การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ออสังหาริ มทรัพย์ของ
กลุ่มผูบ้ ริ โภคเจนเนอเรชั ่นวาย (GEN Y) ในเขตจังหวัดยะลา
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชัน่ วาย
(GEN Y) ในเขตจังหวัดยะลา 2) เปรียบเทียบการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ ตามตัวแปรลักษณะ
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชันวาย
่ (GEN Y) ในเขตจังหวัดยะลา และ 3) ศึกษาการสื่อสารการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ในเขตจังหวัดยะลา กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ในเขตจังหวัดยะลา ที่มคี วามสนใจที่จะซือ้ อสังหาริมทรัพย์
จํานวน 400 ตัวอย่าง สถิตทิ ใ่ี ช้คอื ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่าง
ของค่าที ทดสอบค่าเอฟ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชัน่ วาย
(GEN Y) ในเขตจังหวัดยะลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่ม ี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านการตัดสินใจซือ้ รองลงมา คือ ด้านการประเมินทางเลือก ด้านพฤติกรรมหลังการซือ้ ด้าน
การรูถ้ งึ ความต้องการ และด้านการค้นหาข้อมูล โดยกลุ่มตัวอย่างที่มกี ารซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพศ จํานวน
สมาชิกในครอบครัว และลักษณะอสังหาริมทรัพย์ทต่ี ้องการต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ อสังหา ริมทรัพย์ของกลุ่ม
ผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ในเขตจังหวัดยะลา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 นอกจากนี้ยงั พบว่า การสื่อสารการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการสื่อสาร ณ จุดขาย ด้านการตลาด
เชิงกิจกรรม และด้านสื่อโฆษณา มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชัน่ วาย (GEN
Y) ในเขตจังหวัดยะลา โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 34.7
คาสาคัญ : การสื่อสารการตลาด, การตัดสินใจซือ้ , อสังหาริมทรัพย์, เจนเนอเรชันวาย
่
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.
Key Words : Marketing communication, Purchase decision, Real estate, Generation Y (GEN Y)

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากแนวโน้ มภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการคาดการณ์ว่าจะชะลอตัวและซบเซา ทัง้ จากเหตุ
ั
ปจจัยภายในประเทศและปจั จัยภายนอกประเทศ เมื่อเป็ นเช่นนี้เป็ นที่แน่ นอนว่าเมื่อเศรษฐกิจชะลอตัวย่อม
ส่งผลกระทบกับภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ หลังจากทีก่ ่อนหน้านัน้ ธุรกิจพั ฒนาอสังหาริมทรัพย์
(Developer) ต่างแข่งขันกันขึน้ โครงการใหม่ ผลปรากฏว่า ในเวลานี้บางทําเลเริม่ ตกอยู่ในภาวะอุปทานส่วนเกิน
(Oversupply) ในขณะทีภ่ าคอุปสงค์ (Demand) หดตัว เนื่องจากผูบ้ ริโภคชะลอการตัดสินใจซือ้ ออกไปก่อน แม้จะ
มีกําลังซือ้ จากต่างประเทศเข้ามาก็ตาม มีจาํ นวนลดลงอย่างมาก (กมลภัทร แสวงกิจ, 2563) ส่งผลให้อตั ราการ
เติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มภี าวะชะลอตัวลง ผูบ้ ริโภคระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึน้
จังหวัดยะลา ซึง่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดปตั ตานี และจังหวัดนราธิวาส และเป็ นจังหวัดทีอ่ ยู่ระหว่าง
2 จังหวัดดังกล่าว ทําให้จงั หวัดยะลาเปรียบเสมือนศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ น
จังหวัดทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม และในปจั จุบนั การแข่งขันธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดยะลา
มีการแข่งขันกันสูง มีนกั ลงทุน นักธุรกิจ ผูร้ บั เหมาเข้ามาทําธุรกิจทัง้ ทางด้า นการจัดสรรทีด่ นิ การสร้างบ้านพัก
อาศัย ทัง้ บ้านเดีย่ ว และในรูปแบบหมู่บ้าน รวมทัง้ คอนโดมิเนียมและหอพักอาศัย เนื่องจากในจังหวัดยะลามี
พืน้ ทีท่ ส่ี ามารถทีจ่ ะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้อกี มาก ทัง้ นี้อาจเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์จาก
ที่ดนิ จากเดิมที่เป็ นสวนยาง แต่ด้วยราคานํ้ ายางที่ตกตํ่า จึงไม่ได้เป็ นที่นิยม อีก ทัง้ เหตุการณ์ความไม่สงบใน
พืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ทําให้มหี น่ วยงานที่ลงมาบูรณาการในพืน้ ทีเ่ ป็ นจํานวนมาก ทําให้มคี นต่างถิน่
เข้ามาอาศัยมากขึน้
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ในเขต
จังหวัดยะลา
2. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ ตามตัวแปรลักษณะประชากรศาสตร์ ของกลุ่ ม
ผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ในเขตจังหวัดยะลา
3. เพื่อศึกษาศึกษาการสื่อสารการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มผูบ้ ริโภคเจน
เนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ในเขตจังหวัดยะลา
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) มีการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ ในเขตจังหวัดยะลา อยู่ใน
ระดับมาก
2. ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ในเขตจังหวัดยะลา ทีแ่ ตกต่างกัน
3. การสื่อสารการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ในเขตจังหวัดยะลา
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการศึกษามุ่งเน้น เรื่อง การสื่อสารการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ของกลุ่ม
ผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ในเขตจังหวัดยะลา โดยศึกษาตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว และลักษณะอสังหาริมทรัพย์ทต่ี อ้ งการซือ้

