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บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยข์องกลุ่มผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่ วาย 
(GEN Y) ในเขตจงัหวดัยะลา 2) เปรยีบเทยีบการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์ ตามตวัแปรลกัษณะ
ประชากรศาสตรข์องกลุ่มผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วาย (GEN Y) ในเขตจงัหวดัยะลา และ 3) ศกึษาการสื่อสารการตลาดที่
มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยข์องกลุ่มผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วาย (GEN Y) ในเขตจงัหวดัยะลา กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วาย (GEN Y) ในเขตจงัหวดัยะลา ที่มคีวามสนใจที่จะซือ้อสงัหารมิทรพัย์ 
จาํนวน 400 ตวัอยา่ง สถติทิีใ่ชค้อื ค่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่าง
ของค่าท ีทดสอบค่าเอฟ ดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวน และการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคณู 
 ผลการวจิยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัยข์องกลุ่มผู้บรโิภคเจนเนอเรชัน่ วาย 
(GEN Y) ในเขตจงัหวดัยะลา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นที่มี
ค่าเฉลีย่สูงสุด คอื ดา้นการตดัสนิใจซือ้ รองลงมา คอื ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ดา้น
การรูถ้งึความต้องการ และด้านการค้นหาขอ้มลู โดยกลุ่มตวัอย่างที่มกีารซื้ออสงัหารมิทรพัย์ เพศ จํานวน
สมาชกิในครอบครวั และลกัษณะอสงัหารมิทรพัยท์ีต่้องการต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้อสงัหา รมิทรพัยข์องกลุ่ม
ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วาย (GEN Y) ในเขตจงัหวดัยะลา โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 นอกจากนี้ยงัพบว่า การสื่อสารการตลาดดา้นการส่งเสรมิการขาย ดา้นการสื่อสาร ณ จุดขาย ดา้นการตลาด
เชงิกจิกรรม และดา้นสื่อโฆษณา มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยข์องกลุ่มผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่ วาย (GEN 
Y) ในเขตจงัหวดัยะลา โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 34.7 
 

ค าส าคญั : การสื่อสารการตลาด, การตดัสนิใจซือ้, อสงัหารมิทรพัย,์ เจนเนอเรชัน่วาย 
 

Abstract 
 

This research aimed to 1) study the purchase decision on real estate of Gen Y consumers in 
Yala, 2) compare the purchase decision on real estate of the Gen Y consumers in Yala accordingly to 
the demographic variations, and 3) understand the marketing communication that affects the 
purchase decision on real estate of the Gen Y consumers in Yala. The samples were 400 Gen Y 
consumers in Yala who were interested in buying real estate. The statistical tools used in the data 
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test, F-test with One Way ANOVA, 
and multiple linear regression.  

The finding revealed that the samples were highly active in making a real estate purchase 
decision, particularly on buying decisions, deliberate choices, post-purchase behavior, the awareness 
of needs, and seeking more information. Moreover, the samples who differ in purchasing intention, 
genders, number of family members, and type of interesting real estate made a different purchase 
decision as to the statistically significant level at .05. In addition, marketing communication in terms of 
promotion, communication, public relation, and advertising had a 34.7% effect on the real estate 
purchase decision of Gen Y consumers in Yala. 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 จากแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยมกีารคาดการณ์ว่าจะชะลอตวัและซบเซา ทัง้จากเหตุ
ปจัจยัภายในประเทศและปจัจยัภายนอกประเทศ เมื่อเป็นเช่นน้ีเป็นที่แน่นอนว่าเมื่อเศรษฐกิจชะลอตวัย่อม
ส่งผลกระทบกบัภาคอสงัหารมิทรพัยอ์ย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้หลงัจากทีก่่อนหน้านัน้ธุรกจิพัฒนาอสงัหารมิทรพัย ์
(Developer) ต่างแข่งขนักนัขึน้โครงการใหม่ ผลปรากฏว่าในเวลานี้บางทําเลเริม่ตกอยู่ในภาวะอุปทานส่วนเกนิ 
(Oversupply) ในขณะทีภ่าคอุปสงค ์(Demand) หดตวั เนื่องจากผูบ้รโิภคชะลอการตดัสนิใจซือ้ออกไปก่อน แมจ้ะ
มกีําลงัซือ้จากต่างประเทศเขา้มากต็าม มจีาํนวนลดลงอย่างมาก (กมลภทัร แสวงกจิ, 2563) ส่งผลใหอ้ตัราการ
เตบิโตของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยม์ภีาวะชะลอตวัลง ผูบ้รโิภคระมดัระวงัในการใชจ้่ายมากขึน้  
 จงัหวดัยะลา ซึง่มอีาณาเขตตดิต่อกบัจงัหวดัปตัตานี และจงัหวดันราธวิาส และเป็นจงัหวดัทีอ่ยู่ระหว่าง 
2 จงัหวดัดงักล่าว ทาํใหจ้งัหวดัยะลาเปรยีบเสมอืนศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิของ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ เป็น
จงัหวดัทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรม และในปจัจุบนัการแข่งขนัธุรกจิดา้นอสงัหารมิทรพัยใ์นจงัหวดัยะลา 
มกีารแขง่ขนักนัสงู มนีกัลงทุน นกัธุรกจิ ผูร้บัเหมาเขา้มาทําธุรกจิทัง้ทางดา้นการจดัสรรทีด่นิ การสรา้งบา้นพกั
อาศยั ทัง้บ้านเดีย่ว และในรูปแบบหมู่บ้าน รวมทัง้คอนโดมเินียมและหอพกัอาศยั เนื่องจากในจงัหวดัยะลามี
พืน้ทีท่ีส่ามารถทีจ่ะพฒันาอสงัหารมิทรพัยไ์ดอ้กีมาก ทัง้นี้อาจเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์จาก
ที่ดนิ จากเดมิที่เป็นสวนยาง แต่ด้วยราคาน้ํายางที่ตกตํ่า จงึไม่ได้เป็นที่นิยม อกีทัง้เหตุการณ์ความไม่สงบใน
พืน้ที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ กท็ําให้มหีน่วยงานที่ลงมาบูรณาการในพืน้ทีเ่ป็นจาํนวนมาก ทําใหม้คีนต่างถิน่
เขา้มาอาศยัมากขึน้ 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัยข์องกลุ่มผู้บรโิภคเจนเนอเรชัน่วาย (GEN Y) ในเขต
จงัหวดัยะลา 
 2.  เพื่อเปรยีบเทียบการตัดสินใจซื้ออสังหารมิทรพัย์ ตามตัวแปรลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วาย (GEN Y) ในเขตจงัหวดัยะลา 
 3.  เพื่อศกึษาศกึษาการสื่อสารการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยข์องกลุ่มผูบ้รโิภคเจน
เนอเรชัน่วาย (GEN Y) ในเขตจงัหวดัยะลา 
 

