การศึกษานํารององคประกอบในการตัดสินใจซื้อบาน
สําเร็จรูปเพื่อผูสูงอายุโดยใชเทคนิคการวิเคราะห
องคประกอบรวม (Conjoint Analysis)
ปณิตา วงศมหาดเล็ก

ผูชวยศาสตราจารย ประจําภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทคัดยอ

งานวิจัยนี้ เปนวิจัยนํารองมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาองคประกอบที่ผูบริโภค ที่ตองการจะ
ปรับปรุงบานเพื่อผูสูงอายุพึงพอใจ ตอผลิตภัณฑบานประกอบสําเร็จเพื่อผูสูงอายุ และมีเปาหมาย
ที่จะนําผลการศึกษาไปพัฒนาผลิตภัณฑ ในการวิจัยครั้งนี้ใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบรวม
(Conjoint Analysis) กลุมตัวอยางเปนผูที่สนใจเรื่องบานสําเร็จรูป จากฐานขอมูลของใหบริการและ
สงเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมบานสําเร็จรูป (SME) เชิงสรางสรรคเพื่อผูประสบภัย(CPR) อาศัยอยูในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล จํานวน 42 คน
การสรางเครื่องมือในการเก็บขอมูลไดจากขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิจากหนังสือ งานวิจัย
ตลอดจนการสัมภาษณกลุม ผูเ ชีย่ วชาญ 5 คน เพือ่ สกัดคุณลักษณะ (Attribute) และ คาระดับ (Level)
จนไดออกมา 3 คุณลักษณะคือ ราคาคากอสราง ระยะเวลาในการสงมอบบาน และขนาดของบาน
โดยแตละคุณลักษณะแบงออกเปน 3 คาระดับ จากนั้นไดนําไปสรางเปนแบบสอบถามและนําไปใช
เก็บขอมูลกับกลุม ตัวอยางแลวนํามาวิเคราะห โดยมีผลการศึกษาดังนี้ องคประกอบทีเ่ ปนปจจัยสําคัญ
ที่สุดคือ ราคามีคาความสําคัญที่ 39.92 สวนขนาดของบานเปนอันดับรองลงมา ซึ่งมีคาใกลเคียงกับ
ปจจัยระยะเวลาในการสงมอบบาน คือมีคาความสําคัญอยูที่ 31.92 และ28.1 ตามลําดับ และผลการ
วิเคราะหอรรถประโยชนรวมชี้ใหเห็นวา กลุมตัวอยางเปรียบเทียบราคา กับขนาดของบาน โดยให
ความสําคัญกับระยะเวลานอยกวา 2 ปจจัยแรก ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูหญิง สวนใหญ
มีอายุ 30-40 ป มีรายไดตํ่ากวา 50,000 บาท
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A pilot study of prefabricated house for elderly:
Preference attributes using Conjoint Analysis
technique
Panita Wongmahadlek

Assistant Professor, Faculty of Architecture, Silpakorn University
abstract

This pilot study aim at the understanding in consumer preference of elderly and family who prepare for house improvement to suit aging parents or for
themselves. Three major attributes has been form through exiting literatures reviewing,
primary data surveying and experts group interviewing in order to develop research
tools. Three attributes are price, size of prefab house and assembling and installing
duration. These 3 attributes are divided into 9 level. Because of the constraint of time
frame, sampling size is limited. Sampling group has been selected from CPR Facebook
fan page living in Bangkok Metropolitan Region. Five profile cards is presented to 45
respondents then using Conjoint Analysis technique to analyze the data.
In research results found that the 45 respondents gave precedence to Cost
as the first place (Important Value=39.92) whereas Size of prefab house (Important
Value=31.97) and Delivery Time(Important Value=28.1) are almost equivalent. The
majority of the average respondents are female, aged 30 - 40 years, career: government
servant or business owner, with average Income of less than 50,000 Baht/month, and
most concern on price. They tend to compare size as a quality aspect to price. Time
for assembling and installing are not their main concern.
Keywords: Prefabricated House / Elderly house / Conjoint Analysis

ฉบับที่ 29 (มกราคม-ธันวาคม 2558) 355

1. บทนํา

สํานักงานสถิติแหงชาติ (2013) สํารวจประชากรผูสูงอายุในปพุทธศักราช 2555 พบวา
ประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปขึ้นไปเปนจํานวน 8.6 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 12.7
ของประชากรทัง้ หมด ซึง่ ถือไดวา ไดเขาสูส งั คมผูส งู อายุแลวตามนิยามของสหประชาชาติ (2013) และ
มีแนวโนมทีจ่ ะมีประชากรสูงอายุเพิม่ ขึน้ ดวยอัตราทีร่ วดเร็ว สํานักสงเสริมและพิทกั ษผสู งู อายุ (2012)
ระบุวาแนวโนมประชากรสูงอายุไทยที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลหรือเขตเมืองเพิ่มขึ้นโดยในเปน 11.6
ลานคน หรือรอยละ 59.8 ในปพุทธศักราช 2583 ทั้งนี้เนื่องมาจากแนวโนมการเติบโตของประชากร
เมืองในประเทศไทยมีสัดสวนเพิ่มสูงขึ้น
การจัดการสภาพแวดลอมและทีอ่ ยูอ าศัยเปนปญหาหนึง่ ทีไ่ ดรบั ความสนใจในระดับนโยบายรัฐ
โดยบรรจุไวในแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ในหมวดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสง
เสริมและพัฒนาผูสูงอายุ และสงผลตออุปสงคของสินคาและบริการที่เกี่ยวของกับที่พักอาศัย ทําให
มีโครงการบานพักคนชรา (Nursing Care) มากขึ้นทั้งที่ดําเนินการโดยรัฐ และภาคเอกชน ตลอดจน
การพัฒนาวัสดุ อุปกรณ เฟอรนิเจอร มาตรฐานของที่พักอาศัย เพื่อใหปลอดภัยและเหมาะสมกับผู
สูงอายุ แตงานวิจัยพบวาผูสูงอายุสวนใหญพอใจที่จะอยูบานเดิมไปตลอดชีวิตเนื่องจากความคุนเคย
และตองการอยูรวมกับลูกหลาน (อัจฉราวรรณ และ ณัฐวัขร, 2555) และเมื่อสภาวะรางกายที่ชรา
ขึ้นทําใหบานที่พักอาศัยอยูเดิมไมเหมาะสม และตองปรับปรุงใหมหรือตอเติมใหมีสภาพที่เหมาะสม
ความนิยมในการซื้อบานประกอบสําเร็จมีมากขึ้นเนื่องจากปจจัยสําคัญคือระยะเวลาการ
กอสรางและการลดความยุงยาก ในการติดตอประสานงานกับผูรับเหมากอสราง ลดขั้นตอนการ
กอสราง สวนใหญผูบริโภคนําไปเปนสวนตอเติมบานเดิม (CPR, 2015) ดังนั้นหากนําอรรถประโยชน
ดังกลาวของบานประกอบสําเร็จมาพัฒนา ใหมรี ปู แบบการใชสอยเหมาะสมกับการใชงานของผูส งู อายุ
ก็จะเปนผลิตภัณฑหนึ่งที่จะตอบสนองตออุปสงคที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที
ในการสรางหรือการตอเติมบานเพื่อผูสูงอายุ อาจมีปจจัยที่ใชพิจารณาตางออกไป ทั้งใน
กลุมผูบริโภคที่เปนบุตร กลุมที่เตรียมตัวเกษียณอายุ และกลุมผูสูงอายุ ขึ้นอยูกับมุมมองและการให
ความสําคัญของแตละบุคคล จึงมีความสําคัญตอการหาแนวทางเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอบสนอง
กับความตองการของผูบริโภค อันเปนปจจัยพื้นฐานตอความสําเร็จในเชิงธุรกิจ
2. วัตถุประสงค

