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บทคัดย่ อ
การศึกษางานวิจยั นีเป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ มีวตั ถุประสงค์เพื"อศึกษาปั จจัยด้ านการดําเนินชีวิตของการอยูอ่ าศัย ความมี
ชื"อเสียงของบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงการตัดสินใจในการเลือกชือที"อยูอ่ าศัยทังแนวราบและแนวดิ"ง โดยมีกรอบแนวคิด
ของงานวิจัย ประยุกต์ จากแนวคิดการตัดสินใจ โดยการตัดทางเลือกตามลําดับ แนวคิ ดทําเลที"ตัง รู ปแบบที"อยู่อาศัย ทฤษฎี
พฤติกรรมผู้บริ โภค แนวคิดความมีชื"อเสียง วิธีการสํารวจ เก็บข้ อมูลด้ วยการสุ่มตัวอย่างแบบชันภูมิ จํานวน 406 คน จากผู้กําลัง
จะซือและซือที"อยู่อาศัย เพื"อตอบแบบสอบถามเชิงการทดลอง และวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยการวิเคราะห์แบบจําลองโลจิทเครื อข่าย
(nested logit model)
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที"มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือที"อยูอ่ าศัยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ในการเลือกซือ คือ ด้ านคุณลักษณะ
ของทําเลที"ตัง ความมีชื"อเสียงของผู้พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และด้ านการใช้ ชีวิตของการอยู่อาศัยที"มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจชือ
ที"อยูอ่ าศัย ได้ แก่ การชอบที"อยูอ่ าศัยใกล้ CBD การชอบที"อยูอ่ าศัยใกล้ ที"ทํางาน ความมัน" ใจที"จะซือที"อยูอ่ าศัยที"มีชื"อเสียง นอกจากนี
เพศ อายุ รายได้ ของผู้กําลังกําลังจะซือและซือที"อยูอ่ าศัยมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซือที"อยู่อาศัย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ด้ วยเช่นกัน ซึง" งานวิจยั นีเน้ นการสํารวจไปที"กรุงเทพฯ และปริ มณฑล ไม่ได้ ทําการศึกษาในจังหวัดหรื อภาคอื"น ๆ ซึ"งถือเป็ นข้ อจํากัด
ของงานวิจยั ฉบับนี
คําสําคัญ: กระบวนการตัดสินใจซือ ที"อยูอ่ าศัย แบบจําลองโลจิทเครื อข่าย ความมีชื"อเสียงของผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์

Abstract
This research is quantitative research aimed to study the lifestyle factor of living which influence the decision
to buy housing, the reputation of the real estate development company, and decisions in the selection of both
horizontal and vertical housing, based on the conceptual framework of applied research. This research applied the
concept of decision-making based on Hierarchical Elimination by Aspect: HEBA, location theory, housing style,
consumer behavior theory, the reputation concept, and the survey method through the data which were collected by
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406 stratified samplings from prospective buyers and residences, to answer the experimental questionnaires and
analyze the data using a nested logit model.
The statistical results show that the factors influencing the choice of housing consist of three main
components: the characteristics of the location, the reputation of the property developers, and lifestyle of the
residents, Besides, there are other factors that affect these decisions; the proximity of the distance between the
residence to central business district (CBD) or to workplace, and the confidence to buy reputable homes. Gender,
age, and income of prospective residents also have a statistically significant impact on home purchasing decisions
as well. This research focuses on surveys in Bangkok and its vicinity, not studying in other provinces or regions,
which is a limitation of this research.
Keywords: buying decision, residence, nested logit model, reputation of the property developer

บทนํา
จากเศรษฐกิจไทยในช่วงที"ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั
เกิดการชะลอตัว ส่งผลให้ ประชาชนมีรายได้ ที"ลดลง
ซึ"ง สาเหตุนี ทํ า ให้ ห นี ครั ว เรื อ นเพิ" ม สูง ขึน ในขณะที"
ความต้ องการที"อยูอ่ าศัยของประชากรไทยมีแนวโน้ ม
เพิ"มขึน ปั จจัยเรื" องที"อยูอ่ าศัยเป็ นปั จจัยพืนฐานที"สําคัญ
และจํ าเป็ นของชีวิต และยังเป็ นเครื" องชีวัดคุณภาพ
ของชีวิต ฐานะทางสังคม และเศรษฐกิจของประชาชน
อีกด้ วย ด้ วยเหตุนีพฤติกรรมในการเลือกที"อยู่อาศัย
ซึง" เป็ นทรัพย์สนิ ที"มีราคาสูงจึงต้ อง คํานึงถึงหลายปั จจัย
ประกอบการตัดสินใจให้ เข้ ากับพฤติกรรม เพื"อตอบสนอง
ความต้ องการของแต่ละบุคคล โดยปั จจุบนั ที"อยูอ่ าศัย
มีห ลากหลายรู ปแบบ ซึ"งแต่ล ะรู ป แบบก็ มี ล ักษณะ
เฉพาะตัวที"เหมาะสมกับ จํานวนสมาชิกครัวเรื อน รายได้
ฯลฯ จากพฤติกรรมการใช้ ชีวิตที"เปลี"ยนไป พฤติกรรม
การทํางานที"เปลี"ยนแปลงตามสถานการณ์ ที"เกิดขึน
ผู้บริ โภคจึงมีการใช้ ชีวิตประจําวันในที"อยู่อาศัยของตน
มากขึน ผู้บริ โ ภคจึง ต้ อ งเลือกที"อ ยู่อ าศัย ให้ มีค วาม
สอดคล้ อ งกับ พฤติก รรมของตน หรื อ สถานการณ์
ในปั จจุบนั เพื"อตอบโจทย์การใช้ งาน การใช้ ชีวิตให้ ได้

มากที"สดุ และมีความคุ้มค่ากับจํานวนเงินที"ต้องเสียไป
การให้ บริ การของผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์เองก็จะส่งผล
ต่อการตัดสินใจซือ (Someran, Supaphol, Phantuptim,
& Khaowisade, 2018; Kookkaew, & Duangjan, 2020;
Huaykaew, 2020) และเมื"อเกิดความพึงพอใจก็จะส่งผล
ต่อความตังใจที"จะซือของผู้บริ โภค (Chamchoy et al.,
2017) รวมทังการบอกเล่าแบบปากต่อปากไปยังคนรอบข้ าง
แม้ วา่ แนวโน้ มธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบนั
จะมีอตั ราการเติบโตที"ชะลอตัวลง เนื"องจากภาวะเศรษฐกิจ
ที"ตกตํ"า และส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคต้ องระมัดระวังการใช้ จ่าย
มากขึน โดยที"อสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย (Real Estate
Information Center, 2017) กรุงเทพฯ และปริ มณฑล
มีมลู ค่ายอดโอนที"อยู่อาศัยราว 4.20 แสนล้ านบาท
จากมูล ค่า ยอดโอนที"อ ยู่อ าศัย ทั"ว ประเทศที" 6.70
แสนล้ านบาท ทังนีหากพิจารณาเฉพาะกรุงเทพฯ พบว่า
ในปี 2017 มีมลู ค่ายอดโอนกว่า 2.80 แสนล้ านบาท
คิดเป็ นสัดส่วนสูงถึงร้ อยละ 41 ของมูลค่ายอดโอน
ทัว" ประเทศ ในขณะที"จํานวนหน่วยโอนมีสดั ส่วนเพียง
ร้ อยละ 28 จากทัว" ประเทศ สะท้ อนให้ เห็นว่ามูลค่า
ที"อยู่อาศัยโดยเฉลี"ยต่อหน่วยสูงกว่าต่างจังหวัดราว

