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บทคัดย่อ 
 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษาปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล แรงจูงใจ และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม กรณีศึกษาผู้บริโภคจีนในจังหวัดเชียงใหม่ คือ (1) เพ่ือศึกษา
ความแตกต่างของปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อครบครัวที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคชาวจีนในจังหวัด
เชียงใหม่ (2) เพ่ือศึกษาอิทธิผลของปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ของผู้บริโภคชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ (3) เพ่ือศึกษาอิทธิผลของปัจจัยสภาพแวดล้อมมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถาม 
เป็นเครื่องมือในการวิจัยเพื่อน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 400 คน โดยสถิติท่ีใช้ในการรายงานผล ได้แก่ ร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ที (t-test) กรณีการเปรียบเทียบของกลุ่มสองกลุ่มที่อิสระต่อ
กันและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง เดียว (One-way ANOVA) หรือ F-test เมื่อพบความ
แตกต่างจะทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เซฟเฟ่ (Scheffe) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียม ปัจจัยแรงจูงใจมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม และปัจจัย
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม อย่างมีนัยสาคัญทาง สถิติที่ระดับ 
0.05 
 
ค ำส ำคัญ: ปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล, ปัจจัยด้ำนแรงจูงใจ, ปัจจัยสภำพแวดล้อม, กระบวนกำร
ตัดสินใจซื้อ 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of A Study of Personal Characteristics , Motivation, and 
Environmental Concern Affecting Decision to Buy Condominiums : Case Study of 
Chinese Consumers in ChiangMai Province were (1) to study the differences in 
Personal Characteristics such as sex, age, status, education level, occupation And 
income per kitchen That affects the decision to buy  condominiums case study of 
chinese consumers in ChiangMai Province (2) to study the influence of motivation 
factors on the condominium buying decision process of Chinese consumers in Chiang 
Mai Province and (3) to study the influence of the environment concern factors on 
the condominium buying decision process of Chinese consumers in Chiang Mai 
Province. The questionnaires was used as a research tool to collect data from 400 
employees of Chinese consumers in Chiang Mai Province. Statistics methods used in 
this research are consisted of include percentage, mean, standard deviation and the 
inferential statistics which are t-test as well as the comparison of the two groups was 
examined by the F-test method or ANOVA (One-way Analysis of Variance: One-way 
ANOVA), and multiple regression analysis. 
 The results showed that personal characteristics variables did not affect the 
decision to buy condominiums. Motivation factors affected the decision to buy 
condominiums as well as environmental concern factors affacted the decision to buy 
condominiums significantly statistics at the level of 0.05 
 
Keywords: Personal Characteristics Factors, Motivation Factors, Environmental 
Concern Factors, Decision to Buy Condominiums 



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 การวิจัยเฉพาะบุคคลฉบับนี้สามารถประสบความส าเร็จลุล่วงครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยความ
ช่วยเหลือจาก รองศาตราจารย์ ดร. สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาเฉพาะ
บุคคล ซึ่งอาจารย์ได้อบรม อธิบายแนวทางและให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการวิจัยอย่างถูกต้อง
เหมาะสม ตลอดจนช่วยตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาในการแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงานวิจัย ขอขอบพระคุณ ส าหรับความกรุณา ความรู้ ความเอาใจใส่ ค าแนะน า ความช่วยเหลือ
และการสนับสนุนในทุกมิติตลอดการด าเนินงานวิจัย ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มาไว้ 
ณ โอกาสนี้ 
 สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และญาติมิตร ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้รับการศึกษา
เล่าเรียน และคอยช่วยเหลือให้ก าลังใจ ตลอดจนขอขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือ 
ให้ค าแนะน า และเป็นก าลังใจเสมอมา จนการศึกษาครั้งนี้ส าเร็จรุร่วงไปด้วยดี 
 

Difan Song 
 



ช 

สารบัญ 
 
   หน้า 
บทคัดย่อภาษไทย  ง 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  จ 
กิตติกรรมประกาศ  ฉ 
สารบัญตาราง   ฌ 
สารบัญภาพ   ญ 
บทที่ 1 บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย  1 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  5 
 1.3 ขอบเขตการวิจัย  6 
 1.4 การก าหนดกรอบแนวคิด  6 
 1.5 สมมุติฐานของการวิจัย และวิธีการวิเคราะห์  7 
 1.6 นิยามศัพท์  8 
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 ลักษณะทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่  10 
 2.2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติส่วนบุคคล  10 
 2.3 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ  14 
 2.4 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม  17 
 2.5 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ  18 
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย 
 3.1 ประเภทและรูปแบบวิธีการวิจัย  23 
 3.2 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  25 
 3.3 กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล  25 
 3.4 สมมุติฐานการวิจัย  26 
 3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  26 
บทที่ 4 ผลการวิจัย 
 4.1 ลักษณะทั่วไปของข้อมูล  27 
 4.2 ผลการทดสอบสมมุติฐานหลักของการวิจัย  29 
 



ซ 

สารบัญ (ต่อ) 
 
   หน้า 
บทที่ 5 บทสรุป 
 5.1 สรุปผลการวิจัย  33 
 5.2 การอภิปรายผล  34 
 5.3 ข้อเสนอแนะ  35 
บรรณานุกรม   37 
ภาคผนวก   39 
ประวัติผู้เขียน   49 
เอกสารข้อตกลงว่าด้วยการขออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในรายงานการค้นคว้าอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฌ 

สารบัญตาราง 
 
   หน้า 
ตารางที่ 3.1:  ค่าความเชื่อมั่นที่ค านวณตามวิธี Cronbach’s Alpha Analysis Test  24 
ตารางที่ 4.1:  ลักษณะทั่วไปด้านประชากรศาสตร์  27 
ตารางที่ 4.2:  ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านแรงจูงใจ  28 
ตารางที่ 4.3:  ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้าน  28 
  สภาพแวดล้อม 
ตารางที่ 4.4:  ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการ  29 
  ตัดสินใจซื้อ 
ตารางที่ 4.5:  ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบด้วย   30 
  t-test ของปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ 
ตารางที่ 4.6:  ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบด้วย   30 
  t-test ของปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ 
ตารางที่ 4.7:  ตารางแสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของกระบวนการตัดสินใจซื้อ  31 
  คอนโดมิเนียมของผู้บริโภคชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามอายุ  
  ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
ตารางที่ 4.8:  ตารางแสดงขนาดของอิทธิผลของปัจจัยด้านแรงจูงใจต่อการตัดสินใจซื้อ   31 
  โดยใช้แบบจ าลอง Multiple Regression 
ตารางที่ 4.9:  ตารางแสดงขนาดของอิทธิผลของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมต่อการ  32 
  ตัดสินใจซื้อ โดยใช้แบบจ าลอง Multiple Regression 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ญ 

สารบัญภาพ 
 
   หน้า 
ภาพที่ 1.1:  กรอบแนวคิดการวิจัย  7 
 
 
 



บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำกำรวิจัย 
 จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย ครอบคลุมพ้ืนที่กว่า
สองหมื่นตารางกิโลเมตร และเป็นจังหวัดที่จัดว่ามีความเจริญเป็นอันดับสองของประเทศไทยรองจาก
กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความส าคัญหลายด้าน อาทิ เป็นศูนย์กลางทาง
การเมือง เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยว และเป็นศูนย์กลางทาง
วัฒนธรรมของภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องจากมีทิวทัศน์ที่งดงามและภูมิอากาศที่น่าอยู่ จึงดึงดูด
ให้ชาวต่างชาติจ านวนมากเข้ามาเชียงใหม่ทุกปีอย่างต่อเนื่อง ทั้งเพ่ือท่องเที่ยว ใช้ชีวิตบ านาญหลัง
เกษียณ และเข้ามาศึกษาเล่าเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีน  
 ปัจจุบันชาวจีนที่พ านักอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่มีอัตราการซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ิมขึ้นทุกปี 
ส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนและคนวัยเกษียณ เหตุผลส่วนหนึ่งมาจากการถือกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมใน
ประเทศจีน ที่จ ากัดอายุของผู้ถือกรรมสิทธิ์ว่ามีอายุจ ากัดเพียง 70 ปีเท่านั้น ในขณะที่การถือ
กรรมสิทธิ์ของคอนโดมิเนียมในประเทศไทยมิได้จ ากัดอายุ อีกท้ังราคาคอนโดมิเนียมที่เชียงใหม่มีราคา
ที่ถูกกว่าที่ประเทศจีนมาก กลุ่มชาวจีนวัยเกษียณที่นิยมซื้อคอนโดมิเนียมในเชียงใหม่มากขึ้นเรื่อย ๆ 
เป็นผลมาจากจังหวัดเชียงใหม่มีอากาศอบอุ่นในฤดูหนาวและบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพจึงท าให้มีชาวจีนวัยเกษียณจ านวนมากเลือกที่จะมาใช้ชีวิตหลังเกษียณกันที่นี่ มีชาวจีน
อีกจ านวนไม่น้อยที่มีความสนใจเรื่องระบบการศึกษาในประเทศไทยและพาบุตรหลานมาเข้ารับ
การศึกษาท่ีนี่ เพราะจังหวัดเชียงใหม่มีโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งและค่าใช้จ่ายในการศึกษาเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศจีนถือว่าถูกกว่ามาก นอกจากนี้คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่มี
สภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง อีกท้ังยังมีสปอร์ตคลับพร้อมทั้งสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างครบครัน นอกจากนี้สถานที่ตั้งของคอนโดมิเนียมมักรายล้อมไปด้วย
สถานที่ส าคัญ อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียน ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วน
แล้วแต่ส่งผลให้ความต้องการคอนโดมิเนียมของชางจีนในพ้ืนที่ต่าง ๆ รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่เพ่ิม
สูงขึ้น  
 อย่างไรก็ตาม ชาวจีนเข้ามาซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดเชียงใหม่ กระตุ้นการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย วิชัย วิรัตกพันธ์ (2561) กล่าวว่า 
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยมีโครงการขนาดใหญ่ (Mega Projects) ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตเป็นสิ่ง
ขับเคลื่อนการลงทุนที่ส าคัญ ซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบด้วย โครงการขยายสนามบินเชียงใหม่เพ่ือ
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รองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยว 18 ล้านคนในปี พ.ศ. 2568 โครงการ High Speed Train สาย
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โครงการ Motorway เชื่อมเชียงใหม่ - เชียงราย และรถไฟทางคู่ “เด่นชัย – 
เชียงใหม่” เป็นต้น แผนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมดังกล่าวได้เปิดพื้นที่การพัฒนาใหม่ๆ รวมถึง
ส่งผลโดยตรงต่อความหนาแน่นของโครงการที่อยู่อาศัยในเชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้เปิดเผยผลส ารวจครึ่งปีแรกของ พ.ศ. 2561 ซึ่งพบว่า จากจังหวัดใน
ภาคเหนือตอนบนทั้งสิ้น 9 จังหวัด พบว่ามีเพียง 4 จังหวัดที่มีโครงการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และตาก โดยมีโครงการอยู่ระหว่างขาย 
345 โครงการ รวม 38,490 หน่วย มูลค่ารวม 135,300 ล้านบาท เป็นหน่วยเหลือขายรวม 12,617 
หน่วย มูลค่ารวม 45,402 ล้านบาท โครงการอาคารชุด จากการส ารวจพบว่ามีโครงการอยู่ระหว่าง
การขายจ านวน 50 โครงการ มีหน่วยในโครงการรวมกันมีอยู่ประมาณ 8,615 หน่วย มูลค่าโครงการ
รวมกันทั้งหมดเป็นประมาณ 27,459 ล้านบาท เหลือขายมีอยู่ประมาณ 2,257 หน่วย มูลค่าหน่วย
เหลือขายรวมประมาณ 7,761 ล้านบาท (เทียบกับปีก่อนหน้ามี 50 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการ
รวมกันประมาณ 8,615 หน่วย เหลือขายประมาณ 2,257 หน่วย) และเมื่อแบ่งตามพ้ืนที่ พบว่าจาก
หน่วยในโครงการประเภทอาคารชุดทั้งหมด อยู่ในอ าเภอจังหวัดเชียงใหม่มากถึง 43 โครงการ หน่วย
ที่มีในโครงการ 7,637 หน่วย เหลือขาย 1,839 หน่วย อยู่ในอ าเภอสันทราย 6 โครงการ 839 หน่วย 
เหลือขาย 49 หน่วย อยู่ในอ าเภอแม่ริม 1 โครงการ 139 หน่วยเหลือขาย 369 หน่วย ที่เหลือกระจาย
อยู่ในอ าเภอ หางดง และสารภี จากจ านวนหน่วยในโครงการทั้งหมด เป็นห้องชุดแบบหนึ่งห้องนอน
มากถึงร้อยละ 60 ส่วนใหญ่ จะเป็นราคา 2-3 ล้านบาท เป็นแบบสองห้องนอนร้อยละ 17 เป็นห้องชุด
แบบสตูดิโอร้อยละ 23 ที่เหลือเป็นแบบสามห้องนอนขึ้นไป ส่วนในภาพรวม มีห้องแบบสตูดิโอที่เหลือ
ขายมีอยู่ประมาณ 375 หน่วยจากหน่วยในโครงการ 1,867 หน่วย แบบหนึ่งห้องนอนเหลือขายมีอยู่
ประมาณ 1,430 หน่วยจากหน่วยในโครงการ 5,187 หน่วย แบบสองห้องนอนเหลือขายมีอยู่
ประมาณ 421 หน่วยจากหน่วยในโครงการ 1,498 หน่วย และแบบสามห้องนอนขึ้นไปเหลือขาย
ประมาณ 31 หน่วยจากหน่วยในผัง 63 หน่วย ส าหรับสถานะของการก่อสร้างหน่วยในผังโครงการ
ทั้งหมด พบว่าเป็นหน่วยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 69 เป็นหน่วยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างร้อยละ 30 
และเป็นหน่วยที่รอก่อสร้างร้อยละ 2 โดยจากหน่วยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ มีเหลือขายประมาณ 1,478 
หน่วย  
 คอนโดมิเนียมในจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีโครงการที่เกิดขึ้นใหม่มากมายหลายโครงการ จึง
มีปัจจัยอันหลากหลายที่มีผลต่อการตัดสินใจคอนโดมิเนียมเพ่ิมมากขึ้น เช่น ท าเลที่ตั้งในใจกลางเมือง 
ใกล้ห้างสรรพสินค้าเพ่ือการลงทุน ใกล้สถานศึกษาเพ่ือสะดวกต่อการเดินทางส่งบุตรหลานไปเรียน 
หรือใกล้ตลาดเพ่ือใช้ชีวิตหลังเกษียณ ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ อัน
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ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม โดยผู้วิจัยคาดหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าผลจากการศึกษาจะสามารถถูกใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจและเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อผู้ประกอบการและผู้สนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและ
พัฒนาโครงการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ใช้ประกอบการจัดท าแผนบริหารจัดการต่อไป ทั้งนี้ ปัจจัยที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้สามารถอธิบาย
ได้ดังนี้ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพใน
ปัจจุบัน และรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว 
 จากปัจจัยดังกล่าวได้มีทฤษฎี/แนวคิดจากงานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งแสดงผลในเชิงสนับสนุนถึง
อิทธิพลของปัจจัยเหล่านี้ต่อการตัดสินใจผู้บริโภค เช่น กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548) พบว่า 
หน่วยงานหรือองค์กรแต่ละแห่งประกอบไปด้วยบุคลากรในระดับต่าง ๆ จ านวนมากมาย ซึ่งแต่ละ
บุคคลจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับ อายุ เพศสภาพ สถานภาพ เป็นต้น นอกจากนี้  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ สามารถพิจารณาได้ใน
เบื้องต้นจาก อายุ เพศ รายได้ การศึกษา ซึ่งปัจจัยเหล่านี้นับว่ามีส่วนส าคัญในการก าหนดการแบ่ง
ส่วนตลาด อีกทั้งระดับรายได้ยังสามารถสะท้อนระดับราคาที่คาดหวังของกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่ง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันก็จะน ามาสู่ความแตกต่างในด้านจิตวิทยาได้อีกด้วย 
สอดคล้องกับการศึกษาของ กวี บูรพสายันห์ (2554) ซึ่งได้พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ร่วมกับ
ความเชื่อตามศาสตร์ฮวงจุ้ยมีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมเนียม โยท าการศึกษากับผู้บริโภคในเขต
พระราม 3 กรุงเทพฯ และงานวิจัยของ จุฑามาศ พัดวิจิตร (2557) ที่ศึกษากลยุทธ์การเจาะตลาดที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าของประชากรวัยท างานทั้งชายและหญิงใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งค้นพบว่า คุณสมบัติส่วนบุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม
ติดรถไฟฟ้าของประชากรวัยท างานทั้งชายและหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร และงานวิจัยของ สุนิชา 
ทิพยไกรศร (2559) ซึ่งค้นพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลเหล่านี้ร่วมกับปัจจัยสมประสมทางการตลาด ล้วนมี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านของการเคหะแห่งชาติในเขตพัทยา กรณีศึกษาผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้าน
เอ้ืออาทรจังหวัดชลบุรีเนินพลับหวาน  
 2. ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ซึ่งประกอบด้วยความจ าเป็น และความต้องการ  
 ปัจจัยด้านแรงจูงใจถูกน ามาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคอย่างหลากหลาย 
โดยการจูงใจและสิ่งจูงใจ (Motivation and Motives) หมายความถึงสิ่งกระตุ้นหรือพลังกระตุ้น
ภายในตัวของแต่ละบุคคล โดยสิ่งกระตุ้นเหล่านี้จะก่อให้เกิดการปฎิบัติซึ่งมีล าดับดังนี้ เริ่มต้นจาก
สภาพความตึงเครียด (Tension) ซึ่งเกิดจากความจ าเป็น ความต้องการ และความปรารถนาที่ยังไม่ได้
รับการตอบสนอง ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ซึ่งก็คือการได้รับการ
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ตอบสนองในความต้องการ และสามารถลดความตึงเครียดที่เกิดขึ้นให้น้อยลงได้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 
2538) แต่อย่างไรก็ตามผู้บริโภคแต่ละคนมีกระบวนตัดสินใจซื้อท่ีแตกต่างกันออกไป (อุไรวรรณ  
แย้มนิยม, 2537) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอิทธิพลทางจิตวิทยารวมถึงสิ่งจูงใจ 
 ฤทัย เตชะบูรณเทพาภรณ์ (2554) ได้ท าการศึกษาผลของแรงจูงใจในการซื้อร่วมกับปัจจัย
ทางการตลาดบนช่องทาง Facebook ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับแรงจูงใจจาก Facebook และส่งผลให้เกิดการซื้อสินค้าและบริการโดยเฉลี่ย
ในระดับปานกลาง จ าแนกเป็นแรงจูงใจด้านเหตุผลซึ่งส่งผลในระดับปานกลาง และแรงจูงใจด้าน
อารมณ์ซึ่งมีผลในระดับมาก นอกจากนี้ ธงชัย ชูสุ่น (2556) ได้ท าการศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยและ
พบว่า ราคา ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ นีบเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมของผู้บริโภค และงานวิจัยของ เจริญจิตต์ ผจงวิริยากร (2559) ซึ่งได้ท าการศึกษาใน
ท านองเดียวกันกับผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และพบว่า ความคุ้มค่า ประโยชน์จากการใช้งาน 
และราคาโดยเปรียบเทียบ เป็นปัจจัยส าคัญท่ีสร้างแรงจูงใจให้เกิดแก่ผู้ซื้อ โดยท าให้มีแนวโน้มที่จะ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมมากข้ึน  
 3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมภายใน เช่น ความปลอดภัย พ้ืนที่
สาธารณะ และสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น อยู่ใกล้แหล่งธุรกิจ ศูนย์การค้า หรือสถาบันการศึกษา 
ฯลฯ 
 Jones (อ้างใน ชุติมา มาลัย, 2538, หน้า 37) ให้ความหมายสภาพแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่ง
ทุกอย่างรวมทั้งหมดที่อยู่ข้างๆตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นเดียวหรือกลุ่ม ได้แก่สภาพแวดล้อม กายภาพ สังคม
หรือวัฒนธรรม ซึ่งต่างก็มีอิทธิพลและความรู้สึกของคนต่างๆ ได้ท้ังสิ้น พทิยา บวรวัฒนา (2544, หน้า 
115) ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่อยู่นอกองค์การ อันได้แก่ ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ สภาพการเมือง ลักษณะของสังคม โครงสร้างของกฎหมาย นิเวศวิทยาและวัฒนธรรม 
 นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยของบัณฑิต เสาวภาภรณ์ (2557) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแนว
ทางการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้พบว่า สภาพธรรมชาติหรือปัจจัยด้าน
กายภาพท่ีแวดล้อมอยู่รอบๆ โครงการคอนโดมิเนียม เช่น สภาพสังคมในชุมชน เส้นทางคมนาคม
รอบๆ โครงการ และความสะดวกในการเดินทาง มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม งานวิจัยของ 
สุนทรา พงษ์ภักดี (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ลักซ์ชัวรี 
(Super Luxury) ริมแม่น้ าเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมที่มีลักษณะดังกล่าว และงานวิจัยของ ภูวิศ สิงหสกุลชัยชาญ 
(2558) ซึ่งศึกษาการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมประเภทสูงเกินกว่า 8 ชั้น (High Rise) ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านการดูแลและสภาพแวดล้อมส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อ 
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 4. ปัจจัยด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
 พัชรนันท์ กลั่นแก้ว (2554) ได้อธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคไว้ว่าผูบริโภค
จะเริ่มตนกระบวนการซื้อสินคาและบริการแตกตางกัน แตมีจุดหมายส าคัญเดียวกัน คือ ตองการให้
ได้มาซึ่งสินคาที่ดีที่สุด ที่สามารถตอบเสนอความตองการและความพอใจของตนได้ โดยได้แบงประ
เภทของพฤติกรรมการซื้อสินคาของผ ูบริโภคออกเปน 4 ประเภท ตามเกณฑดานรูปแบบการตัดสินใจ
และระดับการเก่ียวพันกับสินคา นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยของ กฤษณะ กสิบุตร (2554) ที่ได้ศึกษา 
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพบว่า
กระบวนการตัดสินใจซื้อประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ เริ่มจากการตระหนักถึงปญหา ต่อมาคือ
การคนหาขอมูล และการประเมินทางเลือก จากนั้นท าการตัดสินใจซื้อ และเกิดเป็นพฤติกรรมหลัง
การซื้อ และงานวิจัยของวิจัยของ วิศิษฏ์พงศ์ พยัตตานนท์ (2559) ที่ศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมระดับซุปเปอร์ลักซ์ชัวรี่ในเขตพ้ืนที่พร้อมพงษ์และทองหล่อในกรุงเทพมหานคร 
กรณีศึกษา โครงการเทล่าทองหล่อ 13 โครงการบีทนิคสุขุมวิท 32 และโครงการครามสุขุมวิท 26 
และพบว่าการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการ
ตัดสินใจ  
 จากประเด็นปัจจัยและเหตุผลที่กล่าวถึงข้างต้นสามารถน ามาจัดท าเป็นแนวทางในการศึกษา
และได้ก าหนดออกมาเป็นหัวข้อในการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งคือ การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยอันได้แก่
คุณสมบัติส่วนบุคคล แรงจูงใจ และสภาพแวดล้อมที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม 
กรณีศึกษาผู้บริโภคชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ และได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ดังนี้ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยอันได้แก่คุณสมบัติส่วนบุคคล แรงจูงใจ และสภาพแวดล้อมที่มี
ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม กรณีศึกษาผู้บริโภคชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังต่อไปนี้  
 1.2.1 เพ่ือศึกษาอิทธิพลและความแตกต่างทางด้านปัจจัยส่วนบุคคล อันประกอบด้วย เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเฉลี่ย ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ของผู้บริโภคชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ของผู้บริโภคชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
คอนโดมิเนียมของผู้บริโภคชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ 
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1.3 ขอบเขตกำรวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1.3.1 ประเภทและรูปแบบการวิจัย 
 งานวิจัยฉบับนี้มีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด สอบถามในประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคล แรงจูงใจ และสภาพแวดล้อม ที่เก่ียวข้อข้องการการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม  
 1.3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาในครั้งนี้ได้ก าหนดประชากรไว้ คือ ผู้บริโภคชาวจนีที่เคยซื้อหรือเป็นเจ้าของ
คอนโดมิเนียมในจังหวัดเชียงใหม่ และได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของ Taro Yamane ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนไว้เท่ากับ 5% และเมื่อค านวณด้วยสูตร
ของ Taro Yamane ท าให้ไดขนาดของกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 หน่วยตัวอย่าง จากนั้นผู้วิจัยจะท า
การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ตามสถานที่ซึ่งคือคอนโดมเนียมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ดังนี้  
 ช่วงที่ 1 วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2562 จ านวน 200 คน 
 ช่วงที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2562 จ านวน 200 คน 
 1.3.3 การตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
  1.3.3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับรายได้เฉลี่ย ระดับการศึกษา และอาชีพ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ได้แก่ 
ความจ าเป็นและความต้องการ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม อันได้แก่ สภาพแวดล้อมภายใน และ
สภาพแวดล้อมภายนอก 
  1.3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ซึ่งคือกระบวนการในการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียม อันประกอบไปด้วย การตระหนักถึงปัญหา การสืบค้นข้อมูล การประเมินทางเลือก 
และการตัดสินใจ 
 
1.4 กำรก ำหนดกรอบแนวคิด 
 ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคชาวจีนในจังหวัด
เชียงใหม่ งานวิจัยนี้ได้แบ่งกลุ่มปัจจัยออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ คุณสมบัติส่วนบุคคล แรงจูงใจ และ
สภาพแวดล้อม และก าหนดให้ตัวแปรตาม คือ กระบวนการในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของ
ผู้บริโภค และในการวิเคราะห์ผู้วิจัยจะท าการทดสอบแบบ Univariate analysis หรือการทดสอบโดย
ค านึงถึงตัวแปรอิสระเพียงตัวแปรเดียวและวิเคราะห์ผลที่มีต่อตัวแปรตาม ซึ่งสามารถแสดงกรอบ
แนวคิดในการวิจัยได้ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1.1: กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
       ตัวแปรอิสระ                                                      ตัวแปรตำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.5 สมมุติฐำนของกำรวิจัย และวิธีกำรวิเครำะห์ 
 1.5.1 สมมุติฐานการวิจัย 
 ในการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจ และสภาพแวดล้อมที่มีต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ของผู้บริโภคชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ก าหนด
สมมติฐานในการวิจัยไว้ดังนี้ 
  1.5.1.1 ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคแต่ละรายควรมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อ เนื่องจากปัจจัยส่วนบุคคลมีส่วนในการก าหนดพฤติกรรมและแนวความคิด ซึ่ง
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  
  1.5.1.2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในระดับที่แตกต่างกันควรส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดเชียงใหม่ 

แรงจูงใจ 
1. ความจ าเป็น 
2. ความต้องการ 

สภาพแวดล้อม 
1. สภาพแวดล้อมภายใน 
2. สภาพแวดล้อมภายนอก 

คุณสมบัติส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. อาชีพ 
4. รายได้เฉลี่ย 
5. ระดับการศึกษา 
6. สถานภาพ 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียม 

1. การตระหนักถึงปัญหา 
2. การสืบค้นข้อมูล 
3. การประเมินทางเลือก 
4. การตัดสินใจ 
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  1.5.1.3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียมที่แตกต่างกัน ควรส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเช่นกัน 
 1.5.2 วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะอาศัยเครื่องมือทางสถิติ 2 ประเภท ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
  1.5.2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  1.5.2.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งเป็นการทดสอบประชากร
โดยอนุมานมาจากตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยจะท าการทดสอบโดยแบ่งออกตามวัตถุประสงค์ท่ีใช้ใน
การศึกษา ดังนี้  
   1.5.2.2.1 ในการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 จะใชสถิติทดสอบ t-test ใน
การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ 2 กลุม และจะใชสถิติทดสอบ F-test ในการ
ทดสอบความแตกตางของค่าเฉลี่ยตั้งแต 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว หรือ One-way ANOVA ทั้งนี้ จะท าการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 
   1.5.2.2.2 ในการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 จะใช้การวิเคราะห์ด้วย
แบบจ าลองถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
   1.5.2.2.3 ในการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 จะใช้การวิเคราะห์ด้วย
แบบจ าลองถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เช่นเดียวกับข้อที่ 2 
 
1.6 นิยำมศัพท์ 
 นิยามศัพท์ส าหรับงานวิจัยนี้ มีดังต่อไปนี้ 
 1.6.1 ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล เช่น เพศ อายุ  
 1.6.2 แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ อันเกิดจากความ
จ าเป็นและความต้องการเพ่ือพยายามให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 1.6.3 สภาพแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น
โดยรอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 
 1.6.4 กระบวนการตัดสินใจ หมายถึง ขั้นตอนในการด าเนินการตัดสินใจ โดยเริ่มจาก
การตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นท าการสืบค้นเพ่ือหาข้อมูล ท าการประเมินทางเลือกท่ีมี
และท าการตัดสินใจ 
 1.6.5 ประชากรสัตว์ หมายถึง กลุ่มของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน และสามารถขยายพันธ์ได้ในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
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 1.6.6 คอนโดมิเนียม หมายถึง สถานที่ท่ีใช้เพื่ออยู่อาศัย โดยมีลักษณะเป็นห้องหลาย
ห้องๆอยู่รวมกันบนอาคารเดียว ซึ่งเป็นสถานที่อยู่อาศัยที่ผู้บริโภคชาวจีนนิยมซื้อในจังหวัด
เชียงใหม่ 
 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจ และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ มีแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ลักษณะทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่ 
 2.2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติส่วนบุคคล 
 2.3 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ 
 2.4 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม 
 2.5 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
 
