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 ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 
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โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความตั้งใจจองคอนโดมิเนียม
ผานเว็บไซตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF INTENTION BOOKING ONLINE
CONDOMINIUM WEBSITE OF POPULATION IN BANGKOK AND ITS VICINITIES
ชรินทรทิพย นิวิฐจรรยงค 1, สุมามาลย ปานคํา 2
0

บทคัดยอ

ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีปจจุบันอินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทสําคัญตออสังหาริมทรัพย รวมถึงการ
จองคอนโดมิเนียมราคาหลายลานบาทผานเว็บไซต งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิง
สาเหตุ ค วามตั้ งใจจองคอนโดมิ เนี ย มผ านเว็ บ ไซต ข องประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริม ณฑล และเพื่ อ
ตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ จากผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 400 คน ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบงายจากผูที่เคยจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซต 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 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซตของประชากร
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 และคาสัมประสิทธิ์การ
พยากรณเทากับ 0.51 แสดงวาตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผาน
เว็บไซตไดรอยละ 51 ดานทัศนคติ ดานความงายในการใชงาน ดานความเปนประโยชน ดานความปลอดภัย และดาน
ความเปนสวนตัว สงผลรวมกันในการกํากับความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซต
คําสําคัญ : ความตั้งใจจองคอนโดมิเนียม, คอนโดมิเนียม, โมเดลสมการโครงสราง, เว็บไซต
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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
2

บทนํา

ในอดีตการจองคอนโดมิเนียมตองจองที่สํานักงานขายเทานั้น ทําใหเสียเวลาในการเดินทาง ปจจุบันมีการ
พัฒนาดานเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ต ทําใหธุรกิจตองปรับตัว ปรับเปลี่ยนมาใชระบบออนไลนการจองคอนโดมิเนียม
ผานอินเทอรเน็ตมากขึ้น ดังนั้นทําใหรูปแบบของการจองคอนโดมิเนียมจึงเปลี่ยนมาใชระบบออนไลนดวย ประกอบกับ
ปจจุบันบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยไดปรับตัวมีการจองคอนโดมิเนียมผานอินเทอรเน็ตมากขึ้น เชน บริษัท เอพี ไทย
แลนด จํากัด (มหาชน) สรางปรากฏการณออนไลน โครงการไลฟ วัน ไวรเลส เปดใหจองคอนโดมิเนียมผานระบบ
ออนไลน I Booking ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค. พ.ศ. 2560 และสามารถปดการขายไดหมด 112 ยูนิตภายในเวลา 1
นาที (หนังสือพิมพผูจัดการ, 2560) และ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) พัฒ นาระบบ Ananda
Online Booking ขึ้นมาเปนครั้งแรก เพื่อรองรับความตองการและทดแทนรูปแบบการจองคอนโดมิเนียมโดยทั่วไปที่
จะตองไปตอคิวรอจองซื้อโครงการคอนโดมิเนียมเปดใหมแบบขามคืน เปนการเพิ่มชองทางการจองคอนโดมิเนียมให
ลูกคามีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น (ฐานเศรษฐกิจ, 2560)
จากผลการสํารวจของศูนยวิจัยเศรษฐกิจธุรกิจ หรืออีไอซี ธนาคารไทยพาณิชย สํารวจพฤติกรรมผูบริโภคการ
ใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยยุค 4.0 เนนเสพสื่อบันเทิงเปนหลัก โดยกวารอยละ 75 ของผูบริโภคใชเวลาวางกับการ
เลนอินเทอรเน็ตและโซเชียลมีเดีย (กรุงเทพธุรกิจ, 2560)
จากเหตุผ ลที่ กล าวมาขางตน ผูวิจั ยจึงมี ความสนใจศึ กษาโมเดลความสั มพั น ธเชิงสาเหตุค วามตั้ งใจจอง
คอนโดมิเนียมผานเว็บไซตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อผูประกอบการดานอสังหาริมทรัพย
ที่ใหจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซต ฝายการตลาด หรือบุคคลที่เกี่ยวของไดนําผลการวิจัยไปใช เพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาเว็บไซตใหมีประสิทธิภาพในการใชงานสูงที่สุด
2
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซตของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่อตรวจสอบความของสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชกรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาโมเดลความสัมพั นธเชิงสาเหตุความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซตของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูวิจัยพัฒนาเปนกรอบแนวคิดจากงานวิจัยของ Davis (1989) ศึกษารูปแบบการการ
ยอมรับการใชเทคโนโลยี (A technology acceptance Model: TAM) เปนทฤษฎีที่มีชื่อเสียงและไดการยอมรับใน
การเปน ตัวชี้วัด ความสํ าเร็จการใชเทคโนโลยี โดยป จจัยที่มีอิ ทธิพ ลตอความตั้งใจ ได แก ดานความเป นประโยชน
(Perceived Usefulness) ดานความงายในการใชงาน (Perceived Ease of Use) ดานทัศนคติ (Attitude) และ ดาน
ความตั้ งใจจอง (Purchase Intention) และมี ท ฤษฎี ก ารรับ รู ด านความเสี่ ย ง (Privacy Risk) (Lee Im & Tarylor,
2008) ได แ ก ด า นการั บ รู ค วามเป น ส ว นตั ว (Privacy Concern) และศึ ก ษารู ป แบบด า นความปลอดภั ย
(Intrusiveness Concerns) (Morimoto & Macias) (2009) ซึ่งเปนตัวแปรหลักที่สงผลตอความตั้งใจจอง
2

