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การวจิยัครงันมีวีตัถุประสงคเ์พอืศกึษา 1) ความคดิเหน็เกยีวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทมีอีทิธพิลต่อ

พฤติกรรมการตดัสนิใจลงทุนซืออสงัหารมิทรพัย์ของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) พฤติกรรมการ

ตดัสนิใจลงทุนซอือสงัหารมิทรพัยข์องคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) ความสมัพนัธข์องปัจจยัลกัษณะ

ทางประชากรศาสตรก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจลงทนุซอือสงัหารมิทรพัยข์องคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4) ปัจจยัทมีอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจลงทุนซอือสงัหารมิทรพัยข์องคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตวัอย่างทใีชใ้นการศกึษาวจิยัครงันี คอื ประชากรเจนวายทเีกดิในปี พ.ศ. 2523 – 2543 อายุ 19-39 ปี 

จํานวน 400 คน โดยทาํการศกึษาเฉพาะประชากรทมีถีนิพาํนักหรอืแหล่งทอียู่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร วธิกีาร

สุ่มตวัอย่างใชแ้บบ การสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) และผูว้จิยัใชว้ธิเีลอืกตวัอย่าง

แบบวธิบีงัเอญิ (Accidental Selection) เป็นการเลอืกตวัอย่างในลกัษณะการบงัเอญิพบ โดยการใหผู้ท้มีอีายุอยู่ในช่วง 

19 – 39 ปี ทีเคยซือหรือมีความตังใจจะลงทุนซืออสงัหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครโดยทวัไปเป็นผู้ตอบ

แบบสอบถาม สถติทิใีชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ (%) ค่าเฉลยี (×) ส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนการ

ทดสอบสมมตฐิานใชส้ถติ ิไดแ้ก่ สถติ ิPearson’s Correlation Coefficient และ Multiple Linear Regression Analysis  

ผลการวจิยัพบว่า เพศมคีวามสมัพนัธก์บัดา้นระยะเวลาในการพจิารณาก่อนตดัสนิใจซอือสงัหารมิทรพัย ์และ

ดา้นการบอกต่อหรอืแนะนําโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ซีอืล่าสุดใหแ้ก่ผูอ้นื อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิ ี .   

อายุมคีวามสมัพนัธ์กบัด้านการบอกต่อหรือแนะนําโครงการอสงัหาริมทรพัย์ทซีอืล่าสุดให้แก่ผู้อนื อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถติทิ ี .  

สถานภาพมคีวามสมัพนัธก์บัดา้นระดบัราคาของโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ตีดัสนิใจซอื ดา้นบุคคลทมีอีทิธพิล

ในการตดัสนิใจเลอืกซอือสงัหารมิทรพัย ์ดา้นระยะเวลาในการพจิารณาก่อนตดัสนิใจซอือสงัหารมิทรพัย ์และด้านการ

บอกต่อหรอืแนะนําโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ซีอืล่าสุดใหแ้ก่ผูอ้นื อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิ ี .   

ระดบัการศกึษา และอาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัด้านประเภทอสงัหารมิทรพัยท์เีลอืกลงทุนซอื ดา้นระดบัราคา

ของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ทีตัดสินใจซือ ด้านบุคคลทีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซืออสงัหาริมทรัพย์ ด้าน

ระยะเวลาในการพจิารณาก่อนตดัสนิใจซอือสงัหารมิทรพัย ์และ ดา้นการบอกต่อหรอืแนะนําโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ี

ซอืล่าสุดใหแ้ก่ผูอ้นื นอกจากนี อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัดา้นวตัถุประสงคใ์นการตดัสนิใจเลอืกลงทุนซอือสงัหารมิทรพัย ์

อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิ ี .   

ส่วนรายได้มคีวามสมัพนัธ์กบัด้านประเภทอสงัหาริมทรพัย์ทเีลือกลงทุนซือ ด้านระดบัราคาของโครงการ

อสงัหารมิทรพัย์ทตีดัสนิใจซอื และดา้นการบอกต่อหรอืแนะนําโครงการอสงัหารมิทรพัย์ทซีอืล่าสุดใหแ้ก่ผูอ้นื อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถติทิ ี .   

จากการศกึษา พบว่า ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาดเป็นเพยีงปัจจยัเดยีวทมีอีทิธพิลต่อระดบัราคาของโครงการ

อสงัหารมิทรพัยท์ตีดัสนิใจซอื อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิ ี .  
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ABSTRACT 

The objectives of this study were to study 1) the opinion toward Marketing Mix which’s influent to 

decision making behavior of Generation Y population in Bangkok 2) decision making behavior to invest in 

buying real estate of Generation Y population in Bangkok 3) relation between demography and decision 

making behavior to invest in buying real estate of Generation Y population in Bangkok 4) influent factors to 

decision making behavior to buy real estate of Generation Y population in Bangkok  

The target population of this study was 400 persons of Generation Y population in Bangkok who 

was born in 1980-2000 age between 19-39 years by using non-probability sampling technique and accidental 

selection by asking people age between 19-39 years who used to buy or who has intention to buy real estate 

in Bangkok to answer the questionnaire. This study used the statistic of percentage (%), mean (×) and 

standard deviation (S.D.) for the descriptive analysis. Moreover, Pearson’s Correlation Coefficient and 

Multiple Linear Regression Analysis were used to test the hypothesis.  

