาง
การวิจยั ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ใช้
กลุ่มลูกค้าที่สนใจและซื้อ อสังหาริมทรัพย์ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งไม่สามารถทราบจานวนประชากรได้อย่างแน่ นอน ดังนัน้ การหาขนาดตัวอย่าง
สามารถคานวณได้จากสูตร ของ W.G. Cochran กาหนดระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 และระดับความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 218 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.62 ส่วนมากมีอายุ
ระหว่าง 31- 40 ปี ขน้ึ ไป จานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.06 สถานภาพโสด จานวน 197 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 51.17 สมรส 181 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.01 ระดับการศึกษาสูงสุดส่วนมาก จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จานวน 243 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.12 อาชีพส่วนใหญ่เป็ นเจ้าของกิจการ จานวน 147 คน
คิดเป็ นร้อยละ 38.18 มีรายได้ต่อเดือน 40,000.00 – 50,000.00 บาท จานวน 136 คนคิดเป็ นร้อยละ
35.32 จานวนสมาชิกในครอบครัว ส่วนใหญ่ 3-4 คน จานวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.60 ที่อยู่อาศัย
ปั จจุบนั ส่วนมากเป็ นคอนโดมิเนียม/อพาร์ทเม้นท์/แฟลต จานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.21
2. ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้ อ ที่ดิน เปล่ า ของลู ก ค้ า บริษั ท
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวั ดเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทีส่ ุด (M = 4.30) พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงลาดับคะแนนเฉลีย่ จาก
มากไปหาน้ อย พบว่า ด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่ดินเปล่าของลูกค้าบริษัทบริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.73 ) รองลงมาคือ
ด้านการส่งเสริมการขาย (M = 4.54) ด้านผลิต ภัณ ฑ์ (M = 4.25) และ ด้านท าเลที่ต ัง้ (M = 3.67)
ตามลาดับ
3. กระบวนการตัดสินใจซื้อทีด่ นิ เปล่า ของลูกค้า บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.44) พิจารณาเป็ นรายข้ออยู่ใน
ระดับ มากที่สุ ด ทุ ก ข้อ เรียงลาดับ คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย โดยการตัด สิน ใจซื้อ (M = 4.58)
การค้น หาข้อมูล (M = 4.52) การประเมิน ทางเลือก (M = 4.48) พฤติก รรมหลังการซื้ อ (M = 4.37)
การตระหนักถึงปั ญหา (M = 4.26) ตามลาดับ
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4. ความสัมพันธ์ของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อที่ดนิ เปล่าของ
ลูกค้า บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดโดยรวมมีผ ลต่ อการตัดสินใจซื้อที่ดินเปล่ า ของ ลูก ค้าบริษัท บริหารสิน ทรัพ ย์
กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่โดยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านทาเลทีต่ งั ้ และ
ด้านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง มีทิศทางความสัมพัน ธ์ในทางบวกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

อภิ ปรายผล
1. ผลการศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อที่ดนิ เปล่าของลูกค้า
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยระดับความสาคัญ
ของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดในการพิจารณาเลือกซื้อที่ดนิ เปล่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
เนื่องจากปั จจัยทางการตลาดในด้านของสภาพของที่ดนิ เนื้อที่ดนิ ระบบสาธารณู ปโภค ประเภทของ
เอกสารสิทธิ ์ เงื่อนไขการผ่อนชาระเงินไม่ยุ่งยาก ราคาพิเศษสามารถต่อรองได้ การออกค่าธรรมเนียม
การโอนกรรมสิท ธิ ์ และการบริก ารพาชมสถานที่ก่ อ นการตัด สิน ใจซื้ อ มีค วามส าคัญ อย่ า งยิ่ง ต่ อ
การตัดสินใจซื้อที่ดนิ เปล่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Philip Kotler (2003 อ้างถึงใน ปกรณ์ พันธ์จติ
วุ ฒิช ัย ,2558) กล่ าวว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ เครื่อ งมือ ทางการตลาดที่
ควบคุมได้ ซึ่งการผสมผสานให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ส่วนประสมการตลาด
ประกอบด้วยทุกสิง่ ที่กจิ การใช้ เพื่อให้มอี ทิ ธิพลโน้มน้าวความต้องการ ผลิตภัณฑ์ ส่วนผสมการตลาด
แบ่งได้ 4 กลุ่ม “4P’s” หรือ 4 ปั จจัย
2. กระบวนการตัดสินใจซื้อทีด่ นิ เปล่า ของลูกค้า บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) ในจัง หวัด เชีย งใหม่ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับ มากที่สุ ด เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่ า
การตัดสินใจซือ้ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด และ การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือ กพฤติกรรมหลังการขาย
การตระหนักถึงปั ญหา ตามลาดับ กระบวนการการตัดสินใจ มีความสอดคล้องสอดคล้องกับแนวคิดของ
วิ ท วัส รุ่ ง เรือ งผล (2554, หน้ า 53-71) กระบวนการตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ โ ภค (Decision Process)
แม้ผูบ้ ริโภคจะมี ความแตกต่างกัน มีความต้องการแตกต่างกันแต่ผูบ้ ริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อ
ทีค่ ล้ายคลึงกัน
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อ การตัดสินใจซื้อ
ที่ดินเปล่า ของลูกค้า บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่
พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีผลต่ อการตัดสินใจซื้อที่ดินเปล่า ของ ลูกค้าบริษัท
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่โดยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านทาเลที่ตงั ้ และด้านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง มีทิศทางความสัม พันธ์
ในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ของ ธนากาญจน์ ดวง
ใน (2559) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรื่อง ปั จจัยส่วนผสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าในศูนย์แฟชันค้
่ า
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ส่งเดอะแพลทินัม่ แฟชันมอลล์
่
พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
สินค้าในศูนย์แฟชันค้
่ าส่งเดอะแพลทินมั ่ แฟชันมอลล์
่
มีความสัมพันธ์กนั

ข้อเสนอแนะ
1. ด้านผลิตภัณฑ์ เห็นว่า ควรมีระบบสาธารณูปโภคเบื้องต้นครบถ้วน เช่น มีไฟฟ้ า และประปา
เข้าถึงและควรคานึงถึงเรื่องการรังวัดออกเอกสารสิทธิ ์ ทีผ่ ซู้ อ้ื สามารถใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ได้อย่างเต็มที่
2. ด้านราคา เห็นควรว่า ให้มกี ารประเมินราคาตามสภาพ ทาเลที่ตงั ้ และเปรียบเทียบราคากับ
ราคาตลาด
3. ด้านทาเลทีต่ งั ้ เห็นว่า ควรมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้เข้าถึงลูกค้ามากยิง่ ขึน้
4. ด้านการส่งเสริมการขาย เห็นว่า ควรมีสนิ ค้าราคาพิเศษเมื่อเทียบกับราคาท้องตลาด และมี
การจัดโปรโมชันต่
่ าง ๆ เช่น ฟรีค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ ์ การแจกบัตรกานัล
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