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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์จากการศึกษาข้อมูลผ่านเทคโนโลยีส่ือ
ออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS INFLUENCING PURCHASE DECISION OF REAL ESTATE THROUGH 
SOCIAL MEDIA AMONG POPULATION IN BANGKOK 

 
ศศินาถ ป่ินแหลม1 สมบูรณ์ ศรีอนุรักษว์งศ์2 และประภสัสร วิเศษประภา3 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของการยอมรับเทคโนโลยี และ

คุณภาพของระบบสารสนเทศ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยจ์ากการศึกษาขอ้มูลผา่น
เทคโนโลยีส่ือออนไลน์ และ (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยี คุณภาพของระบบ
สารสนเทศ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยจ์ากการศึกษาขอ้มูลผ่านเทคโนโลยีส่ือ
ออนไลน์ ใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา่ (1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุ 20-30 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนประมาณ 15,000-25,000 บาท ประเภทส่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพย ์คือ เฟซบุ๊ก 
ความถี่ของการใชส่ื้อออนไลน์ในการคน้หาขอ้มูลอสังหาริมทรัพย ์1 คร้ังต่อสัปดาห์ (2) ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการยอมรับเทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก และให้ความส าคญัทางด้านการรับรู้
ความง่ายอยู่ในระดับมากท่ีสุด (3) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญทางด้านคุณภาพระบบ
สารสนเทศอยู่ในระดับมาก และให้ความส าคญัทางด้านคุณภาพระบบอยู่ในระดับมากท่ีสุด  (4) ผลการ
ทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่าการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยจ์าก
การศึกษาขอ้มูลผ่านเทคโนโลยีส่ือออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.000 และ 
(5) ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่าคุณภาพของระบบสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อสังหาริมทรัพยจ์ากการศึกษาขอ้มูลผา่นเทคโนโลยส่ืีอออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่ง
มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
 
ค าส าคัญ: การยอมรับเทคโนโลย,ี คุณภาพของระบบสารสนเทศ, การตดัสินใจซ้ือ, เทคโนโลยส่ืีอออนไลน์ 
1ศศินาถ ป่ินแหลม นกัศกึษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ โครงการ Sunday program รุ่นท่ี 11 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
2สมบูรณ์ ศรีอนุรักษว์งศ ์อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ฝ่ายหลกัสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
3ประภสัสร วิเศษประภา อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ฝ่ายหลกัสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study are 1)  to study technology acceptance and information system quality 
affect purchase decision of real estate through social media. 2) to examine the relation between technology 
acceptance and information system quality influence decision of purchasing real estate through social 
media.  The result of this research was derived from questionnaire surveys completed by 400 respondents. 
The results showed that (1) The most of respondents were female, aged between 20-30 years, graduated in 
bachelor’s degree, occupation of private company employees and the average of monthly income is between 
15,000-25,000 baht.  Moreover, the type of social media platform which affect purchase decision of real 
estate was Facebook and also the frequency of using social media platform to search information of real 
estate was once per week.  (2)  Most respondents emphasized to technology acceptance at a high level and 
perceived ease of use was the most important.  (3)  Most respondents emphasized to information system 
quality at a high level and system quality was the most significant.  ( 4)  The hypothesis 1 found that 
technology acceptance influence purchase decision of real estate through social media among population in 
Bangkok with the level of significance at 0.000 and (5) The hypothesis 2 revealed that information system 
quality affect decision of purchasing real estate through social media among population in Bangkok with 
the level of significance at 0.01 

 
Keywords :  Technology Acceptance, Information System Quality, Purchase Decision,  Social Media 
Technology 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

บา้นหรือท่ีอยู่อาศยัเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีของมนุษย ์ซ่ึงมีความส าคญัและจ าเป็นมากต่อการด ารงชีวิต 
ในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ถือเป็นจงัหวดัท่ีเป็นศูนยก์ลางของประเทศ มีเทคโนโลยีท่ีเจริญกา้วหน้า
อยา่งต่อเน่ือง เป็นศูนยก์ลางธุรกิจของประเทศ มีส่ิงปลูกสร้างเพิ่มขึ้นมากมาย จึงท าใหก้รุงเทพฯ เป็นจงัหวดั
ท่ีมีประชากรอาศยัอยู่มากท่ีสุดในประเทศ ส่ิงปลูกสร้างหรืออสังหาริมทรัพยใ์นกรุงเทพก็มีการเจริญเติบโต
ดว้ยเช่นกนั จึงท าใหธุ้รกิจอสังหาริมทรัพยมี์การแข่งขนักนัมากขึ้น  
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจท่ีมีการซ้ือขายสินทรัพยท่ี์มีราคาสูง โดยสินคา้ประเภทท่ีอยู่อาศยั
เป็นสินคา้ท่ีมีระดบัความเก่ียวพนักบัชีวิตผูซ้ื้อสูงและตอ้งใชเ้งินจ านวนมากในการซ้ือ อีกทั้งยงัเป็นสินคา้ท่ีผู ้
ซ้ือไม่ไดมี้การซ้ือบ่อยคร้ังหรือเปล่ียนบ่อย ท าให้ในการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัตอ้งหาขอ้มูลอย่างละเอียด
รอบคอบ ดงันั้น ผูซ้ื้อท่ีอยู่อาศยัจะให้ความสนใจต่อการคน้หาข่าวสารและขอ้มูลมากกว่าสินคา้ประเภทอ่ืน 
ผูซ้ื้อจึงต้องการข้อมูลจ านวนมากเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจซ้ือ ในด้านของผูป้ระกอบการก็จะต้อง
น าเสนอรายละเอียดของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อไดรั้บความรู้มากท่ีสุดและตอ้งมีการน าเสนอความแตกต่างของ
สินคา้ให้ผูซ้ื้อได้ตระหนัก เพื่อท าให้ผูซ้ื้อตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีอยู่อาศยัในโครงการของเรามากกว่าการให้
ความสนใจกบัคู่แข่งในตลาด 