The research result revealed that gender and age related to consideration period and 

recommendation with statistical significance at 0.05. related to recommendation Marriage status related to 

real estate price level, influencer, consideration period and recommendation with statistical significance at 

0.05. Education level and occupation related to type of real estate, price level, influencer, consideration 

period and recommendation and occupation and occupation also related to investment objective with 

statistical significance at 0.05. Moreover, income related to type of real estate, price level and 

recommendation with statistical significance at 0.05 

However, this research showed that Marketing Mix is the only one factor that’s influent to price level 

of real estate with statistical significance at 0.05 
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ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 จากขอ้มลูของ บจก. เอเจนซ ีฟอร ์เรยีลเอสเตท แอฟแฟรส์ (2561) ภาพรวมของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์น

ประเทศไทยมกีารเตบิโตอย่างต่อเนืองและคาดการณ์ว่าในปี 2562 นีจะดขีนึกว่าปีก่อน เนืองจากสภาวะเศรษฐกจิ

โดยรวมของเศรษฐกจิโลกและระดบัราคาสนิคา้ในตลาดโลกมกีารปรบัตวัดขีนึ มผีลทําใหเ้กดิการขยายตวัของ

ภาคอุตสาหกรรมอนัเป็นการสนบัสนุนการเตบิโตของเศรษฐกจิในประเทศ รวมถงึการลงทุนของภาครฐัและภาคเอกชน

ทเีพมิขนึอกีดว้ย ปัจจยัเหล่านีทาํใหร้ายไดป้ระชาชาตขิยายตวัและเพมิขนึ ซงึนําไปสูก่ารใชจ่้ายและการลงทุนต่างๆ  

 การตดัสนิใจทจีะลงทุนในอสงัหารมิทรพัยน์นัเรยีกไดว้่าเป็นการลงทุนประเภทหนงึ ซงึกค็อืการลงทุนทาํธุรกจิ

โดยใชอ้สงัหารมิทรพัยเ์พอืสรา้งรายได ้โดยสามารถแบ่งแยกย่อยประเภทของการลงทุนแบบกวา้งๆ ไดแ้ก่ การซอืและ

ขายเพอืเกง็กาํไร การใหเ้ช่า และการเป็นนายหน้าซอื ขาย หรอืเช่า (โรงเรยีนธุรกจิอสงัหารมิทรพัยไ์ทย, 2559)  

 จากการศกึษาขอ้มลูการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยใ์นช่วงปี 2561 ทผี่านมา จากขอ้มลูของศนูยข์อ้มลู

อสงัหารมิทรพัย ์(2561) แสดงใหเ้หน็ส่วนแบ่งการตลาดของอสงัหารมิทรพัยแ์ต่ละประเภททมีกีารซอืเรยีบรอ้ยแลว้ใน

ไตรมาสท ี4/2561 ซงึแบ่งออกเป็น คอนโดมเินียม 50.5% ทาวน์โฮม 27.8% บา้นเดยีว 13.6% อาคารพาณชิย ์4.4% 

และบา้นแฝด 3.6%  ซงึจากสดัสว่นการโอนกรรมสทิธนีิ มคีวามสมัพนัธก์บัสดัสว่นจาํนวนทอียูอ่าศยัสรา้งเสรจ็จด

ทะเบยีนใหมพ่รอ้มขายในไตรมาสท ี4/2561 ถงึปี 2562 ซงึแบง่ออกเป็น คอนโดมเินียม 39.5% บา้นเดยีว 35.4% 

ทาวน์โฮม 17.3% อาคารพาณชิย ์4.6% และบา้นแฝด 3.2% ขอ้มูลทงัสองชุดนีชใีหเ้หน็ว่า แนวโน้มการลงทุน

อสงัหารมิทรพัยข์องผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2562 ยงัคงใหค้วามสาํคญักบัการลงทุนพฒันาทอียู่อาศยัประเภท

คอนโดมเินียมมาเป็นอนัดบัหนึง เพอืตอบโจทยแ์นวโน้มความตอ้งการของตลาด แต่สงิทมีคีวามแตกต่างไปจากเดมิ

อย่างมากคอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์อย่างเช่น บา้นเดยีว ทมีแีนวโน้มสงูขนึจากเดมิถงึ 2.5 เท่า ในขณะททีาวน์

โฮม มแีนวโน้มลดลงจากเดมิถงึ 1.6 เท่า 

แนวโน้มของความต้องการในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์เีปลยีนไป มาจากปัจจยัในการในการเลอืกลงทุน

ทเีปลยีนไป ซงึปัจจยัเหล่านีมผีลต่อการพจิารณาซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน โดยการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ต่

ละประเภทไม่ว่าจะเป็น บา้นเดยีว คอนโดมเินยีม ทาวน์โฮม ฯลฯ ต่างตอ้งคํานึงถงึปัจจยัในการเลอืกลงทุนทแีตกต่าง

กนั โดยปัจจยัหลกัทวัไปทสีาํคญัทตีอ้งคํานึงถงึก่อนการตดัสนิใจลงทุนมอียู่ 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ประเภทของ

อสงัหารมิทรพัย ์ไม่ว่าจะเป็น คอนโดฯ บา้นเดยีว โดยรวมไปถงึเรอืงของทตีงั ทศิ และยนูิต ทเีหมาะกบัผูล้งทุน 2) 

ทาํเลทตีงัของอสงัหารมิทรพัย ์ความสะดวกในการเดนิทางสญัจร 3) งบประมาณ ทผีูล้งทุนสามารถจ่ายเงนิสดเพอืซอื

หรอืทสีามารถใชเ้ครดติในการขอสนิเชอืจากธนาคารซงึมคีวามสามารถทจีะผ่อนชาํระคนืได ้4) สภาพแวดลอ้มและสงิ

อํานวยความสะดวกรอบขา้ง มคีวามสะดวกต่อการเขา้ถงึระบบสาธารณูปโภค และมคีวามปลอดภยั 5) ภาพลกัษณ์ของ

ผูป้ระกอบการพฒันาอสงัหารมิทรพัยห์รอืแบรนด ์เป็นสงิทสีรา้งความเชอืมนัและความไวว้างใจ ททีาํใหเ้กดิความรูส้กึ

คุม้ค่าและความรูส้กึเชงิบวกต่อแบรนด ์(บจก. กรุงเทพซติสีมารท์, 2561)  

จากทกีล่าวมาขา้งต้น ทาํใหผู้ว้จิยัเกดิความสนใจทจีะศกึษาเรอืง ปัจจยัทมีอีทิธพิลต่อการเลอืกลงทุน

อสงัหารมิทรพัยข์องคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เนืองจากคน Generation Y หรอืผูท้เีกดิในระหว่างปี 

พ.ศ. 2523 – 2543 ทมีอีายุ 19-39 ปี ในปี 2562 (สาํนักงานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู,้ 2559, หน้า 2-3) ถอืไดว้่า

คน Generation Y เป็นช่วงวยัทสี่วนใหญ่อยู่ในวยัทาํงาน โดยจากสถติปิระชากรในกรุงเทพมหานครประจาํปี 2561 มี

