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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

การตัดสินใจซ้ือบ้านเดี่ยวของเจ้าของบ้านในจังหวดันนทบุรี 

(HOUSES BUYING DECISION MAKING OF HOME OWNERS 

IN NONTHABURI PROVINCE) 

สุมาลี ทศพรวชิยั 1     กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ  2 

--------------------------------------------------------------------- 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยั เร่ือง การตดัสินใจซ้ือบ้านเด่ียวของเจ้าของบา้นในจงัหวดั

นนทบุรี โดยมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1)เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมความ

สัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียว 2)เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียว 3)เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของ

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียว เพื่อนาํผลวิจยัท่ีได้

ไปใชใ้นการวางแผนปรับกลยุทธ์ทางการตลาด โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชก้ารทาํวิจยัโดย

สุ่มจากกลุ่มตัวอย่างประชากรจาํนวนทั้ งส้ิน 400 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 

SPSS โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายค่าความถ่ี(Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) 

ค่าเฉล่ีย(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และการทดสอบ

สมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช ้ANOVAและ Multiple RegressionAnalysis(MRA) 

เพื่อหาค่า T-test F-test ค่า Sig สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์(R) สัมประสิทธ์ิการกาํหนด

(R2) และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวั

แปรต่างๆท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี 

 

 ______________________________________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริการธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รังสิต 
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ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30-40 ปี มีระดบั

การศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรส มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 30,000 บาท 

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 

            สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ 

รายได ้และอาชีพท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวในจงัหวดั

นนทบุรี สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์,ราคา,การส่งเสริม

การตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวในจงัหวดันนทบุรี สมมติฐานท่ี 

3 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ วฒันธรรมพื้นฐานและวฒันธรรมยอ่ย และจิตวิทยา

การจูงใจ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวในจงัหวดันนทบุ 

 

Abstract 

                 The objectives of this study are to : 1)Study the individual factors 

effecting home owners in Nonthaburi. 2)Study marketing mix factors influencing on 

hourse purchasing  decisions of home owners in Nonthaburi. 3)Study other 

environmental factors influencing on house purchasing decisions of home owners in 

Nonthaburi. To being research results to be used to improve marketing strategy. The 

research sample using random samples from a total population of 400 

questionnaires used as a tool to collect data. And data analysis with SPSS computer 

program finished with descriptive statistics describe the frequency values 

(Frequency) percentage (Percentage) Average (Mean) and standard deviation values 

(Standard Deviation) and hypothesis testing. Reference statistics using ANOVA and 

Multiple Regression Analysis (MRA) to evaluate T-test F-test value Sig correlation 

coefficient ( R ) coefficient set (R2) and measure the distribution of error values. To 

analyze the relationship of different variables and with 0.05 significance level 

research appears as follows. 
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           The study found that majority of the sampling is female , age between 30-40 

years old ; undergraduate education marital status is married ; have income under Bt 

30,000 per month : occupation is an employee of private company. 

           Hypothesis 1. Individual factors ; sex , age , marital status and occupation 

make difference not influence on house purchasing decisions of home owners in 

Nonthaburi. Hypothesis 2. The marketing mix ;  product , price and promotion 

influence on house purchasing decisions of home owners in Nonthaburi.  

Hypothesis 3. Other environmental  factors ; The basic culture , Sub-culture , 

Psychology of motivation . Influence on house purchasing decisions of home 

owners in Nonthaburi.  

1. บทนํา 

               การศึกษาการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของเจา้ของบา้นในจงัหวดันนทบุรี ใน

บทน้ีจะกล่าวถึง ความสําคญัและความเป็นมาของปัญหา วตัถุประสงคข์องการศึกษา

สมมติฐานของการวจิยั และประโยชน์ท่ีคาดหวงัวา่จะไดรั้บดงัน้ี 

1.1 ความสําคญัและความเป็นมาของปัญหา 

            สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพยมี์ทิศทางชะลอตวันบัจากคร่ึงหลงัปี 2553 ท่ี