ในอดีตผู ้ประกอบการส่วนใหญ่จะท าการตลาดแบบออฟไลน์ หรือการส่ือสารท่ีไม่ได้ผ่าน
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ในมุมของผูซ้ื้อ ในการคน้หาขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจซ้ือในแต่ละคร้ัง ผูซ้ื้อ
จะหาขอ้มูลเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยัผ่านส่ือออฟไลน์เป็นหลกั แมว้่าในขณะนั้นจะมีอินเตอร์เน็ตแต่การเขา้ถึง
ขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ตยงัไม่แพร่หลายและไม่ไดมี้ความสะดวกสบายในการเขา้ถึงขอ้มูล โดยเฉพาะขอ้จ ากดั
เร่ืองอุปกรณ์ในการเข้าถึงข้อมูลท าให้การใช้อินเตอร์เน็ตท่ีเป็นส่ือใหม่ในการส่ือสารกันระหว่าง
ผูป้ระกอบการและผูซ้ื้อท่ียงัไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั ปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว ท าให้ส่ือดิจิทลัมี
บทบาทต่อการให้ขอ้มูลกบัผูบ้ริโภคมากขึ้น พฤติกรรมในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่างๆ จึงเปล่ียนไปส่ือ
ออนไลน์กลายเป็นส่ือกลางท่ีส าคญัในการให้ขอ้มูลต่างๆ เพื่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค จากพฤติกรรม
ของผูซ้ื้อท่ีเปล่ียนไปน้ีท าให้ผูป้ระกอบการต้องอาศัยส่ือดิจิทัลในการตลาดเพื่อท่ีจะพฒันาให้ครองใจ
ผูบ้ริโภค 

จากขอ้มูลท่ีได้กล่าวมาท าให้ทราบว่า ผูป้ระกอบการโดยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับส่ือดิจิทัล 
เพราะพฤติกรรมของผูซ้ื้อนั้นเปล่ียนแปลงไป แต่ส่ิงท่ียงัไม่ไดศึ้กษามากนกัคือ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือ ในงานวิจยัน้ี จึงเป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยผ์่าน
ส่ือออนไลน์ โดยศึกษา (1) การยอมรับเทคโนโลยขีองผูบ้ริโภคเป็นอยา่งไร (2) ความพึงพอใจคุณภาพระบบ
สารสนเทศของผูบ้ริโภค และ (3) ปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย ์ผูวิ้จยัเลือกศึกษา
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์ผ่านส่ือออนไลน์ ผลท่ีได้จากการวิจัยจะเป็น
ประโยชน์แก่การท าการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์พื่อใชใ้นการวางแผนการใชเ้ทคโนโลยส่ืีอออนไลน์
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของการยอมรับเทคโนโลยี คุณภาพของระบบสารสนเทศ ท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยจ์ากการศึกษาขอ้มูลผ่านเทคโนโลยีส่ือออนไลน์ และ (2) เพื่อศึกษา
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยี คุณภาพของระบบสารสนเทศ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยจ์ากการศึกษาขอ้มูลผา่นเทคโนโลยส่ืีอออนไลน์ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 (1) ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป (2) 
ขอบเขตดา้นเน้ือหา คือ การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี คุณภาพของระบบสารสนเทศและการตดัสินใจ
เลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยจ์ากการศึกษาขอ้มูลผ่านเทคโนโลยีส่ือออนไลน์ และสุดทา้ยคือ (3) ขอบเขตด้าน
ระยะเวลา คือ เร่ิมตน้ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2562 – สิงหาคม 2562 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษา 

(1) สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการศึกษาและเพื่อพฒันารูปแบบการศึกษาเก่ียวกบั การ
ยอมรับเทคโนโลย ีท่ีเป็นปัจจยัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยจ์ากการศึกษาขอ้มูลผ่านเทคโนโลยี
ส่ือออนไลน์ (2) สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการศึกษาและเพื่อพฒันารูปแบบการศึกษาเก่ียวกบั 
คุณภาพของระบบสารสนเทศเป็นปัจจยัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยจ์ากการศึกษาขอ้มูลผ่าน
เทคโนโลยีส่ือออนไลน์ และ (3) ท าให้ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวข้องกับธุรกิจน้ีได้ทราบถึง การยอมรับ
เทคโนโลย ีคุณภาพของระบบสารสนเทศและการตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยจ์ากการศึกษาขอ้มูลผ่าน
เทคโนโลยส่ืีอออนไลน์ 
 