คนทอียู่ในช่วงอายุของ Generation Y ทงัชายและหญงิอยู่เป็นจาํนวนทงัสนิ 1,633,727 คน (สาํนักบรหิารการทะเบยีน 

กรมการปกครอง, 2561) ซงึคนกลุ่มนีเรยีกไดว้่าเป็นกลุ่มคนทอียู่ในช่วงวยัและมคีวามพรอ้มทจีะสรา้งตวัและสรา้ง

ครอบครวั ดงันนัการศกึษาในครงันจีงึมุ่งเน้นศกึษาปัจจยัทมีอีทิธพิลต่อการเลอืกลงทุนอสงัหารมิทรพัยข์องคน 

Generation Y เพอืเป็นขอ้มลูทเีป็นประโยชน์แก่ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยร์ายใหญ่หรอืรายย่อยในการนําขอ้มูลจาก



การศกึษาครงันไีปประกอบการพจิารณาในการตดัสนิใจลงทุนสรา้งและพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เพอืลดความเสยีง

ทางการลงทุนและทาํใหก้ารลงทนุมปีระสทิธภิาพมากทสีุดดว้ย 

วิธีการดาํเนินงานวิจยั 

 การวจิยัเรอืง “ปัจจยัทมีอีทิธพิลต่อการลงทุนซอือสงัหารมิทรพัยข์องคน Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร” เป็นการวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey Research) และมุ่งเน้นศกึษาขอ้มลูเชงิปรมิาณ (Quantitative 

Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครอืงมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยไดท้าํการศกึษาขอ้มลู

ขนัตอนตามลําดบัดงันี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

2. เครอืงมอืทใีชใ้นการวจิยั 

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

4. การวเิคราะหข์อ้มลู 

5. สถติทิใีชใ้นการวเิคราะห ์

. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

 ประชากรทใีชใ้นการวจิยัครงันคีอืคน Generation Y ทอีาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูท้เีกดิในปี พ.ศ. 

2523-2543 ทมีอีายุระหว่าง 19-39 ปี และเนืองจากไม่ทราบจาํนวนกลุ่มประชากรทแีทจ้รงิทเีคยซอืหรอืมคีวามตงัใจจะ

ลงทุนซอือสงัหารมิทรพัย ์การศกึษาครงันผีูศ้กึษาจงึใชส้ตูรการคาํนวณขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochran โดย

กาํหนดค่าความเชอืมนัในอตัรารอ้ยละ 95 และค่าความคลาดเคลอืนในอตัรารอ้ยละ 5 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549, น.

74) ซงึสตูรทใีชใ้นการคาํนวณเป็นดงันี 

   

  สตูร   n  =  P(1-P)Z2 

           E2 

  เมอื n แทนขนาดตวัอย่าง 

   P แทนสดัสว่นของประชากรทผีูว้จิยักาํลงัสุ่ม 0.50 

   Z แทนระดบัความเชอืมนัทผีูว้จิยักาํหนดไว ้Z มคี่าเทา่กบั 1.96 ท ี

    ระดบัความเชอืมนั รอ้ยละ 95 (ระดบั 0.05) 

   E แทนค่าความผดิพลาดสงูสดุทเีกดิขนึ = 0.05 

 

 แทนค่า   n =  (0.5)(1-0.5)(1.96)2 

    (0.05)2 

   =  384.16 



 ดงันนัจงึใชข้นาดตวัอย่าง อย่างน้อย 384 คน จงึจะสามารถประมาณค่ารอ้ยละทคีวามผดิพลาดไม่เกนิรอ้ยละ 

5 ทรีะดบัความเชอืมนัรอ้ยละ 95 แต่เพอืความสะดวกและป้องกนัการผดิพลาดในการประเมนิผลการวเิคราะหข์อ้มลู 

ผูว้จิยัจงึใชก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน ซงึถอืไดว้่าผ่านเกณฑต์ามทเีงอืนไขกาํหนด คอืไม่น้อยกว่า 384 ตวัอย่าง  

 วธิกีารสุม่ตวัอย่างใชแ้บบ การสุม่ตวัอย่างโดยไมใ่ชค้วามน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) และผูว้จิยัใช้

วธิเีลอืกตวัอย่างแบบวธิบีงัเอญิ (Accidental Selection) เป็นการเลอืกตวัอย่างในลกัษณะการบงัเอญิพบ โดยการใหผู้ท้ ี

เคยซอืหรอืมคีวามตงัใจจะลงทุนซอือสงัหารมิทรพัยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดยทวัไปเป็นผูต้อบแบบสอบถาม โดยมี

การสอบถามก่อนว่าไดเ้คยซอืหรอืมคีวามตงัใจจะลงทุนซอือสงัหารมิทรพัยใ์นเขตกรุงเทพมหานครหรอืไม ่

. เครอืงมือทีใช้ในการวิจยั 

2.1 ลกัษณะของเครอืงมอื 

 เครอืงมอืทไีดใ้ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพอืวจิยัครงัน ีคอื แบบสอบถามเพอืการวจิยัเรอืง ปัจจยัทมีอีทิธพิล

ต่อการลงทุนซอือสงัหารมิทรพัยข์องคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสรา้งกรอบงานวจิยั จากแนวคดิ

และทฤษฎรีวมถงึงานวจิยัทเีกยีวขอ้ง โดยแบ่งเนือหาของแบบสอบถามเป็น 4 ส่วนดงันี 

 ส่วนท ี1 ขอ้มลูเกยีวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้

ลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามปลายปิดแบบใหเ้ลอืกคาํตอบ 

 ส่วนท ี2 ขอ้มลูเกยีวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทมีอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจลงทนุซอื

อสงัหารมิทรพัย ์ประกอบดว้ย 5 ดา้น 1) ดา้นผลติภณัฑ ์2) ดา้นบุคลากรและการใหบ้รกิาร 3) ดา้นราคา 4) ดา้นทาํเล

ทตีงัโครงการ และ 5) ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ลกัษณะคาํถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale 

Method) โดยใชม้าตรวดัตามวธิขีองลเิคริท์ (Likert’s Scale อา้งถงึใน ธานันท ์ศลิป์จารุ, 2551) โดยมขีอ้คาํถามทงัหมด 

