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โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความตั้งใจจองคอนโดมิเนียม 

ผานเว็บไซตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF INTENTION BOOKING ONLINE 
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0บทคัดยอ  

ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีปจจุบันอินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทสําคัญตออสังหารมิทรัพย รวมถึงการ

จองคอนโดมิเนียมราคาหลายลานบาทผานเว็บไซต งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิง

สาเหตุความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพ่ือ

ตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีพัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ จากผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน 400 คน ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบงายจากผูท่ีเคยจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซต เครื่องมือในการรวบรวม

ขอมูลวิจัย ไดแก แบบสอบถามออนไลนแบบมาตรประมาณคา 7 ระดับ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหโมเดลสมการ

โครงสราง ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล โมเดลวิจัย 6 องคประกอบ ไดแก 1.ดานความเปนประโยชน 2.

ดานความงายในการใชงาน 3.ดานทัศนคติ 4.ดานความเปนสวนตัว 5.ดานความปลอดภัย และ 6.ดานความตั้งใจจอง

คอนโดมิเนียม 

ผลการวิจัยปรากฏวา โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความตั้งใจจองคอนโดมเินียมผานเว็บไซตของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเปนอยางดีมาก โดยมีคาสถิติไค-สแควร 

(χ2)  เทากับ 1.483, คา P-Value เทากับ 0.223 คาองศาอิสระ (df) เทากับ 15, คา CMIN/DF เทากับ 1.483, คา GFI 

เทากับ 0.999, คา AGFI เทากับ 0.974, คา SRMR เทากับ 0.007 และ RMSEA เทากับ 0.035 และคาสัมประสิทธ์ิการ

พยากรณเทากับ 0.51 แสดงวาตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผาน

เว็บไซตไดรอยละ 51 ดานทัศนคติ ดานความงายในการใชงาน ดานความเปนประโยชน ดานความปลอดภัย และดาน

ความเปนสวนตัว สงผลรวมกันในการกํากับความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซต 

2คําสําคัญ : 2ความตั้งใจจองคอนโดมิเนียม, คอนโดมิเนียม, โมเดลสมการโครงสราง, เว็บไซต 
 

Abstract          

 As the rapid development of the technology, today the internet has the crucial role in Real 

Estate industry, including the Booking Intention of a Condominium via website. The objectives of 

this study were develop causal relationship model of intention booking online condominium 

website of population in Bangkok and its vicinities and to validate the concordance of the causal 

model with empirical data. The sample consisted of 400 peoples who were selected by sample 
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random of people who have booked online a condominium via website. The tool of collecting the 

data is the questionnaires composed of the 7 rating scales. The questionnaires contain the query 

measure gauges for measuring variable included 6 variables: 1. Perceived Usefulness 2. Perceived 

Ease of Use 3. Attitude towards Ads 4. Privacy Concern 5. Intrusiveness concerns and 6. Purchase 

Intention. The findings were as follows: the model is consistent with the empirical data to great 

extent. The statistic show results the Chi-square statistics goodness of fit test at (χ2) 1.483, p-value 

=  0.223, degree of freedom (df) =  15, The CMIN/DF =  1.483, GFI =  0.999, AGFI =  0.974, SRMR = 

0.0071, RMSEA =  0.035 and the final is the predictive coefficient of 0.51.  We could explain the 

variability of intention factor booking online condominium website response for percentage 51 with 

attitude, perceived ease of use, perceived usefulness, privacy concern, and Intrusiveness concerns.                                  
Keywords: Purchase Intention, Condominium, Structural Equation Model, Website 
 

2บทนํา           

 ในอดีตการจองคอนโดมิเนียมตองจองท่ีสํานักงานขายเทาน้ัน ทําใหเสียเวลาในการเดินทาง ปจจุบันมีการ

พัฒนาดานเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ต ทําใหธุรกิจตองปรับตัว ปรับเปลี่ยนมาใชระบบออนไลนการจองคอนโดมิเนียม