2.1 ลักษณะทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่ 
 จังหวัดเชียงใหม่มีพ้ืนที่เขตเมืองใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทยรองจากกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นเมืองหลวง โดยจังหวัดเชียงใหม่มีประชากรอาศัยอยู่ในเขตเมืองและบริเวณรอบเขตเมือง
ประมาณ 960,906 คน แต่เดิมจังหวัดเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 24 อ าเภอ โดยมีอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางหรือใจกลางของจังหวัด ต่อมาได้มีการแต่งตั้งอ าเภอใหม่ ซึ่งคือ อ าเภอ
กัลยาณิวัฒนา เมื่อปี พ.ศ. 2552 ซึ่งกลายเป็นอ าเภอล าดับที่ 25 ของจังหวัดเชียงใหม่ และนับเป็น
อ าเภอล่าสุดของประเทศไทย 
 จังหวัดเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาหลายร้อยปี เดิมจังหวัดเชียงใหม่คือเมืองหลวง
แห่งอาณาจักรโบราณชื่ออาณาจักรล้านนา และมีภาษาเมืองหรือที่ค าท้องถิ่นเรียกว่า ค าเมือง เป็น
ภาษาท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่มีเอกลักษณ์และความเฉพาะตัวทั้งด้านประเพณี วัฒนธรรม และมี
แหล่งท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากมาย และได้รับการประกาศและแต่งตั้งให้เป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์
ของโลกทางด้านหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ก าลังพิจารณาสมัครเมืองมรดก
โลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) นอกจากนั้นแล้วเชียงใหม่ยังถือเป็นศูนย์กลางด้านดาราศาสตร์
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นที่ตั้งของหอดูดาวแห่งชาติ และเป็นที่ตั้งของอุทยานดาราศาสตร์
แห่งชาติ 
 
2.2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติส่วนบุคคล 
 แนวคิดเก่ียวกับคุณสมบัติส่วนบุคคลได้ถูกอธิบายไว้ในเอกสารการวิจัยต่าง ๆ ซึ่งอาจอยู่
ภายใต้แนวคิดหรือทัศนคติของผู้วิจัย แต่สามารถสรุปไว้ได้ ดังนี้ 
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 กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548) กล่าวว่า ความหลากหลายของบุคคลในองค์กรหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ทางด้านพฤติกรรม ประสิทธิภาพในการท างาน ตลอดจนความนึกคิดต่างมีสาเหตุ
ส าคัญมาจากความหลากหลายทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ 
 1. อายุและการท างาน (Age and Job Performance) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับ
ประสิทธิภาพในการท างานเป็นไปได้ในสองทาง โดยผลการท างานหรือประสิทธิภาพของการท างาน
ของแต่ละบุคคลมีแนวโน้มจะลดน้อยลงเมื่อแรงงานมีอายุเพ่ิมข้ึน แต่อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึง
ประสบการณ์ซึ่งก็นับว่ามีส่วนในสร้างประสิทธิภาพในการท างาน เราจะพบว่า แรงงานที่มีอายุมากมัก
มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่าแรงงานที่มีอายุน้อยกว่า ส่งผลให้การท างานเกิดประสิทธิภาพสูง
กว่าแรงงานที่อายุน้อย 
 2. เพศและการท างาน (Gender and Job Performance) ในปัจจุบันความสามารถในการ
เรียนรู้ การแก้ไขปัญหาในการท างาน ตลอดจนการปรับตัวทางสังคม พบว่าไม่มีความแตกต่างกันมาก
อย่างเช่นในอดีต แต่เพศชายอาจมีความคิดก้าวไกล มีความคิดในเชิงรุก และคาดหวังในการประสบ
ความส าเร็จมากกว่าเพศหญิง ในขณะที่เพศหญิงจะมีลักษณะอ่อนไหวและคล้อยตามมากกว่าเพศชาย 
 3. สถานภาพการสมรสและการท างาน (Marital Status and Job Performance) พบว่า
สถานภาพก็มีส่วนในการก าหนดการท างาน โดยจากการวิจัยพบว่าพนักงานที่มีสถานภาพสมรสมักจะ
มีอัตราการลาออกหรือขาดงานน้อยกว่าผู้ที่มีสถานภาพโสด อีกทั้งความพึงพอใจในงานของผู้ที่ได้รับ
การสมรสแล้วสูงกว่าผู้ที่เป็นโสด นอกจากนี้ ผู้ที่มีสถานภาพสมรสมักมีความรับผิดชอบ และเห็น
คุณค่าของงาน และมีความภักดีต่อสถาบันผู้จ้างงานมากกว่าผู้ที่เป็นโสดอีกด้วย 
 4. ความอาวุโสในการท างานกับการท างาน (Tenure and Job Performance) ความอาวุโส
ถูกพบว่ามีความสัมพันธ์ต่อการท างาน โดยผู้อาวุโสมักจะมีผลงานที่มากกว่าหรือดีกว่าผู้ที่อาวุโสน้อย
กว่าหรือผู้ที่เพ่ิงเริ่มงานใหม่ นอกจากนี้ผู้อาวุโสมักจะมีความพึงพอใจในการท างานมากกว่าคนเพ่ิงเริ่ม
ท างาน 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวถึง ลักษณะทางประชากรศาสตร์ว่าคือลักษณะโดยทั่วไป
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชากร อันได้แก่ อายุ เพศ รายได้โดยเฉลี่ย ระดับการศึกษาสูงสุด
หรือจ านวนปีที่ได้รับการศึกษา ตลอดจนอาชีพ โดยเหล่านี้ล้วนเป็นเกณฑ์ส าคัญที่นักการตลาดใช้ใน
การแบ่งส่วนตลาดและก าหนดตลาดเป้าหมาย โดยมีงานวิจัยจ านวนมากที่ค านึงถึงปัจจัยในด้านนี้เมื่อ
ท าการศึกษาพฤติกรรมของบุคคล และงานวิจัยโดยส่วนใหญ่ก็พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่
แตกต่างกัน ย่อมจะส่งผลให้มีลักษณะทางจิตวิทยาที่แตกต่างกันอีกด้วย โดยวิเคราะห์จากปัจจัย 
ดังต่อไปนี้ 
 1. เพศ (Sex) เพศถูกพบว่ามีส่วนท าให้เกิดความแตกต่างในด้านพฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร 
โดยเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะมีความต้องการส่งและรับข้อมูลมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้
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เพียงแค่มีเป้าหมายเพื่อการรับและส่งข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้รับส่งข้อมูลเหล่านั้นด้วย ดังนั้น เพศเป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ส าคัญ ดังนั้นนักการ
ตลาดมีความจ าเป็นต้องศึกษาตัวแปรนี้อย่างละเอียดรอบคอบ เนื่องจากปัจจุบันอิทธิพลของเพศต่อสิ่ง
ต่างๆ ทั้งด้านการท างานและพฤติกรรมในการบริโภคต่างปเปลี่ยนแปลงจากแต่ก่อน เช่น ในปัจจุบัน
เพศหญิงมีการท างานนอกบ้านมากขึ้นจนอาจมีสัดส่วนไม่แตกต่างจากผู้ชาย ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการท างานของเพศหญิง ตลอดจนสินค้าที่ช่วยลดระยะเวลาในการท างานบ้านย่อมเป็นที่
ต้องการมากขึ้น ซึ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเพศ 
 2. อายุ (Age) อายุเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ก าหนดตลาดเป้าหมายได้ เนื่องจากผู้บริโภคในช่วง
อายุแตกต่างกันย่อมมีพฤติกรรมการบริโภคหรือความต้องการสินค้าที่มีลักษณะแตกต่างกัน ดังนั้น 
นักการตลาดจึงต้องค านึงถึงปัจจัยด้านอายุของผู้บริโภคด้วย ในปัจจุบันนักการตลาดได้ท าการศึกษา
ถึงความต้องการของตลาดส่วนเล็ก (Niche market) โดยให้ความส าคัญกับอายุว่าเป็นปัจจัยที่ท าให้
คนมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านความคิดและพฤติกรรม โดยผู้ที่มีอายุน้อยมักจะมีความคิดท่ีค่อนข้าง
เป็นอิสระ ยึดถือยึดมั่นในอุดมการณ์และมีมุมมองต่อโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมาก ในขณะที่คนที่
อายุมากมักจะมีความคิดในเชิงอนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระเบียบประเพณี มีความระมัดระวังใน
การท าสิ่งต่าง ๆ สูง และมักจะมองโลกในแง่ร้าย ทั้งนี้อาจเกิดข้ึนจากช่วงชีวิตที่ผ่านมาหรือจาก
ประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างและไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ ลักษณะด้านการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็พบว่า
มีความแตกต่างกันตามอายุ โดยผู้ที่มีอายุมากมักจะใช้สื่อส าหรับแสวงหาข่าวสารที่มีสาระเนื้อหา
ส าคัญมากกว่าข่าวบันเทิงหรือเพ่ือความสนุกสนาน 
 3. การศึกษา (Education) นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีความส าคัญเป็น
อย่างมาก เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อค่านิยม ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรม โดยผู้ที่มี
ระดับการศึกษาสูงมักจะไตร่ตรองข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบ จึงมักไม่เชื่อถือในสิ่งที่ได้ยินมาโดยง่าย
เมื่อเปียบเทียบกับผู้ที่ด้อยการศึกษา นอกจากนี้ช่องทางในการหาข้อมูลข่าวสารหรือแหล่งข้อมูลก็
พบว่าแตกต่างกัน โดยผู้ที่มีการศึกษาสูงมักมีการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือวิทยุ
ในการแสวงหาข้อมูล ในขณะที่ผู้ที่ด้อยการศึกษามักแสดงหาข้อมูลจากผู้อ่ืน หรือรับฟังแบบปากต่อ
ปาก  
 4. รายได้ (Income) นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ก าหนดส่วนตลาดโดยนักการตลาดจ าเป็นต้อง
เปรียบเทียบและให้น้ าหนักระหว่างขนาดของตลาดกับคุณภาพของตลาด โดยทั่วไปผู้บริโภคท่ีมีรายได้
สูงหรือมีฐานะร่ ารวยมักเป็นที่สนใจของนักการตลาดแต่ผู้บริโภคในกลุ่มนั้นก็จะมีขนาดตลาดที่เล็กกว่า
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต่ า ปัญหาประการหนึ่งของการแบ่งส่วนตลาดโดยพิจารณาจากรายได้ของผู้บริโภค
ก็คือ รายได้อาจไม่ใช่เป็นเพียงปัจจัยเดียวที่ก าหนดพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค โดยในการเลือกซื้อ
สินค้าของผ็บริโภคอาจเป็นผลมากจากรูปแบบในการด ารงชีวิต รสนิยม ตลอดจนค่านิยม เป็นต้น 
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นอกจากนี้ การเลือกซ้ืออาจเกิดข้ึนจากอาชีพ ดังที่เห็นถึงความต้องการสินค้าบางอย่างที่มีมากใน
ผู้บริโภคบางอาชีพ เป็นต้น ดังนั้น นักการตลาดส่วนใหญ่จึงมักรวมเอาปัจจัยรายได้เข้ากับปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์อ่ืนๆ อาทิ กลุ่มรายได้อาจจะเกี่ยวข้องกับอายุและการประกอบอาชีพ เป็นต้น 
 กวี บูรพสายันห์ (2554) ได้ท าการศึกษาอิทธิพลความเชื่อเกี่ยวกับศาสตร์ฮวงจุ้ยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในย่านถนนพระราม 3 และพบว่า ผู้ที่ท าการซื้อโดยส่วนใหญ่ 
(พิจารณาผลจากค่าของกลุ่มตัวอย่าง) เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 45 - 54 ปี สถานภาพสมรสและอยู่
กับครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมีประมาณ 2-3 คน และมีเชื้อสายจีน การศึกษาส่วนมากเป็นระดับ
ปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยในแต่ละเดือนอยู่ระหว่าง 
25,000 - 34,999 บาท  
 จุฑามาศ พัดวิจิตร (2557) ได้ท างานวิจัย เรื่องกลยุทธ์การเจาะตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าของประชากรวัยท างานทั้งชายและหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
การศึกษาเรื่องกลยุทธ์การเจาะตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าของ
ประชากรวัยท างานทั้งชายและหญิงในเขตกรุงเทพฯ การศึกษาในครั้งนี้ พบว่า จากตัวอย่าง 385 คน 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือเพศหญิง มีอายุระหว่าง 40-49 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่
ประมาณ 30,001 – 40,000 บาท ภายในครอบครัวมีจ านวนสมาชิกประมาณ 3 คน ซึ่งเป็นคน
กรุงเทพและปริมณฑล ในส่วนของพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่จะมี 2 ห้องนอน 
เลือกซื้อห้องขนาดพ้ืนที่ 55 – 64 ตารางเมตร และราคาซื้อโดยเฉลี่ยคือ 1.5 – 2 ล้านบาท มี
ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาคอนโดมิเนียนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อประมาณ 4-6 เดือน และเมื่อจะท า
การตัดสินใจ พบว่า การตัดสินใจซื้อโดยส่วนใหญ่มากจากการตัดสินใจของตนเอง โครงการ
คอนโดมิเนียมที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันด าเนินงานโดยบริษัท Origin Property สาเหตุที่ท าให้ตัดสินใจ
เลือกอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมในโครงการคือความสะดวกสบาย คอนโดมิเนียมที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน
อยู่ในมีนบุรีจ านวน 58 ราย วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อโครงการคอนโดมิเนียมเลือกจากความ
สะดวกสบายในการเดินทางระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียม 2 ปีจ านวนครั้งที่ไปเยี่ยมชม
โครงการก่อนการตัดสินใจซื้อ 3 – 4 ครั้ง ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมผ่าน
สื่อนิตยสาร นอกจากนี้การวิเคราะห์ระดับอิทธิพลของแต่ละปัจจัยในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
พบว่า กลยุทธ์การเจาะตลาดคอนโดมิเนียมด้านส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางจ าหน่าย ด้านราคา 
ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในภาพรวมมีอิทธิพลในระดับมาก 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมอยู่ในระดับมาก นอกจากนั้น ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาดและปัจจัยด้านราคาไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าของ
ประชากรวัยท างานทั้งชายและหญิงในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย 
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ปัจจัยด้านการเพ่ิมช่องทางจ าหน่ายและปัจจัยด้านปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์พบว่าส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าของประชากร วัยท างานทั้งชายและหญิงในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 
 สุนิชา ทิพยไกรศร (2559) ได้ท าการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อ
การตัดสินใจซื้อบ้านของการเคหะแห่งชาติในเขตพัทยา กรณีศึกษาผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้อ
อาทรจังหวัดชลบุรีเนินพลับหวาน ทั้งนี้จากการสอบถามผู้ที่พักอาศัยอยู่ในโครงการบ้านเอ้ืออาทร
จังหวัดชลบุรีเนินพลับหวาน จ านวน 310 ครัวเรือน โดยสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic 
Sampling) พบว่าก่อนที่จะอยู่อาศัยในโครงการเนินพลับหวานผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่อยู่บ้านเช่า เหตุผล
ที่ซื้อ คือ ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ใช้ระยะเวลาการตัดสินใจซื้อน้อยกว่า 6 เดือน นโยบาย 
ช่วยเหลือทางด้านที่อยู่อาศัยพบว่ามีผลในการตัดสินใจซื้อ ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับบ้าน
เดี่ยว 2 ชั้น และต้องการเนื้อที่ประมาณ 26-35 ตารางวา ระดับความส าคัญในการตัดสินใจซื้อบ้าน
โครงการบ้านเอ้ืออาทรเนินพลับหวานในภาพรวมมีอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง แต่พบว่าปัจจัยด้าน
ราคามีอิทธิพลระดับมากต่อการตัดสินใจ รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ 
และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ     
 
