
การศึกษาการตดัสินใจซ้ือบา้นเพ่ือการอยู่อาศยั กรณีศึกษา บริษทั โกลเด้น แลนด ์
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บทคดัย่อ 

การวจิยัเรือ่ง การศกึษาการตดัสนิใจซือ้บา้นเพื่อการอยูอ่าศยั กรณีศกึษา บรษิทั โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดนซ ์

จ ากดั ครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์คอื เพือ่ศกึษาคุณลกัษณะทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัและส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้บา้นเพื่อ

การอยูอ่าศยั กรณีศกึษา บรษิทั โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดนซ ์จ ากดั ผูว้จิยัไดศ้กึษาขอ้มลูปฐมภมู ิ(Primary Data) เป็น

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม เกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งจานวน 105 คน ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่ม

ตวัอยา่งทีไ่ดก้ าหนดไวจ้นครบตามจ านวน โดยขอความรว่มมอืจากกลุ่มทีต่วัอยา่งทีเ่ป็นลูกคา้ทีส่นใจมาซือ้บา้นของ

บรษิทั โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดนซ ์จ ากดั และขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data) เป็นการคน้ควา้ขอ้มลูจากเอกสาร 

งานวจิยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทีส่ามารถเชือ่ถอื และอา้งองิได ้รวมถงึแหล่งขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ตเพือ่ประกอบการศกึษา

ในครัง้นี้ โดยกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการทดสอบเป็นกลุ่มลกูคา้ทีก่ าลงัสนใจซือ้บา้นของบรษิทั โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดนซ ์

จ ากดั จ านวน 105 ตวัอยา่ง โดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบไมท่ราบความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) และใช้

วธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota  sampling) แบ่งเป็นกลุ่มลูกคา้ทีก่ าลงัสนใจซือ้ทาวน์เฮาส ์35 ตวัอยา่ง  

บา้นแฝด 35 ตวัอยา่ง และบา้นเดีย่ว 35 ตวัอย่าง ซึง่ 1 ตวัอยา่งหมายถงึ 1 ครอบครวั และสถานทีท่ีท่ าการเกบ็แบบ

ส ารวจคอื  งานเปิดขายโครงการโกลเดน้ นีโอ แจง้วฒันะ-เมอืงทอง วนัที ่20-21 กรกฎาคม 2562 โครงการโกลเดน้ ซติี ้

แจง้วฒันะ-เมอืงทอง วนัที ่3-4 สงิหาคม 2562  และโครงการแกรนดโิอ ้รามอนิทรา-วงแหวน (เปิดจองรอบ VIP) วนัที ่

19-20 ตุลาคม 2562 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ เป็นการใชเ้ทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) มา

ประยกุตเ์ป็นคาถามในแบบสอบถาม (Questionnaire) กบักลุม่ตวัอยา่งในส่วนของขอ้มลูทัว่ไป และคุณลกัษณะทีค่นให้

ความส าคญัและสง่ผลต่อการตดัสนิใจซื้อบา้นเพื่อการอยูอ่าศยั กรณีศกึษา บรษิทั โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดนซ์ จ ากดั 

โดยโครงสรา้งของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 สว่น ดงันี้ ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม และส่วน

 

1 นกัศกึษาหลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ โครงการสามเอม็ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
2 อาจารยป์ระจ า คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 



ที ่2 ขอ้มลูคุณลกัษณะ และระดบัคุณลกัษณะของความตอ้งการซือ้บา้น เป็นการวดัโดยใชส้่วนประสมทางการตลาด 

โดยสมมตเิหตุการณ์ใหก้ลุ่มตวัอยา่งเลอืกรปูแบบบา้นตามชุดคุณลกัษณะจ านวน 29 แบบ โดยเลอืกใหค้ะแนนความ

ตอ้งการซือ้บา้นเพือ่ผูส้งูอายุของแต่ละรปูแบบตามชุดคุณลกัษณะจ านวน 29 แบบอยา่งเป็นอสิระต่อกนั โดยตวัเลข

ระดบัคะแนน 1-10 เป็นระดบัความตอ้งการซือ้บา้นจากรปูแบบตามชุดคุณลกัษณะนัน้ ๆ จากมากไปน้อย 