ผานอินเทอรเน็ตมากข้ึน ดังน้ันทําใหรูปแบบของการจองคอนโดมิเนียมจึงเปลี่ยนมาใชระบบออนไลนดวย ประกอบกับ

ปจจุบันบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยไดปรับตัวมีการจองคอนโดมิเนียมผานอินเทอรเน็ตมากข้ึน เชน บริษัท เอพี ไทย

แลนด จํากัด (มหาชน) สรางปรากฏการณออนไลน โครงการไลฟ วัน ไวรเลส เปดใหจองคอนโดมิเนียมผานระบบ

ออนไลน I Booking ในวันพฤหัสบดีท่ี  27 ก.ค. พ.ศ. 2560 และสามารถปดการขายไดหมด 112 ยูนิตภายในเวลา 1 

นาที (หนังสือพิมพผูจัดการ, 2560) และ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท  จํากัด (มหาชน)  พัฒนาระบบ Ananda 

Online Booking ข้ึนมาเปนครั้งแรก เพ่ือรองรับความตองการและทดแทนรูปแบบการจองคอนโดมิเนียมโดยท่ัวไปท่ี

จะตองไปตอคิวรอจองซื้อโครงการคอนโดมิเนียมเปดใหมแบบขามคืน เปนการเพ่ิมชองทางการจองคอนโดมิเนียมให

ลูกคามีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน (ฐานเศรษฐกิจ, 2560)      

 จากผลการสํารวจของศูนยวิจัยเศรษฐกิจธุรกิจ หรืออีไอซี ธนาคารไทยพาณิชย สํารวจพฤติกรรมผูบริโภคการ

ใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยยุค 4.0 เนนเสพสื่อบันเทิงเปนหลัก โดยกวารอยละ 75 ของผูบริโภคใชเวลาวางกับการ

เลนอินเทอรเน็ตและโซเชียลมีเดีย (กรุงเทพธุรกิจ, 2560)      

 จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความตั้งใจจอง

คอนโดมิเนียมผานเว็บไซตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือผูประกอบการดานอสังหาริมทรัพย

ท่ีใหจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซต ฝายการตลาด หรือบุคคลท่ีเก่ียวของไดนําผลการวิจัยไปใช เพ่ือเปนแนวทางในการ

พัฒนาเว็บไซตใหมีประสิทธิภาพในการใชงานสูงท่ีสุด 
 

2วัตถุประสงคของการวิจัย  

 1. เพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซตของประชากรในเขต 

2กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพ่ือตรวจสอบความของสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีพัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ 
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วิธีดําเนินการวิจัย  

  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชกรอบแนวคิดในการวิจัย 

2   การศึกษาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซตของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูวิจัยพัฒนาเปนกรอบแนวคิดจากงานวิจัยของ Davis (1989) ศึกษารูปแบบการการ

ยอมรับการใชเทคโนโลยี (A technology acceptance Model: TAM) เปนทฤษฎีท่ีมีช่ือเสียงและไดการยอมรับใน

การเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จการใชเทคโนโลยี โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจ ไดแก ดานความเปนประโยชน 

(Perceived Usefulness) ดานความงายในการใชงาน (Perceived Ease of Use) ดานทัศนคติ (Attitude) และ ดาน

ความตั้งใจจอง (Purchase Intention) และมีทฤษฎีการรับรูดานความเสี่ยง (Privacy Risk) (Lee Im & Tarylor, 

2008)  ไดแก  ด านการับรูค วาม เปนส วนตั ว (Privacy Concern) และศึกษารูปแบบด านความปลอดภั ย 

(Intrusiveness Concerns) (Morimoto & Macias) (2009) ซึ่งเปนตัวแปรหลักท่ีสงผลตอความตั้งใจจอง     

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
(ที่มา:  Predicting user response to sponsored advertising on social media via the technology acceptance 

model, Computers in Human Behavior, Volume 64, November 2016, Carolyn A. Lin, Tonghoon Kim, 2016) 

2รูปที่ 1  กรอบแนวคิดโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซตของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