26

1.60 เท่า โดยเฉพาะที"อ ยู่อ าศัย ประเภทบ้ า นเดี"ย ว
มีราคาต่อหน่วยต่างกันราว 3 เท่า ทังนี เมื"อพิจารณา
ถึงประเภทที"อยู่อาศัยในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
พบว่าที"อยู่อาศัยแนวราบได้ รับความนิยมมากที"สุด
โดยคิดเป็ นสัดส่ว นมูล ค่า ยอดโอนเฉลี"ย ร้ อยละ 38
ของมูลค่ายอดโอนทัว" ประเทศในช่วงปี 2015-2017
ในขณะที"สดั ส่วนมูลค่ายอดโอนของคอนโดมิเนีย ม
อยู่ที"ราวร้ อยละ 26 โดยประเภทที"อยู่อาศัยมีประเภท
ได้ แก่ บ้ านเดี"ยวที"อยู่นอกเมืองและคอนโดมิเนียมที"
อยูใ่ นเมือง (Kain, 1962)
ดัง นันจึง เป็ นเรื" อ งที" น่า สนใจที"จ ะศึกษาและ
วิเคราะห์วา่ ปั จจัยหรื อคุณลักษณะทัว" ไปของที"อยู่อาศัย
ที" อ ยู่น อกเมื อ งและที" อ ยู่อ าศัย ที" อ ยู่ใ นเมื อ งโดยใช้
แนวคิดการตัดสินใจโดยการตัดทางเลือกตามลําดับ
(HEBA) เป็ นแนวคิดการตัดสินใจที"เหมาะสมสําหรับใช้
ในกรณี ที" มี ท างหลากหลายทางเลือ ก เนื" อ งจากวิ ธี
ดังกล่าวมีความเหมาะสมกับการใช้ การประมาณค่า
แบบจําลองโลจิทเครื อข่าย (nested logit) ซึง" เป็ นการ
วิเคราะห์ประมาณค่าในปั จจัยใจด้ านต่าง ๆ ที"มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซือที"อยูอ่ าศัย เพื"อช่วยให้ ผ้ สู นใจซือ
ที"อยูอ่ าศัยที"อยูน่ อกเมืองและในเมือง เป็ นข้ อมูลเบืองต้ น
สําหรับการตัดสินใจซือที"อยูอ่ าศัย และเพื"อเป็ นแนวทาง
ให้ ผู้ ประกอบการหรื อ นั ก พัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
สามารถ นําผลการศึกษาไปประกอบการตัดสินใจที"
จะลงทุน ในธุ ร กิ จ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละการกํ า หนด
ราคาที"อยูอ่ าศัย เพื"อให้ ได้ มาซึง" ผลตอบแทนสูงสุด
การทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้ อง
แนวคิ ด การตัด สิ น ใจโดยการตัด ทางเลื อ ก
ตามลําดับ (decision making based on hierarchical
elimination by aspect: HEBA)
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แนวคิดการตัดสินใจโดยการตัดทางเลือก เป็ น
แนวคิดการตัดสินใจที"เหมาะสมสําหรับใช้ ในกรณีที"มี
ทางหลากหลายทางเลือก (choice) ซึ"งในกรณี ของ
การเลือกเพื"อให้ ได้ รับอรรถประโยชน์สงู สุด (maximized
utilities) มักใช้ ในกรณีที"ทางเลือกมีไม่มาก แต่ในกรณีที"
ทางเลือกมีมากหลายทางเลือก การเลือกเพื"อให้ ได้ รับ
ความพึงพอใจสูงสุดเพียงอย่างเดียวอาจไม่เหมาะสม
เพราะผู้เลื อกจะต้ องประเมิ นอรรถประโยชน์ ของทุก
ทางเลือก ในทางปฏิบตั ิสําหรับกรณีที"ทางเลือกมีเป็ น
จํ านวนมาก ผู้เลื อกอาจจัดหมวดหมู่ของทางเลื อ ก
ออกเป็ นหมวดหรื อประเภทของกลุ่มทางเลือก (aspect)
แบบต่าง ๆ ก่อน (Tversky, 1972) แล้ วจึงเลือกจากหมวด
หรื อประเภทที"ต้องการก่อน จากนันจึงค่อย ๆ เลือก
ทางเลือกในที"จําแนกอยูใ่ นหมวด หรื อประเภทที"เลือกไว้
ในลําดับถัดไป การเลือกแบบนีเราเรี ยกว่าการเลือกโดย
ใช้ การตัดทางเลือกตามลําดับ (HEBA) (Tversky, &
Sattath, 1979) ซึ"งจะมีความเหมาะสมและสอดคล้ อง
กับพฤติกรรมในการเลือกมากกว่าในกรณีนี
ทฤษฎีและแนวคิดทําเลที"ตงั
Romanos, & Saidane (1978) มีแนวความคิด
เกี"ยวกับการเลือกที"ตงของที
ั
"อยูอ่ าศัย คือ ในปั จจุบนั นี
การเลือ กที" ตังสํา หรั บ ที" อ ยู่อ าศัย นัน ผู้อ ยู่อ าศัย มัก
คํานึงถึงความใกล้ ไกลของที"ตงกั
ั บศูนย์ธุรกิจการค้ าและ
แหล่งทํางาน เพราะต้ องการความสะดวกในการเดินทาง
ไปทํางานหรื อติดต่อธุรกิ จ ดังนันโดยส่วนใหญ่ แล้ ว
ที"อยู่อาศัยที"นิยมมาก จะอยู่ใกล้ กับศูนย์กลางธุรกิ จ
ด้ ว ยเหตุ นี การใช้ ที" ดิ น เพื" อ เป็ นที" อ ยู่อ าศัย จึ ง ต้ อง
สัมพันธ์ อย่างใกล้ ชิดกับการใช้ ที"ดินภายในเมืองและ
ทิศทางการขยายตัวเมืองตามศูนย์การค้ า ถนนหนทาง
แหล่งงาน ฯลฯ เพราะแหล่งงานที"ตงอาศั
ั ย เป็ นสาเหตุ
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สําคัญของการเกิดปั ญหาหารจราจรในเมือง เนื"องมาจาก
การเดินทางไปทํางาน ซือของ ทําธุรกิจส่วนตัว ไปโรงเรี ยน
ไปพักผ่อน หรื ออื"น ๆ จึงกล่าวได้ ว่า รู ปแบบการใช้ ที"ดิน
เพื"ออยู่อาศัย เป็ นตัวกําหนดหลักหนึ"งของโครงสร้ าง
ความเป็ นเมือง Berry, Horton, & Olu (1970) ได้ ศึกษา
การเดินทางไปทํางานของประชากรในเมือง โดยพยายาม
ศึ ก ษาถึ ง ตํ า แหน่ ง ของแหล่ ง งานกั บ ตํ า แหน่ ง ที" มี
ประชากรเดินทางมายังแหล่งงานนัน ๆ หรื อตําแหน่ง
ของที"อยู่อาศัย พบว่า ในกรณีที"แหล่งงานอยู่บริ เวณ
ศูนย์กลางธุรกิจการค้ าของเมือง จะมีประชากรเดินทาง
มาจากทุกแห่งเมื อง โดยรู ปแบบของการจัด ตัว ของ
แหล่งที" มี ประชากรวางเป็ นแนวเป็ นถนนที" เป็ นถนน
ที"เป็ นถนนหลักหรื อทางด่วนต่าง ๆ ในกรณีที"แหล่งงาน
อยูบ่ ริ เวณขอบของศูนย์กลางธุรกิจของเมือง จะมีรูปแบบ
การเดินทางจากแหล่งที"มาคล้ ายคลึงกันกับแหล่งงาน
ของศูนย์กลางธุรกิจการค้ า โดยมีรูปแบบวางตัวเป็ น
แนวยาวไปตามถนนเช่นกัน
ความมีชื"อเสียง (reputation)
ปั จจุบนั บริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์ได้ ให้ ความสนใจ
ในการสร้ างตราสินค้ าหรื อแบรนด์เพิ"มขึน โดยเฉพาะบริ ษัท
ขนาดใหญ่ได้ ประสบความสําเร็ จในการสร้ างตราสินค้ า
เนื"องมาจากแนวคิดด้ านทําเลเริ" มจะไม่แตกต่างกัน
ดังนันผู้ประกอบการจึงได้ มีนโยบายสร้ างตราสินค้ า
ของตัว เองเพื" อ ให้ ได้ รั บ ในการทํ า ตลาดที" ง่ า ยขึ น
Kowhakul (2009) ได้ ทําการวิจยั การสร้ างตราสินค้ า
ของบริ ษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จํากัด (มหาชน) พบว่า
การสร้ างแบรนด์ที"ดทู นั สมัยขึนสามารถเพิ"มกลุม่ ลูกค้ า
ที" เ ป็ นกลุ่ม คนรุ่ น ใหม่ ไ ด้ ม ากขึ น สํา หรั บ การใช้ สื" อ
ออนไลน์กบั การสร้ างตราสินค้ า พบว่า สามารถเข้ าถึง
กลุ่มลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี และนอกจากนียังสามารถ
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สร้ างภาพลักษณ์ตราสินค้ าให้ เกิดการรับรู้ กบั กลุม่ ลูกค้ า
เป้าหมาย และส่งผลต่อยอดขายได้ ถึงร้ อยละ 58.30
(Ratanachongkol, 2011) ผลจากการสร้ างตราสินค้ า
พบว่า ผู้บริ โภคจะตัดสินใจซือโครงการที"อยู่อาศัยที"
สร้ างภาพลักษณ์ตราสินค้ าหรื อชื"อเสียงที"ดีได้ เร็ วกว่า
โครงการที"ไม่ได้ ให้ ความสนใจ
การที"บริ ษัทหรื อองค์การมีการจดทะเบียนใน
ตลาดหลัก ทรั พย์ หรื อ จัดทํารายงานทางการเงิ นที" มี
คุณภาพ จะมีผลดี ต่อการดํา เนินงานในแง่ของการ
จัดสรรทรัพยากรที"มีประสิทธิภาพ (Houcine, 2017)
มี ง านวิ จัย เพื" อ หาปั จ จัย ที" ส่ง ผลต่ อ ความมี ชื" อ เสีย ง
องค์การไว้ หลากหลาย ได้ แก่ การวิจัยเกี"ยวกับคุณภาพ
การรายงานทางการเงิน และได้ มีการวิจยั ปั จจัยอิทธิพล
กว้ างขึนทังอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้ อม เพื"อหา
แนวทางในการส่งเสริ มความมีชื"อเสียง เพื"อทดสอบว่า
ความรับผิดชอบต่อสังคม การกํากับกับดูแลกิจการ
คุณภาพการรายงานทางการเงิน และความมีชื"อเสียง
องค์การมีความสัมพันธ์ กนั หรื อไม่อย่างไร (Kiabel, &
Oyadonghan, 2015; Feleaga, Dumitrascu & Feleaga,
2016; Ali, Danish, & Hag, 2019) ความเชื"อมัน" ต่อบริ ษัท
ที"จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สามารถเพิ"มประสิทธิภาพ
ในการทํ า ธุ ร กิ จ เพิ" ม ศัก ยภาพความเชื" อ มั"น ที" ดี แ ก่
ผู้บริ โภคด้ วย (Rusady, & Prasetyo, 2018)
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื"อศึกษาปั จจัยที"มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจ
ซือที"อยูอ่ าศัยในกรุงเทพฯ และปริ มณฑล
วิธีการศึกษา
การวิ จัย นี เป็ นการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ เพื" อ หา
กระบวนการตัดสิ นใจเลื อกซื อสํ าหรั บที" อยู่อาศัยใน
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กรุงเทพฯ และปริ มณฑลด้ วยวิธี hierarchical elimination
by aspect (HEBA) เป็ นรู ปแบบของการเลือกโดยการ
กําจัดตัวเลือก โดยการกําจัดเป็ นทฤษฎีที"อธิบายการเลือก
เป็ นกระบวนการกําจัดลําดับ ลักษณะการวิจยั เชิงปริ มาณ
(quantitative research) มีรูปแบบการวิจยั โดยออก
แบบสอบถามตามกรอบแนวคิดสําหรับผู้ที"สนใจที"จะซือที"
อยูอ่ าศัยในกรุงเทพฯ และปริ มณฑล