1. เพือ่ หาสวนผสมระหวางองคประกอบและคาระดับทีเ่ หมาะสมของผลิตภัณฑบา นประกอบ
สําเร็จเพื่อผูสูงอายุ เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ
2.เขาใจปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค เพื่อซื้อบานประกอบสําเร็จเพื่อ
ผูสูงอายุ

356

หนาจั่ว: วาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม

วารสารวิชาการ ประจําคณะสถาปตกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตเชิงพื้นที่และกลุมตัวอยาง การศึกษานํารองนี้ จะทําการศึกษาความชอบของกลุม
ผูเตรียมตัวเกษียณอายุ และกลุมผูที่มีบิดา มารดาเปนผูสูงอายุ ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเทานั้น
ขอบเขตของเนื้อหา การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพ ที่สามารถประเมินและวัดคาได
ของบานประกอบสําเร็จประเภท Container-Based เทานั้น และใหความสนใจไปที่การศึกษาในเชิง
การตลาด และความพึงพอใจของผูบริโภค
4. นิยามปฏิบัติการ

“บานประกอบสําเร็จ ประเภท Container-Based” คือ บานที่ประกอบในโรงงาน แลว
เสร็จทั้งหลัง โดยใชพื้นฐานของรูปทรงและขนาดของ Container เพื่อใหเหมาะสมตอการขนสง และ
ยกเพื่อวางในพื้นที่กอสราง
“ขนาดของบาน” คือ พื้นที่ความกวาง X ความยาว มีหนวยวัดเปนตารางเมตร โดยบาน
ประกอบสําเร็จ ประเภท Container-Based จะมีขนาดความกวาง 3.5 เมตร ซึ่งเปนขนาดที่กวาง
ที่สุด สําหรับการขนสงโดยรถยนต แตมีความยาวที่ตางกัน
“ระยะเวลาสงมอบ (Delivery Time)” หมายถึง ระยะเวลารวมของการประกอบในโรงงาน
และติดตัง้ ในทีด่ นิ ทีเ่ ตรียมฐานรากคานคอดินและระบบบําบัดนํา้ เสียไว พรอมทัง้ ตอเชือ่ มงานทอไฟฟา
ประปากับบานพรอมใชงานและสงมอบใหลูกคา
5.ทฤษฏีที่เกี่ยวของ