สมมติฐานของการวิจยั 
 1.  ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วาย (GEN Y) มกีารตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัย์ ในเขตจงัหวดัยะลา อยู่ใน
ระดบัมาก 
 2.  ลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วาย (GEN Y) ต่างกนั มรีะดบัการตดัสนิใจซื้อ
อสงัหารมิทรพัยใ์นเขตจงัหวดัยะลา ทีแ่ตกต่างกนั 
 3.  การสื่อสารการตลาดมผีลต่อการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์ของกลุ่มผู้บรโิภคเจนเนอเรชัน่วาย 
(GEN Y) ในเขตจงัหวดัยะลา 
 

ขอบเขตของการวิจยั  
 1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  ในการศกึษามุ่งเน้น เรื่อง การสื่อสารการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยข์องกลุ่ม
ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วาย (GEN Y) ในเขตจงัหวดัยะลา โดยศกึษาตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม ดงันี้ 
  ตวัแปรอิสระ ได้แก่ 1) ลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน จาํนวนสมาชกิในครอบครวั และลกัษณะอสงัหารมิทรพัยท์ีต่อ้งการซือ้ 



 2. การสื่อสารการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นสื่อโฆษณา ดา้นการใชพ้นักงานขาย ดา้นการส่งเสรมิการขาย 
ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการสื่อสาร ณ จดุซือ้ และดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม  
  ตวัแปรตาม คอื การตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยข์องกลุ่มผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วาย (GEN Y) ในเขต
จงัหวดัยะลา ประกอบดว้ย ดา้นการรูถ้งึความต้องการ ด้านการคน้หาขอ้มลู ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้น
การตดัสนิใจซือ้ และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ 
 2.  ขอบเขตดา้นประชากร 
  ประชากรทีท่ําการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื ประชากรเจนเนอเรชัน่วาย (GEN Y) ทีเ่กดิระหว่างปี พ.ศ. 
2523 – 2543 มอีายรุะหว่าง 21 - 41 ปี ทีอ่าศยัอยูใ่นเขตพืน้ทีจ่งัหวดัยะลา ซึง่มจีาํนวนทัง้สิน้ 172,816 คน 
 3. ขอบเขตดา้นเวลา  
  การศกึษาครัง้นี้ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม –ธนัวาคม 2564 รวมระยะเวลา 5 เดอืน 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาด 
 Duncan (2002) ไดน้ิยามคาํว่า การสื่อสารการตลาด หรอื MC เป็นคําทีเ่กดิจากการรวบรวมรปูแบบการนํา 
เสนอข่าวสารชนิดต่างๆ ที่ได้วางแผนจดัทําใช้ในการสรา้งตราสนิค้า ประกอบด้วย การโฆษณา การประชา 
สมัพนัธ ์การส่งเสรมิการขาย การตลาดทางตรง การขายโดยบุคคล การบรรจุภณัฑ ์การจดักจิกรรมพเิศษและ
การเป็นผูอุ้ปถมัภ ์และการบรกิารลกูคา้ 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัอสงัหาริมทรพัย ์
 DDproperty (2564) แบ่งประเภทของอสงัหารมิทรพัยน์ัน้จะแบ่งตามลกัษณะการใช้สอยออกเป็น 5 
กลุ่มหลกั ซึง่ประกอบไปดว้ย 1) อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการเกษตร เช่น ทีน่า ไร่ สวน หรอืทีด่นิทีจ่ดัใหเ้ป็นพืน้ที่
สําหรบัทําเกษตรกรรมโดยเฉพาะ 2) อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอยู่อาศยั เช่น บ้าน คอนโดมเินียม ทาวน์เฮ้าส ์
แฟลต อพารต์เมนต์ เป็นต้น 3) อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการพาณิชย์ เช่น อาคารสํานักงาน ห้างสรรพสนิค้า 
โรงแรม ตลาดสด ศูนยป์ระชุม อาคารพาณิชย ์เป็นต้น 4) อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการอุตสาหกรรม เช่น โรงงาน 
หรอืสิง่ปลูกสรา้งอื่น ๆ ที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม และ 5)อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการพกัผ่อน เช่น รสีอร์ต โรงแรม
ตากอากาศ เป็นตน้ 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัเจเนอเรชัน่ 
 Generation Y (Why Generation) or Millennials เป็นผูบ้รโิภคทีเ่กดิปี ค.ศ. 1981 - 1996 กลุ่มคนเหล่านี้
ถอืว่าเป็นเป้าหมายหลกัของการตลาดเพราะเป็นกลุ่มทีเ่ป็นผูบ้รโิภคมากทีสุ่ดในบรรดาทุก ๆ Generations คน
กลุ่มนี้ถอืเป็นกลุ่มทีเ่ขา้ถงึไดย้าก เพราะความคดิทีแ่ปลกใหม่ หากใชก้ลยุทธเ์ดมิ ๆ ในการขายกอ็าจไม่ไดผ้ล  
ทุกวนันี้ในกระแสโลกาภวิฒัน์ โลกไดเ้ปิดกว้างมากขึน้ Gen Y จงึไดใ้หค้วามสําคญักบัเทคโนโลยเีพื่อช่วยในการ
ทาํงานตอ้งการเพิม่พนูประสบการณ์ และการเรยีนรู ้ยอมรบัการเปลีย่นแปลงไดด้ ีคนกลุ่มนี้ต้องหาขอ้มลูอย่างมาก 
หรอืทดลองจนมัน่ใจแล้วจงึตดัสนิใจซื้อ อีกทัง้ต้องการคําแนะนําจากผู้รู้หรอืผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งช่องทาง
การตลาดทีด่ทีีสุ่ดสําหรบัคนกลุ่มนี้ คอื Social Media โดยผ่านทาง Instagram, Blogger, Website ของบุคคลที่
มชีื่อเสยีงหรอืผูเ้ชีย่วชาญในดา้นนัน้ ๆ มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อยา่งมาก (สณัหณฐั  เจนเจษฎา, 2559) 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
 Kotler & Keller (2006) ไดแ้บ่งกระบวนการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคไวเ้ป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 1) 
การรบัรูถ้งึความตอ้งการ 2) การคน้หาขอ้มลู 3) การประเมนิทางเลอืกในการตดัสนิใจซือ้ 4) การตดัสนิใจซือ้ 5) 
พฤตกิรรมหลงัการซือ้  
 

