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การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรกรณีศึกษา  

บ้านพิมุกต์ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่” มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึง
กระบวนการตดัสินใจของลูกคา้ท่ีซ้ือบา้นจดัสรรใน บา้นพิมุกต์ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
และเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
บา้นจดัสรรในโครงการบา้นพิมุกต์ จงัหวดัเชียงใหม่โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยมีการสร้าง
แบบสอบถาม จ านวน 397 ชุด ผลการศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑแ์ละปัจจยัทางดา้นราคา ผลการศึกษาไดค้่า 
Log likelihood function เท่ากบั -182.2466 ค่า Restricted log likelihood เท่ากบั -274.2606 ค่า Chi 
squared เท่ากบั 184.0280 ค่า McFadden R2 เท่ากบั 0.3355 ค่าความถูกตอ้งในการท านาย(Correct 
prediction) เท่ากบั 78.09 % โดยสามารถพิจารณาปัจจยัไดห้ลายๆปัจจยัดงัน้ี  ดว้ยระดบัราคาใน
ลกัษณะน้ี จะท าใหมี้ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรร เพิ่มข้ึน 37.13 % อีกทั้งระดบัราคาท่ีซ้ือ
บา้นยงัเป็นอยูใ่นลกัษณะน้ีจะท าให้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรเพิ่มข้ึน 36.46 % ดา้น
ความสะอาดของพื้นท่ีภายในบา้นพิมุกตจ์ะท าใหมี้ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้น เพิ่มข้ึน 32.41 % 
ดา้นความโดดเด่นและทนัสมยัของการตกแต่งภายใน จะท าให้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้น
จดัสรร เพิ่มข้ึน 32.27 % ขณะท่ีคุณภาพของการก่อสร้าง จะท าให้มีผลต่อการตดัสินใจ เพิ่มข้ึน 
31.36 % ดา้นภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของโครงการจะท าให้มีเพิ่มข้ึน 27.22 % ขณะท่ีดา้นความโดด
เด่นและทนัสมยัของบา้นจดัสรร จะท าให้มีผลต่อการตดัสินใจ เพิ่มข้ึน 25.54 % ดา้นระบบรักษา
ความปลอดภยัจะท าให้มีผลต่อการตดัสินใจ เพิ่มข้ึน 24.57 % และดา้นความหลากหลายทางดา้น
การออกแบบ จะท าใหมี้ผลเพิ่มข้ึน 24.45 % 
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ปัจจยัทางด้านสถานท่ีและปัจจยัทางด้านการส่งเสริมทางการตลาดผลการศึกษาได้ค่า 
Log likelihood function เท่ากบั -118.6541 ค่า Restricted log likelihood เท่ากบั -274.2606 ค่า Chi 
squared เท่ากบั 311.2129 ค่า McFadden R2 เท่ากบั 0.5674 ค่าความถูกตอ้งในการท านาย(Correct 
prediction) เท่ากบั 86.15 % โดยสามารถพิจารณาปัจจยัได้หลายๆปัจจยัดงัน้ี ดว้ยการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ ผา่นส่ือต่างๆ จะท าให้มีผลต่อการตดัสินใจเพิ่มข้ึน 39.97 % ขณะท่ีการส่งเสริมการ
ขายร่วมกบัหน่วยงานหรือบริษทัต่างๆ จะท าให้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรเพิ่มข้ึน 
34.45% ในการให้สิทธิพิเศษต่างๆในการเป็นลูกบา้นของโครงการจะท าให้มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือบา้นจดัสรรเพิ่มข้ึน 34.38 % บริการขนส่งสาธารณะจะท าให้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
บา้นจดัสรร เพิ่มข้ึน 30.76 % ในดา้นระยะทางระหวา่งต าแหน่งท่ีตั้งของโครงการกบัท่ีท างานจะท า
ใหมี้ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรเพิ่มข้ึน 30.49 % ดา้นต าแหน่งท่ีตั้งจะท าให้มีผลต่อการ
ตดัสินใจ เพิ่มข้ึน 30.29 % ความสะดวกสบายในการเดินทางไปยงัสถานท่ีส าคญัจะท าให้มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรร เพิ่มข้ึน 29.40 % การน าเสนอ เช่น บา้นจ าลอง แผ่นพบั รูปถ่าย 
ฯล สามารถอธิบายว่าจะท าให้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรเพิ่มข้ึน 27.31 % ความพึง
พอใจในท าเลท่ีตั้งของโครงการจะท าให้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรร เพิ่มข้ึน 26.50 % 
การออกประชาสัมพนัธ์โครงการนอกสถานท่ีจะท าให้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรร
เพิ่มข้ึน 25.49 % อาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม ผูพ้กัอาศยั ประกอบอาชีพ คา้ขายหรือธุรกิจส่วนตวั
มีโอกาสท่ีจะไม่พอใจปัจจยัทางดา้นสถานท่ีและ ปัจจยัทางด้านการส่งเสริมทางการตลาดต่างๆ
เพิ่มข้ึน 14.62 % 
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Abstract 

   
This Independent Study on “Factor Affecting House Buying: A Case Study Baan 

Pimuk, Sansai District, Chiang Mai Province” had the objectives of studying and analyzing the 
customers’ decision making process in buying a house at Baan Pimmuk, a housing development 
project in San Sai District of Chiang Mai.  The study included analysis of the mixed market 
factors that affected the customers’ decision.  The data was collected from a questionnaire 
distributed to 397 customers. 

The study results reflected the mixed market factors in terms of product and price 
factored into the Log Likelihood function of -182.2426, Restricted Log Likelihood of -274.2606, 
Chi square of 184.0280, McFadden R2 of 0.3355 and Correct Prediction of 78.09%.  Several 
factors could be considered as follows: 

The current price could bring an increase in buying at 37.13% and if the price remained 
at this rate, the decision to buy should increase more or around 36.46%.  Other factors such as 
cleanliness of the complex, modern interior decoration and quality of the construction as well as 
the good image and reputation of the project soulc be expected to bring the increase in buying the 
house in the real estate complex of Bann Pimuk to 32.41%, 32.27%, 31.36% and 27.22% 
respectively.  The outstanding factors and the modernization, the security system and the different 
designs offered could affect the clients’ decision to buy the houses at an increase rate of 25.54%, 
24.57% and 24.45% also. 
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Factors relates to location and market promotion showed the result of Log Likelihood 
Function at -118.6541, Restricted Log Likelihood at -274.2606, Chi square at 311.2129, 
McFadden R2 at 0.5674 and Correct Prediction at 86.15%.  Several factors related to these factors 
could be considered as follows: 

Advertisement and publicity via various types of media could make the decision to buy 
the house to increase around 34.45%. Granting some privileges to the clients and project members 
would make the increase rise at 34.38%.  Public transportation service could make the sales rise 
by 30.76% and the closeness of the housing project to the workplaces could cause the decision to 
buy to increase by 30.49%.  Moreover, the location, convenient routes to some important places 
could guarantee an increase of 30.29% and 29.40% respectively.  At the same time, the 
presentation of the house models, brochures and photographs of the housing complex could result 
in an increase of 27.31%.  The clients’ satisfaction with the project’s location would mean an 
increase in making the decision to buy the house to 26.50%.  Publicizing the complex among the 
prospective customers outside the project area could increase the interest to buy the houses at 
25.49%.  Moreover, the analysis showed that the career of the respondents or those who were 
residents of the complex who conducted a private business and those engaged in trade could 
become dissatisfied with the factors related to location and market promotion which factored out 
to about 14.62%. 

 
 