independent variable
residential
- inside the city
- outside the city

จากการรวบรวมตัว แปรต่ า ง ๆ ที" ผ้ ู วิ จัย ได้
ค้ น คว้ า มานัน ผู้วิ จัย ได้ คัด เลื อ กตัว แปร 4 ตัว แปร
ได้ แก่ ทัศนคติการอยู่อาศัย ทําเลที"ตัง ชื"อเสียงของ
ผู้พัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และประเภทที" อ ยู่อ าศัย
ส่ว นตัว แปรอื" น ๆ ทางผู้วิ จัย ไม่ ไ ด้ นํ า มารวมอยู่ใ น
การวิจยั ดัง (Figure 1)

dependent variable
- house : reputable
- house : non reputable
- condo : reputable
- condo : non reputable

Figure 1 Conceptual framework by hierarchical elimination by aspect (HEBA).
สมมติฐานงานวิจัย
1. คุณลักษณะด้ านทําเลที"ตงั เป็ นปั จจัยที"มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือที"อยู่อาศัยของผู้ที"สนใจซือ
ที"อยูอ่ าศัย
2. ความมีชื"อเสียงของที"อยูอ่ าศัย เป็ นปั จจัยที"
มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซือที"อยู่อาศัยของผู้ที"สนใจ
ซือที"อยูอ่ าศัย
3. การใช้ ชีวิตของการอยู่อาศัยเป็ นปั จจัยที"มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือที"อยู่อาศัยของผู้ที"สนใจซือ
ที"อยูอ่ าศัย
การวิเคราะห์ ข้อมูลสําหรับงานวิจัย
ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของตัวแปรต่าง ๆ
ตามกรอกแนวคิดของงานวิจยั เพื"อประมาณค่าแบบจําลอง
การเลือ กซื อที"อ ยู่อ าศัย ทังในเมือ งและนอกเมือ ง