4.1 ทฤษฎีดานการตลาด
ความตองการของลูกคาเปนสวนหนึง่ ทีน่ กั วิชาการดานการตลาดระบุวา เปนสวนผสมทีส่ าํ คัญตอ
การตลาด (Stanton and Fultrel, 1987และ Kotler and Armstrong, 2010) ในการกําหนดกิจกรรม
ทางธุรกิจทั้งหมดที่สามารถสงผลกระทบระหวางกันได เชน การกําหนดราคา การจัดจําหนายสินคา
หรือบริการและการสงเสริมการตลาด ที่ใกลเคียงกับสวนผสมทางการตลาดหรือ 4 P’s ของ Kotler
นอกจากนัน้ Kotler (2003) ไดกลาวถึงแนวคิดหลักทางการตลาดไวดว ยวา ผูป ระกอบธุรกิจ
จําเปนตองคํานึงถึงคุณภาพของสินคา (Product Concept) และการหาลูกคาที่เหมาะกับผลิตภัณฑ
(Market Concept) นอกเหนือจาก กระบวนการกระตุนการขายและตนทุนการผลิต การศึกษา
ความตองการและพึงพอใจของลูกคาจึงเปนเรื่องสําคัญทางธุรกิจ โดยมีราคา (Price) และคุณภาพ
(Product) เปนสิ่งที่ลูกคาใชประเมินคุณคา (Customer Value) สินคาและบริการ เปนพฤติกรรม
ของผูบ ริโภค เปนกระบวนการตัดสินใจ ทีป่ ระกอบดวย การคนหา (Searching) การซือ้ (Purchasing)
การประเมิน (Evaluating) และการดําเนินการ (Disposing) เกี่ยวกับสินคาหรือบริการ โดยคาด
หวังวาสิ่งเหลานั้นจะสามารถตอบสนองความตองการของตนได (Schiffman and Kanuk, 1997)
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ขอมูลการสํารวจราคาจากฐานขอมูลของศูนยใหบริการและสงเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมบาน
สําเร็จรูป (SME) เชิงสรางสรรคเพือ่ ผูป ระสบภัย พบวาราคาของบานประกอบสําเร็จ มี 4 ระดับคือ นอย
กวา 20,000 (12,000-15,000) บาท 20,000-30,000 บาท 35,000-45,000 และมากกวา 50,000
บาทขึ้นไป โดยราคาแปรผันตามขนาด คุณภาพของวัสดุ รูปลักษณและแบรนด ของผลิตภัณฑที่เปน
เสมือนใบรับประกันเรือ่ งมาตรฐานการติดตัง้ ขนาดมาตรฐานของบานประกอบสําเร็จแบบ Containerbased มีขนาดกวาง 3 ถึง 4 เมตร ความยาว 4- 6 เมตร ตอหนึ่งโมดูล (Module) ขนาดสําหรับราคา
ที่ถูกสุดคือ 3 X 4 เมตร ราคาตารางเมตรละ 12,000 บาท วัสดุโครงสรางเปนเหล็กกลอง ผนังเปน
แผนซีเมนตบอรดแลวกรุไมเทียม พื้นเปนแผนลามิเนต หรือกระเบื้อง สวนใหญจะเปนโชวรูมตามขาง
ทางที่เขาถึงไดงาย
4.2 คุณภาพและความตองการของผูสูงอายุตอที่พักอาศัย
บาน เปนผลิตภัณฑหนึ่งของอุตสาหกรรมการกอสราง คุณภาพในดานการกอสราง
จะประกอบดวย ความสวยงาม (aesthetic) มาตรฐานของการกอสราง ทั้งวัสดุและอุปกรณและวิธี
การกอสราง การใชงานไดตามที่ตองการ (Masterman, 2001) ผูสูงอายุสวนใหญตองการบานหลัง
เกษียณทีม่ ขี นาดกวางขวางและสะดวกเหมือนบานทีอ่ ยูเ ดิม แตคาํ นึงถึงความปลอดภัยในการเดินและ
กลัวบาดเจ็บจาการหกลม มีอปุ กรณชว ยพยุงกาย สามารถทํากายภาพบําบัดไดหากตองการ สวนใหญ
ผูสูงอายุไมตองการยายออกจากบานที่อยูมาแตเดิม (อัจฉราวรรณ และ ณัฐวัขร, 2555) ผูสูงอายุใช
เวลาสวนใหญในหองนั่งเลน รองลงไปคือหองนอน (ไตรรัตน และคณะ, 2548)
การวัดคุณภาพของบาน หรืออาคารทําไดจากการประเมินตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
สถาปตยกรรม และประเมินความพึงพอใจหลังจากไดใชงานไประยะหนึ่ง หรือ Post Occupancy
Evaluationหรือ POE (Isac et. al., 2009) ในดานความสวยงามของอาคารขึ้นอยูกับความชอบสวน
บุคคล จึงยากที่จะประเมิน
4.3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกซื้อบาน
จากผลการสํารวจโดยของศูนยใหบริการและสงเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมบานสําเร็จรูป (SME)
เชิงสรางสรรคเพื่อผูประสบภัย (2015) พบวาปจจัยที่สําคัญ ในการเลือกซื้อบานประกอบสําเร็จคือ
ระยะเวลาในการกอสราง และลดความยุงยากในขั้นตอนการกอสราง โดยผูบริโภคใหความสําคัญตอ
คุณภาพของบาน ความแข็งแรง และความยืดหยุน ในการปรับเปลีย่ นทัง้ กอนกอสรางและระหวางการ
ใชงาน
มีงานวิจัยหลายงานที่ระบุถึงลักษณะดานประชากรศาสตร ที่มีผลสัมพันธตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อบาน ภัฐฬเดช (2556) พบวา อายุ 30-35 มีความตองการมากที่สุดเมื่ออายุเพิ่มขึ้นความ
ตองการซื้อบานจะลดลง สวนใหญการตัดสินใจจะสัมพันธรายได และใหความสําคัญมากที่สุดตอ
ราคาของบาน เชนเดียวกับ อภัสนันท (2554) พบวาราคาเปนปจจัยหลักในการตัดสินใจ รองลงมา
คือคุณภาพของบาน โดยมีคูสมรส มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจ
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4.4 การวิเคราะหองคประกอบรวม (Conjoint Analysis)
การศึกษาวิเคราะหความพึงพอใจของผูบริโภคตอสินคาอยางใดอยางหนึ่งเพื่อนําไปพัฒนา
ผลิตภัณฑ อาจทําไดโดยวิธี Kano Model และFlash Profile (รัชนี และคณะ, 2552) ซึ่งทั้งสองวิธี
มีความแตกตางกับการใชเทคนิค Conjoint Analysis ตรงที่ตัวแปร หรือคุณลักษณะของผลิตภัณฑที่
ตองการศึกษานัน้ จะถูกแยกทดสอบอยางเปนอิสระตอกัน ซึง่ ตางกับความเปนจริงทีผ่ บู ริโภคจะพิจารณา
ผลิตภัณฑจากคุณลักษณะทุกองคประกอบพรอมกัน (Koo, Tao and Yeung, 1999 Hair et.al., 2006)
Hair et.al.(2006) กลาววา Conjoint Analysis คือเทคนิคทางสถิติการวิเคราะหตัวแปร
หลายตัว (Multivariate technique) ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะเขาใจความพึงพอใจของผูบริโภค ตอ
อรรถประโยชน (Utility) ของสินคาและบริการนั้น โดยผูบริโภคจะประเมินอรรถประโยชนจาก
คุณลักษณะ (attributes)ที่หลากหลายในแตละผลิตภัณฑ และคาระดับ(Level) ที่ตางกันไปตาม
คุณลักษณะโดยการนํามาพิจารณาพรอมกัน ซึ่งเปนความหมายของศัพทคําวา “Conjoint”
ในการใชเทคนิค Conjoint Analysis ผูว จิ ยั จะสรางชุดชองตัวแปร ทีป่ ระกอบดวยคุณลักษณะ
ของสิ่งนั้นที่มีมากกวาหนึ่งองคประกอบและระดับคาของแตละองคประกอบ ซึ่งจะมีหลายชุดเพื่อนํา
ไปใหผูตอบพิจารณาประกอบกันทุกสวนหรือบางสวนของคุณลักษณะและคาระดับ ซึ่งใกลเคียงกับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยมีวิธีนําเสนอเพื่อเก็บขอมูล 3 วิธีคือ (1) Trade-Off (2) Full-Profile
และ (3) Pair Wise Combination วิธีที่ 3 จะใชเทียบเปนคูแลวเลือกวาชอบหรือไมชอบ วิธีที่ 2 จะ
ใชในกรณีมีชุดขอมูลไมมาก ผูตอบแบบสอบถาม จะเลือกโดยการจัดเรียงลําดับ หรือใหคะแนน 1-10
หรือการวัดทัศนคติแบบ Likert 1-7 (มนตรี พิริยะกุล2012)
5. ขั้นตอนการวิจัย