2. การสื่อสารการตลาด ประกอบด้วย ด้านสื่อโฆษณา ด้านการใช้พนักงานขาย ด้านการส่งเสริมการขาย
ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการสื่อสาร ณ จุดซือ้ และด้านการตลาดเชิงกิจกรรม
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ในเขต
จังหวัดยะลา ประกอบด้วย ด้านการรูถ้ งึ ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้าน
การตัดสินใจซือ้ และด้านพฤติกรรมหลังการซือ้
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรทีท่ ําการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ ประชากรเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ทีเ่ กิดระหว่างปี พ.ศ.
2523 – 2543 มีอายุระหว่าง 21 - 41 ปี ทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดยะลา ซึง่ มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 172,816 คน
3. ขอบเขตด้านเวลา
การศึกษาครัง้ นี้ตงั ้ แต่เดือนสิงหาคม –ธันวาคม 2564 รวมระยะเวลา 5 เดือน
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด
Duncan (2002) ได้นิยามคําว่า การสื่อสารการตลาด หรือ MC เป็ นคําทีเ่ กิดจากการรวบรวมรูปแบบการนํา
เสนอข่าวสารชนิดต่างๆ ที่ได้วางแผนจัดทําใช้ในการสร้างตราสินค้า ประกอบด้วย การโฆษณา การประชา
สัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การขายโดยบุคคล การบรรจุภณ
ั ฑ์ การจัดกิจกรรมพิเศษและ
การเป็นผูอ้ ุปถัมภ์ และการบริการลูกค้า
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์
DDproperty (2564) แบ่งประเภทของอสังหาริมทรัพย์นัน้ จะแบ่งตามลักษณะการใช้สอยออกเป็ น 5
กลุ่มหลัก ซึง่ ประกอบไปด้วย 1) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเกษตร เช่น ทีน่ า ไร่ สวน หรือทีด่ นิ ทีจ่ ดั ให้เป็ นพืน้ ที่
สําหรับทําเกษตรกรรมโดยเฉพาะ 2) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์
แฟลต อพาร์ตเมนต์ เป็ นต้น 3) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ เช่น อาคารสํานักงาน ห้างสรรพสินค้า
โรงแรม ตลาดสด ศูนย์ประชุม อาคารพาณิชย์ เป็ นต้น 4) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม เช่น โรงงาน
หรือสิง่ ปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม และ 5)อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักผ่อน เช่น รีสอร์ต โรงแรม
ตากอากาศ เป็นต้น
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับเจเนอเรชัน่
Generation Y (Why Generation) or Millennials เป็ นผูบ้ ริโภคทีเ่ กิดปี ค.ศ. 1981 - 1996 กลุ่มคนเหล่านี้
ถือว่าเป็ นเป้าหมายหลักของการตลาดเพราะเป็ นกลุ่มทีเ่ ป็ นผูบ้ ริโภคมากทีส่ ุดในบรรดาทุก ๆ Generations คน
กลุ่มนี้ถอื เป็ นกลุ่มทีเ่ ข้าถึงได้ยาก เพราะความคิดทีแ่ ปลกใหม่ หากใช้กลยุทธ์เดิม ๆ ในการขายก็อาจไม่ได้ผล
ทุกวันนี้ในกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ โลกได้เปิดกว้างมากขึน้ Gen Y จึงได้ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการ
ทํางานต้องการเพิม่ พูนประสบการณ์ และการเรียนรู้ ยอมรับการเปลีย่ นแปลงได้ดี คนกลุ่มนี้ต้องหาข้อมูลอย่างมาก
หรือทดลองจนมันใจแล้
่
วจึงตัดสินใจซื้อ อีกทัง้ ต้องการคําแนะนํ าจากผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งช่องทาง
การตลาดทีด่ ที ส่ี ุดสําหรับคนกลุ่มนี้ คือ Social Media โดยผ่านทาง Instagram, Blogger, Website ของบุคคลที่
มีช่อื เสียงหรือผูเ้ ชีย่ วชาญในด้านนัน้ ๆ มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ อย่างมาก (สัณหณัฐ เจนเจษฎา, 2559)
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
Kotler & Keller (2006) ได้แบ่งกระบวนการตัดสินใจซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคไว้เป็ น 5 ขัน้ ตอน ดังนี้ 1)
การรับรูถ้ งึ ความต้องการ 2) การค้นหาข้อมูล 3) การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้ 4) การตัดสินใจซือ้ 5)
พฤติกรรมหลังการซือ้

งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
อรอุมา ทูคาํ มี (2559) ศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ บ้านเดีย่ วจัดสรรระดับราคา 3-5 ล้าน
บาท ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการตัดสินใจในการเลือกซ้อบ้านเดีย่ วทีร่ ะดับ
ราคา 3-5 ล้านบาท ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายได้ พบว่า
ด้านการประเมินทางเลือก และด้านการตัดสินใจซื้อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านความรู้ส ึก
ภายหลังการซื้อ ด้านการค้นหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ และด้านการรับรูถ้ งึ ความต้องการ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ปจั จัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่
แตกต่ า งกัน มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเดี่ยวระดับราคา 3-5 ล้านบาท ในพื้นที่จ งั หวัดสมุทรปราการ
แตกต่างกัน ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทุกด้าน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ บ้านเดีย่ วโดยด้านราคามีผล
มากทีส่ ุด
ยุทธพงษ์ อรัญกานนท์ (2564) ศึกษาแนวทางการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภค หมู่บ้าน
พฤกษา 83 บรมราชชนนี จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา พบว่า 1) การตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของ
ผูบ้ ริโภค หมูบ่ า้ นพฤกษา 83 บรมราชชนนี จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการตัดสินใจซือ้ บ้านหมู่บา้ นพฤกษา 83 ระหว่างประชากรกลุ่มต่างๆ ไม่แตกต่างกัน 3) ความสัมพันธ์ของ
ส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซือ้ บ้านหมู่บา้ นพฤกษา 83 ระหว่างประชากรกลุ่มต่างๆ ไม่แตกต่าง
กัน 4) ส่วนประสมทางการตลาดมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ บ้านหมูบ่ า้ นพฤกษา 83 ลําดับแรก คือ ผลิตภัณฑ์
รองลงไป ได้แก่ ราคา การส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจําหน่าย
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีท่ าํ การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ ประชากรเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ทีเ่ กิดระหว่างปี พ.ศ. 2523
– 2543 มีอายุระหว่าง 21 - 41 ปี ทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดยะลา ซึง่ มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 172,816 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้จากการคํานวณหาขนาดตัวอย่างของประชากรเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y ทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดยะลา ใช้สตู ร Yamane (1973 อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์ , 2561) ทีร่ ะดับ
ความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 ซึง่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2561) โดยกลุ่มตัวอย่างต้องเป็ นผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ในเขต
จังหวัดยะลา ทีม่ คี วามสนใจทีจ่ ะซือ้ อสังหาริมทรัพย์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบเลือก ตอบ
(Check List) จํานวน 8 ข้อ
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การสื่อ สารการตลาดของอสัง หาริม ทรัพ ย์ เป็ นมาตรวัดแบบระดับ
อัตราส่วน (Ratio Scale) 5 ระดับ จํานวน 32 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ในเขตจังหวัดยะลา เป็นมาตรวัดแบบระดับอัตราส่วน (Ratio Scale) 5 ระดับ จํานวน 25 ข้อ
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ผู้ว ิจยั ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี นิยามคําศัพท์ จากเอกสารวิชาการต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การ
สื่อสารการตลาด การตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ กลุ่มเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ในแต่ละพืน้ ที่ และสร้างข้อ
คําถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจยั และกรอบแนวคิด แล้วนํ าเสนอต่ออาจารย์ท่ปี รึกษาเพื่อพิจารณา
ความถูกต้อง (Validity) พร้อมให้คาํ แนะนํา
2. ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