 



งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 อรอุมา ทคูาํม ี(2559) ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้บา้นเดีย่วจดัสรรระดบัราคา 3-5 ลา้น
บาท ในพืน้ทีจ่งัหวดัสมุทรปราการ ผลการศกึษา พบว่า กระบวนการตดัสนิใจในการเลอืกซอ้บา้นเดีย่วทีร่ะดบั
ราคา 3-5 ลา้นบาท ในพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายได ้พบว่า 
ด้านการประเมนิทางเลอืก และด้านการตดัสนิใจซื้อ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ส่วนด้านความรู้สึก
ภายหลงัการซื้อ ด้านการค้นหาขอ้มูลก่อนการตดัสนิใจ และด้านการรบัรูถ้งึความต้องการ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ปจัจยัด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ต่อเดอืน ที่
แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเดี่ยวระดับราคา 3-5 ล้านบาท ในพื้นที่จงัหวัดสมุทรปราการ 
แตกต่างกนั ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้น มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้บา้นเดีย่วโดยดา้นราคามผีล
มากทีสุ่ด 
 ยุทธพงษ์ อรญักานนท์ (2564) ศกึษาแนวทางการตดัสนิใจเลอืกซื้อบ้านจดัสรรของผู้บรโิภค หมู่บ้าน
พฤกษา 83 บรมราชชนนี จงัหวดันครปฐม ผลการศึกษา พบว่า 1) การตดัสนิใจเลอืกซื้อบ้านจดัสรรของ
ผูบ้รโิภค หมูบ่า้นพฤกษา 83 บรมราชชนนี จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 2) ปจัจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจซือ้บา้นหมู่บา้นพฤกษา 83 ระหว่างประชากรกลุ่มต่างๆ ไม่แตกต่างกนั 3) ความสมัพนัธข์อง
ส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสนิใจซือ้บา้นหมู่บา้นพฤกษา 83 ระหว่างประชากรกลุ่มต่างๆ ไม่แตกต่าง
กนั 4) ส่วนประสมทางการตลาดมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้บา้นหมูบ่า้นพฤกษา 83 ลําดบัแรก คอื ผลติภณัฑ ์
รองลงไป ไดแ้ก่ ราคา การส่งเสรมิการตลาด และช่องทางการจาํหน่าย 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีท่าํการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื ประชากรเจนเนอเรชัน่วาย (GEN Y) ทีเ่กดิระหว่างปี พ.ศ. 2523 
– 2543 มอีายรุะหว่าง 21 - 41 ปี ทีอ่าศยัอยูใ่นเขตพืน้ทีจ่งัหวดัยะลา ซึง่มจีาํนวนทัง้สิน้ 172,816 คน 

กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดจ้ากการคํานวณหาขนาดตวัอย่างของประชากรเจนเนอเรชัน่วาย 
(GEN Y ทีอ่าศยัอยูใ่นเขตพืน้ทีจ่งัหวดัยะลา ใชส้ตูร Yamane (1973 อา้งถงึใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2561) ทีร่ะดบั
ความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ซึง่ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จํานวน 400 คน ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2561) โดยกลุ่มตวัอย่างต้องเป็นผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วาย (GEN Y) ในเขต
จงัหวดัยะลา ทีม่คีวามสนใจทีจ่ะซือ้อสงัหารมิทรพัย ์ 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่   
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบเลอืก ตอบ 
(Check List) จาํนวน 8 ขอ้   
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดของอสังหารมิทรพัย์ เป็นมาตรวดัแบบระดับ
อตัราส่วน (Ratio Scale) 5 ระดบั จาํนวน 32 ขอ้   
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์ของกลุ่มผู้บรโิภคเจนเนอเรชัน่วาย 
(GEN Y) ในเขตจงัหวดัยะลา เป็นมาตรวดัแบบระดบัอตัราส่วน (Ratio Scale) 5 ระดบั จาํนวน 25 ขอ้   
 