ผา่นมา โดยยอดขายโครงการเปิดตวัใหม่ในหลายๆ โครงการเร่ิมชะลอตวัลง และใช้

ระยะเวลาในการปิดโครงการท่ีนานข้ึนกว่าท่ีผ่านมา ทาํให้ผูป้ระกอบการพฒันา

โครงการอสังหาริมทรัพยต่์างระดมแคมเปญการตลาดอย่างหนกั เพื่อกระตุน้ตลาด

และจูงใจให้เจา้ของบา้นตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยั สําหรับแนวโนม้ในปี 2554 นอกจาก

แรงกระตุน้จากมาตรการกระตุน้อสังหาริมทรัพยไ์ดห้มดลงแลว้ ธุรกิจยงัคงตอ้งเผชิญ

กบัแรงกดดนัหลายดา้นท่ีอาจทาํให้การเติบโตของความตอ้งการอสังหาริมทรัพยอ่์อน

ตวัลงกวา่ในปีท่ีผา่นมา  

สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2554 เ ติบโตไปตามทิศทางของ

เศรษฐกิจเป็นหลกั โดยในปีน้ีคาดว่ากิจกรรมการซ้ือขายในตลาดอสังหาริมทรัพยค์ง

จะเติบโตในระดบัท่ีไม่หวอืหวามากนกัในช่วงคร่ึงแรกของปี 2554 แต่คาดวา่กิจกรรม
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การซ้ือขายและโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีอยู่อาศยัน่าจะกลบัมามีความคึกคกัอีกคร้ังหน่ึง 

เน่ืองจากกรมธนารักษ์จะเร่ิมใช้ราคาประเมินท่ีดินใหม่ระหว่างปี 2555-2558 ตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2555 ซ่ึงราคาประเมินท่ีดินใหม่ในบางทาํเลปรับสูงข้ึนกวา่ร้อยละ 25 

เม่ือเทียบกบัราคาประเมินท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ดงันั้นในช่วงคร่ึงหลงัของปี จะเป็นช่วง

จงัหวะท่ีผูป้ระกอบการคงจะกลบัมาทาํตลาดกระตุน้การตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัของ

เจา้ของบา้นอยา่งอีกคร้ัง นอกจากน้ี ตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นปีน้ี คงจะมีอุณหภูมิการ

แข่งขนัท่ีรุนแรง โดยเฉพาะเม่ือผูป้ระกอบการรายใหญ่ต่างเปิดกลยุทธ์เชิงรุกอย่าง

หนกัในทุกกลุ่มลูกคา้ ทาํใหผู้ป้ระกอบการรายกลาง และรายเล็กคงตอ้งปรับตวัในการ

ทาํธุรกิจ เพื่อให้สามารถแข่งขนัได้ในตลาด โดยตวัแปรสําคญัของความสําเร็จของ

โครงการท่ีจะเกิดข้ึนนอกจากจะอยู่ท่ีตวัสินคา้ (เช่น รูปแบบ ดีไซน์ คอนเซ็ปท์ของ

โครงการ) และทาํเลแลว้ ยงัตอ้งอาศยัศกัยภาพเฉพาะตวัในดา้นการบริหารจดัการใน

หลายๆมิติ เช่น การบริหารตน้ทุน ในภาวะท่ีตน้ทุนมีทิศทางปรับสูงข้ึน ไม่ว่าราคา

วสัดุก่อสร้าง ราคาท่ีดิน ภาษีธุรกิจเฉพาะท่ีปรับข้ึนเป็นอตัราปกติ การบริหารตน้ทุน

ให้ตํ่ากว่ายอ่มหมายถึงการตั้งราคาไดต้ ํ่ากว่าคู่แข่ง หรือมีมาร์จินกาํไรท่ีสูงกว่าคู่แข่ง 

และการบริหารการผลิต เช่น ลดระยะเวลาในการก่อสร้าง แต่ยงัคงคุณภาพของงาน

ก่อสร้าง เพื่อท่ีจะสามารถควบคุมปริมาณซพัพลายใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  

ดว้ยเหตุผลขา้งตน้จึงมีประเด็นท่ีทาํใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาวา่ปัจจยัใดบา้งท่ี