การศกึษาครัง้นี้ไดท้าการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรม SPSS ทัง้ในส่วนของการใชส้ถติเิชงิพรรณนา 

(Descriptive Analysis) ใชส้าหรบัขอ้มลูในส่วนที ่1 ของแบบสอบถาม เป็นการวเิคราะหเ์พือ่อธบิายภาพรวมลกัษณะ

ทางประชากร ผลทีไ่ดใ้ชอ้ธบิายลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูมาจาก

แบบสอบถามจากการศกึษาในครัง้นี้เท่านัน้ ไมส่ามารถอา้งองิกบักลุ่มตวัอยา่งประชากรอื่นได ้โดยนาเสนอขอ้มลูใน

รปูแบบของสถติริอ้ยละ (Percentage) และคา่ความถี ่(Frequency) ในการวเิคราะหข์อ้มลู การวเิคราะหเ์ชงิบรมิาณ 

(Quantitative Analysis) ใชส้าหรบัขอ้มลูในส่วนที ่2 ของแบบสอบถาม เป็นการวเิคราะหเ์พือ่ทราบความตอ้งการซือ้

ของลูกคา้ต่อชุดคณุลกัษณะในการซือ้บา้นเพือ่การอยูร่ว่มกกบัผูส้งูอาย ุของ บรษิทั โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดนซ ์จ ากดั 

โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม (Conjoint Analysis) คอื การวเิคราะหค์วามชอบ/ความเอนเอยีงทีจ่ะชอบ 

(Preference) ของกลุ่มคน 

ผลการส ารวจของวจิยัเรือ่ง การศกึษาการตดัสนิใจซือ้บา้นเพือ่รองรบัการอยูอ่าศยัรว่มกบัผูส้งูอาย ุกรณีศกึษา 

บรษิทั โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดนซ ์จ ากดั สามารถสรุประดบัความพงึพอใจของคุณลกัษณะทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้โดย

การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบรว่มครัง้นี้พบวา่ลกูคา้ใหค้วามส าคญัในคุณลกัษณะของบา้นมากทีสุ่ดคอื ดา้นราคา คดิเป็นรอ้ย

ละ 55.57 แสดงใหเ้หน็วา่ลกูคา้ใหค้วามส าคญัในการตดัสนิใจซื้อโดยพจิารณาจากราคาเป็นอนัดบัแรก ความส าคญั

รองลงมาคอื ดา้นรปูแบบของบา้น  ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกปุ่ มสวทิชฉุ์กเฉิน และดา้นการออกแบบเพือ่ผูส้งูอาย ุคดิ

เป็นรอ้ยละ 34.52 5.36 และ 4.55 ตามล าดบั  

บทน า 

บรษิทั โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดนซ ์จ ากดั ไดส้รา้งเอกลกัษณ์จากการสรา้งสรรคค์ุณภาพ หลากหลาย

นวตักรรมการออกแบบทีถู่กออกแบบเพือ่รองรบัการอยูอ่าศยัส าหรบัทุกวยั ดว้ยการค านึงถงึรปูแบบทีโ่ดดเด่นและ

ความใส่ใจในรายละเอยีดในแต่ละโครงการ โดยส่งเสรมิการพฒันานวตักรรมในระบบการก่อสรา้งภายใตห้น่วยงาน

พฒันาคุณภาพ (Quality Development) เกดิเป็นนวตักรรมใหม่ๆ ทีท่ าใหง้านก่อสรา้งมคีุณภาพสงูและไดม้าตรฐาน  

จากการพฒันาทีเ่กดิขึน้อยา่งต่อเนื่องในระบบท าใหโ้กลเดน้แลนดเ์ป็นทีย่อมรบัและประสบความส าเรจ็ในตลาด



อสงัหารมิทรพัยเ์ป็นอยา่งสงู  เพือ่การต่อยอดนวตักรรมการออกแบบเพือ่การอยูอ่าศยัในอนาคต ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็

โอกาศส าหรบัการพฒันาบา้นเพือ่ตอบโจทยก์ารอยูอ่าศยัทีใ่หค้วามสะดวกสบาย และมคีวามปลอดภยัส าหรบัทุกวยั 

โดยผูว้จิยัมคีวามสนใจการออกแบบบา้นเพื่อการอยูอ่าศยัร่วมกบัผูส้งูอายมุากเป็นพเิศษ ต่อเนื่องจากประเทศไทยกเ็ป็น

