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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ในคุณค่า ประโยชน์ในการใช้งาน ความ
สะดวก และความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่าง
ต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดที่ผ่านการทดสอบความเชื่อมั่น
และความตรงเชิงเนื้อหาในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์ใน
การใช้งานแอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 250 คน สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ  

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001-55,000 บาท มี
ความถี่ในการใช้งานแอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ 3-5 ครั้งต่อเดือน และ
แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้งานถี่มากท่ีสุด คือ DDproperty นอกจากนี้ ปัจจัยทีม่ีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ได้แก่ การรับรู้ในคุณค่าด้านความคุ้มค่า การ
รับรู้ในคุณค่าด้านคุณภาพ ประโยชน์ในการใช้งาน ความสะดวก และความพึงพอใจ โดยร่วมกัน
พยากรณค์วามตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครได้คิดเป็นร้อยละ 54.5  ในขณะที่การรับรู้คุณค่าด้านอารมณ์และด้านสังคมไมมี่
อิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคใน
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ABSTRACT 

 
 This research was aimed primarily to study the perceived value, utilitarian 
benefits, convenience and satisfaction influencing continued intention to use real 
estate applications of consumers in Bangkok. Close-ended questionnaires were 
passed the verification of reliability and content validity for data collection. The 
samples consisted of 250 consumers who lived in Bangkok and had experiences in 
using real estate applications. Inferential statistics used in the hypothesis testing was 
multiple regression analysis.   
 The results showed that the majority of respondents were males between 
31-40 years of age with educational background of bachelor’s degree.  Most of them 
were business owners or freelancers, earned an average monthly income of 45,001 – 
55,000 baht. They had used real estate applications for 3-5 times a month and the 
most frequently used application was DD property.  Additionally, the factors 
influencing continued intention to use real estate applications of consumers in 
Bangkok with statistically significant at .05 were perceived value in terms of value for 
money, quality value, utilitarian benefits, convince and satisfaction. These factors 
explained 54.5 percent of the continued intention to use real estate applications of 
consumers in Bangkok. While perceived value in terms of emotion and social value 
did not influence the continued intention to use real estate applications of 
consumers in Bangkok. 
 