2.1 ผู้ช่ว ยศาสตร์กิจ จา ฉลาดพจนพร ตํา แหน่ งงาน หัว หน้ าภาควิชาการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2.2 อ.ดร.ฐิติรตั น์ มีเพิ่มพูนศรี ตําแหน่ งงาน อาจารย์ประจําหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2.3 นางสาวเอลิยา เพชรรักษ์ ตําแหน่ งงาน ผูจ้ ดั การ บริษทั Aliya Property บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3. นําผลการพิจารณาจากผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 3 ท่าน มาวิเคราะห์หาค่า IOC (Index of Item Objective
Congruence) ซึง่ แต่ละข้อมีค่า 0.50 ขึน้ ไป โดยรวมทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.901 จึงจะถือเป็ นทีย่ อมรับได้ ซึ่งหลังจาก
ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเป็นทีเ่ รียบแล้วก็เสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษาอีกครัง้ เพื่อความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
4. ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-test) กับผู้บริโภคเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ที่มลี กั ษณะ
คล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมันของเครื
่
่องมือ ด้วยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ ์
อัลฟาของครอนบาค ซึ่งจากการทดสอบค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามเกี
่
่ยวกับการสื่อสารการตลาดของ
อสังหาริมทรัพย์ ในเขตจังหวัดยะลา ได้ค่า -Coefficient เท่ากับ 0.850 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ในเขตจังหวัดยะลา ได้ค่า -Coefficient เท่ากับ
0.981 และโดยรวมทัง้ ฉบับ ได้ค่า -Coefficient เท่ากับ 0.955 ซึง่ ถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือตามหลักสถิติ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทําการโพสลิงค์และคิวอาร์โค้ดของแบบสอบถามผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ในกลุ่ม
ซือ้ ขายทีด่ นิ อสังหาริมทรัพย์ยะลา กลุ่มบ้านและทีด่ นิ ยะลาบน Facebook หรือโพสลงเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลโฆษณาเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์จงั หวัดยะลา โดยระบุไว้ว่าผู้ท่สี ามารถตอบแบบสอบถามได้ต้องเป็ น
ผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ในเขตจังหวัดยะลา ทีม่ คี วามสนใจทีจ่ ะซือ้ อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านเดีย่ ว
ชัน้ เดียว บ้านเดีย่ วสองชัน้ บ้านแฝดชัน้ เดียว บ้านแฝดสองชัน้ เป็นต้น ตามจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง
การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้
1. ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ใช้วเิ คราะห์ลกั ษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
2. ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้วเิ คราะห์ ระดับความสําคัญของการสื่อสารการตลาดของ
อสังหาริมทรัพย์ในเขตจังหวัดยะลา และระดับการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชัน่
วาย (GEN Y) ในเขตจังหวัดยะลา
3. ทดสอบความแตกต่ า งของค่ า ที และทดสอบค่ า เอฟ ด้ว ยการวิเ คราะห์ค วามแปรปรวน เพื่อ
เปรียบเทียบการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ ตามตัวแปรลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ในเขตจังหวัดยะลาหากมีความแตกต่างให้ใช้การเปรียบเทียบรายคู่ต่อด้วยวิธกี ารแบบ LSD
4. การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อวิเคราะห์การสื่อสารการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ในเขตจังหวัดยะลา
ผลการวิ จยั
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นมีอายุระหว่าง 31-35 ปี โดยส่วนใหญ่เคยมีการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง
เป็ นเพศชาย มีส ถานภาพโสด โดยมีการศึกษาระดับปริญ ญาตรี ส่ว นใหญ่มอี าชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ /
พนัก งานของรัฐ ซึ่งมีรายได้ต่อเดือ น 20,001-30,000 บาท มีสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน และส่ วนใหญ่
ต้องการซือ้ อสังหาริมทรัพย์ในลักษณะบ้านเดีย่ ว
2. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความสําคัญของการสื่อสารการตลาดของอสังหาริมทรัพย์ในเขตจังหวัดยะลา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านการส่งเสริม