2.3 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) กล่าวว่าการจูงใจและสิ่งจูงใจหมายถึงสิ่งต่างๆ ที่มีส่วนในการ
กระตุ้นการตัดสินใจหรือพลังภายในของแต่ละบุคคลให้เกิดการปฏิบัติ โดยแบบจ าลองของ
กระบวนการเกิดพฤติกรรมอันเป็นผลมากจากการถูกกระตุ้น สามารถเรียงล าดับได้ดังนี้  
เริ่มต้นจากสภาพความตึงเครียด (Tension) อันเกิดจากความความจ าเป็น (Need) ความต้องการ 
(Wants) และความปรารถนา (Desire) ของบุคคลที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง และสิ่งเหล่านี้จะ
ผลักดันให้เกิดเป็นพฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติขิงบุคคลเพื่อผลักดันตนเองให้ไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายนั่นคือการได้รับการตอบสนองในความต้องการ และบรรเทาความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากการ
ไม่ได้รับการเติมเต็ม 
 อุไรวรรณ แย้มนิยม (2537) กล่าวถึงกระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคว่าเป็น
กระบวนการทางจิตวิทยาที่ข้ึนอยู่กับปัจจัยภายในของตัวผู้ซื้อรวมถึงปัจจัยภายนอกหรือสิ่งจูงใจในการ
ซื้อ (Buying Motives) ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 2.3.1 สิ่งจูงใจพ้ืนฐาน คือ สิ่งจูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง 
ซึ่งโดยทั่วไปมักเป็นสินค้าจ าเป็น หรือสินค้าที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ จึงไม่จ าเป็นต้องอาศัย
แรงจูงใจพิเศษ เช่น การซื้อบ้าน โทรทัศน์ รถ เป็นต้น 
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 2.3.2 สิ่งจูงใจในการเลือกซ้ือ มักเป็นแรงจูงใจที่เกิดจากตรายี่ห้อหรือชนิดของสินค้าและ
บริการ เช่น การซื้อโทรศัพท์มือถือของแอปเปิ้ล (Apple, Iphone) หรือซัมซุง (Samsung) หรือขนาด 
สี คุณสมบัติ รูปลักษณ์ เป็นต้น ที่ล้วนแล้วกระตุ้นให้คนเกิดความอยากได้และน าไปสู่การซื้อ 
 2.3.3 สิ่งจูงใจด้านเหตุผล (Rational Motives) หมายถึง สิ่งจูงใจที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักเหตุผล 
และแนวคิดตามหลักทางเศรษฐศาสตร์ กล่าวคือ ผู้บริโภคที่มีความเป็นเหตุเป็นผลตามหลัก
เศรษฐศาสตร์จะท าการตัดสินใจเลือกโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งความ
พึงพอใจนั้นนอกจากเกิดจากการจ านวนสินค้าและบริการที่ท าการบริโภคแล้วยังพิจารณาจาก 
คุณภาพและราคาร่วมด้วย เรียกว่าเกณฑ์วัตถุประสงค์รวม  
 2.3.4 สิ่งจูงใจด้านอารมณ์ (Emotional Motives) หมายถึง สิ่งจูงใจอันเกิดขึ้นจากดุลพินิจ
ส่วนตัวหรือการใช้ความรู้สึกในการคัดเลือกสิ่งที่ต้องการ เช่น ความรักใคร่ชอบพอ ความเป็นมิตร 
ความกลัว ความภาคภูมิใจ เป็นต้น โดยผู้บริโภคจะใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการเลือกเพ่ือตอบสนอง
ความพึงพอใจสูงสุด ซึ่ง ผู้ที่ซื้อสินค้ากระทันหันส่วนมากจะใช้สิ่งจูงใจด้านอารมณ์มากกว่าสถานการณ์
ซื้อลักษณะอื่น   
 2.3.5 สิ่งจูงใจอุปถัมภ์ คือ การตัดสินใจซื้อแบบเฉพาะเจาะจงของผู้บริโภคจากร้านค้าหรือ
สถานบริการแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นการเฉพาะ ด้วยเหตุผลเฉพาะ เช่น ราคาถูก ความสะดวกของสถานที่ 
ชื่อเสียงของผู้ให้บริการและการส่งเสริมการขาย ความหลากหลายของสินค้า เป็นต้น 
 2.3.6 สิ่งจูงใจผสม หมายถึง สิ่งจูงใจที่เกิดขึ้นจากการรวมกันของสิ่งจูงใจด้านอารมณ์และ
และสิ่งจูงใจทางด้านเหตุผล โดยทั่วไปแล้วการจูงใจเปนสภาพภายในของแต่ละบุคคล ซึ่งจะผลักดันให
เกิดเป็นพฤติกรรมต่าง ๆ เพ่ือใหบรรลุตามเป้าหมาย (Soloman, 2002) อย่างไรก็ตามการจูงใจที่
เกิดข้ึนจากภายในตัวบุคคลอาจจะถูกกระทบจากปจจัยอ่ืน ๆ และเปลี่ยนแปลงแรงผลักดันภายในตัว
บุคคลได้ เช่น สภาพแวดล้อม สภาพสังคม วัฒนธรรม เป็นต้น 
 ฤทัย เตชะบูรณเทพาภรณ์ (2554) ได้ศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจและปัจจัยทางการตลาด
บนเฟซบุค (Facebook) ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ จาก
การสอบถามกลุ่มตัวอย่างซึ่งคือลูกค้าจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นเป็นเพศหญิง อายุประมาณ 16-25 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 15,000 
บาท และมีระยะเวลาในการใช้งานเฟซบุคโดยเฉลี่ยประมาณ 2-4 ชั่วโมงต่อวัน ส าหรับผู้ตอบ
แบบสอบถามมีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อธิปรายเป็นประเด็นได้ดังนี้ มีระดับแรงจูงใจ
ด้านเหตุผลในระดับปานกลาง มีระดับแรงจูงใจด้านอารมณ์อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้กิจกรรมที่สร้าง
แรงจูงใจมีอิทธิพลมากเป็นอันดับแรกคือ การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมบนหน้าแฟนเพจ (Fan Page หรือ 
Facebook Page) ส าหรับปัจจัยทางการตลาดบนเฟซบุคด้านผลิตภัณฑ์พบว่าอยู่ในระดับที่มีผลต่อ
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การตัดสินใจมาก โดยตราสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักจะมีผลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด รองลงมา
คือปัจจัยทางด้านการตลาดโดยเฉพาะการส่งเสริมการตลาดบนเฟสบุ๊ค ซึ่งพบว่ามีผลต่อการตัดสินใจ
เฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมจะพบว่า การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การ
ส่งเสริมการขาย และการออกข่าว และการตลาดทางตรง โดยการเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่อสังคม
ขององค์การท าให้มีผลต่อการตัดสินใจมากเป็นอันดับแรก 
 ธงชัย ชูสุ่น (2556) ได้ท าการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ชื่อเสียง และ
ภาพลักษณ์ขององค์กร ที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม โดยท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุต่ ากว่า 25 ปี เป็นนักศึกษามากกว่า 
และสถานภาพโสด ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีสมาชิกในครอบครัวจ านวน 
3-4 คน มีรายได้เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 20,001- 40,000 บาท มีที่อยู่อาศัยเดิม คือ อพาร์ทเมนท์หรือแมนชั่น 
มีงบประมาณในการซื้อคอนโดมิเนียมอยู่ที่ประมาณ 1.51-2 ล้านบาท ต้องการพ้ืนที่ใช้สอย 31-40 
ตารางเมตร มีแหล่งที่ใช้ในการค้นข้อมูล คือ อินเตอร์เน็ต ระยะเวลาที่ใช้ตัดสินใจซื้อหลังจากเยี่ยมชม 
1-3 เดือน มีผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อคือ บิดา-มารดา/ญาติพ่ีน้อง ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดส่งผลในระดับมากที่สุด โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสะดวกในการเดินทาง 
นอกจากนี้ปัจจัยด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร โดยรวมพบว่าสร้างอิทธิพลในระดับมากท่ีสุด 
ส่วนปัจจัยด้านการตัดสินใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน  
 เจริญจติต์ ผจงวิริยาทร (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในไทยมีการแข่งขันกันสูง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครจึงถูก
ศึกษาขึ้นโดยผู้วิจัย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (ประกอบด้วย ปัจจัยบุคลากร ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ปัจจัยด้านสถานที่/ท่ีตั้ง ปัจจัย
กระบวนการ และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ) และ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ (ได้แก่ ปัจจัย
ด้านเพศ ปัจจัยด้านอายุ ปัจจัยสถานภาพสมรส จากกลุ่มตัวอย่าง 390 ตัวอย่าง พบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานครของประชากรใน
กรุงเทพมหานครมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านสถานที่ ส่วนปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมนั้น พบว่า มีเพียงปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนเท่านั้น ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมใน กรุงเทพมหานครของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร งานวิจัยนี้ อาจจะช่วยผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจ เกี่ยวกับคอนโดมิเนียมสามารถน า
ข้อมูลจากการวิจัย ไปใช้ในเติมเต็มความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดธุรกิจคอนโดมิเนียมในอนาคต 
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2.4 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
 สภาพแวดล้อมคือทุกสิ่งที่อยู่ล้อมรอบตัวมนุษย์ ซึ่งอาจเป็นสภาพแวดล้อมของปัจจักบุคคล 
หรือสภาพแวดล้อมของกลุ่มหรือชุมชนก็ได้ เช่น สภาพแวดล้อมในชุมชน สภาพสังคม รวมถึง
วัฒนธรรม (ชุติมา มาลัย, 2538) ซึ่งสภาพแวดล้อมต่างมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ความนึกคิด และ
ค่านิยมของแต่ละบุคคล ทั้งนี้สภาพแวดล้อมสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 
 2.4.1 สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment) คือ สภาพแวดล้อมที่มนุษย์
เป็นผู้สร้างสรรค์ข้ึน และนับเป็นสภาพแวดล้อมที่ส าคัญมากท่ีสุด สภาพแวดล้อมอาจเปลี่ยนแปลงไป
ตามเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม เช่น การเปลี่ยนของสภาพอาคารบ้านเรือน เครื่องมือ 
กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ความเชื่อ เป็นต้น 
 2.4.2 สภาพแวดล้อมทางสังคม (Social Environment) หมายถึงผู้คนหรือกลุ่มคนที่อยู่
ล้อมรอบเราหรืออยู่โดยรอบโดยทั่วไป ทั้งที่มีมีกิจกรรมร่วมกันหรือไม่มีกิจกรรมร่วมกันก็ได้ 
 2.4.3 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) คือสภาพแวดล้อมที่เกิดข้ึน
เองตามธรรมชาติและนับว่ามีความส าคัญและมีส่วนในการก าหนดความเป็นอยู่และพฤติกรรมของคน
อย่างมาก เช่น อุณหภูมิของพ้ืนที่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เป็นต้น  
 บวร วัฒนา (2544) ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อมหมายความรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่นอก
องค์การ อันได้แก่ ลักษณะของสังคม ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สภาพการเมือง โครงสร้างกฎหมาย 
วัฒนธรรมและนิเวศวิทยา เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ 
 บัณฑิต เสาวภาภรณ์ (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่ก าหนดแนวทางการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียมในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน พบว่า อิทธิพลของ
ปัจจัยในด้านเพศ รายได้เฉลี่ยของบุคคล อาชีพ ตลอดจนจ านวนสมาชิกในครัวเรือน ไม่พบว่ามี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกัน ในขณะที่อายุเป็นเพียงปัจจัยเดียวในกลุ่มของปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ที่มีส่วนส าคัญต่อการก าหนดแนวทางการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม นอกจากนี้ 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีความสัมพันธ์ต่อแนวทางการตัดสินใจเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียมในทิศทางเดียวกัน ในระดับสูง แต่ปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะในด้านเศรษฐกิจ ด้าน
การเมือง และด้านสังคม ต่างก็ไม่มีความสัมพันธ์ต่อแนวทางการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 สุนทรา พงษ์ภักดี (2558) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับ
ซูเปอร์ลักชัวรี (Super Luxury) ริมแม่น้ าเจ้าพระยาที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณา
ปัจจัยด้านกายภาพ ท าเลที่ตั้งของโครงการ สภาพแวดล้อม ราคา กลยุทธ์ทางการตลาด และ
ภาพลักษณ์ของบริษัท ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ระดับซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ 
ริมแม่น้ าเจ้าพระยา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาข้อมูลเชิงลึก จากการสัมภาษณ์จ านวน ทั้งหมด 
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8 ท่าน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ที่ตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมริมแม่น้ า เจ้าพระยา และ
กลุ่มผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมริมแม่น้ าเจ้าพระยา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อคอนโดมิเนียมริมแม่น้ า เจ้าพระยาซึ่งประกอบไปด้วย 6 ปัจจัย โดยเรียงล าดับระดับ
ความส าคัญมากท่ีสุดไปหาน้อยดังนี้ 1. ปัจจัยด้านท าเลและที่ตั้งโครงการ โดยให้พิจารณาจากท าเล
ที่ตั้งสะดวกสบายในการเดินทาง 2. ปัจจัยด้านกายภาพ โดยพิจารณาจากคุณประโยชน์ในการใช้งาน 
เช่น การออกแบบแปลนห้อง ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยภายในห้อง เป็นต้น 3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม โดย
พิจารณาจากภูมิทัศน์และ สภาพแวดล้อมภายในโครงการ 4. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของบริษัท โดยให้
ความส าคัญกับเรื่อง ตราสินค้า และชื่อเสียงของบริษัท ท าให้มั่นใจในคุณภาพ การบริการ และการ
รับประกันของโครงการ 5. ปัจจัยด้านราคา โดยพิจารณาจากราคาขายมีความเหมาะสมกับคุณภาพ
โดยรวมของโครงการ และ 6. ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาด 
 ภูวิศ สิงหสกุลชัยชาญ (2558) ท าการศึกษาปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ประเภท High Rise หรือคอนโดมิเนียมที่มีความสูงเกินกว่า 8 ชั้น ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
พิจารณาจากปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด (7P’s) และปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ โดย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้ข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือปรับปรุง
รูปแบบตลอดจนพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวสูงให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผล
การศึกษาในด้านประชากรศาสตร์พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ส่งผลกับการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค ยกเว้นปัจจัยด้านเพศ รายได้ และอายุ ที่ไม่พบว่าสร้างการตัดสินใจในการเลือกซื้อคอนโดที่
แตกต่างกัน นอกจากนี้ ในการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่ามี 6 ปัจจัยจาก
ทั้งหมด 7 ปัจจัย (หรือ 7P’s) ที่ส่งผลในทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมประเภทสูงเกินกว่า 
8 ชั้นในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถเรียงล าดับขนาดผลกระทบจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้าน
สภาพแวดล้อมของโครงการ ด้านกระบวนการขาย ด้านราคา คุณภาพของอาคารและการก่อสร้าง 
จ านวนที่จอดรถ ด้านพนักงานขาย ด้านคุณลักษณะเพ่ิมเติม คุณภาพเฟอร์นิเจอร์ และด้านความ
สะดวกสบาย  
 