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)
2

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซตของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรของการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได แ ก ผู ที่ เ คยจองคอนโดมิ เ นี ย มผ า นเว็ บ ไซต แ ละพั ก อาศั ย อยู ใ นเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน
กลุ ม ตั ว อย า งของการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได แ ก ผู ที่ เคยจองคอนโดมิ เนี ย มผ า นเว็ บ ไซต แ ละพั ก อาศั ย อยู ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 400 คนในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธ
โครงสรางเชิงสาเหตุ แ บบมี ตั วแปรแฝง (Causal Structural- Models with Latent Variable) นงลั ก ษณ วิรัช ชั ย

2
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(2542) ไดเสนอวาขนาดตัวอยางที่เหมาะสม ควรอยูในอัตราสวน 10-20 ตอ 1 ตัวแปรสังเกตุได และตัวอยางนอยที่สุด
ที่ยอมรับไดดูจากคาสถิติ Holster ที่ตองมีคามากกวา 200 จึงจะถือวาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ในการศึกษาครั้งนี้มีตัวแปรที่สังเกตได จํานวน 30 ตัวแปร ซึ่งตองใชกลุมตัวอยาง
ประมาณ 300 คน เปนอยางนอย และเพื่อปองกันความคลาดเคลื่อนของขอมูล ผูวิจัยจึงเพิ่มกลุมตัวอยางเปนจํานวน
400 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling)
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaire) จํานวน 1
ฉบับ โดยแบงเนื้อหาคําถามออกเปน 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดตอ
เดือน และสถานภาพสมรส จํานวนทั้งสิ้น 6 ขอ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซต โดยขอคําถาม
เปนแบบมาตรประมาณคา 7 ระดับ แบงเปน 6 ดาน ไดแก 1) ดานความเปนประโยชน 2) ดานความงายในการใชงาน
3) ดานทัศนคติ 4) ดานความเปนสวนตัว 5) ดานความปลอดภัย และ 6) ดานความตั้งใจจอง จํานวนทั้งสิ้น 30 ขอ
เกณฑการวัดและแปลความหมายคะแนน (ตอนที่ 2) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
คาเฉลี่ย 6.51-7.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
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 มีความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด
การหาคุณ ภาพเครื่องมือ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แลวนํา
คะแนนที่ไดมาหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) โดยไดคาดัชนีความสอดคลองของขอ
คําถามทุกขออยูระหวาง 0.67 – 1.00 จากนั้นนํามาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยทดลองใช (Try Out) กับผู
เคยจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซตจํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่นโดยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha) พบวาขอคําถามทั้งฉบับ เทากับ 0.84 โดยพิจารณาเกณฑคาความเชื่อมั่นไมควรต่ํากวา 0.70 (ชไมพร กาญจน
กิจสกุล, 2555)
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามออนไลน จํานวน 1 ฉบับ ผูวิจัยสรางขึ้นเองจากการศึกษา
เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนกรอบแนวคิดในการสรางแบบสอบถาม โดยเก็บขอมูลจากผูที่เคยจอง
คอนโดมิเนียมผานเว็บไซตในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมทั้งสิ้น 1 เดือนมี
ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 ฉบับ หลังจากนั้นผูวิจัยไดทําการคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณไดจํานวน
400 ฉบับและทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่จะนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป
4. การวิเคราะหขอมูล
สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแก วิเคราะหความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage)
คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2