ดัง (Figure 1) ตัวแปรที"สร้ างขึนจากแบบสอบถาม
เชิงการทดลองที"สํารวจมาได้ ถูกนํามาวิเคราะห์ด้วย
แบบจําลองโลจิทพหุนาม (multinomial logit) และ
แบบจําลองโลจิทเครื อข่าย อย่างไรก็ตาม เนื"องจาก
แบบจํ าลองพหุนามมี ข้อ สมมุติ ฐานว่าในการเลือ ก
ทํ า เลที" ตังที" อ ยู่อ าศัย ที" อ ยู่ใ นเมื อ งกับ นอกเมื อ งนัน
ทุกทําเลที"ตงจะต้
ั องไม่มีความเกี"ยวข้ องกันในการเลือก
(independence of irrelevant alternative: IIA)
ซึ"งในกรณี นีข้ อสมมติฐานข้ อนีไม่เป็ นจริ ง เนื"องจาก
ผู้บริ โภคมีมมุ มองต่อการเลือกที"อยูอ่ าศัยว่ามีลกั ษณะ
คล้ ายคลึงกัน ดังนัน แบบจําลองที"เหมาะสมในกรณีนี
คือ แบบจําลองโลจิทเครื อข่าย โดยสามารถแสดงได้
โดยการเลื อ กแบบตัด ทางเลือ กตามลํ า ดับ ขันออก
(HEBA) ที"เริ" มต้ นจากอรรถประโยชน์รวม (total utility)
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ที"จะได้ รับจากการเลือกทางเลือกทําเลที"ตงของที
ั
"อยู่ ได้ รั บ อรรถประโยชน์ เ ชิ ง สุ่ม สูง สุด (random utility
อาศัยที" และประเภทของที"อยู่อาศัยของความมี maximization: RUM) ดังสมการที" (2)
ชื"อเสียงของผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ที" ดังสมการที" (1)
=
+
=
+
+
+
(2)
U = UT + U |
(1)
โดยที" U คือ อรรถประโยชน์ รวม (total utility) ที"
ได้ รับจากการเลือกทางเลือกทําเลที"ตงที
ั " และประเภทที"อยู่
อาศัย ที"ผ้ พู ฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์มีชื"อเสียงหรื อไม่มีชื"อเสียงที"
UT คื อ อรรถประโยชน์ ที" ไ ด้ รั บ จากการเลื อ ก
=
ทางเลือกทําเลที"อยูอ่ าศัยที"
U | คือ อรรถประโยชน์ที"ได้ รับจากการเลือก
ประเภทที"อยู่อาศัยที"ผ้ ูพฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์มีชื"อเสียงหรื อไม่
มีชื"อเสียงที"
= ภายใต้ เงื"อนไขทําเลที"ตงของที
ั
"อยู่อาศัย
ที"เลือก คือ
=
คือ ทําเลที"ตงของที
ั
"อยูอ่ าศัยในการศึกษานีมี
ค่า = 1 คือ ทําเลที"ตงของที
ั
"อยู่อาศัยที"อยู่นอกเมือง (outside the
city) และ 2 คือ ทําเลที"ตังของที"อยู่อาศัยที"อยู่ในเมือง (inside
the city)
คือ ประเภทที"อยู่อาศัยที"ผ้ ูพฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์
มีชื"อเสียง หรื อไม่มีชื"อเสียง ในการศึกษานีมีค่า = 1 คือ บ้ านเดี"ยว
ที"พฒ
ั นาโดยผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ที"มีชื"อเสียง (จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรั พย์ ) หรื อ 2 คือ บ้ านเดี"ยวที"พัฒนาโดยผู้พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ทั"วไป (ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ )
และ 3 คือ คอนโดมิเนียมที"พฒ
ั นาโดยผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์
ที" มี ชื" อ เสี ย ง (จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ) หรื อ 4 คื อ
คอนโดมิ เ นี ย มที" พัฒ นาโดยผู้พัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ทั"ว ไป
(ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

กําหนดให้ กรอบแนวคิดของอรรถประโยชน์จาก
การเลือกประเภทที"อยูอ่ าศัยของผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์
ที" มี ชื" อ เสี ย ง หรื อผู้ พั ฒ นาอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ทั" ว ไป
มีรูปแบบเป็ นไปตามกรอบแนวคิดการเลือก เพื"อให้

โดยที" คือ อรรถประโยชน์รวมที"ผ้ บู ริ โภคที" ได้ รับ
จากการเลื อ กประเภทของที" อ ยู่อ าศัย ที" พัฒนาโดยผู้พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ที"มีชื"อเสียง หรื อผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ทวั" ไป
ที"
คือ อรรถประโยชน์รวมที"ประเมินได้ ของผู้บริ โภคที"
ได้ รั บ จากการเลื อ กประเภทของที" อ ยู่อ าศั ย ที" พัฒ นาโดย
ผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ที"มีชื"อเสียง หรื อผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์
ทัว" ไปที" โดยในการศึกษานี ตัวแปรหุ่นของการเลือกประเภท
ของที"อยู่อาศัยนัน (type) ตัวแปรหุ่นของความมีชื"อเสียงของ
ผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ (brand)
คือ เมตริ กของตัวแปรอิสระของการเลือกประเภท
ที" อ ยู่อ าศัย ของผู้ บ ริ โ ภคที" ได้ รั บ จากการเลื อ กประเภท
ที" อ ยู่ อ า ศั ย ข องผู้ พั ฒ นา อสั ง ห าริ มท รั พย์ ที" มี ชื" อเสี ย ง
หรื อ ผู้ พัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ทั"ว ไปที" โดยในการศึ ก ษานี
ประกอบด้ วยตั ว แปรหุ่ น ของทํ า เลที" ตั งของที" อ ยู่ อ าศั ย
(location) ตัว แปรหุ่น ประเภทของที" อ ยู่อ าศัย ของผู้ พัฒ นา
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที" มี ชื" อ เสี ย ง และประเภทที" อ ยู่ อ าศั ย ของ
ผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ทวั" ไป
คือ เมตริ กของตัวแปรอิสระของการเลือกทําเลที"ตงั
ของที"อยูอ่ าศัยของผู้บริ โภคที" โดยในการศึกษานีประกอบด้ วย
ตัวแปรด้ านมุมมองของผู้บริ โภคต่อการเลือกทําเลที"อยู่อาศัย
ตัว แปรหุ่น ปั จ จัย ของพฤติ ก รรมการอยู่อ าศัย ของคนเมื อ ง
และคนนอกเมื อ ง รวมถึ งพฤติ ก รรมการเดิ น ทางไปทํ า งาน
และตัว แปรหุ่น ปั จจัย ลัก ษณะส่ว นบุค คลของผู้บ ริ โภค ผู้ที" มี
สถานภาพโสด
คือ ตัวรบกวนเชิงสุม่ ของผู้บริ โภคที" ที"ได้ รับจาก
การเลือกประเภทที"อยู่อาศัยของผู้พัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ ที"มี
ชื"อเสียง หรื อผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ทวั" ไปที" ที"มีการแจกแจง
ความน่าจะเป็ นแบบ generalized extreme – value (GEV)