2.5 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
 ในการอธิบายการะบวนการตัดสินใจซื้อของบุคคล งานวิจัยฉบับนี้อ้างถึงค าอธิบายของ พัชร
นันท์ กลั่นแก้ว (2554) ซึ่งได้อธิบายกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคว่าสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 
ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นที่ 1 คือ การรับรู้ถึงปัญหา ซึ่งหมายถึง การที่ผู้บริโภคถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าต่าง ๆ ทั้งที่เกิด
จากภายในตนเอง หรือเกิดจากสิ่งกระตุ้นจากภายนอก จนท าให้ผู้บริโภคเกิดการตระหนักและรับรู้ถึง
ปัญหาความต้องการของตน โดยปกติแล้ว นักการตลาดมักให้ความส าคัญกับขั้นตอนนี้และพยายาม
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หาเหตุผลหรือสร้างสิ่งกระตุ้นเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ เช่น กระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อเสื้อผ้า โดย
ออกแบบลวดลายหรือดีไซน์รูปแบบใหม่ๆ และเสนอให้แก่ผู้ที่นิยมแต่งกายตามกระแสนิยมหรือทันยุค
สมัย หรือเสนอขยายรถยนต์ขนาดเล็กท่ีเหมาะส าหรับการขับขี่ในเมือง หรือใช้วิธีการจัดการส่งเสริม
การขาย เช่น ลดราคา ให้ของแถม เพื่อกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคท่ีต้องการความประหยัด แต่
ทั้งนี้การกระตุ้นอาจไม่ได้ผลดีเสมอไป ดังนั้น นักการตลาดจึงต้องใช้การท าซ้ าจนกว่าจะสัมฤทธิ์ผล 
และต้องท าการวิจัย ค้นคว้าเพ่ิมเติม เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของผู้บริโภค  
 ขั้นที่ 2 คือ การค้นหาข้อมูล ซึ่งหมายถึงขั้นตอนที่ผู้บริโภคจะเริ่มลงมือค้นหาข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ โดยจากขั้นที่ 1 เมื่อผู้บริโภคเกิดการรับรู้ถึงปัญหาและเกิดความต้องการแล้ว 
จากนั้นผู้บริโภคก็จะมีการแสวงหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ท่ีตนต้องการ เช่น คุณลักษณะ ประเภท ราคา 
สถานที่จ าหน่าย รวมถึงโปรโมชั่นของยี่ห้อต่าง ๆ ที่เสนอผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ดังนั้น นักการ
ตลาดควรจะสนใจถึงแหล่งข้อมูลที่ผู้บริโภคนิยมสืบค้น ตลอดจนอิทธิพลของแหล่งข้อมูลที่มีต่อการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
 ขั้นที่ 3 คือ การประเมินทางเลือก ซึ่งหมายถึงการคิดวิเคราะห์ทางเลือกแต่ละทางเพ่ือน าไปสู่
การตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด โดยเมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูลจากการสืบค้นตามข้ันตอนที่ผ่านมาแล้วก็
จะน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจของตน โดยเริ่มต้นจากการก าหนดเกณฑ์ความต้องการของตนไว้ใน
ใจ จากนั้นก็ท าการพิจารณาผลิตภัณฑ์ของแต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่น และท าการเปรียบเทียบข้อดีและ
ข้อเสียของแต่ละทางเลือก พร้อมกับเทียบเคียงกับคุณสมบัติที่ตนได้ก าหนดไว้ก่อนหน้า ทั้งนี้ใน
ขั้นตอนนี้จะมีการผสมกันของความเชื่อ เช่น ความเชื่อต่อตรายี่ห้อ หรือต่อองค์กร เป็นต้น ตลอดจน
ทัศนคติส่วนบุคคลซึ่งจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกหรือการซื้อของผู้บริโภค 
 ขั้นที่ 4 คือ การตัดสินใจเลือก ซึ่งหมายถึงผู้บริโภคจะท าการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด โดย
ภายหลังจากข้ันตอนที่ 3 ซึ่งคือการประเมินทางเลือก ผู้บริโภคจะมีทางเลือกท่ีเขาคิดว่าดีที่สุดส าหรับ
เขาอยู่ในใจ และน ามาสู่ขั้นตอนของการเกิดความตั้งใจที่จะซื้อ (Purchase Intention) อย่างไรก็ตาม
เมื่อผู้บริโภคจะลงมือปฏิบัติในขั้นต่อไปซึ่งคือการลงมือซื้อ ผู้บริโภคก็อาจประสบกับปัญหา หรือมี
ปัจจัยอื่นๆ เกิดแทรกซ้อนขึ้นมาได้ และส่งผลต่อการตัดสินใจ เช่น ปัจจัยทางด้านสังคม (Social 
Factors) ดังที่มักเกิดขึ้นกับคนในสังคมปัจจุบันที่กังวลกับการเป็นที่ยอมรับ หรือการถูกดูถูกจากคนใน
สังคม ท าให้การตัดสินใจซื้อสิ่งต่าง ๆ ด าเนินไปโดยไม่เป็นเหตุเป็นผล เช่น การตัดสินใจซื้อรถท่ีใช้ใน
เมืองควรเป็นรถยนต์ขนาดเล็กและประหยัดน้ ามัน แต่บางกลุ่มอาจกังวลเรื่องภาพลักษณ์และต้องการ
เป็นที่ยอมรับจึงตัดสินใจซื้อรถราคาแพงคันใหญ่ที่ไม่ประหยัดน้ ามัน และอาจไม่เหมาะกับสังคมเมือง 
เป็นต้น นอกจากนี้ การตัดสินใจยังขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านสถานการณ์ (Anticipated Situation 
Factors) ในบางครั้งเม่ือผู้บริโภคท าการตัดสินใจซื้อแล้วแต่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ไม่คาดคิด ก็
สามารถท าให้ผู้บริโภคเกิดความลังเลใจ เกิดการเปลี่ยนใจไม่ซื้อ หรือซื้อน้อยลงได้ เช่น โรงงานผลิต
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เกิดปัญหาถูกฟ้องว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า โรคระบาด เป็นต้น นักการตลาด
ทราบดีว่าเมื่อผู้บริโภคเกิดความตั้งใจที่จะซื้อ อาจไม่น ามาสู่การปฏิบัติจริงทั้งหมด เนื่องด้วยเหตุผล
ดังที่กล่าวมา ซึ่งนักการตลาดเรียกว่า การรับรู้ถึงความเสี่ยง (Risk Perception) ดังนั้น นักการตลาด
จึงต้องสื่สารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด โดยใช้ช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภค
ได้ทราบข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับสินค้า ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ และให้ค าแนะน า รวมถึงควรมี
การรับประกัน เพื่อช่วยเพิ่มความม่ันใจให้แก่ผู้บริโภคได้  

ขั้นที่ 5 คือ การประเมินภายหลังการซื้อ ซึ่งขั้นตอนนี้คือขั้นตอนสุดท้ายที่เกิดขึ้นหลังจากท่ีมี
การซื้อ โดยหลังจากที่ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นแล้ว ผู้บริโภคก็จะท าการประเมินผลการใช้
ผลิตภัณฑ์นั้น เป็นต้นว่าผู้บริโภคได้รับประโยชน์ครบถ้วนหรือถูกต้องตามท่ีกล่าวอ้างตามสรรพคุณ
ของสินค้าหรือไม่ และการประเมินก็จะเกิดข้ึนต่อไปเรื่อย ๆ ท าให้กระบวนการตัดสินใจซื้อมีความ 
ต่อเนื่อง ไม่ได้สิ้นสุดลงตรงแค่ขั้นตอนการซื้อ ซึ่งเมื่อประเมินหลังการใช้งานแล้วเกิดความพึงพอใจ ก็
จะน าไปสู่การบอกต่อ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักการตลาดคาดหวัง  
 การที่ผบูริโภคแตละคนเริ่มตนกระบวนการซื้อสินคาหรือบริการแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม
ผู้บริโภคเหล่านั้นต่างก็มีจุดหมายเดียวกัน คือตองการไดสินคาที่ดีท่ีสุดที่สามารถตอบเสนอความตอง
การและความพอใจของตนเองได้ พฤติกรรมการซื้อสินคาของผ ูบริโภคแบ่งออกเปน 4 ประเภท 
อ้างอิงตามเกณฑดานรูปแบบการตัดสินใจ และระดับการเก่ียวพันกับสินคา ดังนี้ (Assael, 1995, pp. 
5-7) 
 ประการแรก การตัดสินใจแบบสลับซับซอน เปนรูปแบบการซื้อสินคาในแบบที่ผูบริโภคท่ีมี
ความเกี่ยวพันสูง มีการตัดสินใจสลับซับซอนตอการเลือกตราสินคา 
 ประการที่สอง บริโภคท่ีมีความภักดีตอตราสินคา การซื้อของผูบริโภคเกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์อันดีที่เกิดขึ้นจากการได้ใช้สินคาหรือบริการตางๆ ท าใหเวลาในการตัดสินใจคอนขา
งน้อย 
 ประการที่สาม การตัดสินใจอยางจ ากัด เปนการตัดสินใจของผูบริโภคท่ีมีความเก่ียวพันใน
สินค้าคอนขางต่ า ท าให้จ าเปนตองใชกระบวนการตัดสินใจอยางรอบคอบ ซึ่งโดยทั่วไปมักเกิดขึ้นกับ
สินค้านวัตกรรม หรือสินคาที่เพ่ิงเขามาสู่ตลาด เป็นต้น 
 ประการสุดทาย การตัดสินใจแบบเฉื่อยชา เปนการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคท่ีมีความ
เกี่ยวพันกับสินคาต่ า ผูบริโภคจึงไมตองใชเวลาในการตัดสินใจมาก ซึ่งพบวา ผูบริโภคจะซื้อสินคาโดย
ไมเปนผลมาจากการภักดีตอตราสินคา 
 กฤษณะ กสิบุตร (2554) ได้ให้ความส าคัญกับอิทธิพลของปัจจัยทางด้านจิตวิทยาร่วมกับ
ปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยท าการศึกษากับการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
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จ านวน 391 คน และน ามาวิเคราะห์จนน าไปสู่ข้อสรุปที่ว่า ระดับการศึกษามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภค ด้านการค้นหาข้อมูล พฤติกรรมหลังการซื้อ และด้านภาพรวม นอกจากนี้ รายได้ต่อ
ครัวเรือนที่แตกต่างกันก็ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้นหาข้อมูล และ
พฤติกรรมหลังการซื้อแตกต่างกัน จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียม ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อและด้านภาพรวมแตกต่างกัน ปัจจัยด้านจิตวิทยาพบว่าด้าน
การเรียนรู้ ด้านบุคลิกภาพ และแนวคิดเกี่ยวกับตนเองมีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในพ้ืนที่
ดังกล่าว นอกจากนี้เมื่อท าการประมาณด้วยสถิติเชิงอนุมาณ ท าให้ได้สมการพยากรณ์ในภาพรวมของ
ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม คือ Yt = 1.363 + 0.158X1 
+ 0.091X2 + 0.174X3 + 0.214X5 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.649 และตัวแปร
เหล่านี้สามารถอธิบายตัวแปรตามได้ 41.5% 
 วิศิษฏ์พงศ์ พยัตตานนท์ (2559) ได้ท างานวิจัยเรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ระดับซุปเปอร์ลักซ์ ชัวรี่บริเวณพ้ืนที่พร้อมพงษ์และทองหล่อกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาโครงการ 
เทล่า ทองหล่อ 13 โครงการบีทนิค สุขุมวิท 32 และ โครงการคราม สุขุมวิท 26 คอนโดมิเนียมระดับ
ซุปเปอร์ลักซ์ชัวรี่เป็นคอนโดมิเนียมที่มีราคาสูงเฉลี่ย 280,000-500,000 บาท ต่อตารางเมตร ผู้ซื้อ
เป็นกลุ่มคนที่มีลักษณะเฉพาะและมีจ านวนน้อย แต่ผู้ประกอบการยังให้ความสนใจและผลิตสินค้า
อย่างต่อเนื่อง งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ กระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคตลอดจนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการดังกล่าว โดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามของ
ผู้ซื้อจ านวน 142 จากนั้นสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างมาสัมภาษณ์จ าานวน 36 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ซื้อคอนโดมิเนียมระดับซุปเปอร์ลักซ์ชัวรี่ทั้ง 3 โครงการกรณีศึกษามีอายุช่วง 41 – 50 ปี (ร้อยละ 
38.02) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 59.85) พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯชั้นใน ร้อยละ 45.78 อาชีพ ธุรกิจ
ส วนตัว (ร้อยละ 42.25) รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 200,001-300,000 บาทต่อเดือน และในการศึกษา
กระบวนการตัดสินใจทั้ง 5 ขั้นตอนเพ่ือวิเคราะห์ถึงความส าคัญของแต่ละขั้นตอน พบว่า ขั้นตอนที่
ส าคัญคือการแสวงรับข้าวสารของผู้ซื้อ ซึ่งเริ่มต้นจากการที่พนักงานขายส่วนใหญ่จะประชาสัมพันธ์
โครงการโดยโทรศัพท์ไปแจ้งให้ทราบโดยตรง จากนั้นจะมีการน าข้อมูลไปเสนอถึงท่ีบริการรับส่งดูห้อง
ตัวอย่าง เป็นต้น และในขั้นตอนตระหนักถึงความต้องการซื้อ ทั้งผู้ซื้อเพ่ือพักอาศัยเองและซื้อเพ่ือเก็บ
เป็นทรัพย์สินต้องการความสะดวกสบาย ใกล้สิ่งอ านวยความสะดวก ส่วนผู้ซื้อเพ่ือการลงทุนตระหนัก
ถึงการที่ คอนโดมิเนียมน าจะสามารถขายหรือเช้าได้รวดเร็วกว่าการซื้อบ้านแนวราบ ส าหรับขั้นตอน
การประเมินทางเลือก ผู้ซื้อทั้ง 3 กลุ่มมีการเปรียบเทียบกับโครงการอ่ืนในพ้ืนที่ก่อนการซื้อ ขณะที่ผู้
ซื้อเพ่ือพักอาศัยเองและผู้ซื้อเพ่ือการ ลงทุนมีการเปรียบเทียบกับโครงการอ่ืนนอกพ้ืนที่กรณีศึกษาด้วย 
ในขั้นตอนพฤติกรรมหลังการซื้อ ผู้ซื้อเพ่ือพักอาศัยเอง และซื้อเพ่ือเก็บเป็นทรัพย์สินวางแผนที่จะซื้อ
คอนโดมิเนียมระดับซุปเปอร์ลักซ์ชัวรี่อีก ส วนผู้ซื้อเพ่ือการลงทุนยัง ไม่มีการวางแผนที่จะซื้ออีก 
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นอกจากนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างนี้สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. 
ด้านท าเลที่ตั้ง ซึ่งสามารถเข้าออกโครงการได้หลายทาง มีสิ่งอ านวยความสะดวกในบริเวณโดยรอบ 
และมีแนวโน้มราคาที่ดินจะสูงขึ้น 2. ด้านราคา 3. ด้านวัสดุที่ใช้ก่อสร้างภายในห้องชุด โดยเฉพาะ
เรื่องยี่ห้อของวัสดุที่มีชื่อเสียงระดับโลกและความสะดวกในการหาอะไหล่มาเปลี่ยน งานวิจัยนี้แสดงให้
เห็นกระบวนการในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับซุปเปอร์ลักซ์ชัวรี่ งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ประกอบการต่อการท าความเข้าใจลักษณะการตัดสินใจซื้อของกลุ่มลูกค้าเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
โครงการอื่นอีกในอนาคต รวมถึงการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย 
 