35 ขอ้ ไดแ้ก ่

1. คาํถามดา้นผลติภณัฑ ์จาํนวน 10 ขอ้  ตงัแต่ขอ้ 1-10  

2. คาํถามดา้นบุคลากรและการใหบ้รกิาร จาํนวน 8 ขอ้ ตงัแต่ขอ้ 11-18 

3. คาํถามดา้นราคา จาํนวน 8 ขอ้ ตงัแต่ขอ้ 19-26 

4. คาํถามดา้นทาํเลทตีงัโครงการ จาํนวน 6 ขอ้ ตงัแต่ขอ้ 27-32 

5. คาํถามดา้นการสง่เสรมิการตลาด จาํนวน 3 ขอ้ ตงัแต่ขอ้ 33-35 

โดยขอ้คําถามมคีาํตอบใหเ้ลอืก  ระดบั  ซงึมเีกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ละระดบั ดงันี 

ระดบัคะแนน 5 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 

ในระดบั มากทสีุด 

ระดบัคะแนน 4 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 

ในระดบั มาก 

ระดบัคะแนน 3 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัสว่นประสมทาง 

การตลาดในระดบั ปานกลาง 

ระดบัคะแนน 2 หมายถงึ หมายถงึระดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัสว่นประสมทาง 



การตลาดในระดบั น้อย 

ระดบัคะแนน 1 หมายถงึ หมายถงึระดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัสว่นประสมทาง 

การตลาดในระดบั น้อยทสีุด 

 ส่วนท ี3 ขอ้มลูเกยีวกบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจลงทุนซอือสงัหารมิทรพัย ์คาํถามสว่นนีประกอบดว้ยคาํถาม

ทงัหมด 6 ขอ้ ซงึเป็นคาํถามเกยีวกบั 1) ประเภทอสงัหารมิทรพัยท์เีลอืกลงทุนซอื 2) วตัถุประสงคใ์นการตดัสนิใจเลอืก

ลงทุนซอือสงัหารมิทรพัย ์3) ระดบัราคาของโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ตีดัสนิใจซอื 4) บุคคลทมีอีทิธพิลในการตดัสนิใจ

เลอืกซอือสงัหารมิทรพัย ์5) ระยะเวลาในการพจิารณาก่อนตดัสนิใจซอือสงัหารมิทรพัย ์และ 6) การบอกต่อหรอืแนะนํา

โครงการอสงัหารมิทรพัยท์ซีอืลา่สดุใหแ้ก่ผูอ้นื ลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามปลายปิดแบบใหเ้ลอืกคาํตอบ 

 ส่วนท ี4 เป็นลกัษณะคาํถามปลายเปิดเป็นการเปิดใหแ้สดงความคดิเหน็เกยีวกบัคุณภาพบรกิารและการเลอืก

รบับรกิารอนื ๆ รวมถงึขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ขอนื ๆ 

 

2.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครอืงมอื  

 เมอืผูว้จิยัไดส้รา้งแบบสอบถามขนึมาตามกรอบแนวคดิทฤษฎทีเีกยีวขอ้งแลว้ ไดท้าํการนําเสนอ

แบบสอบถามต่ออาจารยท์ปีรกึษา เพอืขอรบัคาํแนะนําและทําการปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัเนือหาตามคาํแนะนํา

ของอาจารยท์ปีรกึษา เมอืทาํการปรบัปรุงแลว้ไดนํ้าแบบสอบถามไปทาํการทดลอง(Try Out) กบักลุ่มประชากรตวัอย่าง

ทมีลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัตวัอย่างทใีชใ้นการวจิยั จาํนวน 30 ราย เพอืหาค่าความเชอืมนั (Reliability) โดยใชว้ธิหีาค่า

สมัประสทิธอิลัฟ่าของ คอนบราค (Cronbrach’s Alpha Coefficient) ซงึค่าอลัฟ่าทไีดจ้ะแสดงถงึระดบัความคงทขีอง

คาํถาม โดยจะมคี่าระหว่าง 0   α   1 ซงึค่าทใีกลเ้คยีงกบั 1 มากแสดงถงึความเชอืมนัทสีงู ซงึกาํหนดค่ามากกว่า 

0.75  และไดนํ้าแบบสอบถามออกไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างเพอืหาค่าความเชอืมนั ดว้ยวธิ ีCronbrach’s Alpha ซงึได้

ค่าความเชอืมนัของตวัแปรต่าง ๆ ดงันี 

1. ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์จาํนวน 10 ขอ้  ค่าความเชอืมนัเท่ากบั 0.849 

2. ปัจจยัดา้นบุคลากรและการใหบ้รกิาร จาํนวน 8 ขอ้ ค่าความเชอืมนัเท่ากบั 0.864 

3. ปัจจยัดา้นราคา จาํนวน 8 ขอ้ ค่าความเชอืมนัเท่ากบั 0.813 

4. ปัจจยัดา้นทาํเลทตีงัโครงการ จาํนวน 6 ขอ้ ค่าความเชอืมนัเท่ากบั 0.830 

5. ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด จาํนวน 3 ขอ้ ค่าความเชอืมนัเท่ากบั 0.934 

6. ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด จาํนวน 35 ขอ้ ค่าความเชอืมนัเท่ากบั 0.888 

ซงึมคี่าความเชอืมนัอยูใ่นระดบัสงู (มากกว่า 0.75) จงึไดนํ้าแบบสอบถามออกไปเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง

ต่อไป  

 2.3 การแปลผลขอ้มลู 

สาํหรบัการกาํหนดเกณฑก์ารประเมนิผลความคดิเหน็นนัจะใชก้ารคาํนวณช่วงกวา้งของชนัเพอืแบ่งช่วง

คะแนนเฉลยีในแต่ละระดบัชนัซงึมวีธิกีารดงันี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, น. )  

  อนัตรภาคชนั =  ขอ้มูลทมีค่ีาสงูสดุ – ขอ้มลูทมีค่ีาตําสุด 

            จํานวนชนั  



    =       5 - 1 

      5 

   = 0.8 

เกณฑก์ารแปรผลของค่าเฉลยีคะแนนในแต่ละระดบัดงันี 

ระดบัความคดิเหน็ คะแนนเฉลยี 

เหน็ดว้ยมากทสีุด 4.21 – 5.00 

เหน็ดว้ยมาก 3.41 – 4.20 

เหน็ดว้ยปานกลาง 2.61 – 3.40 

เหน็ดว้ยน้อย 1.81 – 2.60 

เหน็ดว้ยน้อยทสีุด 1.00 – 1.80 

โดยเกณฑก์ารแปลความหมายค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั กาํหนด ดงันี  (ชศูร ีวงศร์ตันะ, 2541: 316) 