30

ว.มทรส. (มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ) 7(1) : 24-37 (2565)

เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย

และ 3) กลุ ่ม ตัว อย่า งที "ม ีร ายได้ เ ฉลี "ย ต่อ เดือ น
กลุม่ ตัวอย่างที"ใช้ ในการวิจยั ได้ จากการสุม่ ตัวอย่าง สูง กว่า 50,000 บาท เพื"อ ให้ ไ ด้ ก ลุ่ม ตัว อย่า งที"
แบบชันภูมิ (stratified random sampling) จากที"อยู่ ครบถ้ วน มี ค วามหลากหลายด้ านรายได้ ที" มี ผ ล
อาศัยที"ใกล้ ที"ทํางาน ได้ แก่ ที"อยู่อาศัยที"อยู่นอกเมือง ต่อมุมมอง และการเลือกซือที"อยู่อาศัยในแบบต่าง ๆ
และที" อ ยู่อ าศัย ที" อ ยู่ใ นเมื อ ง จํ า นวน 406 ตัว อย่า ง ที"แตกต่างกัน
เครื" องมือที"ใช้ ในงานวิจยั ได้ แก่ แบบสอบถาม
จากการกํ าหนดขนาดของกลุ่มตัว อย่างด้ วยการใช้
สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1967) โดยกําหนดระดับ ประกอบไปด้ วย 3 ส่วน ดังนี
ส่วนที" 1 คําถามด้ านส่วนบุคคล ประกอบไปด้ วย
ค่าความเชื"อมัน" ที" 95 เปอร์ เซ็นต์
เกณฑ์การคัดเลือก ผู้วิจยั ได้ แบ่งกลุม่ ตัวอย่าง เพศ อายุ อาชี พ การศึก ษา รายได้ สถานภาพ
เป็ น 2 กลุ่มจาก 3 ระดับรายได้ ดัง (Table 1) ซึ"งมี และสถานที"ทํางาน
ส่ว นที" 2 คํ า ถามด้ า นข้ อ มูล ทัศ นคติ ต่อ ที" ตัง
กลุม่ ตัวอย่างที"มีลกั ษณะต่างกัน เพื"อตอบแบบสอบถาม
เชิงการทดลองโดยมีองค์ประกอบของกลุ่มตัวอย่าง ของอยูอ่ าศัย
ส่ว นที" 3 คํา ถามด้ า นการตัด สิน ใจเลือ ก
จํ า แนกตามทํ า เลที "ตั ง และรายได้ ข องผู้ บ ริ โ ภค
แบ่งตามระดับรายได้ คือ 1) กลุ่มตัวอย่างที"มีรายได้ ที"อยู่อาศัย แสดงการวิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis)
เฉลี"ยต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท 2) กลุ่มตัวอย่าง และความน่าเชื"อถือได้ (reliability) ของแบบสอบถาม
ที"มีรายได้ เฉลีย" ต่อเดือนระหว่าง 30,000-50,000 บาท ดัง (Table 2)
Table 1 The composition of the sample.
income
less than 30,000 baht/month
percentage
30,000-50,000 baht/month
percentage
more than 50,000 baht/month
percentage
total
percentage

work location
city
97
48.70
55
51.40
70
70.00
222
54.70

rural
102
51.30
52
48.60
30
30.00
184
45.30

total
199
100.00
107
100.00
100
100.00
406
100.00
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Table 2 Factor analysis and reliability questionnaire.
items
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
b12
b13
b14
b15
b16
b17
b18
b19
b20
b21
b22
b23
b24

b25
b26
b27
b28

factor loading
F1 residence near work
to make it easy to travel to work
save travel time
working comfort
F2 houses vs. condominium
more privacy
enough usable space
live life discomfort
F3 condominiums vs. houses
very convenience
easy to maintain
more convenient to travel
F4 attitude, the advantages of living outside the city
traffic congestion
good air quality
you don't have to live in a hurry
F5 attitudes towards living in the city
traffic jam in the city
bad weather in the city
the bustle of the city
crowded in the city
F6 attitude towards being outside the city
silence outside the city
must travel from out of the city to the city
out of town, far from entertainment
the tranquility of the city
F7 reputable real estate development companies that sell houses
good quality for the price
standard build
durable
less problems after living
F8 reputable real estate development company selling
condominiums
good quality suitable for the price
build to standard, reasonable price
it is durable, worth the price
the problem after living is not much according to the price

percentage of variance
0.79

Cronbach alpha
0.87

0.72

0.80

0.71

0.79

0.67

0.75

0.69

0.85

0.63

0.80

0.83

0.93

0.85

0.94

0.91
0.89
0.86
0.82
0.87
0.85
0.86
0.80
0.86
0.84
0.74
0.87
0.78
0.76
0.88
0.89
0.83
0.68
0.85
0.82
0.90
0.92
0.94
0.87