5.1 ประชากรเปาหมายและตัวอยาง (Target population and Sampling)
ประชากรเปาหมาย ของการศึกษาในครั้งนี้คือผูที่มีคุณลักษณะดังนี้คือคนที่อยูอาศัยหรือ
ประกอบอาชีพในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล 5 จังหวัดไดแก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรสาคร สมุทรปราการ(Bangkok Metropolitan Region People)มีอายุ 30 ปขึ้นไป และอยู
อาศัยในบานเดี่ยว ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย
จํานวนกลุมตัวอยางที่มีความเหมาะสมในการศึกษาวิจัยโดยใชเทคนิคการวิเคราะหองค
ประกอบรวม (Conjoint Analysis) นั้นทําไดตั้งแต 1 ตัวอยาง โดยทั่วไปควรใชประมาณ 40 ตัวอยาง
(Green and Wind, 1975) หากจะใชประโยชนในเชิงพาณิชยควรมีจาํ นวนตัง้ แต 150 -1200 ตัวอยาง
แตทงั้ นีข้ นึ้ อยูก บั คาใชจา ย ความยากงายและวัตถุประสงคของงานวิจยั (Chrzan and Yardley, 2009)
เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนการวิจัยนํารอง มีงบประมาณและระยะเวลาจํากัด ดังนั้นในงาน
วิจัยชิ้นนี้จึงใชจํานวนกลุมตัวอยาง 40 ตัวอยางขึ้นไป โดยในการเลือกตัวอยาง กระทําตามแบบแผน
การเลือกแบบเจาะจง (Purposeful Sampling Design) ผูใหขอมูลหลักเปนผูที่สนใจที่จะซื้อบาน
ประกอบสําเร็จ โดยคัดเลือกจากฐานขอมูลของ ศูนยใหบริการและสงเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมบาน
สําเร็จรูป (SME) เชิงสรางสรรคเพื่อผูประสบภัย (CPR)
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5.2 ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
การพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล โดยการสกัดคุณลักษณะ (Attributes) และคา
ระดับของคุณลักษณะ (Level) มีขั้นตอน ดังตอไปนี้
5.2.1 รวบรวมและการสกัดคุณลักษณะ
การรวบรวมคุณลักษณะกระทําจากการทบทวนวรรณกรรม การสํารวจผลิตภัณฑในตลาด
จากฐานขอมูลของศูนยใหบริการและสงเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมบานสําเร็จรูป (SME) เชิงสรางสรรค
เพือ่ ผูป ระสบภัย (CPR) การหาขอมูลปฐมภูมโิ ดยการตอบแบบสอบถามของกลุม ผูท สี่ นใจบานประกอบ
สําเร็จ การสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจบานประกอบสําเร็จ ผูประกอบการดานอสังหาริมทรัพย
สถาปนิก และกลุม ตัวอยางจํานวน 5 คน คัดเลือกคุณลักษณะเบือ้ งตนทีม่ คี วามเหมาะสมในการศึกษา
ไดทั้งสิ้น 9 คุณลักษณะ
1. ราคา
2. มาตรฐานและคุณภาพการกอสราง
3. ประโยชนใชสอย (Function)
4. ระยะเวลาการกอสราง
5. ความสะดวกและปลอดภัยของผูสูงอายุ
6. พื้นที่ใชสอย ที่เพียงพอตอการใชงาน ไมอึดอัด
7. ความสวยงามของบาน
8. ความแข็งแรง คงทนของบาน
9. ความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยน ทั้งแบบ Customized และปรับภายหลังเมื่อใชงานไป
ระยะหนึ่ง
จากนัน้ นําผลมาพิจารณาสกัดคุณลักษณะและระดับของคุณลักษณะทีจ่ ะนําไปใชในงานวิจยั
ทําโดยการสัมภาษณรายบุคคล (Personal Interview) เพื่อคัดเลือกคุณลักษณะสําคัญ (Attributes)
จากคุณลักษณะเบื้องตนและกําหนดคาระดับ (Level) ที่เหมาะสม ตามตารางที่ 2.1
ตาราง 2.1: แสดงคุณลักษณะและระดับของคุณลักษณะ
Item
คุณลักษณะ(Attribute)
คาระดับ(Level)
1
ขนาด
14 ตารางเมตร
17 ตารางเมตร
21 ตารางเมตร
2
ราคาตอตารางเมตร
20,000 บาท
30,000 บาท
40,000 บาท
3
ระยะเวลาสงมอบ
30 วัน
45 วัน
60 วัน
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5.2.2 การสรางชุดคุณลักษณะ(Profile Card)
เพือ่ สรางเครือ่ งมือในการเก็บขอมูลใหมคี ณ
ุ ภาพ ผูว จิ ยั นําคุณลักษณะ (Attribute) และระดับ
(Level) ที่ไดตามภาพที่ 2.2 ไปคัดเลือกชุดคุณลักษณะที่เปนไปไดดวยโปรแกรม SPSS เพื่อใหไดชุด
ของอรรถประโยชน เปน Concept card ที่ปจจัยเปนอิสระจากกันหรือปจจัยมุมฉาก (orthogonal
factors) และประกอบดวยคุณลักษณะครบทุกองคประกอบ หรือ Full-Profile เพือ่ ใชในการนําเสนอ
ตอกลุม ตัวอยาง ซึง่ จะใหผลการวิเคราะหทมี่ คี วามสมเหตุสมผล เนือ่ งจากโปรแกรมจะทําการวิเคราะห
คุณลักษณะทุกคุณลักษณะไปพรอมกัน และใชคําสั่งวิเคราะหประมวลผลแบบ Orthogonal Design
ซึ่งจะทําหนาที่คัดเลือกชุดคุณลักษณะและลดจํานวนของชุดคุณลักษณะลง ใหมีจํานวนที่เหมาะสม
กับการศึกษา และเพื่อใหกลุมตัวอยางสามารถแยกความแตกตางและใหคะแนนชุดคุณลักษณะได
(SPSS, 1997)
ผลที่ไดจากการประมวลผลดวยเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบรวม ทําใหเหลือชุด
คุณลักษณะที่เหมาะสม 9 ชุด และใชวิจารณญาณของผูวิจัย คัดเลือกใหเหลือ 5 ชุดเพื่อใหผูตอบ
สามารถพิจารณาไดงายขึ้น จากนั้นนําชุดคุณลักษณะทั้ง 5 ชุด ไปจัดทําเปนภาพ เพื่อใหงายตอการ
ประเมิน และรวบรวมขอมูลโดยวิธีการเรียงลําดับ (Ranking) ความชอบที่มีตอชุดคุณลักษณะ
5.3 จัดทําแบบสอบถามเพื่อนําไปเก็บขอมูล
แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ในจํานวนอยางนอย 40
คนประกอบดวย 2 สวนคือ
(1) สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
(2) สวนที่ 2 การใหคะแนนชุดคุณลักษณะ
สวนที่1 คือ ขอมูลโดยทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ใชสถิติเชิงพรรณนาในการบรรยายลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งไดแก เพศ
รายได สถานภาพสมรส อาชีพ ลักษณะการอยูอาศัย รูปแบบของที่อยูอาศัยปจจุบัน เพื่อใหสามารถ
สรุปลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางได
ตารางที2่ .3: ชุดคุณลักษณะทัง้ 5 ชุด จากการประมวลผลดวยการวิเคราะหแบบ Orthogonal Design
Card
ขนาด
ระยะเวลาสงมอบ
ราคา(ตอ ตารางเมตร)
1
17 ตารางเมตร
30 วัน
30,000 บาท
2
21 ตารางเมตร
30 วัน
40,000 บาท
3
17 ตารางเมตร
45 วัน
20,000 บาท
4
14 ตารางเมตร
45 วัน
40,000 บาท
5
21 ตารางเมตร
60 วัน
20,000 บาท
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สวนที่ 2 คือ คุณลักษณะและระดับคุณลักษณะของบานประกอบสําเร็จ โดยขอใหผูตอบ
เปรียบเทียบและเรียงลําดับตามความชอบ จากมากที่สุดคือ 1 จนถึงลําดับที่ 5 คือ ความชอบนอย
ที่สุด เพื่อนําขอมูลไปวิเคราะหองคประกอบรวม
5.4 การวิเคราะหขอมูล
5.4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
เปนเทคนิคใชในการหาขอสรุปของลักษณะประชากรกลุมตัวอยาง ขอสรุปหรือผลที่ไดจะ
ใชอธิบายลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลมาเทานั้น เสนอขอมูลในรูป
แบบของ รอยละ คาเฉลี่ย การแจกแจงความถี่ สัดสวน โดยสถิติเชิงพรรณนาจะใชสําหรับขอมูลใน
สวนที่ 1 ในแบบสอบถาม
5.4.2 เทคนิคการวิเคราะหองคประกอบรวม (Conjoint Analysis)
การศึกษาความตองการของกลุมตัวอยางที่มีตอบานประกอบสําเร็จ ในงานวิจัยชิ้นนี้สนใจ
ศึกษาวาแนวทางในพัฒนาผลิตภัณฑบานประกอบสําเร็จเพื่อผูสูงอายุ ที่ตอบสนองครอบครัวที่มีผูสูง
อายุและมีแนวโนมทีจ่ ะปรับเปลีย่ นทีพ่ กั อาศัยใหเหมาะสมกับผูส งู อายุจะเปนอยางไร ในการวิเคราะห
ขอมูลจะใชโปรแกรมทางสถิติ (SPSS) ดวยเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบรวม (Conjoint Analysis)
กับขอมูลสวนที่ 2ที่เปนการใหจัดอันดับ (Ranking) ชุดคุณลักษณะ
ตัวแบบในการวิเคราะหความชอบ (Utility Function Form) จะใช Part-Worth Model
เนื่องจากคุณลักษณะ (Attribute) แตละชุด อาจมีความสัมพันธเชิงเสนกับความชอบ (Preference)
และผูวิจัยไมทราบคาที่เหมาะสมที่มีผลตอความชอบของกลุมตัวอยาง ดังนั้นการใชPart-Worth
Model จึงเปนตัวแบบที่มีความเหมาะสมเนื่องจากมีการผอนปรน และเครงครัดนอยที่สุดในทุกตัว
แบบการวิเคราะหความชอบ(มนตรี พิริยะกุล, 2555)
การตั้งคําสั่งยอยสําหรับวิธีการเก็บขอมูล (Specifying Subcommand) ในการเขียนคํา
สั่งในการวิเคราะหองคประกอบรวม (Conjoint Analysis) ดวยโปรแกรม SPSS สําหรับงานศึกษา
วิจัยชิ้นนี้ เก็บขอมูลโดยวิธีการจัดอันดับ (Ranking) จึงตั้งคําสั่งยอยในโปรแกรม SPSS ดวยวิธีการ
“Rank”
การวิเคราะหความพึงพอใจในองคประกอบในการตัดสินใจซื้อบานประกอบสําเร็จดวย
เทคนิคการวิเคราะหองคประกอบรวม (Conjoint Analysis) ครั้งนี้ กําหนดใหแบบจําลองความพึง
พอใจ (preference model) ขององคประกอบดานขนาด ระยะเวลาสงมอบและราคา เปนแบบ
จําลองแบบตอเนื่องหรือแบบเสนตรง (linear) โดยขนาดมีลักษณะแบบจําลองเปน Linear more
(เมื่อขนาดเพิ่มขึ้น จะทําใหความพึงพอใจเพิ่มขึ้น) ระยะเวลาขนสงและราคา มีลักษณะแบบจําลอง
เปน Linear less (เมื่อระยะเวลาขนสงและราคาเพิ่มขึ้น จะทําใหความพึงพอใจลดลง) ซึ่งจะทําให
แบบจําลองมีความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากคาสถิติ Pearson’s R และ Kendall’s tau มีคาสูง
กวาการกําหนดแบบจําลองในรูปแบบอื่นๆ
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6. ผลการสํารวจ