2   1. ประชากรและกลุมตัวอยาง       

   2ประชากรของการวิจัยครั้งน้ี  ไดแก  ผู ท่ี เคยจองคอนโดมิ เนียมผานเว็บไซตและพักอาศัยอยู ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน     

  กลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผู ท่ี เคยจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซตและพักอาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 400 คนในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธ

โครงสรางเชิงสาเหตุแบบมีตัวแปรแฝง (Causal Structural- Models with Latent Variable) นงลักษณ วิรัชชัย 
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(2542) ไดเสนอวาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม ควรอยูในอัตราสวน 10-20 ตอ 1 ตัวแปรสังเกตุได และตัวอยางนอยท่ีสุด

ท่ียอมรับไดดูจากคาสถิติ Holster ท่ีตองมีคามากกวา 200 จึงจะถือวาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุมีความสอดคลอง

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ในการศึกษาครั้งน้ีมีตัวแปรท่ีสังเกตได จํานวน 30 ตัวแปร ซึ่งตองใชกลุมตัวอยาง

ประมาณ 300 คน เปนอยางนอย และเพ่ือปองกันความคลาดเคลื่อนของขอมูล ผูวิจัยจึงเพ่ิมกลุมตัวอยางเปนจํานวน 

400 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) 

2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ลักษณะของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaire) จํานวน 1 

ฉบับ โดยแบงเน้ือหาคําถามออกเปน 2 ตอนดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ  การศึกษา อาชีพ รายไดตอ

เดือน และสถานภาพสมรส จํานวนท้ังสิ้น 6 ขอ  

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซต โดยขอคําถาม

เปนแบบมาตรประมาณคา 7 ระดับ แบงเปน 6 ดาน ไดแก 1) ดานความเปนประโยชน 2) ดานความงายในการใชงาน 

3) ดานทัศนคติ  4) ดานความเปนสวนตัว 5) ดานความปลอดภัย และ 6) ดานความตั้งใจจอง จํานวนท้ังสิ้น 30 ขอ 

 เกณฑการวัดและแปลความหมายคะแนน (ตอนท่ี 2) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 

 คาเฉลี่ย 6.51-7.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ย 5.51-6.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 4.51-5.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับคอนขางมาก 

 คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับคอนขางนอย 

 คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอยท่ีสุด 

 การหาคุณภาพเครื่องมือ เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน แลวนํา

คะแนนท่ีไดมาหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) โดยไดคาดัชนีความสอดคลองของขอ

คําถามทุกขออยูระหวาง 0.67 – 1.00 จากน้ันนํามาหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยทดลองใช (Try Out) กับผู

เคยจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซตจํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเช่ือมั่นโดยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha) พบวาขอคําถามท้ังฉบับ เทากับ 0.84 โดยพิจารณาเกณฑคาความเช่ือมั่นไมควรต่ํากวา 0.70 (ชไมพร กาญจน

กิจสกุล, 2555) 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามออนไลน จํานวน 1 ฉบับ ผูวิจัยสรางข้ึนเองจากการศึกษา

เอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาเปนกรอบแนวคิดในการสรางแบบสอบถาม โดยเก็บขอมูลจากผูท่ีเคยจอง

คอนโดมิเนียมผานเว็บไซตในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมท้ังสิ้น 1 เดือนมี

ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 ฉบับ หลังจากน้ันผูวิจัยไดทําการคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณไดจํานวน 

400 ฉบับและทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีจะนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 

2     4. การวิเคราะหขอมลู  

2สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแก วิเคราะหความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage)          

คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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2สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุเพื่อหาเสนทางอิทธิพล

เชิงสาเหตุของตัวแปร หาขนาดอิทธิพล และทิศทางวาเปนอยางไรจากแนวคิดและทฤษฎีที่ผูวิจัยใชอางอิงมีการ

ทดสอบความสอดคลองกลมกลืนระหวางรูปแบบสมมุติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ คาสถิติ Chi-square P-Value 