การสร้างและการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ  
 1.  ผู้วิจยัศึกษาหลกัการแนวคิด ทฤษฎี นิยามคําศัพท์ จากเอกสารวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารการตลาด การตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัย ์กลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย (GEN Y) ในแต่ละพืน้ที่ และสรา้งขอ้
คําถามใหค้รอบคลุมวตัถุประสงค์การวจิยั และกรอบแนวคดิ แล้วนําเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาเพื่อพจิารณา
ความถูกตอ้ง (Validity) พรอ้มใหค้าํแนะนํา 
 2. ผูว้จิยันําแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแกไ้ขแลว้เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 



  2.1 ผู้ช่วยศาสตร์กิจจา ฉลาดพจนพร ตําแหน่งงาน หัวหน้าภาควิชาการโฆษณาและการ
ประชาสมัพนัธ ์คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
  2.2 อ.ดร.ฐิติรตัน์  มเีพิ่มพูนศรี ตําแหน่งงาน อาจารย์ประจําหลกัสูตร คณะบรหิารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
  2.3 นางสาวเอลยิา เพชรรกัษ์ ตําแหน่งงาน ผูจ้ดัการ บรษิทั Aliya Property บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์
 3. นําผลการพจิารณาจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน มาวเิคราะหห์าค่า IOC (Index of Item Objective 
Congruence) ซึง่แต่ละขอ้มคี่า 0.50 ขึน้ไป โดยรวมทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.901 จงึจะถอืเป็นทีย่อมรบัได ้ซึ่งหลงัจาก
ปรบัปรงุแกไ้ขแบบสอบถามเป็นทีเ่รยีบแลว้กเ็สนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาอกีครัง้เพื่อความสมบูรณ์ยิง่ขึน้  
 4. ผูว้จิยันําแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-test) กบัผู้บรโิภคเจนเนอเรชัน่วาย (GEN Y) ที่มลีกัษณะ
คลา้ยกบักลุ่มตวัอย่าง จํานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ของเครื่องมอื ดว้ยการวเิคราะหห์าค่าสมัประสทิธิ ์
อลัฟาของครอนบาค ซึ่งจากการทดสอบค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามเกี่ยวกบัการสื่อสารการตลาดของ
อสงัหารมิทรพัย ์ในเขตจงัหวดัยะลา ไดค้่า -Coefficient เท่ากบั 0.850 แบบสอบถามเกี่ยวกบัการตดัสนิใจซื้อ
อสงัหารมิทรพัยข์องกลุ่มผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วาย (GEN Y) ในเขตจงัหวดัยะลา ไดค้่า -Coefficient เท่ากบั 
0.981 และโดยรวมทัง้ฉบบั ไดค้่า -Coefficient เท่ากบั 0.955 ซึง่ถอืว่าแบบสอบถามมคีวามน่าเชื่อถอืตามหลกัสถติ ิ
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผูว้จิยัไดท้ําการโพสลงิคแ์ละควิอารโ์คด้ของแบบสอบถามผ่านช่องทางเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ในกลุ่ม
ซือ้ขายทีด่นิ อสงัหารมิทรพัยย์ะลา กลุ่มบา้นและทีด่นิยะลาบน Facebook หรอืโพสลงเวบ็ไซดป์ระชาสมัพนัธ์
ขอ้มูลโฆษณาเกี่ยวกบัอสงัหารมิทรพัย์จงัหวดัยะลา โดยระบุไว้ว่าผู้ที่สามารถตอบแบบสอบถามได้ต้องเป็น
ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วาย (GEN Y) ในเขตจงัหวดัยะลา ทีม่คีวามสนใจทีจ่ะซือ้อสงัหารมิทรพัย์ เช่น บา้นเดีย่ว
ชัน้เดยีว บา้นเดีย่วสองชัน้ บา้นแฝดชัน้เดยีว บา้นแฝดสองชัน้ เป็นตน้ ตามจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง 
 

การวิเคราะหข้์อมลูและสถิติท่ีใช้ 
 1. ค่าความถี ่และค่ารอ้ยละ ใชว้เิคราะหล์กัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 2. ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้วเิคราะห์ระดบัความสําคญัของการสื่อสารการตลาดของ
อสงัหารมิทรพัยใ์นเขตจงัหวดัยะลา และระดบัการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยข์องกลุ่มผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่
วาย (GEN Y) ในเขตจงัหวดัยะลา 
 3. ทดสอบความแตกต่างของค่าที และทดสอบค่าเอฟ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อ
เปรยีบเทยีบการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์ ตามตวัแปรลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มผู้บรโิภคเจนเนอเรชัน่วาย 
(GEN Y) ในเขตจงัหวดัยะลาหากมคีวามแตกต่างใหใ้ชก้ารเปรยีบเทยีบรายคู่ต่อดว้ยวธิกีารแบบ LSD 

4. การวเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อวเิคราะห์การสื่อสารการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
อสงัหารมิทรพัยข์องกลุ่มผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วาย (GEN Y) ในเขตจงัหวดัยะลา 
 