6.1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 63.64 เพศ
ชายคิดเปนรอยละ 36.36
2. อายุ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 30-40 ป และ 41-50 ป มากที่สุด
คิดเปนรอยละ 40.91 รองลงมา ไดแก อายุ 51-60 ป และ อายุ 60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 11.36
และรอยละ 6.82 ตามลําดับ
3. สถานภาพสมรส ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรสมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 52.27 รองลงมา ไดแก โสด หยาราง และคูสมรสถึงแกกรรม คิดเปนรอยละ 38.64
รอยละ 6.82 และรอยละ 2.27 ตามลําดับ
4. อาชีพ ผลการศึกษาพบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญมอี าชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 36.36 รองลงมา ไดแก ธุรกิจสวนตัว/คาขาย คิดเปนรอยละ 31.82 พนักงาน
บริษัทรอยละ 15.91 เกษียณอายุ/ขาราชการบํานาญ พอบาน/แมบาน เกษตรกรรมและพนักงาน
มหาวิทยาลัย รอยละ 6.82 รอยละ 4.55 และรอยละ 2.27 ตามลําดับ
5. รายไดเฉลีย่ ของครัวเรือนตอเดือน กลุม ตัวอยางสวนใหญมรี ายไดของครัวเรือนตอเดือน
นอยกวา 50,000 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 29.55 รองลงมา ไดแก มีรายได 50,001-80,000
บาท 80,001-120,000 บาท มากกวา 200,001 บาทขึ้นไป 150,001-200,000 บาท และมีรายได
120,001-150,000 บาท คิดเปนรอยละ 27.27 รอยละ 22.73 รอยละ 11.36 รอยละ 6.82 และ
รอยละ 2.27 ตามลําดับ พบวาผูมีรายไดตํ่ากวา 50,000 บาทและรายไดระหวาง 50,000-80,000
บาท รอยละ 80 ตัดสินใจเลือกจากระดับราคาที่ 20,000 บาทตอตารางเมตร
6. ลักษณะครอบครัวทีอ่ าศัยอยูร วมกัน กลุม ตัวอยางสวนใหญมลี กั ษณะครอบครัวทีอ่ าศัย
อยูรวมกันเปนแบบคูชีวิตและบุตรธิดา เทาๆ กับอาศัยอยูกับพอแมมากที่สุด คิดเปนรอยละ 22.73
รองลงมา ไดแก อาศัยอยูกับคูชีวิต อยูตัวคนเดียว อาศัยอยูกับคูชีวิต บุตรธิดาและพอแม คิดเปน
รอยละ 15.91 รอยละ 13.67 และรอยละ 11.36 ตามลําดับ สวน กลุมตัวอยางที่อาศัยอยูกับคูชีวิต
และสัตวเลี้ยง อาศัยอยูกับนอง อาศัยอยูกับบุตร พอและพี่นอง อยูบานตนเองกับธิดา อาศัยอยูกับพี่
นอง และอาศัยอยูกับบุตรธิดา คิดเปนรอยละ 2.27 เทาๆ กัน
7. รูปแบบที่อยูอาศัยในปจจุบัน กลุมตัวอยางสวนใหญมีรูปแบบที่อยูอาศัยเปนบานเดี่ยว
คิดเปนรอยละ 70.45 รองลงมา ไดแก ทาวนเฮาส คอนโดมีเนียมเทาๆ กับหอพัก ตึกแถว/อาคาร
พาณิชย คิดเปนรอยละ 11.36 รอยละ 6.82 และรอยละ 4.55 ตามลําดับ
8. ทัศนคติตอการเลือกซื้อบานประเภทประกอบสําเร็จ กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติ
ตอการเลือกซื้อบานประเภทประกอบสําเร็จคือ ซื้อเพื่อเปนบานหลังที่สองมากที่สุด คิดเปนรอยละ
45.45 รองลงมาไดแก เพือ่ ตอเติม และเพือ่ เปนบานหลังแรก คิดเปนรอยละ 34.49 และรอยละ 20.45
ตามลําดับ
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6.2 ผลการวิเคราะห Conjoint Analysis
6.2.1 องคประกอบสําคัญที่มีผลตอความพึงพอใจหรือการตัดสินใจเลือก
เมือ่ พิจารณาความสําคัญขององคประกอบดานตางๆ ของบานประกอบสําเร็จทีก่ ลุม ตัวอยาง
ใชเปนเกณฑในการพิจารณาตัดสินใจเลือกซือ้ บานประกอบสําเร็จ พบวา องคประกอบทีก่ ลุม ตัวอยาง
ใหความสําคัญมากทีส่ ุดคือ ราคา โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญมากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ 44.82 องค
ประกอบที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญรองลงมา ไดแก ขนาดและระยะเวลาสง โดยคิดเปนรอยละ
27.72 และรอยละ 27.46 ตามลําดับ
ตารางที่ 3.1: ผลการวิเคราะหความพึงพอใจที่มีตอองคประกอบในการตัดสินใจซื้อบานประกอบ
สําเร็จเพื่อผูสูงอายุ
องคประกอบของ ระดับขององคประกอบ ระดับความพึงพอใจใน ความสําคัญ
(%)
องคประกอบ
บานประกอบสําเร็จ (Level of Attribute)
(Utility)
(Attributes)
ขนาด (Size)
14 ตร.ม.
0.428
17 ตร.ม.
0.856
31.971
21 ตร.ม.
1.284
ระยะเวลาในการสง
ภายใน 30 วัน
-0.200
ภายใน 45 วัน
-0.400
28.106
(Delivery time)
ภายใน 60 วัน
-0.600
ราคา (Price)
20,000 บาท/ตร.ม.
-.609
30,000 บาท/ตร.ม.
-1.219
39.922
40,000 บาท/ตร.ม.
-1.828
คา Pearson’s R
0.974
Sig.
0.003*
คา Kendall’s tau
0.600
Sig.
0.071**
หมายเหตุ: * คือ มีความนาเชื่อถือที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
** คือ มีความนาเชื่อถือที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10