นิยามศัพท์ 

อสังหาริมทรัพย ์หมายถึง ท่ีดิน สินทรัพยอ์นัติดอยู่กับท่ีดิน หรือประกอบเป็นอนัเดียวกับท่ีดิน
รวมทั้งสิทธิทั้งหลาย อนัเก่ียวกบัสิทธิในท่ีดินดว้ย 

การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance) หมายถึง การท่ีผูใ้ช้บริการระบุ ต าแหน่งรับรู้ถึง
ความง่ายในการใชง้านและประโยชน์ท่ีเกิดจากการใชเ้ทคโนโลยรีะบุต าแหน่ง 

การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) หมายถึง ปัจจยัท่ี ก าหนดการรับรู้ในแต่ละบุคคลว่า 
เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ได้อย่างไร และเป็นปัจจยัท่ีส่งผล
โดยตรงต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใชด้ว้ย 

การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน (Perceived Ease of Use) หมายถึง การรับรู้ถึงความ ง่ายในการใช้
เทคโนโลยท่ีีไม่ตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถในการใชง้านมากนกั 
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คุณภาพระบบ (Information Quality) หมายถึง กระบวนการท างานของ สารสนเทศและระดับ
ความสามารถของระบบกระบวนการดาวน์โหลด การเข้าถึงข้อมูล การค้นหา ข้อมูลผ่านทางระบบ
สารสนเทศท่ีมีความถูกตอ้งแม่นย  าและความน่าเช่ือถือ 

คุณภาพข้อมูล (System Quality) หมายถึง ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิผลส่งให้ ประชาชน
สามารถเขา้ถึงการใชข้อ้มูลผา่นทางระบบสารสนเทศดว้ยความสะดวก รวดเร็วและเสถียร  

 คุณภาพการบริการ (Service Quality) หมายถึง ประสิทธิภาพในการช่วยเหลือการ ใชง้านผ่านทาง
ระบบสารสนเทศของหน่วยงานใหบ้ริการท่ีมีต่อผูใ้ชบ้ริการ 

การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการขั้นสุดท้ายหลังจากท่ีลูกค้าพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ และเลือกส่ิงท่ีตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด 

 

แนวคิดและทฤษฎี 
 1.การยอมรับเทคโนโลย ี(TAM: Technology Acceptance Model) ซ่ึงคิดคน้ โดย Davis (1992) เพื่อ
ท าการวดัความเขา้ใจของผูบ้ริโภคในเร่ืองของการรับรู้ในระบบขอ้มูลท่ีมีการคิดคน้ขึ้นใหม่ การยอมรับใน
เทคโนโลยีนั้น ประกอบไปดว้ยตวัแปรตน้ 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยี 
การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชง้านเทคโนโลยี และ การรับรู้ถึงความเส่ียง (Perceived Risk) ซ่ึงการ
รับรู้ความมีประโยชน์ หมายถึง ความเช่ือของผูใ้ชว้า่การใชง้านส่ิงใดส่ิงหน่ึงส่งผลใหมี้การปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานปัจจุบันให้ดีขึ้นจะท าให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะใช้งานส่ิงนั้น และผูใ้ช้จะเปิดใจ
ยอมรับในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง (Bhattacherjee, 2001) การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน หมายถึง 
ความคาดหวังของผู ้ใช้ท่ีจะสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ความพยายามและ
เทคโนโลยจีะตอ้งมีลกัษณะท่ีสามารถจดจ าไดง้่าย ไม่มีความซบัซอ้น (Park, 2010) และ Cunningham (1967) 
กล่าวว่าการรับรู้ความเส่ียงหมายถึง ความไม่แน่นอนท่ีรับรู้ไดถึ้ง สินคา้และบริการหน่ึงๆของลูกคา้ท่ีท าให้
เกิดผลกระทบดา้นลบกบัการซ้ือหรือใชบ้ริการ 

2.คุณภาพของระบบสารสนเทศ ถือเป็นตวัวดัหลกัของ ระบบสารสนเทศ (DeLone & McLean, 
2003) คุณภาพของระบบสารสนเทศ หมายถึง เคร่ืองหมายแสดงให้เห็นการออกแบบระบบท่ีสามารถ เขา้ถึง
และเกิดความสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคล าดบัสุดทา้ย หรือกลุ่มเป้าหมาย ทั้งน้ีมีการเรียกหาขอ้มูล และ ยดึมัน่ใน
มาตรฐานของบริษทั สามารถเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงการบรรลุเป้าหมายได้ ทั้งน้ีคุณภาพของ
ระบบสารสนเทศสามารถแบ่งออกเป็น 3 อย่างหรือวดัไดด้งัน้ี คุณภาพของระบบโครงสร้าง คุณภาพของ 
ข้อมูล และคุณภาพของบริการ (Gorla, Somers & Wong, 2010)  คุณภาพของระบบโครงสร้างหมายถึง 
น าเสนอคุณภาพของขอ้มูลผ่านระบบซอฟท์แวร์และ องค์ประกอบของขอ้มูล รวมไปถึงวดัระดบัขอบเขต
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ของเทคโนโลยี คุณภาพขอ้มูล หมายถึง การน าเสนอขอ้มูลอย่างมีคุณภาพ ซ่ึงสามารถน าเสนออกมาใน
ระบบ ออนไลน์ผ่านทางหน้าจอ (DeLone & McLean, 1992) และ คุณภาพการบริการ หมายถึง การสร้าง
คุณภาพของการบริการสามารถระบุระดบัความแตกต่างความคาดหวงัของลูกคา้  ทั้งน้ีไดมี้การวิจยัศึกษา
คุณภาพการบริการมาแลว้ ไดมี้การสร้าง โครงสร้างรูปแบบคุณภาพของการบริการ (Service Quality Model) 
และมิติของคุณภาพการบริการ (Dimensions of Service Quality) โดยวดัได้จากการรับรู้ของลูกคา้ว่าการ
บริการนั้นเป็นไปตามการ คาดหวงัมากนอ้ยเพียงใด (Zeithaml, 1990)  