0.92
0.95
0.94
0.88
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จาก (Table 2) เป็ นการวิเคราะห์ปัจจัย (factor
analysis) และความน่า เชื" อ ถื อ ได้ (reliability) ของ
แบบสอบถาม ซึ"งปั จจัยที" ถูกสร้ างจากกรอกแนวคิ ด
ประกอบไปด้ วย F1 ที"พกั ใกล้ ที"ทํางาน F2 บ้ านเดี"ยว
เทียบกับคอนโดมิเนียม F3 คอนโดมิเนียมเทียบกับ
บ้ านเดี"ยว F4 ทัศนคติข้อดีของที"พกั นอกเมือง F5
ทัศนคติตอ่ ที"พกั ในเมือง F6 ทัศนคติตอ่ ที"พกั นอกเมือง
F7 ชื"อเสียงบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที"ขายบ้ าน
และ F8 ชื"อเสียงบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที"ขาย
คอนโดมิเ นียม ซึ"งการวิ เคราะห์ จ ะประกอบไปด้ ว ย
ค่า factor loading ค่า percentage of variance
และค่า Cronbach alpha โดยส่วนใหญ่มีค่าสูงกว่า
0.70 เกือบทังหมด ยกเว้ นค่า factor loading ของ F4
เรื" องของการที"ต้องเดินทางจากนอกเมือง เข้ าเมือง
อาจเป็ นเพราะความเข้ าใจคาดเคลื"อนที"ทําให้ ผ้ ตู อบ
สับ สนเนื" อ งจากเป็ นเรื" อ งของทัศ นคติ เ ช่ น เดี ย วกัน
กับค่า percentage of variance ของ F4, F5 และ F6
ที"มีค่าตํ"ากว่า 0.70 ซึ"งน่าจะเป็ นความคลาดเคลื"อน
ในเรื" อ งของทัศ นคติ ที" มี ค วามหลากหลายแต่ ค่ า ที"
ตํ"า กว่า 0.70 ไม่ม ากนัก จะทํา ให้ แ บบสอบถาม
สามารถใช้ วัดตัวแปรได้ อ ย่างเที"ยงตรงและมีความ
น่าเชื"อถืออย่างดีในทุกมิติ ทุกปั จจัยและทุกตัวแปร
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และข้ อมูล การวิเ คราะห์ ด้ ว ยโลจิ ท เครื อ ข่า ย โดยมี
ผลการศึกษา ดัง (Table 3)
จาก (Table 3) เป็ นการประมาณค่าแบบจําลอง
โลจิทเครื อข่าย (nlogit) พบว่า ค่าประมาณ Inner_tau
(เท่ากับ 2.81) มีคา่ มากกว่า 0 แสดงว่า กลุม่ ตัวอย่าง
ที"เลือกที"อยูอ่ าศัยในเมือง มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การอยูอ่ าศัยแบบในเมือง ทําให้ ข้อสมมติฐาน IIA ของ
แบบจําลองโลจิทพหุนามไม่เป็ นจริ ง เป็ นการยืนยัน
อีกครังถึงความไม่เหมาะสมในการประยุกต์แบบจําลอง
โลจิ ท พหุน าม กรณี นี นอกจากค่ า ทดสอบโดยรวม
ไคว์สแควร์ (overall chi-square test) เป็ นแบบจําลอง
โลจิทเครื อข่ายที"มีนัยสําคัญทางสถิ ติ ยังช่วยยืนยัน
ได้ วา่ ตัวแปรอิสระทุกตัวในแบบจําลองโลจิทเครื อข่าย
สามารถใช้ ร่วมกันในการอธิ บายโอกาสในการเลือก
ที" อ ยู่ อ าศั ย ที" อ ยู่ น อกเมื อ งและในเมื อ งได้ อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ
ผลการประมาณค่าแบบจําลองโลจิทเครื อข่าย
ในแบบจํา ลองการเลือ กขันตอนที" 1 (first step)
ในการเลือกทําเลที"ตงของที
ั
"อยูอ่ าศัย ผู้บริ โภคจะเลือก
ประเภทของการอยู่อาศัยประเภทใด ซึ"งในงานวิจยั นี
คื อ ประเภทที" อ ยู่ อ าศั ย ในเมื อ ง (inbound) หรื อ
ประเภทที" อ ยู่ อ าศัย นอกเมื อ ง (outbound) พบว่ า
มุม มองต่อ ผลกระทบของการมี ที" อ ยู่อ าศัย ใกล้ กับ
ที"ทํางานนัน กลุม่ ตัวอย่างที"ตดั สินใจเลือกที"อยู่อาศัย
ผลการศึกษา
งานวิจยั นีเป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ (quantitative ในเมื อ ง จะมี แ นวโน้ ม เลื อ กที" ใ กล้ ที" ทํ า งานอย่า งมี
research) เป็ นการเก็ บ ข้ อ มูล โดยใช้ แ บบสอบถาม นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ผลดัง กล่า วช่ ว ยยื น ยัน แนวคิ ด
ออนไลน์ (Google Forms) จํา นวน 406 ตัว อย่า ง ในเรื" อ งของการเดิ นทางที" ประหยัดระยะเวลา และ
ในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล โดยมี ผลการวิ เคราะห์ ค่าใช้ จ่าย รวมถึ งการจราจรที"มี ความสอดคล้ องกัน
ได้ แก่ ข้ อมูลทั"วไป ข้ อมูลการวิเคราะห์ การถดถอย กับการตัดสินใจเลือกที"อยูอ่ าศัยใกล้ ที"ทํางาน
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Table 3 The relationship of characteristics, attitudes and decision to choose housing by analyzing
the model multinomial logit (mlogit) and nested logit (nlogit).
variable
near by office

inner house
repute
5.85**
***

inner house
no repute
-2.30
**

city life

7.76

7.10

rural life

-0.28

-2.50

inner condo
repute
8.42***
***

mlogit
inner condo
no repute
0.32

nlogit

*

outer house
repute
-0.12

outer house
no repute
2.35

outer condo
no repute
1.59

4.61

1.34

2.40

2.04

3.00***

-0.56

1.49

0.96

4.40**

2.09

-4.05***

-0.44

0.11

-0.31

-1.89***

-1.08

-0.14

***

-2.30

-3.50

-1.86

-5.06

Perc. Resid. types

-0.95

0.55

-2.33

1.12

-0.72

-4.27

12.79***

-1.89

-1.83

9.72***

1.86**

5.98

quality life
Perc. Dev.Repute

resident
types

inner

single

-0.40

-0.34

-0.64

0.17

-1.21

constant

-2.84

-1.12

-2.78

-2.56

1.05

2.79
**

-1.26

2.27***
2.85***

0.09
**

-2.81

0.03

***

0.88

-2.49

Inner_tau

2.81

Outer_tau

3.56**

observations
cases

406

3248

406

406

log-likelihood

-488.82

-730.51

chi-square test

417.32***

65.50***
19.07***

llA tests (tau =1)
note: *, ** and *** mean statistical significance level 0.1, 0.05 and 0.01 respectively.

ด้ านการใช้ ชีวิตของคนเมือง มีแนวโน้ มจะเลือก
ที"อยู่อาศัยในเมือง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เนื"องจาก
มีความสะดวกสบาย และสิ"งอํานวยความสะดวกใน
หลายด้ าน เช่น ร้ านอาหาร การเดินทาง สถานบันเทิง
หรื อกระทั"งร้ านค้ าบริ เวณใกล้ เคียง ซึ"งคนในเมืองมี
แนวโน้ มที"จะไม่ชอบการใช้ ชีวิตแบบนอกเมือง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ มีผลไปในแนวทางเดียวกับด้ าน
การใช้ ชีวิตของคนเมือง
ด้ านคุณภาพชีวิตของคนในเมือง มีแนวโน้ มที"
จะไม่สนใจเรื" องของคุณภาพชีวิต อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เนื"องจากวิธีการดําเนินชีวิตของคนในเมืองที"
เป็ นไปแบบประจํา ส่วนคุณภาพชีวิตที"ดี เช่น อากาศ
สังคม การจราจรที"ไม่ติดขัด ที"จะเป็ นไปสําหรับคุณภาพ
ชีวิตของคนนอกเมือง และกลุม่ ตัวอย่างที"มีสถานภาพ

โสดมีแนวโน้ มที"จะชอบอยู่ในเมือง อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ เนื"องจากคนโสดในสังคมเมืองไม่คิดถึงเรื" อง
ของครอบครัว จะอยูเ่ พื"อการทํางานเท่านัน
ผลการประมาณค่าแบบจําลองโลจิทเครื อข่าย
ในแบบจําลองการเลือก ขันตอนที" 2 (second step)
เมื"อผู้บริ โภคเลือกที"อยูอ่ าศัยในเมืองในขันตอนที"หนึ"งแล้ ว
ขันตอนต่อไปผู้บริ โภคจะทําการเลือกประเภทของที"อยู่
อาศัยประกอบด้ วยบ้ านเดี"ยว (house) และคอนโดมิเนียม
(condo) จากผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างผู้พฒ
ั นา
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที" จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์
(brand) กับผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ที"ไม่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (non) โดยจะทําการตัดทางเลือก
ประเภทที"อยูอ่ าศัยในเมืองแบบคอนโดมิเนียมออกไป
พบว่า การรับรู้ ถึงประเภทของที"อยู่อาศัย กลุม่ ตัวอย่าง