6.2.2 ความเหมาะสมของแบบจําลอง
เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของแบบจําลอง จากคาสถิติ Pearson’s R และ Kendall’s
tau ซึง่ แสดงถึงความสอดคลองของคาความพอใจที่พยากรณไดจากแบบจําลองกับคาความพอใจที่ได
จากผูต อบแบบสอบถาม หรือแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการพยากรณ โดยคา Pearson’s R และ
คา Kendall’s tau เมื่อแปลงเปนคารอยละเพื่ออธิบายความสามารถในการพยากรณ พบวา สามารถ
พยากรณคาความพึงพอใจที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 และ 0.10 และสามารถพยากรณไดรอย
ละ 97.4 และรอยละ 60.0 ตามลําดับ
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6.3.3 องคประกอบสําคัญที่มีผลตอความพึงพอใจหรือการตัดสินใจเลือก
เมือ่ พิจารณาความสําคัญขององคประกอบดานตางๆ ของบานประกอบสําเร็จทีก่ ลุม ตัวอยาง
ใชเปนเกณฑในการพิจารณาตัดสินใจเลือกซือ้ บานประกอบสําเร็จ พบวา องคประกอบทีก่ ลุม ตัวอยาง
ใหความสําคัญมากที่สุดคือ ราคา โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุด คิดเปนรอยละ 39.92
องคประกอบที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญรองลงมา ไดแก ขนาดและระยะเวลาสง โดยคิดเปนรอย
ละ 31.97 และรอยละ 28.11 ตามลําดับ รายละเอียดดังรูปตอไปนี้

6.4.4 ความพึงพอใจทีม่ ตี อ องคประกอบของบานประกอบสําเร็จ เมือ่ พิจารณาระดับความ
พึงพอใจของกลุม ตัวอยางทีม่ ตี อ องคประกอบของบานประกอบสําเร็จในระดับตางๆ ผลการศึกษามีดงั
ตอไปนี้
ขนาด พบวากลุม ตัวอยางมีความพึงพอใจตอบานประกอบสําเร็จทีม่ ขี นาด 21 ตร.ม. มากทีส่ ดุ
รองลงมาคือ บานประกอบสําเร็จที่มีขนาด 17 ตร.ม. และมีความพึงพอใจตอบานประกอบสําเร็จที่มี
ขนาด 14 ตร.ม. นอยทีส่ ดุ โดยระดับอรรถประโยชนหรือความพึงพอใจจะเพิม่ ขึน้ เทากับ 1.284 หนวย
เมื่อเปนบานประกอบสําเร็จที่มีขนาด 21 ตร.ม. และระดับอรรถประโยชนในการเลือกซื้อจะเพิ่มขึ้น
เทากับ 0.856หนวย เมื่อเปนบานประกอบสําเร็จทีม่ ขี นาด 17 ตร.ม. และเพิม่ ขึน้ เทากับ 0.428 หนวย
เมือ่ เปนบานประกอบสําเร็จทีม่ ขี นาด 14 ตร.ม. จะเห็นไดวา หากยิง่ บานประกอบสําเร็จทีม่ ขี นาดกวาง
ขึ้น จะยิ่งทําใหระดับอรรถประโยชนของกลุมตัวอยางเพิ่มมากขึ้นตาม ดังแสดงในรูปตอไปนี้
ระยะเวลาสงมอบ พบวากลุม ตัวอยางมีความพึงพอใจตอบานประกอบสําเร็จทีม่ รี ะยะเวลา
ขนสงภายใน 30 วัน มากที่สุด รองลงมาคือ บานประกอบสําเร็จที่มีระยะเวลาขนสงภายใน 45 วัน
และมีความพึงพอใจตอบานประกอบสําเร็จที่มีระยะเวลาขนสงภายใน 60 วัน นอยที่สุด โดยระดับ
อรรถประโยชนหรือความพึงพอใจจะลดลงเทากับ 0.200 หนวย เมือ่ เปนบานประกอบสําเร็จทีม่ รี ะยะ
เวลาขนสงภายใน 30 วัน และระดับอรรถประโยชนในการเลือกซื้อจะลดลงเทากับ 0.400 หนวย เมื่อ
เปนบานประกอบสําเร็จทีม่ รี ะยะเวลาขนสงภายใน 45 วันและลดลงเทากับ 0.600 หนวย เมือ่ เปนบาน
ประกอบสําเร็จที่มีระยะเวลาขนสงภายใน 60 วัน จะเห็นไดวา กลุมเปาหมายจะมีความพึงพอใจหาก
ไมตอ งรอคอยหรือไดรบั บานทันทีหลังจากสัง่ ซือ้ แตหากตองรอคอยจะทําใหมรี ะดับความพึงพอใจลด
ลง โดยบานประกอบสําเร็จทีม่ ยี งิ่ มีระยะเวลาขนสงทีย่ าวนานขึน้ จะยิง่ ทําใหระดับอรรถประโยชนของ
กลุมตัวอยางลดลงเชนกัน ดังแสดงในรูปตอไปนี้
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ราคา พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอบานประกอบสําเร็จที่มีราคา 20,000 บาทตอ
เซียตารางเมตร มากที่สุด รองลงมาคือ บานประกอบสําเร็จที่มีราคา 30,000 บาทตอ เซียตารางเมตร
และมีความพึงพอใจตอบานประกอบสําเร็จทีม่ มี ีราคา 40,000 บาทตอ เซียตารางเมตร นอยทีส่ ดุ โดย
ระดับอรรถประโยชนหรือความพึงพอใจจะลดลงเทากับ 0.609 หนวย เมื่อเปนบานประกอบสําเร็จ
ที่มีราคา 20,000 บาทตอ เซียตารางเมตร และระดับอรรถประโยชนในการเลือกซื้อจะลดลงเทากับ
1.219 หนวย เมื่อเปนบานประกอบสําเร็จที่มีมีราคา 30,000 บาทตอ ตารางเมตร และลดลงเทากับ
1.828 หนวย เมื่อเปนบานประกอบสําเร็จที่มีราคา 40,000 บาท/ตารางเมตร จะเห็นไดวา กลุมเปา
หมายจะมีความพึงพอใจสูงหากไมตองจายเงินซื้อบานประกอบสําเร็จ แตหากตองจายเงินซื้อบาน
ประกอบสําเร็จจะทําใหมีระดับความพึงพอใจลดลง โดยบานประกอบสําเร็จที่มียิ่งมีราคาสูงขึ้น จะ
ยิ่งทําใหระดับอรรถประโยชนของกลุมตัวอยางลดลงเชนกัน ดังแสดงในรูปตอไปนี้