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 ระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม โดย
พิจารณาจากปัจจัยด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล แรงจูงใจ และสภาพแวดล้อม กรณีศึกษาผู้บริโภคชาว
จีนในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
 
3.1 ประเภทและรูปแบบวิธีการวิจัย 
 ในการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทั้งสามด้านที่มีต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของชาวจีนใน
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) กล่าวคือมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม ที่มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) 
โดยประเด็นข้อมูลที่จะท าการสอบถามจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้งสามด้านที่ต้องการท าการศึกษา ได้แก่ 
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1.1 องค์ประกอบของแบบสอบถาม  
  3.1.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ซึ่ง
ใช้การวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal scale) อายุ และระดับรายได้เฉลี่ย ใช้การวัดแบบมาตร
เรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
  3.1.1.2 ข้อมูลแรงจูงใจ ประกอบด้วยความจ าเป็น ความต้องการข้อมูล ระดับความ
คิดเห็นด้านแรงจูงใจ ประกอบด้วยความจ าเป็น ความต้องการ โดยใช้การวัดแบบอันตราภาคชั้น 
(Interval Scale) 
  3.1.1.3 ข้อมูลสภาพแวดล้อม ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อม
ภายนอก โดยมีระดับการวัดแบบอันตราภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับเรียงล าดับ
จากน้อยที่สุดไปหามากท่ีสุด โดยแต่ละระดับมีคะแนนดังนี้  
   เห็นด้วยน้อยที่สุด  มีคะแนนเท่ากับ 1 
   เห็นด้วยน้อย  มีคะแนนเท่ากับ 2 
   เห็นปานกลาง  มีคะแนนเท่ากับ 3 
   เห็นด้วยมาก   มีคะแนนเท่ากับ 4 
   เห็นด้วยมากที่สุด  มีคะแนนเท่ากับ 5 
  จากนั้น น ามาค านวณหาค่าเฉลี่ย และแปลผลของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.21-5.00 หมายถึง มีผลมากท่ีสุด 
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   ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.41-4.20 หมายถึง มีผลมาก 
   ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.61-3.40 หมายถึง มีผลปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.81-2.60 หมายถึง มีผลน้อย 
   ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00-1.80 หมายถึง มีผลน้อยที่สุด 
  3.1.1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคชาวจีนใน
จังหวัดเชียงใหม่ ใช้การวัดแบบอันตราภาคชั้นเช่นเดียวกับแบบก่อนหน้า โดยจะให้คะแนนแตกต่าง
กันตามระดับการตัดสินใจ เรียงล าดับจากน้อยที่สุดไปหามากท่ีสุด ดังนี้  
   ระดับการตัดสินใจซื้อคอนโดน้อยที่สุด   มีคะแนนเท่ากับ 1 
   ระดับการตัดสินใจซื้อคอนโดน้อย   มีคะแนนเท่ากับ 2 
   ระดับการตัดสินใจซื้อคอนโดปานกลาง  มีคะแนนเท่ากับ 3 
   ระดับการตัดสินใจซื้อคอนโดมาก   มีคะแนนเท่ากับ 4 
   ระดับการตัดสินใจซื้อคอนโดมากที่สุด   มีคะแนนเท่ากับ 5 
  จากนั้น น ามาหาค่าเฉลี่ยและแปลผลเช่นเดียวกับข้อที่ 3.1.1.3  
 3.1.2 การทดสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือ (Content Validity and Reliability 
tests)  
  3.1.2.1 การทดสอบความเที่ยงตรง เป็นการทดสอบความถูกต้องของเนื้อหา โดย
ผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามท่ีร่างขึ้นส่งมอบให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรืออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหาและการตั้งข้อค าถาม จากนั้นจะท าการแก้ไขจนแบบสอบถามนั้นถูกต้อง 
  3.1.2.2 การทดสอบความน่าเชื่อถือ เป็นการทดลองใช้แบบสอบถามที่ปรับแก้ไขแล้ว
นั้นเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างบางส่วน ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ได้น าแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งคือชาวจีนที่
อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ในเบื้องต้นจ านวน 30 ตัวอย่าง จากนั้นน าข้อมูลมาประมวลหาค่าความเชื่อม่ัน
หรือ ครอนบาร์ค แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Analysis Test) ซึ่งได้ผลคะแนนโดยเฉลี่ยเท่ากับ 
0.943 แสดงดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางที่ 3.1: ค่าความเชื่อมั่นที่ค านวณตามวิธี Cronbach’s Alpha Analysis Test 
 

ตัวแปร จ านวนข้อ ค่าความเชื่อม่ัน 

1. ปัจจัยด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล 6 0.946 

2. ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 9 0.935 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ): ค่าความเชื่อม่ันที่ค านวณตามวิธี Cronbach’s Alpha Analysis Test 
 

ตัวแปร จ านวนข้อ ค่าความเชื่อม่ัน 

3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 10 0.950 
4. ปัจจัยด้านกระบวนการตัดสินใจสื้อคอนโดมิเนียม 12 0.941 

รวม 37 0.943 

 
 หลังจากได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ตามขนาดที่ก าหนดด้วยสูตร Taro Yamane โดยท าการเก็บข้อมูลในระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
  
3.2 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรของการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคชาวจีนที่ซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดเชียงใหม่ 
ซึ่งม าจ านวนมากและไม่สามารถระบุจ านวนที่แน่นอนได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขนาดของตัวอย่าง
โดยใช้วิธีการของ Taro Yamane โดยก าหนด ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% และก าหนดให้ระดับความ
คลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ค านวณไดขนาดของกลุมตัวอยางจ านวน 400 ตัวอย่าง จากนั้นลงมือเก็บ
ข้อมูลใน 2 ช่วงเวลา ช่วงละ 200 ตัวอย่าง ดังนี้ ช่วงที่ 1 คือระหว่าง วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 
เมษายน 2562 และช่วงที่ 2 คือระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 พฤษภาคม 2562 

 
3.3 กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในส่วนนี้จะอธิบายถึงกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 
4 ขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้  
 3.3.1 สุ่มเลือกตัวอย่างจากประชากรซึ่งคือชาวจีนที่ซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดเชียงใหม่ 
 3.3.2 อธิบายวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล รวมไปถึงวัตถุประสงค์ในการวิจัย จากนั้น
อธิบายหลักเกณฑ์ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจข้อค าถามและตอบได้
อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการถาม  
 3.3.3 แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่ฟังค าอธิบายแล้ว  
 3.3.4 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกเติมลงในแบบสอบถาม (Clean Data) จากนั้น
น าข้อมูลไปวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยแต่ละข้อ  
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3.4 สมมุติฐานการวิจัย 
 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล แรงจูงใจ และสภาพแวคล้อมที่มีต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม กรณีศึกษาผู้บริโภคจีนในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยจะท าการ
ทดสอบแต่ละปัจจัยที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการก าหนดสมมุติฐานของ
การวิจัยไว้ดังนี้ 

3.4.1 ปัจจัยทางด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อคอนโดมิเนียมที่แตกต่างกัน 

3.4.2 แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคจีนในจังหวัด
เชียงใหม่ แต่ขนาดของอิทธิพลอาจมีความแตกต่างกันไปตามชนิดของแรงจูงใจ 

3.4.3 ปัจจัยสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดย
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาจมีระดับอิทธิพลแตกต่างกัน 

 
3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้น าเอาแนวคิดเครื่องมือทางสถิติ 2 ชนิดมาใช้ในการวิเคราะห์
และน าเสนอผลการศึกษา ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
 3.5.1 แนวคิดสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งเป็นการน าสถิติพ้ืนฐานมาใช้ใน
การน าเสนอข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งจะท าให้ทราบลักษณะการกระจายและการเบ้ของข้อมูลในเบื้องต้น 
 3.5.2 แนวคิดสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งเป็นการใช้เครื่องมือทางสถิติใน
ระดับสูงขึ้นมาท าการอนุมานผลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยก็ได้น าเอาสถิติเชิงอนุมานมาท าการ
ทดสอบสมมุติฐานทั้ง 3 ข้อที่ได้ก าหนดไปข้างต้น ดังนี้ 
  3.5.2.1 ในการทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 1 ที่ว่าปัจจัยทางด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลที่
แตกต่างกันจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมที่แตกต่างกัน จะด าเนินการ
ทดสอบโดยใช้สถิติทดสอบ t-test เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม และจะใช้สถิติทดสอบ 
F-test ในการทดสอบเป็นแบบกลุ่มหรือแบบหลายปัจจัย ร่วมกับการทดสอบความแตกต่างของความ
แปรปรวนด้วย ANOVA และหากพบความแตกต่างจะท าการทดสอบต่อด้วยการเปรียบเทียบเป็นราย
คู่ (Multiple Comparisons) ด้วยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe) 
  3.5.2.2 ในการทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 2 และ 3 จะใช้แบบจ าลองการถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) เพ่ือศึกษาผลกระทบของแต่ละปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค ทั้งนี้ ข้อมูลปัจจัยด้านแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมจะถูกเก็บรวบรวมในลักษณะของคะแนน 
จึงสามารถน ามาศึกษาโดยใช้แบบจ าลอง Multiple Regression ได ้



บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 

 ในส่วนนี้จะน ำเสนอผลกำรศึกษำอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้ำนแรงจูงใจ ตลอดจน

ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อม ที่มีต่อกำรตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของชำวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใน
กำรรำยงำนผล จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ กำรรำยงำนลักษณะทั่วไปของข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง

พรรณนำ และกำรรำยงำนผลที่ได้จำกกำรใช้สถิติเชิงอนุมำน หรือก็คือผลกำรทดสอบสมมุติฐำนกำร

วิจัยทั้ง 3 ข้อ ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้  
 

4.1 ลักษณะทั่วไปของข้อมูล  

 ในส่วนนี้จะน ำเสนอลักษณะทั่วไปของข้อมูลด้ำนประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตัวอย่ำง ซึ่ง
ประกอบไปด้วย เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และระดับรำยได้ โดยกำรน ำเสนอจะใช้

สถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ควำมถี่และค่ำร้อยละ ดังแสดงในตำรำงที่ 4.1 

 
ตำรำงที่ 4.1: ลักษณะทั่วไปด้ำนประชำกรศำสตร์ 

 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
เพศหญิง 206 51.5 

อำยุเฉลี่ยอยู่ในระหว่ำง 31-40 ปี 156 39.0 

สถำนภำพสมรส 256 64.0 
จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 247 61.8 

อำชีพพนักงำนบริษัท 223 55.8 

รำยได้เฉลี่ย 250,001-500,000 บำท 145 36.3 

  

 จำกตำรำงที่ 4.1 พบว่ำ โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นเพศหญิง โดยมีสัดส่วนร้อยละ 

51.5 มีอำยุเฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 31-40 ปี คิดเป็นเป็นร้อยละ 39 และมีสถำนภำพสมรสร้อยละ 64 
นอกจำกนี้ ยังพบว่ำโดยส่วนใหญ่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีคิดเป็นร้อยละ 61.8 และประกอบ

อำชีพเป็นพนักงำนบริษัทร้อยละ 55.8 รำยได้ต่อครอบครัวส่วนมำกอยู่ที่ 250,001 –500,000 บำท 

คิดเป็นร้อยละ 36.3  
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 4.1.1 อิทธิพลของแรงจูงใจต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม  

 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลแรงจูงใจ ประกอบด้วยควำมจ ำเป็นและควำม
ต้องกำร ซึ่งผลกำรส ำรวจสำมำรถแสดงได้ดังตำรำงที่ 4.2 

 

ตำรำงที่ 4.2: ตำรำงแสดงค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของปัจจัยด้ำนแรงจูงใจ 
 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ค่าเฉลี่ย (�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(𝑺𝑫) 
ความหมาย 

ควำมจ ำเป็น 3.34 0.739 ปำงกลำง 

ควำมต้องกำร 3.64 0.807 มำก 
ผลรวมเฉลี่ย 3.49 0.689 มำก 

 

 จำกตำรำงที่ 4.2 พบว่ำ ปัจจัยด้ำนแรงจูงใจซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้ำนได้แก่ ด้ำนควำมจ ำเป็น 
และด้ำนควำมต้องกำร พบว่ำ แรงจูงใจด้ำนควำมจ ำเป็นมีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 3.34 สะท้อนถึงระดับอิทธิพล

ในระดับปนกลำงต่อกำรตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ของผู้บริโภคชำวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วน

แรงจูงใจด้ำนควำมต้องกำรส่งผลในระดับมำก ด้วยค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.64  
 

 4.1.2 อิทธิพลของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม  

 ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมที่ถูกน ำมำพิจำรณำในงำนนี้ ประกอบไปด้วย สภำพแวดล้อมภำยใน 
และสภำพแวดล้อมภำยนอก ซึ่งระดับอิทธิพลของแต่ละด้ำนที่มีต่อกำรตัดสินใจของผู้บริโภคชำวจีน 

สำมำรถแสดงได้ดังตำรำงที่ 4.3 

 
ตำรำงที่ 4.3: ตำรำงแสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อม 

 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ค่าเฉลี่ย (�̅�) 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(𝑺𝑫) 
ความหมาย 

สภำพแวดล้อมภำยใน 3.75 0.791 มำก 
สภำพแวดล้อมภำยนอก 3.74 0.754 มำก 

ผลรวมเฉลี่ย 3.74 0.734 มำก 
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 ตำรำงที่ 4.3 แสดงผลของปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกท่ีมีต่อ

กระบวนกำรตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ของผู้บริโภคชำวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพบว่ำส่งผลในระดับ
มำก โดยมีค่ำเฉลี่ยของคะแนนเท่ำกับ 3.75 และ 3.74 ตำมล ำดับ 

  

 4.1.3 กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
 ในส่วนนี้จะน ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระดับอิทธิพลของแต่ละข้ันตอนในกระบวนกำรตัดสินใจซื้อ

คอนโดมิเนียมของผู้บริโภคชำวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย กำรตระหนักถึงปัญหำ 

กำรคนหำขอมูล กำรประเมินทำงเลือก และกำรตัดสินใจซื้อ ซึ่งสำมำรถแสดงผลได้ดังตำรำงที่ 4.4 
 

ตำรำงที่ 4.4: ตำรำงแสดงค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกระบวนกำรตัดสินใจซื้อ 

 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ ค่าเฉลี่ย (�̅�) 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(𝑺𝑫) 
ความหมาย 