ค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์  ระดบัความสมัพนัธ ์

     0     ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัเลย 

0.01-0.30    มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตาํ 

0.31-0.70    มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 

0.71-1.00    มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัสงู 

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 วธิกีารเกบ็ขอ้มลูในการวจิยัในครงัน ีแบ่งเป็น 2 ส่วนดงัต่อไปนีคอื 

1. แหล่งขอ้มูลปฐมภมู ิ(Primary Data) ซงึไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มประชากรตวัอย่าง

จํานวน 407 ราย ช่วงเวลาในเดอืน กุมภาพนัธ ์– เมษายน พ.ศ. 2562 

2. แหล่งขอ้มูลทุตยิภมู ิ(Secondary Data) ไดจ้ากการศกึษาและคน้ควา้จากแนวคดิทฤษฎขีองนกัวชิาการต่าง ๆ 

รวมถงึงานวจิยัทเีกยีวขอ้งทงัจาก ตํารา หนงัสอื เอกสารทางวชิาการและจากแหล่งขอ้มลูจาก ระบบเอกสาร

และจากระบบออนไลน์ 

4. การวิเคราะหข้์อมูล 

 1. รวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามคดัแยกแบบสอบถามทไีม่สมบรูณ์ออก 

 . นําแบบสอบถามทสีมบรูณ์แลว้มาลงรหสั (Coding) แลว้บนัทกึขอ้มลูลงในและประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรม

สาํเรจ็รปูทางสถติ ิ  

5. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห ์

ในการวจิยัครงัน ีไดนํ้าสถติมิาใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 2 ประเภทคอื 

1. การวเิคราะห์เชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ศกึษาลกัษณะการกระจายของขอ้มูล ในรูปแบบของ

ตารางแจกแจงความถ ี(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) การแจกแจงความถ ี(Frequency) ค่าเฉลยี (Mean) และ

ค่าส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพอือธบิายขอ้มลูเกยีวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ขอ้มูลเกยีวกบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดทมีอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจลงทุนซอือสงัหารมิทรพัย ์และขอ้มูลเกยีวกบัพฤตกิรรมการ

ตดัสนิใจลงทุนซอือสงัหารมิทรพัยข์องผูต้อบแบบสอบถาม 



2. การวเิคราะหเ์ชงิอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการทดสอบสมมตฐิานของงานวจิยั โดยใชส้ถติ ิchi-

square สาํหรบัการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรเชงิกลุ่ม 2 ตวัแปร สถติสิหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson’s 

Correlation Coefficient) เพอืหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร การวเิคราะหถ์ดถอยเชงิซอ้น (Multiple Linear 

Regression Analysis) เพอือธบิายผลของตวัแปรอสิระมากกว่าหนึงตวัแปรทมีผีลต่อตวัแปรตาม 

 

สรปุผลการวิจยั 

ข้อมูลทวัไปหรอืข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุม่ตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 54.8 อายุ 30 – 34 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 49.3 สถานภาพ

สมรส คดิเป็นรอ้ยละ 72 ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 60.7 ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน คดิเป็น

รอ้ยละ 27.5 และมรีายได ้30,001 – 50,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 47.2  

 

ข้อมูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมอิีทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจลงทุนซืออสงัหาริมทรพัย ์

ระดบัความคดิเหน็เกยีวกบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทมีต่ีอการตดัสนิใจเลอืกลงทุนอสงัหารมิทรพัยข์อง

คน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก (ค่าเฉลยี 3.95) เมอืพจิารณา

รายดา้น พบว่า ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นการส่งเสรมิการตลาดมคี่าเฉลยีสงูสุดเท่ากนั (ค่าเฉลยี 4.01) รองลงมา ไดแ้ก่ 

ดา้นบุคลากรและการใหบ้รกิาร ดา้นราคา และดา้นทาํเลทตีงัโครงการ โดยมคี่าเฉลยีเท่ากบั 3.93, 3.91 และ 3.87 

ตามลําดบั 

 เมอืพจิารณารายขอ้ของแต่ละดา้นพบว่า 

1) ดา้นผลติภณัฑร์ายขอ้ทมีค่ีาเฉลยีสงูสุด คอื วสัดุมคีุณภาพด ีแขง็แรง ทนทาน (ค่าเฉลยี  

4.26) จดัอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากทสีุด ส่วนรายข้อทมีีค่าเฉลยีน้อยทสีุด คือ ผู้ประกอบการมีความมนัคงทางด้าน

การเงนิ (ค่าเฉลยี 3.79) จดัอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก 

 2) ดา้นบุคลากรและการใหบ้รกิารรายขอ้ทมีค่ีาเฉลยีสงูสุด คอื การจองซอืมคีวามสะดวกรวดเรว็ 

(ค่าเฉลยี 4.19) จดัอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก ส่วนรายขอ้ทมีคี่าเฉลยีน้อยทสีุด คอื มคีวามยดืหยุ่นในการใหบ้รกิารตาม

ความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉลยี 3.79) จดัอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก 

3) ดา้นราคารายขอ้ทมีค่ีาเฉลยีสงูสุด คอื ราคามคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพของอสงัหารมิทรพัย ์

(ค่าเฉลยี 4.19) จดัอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก ส่วนรายขอ้ทมีคี่าเฉลยีน้อยทสีุด คอื ราคามคีวามเหมาะสมกบัตราสนิคา้

โครงการ (ค่าเฉลยี 3.76) จดัอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก 

 4) ดา้นทาํเลทตีงัโครงการรายขอ้ทมีค่ีาเฉลยีสงูสดุ คอื ทาํเลทตีงัโครงการใกลร้ถไฟฟ้า (ค่าเฉลยี 4.06) จดัอยู่