มากกวา 0.05, CMIN/DF นอยกวา 2.00, GFI ตั้งแต 0.90 ข้ึนไป, AGFI ตั้งแต 0.90ข้ึนไป และ RMSEA นอยกวา 

0.08 ซึ่งสอดคลองกับสถิติวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (กริช แรงสูงเนิน, 2554) 
 

 

2ผลการวิจัย   

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 57 มีอายุ

ระหวาง 31-45 ป  จํานวน 286 คน คิดเปนรอยละ 72 การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา  จํานวน 293 

คน คิดเปน      รอยละ 73 อาชีพพนักงานบริษัท จํานวน 283 คน  คิดเปนรอยละ 71 รายไดตอเดือน 40,001-

50,000 บาท จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29  สถานภาพ สมรส จํานวน 210 คน  คิดเปนรอยละ 53  

 1. ปจจัยท่ีมีผลตอความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ดังตารางท่ี1        

 

ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปจจัยท่ีมีผลความตั้งใจจองคอนโดมเินียมผานเว็บไซตของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลจําแนกตามรายดาน  

  

จากตารางท่ี 1 ปรากฏวา ความคิดเห็นของผูท่ีเคยจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซต ในภาพรวมเก่ียวกับความ

ตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซตมีคาเฉลี่ย 5.48 อยูในระดับคอนขางมาก ดานความเปนสวนตัวมีคาฉลี่ยมากท่ีสุด 

5.73 อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาไดแก ดานความงายในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 5.65 อยูในระดับมาก และนอยท่ีสุด 

ดานทัศนคติ มีคาเฉลี่ย 5.28 อยูในระดับคอนขางมาก  

2. ผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุโดยใชเทคนิคสมการโครงสรางเชิงเสนเพ่ือหาเสนทางอิทธิพล  เชิง

สาเหตุของตัวแปรโดยการทดสอบความสอดคลองกลมกลืนระหวางรูปแบบสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษเปนอยางดี

มาก ดังตารางท่ี 2 

 

 

รายดาน คาเฉลี่ย (M) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความหมาย 

ดานความปลอดภยั 5.40 0.89 มาก 

ดานความเปนประโยชน 5.34 0.75 คอนขางมาก 

ดานความเปนสวนตัว 5.73 0.71 มาก 

ดานความงายในการใชงาน 5.65 0.88 มาก 

ดานความตั้งใจจองคอนโดมิเนียม 5.46 1.10 คอนขางมาก 

ดานทัศนคต ิ 5.28 1.14 คอนขางมาก 

ภาพรวม 5.48 0.91 คอนขางมาก 
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ตารางท่ี2 แสดงผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผาน

เว็บไซตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากขอมูลเชิงประจักษท่ีอยูในรูปของคะแนนดิบ 

คาสถิติ เกณฑ คาท่ีได ความหมาย 

1.คา CMIN/df < 2.00 1.48 ผานเกณฑ 

2.คา GFI ≥ 90(เขาใกล1.00) 0.99 ผานเกณฑ 

3.คา AGFI ≥ 90(เขาใกล1.00) 0.97 ผานเกณฑ 

4.คา CFI ≥ 90(เขาใกล1.00) 1.00 ผานเกณฑ 

5.คา RMSEA < 0.05(เขาใกล 0) 0.03 ผานเกณฑ 

6.คา Standardized RMR < 0.05(เขาใกล 0) 0.007 ผานเกณฑ 

7.คา RMR < 0.05(เขาใกล 0) 0.04 ผานเกณฑ 

8.คา HOELTER > 200 1034 ผานเกณฑ 

  

   จากตารางท่ี 2 พบวา คา CMIN/df เทากับ 1.48 มีคานอยกวา 2.00 คาดัชนีตรวจสอบความสอดคลอง

กลมกลืนกลมกลืน GFI เทากับ 0.99, AGFI เทากับ 0.97, CFI เทากับ 1.00 มีคาตั้งแต 0.90 ข้ึนไป และคาความ