2
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สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุเพื่อหาเสนทางอิทธิพล
เชิงสาเหตุของตัวแปร หาขนาดอิทธิพล และทิศทางวาเปนอยางไรจากแนวคิดและทฤษฎีที่ผูวิจัยใชอางอิงมีการ
ทดสอบความสอดคลองกลมกลืนระหวางรูปแบบสมมุติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ คาสถิติ Chi-square P-Value
มากกวา 0.05, CMIN/DF นอยกวา 2.00, GFI ตั้งแต 0.90 ขึ้นไป, AGFI ตั้งแต 0.90ขึ้นไป และ RMSEA นอยกวา
0.08 ซึ่งสอดคลองกับสถิติวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (กริช แรงสูงเนิน, 2554)
2

ผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 57 มีอายุ
ระหวาง 31-45 ป จํานวน 286 คน คิดเปนรอยละ 72 การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 293
คน คิด เป น รอ ยละ 73 อาชีพ พนัก งานบริษั ท จํานวน 283 คน คิ ดเป น รอยละ 71 รายได ตอเดื อน 40,00150,000 บาท จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29 สถานภาพ สมรส จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 53
1. ปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ดังตารางที1่

2

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของปจจัยที่มีผลความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซตของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจําแนกตามรายดาน
รายดาน
คาเฉลี่ย (M)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ความหมาย
ดานความปลอดภัย
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
ดานทัศนคติ
5.28
1.14
คอนขางมาก
ภาพรวม
5.48
0.91
คอนขางมาก
จากตารางที่ 1 ปรากฏวา ความคิดเห็นของผูที่เคยจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซต ในภาพรวมเกี่ยวกับความ
ตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซตมีคาเฉลี่ย 5.48 อยูในระดับคอนขางมาก ดานความเปนสวนตัวมีคาฉลี่ยมากที่สุด
5.73 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาไดแก ดานความงายในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 5.65 อยูในระดับมาก และนอยที่สุด
ดานทัศนคติ มีคาเฉลี่ย 5.28 อยูในระดับคอนขางมาก
2. ผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุโดยใชเทคนิคสมการโครงสรางเชิงเสนเพื่อหาเสนทางอิทธิพล เชิง
สาเหตุของตัวแปรโดยการทดสอบความสอดคลองกลมกลืนระหวางรูปแบบสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษเปนอยางดี
มาก ดังตารางที่ 2
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ตารางที่2 แสดงผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผาน
เว็บไซตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากขอมูลเชิงประจักษที่อยูในรูปของคะแนนดิบ
คาสถิติ
เกณฑ
คาที่ได
ความหมาย
1.คา CMIN/df
2.คา GFI
3.คา AGFI
4.คา CFI
5.คา RMSEA
6.คา Standardized RMR
7.คา RMR
8.คา HOELTER