การขาย รองลงมา คือ ด้านสื่อ โฆษณา ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม ด้านการสื่อสาร ณ จุดขาย ด้านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ และด้านการใช้พนักงานขาย
3. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชัน่ วาย (GEN Y) ใน
เขตจังหวัดยะลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ
ด้านการตัดสินใจซือ้ รองลงมา คือ ด้านการประเมินทางเลือก ด้านพฤติกรรมหลังการซือ้ ด้านการรูถ้ งึ ความ
ต้องการ และด้านการค้นหาข้อมูล
4. การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ ตามตัวแปรลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ในเขตจังหวัดยะลา ดังตาราง 1
ตาราง 1
การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ ตามตัวแปรลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชันวาย
่
( GEN Y) ในเขตจังหวัด
ยะลา (n=400)

ลักษณะ
ประชากรศาสตร์
อายุ
การซือ้ อสังหาริมทรัพย์
เพศ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
จํานวนสมาชิก
ในครอบครัว
ลักษณะอสังหาริมทรัพย์
ทีต่ อ้ งการซือ้
*p < .05, **p < .01

การตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์
ด้านการรูถ้ งึ ด้านการค้นหา ด้านการประเมิน ด้านการ
ความต้องการ
ข้อมูล
ทางเลือก
ตัดสินใจซือ้
.223
.051
1.715
2.245
2.534*
.863
1.786
1.640
.013
1.783
1.212
2.401*
1.151
.572
.081
.116
1.216
.526
.208
1.672
.360
1.401
.216
1.057
.571
1.216
5.229**
4.760**
1.045
2.683
1.389
3.077*
.531

1.227

4.906**

3.368*

ด้านพฤติกรรม
หลังการซือ้
1.031
.254
2.154*
.280
1.046
1.079
3.190*
3.941*

โดยรวม

1.798

3.331*

.981
2.315*
1.998*
.230
.715
.700
4.436**
3.549*

จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ กี ารซือ้ อสังหาริมทรัพย์ เพศ รายได้ต่อเดือน จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว และลักษณะอสังหาริมทรัพย์ทต่ี ้องการซือ้ ต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มผูบ้ ริโภค
เจนเนอเรชันวาย
่ (GEN Y) ในเขตจังหวัดยะลา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
5. การสื่อสารการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ในเขตจังหวัดยะลา ดังตาราง 2
ตาราง 2
การสือ่ สารการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ในเขตจังหวัดยะลา (n=400)

การสือ่ สารการตลาด
Constant
ด้านสือ่ โฆษณา (X1)
ด้านการใช้พนักงานขาย (X2)
ด้านการส่งเสริมการขาย (X3)
ด้านสือ่ ประชาสัมพันธ์ (X4)
ด้านการสือ่ สาร ณ จุดขาย (X5)

ด้านการรูถ้ งึ
ความต้องการ
1.128
.187**
.191**
.059
.139*
.022

การตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์
ด้านการ ด้านการประเมิน ด้านการ ด้านพฤติกรรม โดยรวม
ค้นหาข้อมูล
ทางเลือก
ตัดสินใจซือ้ หลังการซือ้
1.143
1.491
1.926
1.569
1.451
.133*
.073
.109
.061
.113*
.128*
.020
.146*
.043
.022
.093
.212**
.215**
.210**
.158**
.180**
.013
.011
.017
.061
.068
.149*
.215**
.326**
.156**

ตาราง 2 (ต่อ)

การตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์
การสือ่ สารการตลาด
ด้านการรูถ้ งึ
ด้านการ ด้านการประเมิน ด้านการ ด้านพฤติกรรม โดยรวม
ความต้องการ ค้นหาข้อมูล
ทางเลือก
ตัดสินใจซือ้ หลังการซือ้
ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม (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
2
Adjusted R
.227
236
.221
.185
.251
.337
*p < .05, **p < .01 (ตัวเลขทีเ่ ห็นคือค่า B ค่าสัมประสิทธิการถดถอยของตั
วแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ)
์