คลาดเคลื่อนของการประมาณคา SRMR เทากับ 0.007, RMSEA เทากับ 0.04 มีคานอยกวา 0.05 ซึ่งเมื่อพิจารณา

เปรียบเทียบกับเกณฑประเมินความสอดคลองและความกลมกลืนของโมเดล พบวา ผานเกณฑทุกคา สรุปไดวา โมเดล

ความสัมพันธเชิงสาเหตุความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเปนอยางดีมาก  

 

 
รูปท่ี 2 ผลการวิเคราะหความสอดคลองและความกลมกลืนของโมเดลกับขอมลูเชิงประจักษ 

  จากรูปท่ี 2 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซต พบวา ความตั้งใจจอง

คอนโดมิเนียมผานเว็บไซตไดรับอิทธิพลทางตรงจากดานทัศนคติ ดานความเปนสวนตัว และ ดานความปลอดภัย มี

ขนาดอิทธิพลเทากับ 0.35, 0.29 และ 0.20 ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดานทัศนคติไดรับ
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อิทธิพลทางตรงจาก ดานความงายในการใชงาน, ดานความเปนสวนตัว และดานความเปนประโยชน มีขนาดอิทธิพล

เทากับ 0.51, 0.16, 0.15 และ 0.14 ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ดานประโยชนไดรับอิทธิพล

ทางตรงจาก ดานความงายในการใชงาน และ ดานความเปนสวนตัว มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.44 และ 0.20 ตามลําดับ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001  ดานความงายในการใชงาน ไดรับอิทธิพลทางตรงจาก ดานความเปนสวนตัว มี

ขนาดอิทธิพลเทากับ 0.38 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

  

ตารางท่ี3 แสดงคาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมท่ีมีผลตอความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผาน

เว็บไซตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ตัวแปร ตัวแปรแฝงภายใน หมายเหต ุ

ตัวแปรแฝง

ภายนอก 

ดานความงาย 

ในการใชงาน 

 

ดานที่เปนประโยชน 

 

 

ดานทัศนคต ิ

 

 

ดานความตั้งใจจอง 

 
 

อิทธิพล

ทางตรง 

อิทธิพล

ทางออม 

อิทธิพล 

รวม 

อิทธิพล

ทางตรง 

อิทธิพล

ทางออม 

อิทธิพล 

รวม 

อิทธิพล

ทางตรง 

อิทธิพล

ทางออม 

อิทธิพล 

รวม 

อิทธิพล

ทางตรง 

อิทธิพล

ทางออม 

อิทธิพล 

รวม  

ดานความปลอดภัย 0.01 - 0.01 0.60 - 0.60 -0.1 0.08** 0.18** 0.20*** 0.03 0.08*** สนับสนุน 

ดานที่เปนประโยชน  - - - - - 0.14** - 0.14** - 0.05*** 0.05*** สนับสนุน 

ดานความงาย 

ในการใชงาน 
- - - 0.44*** - 0.44*** 0.51*** - 0.51*** - 0.18*** 0.18*** สนับสนุน 

ดานความเปน

สวนตัว 
0.38*** - 0.38*** 0.20** 0.17*** 0.37*** 0.16* 0.19 0.35* 0.29*** 0.06*** 0.35*** สนับสนุน 

ดานทัศนคติ - - - - - - - - - 0.35*** - 0.35*** สนับสนุน 

คาสัมประสิทธิ์การ 

พยากรณ 
.15 .34 .41 .51  

หมายเหตุ *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

 

 จากตารางท่ี3 พบวา ความตั้งใจจองคอนโดมิเนียม ไดรับอิทธิพลทางตรงมากท่ีสุดจากดานทัศนคติ เทากับ 

0.35    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ในสวนดานทัศนคติไดรับอิทธิพลจากทางตรง ในดานความงายในการ

ใชงาน มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.51 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ในสวนดานท่ีเปนประโยชนไดรับอิทธิพล

จากทางตรงในดานความปลอดภัยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 และในดาน