3. การตดัสินใจซ้ือ Walters (1978) ไดใ้ห้ค  าจ ากดัความว่า การเลือกท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเลือกจาก
ทางเลือกท่ีมีอยู่หลายทางเลือก นอกจากน้ี Schiffman & Kanuk (1994, p. 659) กล่าวว่า กระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการในการเลือกซ้ือสินคา้จากทางเลือกท่ีมีตั้งแต่สองทางเลือก
ขึ้นไป โดยผูบ้ริโภคจะพิจารณา ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ ทั้งดา้นจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) 
และพฤติกรรมทาง กายภาพ กระบวนการตดัสินใจซ้ือมีองค์ประกอบส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 1. ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (Input) 2. กระบวนการตดัสินใจซ้ือของบริโภค (Process) และ 3. 
กระบวนการตดัสินใจ (The Act of Making Decision) ก่อนผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ  
 
งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

ธนภทัร จอมแกว้ (2558) ศึกษาปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน์ ความน่าเช่ือถือและ การจดัการความรู้ 
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการกูเกิล (Google) ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษายงัพบว่า ปัจจยัการรับรู้
ถึงประโยชน์และปัจจัยการจัดการความรู้ มีผลต่อความพึงพอใจของผู ้ใช้งานกู เ กิล (Google)  ใน 
กรุงเทพมหานคร 

อคัรเดช  ป่ินสุข (2557) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ คุณภาพการ บริการอิเลก็ทรอนิกส์ 
และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตัว๋
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชัน่ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดั กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ 
ปัจจยัท่ีส่งผล ไดแ้ก่ 1) การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน และ ดา้น
การรับรู้ประโยชน์  2) คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นความเป็น ส่วนตวั 
และ 3) ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านความต้องการเฉพาะของลูกคา้ และ ด้านความ
สะดวกในการใช้งาน ในขณะท่ีคุณภาพ การบริการอิเล็กทรอนิกส์ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ และ
ดา้นการเขา้ถึงการให้บริการ ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ดา้นการจดัองค์ประกอบ และดา้น
ช่องทางในการส่ือสาร ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจ 

จิรภา รุ่งเรืองศกัด์ิ (2557) ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อความ ไวว้างใจ
ในการใชบ้ริการระบุต าแหน่ง และอิทธิพลของการรับรู้ความเส่ียงท่ีส่งผลต่อความไวว้างใจในการใช ้บริการ
ระบุต าแหน่งของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การยอมรับเทคโนโลยีดา้น การ
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รับรู้ถึงประโยชน์ และดา้นการรับรู้ถึงขั้นตอนการใช้งานท่ีง่าย ส่งผลทางบวกต่อความไวว้างใจในการใช้
บริการระบุต าแหน่ง และการรับรู้ความเส่ียง ดา้นความปลอดภยัและดา้นขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการส่งผล
ทางลบต่อความไวว้างใจในการใช ้บริการระบุต าแหน่ง 

วรรณิกา จิตตินรากร (2561) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ ท่ี ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าจากบริษัทขายตรงผ่านช่องทางออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า  การยอมรับ
เทคโนโลย ีและพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากบริษทัขายตรงผา่นช่องทาง 
ออนไลน์ ทั้งน้ีมีเพียงพฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นความบนัเทิงออนไลน์ และดา้นความต่อเน่ือง ท่ีไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ  

เกวรินทร์ ละเอียดดีนนัท ์(2559) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยแีละพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทางออนไลน์
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีดา้นการน ามาใชง้านจริงส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ดา้นทศันคติท่ีมีต่อส่ือออนไลน์การยอมรับเทคโนโลยีดา้น
ความง่ายในการใช้งาน พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ ด้านความบันเทิงทางออนไลน์ด้านการรับรู้ทาง
ออนไลน์และการยอมรับเทคโนโลยีดา้นความตั้งใจท่ีจะใช ้ตามล าดบั ในขณะท่ีการยอมรับเทคโนโลยีดา้น
การรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านการรับรู้ถึงความเส่ียง และด้านทศันคติท่ีมีต่อการใช้และพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ออนไลน์ ดา้นอารมณ์ทางออนไลน์และดา้นความต่อเน่ืองไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