จากตาราง 2 พบว่า การสื่อสารการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการสื่อสาร ณ จุดขาย ด้าน
การตลาดเชิงกิจกรรม และด้านสื่อโฆษณา มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ของกลุ่ม ผูบ้ ริโภคเจนเนอ
เรชัน่ วาย (GEN Y) ในเขตจังหวัดยะลา โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 34.7 ซึง่ สามารถ
เขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 1.451+.158X3 +.156X5+.174X6+.100X1
หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1) การสื่อสารการตลาดด้านการใช้พนักงานขาย ด้านสื่อโฆษณา และด้านสื่อประชาสัมพันธ์ มีผลต่อ
การตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ดา้ นการรูถ้ งึ ความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ในเขต
จังหวัดยะลา โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 23.9 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 1.128+.191X2 +.187X1+.139X4
2) การสื่อสารการตลาดด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านการใช้พนักงานขาย และด้านสื่อโฆษณา มีผลต่อ
การตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ดา้ นการค้นหาข้อมูลของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชัน่ วาย (GEN Y) ในเขต
จังหวัดยะลา โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพลได้รอ้ ยละ 24.8 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 1.143+.180X4 +.128X2+.133X1
3) การสื่อสารการตลาดด้านการตลาดเชิงกิจกรรม ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการสื่อสาร ณ จุด
ขาย มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ด้านการประเมินทางเลือกของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชัน่ วาย
(GEN Y) ในเขตจังหวัดยะลา โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 23.2 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 1.491+.229X6 +.212X3+.149X5
4) การสื่อ สารการตลาดด้า นการส่ ง เสริม การขาย ด้า นการสื่อ สาร ณ จุด ขาย ด้า นการตลาดเชิง
กิจกรรม และด้านการใช้พนักงานขาย มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ด้านการตัดสินใจซื้อของกลุ่ม
ผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ในเขตจังหวัดยะลา โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ
19.8 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 1.926+.215X3 +.215X5+.185X6+.146X2
5) การสื่อสารการตลาดด้านการสื่อสาร ณ จุดขาย และด้านการส่งเสริมการขาย มีผลต่อการตัดสินใจซือ้
อสังหาริมทรัพย์ด้านพฤติกรรมหลังการซือ้ ของกลุ่มผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชัน่ วาย (GEN Y) ในเขตจังหวัดยะลา
โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 26.3 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 1.569+.326X5 +.210X3
อภิ ปรายผล
1. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชัน่ วาย (GEN Y) ใน
เขตจังหวัดยะลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ
ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านการประเมินทางเลือก สอดคล้องกับการศึกษาของยุทธพงษ์ อรัญกานนท์ (2564)
ศึกษาแนวทางการตัดสินใจเลือกซือ้ บ้านจัดสรรของผูบ้ ริโภค หมู่บา้ นพฤกษา 83 บรมราชชนนี จังหวัดนครปฐม

ผลการศึกษา พบว่า การตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของผูบ้ ริโภค หมู่บ้านพฤกษา 83 บรมราชชนนี จังหวัด
นครปฐม ด้านการตัดสินใจซือ้ และด้านการประเมินทางเลือก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านพฤติกรรมหลัง
การซือ้ ด้านการรูถ้ งึ ความต้องการ และด้านการค้นหาข้อมูล สอดคล้องกับการศึกษาของอรอุมา ทูคํามี (2559)
ศึก ษาป จั จัย ที่ม ีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจเลือ กซื้อ บ้ า นเดี่ย วจัด สรรระดับ ราคา 3-5 ล้า นบาท ในพื้น ที่จ ัง หวัด
สมุทรปราการ ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการตัดสินใจในการเลือกซ้อบ้านเดี่ยวที่ระดับ ราคา 3-5 ล้านบาท
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ ด้านความรูส้ กึ ภายหลังการซือ้ ด้านการรูถ้ งึ ความต้องการ และด้านการค้นหาข้อมูล
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ ตามตัวแปรลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ในเขตจังหวัดยะลา
กลุ่มตัวอย่างทีม่ เี พศ จํานวนสมาชิกในครอบครัวต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ของกลุ่ม
ผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ในเขตจังหวัดยะลา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
สอดคล้องกับการศึกษาของชวลัน ธรินายางกูร (2562) ศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์
ประเภทที่อยู่อาศัย ในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษา พบว่า ประชากรในจังหวัด สมุทรปราการ ที่มเี พศ
ต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ประเภททีอ่ ยูอ่ าศัย แตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างทีม่ กี ารซือ้ อสังหาริมทรัพย์ต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มผูบ้ ริโภค
เจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ในเขตจังหวัดยะลา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ทัง้ นี้
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างทีล่ กั ษณะมีการซือ้ อสังหาริมทรัพย์ ต่างก็มวี ตั ถุประสงค์ท่เี หมือนๆ กัน ผูบ้ ริโภคจึงมีการตัดสินใจ
ซือ้ ทีไ่ ม่แตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มผูบ้ ริโภคเจนเนอ
เรชันวาย
่
(GEN Y) ในเขตจังหวัดยะลา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 สอดคล้อง
กับการศึกษาของชวลัน ธรินายางกูร (2562) ศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ประเภททีอ่ ยู่
อาศัย ในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษา พบว่า ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ ทีม่ รี ายได้ ต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ประเภททีอ่ ยูอ่ าศัย แตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะอสังหาริมทรัพย์ทต่ี อ้ งการซือ้ ต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ของ
กลุ่มผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ในเขตจังหวัดยะลา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของนุ ชรีกร บุญเหลือ (2556) ศึกษาปจั จัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ประเภททรัพย์สนิ รอการขายของธนาคารออมสิน ผลการศึกษา พบว่า ผูท้ ม่ี คี วามต้องการประเภท
ทีอ่ ยูอ่ าศัย ทีแ่ ตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซือ้ จะแตกต่างกัน
3. การสื่อสารการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ในเขตจังหวัดยะลา
การสื่อสารการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการสื่อสาร ณ จุดขาย ด้านการตลาดเชิง กิจกรรม
และด้านสื่อโฆษณา มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชัน่ วาย (GEN Y) ในเขตจังหวัด
ยะลา โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 34.7 หากพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1) การสื่อสารการตลาดด้านการใช้พนักงานขาย ด้านสื่อโฆษณา และด้านสื่อประชาสัมพันธ์ มีผล
ต่อการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ดา้ นการรูถ้ งึ ความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ใน
เขตจังหวัดยะลา โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 23.9 สอดคล้องกับการศึกษาของจุฑามาศ
อัค รเดชา (2559) ศึก ษาการสื่อ สารการตลาดที่ม ีผ ลต่ อความสนใจซื้อบ้านเดี่ยวในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ผลการศึกษา พบว่า การสื่อสารการตลาด ด้านการโฆษณา ด้านการส่ งเสริม การขาย และด้านการ
ประชาสัมพันธ์ส่งผลต่อความสนใจซือ้ บ้านเดีย่ วในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2) การสื่อสารการตลาดด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านการใช้พนักงานขาย และด้านสื่อโฆษณา มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ด้านการค้นหาข้อมูลของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชัน่ วาย (GEN Y) ในเขต
จังหวัดยะลา โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพลได้รอ้ ยละ 24.8 ทัง้ นี้เนื่องจากมีการประชา สัมพันธ์ทาง