ในระดบัเหน็ดว้ยมาก ส่วนรายขอ้ทมีคี่าเฉลยีน้อยทสีุด คอื ทําเลทตีงัโครงการใกลห้า้งสรรพสนิคา้และสงิอํานวยความ

สะดวก (ค่าเฉลยี 3.75) จดัอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก 

 5) ดา้นการส่งเสรมิการตลาดรายขอ้ทมีค่ีาเฉลยีสงูสุด คอื มโีปรโมชนัส่งเสรมิการขายทน่ีาสนใจ (มขีองแถม, 

มสี่วนลดพเิศษ) (ค่าเฉลยี 4.12) จดัอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก ส่วนรายขอ้ทมีคี่าเฉลยีน้อยทสีุด คอื มโีปรโมชนัส่งเสรมิ

การขายทตีรงกบัความตอ้งการ (ค่าเฉลยี 3.90) จดัอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก 

 

ข้อมูลพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกลงทุนซืออสงัหาริมทรพัย ์

 กลุ่มตวัอย่างตดัสนิใจเลอืกลงทุนซอืทอียู่อาศยัประเภทคอนโดมเินียมมากทสีุด คดิเป็นรอ้ยละ 39.6 สาํหรบั

วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนซอือสงัหารมิทรพัย ์คอื เพอืการลงทุนทวัไป (ซอืเกง็กาํไรระยะสนั, ซ่อมแลว้ขาย, เพอือยู่



อาศยั) คดิเป็นรอ้ยละ 91.1 โดยกลุ่มตวัอย่างทราบแหล่งขอ้มลูของโครงการอสงัหารมิทรพัยท์สีนใจจากแผ่นพบั/ใบปลวิ

ทแีจก มสีดัส่วนมากทสีุด คดิเป็นรอ้ยละ 16  

สาํหรบัระดบัราคาของอสงัหารมิทรพัยท์กีลุ่มตวัอย่างเลอืกมากทสีุด ไดแ้ก่ ช่วงราคา 3,000,001 – 5,000,000 บาท คดิ

เป็นรอ้ยละ 41.8 บุคคลทมีอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกอสงัหารมิทรพัยม์ากทสีุด คอื ตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 60.9 

ระยะเวลาในการพจิารณาก่อนการตดัสนิใจซอือสงัหารมิทรพัย ์คอื 3 – 4 สปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 45.5 และการบอกต่อ

หรอืแนะนําโครงการอสงัหารมิทรพัยท์สีนใจใหแ้ก่ผูอ้นืของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า สว่นใหญ่จะไม่แนะนําและบอกต่อแก่

ผูอ้นื คดิเป็นรอ้ยละ 63.1 สว่นรอ้ยละ 36.9 ยงัคงจะแนะนําและบอกต่อแก่ผูอ้นื 

อภิปรายผล 

การศกึษา “ปัจจยัทมีอีทิธพิลต่อการลงทุนซอือสงัหารมิทรพัยข์องคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร” 

ซงึสามารถนําผลการวจิยัทไีดม้าอภปิรายผล ไดด้งันี 

1. ระดบัความคดิเหน็เกยีวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทมีต่ีอการตดัสนิใจเลอืกลงทุนอสงัหารมิทรพัย์

ของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของชุตมิา หวงัเบญ็หมดั, เจตสฤษฎ ์สงัขพนัธ ์และ เลศิพงศ ์ปานรตัน์ (2556) ทําการศกึษาเรอืง ปัจจยัทมีผีล

ต่อการตดัสนิใจซอืคอนโดมเินียมในอําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญั

ส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจซอืคอนโดมเินียมโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  

 เมอืพจิารณารายขอ้ของด้านผลติภณัฑท์มีค่ีาเฉลยีสงูสุด คอื วสัดุมคีุณภาพด ีแขง็แรง ทนทาน สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของชุตมิา หวงัเบญ็หมดั, เจตสฤษฎ ์สงัขพนัธ ์และ เลศิพงศ ์ปานรตัน์ (2556) ทําการศกึษาเรอืง ปัจจยัทมีผีล

ต่อการตดัสนิใจซอืคอนโดมเินียมในอําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา         ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัดา้นผลติภณัฑใ์ห้

ความสาํคญักบัการเลอืกใชว้สัดอุุปกรณ์ทมีคุีณภาพและการรบัประกนัการก่อสรา้ง 1 ปีหลงัการส่งมอบ 

 ด้านบุคลากรและการให้บริการรายขอ้ทมีคี่าเฉลยีสูงสุด คอื การจองซอืมคีวามสะดวกรวดเร็วอธบิายได้ว่า 

พนักงานขายมคีวามเป็นมอือาชพีย่อมอาํนวยความสะดวกใหล้กูคา้ทตีอ้งการจองซอืนนัเป็นไปอย่างรวดเรว็ 

ด้านราคารายขอ้ทมีคี่าเฉลยีสูงสุด คอื ราคามคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพของอสงัหารมิทรพัย์สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของทพิยพ์าภรณ์ อมรเวชกุล (2555) ทําการศกึษาเรอืง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดทมีผีลต่อลูกคา้ในการซอื

คอนโดมิเนียมในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัย่อยของด้านราคาทมีีค่าเฉลยีสูงสุด คือ ราคา

เหมาะสมกบัคุณภาพ  

 ด้านทําเลทตีงัโครงการรายขอ้ทมีคี่าเฉลยีสูงสุด คอื ทําเลทตีงัโครงการใกล้รถไฟฟ้า อธิบายได้ว่า ปัจจุบนั

ผู้คนใช้ชีวติอย่างเร่งรบี การทจีะออกไปทําธุระขา้งนอกบ้าน หรอืการเดนิทางไปทํางานนัน   ทพีกัอาศยัควรอยู่ใกล้

แหล่งความเจรญิทสีามารถเดินทางไป-มาสะดวก ดงันัน ทําเลทตีงัของโครงการอสงัหารมิทรพัยค์วรอยู่ใกล้รถไฟฟ้า

เพอืตอบโจทยก์ารประหยดัเวลาเดนิทางและสอดคลอ้งกบัชวีติ        ทเีร่งรบีของคนยุคใหม ่

 ดา้นการส่งเสรมิการตลาดรายขอ้ทมีค่ีาเฉลยีสงูสุด คอื มโีปรโมชนัสง่เสรมิการขายทน่ีาสนใจ   (มขีองแถม, มี