กำรตระหนักถึงปัญหำ 3.55 0.812 มำก 

กำรคนหำขอมูล 3.69 0.813 มำก 

กำรประเมินทำงเลือก 3.68 0.813 มำก 
กำรตัดสินใจซื้อ 3.68 0.798 มำก 

ผลรวมเฉลี่ย 3.65 0.700 มำก 

  
 ตำรำงที ่4.4 แสดงให้เห็นว่ำระดับอิทธิพลของแต่ละขั้นตอนในกระบวนกำรตัดสินใจซื้อ

คอนโดมิเนียมของผู้บริโภคชำวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ไม่แตกต่ำงกันมำกนัก โดยทุกขั้นตอนมีระดับ

อิทธิพลอยู่ในระดับมำก โดยกำรตระหนักถึงปัญหำมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 3.55 ถัดมำคือขั้นตอนกำร
ค้นหำขอมูลซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 3.69 และขั้นตอนกำรประเมินทำงเลือกและกำรตัดสินใจซื้อมี

คะแนนเฉลี่ยเท่ำกันคือ 3.68  

 
4.2 ผลการทดสอบสมมุติฐานหลักของการวิจัย 

 ในส่วนนี้จะน ำเสนอผลกำรทดสอบสมมุติฐำนหลักทั้งสำมข้อ โดยใช้สถิติเชิงอนุมำน ซึ่งผล

กำรทดสอบจ ำแนกตำมวัตถุประสงค์สำมำรถแสดงได้ ดังนี้  
 4.2.1 กำรทดสอบสมมุติฐำนข้อที่ 1 ซึ่งเป็นกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของปัจจัยส่วนบุคคล

ต่อกำรตัดสินใจของผู้บริโภค จะใช้สถิติทดสอบ t-test เพ่ือเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ย
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ของ 2 กลุ่ม และใช้สถิติทดสอบ F-test ในกำรทดสอบแบบหมู่ ซึ่งสำมำรถแสดงผลกำรศึกษำได้ดังนี้  

 
ตำรำงที่ 4.5: ตำรำงแสดงค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และผลกำรทดสอบด้วย t-test ของ 

  ปัจจัยส่วนบุคคลด้ำนเพศ 

 

เพศชาย เพศหญิง t stat. p-value 

N �̅� S.D. N �̅� S.D. 0.007 0.994 

194 3.65 0.72 206 3.65 0.68 

 

 ตำรำงที่ 4.5 แสดงผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของกระบวนกำรตัดสินใจซื้อ

คอนโดมิเนียม จ ำแนกตำมลักษณะส่วนบุคคลด้ำนเพศ ไม่พบว่ำเพศมีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมของผู้บริโภคชำวจีนในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อท ำกำรศึกษำจำกกลุ่มตัวอย่ำงนี้ โดยค่ำสถิติ

ทดสอบไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ  

 
ตำรำงที่ 4.6: ตำรำงแสดงค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และผลกำรทดสอบด้วย t-test ของ 

  ปัจจัยส่วนบุคคลด้ำนสถำนภำพ 

 

โสด สมรส t stat. p-value 
N �̅� S.D. N �̅� S.D. 0.050 0.960 

144 3.65 0.65 256 3.65 0.72 

 

 ตำรำงที่ 4.6 แสดงผลกำรทดสอบในกรณีของสถำนภำพซึ่งแบ่งออกเป็นโสดและสมรส ซึ่งผล

กำรศึกษำสอดคล้องกันกับปัจจัยส่วนบุคคลด้ำนเพศ นั่นคือ ไม่พบว่ำสถำนภำพส่งผลอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติต่อกำรตัดสินใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้ำหมำย โดยไม่ว่ำผู้บริโภคจะมีสถำนภำพโสดหรือสมรส

กำรตัดสินใจก็ไม่พบว่ำมีควำมแตกต่ำงกัน  
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ตำรำงที่ 4.7: ตำรำงแสดงสถิติเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของกระบวนกำรตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม 

  ของผู้บริโภคชำวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ จ ำแนกตำมอำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และ 
  รำยได้  

 

ข้อมูลส่วนบุคคล Degree of freedom F statistics P-value 
อำยุ 4 0.216 0.930 

ระดับกำรศึกษำ 2 2.863 0.058* 

อำชีพ 3 2.464 0.062* 
รำยได้ 5 2.092 0.066* 

“**”, “*” หมำยถึง มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.10 ตำมล ำดับ 

 
 ตำรำงที่ 4.7 แสดงผลกำรเปรียบเทียบโดยใช้ F-test เรื่องควำมแตกต่ำงของกระบวนกำร

ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม จ ำแนกตำมอำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ที่แตกต่ำงกัน พบว่ำ

จำกกลุ่มตัวอย่ำงนี้ ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะของปัจจัยทั้ง 4 ด้ำนแตกต่ำงกัน ไม่ส่งผลต่อกำระบวนกำรตัด
สอนใจให้มีควำมแตกต่ำงกันตำมไปด้วย เมื่อก ำหนดระดับนัยส ำคัญเท่ำกับ 0.05 แต่อย่ำงไรก็ดี ระดับ

กำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ กลับพบว่ำมีนัยส ำคัญท่ีระดับนัยส ำคัญ 0.10  

 
 4.2.2 กำรทดสอบสมมุติฐำนข้อที่ 2 ซึ่งเป็นกำรทดสอบอิทธิพลของปัจจัยด้ำนแรงจูงใจต่อ

กำรตัดสินใจของผู้บริโภค ผู้วิจัยได้ท ำกำรประมำณโดยใช้แบบจ ำลอง Multiple Regression ซ่ึง

สำมำรถแสดงผลกำรศึกษำได้ดังนี้ 
 

ตำรำงที่ 4.8: ตำรำงแสดงขนำดของอิทธิผลของปัจจัยด้ำนแรงจูงใจต่อกำรตัดสินใจซื้อ โดยใช้ 

  แบบจ ำลอง Multiple Regression  
 

แรงจูงใจของผู้บริโภค
ชาวจีน 

สัมประสิทธิ์การถดถอย 
(Beta) 

t statistics P-Value 

ควำมจ ำเป็น 0.382 9.858 0.000* 

ควำมต้องกำร 0.494 12.753 0.000* 
R2 =0.612, F-Value = 313.008 

“***” หมำยถึง มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01  
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 ตำรำงที่ 4.8 แสดงผลกำรประมำณแบบจ ำลอง Multiple Regression ซึ่งพบว่ำปัจจัยด้ำน

ควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรส่งผลในทำงบวกอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภค โดยค่ำสัมประสิทธิ์เท่ำกับ 0.382 และ 0.494 ตำมล ำดับ นอกจำกนี้ค่ำ R-squared ยัง

สะท้อนให้เห็นว่ำปัจจัยด้ำนควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรสำมำรถอธิบำยกระบวนกำรตัดสินใจซื้อ

ของผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้ประมำณร้อยละ 61.2  
 

 4.2.3 กำรทดสอบสมมุติฐำนข้อที่ 3 ซึ่งเป็นกำรทดสอบอิทธิพลของปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อม

ต่อกำรตัดสินใจของผู้บริโภค ผู้วิจัยได้ท ำกำรประมำณโดยใช้แบบจ ำลอง Multiple Regression ซ่ึง
สำมำรถแสดงผลกำรศึกษำได้ดังนี้ 

 

ตำรำงที่ 4.9: ตำรำงแสดงขนำดของอิทธิผลของปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมต่อกำรตัดสินใจซื้อ โดยใช้ 
  แบบจ ำลอง Multiple Regression 

 

สภาพแวดล้อมของ
ผู้บริโภคชาวจีน 

สัมประสิทธิ์การถดถอย 
(Beta) 

t statistics P-Value 

สภำพแวดล้อมภำยใน 0.344 7.194 0.000* 

สภำพแวดล้อมภำยนอก 0.522 10.929 0.000* 
R2 =0.679, F-Value = 420.603 

“***” หมำยถึง มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 ตำรำงที่ 4.8 แสดงผลกำรประมำณอิทธิพลของสภำพแวดล้อมต่อกำรตัดสินใจซื้อด้วย

แบบจ ำลอง Multiple Regression ซึ่งพบว่ำปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมภำยในและสภำพแวดล้อม
ภำยนอกส่งผลในทำงบวกอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยค่ำ

สัมประสิทธิ์เท่ำกบั 0.344 และ 0.522 ตำมล ำดับ ซึ่งเป็นที่สังเกตได้ว่ำสภำพแวดล้อมภำยนอกส่งผล

มำกกว่ำสภำพแวดล้อมภำยใน ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำกผู้บริโภคให้ควำมส ำคัญกับท ำเลที่ตั้งตลอดจนสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกท่ีอยู่โดยรอบคอนโดมิเนียมเพ่ือประกอบกำรตัดสินใจซื้อเป็นส ำคัญ นอกจำกนี้ค่ำ 

R-squared ยังสะท้อนให้เห็นว่ำปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมสำมำรถอธิบำยกระบวนกำรตัดสินใจซื้อ

ของผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้ประมำณร้อยละ 67.9 
 



บทที่ 5 
บทสรุป 

 
 ในบทนี้จะเป็นการสรุปผลการศึกษาในประเด็นเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียม ของผู้บริโภคชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ในบทนี้ยังได้น าเสนอการอภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้  
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ในส่วนนี้จ าน าเสนอสรุปผลการศึกษาของสองส่วนที่ส าคัญ ได้แก่  
 5.1.1 ลักษณะทั่วไปของข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
 ในด้านปจจัยสวนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่
ในชวง 31-40 ปี และมีสถานภาพสมรส นอกจากนี้ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัท มีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวประมาณ 250,001-500,000 บาทต่อปี  
 นอกจากนี้ ในส่วนของข้อมูลด้านแรงจูงใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ
แรงจูงใจด้านความจ าเป็นและความต้องการในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 3.34 และ 3.64 
ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับความต้องการมากกว่าความจ าเป็น 
เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยคะแนนที่สูงกว่า  
 ผลการศึกษาด้านสภาพแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งพบว่าผู้บริโภคชาวจีนให้ความส าคัญกับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 3.75 และ 3.74 
ตามล าดับ และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.791 และ 0.754 ตามล าดับ 
 และสุดท้ายคือผลการศึกษาด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของกลุมตัวอยาง ซึ่ง
พบวา กลุ่มตัวอยางมีความสนใจด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม โดยรวมอยูในระดับมาก
ด้วยค่าเฉลี่ยคะแนนเทากับ 3.65 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70 
 5.1.2 ผลการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน  
 ในการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ซึ่งคืออิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อคอนโดมิเนียมของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้สถิติทดสอบ t-test และ F-test พบวา เพศและสถานภาพ
ทีแ่ตกต่างกันไม่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจให้มีความแตกต่างกันตามไปด้วย เช่นเดียวกับผลการ
ทดสอบลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ซึ่งพบว่าความแตกต่างของ
ปัจจัยทั้งสี่ด้านไม่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แต่ความแตกต่างด้านระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อท่ีระดับนัยส าคัญ 0.10 
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 ในการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 และ 3 ซึ่งใช้แบบจ าลอง Multiple regression ในการ
ประมาณอิทธิพลของปัจจัยด้านแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมที่มีต่อการะบวนการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมในจังหวัดเชียงใหม่ของผู้บริโภคชาวจีน พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจทั้งด้านความจ าเป็น
และความต้องการ รวมทั้งปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมซ่ึงได้แก่สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ต่าง
ส่งผลในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อ
คอนโดมิเนียมในเชียงใหม่ 
 
5.2 การอภิปรายผล 
 การอภิปรายผลจะเปรียบเทียบผลการวิเคราะหขอมูลกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดย
จ าแนกตามสมมติฐาน ได้ดังนี้ 
 5.2.1 สมมติฐานขอที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของ
ผู้บริโภคจีนในจังหวัดเชียงใหม่  
 ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลอันพิจารณาได้จาก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาที่ผ่านมา เช่น การศึกษาของ เหมือน ประเสริฐ (2548) ที่ท าการวิจัยในระดับองค์กร 
และพบว่าพฤติกรรมของบุคคลคนที่แตกต่างกัน เป็นผลมากจากปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 
เช่นเดียวกับการศึกษาของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์
เหล่านี้เป็นเกณฑ์ส าคัญและมักถูกน ามาใช้ในการก าหนดตลาดตลอดจนแบ่งส่วนตลาดของผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ นอกจากนี้ ผลการศึกษาในครั้งนี้ยังไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของบูรพ สายันห์ (2554) ที่
ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อตามศาสตร์ฮวงจุ้ยกับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ใน
เขตพระราม 3 ซึ่งก็ได้พบว่าลักษณะด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ และงานวิจัยของ
จุฑามาศ พัดวิจิตร (2557) ที่ได้ศึกษากลยุทธ์การเจาะตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าของประชากรวัยท างานทั้งชายและหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร และพบว่า 
คุณสมบัติส่วนบุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าของประชากรวัยท างาน
ทั้งชายและหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร และในท านองเดียวกับการศึกษาการเลือกซ้ือบ้านของการ
เคหะแห่งชาติในเขตพัทยาของสุนิชา ทิพยไกรศร (2559) ที่พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลก็ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเช่นกัน ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่าไม่สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา ทั้งนี้อาจเนื่องมากจาก
กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายที่ท าการศึกษามีความแตกต่างกัน จึงต้องการความนาเชื่อถือที่ตางกันออกไป 
 5.2.2 สมมติฐานขอที่ 2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ของผู้บริโภคจีนในจังหวัดเชียงใหม่  
 