 เมทินี จนัทร์กระแจะ (2558) ศึกษาคุณภาพของระบบสารสนเทศและการยอมรับ เทคโนโลยีท่ี
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของประชาชนใน กรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจยัคุณภาพของระบบ สารสนเทศ ดา้นคุณภาพของการบริการ และดา้นความพึงพอใจ
ของผูใ้ช ้และปัจจยัการยอมรับ เทคโนโลยี ดา้นความคาดหวงัในการพยายาม การอ านวยความสะดวก และ
การไวว้างใจ ในขณะท่ีปัจจยัคุณภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคุณภาพ ระบบและคุณภาพของขอ้มูล และ
ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ีดา้นลกัษณะเทคโนโลย ีความหวงัใน การปฏิบติังาน และอิทธิพลของสังคม ไม่
ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

จิดาภา ทดัหอม (2560) ศึกษาการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ความไว้วางใจและ คุณภาพของ
ระบบสารสนเทศท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) 
ของผูบ้ริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผล ไดแ้ก่ ปัจจยัการตลาดผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์ ดา้นความบนัเทิง ปัจจยัความไวว้างใจ ปัจจยัคุณภาพของ ระบบสารสนเทศ ดา้นคุณภาพ
ระบบและการบริการ ในขณะท่ี ปัจจยัการตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์ ดา้นการปฏิสัมพนัธ์ ความนิยม ความ
เฉพาะเจาะจง การบอก ปากต่อปาก และปัจจยัคุณภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคุณภาพขอ้มูลไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือ  
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วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2558) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านสังคม
ออนไลน์  (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติ ความไวว้างใจ
และ ส่วนประสมทางการตลาด ของประชากรในกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยั
ดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ และ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ผา่นสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม)  
 
กรอบแนวความคิด 
 

            ตัวอสิระ                                                                    ตัวแปรตาม        
  (Independent Variables)                                                      (Dependent Variables) 
 
  
 
 
 
 
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 

(1) การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยจ์ากการศึกษาขอ้มูล
ผ่านเทคโนโลยส่ืีอออนไลน์ของผูป้ระชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) คุณภาพของระบบสารสนเทศ

การยอมรับเทคโนโลยี 

• การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived 
Usefulness) 

• การรับรู้ถึงความง่าย (Perceived 
Ease of Use) 

• การรับรู้ความเส่ียง (Perceived 
Risk) การตดัสินใจเลือกซ้ือ

อสังหาริมทรัพยจ์ากการศึกษาขอ้มูล

ผา่นเทคโนโลยีส่ือออนไลน์ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร คุณภาพของระบบสารสนเทศ 

• คุณภาพระบบ  
(System Quality) 

• คณุภาพขอ้มูล  
(Information Quality) 

• คณุภาพการบริการ  
(Service Quality) 
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มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยจ์ากการศึกษาขอ้มูลผ่านเทคโนโลยีส่ือออนไลน์ของผู ้
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 

เน่ืองจากผูวิ้จยัไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแทจ้ริงจึงก าหนดกลุ่มตวัอย่างจากระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ี 

0.05 ตามสูตรของ W.G. Cochran ผูวิ้จยัจึงใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 ตวัอย่าง ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การวิจยั คือ แบบสอบถามโดยใชค้  าถามปลายปิด (close-end question) จากนั้นน าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์

และประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมค านวณส าเร็จรูปทางสถิติ ประกอบดว้ย (1) สถิติเชิงพรรณนา เพื่อวิเคราะห์

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และตวัแปรทุกตวัตามกรอบแนวความคิด และ (2) สถิติเชิงอนุมาน 

เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุ (multiple regression analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

ผลการวิเคราะห์ค่าเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน และมีระดับรายได้ อยู่ในช่วง 15,000-25,000 บาท ผลการส ารวจพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามใชส่ื้อประเภท Website ในการคน้หาขอ้มูลดา้นอสังหาริมทรัพยม์ากท่ีสุด ในส่วนของความถี่
ในการใชส่ื้อพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใชส่ื้อในการคน้หา 1 คร้ังต่อสัปดาห์มากท่ีสุด 

ผลการวิเคราะห์เ ก่ียวกับระดับความคิดเห็นของปัจจัย ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
อสังหาริมทรัพยจ์ากการศึกษาขอ้มูลผา่นเทคโนโลยีส่ือออนไลน์ ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ การยอมรับ
เทคโนโลย ีคุณภาพระบบสารสนเทศ และ การตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย ์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  กล่าวคือ ให้
ความส าคญักบั การรับรู้ถึงความง่าย การรับรู้ถึงประโยชน์ และการรับรู้ความเส่ียง ตามล าดบั ต่อมา ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพของระบบสารสนเทศ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก 
กล่าวคือ ให้ความส าคญักบั คุณภาพระบบ มากท่ีสุด รองลงมาคือ คุณภาพขอ้มูลและคุณภาพการให้บริการ  
และผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพย ์มีความคิดเห็นอยูร่ะดบัเห็น
ดว้ยมาก  
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ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบว่า  การยอมรับ

เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์จากการศึกษาข้อมูลผ่านเทคโนโลยีส่ือ

ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเม่ือพิจารณารายละเอียดจะเห็นว่า การรับรู้ถึงประโยชน์และการรับรู้

ถึงความง่ายมีความคิดเห็นไปทางแนวเดียวกันจะส่งผลให้การตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์จาก

การศึกษาขอ้มูลผ่านเทคโนโลยส่ืีอออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นตามไปดว้ย แต่การรับรู้ถึงความเส่ียงมีทิศทางตรงกนั

ข้ามจะท าให้ถ้าผูบ้ริโภครับรู้ถึงความเส่ียงมากจะส่งผลให้การตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์จาก

การศึกษาขอ้มูลผ่านเทคโนโลยีส่ือออนไลน์ลดลงนอ้ยลง อีกทั้ง เม่ือพิจารณารายดา้น จะเห็นว่าการรับรู้ถึง

ความง่ายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยจ์ากการศึกษาขอ้มูลผา่นเทคโนโลยส่ืีอออนไลน์

มากท่ีสุด รองลงมาคือ การรับรู้ถึงประโยชน์ และการรับรู้ถึงความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด ส าหรับการวิเคราะห์ตาม

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์

จากการศึกษาข้อมูลผ่านเทคโนโลยีส่ือออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณา

รายละเอียดจะเห็นว่า คุณภาพระบบมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยจ์ากการศึกษาขอ้มูล

ผา่นเทคโนโลยส่ืีอออนไลน์มากท่ีสุด รองลงมาคือ คุณภาพการบริการ และคุณภาพขอ้มูล ตามล าดบั 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาตรี และเกือบทั้งหมดประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน โดยส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหว่าง 15,000 – 

25,000 บาท ผลการส ารวจพบว่าผูต้อบแบบสอบถามใช้ส่ือประเภท Website ในการค้นหาข้อมูลด้าน

อสังหาริมทรัพยม์ากท่ีสุด ในส่วนของความถ่ีในการใชส่ื้อพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใชส่ื้อในการคน้หา 1 

คร้ังต่อสัปดาห์มากท่ีสุด 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยจ์ากการศึกษาขอ้มูลผ่าน

เทคโนโลยส่ืีอออนไลน์ของผูป้ระชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา่ปัจจยั การยอมรับเทคโนโลย ีไดแ้ก่ 

การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ถึงความง่าย และการรับรู้ถึงความเส่ียง ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

อสังหาริมทรัพยจ์ากการศึกษาขอ้มูลผ่านเทคโนโลยีส่ือออนไลน์ โดยงานวิจยัของ วรรณิกา จิตตินรากร 

(2561) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้จากบริษทัขายตรงผ่านช่องทางออนไลน์ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกนัในเร่ืองของการรับรู้ความง่าย การ

รับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความเส่ียง พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี (ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ถึง
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ประโยชน์ การรับรู้ถึงความเส่ียง) ลว้นแลว้แต่มีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์

จากการศึกษาขอ้มูลผ่านเทคโนโลยีส่ือออนไลน์ เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า ปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน์

ต่อการตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยม์ากท่ีสุดสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ เทคโนโลยีส่ือออนไลน์ท าให้สามารถ

รับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยใ์หม่ๆไดท้นัที ,เทคโนโลยีส่ือออนไลน์ท าให้สามารถรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบั

อสังหาริมทรัพย ์และเทคโนโลยส่ืีอออนไลน์สามารถตอบโตห้รือสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยไ์ด้

ตลอดเวลา ซ่ึงผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนภทัร จอมแกว้ (2558) ท่ีศึกษาในเร่ือง ปัจจยัการรับรู้

ถึงประโยชน์ ความน่าเช่ือถือและ การจัดการความรู้ ต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการกูเกิล (Google) 

ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ การน าเทคโนโลยีส่ืออนไลน์เขา้มาปรับใชใ้นองคก์รต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทาง

ธุรกิจเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยจ์ะสามารถช่วยใหผู้บ้ริโภครับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยไ์ดร้วดเร็วมาก

ขึ้นกว่าเดิม อาจท าให้ธุรกิจสามารถเติบโตมากขึ้นเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนัในตลาดท่ีมีอยู่ ทางดา้นปัจจยัการ

รับรู้ความง่ายต่อการตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยม์ากท่ีสุดสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ เทคโนโลยีส่ือออนไลน์มี

การดาวน์โหลดขอ้มูลต่างๆรวดเร็ว, เทคโนโลยส่ืีอออนไลน์มีการออกแบบใหใ้ชง้านไดง้่าย และ เทคโนโลยี

ส่ือออนไลน์สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ อคัรเดช  ป่ินสุข (2557) ท่ี

ท าการศึกษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการ บริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสม

การตลาดในมุมมองของลูกคา้ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์

ผ่านระบบแอพพลิเคชัน่ จากการท่ีผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยไ์ดอ้ย่างรวดเร็ว 

และสามารถเขา้ถึงไดด้ว้ยตนเองอย่างง่าย มีส่วนช่วยให้การตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยข์องผูบ้ริโภคง่าย