ส่วนลดพเิศษ) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของทพิยพ์าภรณ์ อมรเวชกุล (2555) ทําการศกึษาเรอืง ปัจจยัสว่นประสมการตลาด

ทมีีผลต่อลูกค้าในการซือคอนโดมิเนียมในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยย่อยของด้านการส่งเสริม

การตลาดทมีค่ีาเฉลยีสงูสุด คอื มสีว่นลดและสทิธพิเิศษ  

 2. พฤติกรรมการตดัสนิใจเลอืกลงทุนซอือสงัหารมิทรพัย์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างตัดสนิใจเลอืกลงทุนซอืทอียู่

อาศยัประเภทคอนโดมเินียมมากทสีุด สําหรบัวตัถุประสงค์หลกัในการลงทุนซอือสงัหารมิทรพัย์ คอื เพอืการลงทุน

ทัวไป (ซือเก็งกําไรระยะสัน, ซ่อมแล้วขาย, เพืออยู่อาศัย) โดยกลุ่มตัวอย่างทราบแหล่งข้อมูลของโครงการ

อสงัหารมิทรพัย์ทสีนใจจากแผ่นพบั/ใบปลวิทแีจก ระดบัราคาของอสงัหารมิทรพัยท์เีลอืก คอื ช่วงราคา 3,000,001 – 

5,000,000 บาท บุคคลทมีอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกอสงัหารมิทรพัย ์คอื ตนเอง ระยะเวลาในการพจิารณาก่อนการ



ตดัสนิใจซอือสงัหารมิทรพัย ์คอื       3 – 4 สปัดาห ์และส่วนใหญ่จะไม่แนะนําและบอกต่อโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ี

สนใจใหแ้ก่ผูอ้นื อธบิายไดว่้า กลุ่มตวัอย่างตดัสนิใจเลอืกลงทุนซอืทอียู่อาศยัประเภทคอนโดมเินียมเป็นส่วนใหญ่ อาจ

เป็นเพราะมีวตัถุประสงค์ในการลงทุนซืออาจจะเป็นการเก็งกําไรระยะสนั หรือเพอือยู่อาศัย โดยจะมองราคาของ

อสังหาริมทรัพย์ในช่วงราคา 3,000,001 – 5,000,000 บาท เนืองจากราคานีจะได้อสังหาริมทรัพย์ทีจะอยู่ ใน

สภาพแวดล้อมของผู้บริโภคทีอยู่ ในระดับปานกลางถึงระดับสูง โดยคาดหวังว่ามีคุณภาพชีวิตทีดีเมืออยู่ใน

สภาพแวดล้อมทีดี ทงันี บุคคลทีมีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจเลือกอสงัหาริมทรพัย์ คือ ตนเอง จึงใช้ระยะเวลาในการ

พจิารณาก่อนการตดัสนิใจซอืไม่เกนิ 1 เดอืน และส่วนใหญ่จะไม่แนะนําและบอกต่อโครงการอสงัหารมิทรพัยท์สีนใจ

ใหแ้ก่ผูอ้นือาจเป็นเพราะผูบ้รโิภคเหล่านันตอ้งการใชช้วีติแบบเรยีบง่าย หลกีหนีความวุ่นวายจากบุคคลรอบขา้งทเีป็น

คนรูจ้กั 

3.  จากการศึกษา พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับด้านระยะเวลาในการพิจารณาก่อนตัดสินใจซือ

อสงัหารมิทรพัย ์ดา้นการบอกต่อหรอืแนะนําโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ซีอืล่าสุดใหแ้ก่ผูอ้นื อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิ ี

0.05 อธบิายไดว้่า เพศชายและเพศหญงิ มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกลงทุนซอือสงัหารมิทรพัยแ์ตกต่างกนั สอดคลอ้ง

กบัทฤษฎดีา้นประชากรศาสตร ์ซงึพรรณพมิล (2548) ไดก้ล่าวไวว้่าเพศทแีตกต่างกนั ทาํใหม้พีฤตกิรรมในการบรโิภค

และการซือแตกต่างกัน และสอดคล้องกับศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) กล่าวว่า ตัวแปรด้านเพศมีการ

เปลยีนแปลงในพฤตกิรรมการบรโิภค การเปลยีนแปลงดงักล่าวอาจมสีาเหตุจากการทสีตรทีาํงานมากขนึ  

4. จากการศกึษา พบว่า อายุมีความสมัพนัธ์กบัด้านการบอกต่อหรือแนะนําโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ซีอืล่าสุด

ให้แก่ผู้อนื อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิท ี0.05 อธบิายไดว้่า อายุทแีตกต่างกนั มีพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกลงทุนซอื

อสงัหาริมทรพัย์แตกต่างกนั สอดคล้องกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2550) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์จะ

สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคทมีอีายุแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัพรรณพมิล (2548) กล่าวว่าอายุที

แตกต่างกนั เป็นตวักําหนดกลุ่มเป้าหมายของลูกคา้      ทคีวามต้องการในการซอืและการบรโิภคจะผนัแปรไปตามวฏั

จกัรและการเปลยีนแปลงของช่วงอายุ  

5. จากการศกึษา พบว่า สถานภาพมคีวามสมัพนัธก์บัดา้นระดบัราคาของโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ตีดัสนิใจซอื 

ด้านบุคคลทีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซืออสงัหาริมทรัพย์ ด้านระยะเวลาในการพิจารณาก่อนตัดสินใจซือ

อสงัหารมิทรพัย ์ดา้นการบอกต่อหรอืแนะนําโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ซีอืล่าสุดใหแ้ก่ผูอ้นื อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิ ี

0.05 อธิบายได้ว่า สถานภาพทีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกลงทุนซืออสงัหาริมทรัพย์แตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบัพรรณพมิล (2548) กล่าวว่า ไดนํ้าเอาตวัแปรเชงิประชากรมาใชเ้ป็นเกณฑ ์ทําใหไ้ดก้ลุ่มผูบ้รโิภคมคีวาม

แตกต่างกนัตามคุณลกัษณะของตวัแปรนนั ๆ ซงึตวัแปรเชงิประชากรสามารถช่วยในการจาํแนกความแตกต่างกนัของ