6.4.6 อรรถประโยชนรวม (Total Utility) และการจัดลําดับ (Ranking) ของชุด
คุณลักษณะ
ตารางที่ 3.2: อรรถประโยชนรวมและลําดับของชุดคุณลักษณะของกลุมตัวอยางทั้งหมด
ทางเลือก
อันดับ
ระดับความ
คุณลักษณะบานประกอบเสร็จ
ที่
ที่
พึงพอใจรวม ขนาด (ตร.ม.) เวลาสง (วัน) ราคา (บาท)
1
3
-0.563
17
30
30,000
2
4
-0.744
21
30
40,000
3
2
-0.153
17
45
20,000
4
5
-1.8
14
45
40,000
5
1
0.075
21
60
20,000
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จากตารางที่ 3.2 แสดงใหเห็นวาชุดคุณลักษณะที่ 5 มีคา อรรถประโยชนรวม (Total Utility)
สูงทีส่ ดุ คือ 0.075 โดยชุดคุณลักษณะที่ 5 คือคุณลักษณะของ บานประกอบสําเร็จทีม่ ขี นาด 21 ตาราง
เมตร ราคา 20,000 ตอตารางเมตร และตองใชเวลา 60 วันในการสงมอบ
ชุดคุณลักษณะที่ 4 มีคาอรรถประโยชนรวม (Total Utility) ตํ่าที่สุดคือ -1.8 คือบาน
ประกอบสําเร็จ ขนาด 14 ตารางเมตร ราคา 40,000 บาทตอตารางเมตร และใชเวลา 45 วันในการ
สงมอบ
ผลวิเคราะหแสดงใหเห็นวา ราคา และขนาด เปนปจจัยสําคัญ และยิ่งเมื่อพิจารณาเพิ่มเติม
จากคาอรรถประโยชนรวมที่มีคาเปนอันดับที่ 2 คือชุดคุณลักษณะที่ 3 บานประกอบสําเร็จ ขนาด
17 ตารางเมตร ราคา 20,000 บาทตอตารางเมตร และใชเวลา 45 วันในการสงมอบ จะเห็นไดชัดวา
ปจจัยดานราคาเปนตัวกําหนดทิศทางของ การเลือกซื้อบานประกอบสําเร็จ และเวลาในการสงมอบ
แถบไมมีความสําคัญตอการตัดสินใจเลย
7. อภิปรายผลและสรุป