Keywords: Perceived Value, Utilitarian Benefits, Convenience, Satisfaction, Continued 
Intention, Real Estate Applications 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การค้นคว้าอิสระเรื่อง การรับรู้ในคุณค่า ประโยชน์ในการใช้งาน ความสะดวก และความ 
พึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.นิตนา ฐานิตธนกร อาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ ซึ่งได้ให้ค าแนะน า ความรู้ และข้อปฏิบัติต่างๆ ส าหรับแนวทางในการด าเนินการวิจัย 
รวมถึงการตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่องในงานวิจัย ตลอดจนแนวทางข้อชี้แนะที่เป็นประโยชน์ ท า
ให้งานวิจัยในครั้งนี้มีความสมบูรณ์และส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมถึงขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้
ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัย ท าให้ผู้วิจัยสามารถน าความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้ ผู้วิจัยจึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของเครื่องมือวิจัย และขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและเสียสละเวลา
ในการตอบแบบสอบถาม 
 ขอกราบขอบพระคุณ บิดามารดาที่ได้อบรม สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของผู้วิจัยด้วย
ความรักและความปรารถนาโดยตลอดมา และขอขอบพระคุณสมาชิกในครอบครัว รวมถึงเพ่ือนทุก
ท่านที่คอยดูแลและเป็นก าลังใจจนท าให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยดี คุณค่าและ
ประโยชน์ที่ของการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้แก่ผู้มีพระคุณทุกท่านตามที่ได้กล่าวถึงข้างต้น 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่
อาศัยแต่ที่อยู่อาศัยยังจัดเป็นทรัพย์สินที่มีอายุยาวนาน ธุรกิจที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่สะท้อนให้เห็นถึง
ระดบัมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน และยังมีอิทธิพลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจภาวะการ
จ้างงาน ตลอดจนอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องมากมาย ปัจจุบันการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการ
แข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ นักลงทุนรุ่นใหม่ให้ความสนใจในธุรกิจนี้เพิ่มข้ึนในแต่ละปี เนื่องจากธุรกิจ
สังหาริมทรัพย์สามารถสร้างรายได้ให้กับนักลงทุนที่ต้องการมีรายได้ที่งอกเงยแบบยั่งยืน (Passive 
income) ซึ่งเป็นรายได้ที่ได้มาจากการลงทุนในทรัพย์สิน (Asset)  ท าให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เติบโต
ขึ้นรวดเร็ว รวมถึงมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นทุกๆ ปี บริษัทอีซีบีอาร์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษา
ด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นน าระดับโลกได้รายงานว่า ในปี 2561 บรรยากาศของการลงทุนด้าน
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยดีขึ้น เป็นผลมาจากปัจจัยบวกด้านเศรษฐกิจที่ดีข้ึนหลายประการและ
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในทิศทางที่ดี ผู้พัฒนาโครงการยังแข่งขันในการหาที่ดินในท าเลชั้นน าของ
กรุงเทพมหานครเพ่ือพัฒนาโครงการทางด้านอสังหาริมทรัพย์  ท าให้ราคาที่ดินต่อตารางวาปรับขึ้น
สูงสุดเป็นประวัติการณ์  รวมทั้งราคาคอนโดมิเนียมและค่าเช่าพ้ืนที่ส านักงานก็ท าสถิติสูงสุดเช่นกัน 
ด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) และพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปนั้น
ส่งผลต่อธุรกิจค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงมีนักลงทุนมาจากชาติอ่ืนด้วย เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง 
และจีน เป็นต้น (“อสังหาริมทรัพย์ไทย”, 2561) 

นอกจากนี้ ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน เป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศ
ไทย โดย 70% ของคนไทยมีโทรศัพท์มือถือ และเหตุผลที่ท าให้โทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน 
เป็นที่นิยมนั้นมาจากประสบการณ์ที่กลุ่มผู้ใช้งานยุคใหม่ ซึ่งเป็นผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน
โทรศัพท์มือถือเป็นหลัก ได้รับความบันเทิง ข้อมูลความรู้ และระบบการท างานที่ช่วยให้สามารถท าสิ่ง
ต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ประชากรของประเทศไทยมีจ านวนทั้งสิ้น 68.1 ล้านคน มีผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ต จ านวน 38 ล้านคน คิดเป็น 56% ของจ านวนประชากรทั้งหมด และมีผู้ใช้โซเชียล
เน็ตเวิร์คผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมากถึง 41 ล้านคน คิดเป็น 60% ผู้ใช้สมาร์ทโฟนชาวไทยใช้เวลา
โดยเฉลี่ย 230 นาที หรือเกือบสี่ชั่วโมงต่อวันกับการใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟน การใช้งาน สมาร์ท
โฟนนั้นท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างชัดเจน สืบเนื่องมาจากประโยชน์ของ
การใช้งานมือถือ การเข้าถึงของข้อมูลที่ง่ายขึ้น การส่งต่อข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น การใช้งานเพ่ือความ
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บันเทิง เช่น การดูหนัง ฟังเพลง หรือการเล่นเกม เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ท าให้ผู้บริโภคสามารถอยู่ใน
กระแสและตามกระแสของสังคมได้ (“ยุคทอง “อีคอมเมิร์ซ””, 2560)  

จากรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชั่นในปี 2560 พบว่า 
แอปพลิเคชั่นในการสื่อสารด้วยข้อความ (Messaging) และการใช้เครือข่ายสังคม (Social Media) มี
การอัตราการเติบโตมากท่ีสุดจากปี 2559 ตามด้วยแอปพลิเคชั่นที่เก่ียวกับกีฬา ธุรกิจการเงิน ช้อปปิ้ง 
อสังหาริมทรัพย์และบริการต่างๆ เติบโตขึ้นอีก เพราะผู้บริโภคต้องการอัปเดทข่าวสารอยู่ตลอด เวลา
จึงเลือกโหลดแอปพลิเคชั่นเหล่านี้ไว้ในอุปกรณ์ของตนเอง (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) ทั้งนี ้ใน
การท าธุรกรรมทางด้านอสังหาริมทรัพย์ แอปพลิเคชั่นต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทและเอ้ืออ านวยให้
ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันมีแอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้าน
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ได้แก่ DDproperty Mobile App, Baania App, 
Map Measure Pro,  LandsMaps และ iGetPlace (“5 แอปพลิเคชั่นสุดเจ๋งส าหรับนักลงทุน”, 
2561) โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1.1  
 
ตารางที่ 1.1: 5 แอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ 
 

แอปพลิเคชั่น รำยละเอียดบริกำร 

DDproperty 
Mobile App 

- เป็นแอปพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มนักลงทุนด้าน
อสังหาริมทรัพทย์ 

- ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาบ้าน คอนโด และประกาศอสังหาริมทรัพย์ส าหรับ
ซื้อหรือเช่าในประเทศไทยที่มีให้เลือกกว่า 180,000 รายการ  

- รวมไปถึงมีอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการพาณิชย์ อาทิ พ้ืนที่ค้าปลีก ห้างร้าน 
ส านักงาน อุตสาหกรรม และที่ดินเปล่า ให้เลือกหลากหลาย 

- แอปพลิเคชั่นมีความสามารถในการแสดงอสังหาริมทรัพย์บนแผนที่ที่อยู่ใกล้
ผู้ใช้งาน (ใช้ต าแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งานในการค้นหา)  

- ผู้ใช้บริการสามารถปรับการค้นหาให้ตรงกับความต้องการได้อย่างง่ายดาย 
  

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 1.1 (ต่อ): 5 แอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ 
 

แอปพลิเคชั่น รำยละเอียดบริกำร 

DDproperty 
Mobile App 

- มีแหล่งข้อมูลที่หลากหลายให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้ในการค้นหา เช่น 
ภาพถ่าย รายละเอียดสินทรัพย์ สถานที่ส าคัญใกล้เคียง รวมไปถึงข้อมูลของ
เจ้าของสินทรัพย์หรือตัวแทน  

- ผู้ใช้บริการยังสามารถบันทึกประกาศท่ีสนใจเพ่ือกลับมาดูภายหลังได้และเพ่ือ
ติดต่อเจ้าของหรือตัวแทนประกาศได้ทันทีทางโทรศัพท์หรือผ่านทางอีเมล 
รวมถึงสามารถแชร์ข้อมูลกับเพ่ือนบน Facebook, Twitter, Google+ และ
เครือข่ายสังคมอ่ืนๆ ได้โดยสะดวก 

Baania App  - มีฐานข้อมลูอสังหาริมทรัพย์และข้อมูลเชิงลึก  
- สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่มีความต้องการซื้อ ขาย หรือเช่า

บ้าน คอนโดในประเทศไทย  
- ผู้ใช้บริการสามารถชมรายละเอียดของโครงการและแบบบ้านต่างๆ ด้วย

คลิปวีดิโอภาพถ่ายทางอากาศจากสถานที่จริงแบบ 360° รูปภาพบรรยากาศ
ภายในโครงการและสถานที่ใกล้เคียง  

- มีระบบค้นหาข้อมูลด้วยแผนที่  
- ผู้ใช้บริการสามารถค้นข้อมูลประวัติ ราคา และแนวโน้มย้อนหลังของแต่ละ

โครงการ 5 ปี  
- ผู้ใช้บริการจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีรายการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ  