< 2.00
≥ 90(เขาใกล1.00)
≥ 90(เขาใกล1.00)
≥ 90(เขาใกล1.00)
< 0.05(เขาใกล 0)
< 0.05(เขาใกล 0)
< 0.05(เขาใกล 0)
> 200

1.48
0.99
0.97
1.00
0.03
0.007
0.04
1034

ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 2 พบวา คา CMIN/df เทากับ 1.48 มีคานอยกวา 2.00 คาดัชนีตรวจสอบความสอดคลอง
กลมกลื น กลมกลื น GFI เท ากั บ 0.99, AGFI เท ากั บ 0.97, CFI เท ากั บ 1.00 มี ค า ตั้ งแต 0.90 ขึ้ น ไป และค าความ
คลาดเคลื่อนของการประมาณคา SRMR เทากับ 0.007, RMSEA เทากับ 0.04 มีคานอยกวา 0.05 ซึ่งเมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับเกณฑประเมินความสอดคลองและความกลมกลืนของโมเดล พบวา ผานเกณฑทุกคา สรุปไดวา โมเดล
ความสัมพันธเชิงสาเหตุความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเปนอยางดีมาก

รูปที่ 2 ผลการวิเคราะหความสอดคลองและความกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ
จากรูปที่ 2 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซต พบวา ความตั้งใจจอง
คอนโดมิเนียมผานเว็บไซตไดรับอิทธิพลทางตรงจากดานทัศนคติ ดานความเปนสวนตัว และ ดานความปลอดภัย มี
ขนาดอิ ท ธิพ ลเท ากับ 0.35, 0.29 และ 0.20 ตามลํ าดับ อยางมีนั ย สําคั ญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ 0.01 ด านทั ศ นคติ ได รับ
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อิทธิพลทางตรงจาก ดานความงายในการใชงาน, ดานความเปนสวนตัว และดานความเปนประโยชน มีขนาดอิทธิพล
เทากับ 0.51, 0.16, 0.15 และ 0.14 ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดานประโยชนไดรับอิทธิพล
ทางตรงจาก ดานความงายในการใชงาน และ ดานความเปนสวนตัว มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.44 และ 0.20 ตามลําดับ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดานความงายในการใชงาน ไดรับอิทธิพลทางตรงจาก ดานความเปนสวนตัว มี
ขนาดอิทธิพลเทากับ 0.38 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ตารางที่ 3 แสดงค าอิท ธิพลทางตรง อิทธิพ ลทางออมและอิทธิพ ลรวมที่ มีผลตอ ความตั้ งใจจองคอนโดมิเนีย มผาน
เว็บไซตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตัวแปร
ตัวแปรแฝง
ภายนอก
ดานความปลอดภัย
ดานที่เปนประโยชน

ตัวแปรแฝงภายใน
ดานความงาย
ในการใชงาน

ดานที่เปนประโยชน

หมายเหตุ

ดานทัศนคติ

ดานความตั้งใจจอง

อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล
ทางตรง ทางออม รวม ทางตรง ทางออม รวม ทางตรง ทางออม รวม ทางตรง ทางออม รวม
0.01

-

0.01

0.60

-

0.60

-

-

-

-

-

-

0.44***

-

ดานความงาย
ในการใชงาน
ดานความเปน
0.38***
สวนตัว
ดานทัศนคติ
คาสัมประสิทธิ์การ
.15
พยากรณ