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของเจา้ของบา้นในจงัหวดันนทบุรี เพื่อ

เป็นขอ้มูลพื้นฐานใหก้บัผูป้ระกอบการนาํผลวจิยัท่ีไดใ้ชป้ระกอบการวางแผนทางการ

ตลาดต่อไป 

1.2  วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

            1.2.1  เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

บา้นเด่ียวของเจา้ของบา้นในจงัหวดันนทบุรี 

 1.2.2  เพื่อ ศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของเจา้ของบา้นในจงัหวดันนทบุรี 
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 1.2.3  เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

การตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของเจา้ของบา้นในจงัหวดันนทบุรี 

1.3  สมมุติฐานของการวิจัย 

 1.3.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ 

รายได ้และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของ

เจา้ของบา้นในจงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนั 

 1.3.2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก

ซ้ือบา้นเด่ียวของเจา้ของบา้นในจงัหวดันนทบุรี 

 1.3.3ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้น

เด่ียวของเจา้ของบา้นในจงัหวดันนทบุรี 

1.4  ขอบเขตการวจิัย 

 1.4.1 ขอบเขตทางดา้นประชากรศาสตร์ การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาประชากรใน

จงัหวดันนทบุรี ท่ีมีอายตุั้งแต่ 25 ปีข้ึนไป 

1.4.2 ขอบเขตดา้นตวัแปรศึกษา จะทาํการศึกษาวจิยัเฉพาะตวัแปรท่ีสาํคญัคือ 

1.4.2.1 ตวัแปรอิสระ ในท่ีน้ีจะประกอบดว้ย 

1.4.2.1.1  ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. สถานภาพ 

5. รายได ้

6. อาชีพ 

1.4.2.1.2  ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง      

การตลาด 

1. ผลิตภณัฑ์ 

2. ราคา 
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3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. การส่งเสริมทางการตลาด 

1.4.2.1.3ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 

1. วฒันธรรมพื้นฐานและวฒันธรรมยอ่ย 

2. สภาพสังคม 

3. จิตวทิยาการจูงใจ 

1.4.3.2 ตวัแปรตามในท่ีน้ี ไดแ้ก่ การตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียว ซ่ึง

ประกอบดว้ยการตระหนึกถึงความตอ้งการ การแสวงหาขอ้มูล และการประเมิน

ทางเลือก  

1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

              1.6.1เพื่อนําผลการวิจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์กับการ

ตดัสินใจในการเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของเจา้ของบา้นในจงัหวดันนทบุรีเพื่อประโยชน์ใน

การทาํการตลาดใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายของประชากร 

 1.6.2 เพื่อนาํผลวิจยัด้านปัจจยัด้านส่วนประสมทางด้านการตลาด(4P)ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจในการเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของเจา้ของบา้นในจงัหวดั

นนทบุรี นาํมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนปรับกลยุทธ์ทางการตลาด การกาํหนด

รูปแบบตวัสินคา้ ราคา ทาํเล และการส่งเสริมการจาํหน่ายรวมถึงการส่ือสารทางดา้น

การตลาด ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องกิจกรรมทางดา้นการตลาดในอนาคตต่อไป 

 1.6.3 เพื่อนาํผลการวจิยัปัจจยัดา้นวฒันธรรม สังคมและจิตวิทยาการจูงใจท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจในการเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของเจา้ของบา้นในจงัหวดั

นนทบุรี เพื่อประโยชน์สาํหรับผูป้ระกอบการในการปรับกลยุทธ์ให้เขา้กบัวฒันธรรม

ในพื้นท่ีและสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดการตดัสินใจ 
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ตวัแปรตน้( อิสระ)    ตวัแปรตาม 

 

 

1. สถานภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 

 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

1. เพศ   อาย ุ

2. ระดบัการศกึษา 

3. สถานภาพ 

4. รายได้เฉล่ียต่อ

เดือน 

5. อาชพ 
ปัจจยัสว่นประสมการตลาด 

1. ผลิตภณัฑ์   ราคา 

2. ช่องทางการจดั

จําหน่าย 

3. การสง่เสริม

การตลาด 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม 

1. วฒันธรรมพืน้ฐาน

และวฒันธรรมยอ่ย 

2. สภาพสงัคม 

3. จิตวิทยาการจงูใจ 

การตดัสนิใจเลอืกซือ้บ้านเดีย่ว 

1. การตระหนกัถงึ

ความต้องการ 

2. การแสวงหาข้อมลู 

3. การประเมิน

ทางเลือก 
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2. แนวความคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

           ในการศึกษาการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของเจ้าของบา้นในจงัหวดันนทบุรี 

ผูว้จิยัจะนาํเสนอหลกัการและทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

            2.1 แนวความคิดเก่ียวกบับา้นเด่ียว 

2.1.1 ภาวะและแนวโนม้บา้นเด่ียวในปัจจุบนั 

2.1.2 รายละเอียดท่ีนาํมาพิจารณาในการซ้ือบา้นเด่ียว 

             2.2แนวความคิดเก่ียวกบัการตลาดและทฤษฎี 

2.1.3 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2.1.4 แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

2.1.5 แนวความคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

2.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ระเบียบวธีิวจิัย 

          การศึกษาวิจัยเร่ือง  “การตัดสินใจซ้ือบ้านเด่ียวของเจ้าของบ้านในจังหวดั

นนทบุรี” เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey  Research  Method)  และใช้วิธีการเก็บ

ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม  โดยผูว้จิยัไดด้าํเนินการศึกษาตามขั้นตอนต่างๆ  ดงัน้ี 

3.1  การคดัเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

             ประชากร 

 การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียว ประชากรท่ี

ศึกษาในคร้ังน้ี  คือ  เจา้ของบา้นทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุตั้งแต่ 25 ปีข้ึนไป 

และเป็นผูท่ี้มีภูมิลาํเนาหรือพกัอาศยัอยูใ่นจงัหวดันนทบุรี 

            กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  คือ  ผูบ้ริโภคทั้งเพศชายและเพศ

หญิงท่ีมีอายุตั้ งแต่ 25 ปีข้ึนไป และเป็นผูท่ี้มีภูมิลาํเนาหรือพกัอาศยัอยู่ในจงัหวดั

นนทบุรี ผูว้จิยัจึงไดใ้ชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling)  
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3.2  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 เคร่ืองมือและขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือหรือแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัสร้างข้ึนจากการรวบรวมขอ้มูล

ท่ีไดจ้ากทฤษฎี  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้นาํมาประยกุตเ์ป็นลกัษณะและขอ้คาํถาม

ในแบบสอบถาม   

3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวจิยัเร่ืองน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา  (Descriptive  Research)  และการ

วจิยัเชิงสาํรวจ  (Exploratory  Research)  โดยมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี  

3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือทาํการเก็บรวบรวมแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้ ผูว้จิยัจะตรวจสอบความ

เรียบร้อยของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมา  แลว้นาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคาํนวณค่าสถิติซ่ึงแยกเป็นส่วนต่างๆ  ดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  (Descriptive  Statistics)   

ใช้การแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

อธิบายลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามใชค้่าเฉล่ีย (Means) และ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แสดงระดบัความสําคญัของปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม และปัจจยัการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้น

เด่ียว  

             2.    การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน  (Inferential  Statistics)  

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ทางด้านเพศ  อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียว

ของเจา้ของบา้นในจงัหวดันนทบุรี ใชส้ถิติ  T-Test ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ  และใช้

สถิติ  F-Test (ANOVA) สาํหรับตวัแปรอิสระอ่ืนๆ 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของเจา้ของบา้นในจงัหวดันนทบุรี ใชก้ารวเิคราะห์การ 
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ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัทางด้านสภาพแวดล้อม มีผลความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของเจา้ของบา้นในจงัหวดันนทบุรี ใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงพหุคูณ(MultiplAnalysis) 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

            ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั “การตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของเจา้ของ