ยิ่งขึ้น เน่ืองการให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ผ่านส่ือเทคโนโลยีออนไลน์เป็นอีกหน่ึงตวัช่วยท่ีท าให้ผูบ้ริโภคมี

ความสนใจเบ้ืองตน้ และน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด ในทางกลบักนั งานวิจยัของ เกวรินทร์ ละเอียด

ดีนันท์ (2559) ท่ีศึกษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทางออนไลน์ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าววา่ การยอมรับเทคโนโลยีดา้นการ

รับรู้ถึงประโยชน์และดา้นการรับรู้ถึงความเส่ียง ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร อาจเน่ืองมาจากการตัดสินใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ รวมถึงมีความไม่แน่ใจเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการอ่านหรือซ้ือ

หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ มีความลงัเลใจว่า การอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นการช่วยพฒันา และ

เพิ่มพูนความรู้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง และอาจจะยงัไม่ตระหนกัถึง ประโยชน์ของการใชง้านหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์

ท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดม้ากมาย และหลากหลาย เม่ือเปรียบเทียบกบัการตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยก์็

อาจจะกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีส่ือออนไลน์อาจท าให้เกิดความเส่ียงของข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ช้งาน ซ่ึง
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ผูบ้ริโภคบางรายอาจจะวิตกกงัวลในเร่ืองน้ี อีกทั้งในบางกรณีเทคโนโลยีส่ือออนไลน์ให้ขอ้มูลไม่ครบถว้น

ตามความตอ้งการหรือไม่ตรงกบัความเป็นจริง ซ่ึงอาจกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเน่ืองจาก

ผูบ้ริโภคบางรายมีความตอ้งการจะเห็นดว้ยตนเองมากกว่า เพราะบางคร้ังส่ืออาจจะแสดงภาพท่ีเกินความ

เป็นจริงมากเกินไป ทั้งน้ีผูป้ระการธุรกิจควรให้ความส าคญัในรเร่ืองน้ีดว้ย กล่าวคือ การน าเทคโนโลยีส่ือ

ออนไลน์มาใชค้วรส่ือสารผา่นความเป็นจริงและตระหนกัถึงความรู้สึกทางการรับรู้ของผูบ้ริโภคดว้ย  

 ทางด้านปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์จากการศึกษาข้อมูลผ่าน

เทคโนโลยส่ืีอออนไลน์ของผูป้ระชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ คุณภาพของระบบสารสนเทศ ไดแ้ก่ 

คุณภาพระบบ คุณภาพขอ้มูล และคุณภาพการบริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยจ์าก

การศึกษาขอ้มูลผ่านเทคโนโลยีส่ือออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคุณภาพ

ระบบ ของเทคโนโลยีส่ือออนไลน์ตอ้งใชง้านไดง้่ายและไม่ซับซ้อน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิดาภา 

ทดัหอม (2560) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั การตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ความไวว้างใจและ คุณภาพของระบบ

สารสนเทศท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของ

ผูบ้ริโภคออนไลน์ พบว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ ในเร่ืองคุณภาพระบบ และคุณภาพการบริการ มี

ความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยจ์ากการศึกษาขอ้มูลผ่านเทคโนโลยีส่ือออนไลน์ จาก

ประเด็นน้ีจะเห็นไดว้่า ผูบ้ริโภคบางรายอาจตอ้งการรับรู้ขอ้มูลผ่านส่ืออนไลน์ท่ีสามารถใชง้านไดง้่ายและ

สะดวก เป็นเพราะว่าผูบ้ริโภคอาจไม่ไดมี้ความช านาญใสนการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเพียงพอ หากมีการออกแบบ

ส่ือท่ีซับซ้อนหรือยากต่อการใช้งานมากเกินไปอาจจะกระทบต่อกลุ่มผูบ้ริโภคเหล่าน้ี นอกจากน้ีระบบ

เทคโนโลยีควรมีระบบรักษาความปลอดภยัทางด้านข้อมูล เพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นให้แก่ผูบ้ริโภคอีกด้วย 

นอกจากน้ี คุณภาพการใหบ้ริการอาจมีผลกระทบอีกดว้ย กล่าวคือ ในปัจจุบนัส่ือเทคโนโลยอีอนไลน์มีหลาย

ช่องทางในการเขา้ถึงกลุ่มบริโภค ซ่ึงบางคร้ังการออกแบบส่ือเทคโนโลยีออนไลน์อาจจะดึงดูดความสนใจ

จากผูบ้ริโภคไดเป็นอย่างดี ซ่ึงส่ือเหล่าน้ีควรให้ขอ้มูลท่ีแทจ้ริงและถูกตอ้งแก่ผูบ้ริโภค และอาจจะมีการ

โตต้อบและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วใหก้บัผูบ้ริโภค  

 จากงานวิจยัเร่ือง คุณภาพของระบบสารสนเทศและการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ใช้บริการธนาคารผ่าน โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ของ เมทินี จนัทร์กระแจะ 

(2558) แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัคุณภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคุณภาพ ระบบและคุณภาพของขอ้มูล ไม่

ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ เน่ืองจากคุณภาพระบบ เป็นคุณภาพของกระบวนการท างานของระบบ