34

ว.มทรส. (มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ) 7(1) : 24-37 (2565)

ตัวแปรในการตัดสินใจเลือกที"อยู่อาศัยในกรุ งเทพฯ
และปริ มณฑล ที"ประกอบไปด้ วย
สมมติฐานข้ อที" 1 คุณลักษณะด้ านทําเลที"ตงั
เป็ นปั จจัยที"มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซือที"อยู่อาศัย
ของผู้ที"สนใจซือที"อยู่อาศัย ในงานวิจัยนีได้ ต่อยอด
จากแนวคิ ด และงานงานวิ จั ย ด้ านทํ า เลที" ตังของ
ที"อยู่อาศัยของ Rungruangphon (2011) ที"ได้ นําทฤษฎี
พฤติ ก รรมผู้บ ริ โ ภค ด้ า นกระบวนการตัด สิน ใจซื อ
(buyer decision process) มาอธิบายใช้ กบั ธุรกิจที"อยู่
อาศัยและอสังหาริ มทรัพย์ ซึง" ผลจากการวิจยั อธิบายได้ วา่
ผู้ที"เลือกที"อยูอ่ าศัยในเมืองมีแนวโน้ มที"ต้องการมีที"อยู่
อาศัยใกล้ ที"ทํางาน ซึ"งผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้ อง
กับผู้วิจัยต่าง ๆ ดังที"ได้ ทบทวนวรรณกรรมมา Scibor,
Bokwa, & Balcerzak (2020) พบว่า ทําเลที"ตงของ
ั
ที"อยูอ่ าศัยในสภาพแวดล้ อมที"ดี รวมถึงการมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที"ดีควรอยู่นอกเมือง รวมถึงความสะดวกในการ
เดิ นทางถึ งแหล่ง งาน และธุ รกิ จที" ส ามารถเดิ นทาง
ได้ ด้วยตัวเอง และพบว่าส่วนใหญ่มลพิษทางอากาศ
ที"ไ ม่ดีจ ะส่ง ผลต่อ คุณ ภาพอากาศในเมือ ง รวมถึง
คุณภาพชี วิต และนอกเมื องจะสามารถผลิตโอโซน
ได้ มากกว่า จึงส่งผลให้ คณ
ุ ภาพอากาศดีกว่าในเมือง
สมมติฐานข้ อที" 2 ความมีชื"อเสียงของที"อยูอ่ าศัย
เป็ นปั จจัยที"มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือที"อยู่อาศัยของ
อภิปรายผล
จากสมมติฐานที"กล่าวไว้ สามารถสรุปได้ วา่ ปั จจัย ผู้ที"สนใจซือที"อยู่อาศัย ซึ"งงานวิจัยนีได้ ต่อยอดจาก
ที"ผ้ วู ิจยั กําหนดขึนทัง 3 ปั จจัยหลักในครังนี สามารถ แนวคิดและงานวิจยั ด้ านตราสินค้ า หรื อความมีชื"อเสียง
ส่ง ผลต่ อ การกระบวนการการตัด สิ น ใจเลื อ กที" อ ยู่ ของผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ของ Kowhakul (2009);
อาศัยในกรุงเทพฯ และปริ มณฑล จากการเก็บตัวอย่าง Ratanachongkol (2011); Rungruangphon (2011)
จากผู้ที"คิดจะซือที"อยู่อาศัย ผู้ที"กําลังจะซือที"อยู่อาศัย ซึ"งงานวิจัยดังกล่าวส่วนใหญ่ จ ะค้ น พบในเรื" อ งของ
และผู้ที"ซือที"อยูอ่ าศัยทังหมด 406 ตัวอย่างจากการทํา ตราสินค้ า หรื อชื"อเสียงของผู้ประกอบการที"จะสามารถ
แบบสอบถามออนไลน์ พบว่ามีปัจจัย 3 ด้ าน ที"เป็ น ส่งเสริ มภาพลักษณ์และกระตุ้นยอดขายให้ กบั สินค้ า หรื อ
มีแนวโน้ มที"จะเข้ าใจ และรับรู้ ถึงประเภทของที"อยู่อาศัย
ว่าหากเป็ นที"อยูอ่ าศัยในเมืองจะหมายถึงคอนโดมิเนียม
แต่หากเลือกที"อยู่อาศัยที"อยู่นอกเมือง กลุม่ ตัวอย่างจะ
รับรู้วา่ หมายถึงบ้ านเดี"ยว เนื"องจากการใช้ ชีวิตของผู้ที"
เลือกที"อยูอ่ าศัยประเภทคอนโดมิเนียม และการเลือก
ที"อยู่อาศัยประเภทบ้ านนัน มีความแตกต่างกัน ในขณะ
ที"เ รื" อ งของการรั บ รู้ ถึ ง ความมี ชื" อ เสีย งของผู้พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ กลุม่ ตัวอย่างจะทําการเลือกระหว่าง
ผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ที"มีชื"อเสียง (ขึนทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์) และผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ทวั" ไป
(ไม่ได้ ขึนทะเบีย นในตลาดหลักทรั พย์ ) พบว่า กลุ่ม
ตัว อย่า งมี แ นวโน้ ม ในการรั บ รู้ ถึ ง เรื" องของผู้พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ที"มีชื"อเสียง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เนื" อ งจากกลุ่ม ตัว อย่ า งมี ค วามเชื" อ มั"น ต่อ ผู้พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ที"มีชื"อเสียง เนื"องจากเป็ นตัวรับประกัน
ถึงความมีคณ
ุ ภาพของที"อยู่อาศัย เพราะที"อยู่อาศัยมี
ลักษณะแตกต่างกับสินค้ าทัว" ไปที"จะทราบถึงคุณภาพ
ได้ ทนั ที แต่ที"อยูอ่ าศัยนันจะต้ องเข้ าอยูก่ ่อนซักระยะหนึง"
ถึงจะรั บ รู้ ถึง คุณ ภาพได้ ซึ"งที" อยู่อาศัยที"พัฒนาโดย
ผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ที"มีชื"อเสียงนัน กลุม่ ตัวอย่าง
สามารถมัน" ใจได้ มากกว่าผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ทวั" ไป
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โครงการได้ สําหรับงานวิจยั นี พบว่า ผู้ที"เลือกที"จะซือ
ที"อยู่อาศัยประเภทบ้ านมีความเข้ าใจในเรื" องของบ้ านที"
จะซือ และมีความมัน" ใจที"จะซือกับผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์
ที" มี ชื" อ เสี ย ง ซึ" ง ผลการวิ จัย ดัง กล่า วสอดคล้ อ งกั บ
ผู้วิจยั ต่าง ๆ ดังที"ได้ ทบทวนวรรณกรรมที"ผ่านมา และ
มีความสําคัญในแง่คณ
ุ ค่าเชิงกลยุทธ์ที"สง่ ผลทางบวก
ต่อ ความพึง พอใจของผู้บ ริ โ ภค รวมถึ ง เป็ นผลจาก
ประสบการณ์ ในการรับรู้ ของผู้บริ โภค อีกทังยังมีใน
เรื" องของการขึนทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Feleaga,