ความงายในการใชงานไดรับอิทธิพลจากทางตรง ในดานความเปนสวนตัวมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.38 อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

 

อภิปรายผล 

  การวิจัยครั้งน้ีผู วิจัยไดอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 1) เพ่ือพัฒนาโมเดล

ความสัมพันธเชิงสาเหตุความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2) 2เพื่อตรวจสอบความของสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุที่พัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิง 2เชิงประจักษ 

จากผลการวิจัย พบวา ดานทัศนคติ  ดานความเปนสวนตัว และดานความปลอดภัยมีอิทธิพลทางตรงตอความตั้งใจจอง
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คอนโดมิเนียมผานเว็บไซตเน่ืองจาก ผูบริโภคสวนใหญ มีทัศนคติดี และใหความสําคัญตอดานความเปนสวนตัว และ

ดานความปลอดภัยในการชําระเงินอิเล็กทรอนิสกผานเว็บไซต สอดคลองกับงานวิจัยของ จิญญาดา  แกวแทน (2557) 

ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิสกผานอุปกรณสมารตโฟน : กรณีศึกษาใน

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปทุมธานี พบวา ทัศนคติ และความเปนปลอดภัย มีผลตอการยอมรับการใชบริการชําระเงิน

ทางอิเล็กทอรนิกสผานอุปกรณสมารทโฟน มากท่ีสุด และมีความสัมพันธในเชิงบวก คือถาผูใชบริการ มีทัศนคติท่ีดีและ

มั่นใจในความปลอดภัย ก็จะการยอมรับการใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน  นอกจากน้ียังสอดคลองกับ

งานวิจัยของสุนันทา ตระกูลสิทธิศรี (2555) ไดศึกษาปจจยัท่ีมีผลตอความตั้งใจในการซื้อสินคาผานเฟซบุกในประเทศ

ไทย พบวา ปจจัย ดานระบบรักษาความปลอดภัยในการชําระเงินและการเก็บรักษาขอมูลของลูกคา เปนปจจัยท่ีสงผล

ตอการซื้อสินคาจากรานคาปลีกทางอินเทอรเน็ต นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของนุสรา คะเชนชาติ และปยพร  

รัศมี (2556) ไดศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมชายทะเลหัวหินของนักทองเท่ียวพบวา ปจจัย

ดานทัศนคติ ดานความรู ของนักทองเท่ียวชาวไทย เปนปจจัยสงผลในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม 

 

ขอเสนอแนะ 

  1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

      1.1 ผูประกอบการดานอสังหาริมทรัพยควรคํานึงถึงทัศนคติของผูบริโภคในยุคท่ีเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน

ดวยนวัตกรรมปจจัยหลักท่ีสงผลตอความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซต ม ี3 สวน ไดแก ดานทัศนคติ ดานความ

เปนสวนตัว และดานความปลอดภัย         

     1.2 ผูประกอบการดานอสังหาริมทรัพยควรคํานึงถึงความงายในการใชงานโดยผูบริโภคไมตองใชความ

พยายามมากเปนเว็บไซตท่ีใชงานงาย และไมซับซอนมีเพ่ือการตอบสนองท่ีดีท่ีสุดของผูบริโภค         

           2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต  

      2.1 ควรศึกษาความแตกตางของความตั้งใจในการจองของอสังหาริมทรัพยประเภทอ่ืนๆผานเว็บไซต 

เชน บานเดี่ยว และทาวนโฮมเปนตน         

      2.2 ควรเพ่ิมการศึกษาปจจัยอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากงานวิจัยน้ี เพ่ือศึกษาวามีปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีความสําคัญ

ตอความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซต   

 

1เอกสารอางอิง 

 

กริช แรงสูงเนิน. (2554). การวิเคราะหปจจัย SPSS และ AMOS เพ่ือการวิจัย. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 

จิญาดา แกวแทน. (2557). ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณสมารต.