สารสนเทศ เช่น ระบบการใชง้านท่ีง่าย การช่วยในการหาขอ้มูลท่ีง่ายขึ้น ซ่ึงส่วนใหญ่ระบบโครงสร้างของ

เทคโนโลยีสารสนเทศบริการธนาคารผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีความใกลเ้คียงกนั ผู ้บริโภคจึงไม่เห็นความ
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แตกต่างของระบบจนถึงขั้นท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค จึงไม่สอดคลอ้งกับงานวิจยัท่ีพบว่า 

คุณภาพของระบบสารสนเทศ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์จากการศึกษาข้อมูลผ่าน

เทคโนโลยี ส่ือออนไลน์  ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากปัจจุบันการใช้ ส่ือเทคโนโลยีออนไลน์ เ ก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพยย์งัไม่มีความหลากหลายมากนกั ท าให้ผูบ้ริโภคไม่เห็นถึงความแตกต่างของขอ้มูลท่ีได้รับ 

อีกทั้ง การปรับปรุงระบบสารสนเทศอาจจะยงัไม่เด่นชัดหรือสอดคล้องกับความต้องการท่ีแท้จริงของ

ผูบ้ริโภค อาจจะท าให้กระทบต่อการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ทั้ งน้ีผูป้ระกอบการควรตระหนักถึง

ความส าคญัเก่ียวกับปัญหาเหล่าน้ี เช่น การปรับปรุงระบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน สะดวก

รวดเร็ว เพื่อไม่ใหเ้กิดความซ ้าซอ้นในการเขา้ถึง และไม่ส้ินเปลืองเวลาและขั้นตอนในการด าเนินงาน  

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการจากผลการวิจัย 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย์จากการศึกษาขอ้มูลผ่าน
เทคโนโลยีส่ือออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี คุณภาพของ
ระบบสารสนเทศ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยจ์ากการศึกษาขอ้มูลผา่นเทคโนโลยส่ืีอออนไลน์ 
ทางดา้นปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ีซ่ึงประกอบไปดว้ย การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) การ
รับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) และการรับรู้ถึงความเส่ียง (Perceived Risk) มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยจ์ากการศึกษาขอ้มูลผ่านเทคโนโลยีส่ือออนไลน์ ดงันั้น ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพยค์วรมีการพฒันาส่งเสริมและให้ความส าคญัเก่ียวกบัเทคโนโลยีส่ือออนไลน์เพื่อ
ขยายช่องทางในการน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยแ์ละจะส่งผลดีต่อผูป้ระกอบอสังหาริมทรัพย์
ทางดา้นยอดขาย นอกจากน้ีผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยค์วรให้ความส าคญัในเร่ืองการสร้างการ
รับรู้ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี ส่ือออนไลน์ ท่ีจะช่วยให้ผู ้บ ริโภคสามารถรับรู้ข้อมูลเ ก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยใ์หม่ๆไดท้นัที อีกทั้งเทคโนโลยีส่ือออนไลน์ควรออกแบบให้มีการใช้งานท่ีสะดวกและ
เขา้ถึงไดง้่ายจะช่วยใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงขอ้มูลไดร้วดเร็วมากยิง่ขึ้น  

ทางดา้นคุณภาพของระบบสารสนเทศ ซ่ึงประกอบดว้ย คุณภาพระบบโครงสร้าง (System Quality) 
คุณภาพข้อมูล (System Quality) และ คุณภาพการบริการ (Service Quality) ถือเป็นหัวใจส าคัญต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยข์องผูบ้ริโภคผ่านช่องทางเทคโนโลยีส่ือออนไลน์ อีกทั้งยงัผูป้ระกอบการดา้น
เทคโนโลยีส่ือออนไลน์ควรเพิ่มคุณภาพของระบบสารสนเทศการบริการและสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
ผูบ้ริโภคโดยการเอ้ืออ านวยในด้านการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและชัดเจน นอกจากน้ีควรน้อมรับค าติชมจาก



14 
 

ผูบ้ริโภคและเทคโนโลยีส่ือออนไลน์ควรมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อแกไ้ขปัญหาของผูบ้ริโภคได้
ทนัที 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
 (1) ในการศึกษาคร้ังถดัไปควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีความสัมพนัธ์ต่อการ
เปล่ียนแปลงของตวัแปรตน้ เช่น ทศันคติของผูใ้ช้งาน ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ท่ียงัไม่มีผูศึ้กษาเพื่อ
ทราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภค เพราะจะท าให้ทราบขอ้มูลท่ีครอบคลุมความตอ้งการท่ีแทจ้ริง
ของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั และ(2) ควรมีการใชวิ้ธีแจกแบบสอบถามแบบกระจายกลุ่มไปต่างจงัหวดัเพิ่ม เช่น 
จงัหวดัต่าง ๆ ในประเทศไทยและในปริมณฑลของกรุงเทพ เพื่อน าขอ้มูลหลากหลายมารวมกนัและแสดง
ความคิดเห็นแบบสอบถามไดห้ลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น ซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการใน
การเขา้ถึงขอ้มูลเชิงลึกและครอบคลุมท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแพร่หลาย 
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