Dumitrascu, & Feleaga, 2016) ที"ผ้ บู ริ โภคให้ ความ
เชื" อ มั"น ต่อ บริ ษั ท ที" จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์
จึงทําให้ สามารถเพิ"มประสิทธิภาพในการทําธุรกิจได้
สมมติฐานข้ อที" 3 การใช้ ชีวิตของการอยูอ่ าศัย
เป็ นปั จจัยที"มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซือที"อยู่อาศัย
ของผู้ที"สนใจซือที"อยู่อาศัย พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที"เลือก
ที" อ ยู่อ าศัย ในเมื อ งมี แ นวโน้ ม ในการชอบชี วิ ต แบบ
ในเมือง และมีแนวโน้ มที"จะไม่ชอบความเป็ นอยู่แบบ
คนชนบท รวมถึง ไม่ค ่อ ยสนใจคุณ ภาพชี วิต และ
ความเป็ นอยู่มากนัก และคนโสดที"มีแนวโน้ มมากขึน
ก็ มัก จะเลือ กที" อ ยู่อ าศัย ในเมื อ งเช่ น กัน งานวิ จัย นี
ได้ ต่ อ ยอดจากแนวคิ ด ของคนในเมื อ งในปั จจุ บัน
ซึ"งสะท้ อนถึงแนวคิดของผู้คนในปั จจุบนั มากําหนด
การตัดสินใจเลือกที"อยู่อาศัย ดัง ที" Jansen (2020)
ได้ กล่ า วถึ ง การใช้ ชี วิ ต ของคนเมื อ งที" เ ป็ นที" นิ ย ม
เพราะมีสิ"งอํานวยความสะดวก บรรยากาศ ความมี
ชีวิตชีวา และกิจกรรมต่าง ๆ เป็ นที"ต้องการของรู ปแบบ
การใช้ ชีวิตของคนเมือง ส่วนชานเมืองหรื อนอกเมือง
เป็ นที" ต้ องการของผู้ บริ โ ภคที" ต้ องการความสงบ
และเงียบในการใช้ ชีวิต ในส่วนของคุณภาพชีวิต เช่น
สภาพอากาศ และสภาพแวดล้ อม
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สรุ ป
การศึกษานี วิเคราะห์ปัจจัยหลักที"มีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติ และมุมมองของกลุม่ ผู้บริ โภคในการยอมรับ
และเลือ กที" อยู่อาศัย ทังแบบในเมื องและนอกเมื อ ง
โดยเน้ นศึกษาถึงมุมมองและการรับรู้ถึงความมีชื"อเสียง
ของผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ของผู้บริ โภคที"มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซือที"อยู่อาศัย โดยใช้ วิธีการสํารวจ
ข้ อ มูล จากแบบสอบถามเชิ ง ปริ ม าณและวิ เ คราะห์
ข้ อมูลด้ วยการวิเคราะห์ แบบจํ าลองโลจิ ทเครื อข่าย
ผลการวิ จัย พบว่ า การตัด สิ น ใจเลื อ กที" อ ยู่ อ าศัย
เป็ นไปตามแนวคิด การตัด สิน ใจเลือ ก โดยวิธี ก าร
ตัดทางเลือกตามลําดับ (HEBA)
การตัดสินใจในลําดับแรกปั จจัยหลักที"มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกระหว่างที"อยู่อาศัยในเมืองและ
นอกเมือง คือ ทัศนคติของคนที"ชอบอยู่แบบคนเมือง
และทัศนคติ ของคนที"อ ยู่แบบนอกเมือง นอกจากนี
ปั จจัยด้ านสถานภาพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประเภท
ของที"อยูอ่ าศัย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเช่นกัน
ในลําดับที"สอง การตัดสินใจเลือกประเภทของ
ที"อยู่อาศัย ภายใต้ ทําเลที"ตงจากลํ
ั
าดับแรก จะขึนอยู่
กับปั จจัยของการรับรู้ของประเภทที"อยูอ่ าศัย และการ
รับรู้ ถึงความมีชื"อเสียงของผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติด้วยเช่นกัน
ข้ อเสนอแนะสําหรับผู้เกียวข้ อง
สํา หรั บ ผู้พัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที" ต้ อ งการ
พัฒนาโครงการที"อยูอ่ าศัยในกรุงเทพฯ และปริ มณฑล
สามารถนําข้ อมูลที"ได้ มาอ้ างอิงในการทําการตลาดกับ
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์
ที" มี ชื" อ เสี ย งที" จ ดทะเบี ย นในตลาดหลักทรั พย์ หรื อ
บริ ษัทมหาชน ทําให้ เป็ นกลุม่ เป้าหมายในการตัดสินใจ
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เลื อ กซื อที" อ ยู่อ าศัย ยัง สามารถกํ า หนดทํ า เลที" ตัง
ให้ ตรงกับ กลุ่ม ลูก ค้ า หรื อ ผู้บ ริ โ ภค และทัศ นคติ ใ น
การอยู่ อ าศั ย ของกลุ่ ม ลู ก ค้ าในทํ า นองเดี ย วกั น
หากผู้พัฒ นาอสังหาริ มทรั พย์ ทั"ว ไปต้ อ งการพัฒ นา
โครงการที" อ ยู่ อ าศัย ในกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล
สามารถนํ า ข้ อมู ล วิ จั ย มาประกอบการพิ จ ารณา
กํ า หนดกลยุท ธ์ ใ นการเลื อ กทํ า เลที" ตัง เลื อ กกลุ่ม
ลู ก ค้ าที" ต้ องการ นอกจากนี สามารถนํ า ข้ อมู ล นี
ไปประยุกต์ใช้ ในพืนที"อื"นได้ เช่นกัน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยในครังต่ อไป
ด้ า นเครื" องมื อ ในการวิ จัย ควรเก็ บ ข้ อมูล ไป
ในทิศทางเดียวกัน เช่น เก็บข้ อมูลจากคนที"กําลังซือ
ที"อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว เนื"องจากจะทําให้ ข้อมูล
มีความแม่นยํามากขึน และทําให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถาม
เข้ าใจในคํ า ถามมากขึ น และง่ า ยต่ อ การตอบ
ค่อนข้ างมาก อีกทังควรวิจัยในพืนที"ใหม่ที"ยังไม่เคย
มีการวิจัย และควรแยกกลุ่มในการทําวิจัยระหว่า ง
กรุ งเทพฯ กับกลุ่มปริ มณฑล หรื อแต่ละภูมิภาคของ
ประเทศไทย เพื"อให้ ผลที"ได้ จากการวิจัยครอบคลุม
และสะท้ อนถึงปั จจัยในการตัดสินใจเลือกที"อยู่อาศัย
แต่ละประเภทได้ ชดั เจนมากขึน
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