โฟน : กรณีศึกษาในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปทุมธานี. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร.ี กรุงเทพฯ.                                                                                                                                                    

ชลธิชา ศรีแสง. (2555). การยอมรับการใชงานของระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษาธนาคารกรุงศรี 

อยุธยาจํากัด (มหาชน), หนา 35-51. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปท่ี 4. ฉบับท่ี 1.                                                                                                                                                

ชไมพร กาญจนกิจสกุล. (2555). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร. ตาก: บริษัทโพรเจ็คท-โฟว จํากัด                                     

บุญชม  ศรีสะอาด (2553). การวิจัยเบ้ืองตน. พิมพครั้งท่ี5. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสุวีริยาสารน รายงานการสํารวจ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2557. (พ.ศ.2560). หนังสือพิมพ

ผูจัดการออนไลน: http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/ict_estRep57                          

ภาคบรรยาย   220 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา คร้ังที่ 5 ประจําป 2561 (5th NMCCON 2018)  

“วิจัยและพัฒนาสูการขับเคล่ือนสังคมอยางยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

_____________________________________________________________________________________________ 

ณัฐสพันธ เผาพันธุ. (2552). ทัศนคติของผูใชอินเทอรเน็ตท่ีมีตอความต้ังใจซ้ือสินคาผานออนไลน. มหาวิทยาลัยศรี

ปทุม. กรุงเทพฯ.                                                                                                                     

นงลักษณ วิรัชชัย. (2542). โมเดลลิสเรส สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัย. พิมพครั้งท่ี3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหง

จุฬาลงกรณ.                                                                                                                                       

วนิดา ตะนุรักษ, วนิดา จินันทเดช, และ ประยงค มีใจซื่อ. (2560). อิทธิพลของทัศนคติตอการใชงานและปจจัยที

เกี่ยวของตอพฤติกรรมความต้ังใจในการใชเทคโนโลยีของพนักงานอุตสาหกรรมการคาสงและคาปลีกไทย

..Journal of The Association of Researchers Vol.22 No.1.  . 

ศนิ อนันตรัตนโชติ. (2553). ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการชําระเงินผานระบบเว็บไซต (Web 

Payment)ของผูซ้ือสินคาและบริการออนไลน. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. กรุงเทพฯ.  

หนังสือ กรุงเทพธุรกิจ. (พ.ศ.2560). เจาะลึกพฤติกรรม 'ผูบริโภคยุค4.0. เขาถึงไดจาก สืบคนเมื่อวันท่ี  (22 

พฤศจิกายนพ.ศ 2560), http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/760750  

หนังสือฐานเศรษฐกิจ. (พ.ศ.2560). อนันดา เปดจองคอนโดทางออนไลนคร้ังแรก ผาน“ANANDA CLICK NOW”. 

เข า ถึ ง . ได จ า ก  สื บ ค น เมื่ อ วั น ท่ี  (2 2  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  พ .ศ  2 5 6 0 ), http://www.thansettakij. 

com/content/88058  

หนังสือผูจัดการ. (พ.ศ.2560). เอพี สรางปรากฏการณออนไลน Life๑Wireless แค1นาที ปดการขายไดหมดใน 

120ยูนิต. เขาถึงไดจาก สืบคนเมื่อวันท่ี (20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560), .http://yooaresai.com/topic. 

php?room=1&id=690 

สุนันทา ตระกูลสิทธิศรี (2555). ปจจัยท่ีมีผลตอความต้ังใจในการซ้ือสินคาผานเฟซบุกในประเทศไทย. กรุงเทพฯ.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. กรุงเทพฯ.                                                                                               

นุสรา คะเชนชาติ และปยพร  รัศมี (2555). พฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมชายทะเลหัวหินของ

นักทองเท่ียว. มหาวิทยาลัยศิลปกร. กรุงเทพฯ.                                                                                                                

Carolyn A. Lin, Tonghoon Kim (2016 ). Predicting user response to sponsored advertising on social 

media via the technology acceptance model. Computers in Human Behavior Volume 64, 

November 2016, Pages 710-718. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.07.027 

 

ภาคบรรยาย   221 

 