อกีหนึ่งประเทศทีก่ าลงักา้วเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุ โดยผูส้งูอายใุนประเทศไทยนัน้เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็เป็นอนัดบั 3 ของ

โลก (สยามรฐั, 2561) ปัจจุบนักลุ่มทีม่อีาย ุ50 ปีขึน้ไป มจี านวนประมาณ 21 ลา้นคน ซึง่ถอืเป็น 1 ใน 3 ของประชากร

ทัว่ราชอาณาจกัรไทย (ส านกังานสถติแิห่งชาต,ิ 2561) โดยประเมนิวา่อกี 3 ปีขา้งหน้าจะมจี านวนผูส้งูอายุเพิม่ขึน้ถงึ 3 

ลา้นคน ดว้ยเหตุนี้ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็โอกาสส าหรบัการน าเสนอการพฒันาปรบัเปลีย่นพืน้ทีใ่ชส้อยภายในบา้นและปรบั

รปูแบบการใชง้านของบา้นเพือ่ใหร้องรบัการอยูอ่าศยัรว่มกนัในทุกวยั 

งานวจิยันี้จงึมุง่เน้นศกึษาคุณลกัษณะทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้บา้นเพื่อการอยูอ่าศยัซึง่เป็นการเสนอ

รปูแบบของสิง่อ านวยความสะดวกทีป่รบัการใชง้านใหม้คีวามความเหมาะสมส าหรบัรองรบัการใชง้านของผูอ้าย ุซึง่

ผลสรุปของการท าวจิยัทีไ่ดก้จ็ะเป็นประโยชน์และเป็นการสนับสนุนนโยบายการพฒันานวตักรรมบา้นเพือ่ส่งเสรมิ

เอกลกัษณ์จากการสรา้งสรรคค์ุณภาพ  พรอ้มทัง้สรา้งความไดเ้ปรยีบและความสามารถในตลาดอสงัหารมิทรพัยแ์ละ

กา้วขึน้เป็นบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์5 อนัดบัแรกของประเทศไทยภายในปี 2563 ตามนโยบายของบรษิทั 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

เพือ่ศกึษาคุณลกัษณะทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัและส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้บา้นเพื่อการอยู่อาศยั กรณีศกึษา 

บรษิทั โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดนซ์ จ ากดั 

ขอบเขตของการวิจยั 

ในการศกึษาครัง้นี้ กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการทดสอบเป็นกลุ่มลูกคา้ทีก่ าลงัสนใจซื้อบา้นของบรษิทั โกลเดน้ 

แลนด ์เรสซเิดนซ์ จ ากดั จ านวน 105 ตวัอยา่ง แบ่งเป็นกลุ่มลูกคา้ทีก่ าลงัสนใจซือ้ทาวน์เฮาส ์35 ตวัอยา่ง  บา้นแฝด 

35 ตวัอยา่ง และบา้นเดีย่ว 35 ตวัอยา่ง ซึง่ 1 ตวัอยา่งหมายถงึ 1 ครอบครวั และสถานทีท่ีท่ าการเกบ็แบบส ารวจคอื  

งานเปิดขายโครงการโกลเดน้ นีโอ แจง้วฒันะ-เมอืงทอง วนัที ่20-21 กรกฎาคม 2562 โครงการโกลเดน้ ซติี ้แจง้

วฒันะ-เมอืงทอง วนัที ่3-4 สงิหาคม 2562  และโครงการ     แกรนดโิอ ้รามอนิทรา-วงแหวน (เปิดจองรอบ VIP) วนัที ่

19-20 ตุลาคม 2562 

 



แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัในการเลือกท่ีอยู่อาศยั 

ทีอ่ยูอ่าศยัถอืวา่เป็นหนึ่งในปัจจยัพืน้ฐานของมนุษย ์การศกึษาแนวคดิเกีย่วกบัปัจจยัทีม่อีิทธพิลต่อการเลอืกที่

อยูอ่าศยัจงึมคีวามส าคญั เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึเหตุปัจจยัทีส่่งผลต่อความความพอใจในการเลอืกทีอ่ยูอ่าศยั ซึง่กม็หีลายท่าน