ประชากรในตลาดไดเ้ป็นอย่างด ีและแสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรเหล่านีมคีวามสมัพนัธก์บัความต้องการ ความนิยม การใช้

สนิคา้ และพฤตกิรรมการบรโิภค โดยสถานภาพทางการสมรสทแีตกต่าง ทาํใหม้ผีลต่อการเลอืกซอืและการบรโิภค  

6. จากการศกึษา พบว่า ระดบัการศกึษาและอาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัดา้นประเภทอสงัหารมิทรพัยท์เีลอืกลงทุนซอื 

ด้านระดับราคาของโครงการอสังหาริมทรัพย์ทีตัดสินใจซือ ด้านบุคคลทีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซือ

อสงัหารมิทรพัย์ ดา้นระยะเวลาในการพจิารณาก่อนตดัสนิใจซอือสงัหารมิทรพัย์ ดา้นการบอกต่อหรอืแนะนําโครงการ

อสงัหารมิทรพัยท์ซีอืล่าสุดใหแ้ก่ผูอ้นื นอกจากนี อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัดา้นวตัถุประสงคใ์นการตดัสนิใจเลอืกลงทุน

ซอือสงัหารมิทรพัย ์อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิ ี0.05 ส่วนรายไดม้คีวามสมัพนัธก์บัดา้นประเภทอสงัหารมิทรพัยท์เีลอืก

ลงทุนซือ ด้านระดับราคาของโครงการอสังหาริมทรัพย์ทีตัดสินใจซือ ด้านการบอกต่อหรือแนะนําโครงการ

อสงัหารมิทรพัยท์ซีอืล่าสุดใหแ้ก่ผูอ้นื อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิ ี0.05 อธบิายไดว้่า ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้

ทแีตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกลงทุนซอือสงัหารมิทรพัยแ์ตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ 

เสรรีตัน์ และคณะ (2550) กล่าวว่า รายได้ การศกึษาและอาชพีเป็นตวัแปรสาํคญัในการกาํหนดส่วนของตลาด รายได้

จะเป็นตวัชคีวามสามารถในการจ่ายสนิคา้หรอืไม่มคีวามสามารถในการจ่ายสนิคา้ ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซอืสนิคา้ที



แท้จริงอาจถือเป็นเกณฑ์รูปแบบการดํารงชวีติ รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แม้รายได้เป็นตวัแปรทใีช้บ่อยมาก 

นักการตลาดสว่นใหญ่จะโยงเกณฑร์ายไดร้วมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตรห์รอือนื ๆ เพอืใหก้าํหนดตลาดเป้าหมาย

ไดช้ดัเจนยงิขนึ 

7. จากการศกึษา พบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาดเป็นเพยีงปัจจยัเดยีวทมีอีทิธพิลต่อระดบัราคาของโครงการ

อสงัหารมิทรพัยท์ตีดัสนิใจซอื อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิ ี0.05 สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ วทิวสั รุ่งเรอืงผล (2556) 

กล่าวว่า การส่งเสรมิการตลาดเป็นการสอืสารเพอืใหล้กูคา้รบัรูถ้งึคุณประโยชน์และคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์ระดบัราคา 

และช่องทางการจดัจาํหน่ายต่าง ๆ ดงันนั การส่งเสรมิการตลาด เช่น การโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์รวมถงึการ

ส่งเสรมิการขายดว้ยกจิกรรมต่าง ๆ ทงัการลด แลก แจก แถม เป็นตน้ ซงึมคีวามสาํคญัทาํใหก้ารตดัสนิใจซอืสนิคา้ของ

ผูบ้รโิภคเกดิขนึอย่างรวดเรว็ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของภทัทช์นก ประตูแกว้ (2556) ทาํการศกึษาเรอืง ปัจจยั

การตลาดเชงิบรูณาการทมีผีลต่อการตดัสนิใจซอืคอนโดมเินียมใกลส้ถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปรมิณฑล ผลการศกึษา พบว่า การสง่เสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจซอืคอนโดมเินียมใกลส้ถานี

รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิตติกรรมประกาศ 

การวจิยัเรอืง ปัจจยัทมีอีิทธพิลต่อการลงทุนซอือสงัหารมิทรพัย์ของคน Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร ฉบบันี สามารถสําเรจ็ลุล่วงไปไดอ้ย่างดนีนั เป็นไปได้ดว้ยความกรุณาของ รศ. เรงิรกั 

จําปาเงนิ ทไีดก้รุณาช่วยเหลอืเสยีสละเวลาเป็นทคีาํปรกึษาและใหค้าํแนะนําทมีคีุณค่าต่อการศกึษาวจิยั

นี ทําใหง้านวจิยัฉบบันีมคีวามสมบูรณ์ ครบถ้วน และเกดิประโยชน์แก่ส่วนรวมมากยงิขนึในการศกึษา

วจิยัเป็นอยา่งดตีลอดจนตดิตามความกา้วหน้าของการศกึษาวจิยั ผูว้จิยัรูส้กึซาบซงึในความกรณุา 

ของท่านอาจารยเ์ป็นอยา่งยงิ และขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี 

ผู้วจิยัขอขอบพระคุณคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงทไีด้ให้ความรู้ต่างๆ ทําให้เกิด

ทกัษะ ความรู้ ความเข้าใจอันเป็นประโยชน์แก่การนําไปประยุกต์ใช้ รวมถึงขอขอบพระคุณบัณฑิต

วิทยาลัย ทีให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูลต่างๆ และยิงไปกว่านัน ผู้วิจ ัยขอขอบคุณผู้ตอบ

แบบสอบถามทุกท่านทไีดส้ละเวลาร่วมตอบแบบสอบถามเพอืนําไปเป็นขอ้มลูประกอบการวจิยัครงันี 

ทา้ยนี ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยงิว่า งานวจิยัฉบบันีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท้มีสี่วนเกยีวขอ้งทงัภาครฐั

เอกชน และบุคคลทวัไปทสีนใจ หากงานวจิยัฉบบันีมขีอ้บกพรอ่งประการใด ผูว้จิยัตอ้งขออภยัมา ณ ทนีี

ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาว กมลชนก เหลอืงอุทยั 
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