อินเตอร์เน็ตตามเว็บไซต์ต่างๆ การมีพนักงานขายติดต่อได้สะดวกและดูแลลูกค้าเป็ นอย่างดี และการโฆษณา
อสังหาริมทรัพย์จากทางอินเตอร์เน็ต/ เว็บไซต์ มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ เพราะผูบ้ ริโภคมี
การสืบค้นข้อมูลการซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์จากอินเตอร์เน็ต
3) การสื่อสารการตลาดด้านการตลาดเชิงกิจกรรม ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการสื่อสาร ณ จุด
ขาย มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ด้านการประเมินทางเลือกของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชัน่ วาย (GEN
Y) ในเขตจังหวัดยะลา โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 23.2 สอดคล้องกับการศึกษาของธีร
ภัทร โพธิ ์เจริญ (2555) ศึกษาการเปรียบเทียบเครือ่ งมือสื่อสารการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ คอนโดมีเนยมี และ
ทาว์นโฮม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า การสื่อสารการตลาดผ่านการโฆษณา
การจัดกิจกรรมพิเศษ และการจัดนิทรรศการ ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ คอนโดมีเนียมและทาวน์โฮมของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
4) การสื่อสารการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการสื่อสาร ณ จุดขาย ด้านการตลาดเชิง
กิจกรรม และด้านการใช้พนักงานขาย มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ด้านการตัดสินใจซื้อของกลุ่ม
ผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ในเขตจังหวัดยะลา โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ
19.8 ทัง้ นี้เนื่องจากผูบ้ ริโภคพบว่ามีการฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ ์การซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์ การเข้า
ชมโครงการตัว อย่ า งของอสัง หาริม ทรัพ ย์ ทํ า ให้ ม ีก ารตัด สิน ใจซื้อ มีก ารจัด กิ จ กรรมแนะนํ า โครงการ
อสังหาริมทรัพย์ตวั อย่างที่สร้างเสร็จ และพนักงานขายติดต่อได้สะดวกและดูแลลูกค้าเป็ นอย่างดี และขนาด
พื้น ที่ใ ช้ส อยของโครงการอสัง หาริม ทรัพ ย์ม ีค วามเหมาะสมกับ ความต้ อ งการ มีผ ลต่ อ การ ตัด สิน ใจซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ของผูบ้ ริโภคได้เป็นอย่าดี
5) การสื่อ สารการตลาดด้านการสื่อ สาร ณ จุดขาย และด้านการส่ งเสริมการขาย มีผลต่ อการ
ตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ดา้ นพฤติกรรมหลังการซื้อของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชัน่ วาย (GEN Y) ในเขต
จังหวัดยะลา โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 26.3 ทัง้ นี้เนื่องจากผูบ้ ริโภคมีโอกาสในการเข้า
ชมโครงการตัวอย่างของอสังหาริมทรัพย์ และการบริการโดยฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ ์การซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์ และพฤติกรรมหลังการซือ้ ของผูบ้ ริโภครูส้ กึ พึงพอใจทีไ่ ด้ตดั สิน ใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ มีผลต่อ
การตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
ความสําคัญของการสื่อสารการตลาดของอสังหาริมทรัพย์ในเขตจังหวัดยะลา
1) ในวันเปิ ดตัวโครงการที่ผู้จองจะได้รบั ข้อเสนอลดราคาสุดพิเศษ เนื่องจากราคาเป็ นปจั จัยหนึ่งในการ
ตัดสินใจของผู้ซอ้ื 2) การลงโฆษณาบนนี้จะเป็ นตัวเลือกที่ดแี ละจะมีคนเห็นอสังหาริมทรัพย์อย่างแน่ นอน แต่
จะต้องมีการปรับรูปลักษณ์ให้โดดเด่นและสะดุดตาคนอ่านให้มากกว่าเดิม 3) ดําเนินการในกรณีทเ่ี กิดข้อขัดแย้ง
หรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้สาธารณู ปโภค 4) คอลเซ็นเตอร์นัน้ จําเป็ นจะต้องใช้หลายๆ ทักษะในการทํางาน
เช่น ทักษะการพูด การฟงั และการโน้มน้าวจิตใจประกอบกัน เพื่อให้การทํางานในการให้คําตอบแก่ลูกค้าผ่าน
ไปด้วยดี 5) การใช้กลยุทธ์พรีเซ็นเตอร์ในการตลาด 6) มีคําแนะนําดีๆ ในการซื้อขายบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม
เบือ้ งต้น พร้อมบทความ เคล็ดลับดีๆ สําหรับคนซือ้ บ้าน