35 

 ผลการวิจัยในด้านแรงจูงใจ พบว่า ความจ าเป็นและความต้องการส่งผลในทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านแรงจูงใจที่เสนอโดย
เสรีรัตน์ (2538) ที่ได้กล่าวว่าการจูงใจและสิ่งจูงใจจะผลักดันให้เกิดการปฏิบัติหรือเกิดเป็นพฤติกรรม
เพ่ือให้เกิดการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายของผู้บริโภคก็คือการได้รับการตอบสนองในความต้องการ 
นอกจากนี้ ผลการศึกษายังสอดคล้องกับแนวคิดของ อุไรวรรณ แย้มนิยม (2537) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า 
ผู้บริโภคต่างมีกระบวนการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ความแตกต่างได้รับอิทธิพลมากจากปัจจัย
ด้านจิตวิทยาซึ่งเก่ียวข้องกับสิ่งจูงใจในการซื้อ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เจริญ
จิตต์ ผจงวิริยากร (2559) ที่พบว่า แรงจูงใจส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพฯ ดังนั้น จึงอาจสามารถสรุปได้ว่าแรงจูงใจมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของ
ผู้บริโภคชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อจะเพ่ิมสูงขึ้นหากมีแรงจูงใจใน
ระดับมากข้ึน 
 5.2.3 สมมติฐานขอที่ 3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมของผู้บริโภคจีนในจังหวัดเชียงใหม่  
 ผลการวิจัยในด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกต่างก็มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผลการศึกษานี้ก็
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Jones (อ้างใน ชุติมา มาลัย, 2538) ที่กล่าวว่า สภาพแวดล้อมส่งผล
ต่อพฤติกรรม และมีอิทธิพลต่อความคิดและค่านิยมของบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับการค้นพบของ
งานวิจัยที่ผ่านมาหลายฉบับ เช่น บัณฑิต เสาวภาภรณ์ (2557) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวทางการ
ตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดฉะเชิงเทรา และพบว่าสภาพธรรมชาติหรือปัจจัยด้าน
กายภาพแวดล้อมที่อยู่โดยรอบโครงการคอนโดมิเนียม เช่น สภาพสังคมในชุมชน เส้นทางคมนาคม 
เป็นต้น มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม และเช่นเดียวกับ สุนทรา พงษ์ภักดี (2558) ที่
ท าการศึกษาการซื้อคอนโดมิเนียมระดับ Super Luxury ริมแม่น้ าเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร และ
งานวิจัยของ ภูวิศ สิงหสกุลชัยชาญ (2558) ที่ศึกษาในคอนโดมิเนียมประเภท High Rise ในเขต
กรุงเทพมหานคร และทั้งคู่ต่างค้นพบข้อยืนยันถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมในมิติต่าง ๆ ที่ส่งผลอย่าง
ยิ่งต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้จึงอาจสรุปได้ว่าสภาพแวดล้อม
ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคจีนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยหากโครงการมี
สภาพแวดล้อมที่ดีทั้งภายในและภายนอกก็จะยิ่งเพ่ิมโอกาสในการตัดสินใจให้มากยิ่งขึ้น  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะของงานวิจัยนี้สามารถแบงออกได้เป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการศึกษาไปใช้ในทางธุรกิจ 
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 ผลจากการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยด้านแรงจูงใจและด้านสภาพแวดล้อม ดังนี้ 
  5.3.1.1 ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม โดยกลุ่ม
ตัวอย่างได้ให้ความส าคัญกับปัจจัยแรงจูงใจเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้บริโภคท่ีต้องการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม
นั้น ต้องการด าเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และบางส่วนอาจต้องการผลตอบแทนจากการ
ให้เช่าคอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะให้ความส าคัญและน าจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อให้
สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งข้ึน 
  5.3.1.2 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม  โดย
กลุ่มตัวอย่างให้ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเป็นอย่างมาก โดยผู้บริโภค
อาจต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง รูปแบบของห้องท่ีมีการออกแบบพ้ืนที่การใช้สอยอย่าง
เหมาะสม มีการมอบข้อเสนอพิเศษให้กับผู้ท่ีจะเข้ามาอยู่อาศัย มีการจัดการสภาพแวดล้อมรอบ ๆ 
คอนโดมิเนียมไว้อย่างความสวยงาม พร้อมทั้งจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในคอนโดมิเนียม
อย่างครบครัน เช่น ฟิตเนส สระว่ายน้ า รวมไปถึงการให้บริการที่จอดรถอย่างเพียงพอ เพ่ือที่จะ
อ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่พักอาศัยได้อย่างทั่วถึง ก็อาจช่วยเพิ่มโอกาสในการซื้อได้มากยิ่งข้ึน 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พบกับปัญหาและอุปสรรคตลอดจนเล็งเห็นข้อควร
ปรับปรุงหากมีการท าการศึกษาในครั้งต่อไป ดังนั้น ในส่วนนี้ผู้วิจัยจึงได้น าเสนอข้อเสนอแนะส าหรับ
การศึกษาในอนาคต เพื่อให้การศึกษานี้สามารถถูกต่อยอด และสร้างข้อมูลและผลการศึกษาท่ีเป็น
ประโยชน์ได้มากยิ่งข้ึน โดยประเด็นที่น าเสนอมีดังนี้ 
  5.3.2.1 ในการศึกษาครั้งต่อไปเมื่อจะท าการก าหนดประชากรที่จะท าการศึกษา ควร
ให้ความส าคัญและท าการศึกษากับกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนเชน่เดิม เนื่องผู้บริโภคชาวจีนมีจ านวนมาก
และมีความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นในทุกปี  
  5.3.2.2 การวิจัยในครั้งต่อไปอาจท าการศึกษาในเชิงลึกมากยิ่งข้ึน โดยเพิ่มปัจจัยที่
น่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ และท าการทดสอบผลกระทบ เพื่อให้ผลการศึกษาเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการและองค์กรต่าง ๆ อย่างครอบคลุมและถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
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แบบสอบถาม调查问卷 

 

เรื่อง การศึกษาปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล แรงจูงใจ และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม กรณีศึกษาผู้บริโภคจีนในจังหวัดเชียงใหม่ 

个人因素、动机和环境对中国消费者决定在清迈购买公寓的影响 

 

แบบสอบถามชุดนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจ และปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม กรณีศึกษา

ผู้บริโภคจีนในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชางานวิจัย ทางผู้วิจัยจึงใคร่ขอความร่วมมือจาก

ท่านในการตอบแบบสอบถามที่เป็นจริงมากที่สุด 
ผู้วิจัยขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ร่วมมือในการท าแบบวิจัยนี้ 

นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

此份问卷调查的目的是为了调查个人因素、动机和环境对中国消

费者决定在清迈购买公寓的影响，并作为曼谷大学工商管理硕士学

位论文的一部分。为了获得对研究有用的正确数据，请您按自己的

实际情况填写这份问卷。所收集的数据仅用于统计分析，研究者将

对问卷内容严格保密。 

非常感谢您花费宝贵时间来填写此份调查问卷。 

曼谷大学工商管理专业硕士研究生 
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ส่วนที ่1 ปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล 第一部分：基本信息 

ค าชี้แจง:กรุณาตอบค าถามและใส่เครื่องหมาย √ ลงใน □ ในช่องที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด 

提示：请根据您的实际情况在方框 □ 里打钩 √ 

1. เพศ（性别） 

□ 1) ชาย（男）   □ 2) หญิง（女） 

2. อายุ（年龄） 

  □ 1) 20-30 ปี（20-30岁）        □ 2) 31-40 ปี（31-40岁） 

  □ 3) 41-50 ปี（41-50岁）     □ 4) 51-60 ปี（51-60岁） 

   □ 5) 60 ปีขึ้นไป（60岁以上） 

3. สถานภาพ（状态） 

       1) โสด（单身）           □ 2) สมรส（已婚） 

4. ระดับการศึกษา（教育程度） 

      1) ต่ ากว่าปริญญาตรี（低于本科）□ 2) ปริญญาตรี（本科） 

    □ 3) ปริญญาโท（硕士或以上）           
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5. อาชีพ（职业） 

□ 1) เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ（商人/自由职业）   

□ 2) พนักงานบริษัท（职员）                 

□ 3) แม่บ้าน/พ่อบ้าน（家庭主妇/家庭主男） 

□ 4) อ่ืนๆ(โปรดระบุ)（其他）………….. 

6. รายได้ต่อครอบครัวต่อปี（家庭年收入） 

            □ 1) ต่ ากว่า 250,000 บาท（低于50,000元）      

□ 2) 250,001 -500,000 บาท（50,001-100,000元） 

□ 3) 500,001 -1,000,000 บาท（100,001-200,000元）   

□ 4) 1,000,001 -1,500,000 บาท（200,001-300,000元） 

□ 5) 1,500,001 -2,500,000 บาท （300,001-500,000元） 

□ 6) มากกว่า 2,500,000 บาท（500,000元以上） 
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 第二部分：动机对消费者购买公寓的影响 

ค าชี้แจง:  ผู้ตอบแบบสอบถามโปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเห็นท่านมากที่สุด  

โดยมีความหมายในการเลือกดังนี้ 

提示：请根据您的实际看法在方框 □ 里打钩 √ 

5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านเห็นด้วยมากท่ีสุด（5 表示十分赞同） 

4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านเห็นด้วยมาก（4 表示很赞同） 
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านเห็นด้วยปานกลาง（3 表示赞同） 

2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านเห็นด้วยน้อย（2 表示不太赞同） 

1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านไม่เห็นด้วย（1 表示不赞同） 
 

ข้อ
序号 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ动机 
ระดับความ

คิดเห็น看法 
1 2 3 4 5 

1. ความจ าเป็น需要 

1.1 ท่านต้องการที่พักอาศัยใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต
ที่มีความสะดวกสบายมากข้ึน 
您需要一个新的住所，让您的生活更方便

舒适。 

     

1.2 ท่านต้องการที่พักอาศัยเพ่ือสะดวกในการท างานในจังหวัด
เชียงใหม่ 
您您需要一个新的住所，让您在清迈工作

更方便。 

     

1.3 ท่านต้องการที่พักอาศัยเพ่ือใกล้สถาบันการศึกษา สะดวกส่งลูก
ไปเรียน 

您需要一个新的住所，靠近学校方便送孩

子上学。 

     

1.4 ท่านต้องการที่พักอาศัยเพ่ือใช้ชีวิตหลังการเกษียณ 
您需要一个新的住所，为了退休后的生

活。 
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ข้อ
序号 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ动机 
ระดับความ

คิดเห็น看法 
1 2 3 4 5 

1.5 ท่านต้องการที่พักอาศัยเพ่ือสร้างครอบครัวที่ไทย 
您需要一个新的住所，为了在泰国安家。 

     

2. ความต้องการ需求 

2.1 ท่านอยากได้ผลตอบแทนจากการเช่าคอนโดมิเนียม 
您期望公寓回报率。 

     

2.2 ท่านอยากลงทุนในเชียงใหม่ 

您想在清迈投资。 

     

2.3 ท่านอยากได้ที่พักอาศัยต่างประเทศเพ่ือการท่องเที่ยวพักผ่อน

您想在国外拥有资产为了度假。 

     

2.4 ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับโครงการที่เมืองจีน
价格低于中国房价。 
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ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 第三部分 环境因素对消费者购买公寓的影

响 
ค าชี้แจง:  ผู้ตอบแบบสอบถามโปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเห็นท่านมากที่สุด  

โดยมีความหมายในการเลือกดังนี้ 

提示：请根据您的实际看法在方框 □ 里打钩 √ 

5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านเห็นด้วยมากท่ีสุด（5 表示十分赞同） 

4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านเห็นด้วยมาก（4 表示很赞同） 

3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านเห็นด้วยปานกลาง（3 表示赞同） 

2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านเห็นด้วยน้อย（2 表示不太赞同） 

1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านไม่เห็นด้วย（1 表示不赞同） 

ข้อ 
序号 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

环境因素 

ระดับความคิดเห็น
看法 

1 2 3 4 5 

1. สภาพแวดล้อมภายใน内部环境 

1.1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในโครงการมีความร่มรื่น 
และสวยงาม เหมาะสมกับการพักผ่อน 

公寓内部环境优美，适合居住。 

     

1.2 จ านวนผู้อยู่อาศัยในโครงการมีความเหมาะสม และ
สถานะทางเศรษกิจและสังคมของเพ่ือนบ้าน 
住户数量合适，邻居经济和社会地

位。 

     

1.3 สิ่งอ านวยความสะดวกภายในโครงการครบครัน เช่นสระ
ว่ายน้ า ฟิตเนส สวนฯ เป็นต้น 
公共设施齐全，如：泳池、健身房

等。 

     

1.4 ระบบรักษาความปลอดภัยสมบูรณ์ 

安保系统健全。 

     

1.5 มีพ้ืนที่จอดรถกว้างขวาง 
停车场大。 

     



46 

ข้อ 
序号 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

环境因素 

ระดับความคิดเห็น
看法 

1 2 3 4 5 

2. สภาพแวดล้อมภายนอก外部环境      

2.1 สภาพวิวทิวทัศน์ภายนอกโครงการที่สวยงาม 

外围风景很优美。 

     

2.2 ติดถนนใหญ่ มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบายในการ
เดินทาง 
紧邻大路，出行方便。 

     

2.3 ท าเลที่ตั้งของโครงการอยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น ตลาด 
ศูนย์การค้าฯ เป็นต้น

靠近社区，如：市场、商场等 

     

2.4 สภาพแวดล้อมภายนอกโครงการมีความปลอดภัย 
ห่างไกลแหล่งความเสี่ยงอาชญากรรม 
外部环境安全，远离混乱。 

     

2.5 โครงการตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท างานของท่าน หรือสถานที่
เรียนของบุตรหลาน 
靠近您的工作地点或孩子的学校。 
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ส่วนที่ 4 กระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม第四部分：决定购买公寓过程 
ค าชี้แจง:  ผู้ตอบแบบสอบถามโปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเห็นท่านมากที่สุด  
โดยมีความหมายในการเลือกดังนี้ 

提示：请根据您的实际看法在方框 □ 里打钩 √ 

5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านเห็นด้วยมากท่ีสุด（5 表示十分赞同） 

4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านเห็นด้วยมาก（4 表示很赞同） 

3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านเห็นด้วยปานกลาง（3 表示赞同） 

2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านเห็นด้วยน้อย（2 表示不太赞同） 

1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ท่านไม่เห็นด้วย（1 表示不赞同） 

ข้อ 
序号 

กระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม 
决定购买公寓过程 

ระดับการตัดสินใจ 
1 2 3 4 5 

1. การตระหนักถึงปัญหา意识到问题      

1.1 ทานตัดสินใจซื้อเพราะมีเงินเก็บว่าง 

您决定购买是由于有闲置资金 

     

1.2 ทานตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยเพราะอยูใกลที่ท างาน 
您决定购买是由于靠近工作地点。 

     

1.3 ทานตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยเพราะการคมนาคมสะดวกเขาถึงงาย 
您决定购买是由于设施完善出行方便。 

     

2. การคนหาขอมูล收集资料 

2.1 ทานศึกษาประวัติของบริษัทที่ท าโครงการกอนซื้อ 
您购买前了解过开发商资料。 

     

2.2 ทานไดรับขอมูลขาวสารของโครงการจากสื่อโฆษณากอน 
ตัดสินใจซื้อ 
您购买前从媒体广告中了解项目情况。 

     

2.3 ทานไดเขาชมหองตัวอยางกอนตัดสินใจซื้อ 
您在购买前参观过样板房。 

     

3. การประเมินทางเลือก评估选择 

3.1 ทานพิจารณาท าเลที่ตั้งของที่อยูอาศัยกอนตัดสินใจซื้อ 
您购买前评估了项目位置。 
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ข้อ 
序号 

กระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม 
决定购买公寓过程 

ระดับการตัดสินใจ 

1 2 3 4 5 
3.2 ทานพิจารณาราคาที่อยูอาศัยวามีงบประมาณเพียงพอที่จะซื้อ 

您购买前评估了项目价格。 

     

3.3 กอนตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยทานเขาชมหองตัวอยางที่เปนจริง 
กอน 

您购买前实地考察过样板房。 

     

4. การตัดสินใจซื้อ决定购买 

4.1 ทานตัดสินใจซื้อโดยค านึงถึงราคาเหมาะสม 
您决定以合适的价格购买。 

     

4.2 ทานตัดสินใจซื้อเพราะเหมาะกับความจ าเป็นและความต้องการ 
您决定购买是因为符合您的需求和需要。 

     

4.3 ทานตัดสินใจซื้อเพราะประทับใจในสภาพแวดล้อม 

您决定购买是因为对环境很满意。 

     

 

***ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม*** 

感谢您参与此次问卷调查 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ- สกุล   DIFAN SONG 
 
อีเมล์    chinasdf6@hotmail.com 
 
ประวัติการศึกษา ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี คณะศิลปศำสตร์ สำขำ 

ภำษำไทยมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
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