ผลการวิจยั 
 

 1.  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นมอีายุระหว่าง 31-35 ปี โดยส่วนใหญ่เคยมกีารซื้ออสงัหารมิทรพัย ์ซึ่ง
เป็นเพศชาย มสีถานภาพโสด โดยมกีารศึกษาระดบัปรญิญาตร ีส่วนใหญ่มอีาชีพรบัราชการ/รฐัวิสาหกิจ/
พนักงานของรฐั ซึ่งมรีายได้ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท มสีมาชกิในครอบครวั 4-6 คน และส่วนใหญ่
ตอ้งการซือ้อสงัหารมิทรพัยใ์นลกัษณะบา้นเดีย่ว  
 2. กลุ่มตวัอย่าง มรีะดบัความสําคญัของการสื่อสารการตลาดของอสงัหารมิทรพัยใ์นเขตจงัหวดัยะลา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ดา้นการส่งเสรมิ



การขาย รองลงมา คอื ด้านสื่อโฆษณา ด้านการตลาดเชงิกจิกรรม ด้านการสื่อสาร ณ จุดขาย ด้านสื่อ
ประชาสมัพนัธ ์และดา้นการใชพ้นกังานขาย  
 3. กลุ่มตวัอยา่ง มรีะดบัการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยข์องกลุ่มผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่ วาย (GEN Y) ใน
เขตจงัหวดัยะลา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื 
ดา้นการตดัสนิใจซือ้ รองลงมา คอื ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ดา้นการรูถ้งึความ
ตอ้งการ และดา้นการคน้หาขอ้มลู  
 4. การเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์ ตามตวัแปรลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่ม
ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วาย (GEN Y) ในเขตจงัหวดัยะลา ดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 
การเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์ ตามตวัแปรลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วาย (GEN Y) ในเขตจงัหวดั
ยะลา (n=400) 

ลกัษณะ 
ประชากรศาสตร ์

การตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัย ์
ดา้นการรูถ้งึ
ความตอ้งการ 

ดา้นการคน้หา
ขอ้มลู 

ดา้นการประเมนิ
ทางเลอืก 

ดา้นการ 
ตดัสนิใจซือ้ 

ดา้นพฤตกิรรม 
หลงัการซือ้ 

โดยรวม 

อายุ .223 .051 1.715 2.245 1.031 .981 
การซือ้อสงัหารมิทรพัย ์ 2.534* .863 1.786 1.640 .254 2.315* 
เพศ .013 1.783 1.212 2.401* 2.154* 1.998* 
สถานภาพ 1.151 .572 .081 .116 .280 .230 
ระดบัการศกึษา 1.216 .526 .208 1.672 1.046 .715 
อาชพี .360 1.401 .216 1.057 1.079 .700 
รายไดต่้อเดอืน .571 1.216 5.229** 4.760** 3.190* 4.436** 
จาํนวนสมาชกิ 
ในครอบครวั 

1.045 2.683 1.389 3.077* 3.941* 3.549* 

ลกัษณะอสงัหารมิทรพัย ์
ทีต่อ้งการซือ้ 

.531 1.227 4.906** 3.368* 1.798 3.331* 

*p < .05, **p < .01 
 

 จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่กีารซือ้อสงัหารมิทรพัย ์ เพศ รายได้ต่อเดอืน จาํนวนสมาชกิใน
ครอบครวั และลกัษณะอสงัหารมิทรพัยท์ีต่้องการซือ้ ต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยข์องกลุ่มผูบ้รโิภค
เจนเนอเรชัน่วาย (GEN Y) ในเขตจงัหวดัยะลา โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 

 5. การสื่อสารการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยข์องกลุ่มผู้บรโิภคเจนเนอเรชัน่วาย 
(GEN Y) ในเขตจงัหวดัยะลา ดงัตาราง 2 
 

ตาราง 2 
การสือ่สารการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัยข์องกลุ่มผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วาย (GEN Y) ในเขตจงัหวดัยะลา (n=400) 

การสือ่สารการตลาด 
การตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัย ์

ดา้นการรูถ้งึ 
ความตอ้งการ 

ดา้นการ
คน้หาขอ้มลู 

ดา้นการประเมนิ
ทางเลอืก 

ดา้นการ
ตดัสนิใจซือ้ 

ดา้นพฤตกิรรม
หลงัการซือ้ 

โดยรวม 

Constant 1.128 1.143 1.491 1.926 1.569 1.451 
ดา้นสือ่โฆษณา (X1) .187** .133* .073 .109 .061 .113* 
ดา้นการใชพ้นกังานขาย (X2) .191** .128* .020 .146* .043 .022 
ดา้นการสง่เสรมิการขาย (X3) .059 .093 .212** .215** .210** .158** 
ดา้นสือ่ประชาสมัพนัธ ์(X4)  .139* .180** .013 .011 .017 .061 
ดา้นการสือ่สาร ณ จุดขาย (X5) .022 .068 .149* .215** .326** .156** 
 



ตาราง 2 (ต่อ) 

การสือ่สารการตลาด 
การตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัย ์

ดา้นการรูถ้งึ 
ความตอ้งการ 

ดา้นการ
คน้หาขอ้มลู 

ดา้นการประเมนิ
ทางเลอืก 

ดา้นการ
ตดัสนิใจซือ้ 

ดา้นพฤตกิรรม
หลงัการซือ้ 

โดยรวม 

ดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม (X6) .100 .066 .229** .185** .091 .134** 
F Test 20.524 21.593 19.820 16.128 23.315 34.811 
R2 .239 .248 .232 .198 .263 .347 
Adjusted R2 .227 236 .221 .185 .251 .337 
*p < .05, **p < .01 (ตวัเลขทีเ่หน็คอืค่า B ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ) 
 