ยะลา

การตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ของกลุม่ ผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชันวาย
่
(GEN Y) ในเขตจังหวัด

1) โครงการที่จะขายจะต้อ งมีก ารปรับเงินจอง/เงินดาวน์ สําหรับการซื้อ ให้มคี วามเหมาะสม ไม่ต งั ้
จํานวนเงินสําหรับดาวน์หรือจองไว้สูงจนเกินไป 2) การปรับปรุงราคาอสังหาริมทรัพย์ให้มคี วามเหมาะสม จน
ทําให้ผู้บริโภคมองว่ามีราคาแพงจนเกินไป 3) การจัดโปรโมชันเพื
่ ่อสร้างแรงจูงใจในการซื้ออสังหาริมทรัพย์

เพิม่ ขึน้ 4) การมีนโยบายปลดล็อกเพดานอัตราเงินให้สนิ เชื่อต่ อมูลค่าหลักประกัน (LTV) สําหรับสินเชื่อเพือ่ ที ่
อยู่อาศัยปล่อยใหม่ จาก 70-90% เป็ น 100% เพื่อส่งเสริมการขายอสังหาริมทรัพย์ได้ในปริมาณที่มากขึ้น 5) เพิม่
สปอร์ตการโฆษณาทางวิทยุ และนิตยสารให้มากขึ้น เพื่อดึงดูดใจผู้ฟงั วิทยุ และผู้ท่อี ่านนิตยสารได้รบั ทราบ
ข่าวสารมากยิง่ ขึน้
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1) ควรทําการศึกษา โดยขยายกลุ่มตัวอย่างไปยังจังหวัดอื่น ๆ เพื่อทราบ การสื่อสารการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ อสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชันวายและใช้
่
เป็ นแนวทางในการกําหนดกล
ยุทธ์ทางการตลาดให้ครอบคลุมต่อไป
2) ควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระเพิม่ เติม เช่น ปจั จัยด้านสังคม ปจั จัยด้านวัฒนธรรม ปจั จัยด้าน
เศรษฐกิจ ฯลฯ ซึง่ เป็ นปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสังหาริมทรัพย์ประเภททีอ่ ยู่อาศัยของผู้บริโภค ซึ่ง
ผลทีไ่ ด้จะครอบคลุมความต้องการทีแ่ ท้จริงของผูบ้ ริโภคมากขึน้
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