ไดก้ล่าวเกีย่วกบัอทิธพิลทีส่่งผลต่อการเลอืกซื้อทีอ่ยูอ่าศยัดงันี้ 

B.M. Mariatry ไดใ้หแ้นวคดิเกีย่วกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกทีอ่ยู่อาศยัไว ้2 ปัจจยั คอื  

1. ปัจจยัดา้นแศรษฐกจิ ความสามารถในการจ่ายเป็นปัจจยัพืน้ฐานอนัดบั 1 ในการเลอืกทีอ่ยูอ่าศยั ระยะทาง

ไปยงัแหล่งงาน และราคาทีด่นิเป็นปัจจยัทีม่อีทิธทิีต่ามภายหลงั การตดัสนิใจเลอืกทีต่ัง้ทีแ่ตกต่างกนันัน้เกดิขึน้จาก

งบประมาณทีม่อียู ่และรายไดข้องผูอ้ยูอ่าศยั ซึง่เป็นตวัก าหนดการกระจายตวัของบรเิวณทีอ่ยู่อาศยัของผูท้ีม่รีายไดท้ี่

แตกต่างกนัภายในเมอืง 

2. ปัจจยัดา้นสงัคม กล่าวถงึความแตกต่างกนัในดา้นคุณคา่ ความตอ้งการ และความพอใจ 

Harold Cater กล่าวไวว้า่ ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกทีอ่ยูอ่าศยัม ี2 ปัจจยั ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจในการ

เลอืกทีอ่ยูอ่าศยัวา่จะอยูบ่รเิวณใดของเมอืง ไดแ้ก่ 

1. สถานะทางสงัคมของผูอ้ยูอ่าศยั ตวัอยา่งเชน่ ระดบัรายได ้บุคลกิส่วนบุคคล และกลุ่มทางสงัคม 

2. สภาพครอบครวั ตวัอยา่งเช่น ครอบครวัทีป่ระกอบไปดว้ยผุส้งูอายกุต็อ้งการทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่งยีบสงบ 

แนวคิดการออกแบบท่ีพกัอาศยัส าหรบัผูส้งูอาย ุ 

ในการออกแบบเบือ้งตน้ส าหรบัการออกแบบทีพ่กัอาศยัส าหรบัผูส้งูอายมุจีุดประสงคห์ลกัเพื่อใหเ้กดิความ

ปลอดภยักบัผูส้งูอาย ุโดยใหค้วามส าคญักบั 3 ประการดงันี้ 

1.  สนองความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยั เชน่  ในหอ้งน ้าตอ้งมรีาวจบัส าหรบัชว่ยพยุงตวัของผูส้งูอายุ 

พืน้กระเบือ้งตอ้งไมล่ื่น เป็นตน้ 

2.  สญัญาณฉุกเฉินจากหวัเตยีง หรอืหอ้งน ้า เพือ่สามารถเรยีกขอความชว่ยเหลอืเมือ่เกดิอุบตัเิหตุ 

3.  ออกแบบสิง่ทีส่่งเสรมิสุขอนามยั เชน่ อากาศพืน้ทีใ่หม้อีากาศถ่ายเทสะดวก และมแีสงสว่างเขา้ถงึ 



การออกแบบเพื่อผูส้งูอายุเบือ้งตน้จะตอ้งค านึงถงึความปลอดภยั ลดอุบตัเิหตุทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้ทัง้ในการยนื 

เดนิ การทรงตวั และการลื่นลม้ ซึง่เป็นปัญหาส าคญัทีม่กัจะเกดิขึน้กบัผูส้งูอาย ุเอือ้ใหผู้ส้งูอายสุามารถด าเนิน

ชวีติประจ าวนัของตนเองไดด้ขีึน้ เพือ่สรา้งก าลงัใจและแรงกระตุน้ใหผู้ส้งูอายุรูส้กึถงึคุณคา่ของตวัเอง อา้งองิจากคูม่อื

การจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมและปลอดภยัส าหรบัผูส้งูอายุ, ส านกัส่งเสรมิ และพทิกัษ์ผูส้งูอาย ุจงึสรุปแนวความคดิ