 จากตาราง 2 พบว่า การสื่อสารการตลาดดา้นการส่งเสรมิการขาย ดา้นการสื่อสาร ณ จุดขาย ดา้น
การตลาดเชงิกจิกรรม และด้านสื่อโฆษณา มผีลต่อการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัยข์องกลุ่มผูบ้รโิภคเจนเนอ
เรชัน่ วาย (GEN Y) ในเขตจงัหวดัยะลา โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 34.7 ซึง่สามารถ
เขยีนสมการได ้ดงันี้ 
 สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = 1.451+.158X3 +.156X5+.174X6+.100X1 
 หากพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
 1) การสื่อสารการตลาดดา้นการใชพ้นักงานขาย ด้านสื่อโฆษณา และดา้นสื่อประชาสมัพนัธ ์มผีลต่อ
การตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยด์า้นการรูถ้งึความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วาย (GEN Y) ในเขต
จงัหวดัยะลา โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 23.9 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้ 
  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = 1.128+.191X2 +.187X1+.139X4 

 2) การสื่อสารการตลาดดา้นสื่อประชาสมัพนัธ์ ด้านการใชพ้นักงานขาย และด้านสื่อโฆษณา มผีลต่อ
การตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยด์า้นการค้นหาขอ้มูลของกลุ่มผู้บรโิภคเจนเนอเรชัน่ วาย (GEN Y) ในเขต
จงัหวดัยะลา โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิลไดร้อ้ยละ 24.8 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้ 
  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = 1.143+.180X4 +.128X2+.133X1 
 3) การสื่อสารการตลาดดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม ดา้นการส่งเสรมิการขาย และดา้นการสื่อสาร ณ จุด
ขาย มผีลต่อการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัยด์้านการประเมนิทางเลอืกของกลุ่มผู้บรโิภคเจนเนอเรชัน่ วาย 
(GEN Y) ในเขตจงัหวดัยะลา โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 23.2 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้ 
  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = 1.491+.229X6 +.212X3+.149X5 

 4) การสื่อสารการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการสื่อสาร ณ จุดขาย ด้านการตลาดเชิง
กจิกรรม และด้านการใช้พนักงานขาย มผีลต่อการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัยด์้านการตดัสนิใจซื้อของกลุ่ม
ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วาย (GEN Y) ในเขตจงัหวดัยะลา โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 
19.8 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้ 
  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = 1.926+.215X3 +.215X5+.185X6+.146X2 
 5) การสื่อสารการตลาดดา้นการสื่อสาร ณ จดุขาย และดา้นการส่งเสรมิการขาย มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้
อสงัหารมิทรพัยด์้านพฤตกิรรมหลงัการซือ้ของกลุ่มผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่ วาย (GEN Y) ในเขตจงัหวดัยะลา 
โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 26.3 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้ 
  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = 1.569+.326X5 +.210X3 
 

อภิปรายผล 
 

 1. กลุ่มตวัอยา่ง มรีะดบัการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยข์องกลุ่มผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่ วาย (GEN Y) ใน
เขตจงัหวดัยะลา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื 
ดา้นการตดัสนิใจซื้อ และด้านการประเมนิทางเลอืก สอดคลอ้งกบัการศกึษาของยุทธพงษ์ อรญักานนท ์(2564) 
ศกึษาแนวทางการตดัสนิใจเลอืกซือ้บา้นจดัสรรของผูบ้รโิภค หมู่บา้นพฤกษา 83 บรมราชชนนี จงัหวดันครปฐม 