-0.1 0.08** 0.18** 0.20*** 0.03
0.14**

-

0.14**

-

0.05*** 0.05*** สนับสนุน

0.44*** 0.51***

-

0.51***

-

0.18*** 0.18*** สนับสนุน

0.38*** 0.20** 0.17*** 0.37*** 0.16*
-

-

.34

0.08*** สนับสนุน

-

-

0.19
.41

0.35* 0.29*** 0.06*** 0.35*** สนับสนุน
-

0.35***

-

0.35*** สนับสนุน

.51

หมายเหตุ *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001
จากตารางที่3 พบวา ความตั้งใจจองคอนโดมิเนียม ไดรับอิทธิพลทางตรงมากที่สุดจากดานทัศนคติ เทากับ
0.35 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ในสวนดานทัศนคติไดรับอิทธิพลจากทางตรง ในดานความงายในการ
ใชงาน มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.51 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ในสวนดานที่เปนประโยชนไดรับอิทธิพล
จากทางตรงในดานความปลอดภัยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และในดาน
ความงายในการใชงานไดรับอิทธิพลจากทางตรง ในดานความเปนสวนตัวมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.38 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001
อภิปรายผล
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู วิ จั ย ได อ ภิ ป รายผลการวิ จั ย ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องการวิ จั ย ดั งนี้ 1) เพื่ อ พั ฒ นาโมเดล
ความสัมพันธเชิงสาเหตุความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2) เพื่อตรวจสอบความของสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิง เชิงประจักษ
จากผลการวิจัย พบวา ดานทัศนคติ ดานความเปนสวนตัว และดานความปลอดภัยมีอิทธิพลทางตรงตอความตั้งใจจอง
2

2
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คอนโดมิเนียมผานเว็บไซตเนื่องจาก ผูบริโภคสวนใหญ มีทัศนคติดี และใหความสําคัญตอดานความเปนสวนตัว และ
ดานความปลอดภัยในการชําระเงินอิเล็กทรอนิสกผานเว็บไซต สอดคลองกับงานวิจัยของ จิญญาดา แกวแทน (2557)
ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิสกผานอุปกรณสมารตโฟน : กรณีศึกษาใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปทุมธานี พบวา ทัศนคติ และความเปนปลอดภัย มีผลตอการยอมรับการใชบริการชําระเงิน
ทางอิเล็กทอรนิกสผานอุปกรณสมารทโฟน มากที่สุด และมีความสัมพันธในเชิงบวก คือถาผูใชบริการ มีทัศนคติที่ดีและ
มั่นใจในความปลอดภัย ก็จะการยอมรับการใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของสุนันทา ตระกูลสิทธิศรี (2555) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจในการซื้อสินคาผานเฟซบุกในประเทศ
ไทย พบวา ปจจัย ดานระบบรักษาความปลอดภัยในการชําระเงินและการเก็บรักษาขอมูลของลูกคา เปนปจจัยที่สงผล
ตอการซื้อสินคาจากรานคาปลีกทางอินเทอรเน็ต นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของนุสรา คะเชนชาติ และปยพร
รัศมี (2556) ไดศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมชายทะเลหัวหินของนักทองเที่ยวพบวา ปจจัย
ดานทัศนคติ ดานความรู ของนักทองเที่ยวชาวไทย เปนปจจัยสงผลในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1.1 ผูประกอบการดานอสังหาริมทรัพยควรคํานึงถึงทัศนคติของผูบริโภคในยุคที่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ดวยนวัตกรรมปจจัยหลักที่สงผลตอความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซต มี 3 สวน ไดแก ดานทัศนคติ ดานความ
เปนสวนตัว และดานความปลอดภัย
1.2 ผูประกอบการดานอสังหาริมทรัพยควรคํานึงถึงความงายในการใชงานโดยผูบริโภคไมตองใชความ
พยายามมากเปนเว็บไซตที่ใชงานงาย และไมซับซอนมีเพื่อการตอบสนองที่ดีที่สุดของผูบริโภค
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต
2.1 ควรศึกษาความแตกตางของความตั้งใจในการจองของอสังหาริมทรัพยประเภทอื่นๆผานเว็บไซต
เชน บานเดี่ยว และทาวนโฮมเปนตน
2.2 ควรเพิ่มการศึกษาปจจัยอื่นๆที่นอกเหนือจากงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาวามีปจจัยอื่นๆ ที่มีความสําคัญ
ตอความตั้งใจจองคอนโดมิเนียมผานเว็บไซต
1
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