7.1 ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง
การศึกษาพบวา อิทธิพลที่มีตอการเลือกองคประกอบที่สําคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อบาน
ประกอบสําเร็จ ของกลุมตัวอยาง 45 คนนี้ คือระดับรายไดเฉลี่ยตอครอบครัวตอเดือน โดยกลุมที่มี
รายไดเฉลี่ยตํ่ากวา 80,000 บาทเลือกชุดองคประกอบที่มีราคาตอตารางเมตรตํ่าที่สุด เกือบทั้งหมด
และกลุมที่มีรายไดเกิน 180,000 บาท ทั้งหมดเลือกชุดองคประกอบที่มีราคาสูงสุด ซึ่งทําใหปจจัย
ดานราคาจึงเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด และรายไดของผูบริโภค สวนลักษณะอื่น ไมมีหลักฐานชัดเจนที่
แสดงความสัมพันธตอการตัดสินใจ
7.2 ปจจัยและองคประกอบที่เหมาะสม
พิจารณาจากผลสํารวจและการวิเคราะหพบวา ราคาเปนองคประกอบทีส่ าํ คัญ เปนปจจัยหลักในการ
ตัดสินใจในการเลือกซื้อบาน โดยกลุมตัวอยางพิจารณาประกอบกับขนาดของบาน ซึ่งในการสํารวจนี้
ขนาดเปนลักษณะที่สะทอนดานกายภาพซึ่งเปนคุณภาพของบานและตรงกับทฤษฎี (Kotler, 2003)
สวนระยะเวลาในการสงมอบบาน กลับมีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจนอยมาก ซึง่ ตรงกันขามกับคุณลักษณะ
ของการกอสรางระบบสําเร็จรูปและจากขอมูลที่พบ และทําใหไดผลสรุปวาขนาดที่ใหญที่สุด คือ 21
ตารางเมตร ทีร่ าคาตารางเมตรละ 20,000 บาทซึ่งเปนราตาทีถ่ กู ทีส่ ดุ เปนรูปแบบทีผ่ บู ริโภคพึงพอใจ
มากที่สุด ถึงแมวาใชระยะเวลาสงมอบนานที่สุดก็ตาม
7.3 ปญหาและขอจํากัดในงานวิจัย
การกําหนดคุณลักษณะจากพื้นฐานของการตัดสินใจซื้อนั้นเปนเรื่องยาก เนื่องจากหลายปจจัยที่ผู
เชี่ยวชาญและผูวิจัยเห็นวาเปนเรื่องสําคัญ อาทิเชน มาตรฐานการกอสรางและวัสดุ การออกแบบที่
เหมาะสมกับคนชรา ความสวยงามของอาคาร เปนตน เปนเรื่องยากที่จะกําหนดคาระดับ (Level) ให
เปนคาที่ประเมินและวัดได จึงทําใหคุณลักษณะที่นํามาประกอบจึงเปนเรื่องพื้นฐานทั่วไป ไมสะทอน
ความเปนบานสําหรับผูสูงอายุ ดังนั้นควรนําการวิจัยดวยวิธีการเชิงคุณภาพมาสนับสนุน และเสริม
สวนที่ยากตอการอธิบายดังกลาว
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นอกจากนัน้ การนําเสนอ Profile Card ทีจ่ าํ ลองภาพ 3 มิตขิ องบาน อาจทําใหผตู อบคําถาม
ที่ไมมีความรูความเขาใจในการแสดงแบบทางสถาปตยกรรม สับสนเนื่องจากมีภาพขนาดเล็ก มีการ
จัดเฟอรนิเจอรในหองเพื่อใหเขาใจงายเทานั้น อีกทั้งภาพ ไมอาจแสดงคุณภาพของวัสดุได ทําใหการ
เปรียบเทียบคุณคากับราคายังไมชัดเจน
ขอจํากัดดานเวลาและทุน ทําใหกลุมตัวอยางมีขนาดเล็กเกินไป ทําใหการทํานายผลมีคา
ความเชื่อมั่นตํ่า นอกจากนั้นยังไมสามารถจําแนกประชากรเพื่อหาความสัมพันธกับปจจัยที่เลือกได
ทําใหการวิเคราะหและสรุปผลขาดมิติดานประชากรศาสตรเขามารวมพิจารณา
7.4 สรุปและขอเสนอแนะ
การวิจัยนํารองนี้ ไดพยายามที่จะสะทอนทัศนคติในดานการเตรียมตัวที่จะปรับปรุงบาน
เพื่อผูสูงอายุ โดยมีแนวคิดที่วาผูสูงอายุที่มีศักยภาพทางการเงิน ไมพึ่งพาลูกหลานจะมีแนวโนมใน
การพิจารณาดวยปจจัยที่ตางจาก กลุมบุตรหลานที่เตรียมตัวสําหรับพอแม และเห็นวาความรวดเร็ว
ในการกอสรางควรจะเปนปจจัยสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิง่ การเลือกระบบกอสรางแบบประกอบสําเร็จ
ที่ลดระยะเวลาและขั้นตอนการกอสรางลงมา แตผลการสํารวจที่ได พบวาผูบริโภคใหความสําคัญตอ
ราคา ที่สัมพันธกับลักษณะของสินคา (Product) ที่มี Attribute คือขนาดเปนตัวแทน ทําใหคําตอบที่
ไดจากการวิจัยนี้อาจยังไมใชคําตอบที่เหมาะสมในการนําไปใชเพื่อพัฒนาสินคา ควรมีการทําซํ้า และ
ใหความสําคัญตอการสกัดคุณลักษณะใหมทสี่ ะทอนความเปนบานสําหรับผูส งู อายุ ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ
และเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
นอกจากนั้นยังพบวาการรับรูและความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑงานกอสรางของคนทั่วไปมีอยู
จํากัดและไมสามารถเขาถึงขอมูลที่ถูกตองไดงาย ทําใหการตัดสินใจซื้อบานจําเปนตองเห็นตัวอยางที่
ชัดเจน และเห็นวาเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบรวมมีความเหมาะสม ทีจ่ ะใชเพือ่ การพัฒนาสินคา
ที่มีปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อหลายปจจัย อยางเชน บาน แตตองพัฒนาวิธีการนําเสนอ concept
card และสรางจํานวนชุดองคประกอบใหเหมาะสม โดยมีขอมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพมาสนับสนุน
เพื่อใหไดคําตอบที่สําคัญตามที่ตองการ

368

หนาจั่ว: วาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม

วารสารวิชาการ ประจําคณะสถาปตกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

บรรณานุกรม
- Chrzan K. and Yardley, D. (2009). Tournament-Argument choice base conjoint .Proceeding
of the Sawtooth Software Conference. สืบคนจาก URL www.sawtoothsoftware.com/support/technical-paper/conference-proceeding 2009.
- CPR: Centre of Prefabricated Houses for Disaster Relief. (2015). รายงานสํารวจทัศนคติผูบริโภค
ตอการเลือกซื้อบานสําเร็จรูป. สืบคนจาก URL www.prefabhouse.su.ac.th
- Green, P.E and Y. Wind. (1975). “New ways to measure consumers’ judgments”. ใน Harvard
Business Review.
- Hair J., Black W., Babin B., Anderson R., Tatham R. (2006). Multivariate Data Analysis. (6th
Edition). New Jersey: Prentice Hall.
- Isac A.M. et.al. (2009). Post Occupation Evaluation.
- Koo, Tao and Yeung. (1999). “Preferential segmentation of restaurant attributes through
conjoint analysis”. ใน International Journal of Contemporary Hospitality Management.
11/5, p. 242-250.
- Kotler, P. and Armstrong, G. (2010). Principal of Marketing. (13Th ed.) New Jersey: Prentice Hall.
- Kotler, P. (2003). Marketing management. New Jersey: Prentice Hall.
- Masterman J.W.E. (2001). Introduction to Building Procurement System. (2nd ed.) London: Spon.
- Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (1997). Consumer Behavio. (6th ed.) New Jersey: Prentice Hall.
- Stanton J. and Futrell, C. (1987). Fundamentals of marketing. (8thed.) New York: McGraw–
Hill, Inc.
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). World
Population Aging 2013. New York: United Nation publication.
- ภัฐฬเดช มาเจริญ. (2556). “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในจังหวัดขอนแกน”.
ใน วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร ม.อบ., ปที่ 6, ฉ. 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556.
- มนตรี พิริยะกุล. (2555). “Conjoint Analysis”. ใน วารสารรามคําแหง. ปที่ 29 ฉบับพิเศษ บทความ
วิชาการ. หนา 252-272.
- รัชนี เจริญและคณะ. (2552). การพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหโดนใจผูบริโภค. สืบคนเมื่อวันที่ 18 มกราคม
2558, จาก URL www.rdi.ku.ac.th/kasetresearch52/03-foods
- สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2556). การทํางานของผูสูงอายุในประเทศไทย. กรุงเทพฯ
- สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ. (2555). รายงานสถานการณดา นประชากรผูสูงอายุไทย พ.ศ.2555,
สืบคนจาก URL www.oppo.go.th/info/olderplan2
- อภัสนันท เชื่อถือเจริญกิจ. (2554). “ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการตัดสินใจซือ้ ทาวนเฮาสของผูบ ริโภค กรณีศกึ ษา
กรุงเทพมหานคร”. ใน The 12th Graduated Research Conference Khon Kaen University.
- อัจฉราวรรณ งามญาณ และณัฐวัชร เผาภู. (2555). “ผูสูงอายุไทย: การเตรียมการทางดานการเงินและ
ลักษณะบานพักหลังเกษียณที่ตองการ”. ใน วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี,
ปที่ 35 ฉบับที่ 135 ตุลาคม-ธันวาคม 2555.