ผลการศกึษา พบว่า การตดัสนิใจเลอืกซื้อบ้านจดัสรรของผูบ้รโิภค หมู่บ้านพฤกษา 83 บรมราชชนนี จงัหวดั
นครปฐม ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และดา้นการประเมนิทางเลอืก โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นพฤตกิรรมหลงั
การซือ้ ดา้นการรูถ้งึความตอ้งการ และดา้นการคน้หาขอ้มลู สอดคลอ้งกบัการศกึษาของอรอุมา ทูคําม ี(2559) 
ศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเดี่ยวจัดสรรระดับราคา 3-5 ล้านบาท ในพื้นที่จ ังหวัด
สมุทรปราการ ผลการศกึษา พบว่า กระบวนการตดัสนิใจในการเลอืกซ้อบ้านเดี่ยวที่ระดบั ราคา 3-5 ล้านบาท 
ในพืน้ทีจ่งัหวดัสมุทรปราการ ดา้นความรูส้กึภายหลงัการซือ้ ดา้นการรูถ้งึความต้องการ และดา้นการคน้หาขอ้มลู 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 2. การเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์ ตามตวัแปรลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่ม
ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วาย (GEN Y) ในเขตจงัหวดัยะลา  
  กลุ่มตวัอยา่งทีม่เีพศ จาํนวนสมาชกิในครอบครวัต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัย์ของกลุ่ม
ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วาย (GEN Y) ในเขตจงัหวดัยะลา โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของชวลนั ธรนิายางกูร (2562) ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัย์
ประเภทที่อยู่อาศยั ในจงัหวดัสมุทรปราการ ผลการศกึษา พบว่า ประชากรในจงัหวดัสมุทรปราการ ที่มเีพศ 
ต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยูอ่าศยั แตกต่างกนั 
  กลุ่มตวัอย่างทีม่กีารซือ้อสงัหารมิทรพัยต่์างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัย์ของกลุ่มผูบ้รโิภค
เจนเนอเรชัน่วาย (GEN Y) ในเขตจงัหวดัยะลา โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทัง้นี้
เนื่องจากกลุ่มตวัอยา่งทีล่กัษณะมกีารซือ้อสงัหารมิทรพัย ์ต่างกม็วีตัถุประสงคท์ี่เหมอืน  ๆกนั ผูบ้รโิภคจงึมกีารตดัสนิใจ
ซือ้ทีไ่มแ่ตกต่างกนั 
  กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีายไดต่้อเดอืนต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัย์ของกลุ่มผูบ้รโิภคเจนเนอ
เรชัน่วาย (GEN Y) ในเขตจงัหวดัยะลา โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สอดคลอ้ง
กบัการศกึษาของชวลนั ธรนิายางกูร (2562) ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่
อาศยั ในจงัหวดัสมุทรปราการ ผลการศกึษา พบว่า ประชากรในจงัหวดัสมุทรปราการ ทีม่รีายได้ ต่างกนั มกีาร
ตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยูอ่าศยั แตกต่างกนั  
  กลุ่มตวัอยา่งทีม่ลีกัษณะอสงัหารมิทรพัยท์ีต่อ้งการซือ้ต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัย์ของ
กลุ่มผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วาย (GEN Y) ในเขตจงัหวดัยะลา โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 สอดคล้องกบัการศกึษาของนุชรกีร บุญเหลอื (2556) ศกึษาปจัจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อ
อสงัหารมิทรพัยป์ระเภททรพัยส์นิรอการขายของธนาคารออมสนิ ผลการศกึษา พบว่า ผูท้ีม่คีวามต้องการประเภท
ทีอ่ยูอ่าศยั ทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกซือ้จะแตกต่างกนั 
 

 3. การสื่อสารการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยข์องกลุ่มผู้บรโิภคเจนเนอเรชัน่วาย 
(GEN Y) ในเขตจงัหวดัยะลา  
  การสื่อสารการตลาดดา้นการส่งเสรมิการขาย ดา้นการสื่อสาร ณ จุดขาย ดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม 
และดา้นสื่อโฆษณา มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยข์องกลุ่มผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่ วาย (GEN Y) ในเขตจงัหวดั
ยะลา โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 34.7 หากพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
  1) การสื่อสารการตลาดดา้นการใชพ้นักงานขาย ดา้นสื่อโฆษณา และดา้นสื่อประชาสมัพนัธ ์มผีล
ต่อการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยด์า้นการรูถ้งึความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วาย (GEN Y) ใน
เขตจงัหวดัยะลา โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 23.9 สอดคลอ้งกบัการศกึษาของจุฑามาศ 
อัครเดชา (2559) ศึกษาการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อความสนใจซื้อบ้านเดี่ยวในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ผลการศึกษา พบว่า การสื่อสารการตลาด ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการ
ประชาสมัพนัธส์่งผลต่อความสนใจซือ้บา้นเดีย่วในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
  2) การสื่อสารการตลาดดา้นสื่อประชาสมัพนัธ์ ดา้นการใชพ้นักงานขาย และดา้นสื่อโฆษณา มผีล
ต่อการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัย์ด้านการค้นหาข้อมูลของกลุ่มผู้บรโิภคเจนเนอเรชัน่ วาย (GEN Y) ในเขต
จงัหวดัยะลา โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิลไดร้อ้ยละ 24.8 ทัง้นี้เนื่องจากมกีารประชา สมัพนัธท์าง