หลกัในการออกแบบสภาพแวดลอ้มและทีอ่ยูอ่าศยัของผูส้งูอายุมา 4 ปัจจยัคอื 

1.สร้างความปลอดภยั ลดอบุติัเหต ุตอ้งเป็นสภาพแวดลอ้มทีก่่อใหเ้กดิความปลอดภยัแก่ผูส้งูอายใุนดา้น

ต่าง ๆ ทัง้การเคลื่อนไหว การมองเหน็ การไดย้นิ เชน่ ระหวา่งทางเดนิในจุดต่าง ๆ มรีาวจบั กระเบื้อง หรอืวสัดุทีใ่ชปู้

พืน้ตอ้งไม่ลื่น มรีะบบขอความช่วยเหลอืหลายๆ จุด เชน่ในหอ้งน ้า หอ้งนอน 

2.ใช้งานสะดวก ตอ้งสามารถเขา้ถงึงา่ย ในส่วนต่าง ๆ ของบา้นตอ้งท าใหผู้ส้งูอายสุามารถเขา้ถงึอุปกรณ์ 

ของใชต้่าง ๆไดอ้ยา่งสะดวก เช่น ความสงูของตูเ้กบ็ของ และสวทิซไ์ฟทีเ่หมาะสมกบัผูส้งูอายุหรอืผูใ้ชร้ถเขน็ ใน

บรเิวณทีม่กีารเปลีย่นระดบัตอ้งมทีางลาดส าหรบัรถเขน็ เป็นตน้ โดยทีพ่กัอาศยัควรอยูใ่กลแ้หล่งบรกิารต่างๆ ทีจ่ าเป็น

กบัผูส้งูอายเุชน่ โรงพยาบาล รา้นคา้ สวนสาธารณะ รวมถงึระบบขนสง่มวลชน 

3. มีสภาพแวดล้อมท่ีสร้างแรงกระตุ้น ตอ้งมกีารสรา้งสรรคส์ภาพแวดลอ้มทางกายภาพใหม้คีวามน่าสนใจ 

มกีารเลอืกใชส้ทีีเ่หมาะสม ประกอบกบัการใชค้วามสว่างทีพ่อด ีและชดัเจน รวมถงึควรมกีารสรา้งสภาพแวดลอ้มที่

ผูส้งูอายุสามารถมปีฎสิมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้ม และชุมชนได้ 

4.ต้องดแูลรกัษาได้ง่าย ทีอ่ยู่อาศยัของผูส้งูอายคุวรตอ้งดแูลรกัษางา่ย มขีนาดไมใ่หญ่มาก อากาศถ่ายเทได้

สะดวก ทัง้ความรอ้น และความชืน้สงัคมปัจจุบนัถอืไดว้า่เป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้แหล่งความรูม้อียูม่ากมาย และ

กระจดักระจายอยูใ่นหลายรปูแบบ มนุษยส์ามารถแสวงหาความรูแ้ละเรยีนรูไ้ดอ้ยูต่ลอด 

วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ เป็นกลุ่มลูกคา้ทีส่นใจมาซือ้บา้นของบรษิทั โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดนซ ์จ ากดั 

ทีม่าเขา้รว่มงานเปิดขายโครงการ 3 โครงการ คอื โครงการโกลเดน้ นีโอ แจง้วฒันะ-เมอืงทองฯ โครงการโกลเดน้ ซติี ้

แจง้วฒันะ-เมอืงทองฯ และโครงการแกรนดโิอ ้รามอนิทรา-วงแหวน ซึง่ไมท่ราบจ านวนทีแ่น่นอน การศกึษาจงึเป็น



การศกึษาโดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบไมท่ราบความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) และใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่ม

ตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota  sampling) ซึง่ทางผูศ้กึษาตอ้งการกลุ่มตวัอยา่ง 105 ตวัอยา่ง แบ่งเป็นกลุ่มลูกคา้ที่

ตอ้งการซือ้บา้นจากโครงการโกลเดน้ นีโอ แจง้วฒันะ-เมอืงทองฯ 35 ตวัอยา่ง โครงการโกลเดน้ ซติี ้แจง้วฒันะ-เมอืง

ทองฯ 35 ตวัอย่าง และโครงการแกรนดโิอ ้รามอนิทรา-วงแหวน 35 ตวัอยา่ง 

ผูว้จิยัไดศ้กึษาขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม เกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง

จานวน 105 คน ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดก้ าหนดไวจ้นครบตามจ านวน โดยขอความรว่มมอื

จากกลุ่มทีต่วัอยา่งทีเ่ป็นลูกคา้ทีส่นใจมาซือ้บา้นของบรษิทั โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดนซ ์จ ากดั และขอ้มลูทุตยิภมู ิ

(Secondary Data) เป็นการคน้ควา้ขอ้มลูจากเอกสาร งานวจิยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทีส่ามารถเชือ่ถอื และอา้งองิได ้

รวมถงึแหล่งขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ตเพือ่ประกอบการศกึษาในครัง้นี้ โดยกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการทดสอบเป็นกลุ่มลูกคา้ที่

ก าลงัสนใจซือ้บา้นของบรษิทั โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดนซ ์จ ากดั จ านวน 105 ตวัอยา่ง โดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบไม่

ทราบความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) และใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota  sampling) 

แบ่งเป็นกลุ่มลูกคา้ทีก่ าลงัสนใจซือ้ทาวน์เฮาส ์35 ตวัอยา่ง  บา้นแฝด 35 ตวัอยา่ง และบา้นเดีย่ว 35 ตวัอยา่ง ซึง่ 1 

ตวัอยา่งหมายถงึ 1 ครอบครวั และสถานทีท่ีท่ าการเกบ็แบบส ารวจคอื  งานเปิดขายโครงการโกลเดน้ นีโอ แจง้วฒันะ-

เมอืงทอง วนัที ่20-21 กรกฎาคม 2562 โครงการโกลเดน้ ซติี ้แจง้วฒันะ-เมอืงทอง วนัที ่3-4 สงิหาคม 2562  และ

โครงการ     แกรนดโิอ ้รามอนิทรา-วงแหวน (เปิดจองรอบ VIP) วนัที ่19-20 ตุลาคม 2562  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ เป็นการใชเ้ทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) มา

ประยกุตเ์ป็นค าถามในแบบสอบถาม (Questionnaire) กบักลุ่มตวัอยา่งในส่วนของขอ้มลูทัว่ไป และคุณลกัษณะทีค่นให้

ความส าคญั โดยโครงสรา้งของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้ ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบ

แบบสอบถาม และสว่นที ่2 ขอ้มลูคุณลกัษณะ และระดบัคุณลกัษณะของความตอ้งการซือ้บา้น เป็นการวดัโดยใชส้่วน

ประสมทางการตลาด โดยสมมตเิหตุการณ์ใหก้ลุ่มตวัอยา่งเลอืกรปูแบบบา้นตามชุดคุณลกัษณะจ านวน 29 แบบ โดย

เลอืกใหค้ะแนนความตอ้งการซื้อบา้นเพือ่ผูส้งูอายขุองแต่ละรปูแบบตามชุดคุณลกัษณะจ านวน 29 แบบอย่างเป็นอสิระ

ต่อกนั โดยตวัเลขระดบัคะแนน 1-10 เป็นระดบัความตอ้งการซือ้บา้นจากรปูแบบตามชุดคุณลกัษณะนัน้ ๆ จากมากไป

น้อย 



การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรม SPSS ทัง้ในส่วนของการใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Analysis) ใชส้า

หรบัขอ้มลูในส่วนที ่1 ของแบบสอบถาม เป็นการวเิคราะหเ์พือ่อธบิายภาพรวมลกัษณะทางประชากร ผลทีไ่ดใ้ชอ้ธบิาย

ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูมาจากแบบสอบถามจากการศกึษาในครัง้นี้

เท่านัน้ ไมส่ามารถอา้งองิกบักลุ่มตวัอยา่งประชากรอื่นได ้โดยนาเสนอขอ้มลูในรปูแบบของสถติริอ้ยละ (Percentage) 

และคา่ความถี ่(Frequency) ในการวเิคราะหข์อ้มลู การวเิคราะหเ์ชงิบรมิาณ (Quantitative Analysis) ใชส้าหรบัขอ้มลู

ในสว่นที ่2 ของแบบสอบถาม เป็นการวเิคราะหเ์พือ่ทราบความตอ้งการซือ้ของลูกคา้ต่อชุดคุณลกัษณะในการซือ้บา้น

เพือ่การอยู่รว่มกกบัผูส้งูอาย ุของ บรษิทั โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดนซ ์จ ากดั โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ

รว่ม (Conjoint Analysis) คอื การวเิคราะหค์วามชอบ/ความเอนเอยีงทีจ่ะชอบ (Preference) ของกลุ่มคน 

ผลการวิจยั 

งานวจิยัเรือ่ง การศกึษาการตดัสนิใจซือ้บา้นเพื่อการอยูอ่าศยั กรณีศกึษา บรษิทั โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดนซ ์

จ ากดั เพือ่ศกึษาคุณลกัษณะทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้บา้นเพือ่การอยูอ่าศยั ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์

ขอ้มลูในรปูแบบตารางประกอบค าบรรยาย แบ่งออกเป็น 2 ตอน คอื 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข้์อมลูสถานภาพส่วนบคุคลของลกูค้าท่ีต้องการซ้ือบา้น ของ บริษทั 

โกลเด้น แลนด ์เรสซิเดนซ ์จ ากดั ซึง่ในตอนที ่1 นี้ จะเป็นการวเิคราะหข์อ้มลูคุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี จ านวนสมาชกิในครอบครวัทีพ่กัอาศยัอยูด่ว้ยกนั รายไดค้รอบครวัเฉลีย่รวมต่อเดอืน และ

งบประมาณในการซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัใหมข่องลูกคา้ พบว่า ลูกคา้ ทีต่อ้งการซือ้บา้นของ บรษิทั โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดนซ ์

จ ากดั ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 63.80) อาย ุ25-39 ปี (รอ้ยละ 51.42) มอีาชพีเป็นพนักงานเอกชน (รอ้ยละ 

33.33) มจี านวนสมาชกิในครอบครวัทีอ่าศยัอยู่รว่มกนั 1-3 คน (รอ้ยละ 78.10) รายไดค้รอบครวัเฉลีย่ต่อเดอืน 75,001-

100,000 บาท (รอ้ยละ 26.67) มงีบประมาณในการซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัใหมท่ี ่5.01-6.00 ลา้นบาท (รอ้ยละ 25.71) 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหค์ณุลกัษณะบา้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเพื่อการอยู่อาศยั กรณีศึกษา 

บริษทั โกลเด้น แลนด ์เรสซิเดนซ ์จ ากดั ในการศกึษาครัง้นี้ไดผ้ลการวเิคราะหร์ะดบัอรรถประโยชน์หรอืความพงึ
พอใจในองคป์ระกอบของบา้น ดว้ยคุณลกัษณะ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นรปูแบบของบา้น ดา้นการออกแบบเพือ่ผูส้งูอาย ุดา้น

สิง่อ านวยความสะดวกปุ่ มสวทิชฉุ์กเฉิน และดา้นราคา มคีา่อรรถประโยชน์และคา่น ้าหนกัความส าคญัของคุณลกัษณะ

บา้นเพื่อการอยู่รว่มกนักบัผูส้งูอาย ุดงัตารางที ่1 

 



ตารางท่ี 1 คา่อรรถประโยชน์ความพงึพอใจในคุณลกัษณะบา้น 

คุณลกัษณะ ระดบัของคุณลกัษณะ คา่อรรถประโยชน์ทีค่ านวน

จากระดบัคุณลกัษณะ 

รปูแบบของบา้น  1.บา้นทาวน์โฮม -2.353 

 2.บา้นแฝด 0.437 

 3.บา้นเดีย่ว 1.916 

การออกแบบเพื่อผูส้งูอายุ 1.ม ี -0.270 
 

2.ไมม่ ี 0.270 

สิง่อ านวยความสะดวก ปุ่ มสวทิชฉุ์กเฉิน 1.ม ี -0.280 
 

2.ไมม่ ี 0.280 

ราคา ต ่ากวา่ 2.50ลบ. 3.716 

 2.51-5.00ลบ. 1.571 

 5.01-7.50ลบ. -0.408 

 7.51-10.0ลบ. -2.03 

 10ลบ. ขึน้ไป -2.842 

 ค่าคงท่ี 4.490 

 

ตารางที ่1 แสดงคา่อรรถประโยชน์ความพงึพอใจในคุณลกัษณะบา้น พบวา่ ลูกคา้มคีวามพงึพอใจต่อ