บ้าน ในจังหวดันนทบุรี” ผู ้วิจ ัยได้นําข้อมูลตัวอย่างท่ีเก็บรวบรวมและผ่านการ

ตรวจสอบคุณภาพ จาํนวน 400 ชุด แล้วมาทาํการวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติโดย

วิธีการทางสถิติMultiple Regression Analysis (MRA) ไดว้ิเคราะห์ผลของขอ้มูล ดา้น

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และดา้นปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มซ่ึงเป็นตวัแปรตาม

เชิงปริมาณ กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวซ่ึงเป็นตวัแปรตามเชิงปริมาณ จะไดค้่า

ความสัมพนัธ์และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนดงัน้ี 
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ตารางแสดงผลการวเิคราะห์ของขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดและดา้น   

ปัจจยั 

        สภาพแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียว 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 .693a 0.48 0.47 1.03555 1.6 

  

Coefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta     Tolerance VIF 

(Constant) 1.997 0.318   6.284 0     

ผลิตภณัฑ ์ 0.129 0.032 0.18 4.041 .000* 0.672 1.49 

ราคา 0.118 0.035 0.16 3.403 .001* 0.603 1.66 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.055 0.035 0.07 1.59 0.113 0.68 1.47 

การส่งเสริมการตลาด 0.125 0.035 0.158 3.583 .000* 0.685 1.46 

วฒันธรรมพ้ืนฐาน 0.067 0.023 0.115 2.877 .004* 0.828 1.21 

สภาพสงัคม -0.02 0.037 -0.018 -0.39 0.693 0.66 1.52 

การจูงใจ 0.243 0.032 0.33 7.551 .000* 0.693 1.44 

          

 

  ผ ล ก า รวิ เ ค รา ะ ห์ ปั จจัย ส่ วน ป ระ ส ม ท า ง ก า รตล า ด  แล ะ ปั จจัย ด้า น

สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

นนทบุรี จากผลการวเิคราะห์พบวา่  
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 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) = 0.693 แสดงวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด

และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวใน

ระดบัปานกลาง  

 ค่าสัมประสิทธ์ิการกาํหนด (R2) = 0.480 หมายความว่าปัจจยัส่วนประสม

การตลาดและปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียว 

คิดเป็นร้อยละ 48.0 ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความผนัแปรหรือการเปล่ียนแปลง

ของตวัแปรตามไดร้้อยละ 48.0 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 52.0 เป็นผลเน่ืองจากตวัแปรอ่ืน 

 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ เท่ากบั 1.0356 หมายความ

ว่าการประมาณค่าของการตดัสินใจเลือกซ้ือบ้านเด่ียวมีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึน

เท่ากบั 1.0356 

 จากผลการวเิคราะห์ ไดส้มการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคะแนน

มาตรฐาน ดงัน้ี 

  Y = 1.997 + 0.129(ผลิตภณัฑ์) + 0.118(ราคา) + 0.055(ช่องทางการ

จดัจาํหน่าย) + 1.25(การส่งเสริมการตลาด) + 0.067(วฒันธรรมพื้นฐาน) – 0.015(

สภาพสังคม) + 0.243(การจูงใจ) 

 Zy = 0.180(ผลิตภณัฑ์) + 0.160(ราคา) + 0.158(การส่งเสริมการตลาด) + 

0.115(วฒันธรรมพื้นฐาน) + 0.330(การจูงใจ) 

 จากผลการวิเคราะห์จะพบวา่ ค่า VIF สูงสุดท่ีไดคื้อ ดา้นราคา มีค่า 1.659 ซ่ึง

ไม่เกิน 10 หรือค่า Tolerance ท่ีมีค่าน้อยท่ีสุดคือ ดา้นราคา มีค่า 0.603 ซ่ึงไม่ตํ่ากว่า 

0.2 แสดงวา่ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กนั คือไม่เกิด Multi collinearity  

 จากผลการวิ เคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้าน

สภาพแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

นนทบุรี อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีตวัแปรอิสระของปัจจยัประสมทาง

การตลาดและปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามของการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 5 

ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามท่ีมีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 ได้แก่ ด้าน
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ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นวฒันธรรมพื้นฐาน และดา้นการ

จูงใจ ไดน้าํเสนอกรอบแนวความคิดใหม่ดงัน้ี 

กรอบแนวความคิดใหม่  

ตวัแปรตน้( อิสระ)                       ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

รูปท่ี 4.1 แบบจาํลองกรอบแนวความคิดใหม่ ปรับตามผลการวจิยั (Modify model) 

            จากกรอบแนวความคิดใหม่ปรับตามผลการวจิยั สามารถอธิบายความสัมพนัธ์

ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามไดต้ามสมมติฐานดงัน้ี 

            จากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ปัจจยั

ดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายได ้และอาชีพ 

ไม่มีผลอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของ

เจา้ของบา้นในจงัหวดันนทบุรีจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 

จากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ ปัจจยั

ส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้น

การส่งเสริมการตลาดมีผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวอยา่งมีนยัสําคญั

ปัจจยัสว่นประสมการตลาด 

- ผลิตภณัฑ์ 

- ราคา 

- การสง่เสริม

การตลาด 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม 

- วฒันธรรมพืน้ฐาน

และวฒันธรรมยอ่ย 

- จิตวิทยาการจงูใจ 

การตดัสนิใจเลอืกซือ้

บ้านเดีย่ว 
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ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด มี

ผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวในขณะท่ีตวัแปรอ่ืนๆ ไม่มีผลอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียว จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ในส่วน

ของดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 

2 ในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  

            จากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานท่ี 3 พบวา่ ปัจจยั

ดา้นสภาพแวดล้อม ได้แก่ วฒันธรรมพื้นฐานและวฒันธรรมย่อย สภาพสังคม และ

จิตวิทยาการจูงใจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยดา้นวฒันธรรมพื้นฐานและวฒันธรรมย่อย และดา้นจิตวิทยา

การจูงใจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวในขณะท่ีตวัแปรอ่ืนๆ ไม่มีผล

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียว จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 

ในส่วนของด้านวฒันธรรมพื้นฐานและวฒันธรรมย่อย และด้านจิตวิทยาการจูงใจ 

และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3 ในดา้นสภาพสังคม  

5. สรุปผลการวจิัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

          สรุปได้ว่า จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด และปัจจยัด้าน

สภาพแวดลอ้ม ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

นนทบุรี อย่างมีนยัสําคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรอิสระของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามของการตดัสินใจเลือก

ซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 5 ตวัแปร ท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่า Sig นอ้ยกวา่ 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นวฒันธรรมพื้นฐาน และดา้นจิตวทิยาการจูงใจ 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยคร้ังต่อไป 

         จากการศึกษาการตดัสินใจซ้ือบ้านเด่ียวของเจ้าของบ้านในจงัหวดันนทบุรี 

เพื่อใหเ้กิดผลดียิง่ข้ึน ผูว้จิยัจะขอเสนอแนะใหมี้การวจิยัดงัน้ี 

1.  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้น

เด่ียวของ เจา้ของบา้นในจงัหวดันนทบุรี ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไปอาจจะ
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ศึกษาในประเด็นอ่ืนๆ เช่น ความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดของบา้น

เด่ียว ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของโครงการบา้นเด่ียว เป็นตน้ 

2. ศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูบ้ริโภค เพิ่มเติม โดยมีการใชค้าํถาม

แบบปลายเปิดเพื่อใหผู้บ้ริโภคไดเ้สนอแนะขอ้คิดเห็น ความตอ้งการ หรือปัญหาต่างๆ 

เพื่อท่ีจะสามารถนาํผลท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์ในการวางแผนการตลาดต่อไป 

3.  ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภค ในพื้นท่ี

อ่ืน ๆโดยในแต่ละพื้นท่ีอาจมีความตอ้งการปัจจยัทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงใน

ท่ีน้ีหมายถึงจงัหวดัท่ีเป็นตวัแทนของแต่ละภูมิภาค เช่น  จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดั

สงขลา จงัหวดัชลบุรี  
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