อนิเตอรเ์น็ตตามเวบ็ไซต์ต่างๆ การมพีนักงานขายตดิต่อไดส้ะดวกและดูแลลูกคา้เป็นอย่างด ีและการโฆษณา
อสงัหารมิทรพัยจ์ากทางอนิเตอรเ์น็ต/ เวบ็ไซต์ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัย ์เพราะผูบ้รโิภคมี
การสบืคน้ขอ้มลูการซือ้ขายอสงัหารมิทรพัยจ์ากอนิเตอรเ์น็ต 
  3) การสื่อสารการตลาดดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม ดา้นการส่งเสรมิการขาย และดา้นการสื่อสาร ณ จุด
ขาย มผีลต่อการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัยด์้านการประเมนิทางเลอืกของกลุ่มผู้บรโิภคเจนเนอเรชัน่ วาย (GEN 
Y) ในเขตจงัหวดัยะลา โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 23.2 สอดคลอ้งกบัการศกึษาของธรี
ภทัร โพธิเ์จรญิ (2555) ศกึษาการเปรยีบเทยีบเครือ่งมอืสื่อสารการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเีนยม ีและ
ทาว์นโฮม ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า การสื่อสารการตลาดผ่านการโฆษณา 
การจดักจิกรรมพเิศษ และการจดันิทรรศการ ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเีนียมและทาวน์โฮมของผูต้อบ
แบบสอบถาม 
  4) การสื่อสารการตลาดด้านการส่งเสรมิการขาย ด้านการสื่อสาร ณ จุดขาย ด้านการตลาดเชงิ
กจิกรรม และด้านการใช้พนักงานขาย มผีลต่อการตดัสนิใจซื้ออสงัหารมิทรพัยด์้านการตดัสนิใจซื้อของกลุ่ม
ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วาย (GEN Y) ในเขตจงัหวดัยะลา โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 
19.8 ทัง้น้ีเน่ืองจากผูบ้รโิภคพบว่ามกีารฟรคี่าใชจ้่ายในการโอนกรรมสทิธิก์ารซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย ์การเขา้
ชมโครงการตัวอย่างของอสังหาริมทรัพย์ทําให้มีการตัดสินใจซื้อ มีการจัดกิจกรรมแนะนําโครงการ
อสงัหารมิทรพัยต์วัอย่างที่สรา้งเสรจ็ และพนักงานขายตดิต่อได้สะดวกและดูแลลูกค้าเป็นอย่างด ีและขนาด
พื้นที่ใช้สอยของโครงการอสังหาริมทรัพย์มีความเหมาะสมกับความต้องการ มีผลต่อการ ตัดสินใจซื้อ
อสงัหารมิทรพัยข์องผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอย่าด ี
  5) การสื่อสารการตลาดด้านการสื่อสาร ณ จุดขาย และด้านการส่งเสริมการขาย มีผลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยด์า้นพฤตกิรรมหลงัการซื้อของกลุ่มผู้บรโิภคเจนเนอเรชัน่ วาย (GEN Y) ในเขต
จงัหวดัยะลา โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 26.3 ทัง้นี้เนื่องจากผูบ้รโิภคมโีอกาสในการเขา้
ชมโครงการตวัอย่างของอสงัหารมิทรพัย์ และการบรกิารโดยฟรคี่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสทิธิก์ารซื้อขาย
อสงัหารมิทรพัย ์และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ของผูบ้รโิภครูส้กึพงึพอใจทีไ่ดต้ดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัย ์มผีลต่อ
การตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัย ์
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 ความสาํคญัของการสื่อสารการตลาดของอสงัหารมิทรพัยใ์นเขตจงัหวดัยะลา 
 1) ในวนัเปิดตวัโครงการที่ผู้จองจะได้รบัขอ้เสนอลดราคาสุดพเิศษ เน่ืองจากราคาเป็นปจัจยัหน่ึงในการ
ตดัสนิใจของผู้ซือ้ 2) การลงโฆษณาบนนี้จะเป็นตวัเลอืกที่ดแีละจะมคีนเหน็อสงัหารมิทรพัยอ์ย่างแน่นอน แต่
จะตอ้งมกีารปรบัรปูลกัษณ์ใหโ้ดดเด่นและสะดุดตาคนอ่านใหม้ากกว่าเดมิ 3) ดําเนินการในกรณีทีเ่กดิขอ้ขดัแยง้ 
หรอืขอ้พพิาทเกี่ยวกบัการใช้สาธารณูปโภค 4) คอลเซ็นเตอรน์ัน้จําเป็นจะต้องใช้หลายๆ ทกัษะในการทํางาน 
เช่น ทกัษะการพดู การฟงั และการโน้มน้าวจติใจประกอบกนั เพื่อใหก้ารทํางานในการใหค้ําตอบแก่ลูกคา้ผ่าน
ไปด้วยด ี5) การใช้กลยุทธ์พรเีซน็เตอรใ์นการตลาด 6) มคีําแนะนําดีๆ  ในการซื้อขายบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม 
เบือ้งตน้ พรอ้มบทความ เคลด็ลบัดีๆ  สาํหรบัคนซือ้บา้น 
 

 การตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยข์องกลุม่ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วาย (GEN Y) ในเขตจงัหวดั
ยะลา 
 1) โครงการที่จะขายจะต้องมกีารปรบัเงนิจอง/เงนิดาวน์สําหรบัการซื้อให้มคีวามเหมาะสม ไม่ตัง้
จาํนวนเงนิสําหรบัดาวน์หรอืจองไวสู้งจนเกนิไป 2) การปรบัปรุงราคาอสงัหารมิทรพัยใ์ห้มคีวามเหมาะสม จน
ทําให้ผู้บรโิภคมองว่ามรีาคาแพงจนเกินไป 3) การจดัโปรโมชัน่เพื่อสร้างแรงจูงใจในการซื้ออสงัหารมิทรพัย์



เพิม่ขึน้ 4) การมนีโยบายปลดลอ็กเพดานอตัราเงนิใหส้นิเชื่อต่อมลูค่าหลกัประกนั (LTV) สําหรบัสนิเชื่อเพือ่ที ่
อยู่อาศยัปล่อยใหม่ จาก 70-90% เป็น 100% เพื่อส่งเสรมิการขายอสงัหารมิทรพัยไ์ด้ในปรมิาณที่มากขึ้น 5) เพิม่
สปอรต์การโฆษณาทางวทิยุ และนิตยสารให้มากขึ้น เพื่อดงึดูดใจผู้ฟงัวทิยุ และผู้ที่อ่านนิตยสารได้รบัทราบ
ขา่วสารมากยิง่ขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
  1) ควรทาํการศกึษา โดยขยายกลุ่มตวัอยา่งไปยงัจงัหวดัอื่น ๆ เพื่อทราบ  การสื่อสารการตลาดที่
มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อสงัหารมิทรพัยข์องกลุ่มผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่วายและใชเ้ป็นแนวทางในการกําหนดกล
ยทุธท์างการตลาดใหค้รอบคลุมต่อไป  
  2) ควรมกีารศกึษาตวัแปรอสิระเพิม่เตมิ เช่น ปจัจยัดา้นสงัคม ปจัจยัดา้นวฒันธรรม ปจัจยัดา้น
เศรษฐกจิ ฯลฯ ซึง่เป็นปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อาศยัของผู้บรโิภค ซึ่ง
ผลทีไ่ดจ้ะครอบคลุมความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รโิภคมากขึน้ 
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