คุณลกัษณะดา้นราคา มาเป็นอนัดบัหนึ่ง โดยระดบัอรรถประโยชน์เพิม่ขึน้เป็น 3.716 หน่วย เมือ่เป็นระดบัราคาต ่ากวา่ 

2.50 ลา้นบาท รองลงมาทีลู่กคา้ใหค้วามพงึพอใจ คอื คุณลกัษณะของรปูแบบบา้น โดยระดบัอรรถประโยชน์เพิม่ขึน้

เป็น 1.916 หน่วย เมือ่เป็นบา้นเดีย่ว และมคีา่อรรถประโยชน์ต่อคุณลกัษณะดา้นราคา ในระดบัราคา 10 ลา้นบาทขึน้

ไป มคีวามพงึพอใจน้อยทีสุ่ด โดยระดบัอรรถประโยชน์จะลดลงเป็น 2.842 หน่วย  



จากผลการวิเคราะห์สามารถเขียนในรปูแบบสมการ ได้ดงัน้ี 

 Y=4.490-2.353Town+0.437Twin+1.916Single-0.270Elderly+0.270Standard-

0.280Yes+0.280No+3.176PriceA+1.571PriceB-0.408PriceC-2.037PriceD-2.842PriceE 

โดยที ่ Y  คอื ความพงึพอใจรวม 

 Town  คอื ทาวน์โฮม 

 Twin  คอื บา้นแฝด 

 Single  คอื บา้นเดีย่ว 

 Elderly  คอื มกีารออกแบบบา้นเพื่อผูอ้ายุ 

 Standard คอื ไมม่กีารออกแบบบา้นเพือ่ผูส้งูอายุ 

 Yes  คอื มปีุ่ มสวทิชฉุ์กเฉิน 

 No  คอื ไมม่ปีุ่ มกดสวทิชฉุ์กเฉิน 

 PriceA  คอื ราคาต ่ากวา่ 2.50 ลา้นบาท 

 PriceB  คอื ราคา 2.51-5.00 ลา้นบาท 

 PriceC  คอื ราคา 5.01-7.50 ลา้นบาท 

 PriceD  คอื ราคา 7.51-10.00 ลา้นบาท 

 PriceE  คอื ราคาตัง้แต่ 10 ลา้นบาท ขึน้ไป 

จากสมการ สามารถสรุประดบัความพงึพอใจขององคป์ระกอบรว่มครัง้นี้พบวา่ลูกคา้ใหค้วามส าคญัใน

คุณลกัษณะของบา้นมากทีสุ่ดคอื ดา้นราคา คดิเป็นรอ้ยละ 55.57 แสดงใหเ้หน็วา่ลกูคา้ใหค้วามส าคญัในการตดัสนิใจ

ซือ้โดยพจิารณาจากราคาเป็นอนัดบัแรก ความส าคญัรองลงมาคอื ดา้นรปูแบบของบา้น  ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก

ปุ่ มสวทิชฉุ์กเฉิน และดา้นการออกแบบเพือ่ผูส้งูอาย ุคดิเป็นรอ้ยละ 34.52 5.36 และ 4.55 ตามล าดบั  

 

 



ข้อเสนอแนะ 

เพือ่การน าไปใชข้องงานวจิยัชิน้นี้ มขีอบเขตทีจ่ ากดั โดยเป็นกรณีศกึษาเฉพาะกลุ่มลกูคา้ทีม่ารว่มงานเปิด

ขายโครงการของบรษิทั โกลเดน้ แลนด ์เรสซเิดนซ ์จ ากดั ไมส่ามารถเหมารวมเป็นหรอืสรุปผลวา่คุณลกัษณะทีใ่ชใ้น

การส ารวจมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้บา้นเพื่อการอยูอ่าศยัส าหรบัคนส่วนใหญ่ได ้และเนื่องจากเวลาทีจ่ ากดัท าใหก้ลุ่ม

ตวัอยา่งทีไ่ดเ้กบ็ขอ้มลูไมก่ระจายตวั จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งมน้ีอยเกนิไป และเป็นกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ลอืกสุ่มจากผูท้ีม่า

รว่นงานเปิดขายโครงการ จงึท าใหผ้ลการวจิยัทีอ่อกมาไมส่ามารถน าไปอา้งองิกบังานวจิยัอื่นได ้
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