Map Measure 
Pro 

- เป็นแอปพลิเคชั่นค านวณหาพ้ืนที่เเละระยะทางบนแผนที่  
- สามารถปักหมุดสถานที่ต่างๆ เพื่อค านวณพ้ืนที่เเละระยะทางบนแผนที่ได้  
- เหมาะส าหรับใช้ในการค านวณท่ีดินที่สนใจจะซื้อ  
- สามารถใช้ค้นต าเเหน่งของสถานที่ต่างๆ ได้ 
- โดยแสดงผลให้ทราบว่า ที่ดินที่จะซื้อตั้งอยู่ใกล้สถานที่ใดบ้าง 
- มีการเเสดงเป็นรูปแบบของแผนที่ มีรายละเอียดของถนนเเละเมือง หรือ

ภาพภูมิศาสตร์เเละภาพถ่ายจากดาวเทียม  
- เครื่องมือต่างๆ ในแอปพลิเคชั่นใช้งานง่าย 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 1.1 (ต่อ): 5 แอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ 
 

แอปพลิเคชั่น รำยละเอียดบริกำร 

LandsMaps - แอปพลิเคชั่นนี้ใช้ในการตรวจสอบต าเเหน่งเเละภาพแปลงที่ดิน โดยการระบุ
เลขที่โฉนดที่ดิน 

- สามารถตรวจสอบเส้นทาง หากต้องการเดินทางไปยังที่ดินแปลงนี้ 
- สามารถตรวจสอบสถานที่ตั้งของส านักงานเขตท่ีดินที่เก่ียวข้องได้ด้วย  
- แอปพลิเคชั่นนี้จัดท าโดยกรมที่ดินร่วมมือกับส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน) ภายใต้โครงการศูนย์กลางแอปพลิเคชั่นภาครัฐ 
(Government Application Center) 

iGetPlace - เป็นแอปพลิเคชั่นที่ใช้เพ่ือสร้างการติดต่อในการซื้อ ขาย ให้เช่า และ
รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์  

- แอปพลิเคชั่นใช้งานได้ง่าย  
- มีแท็บแจกแจงรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้งานสามารถค้นหาตามความ

ต้องการได้อย่างทั่วถึง  
- ผู้ใช้งานสามารถใส่ข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการขายได้โดยสะดวก  
- ผู้ชื้อหรือลูกค้ามีโอกาสเลือกอสังหาริมทรัพย์หรือบริการที่ดีที่สุดส าหรับ

ตนเอง  
- ผู้ขายมีช่องทางในการโปรโมทสินค้าและบริการ (สินทรัพย์) ของตนเองได้

ง่าย สะดวก รวดเร็ว   

 
ที่มา: 5 แอพพิเคชั่นสุดเจ๋งส ำหรับนักลงทุนอสังหำ. (2561). สืบค้นจาก www.home.co.th. 
 

จากตารางที่ 1.1 แสดงให้เห็นว่า การท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชั่นช่วย
ให้ผู้บริโภคค้นหาบ้าน คอนโด และประกาศอสังหาริมทรัพย์ส าหรับซื้อหรือเช่าในประเทศไทย รวมไป
ถึงอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการพาณิชย์ อาทิ พื้นที่ค้าปลีก ห้างร้าน ส านักงาน อุตสาหกรรม และที่ดิน
เปล่า ฯลฯได้โดยสะดวกรวดเร็ว ท าให้นักลงทุนที่มีความสนใจซื้อหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่าง
นิยมหันมาใช้แอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมทางด้านอสังหาริมทรัพย์เพ่ิมมาข้ึน เพราะ
สะดวกรวดเร็วในการสืบค้น เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการตัดสินใจ และข้อมูลที่
ได้นั้นมีความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ นักลงทุนหรือผู้บริโภคยังมีความตั้งใจในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
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(Continued intention to use) ต่อไปอีกในอนาคต เนื่องจากแอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้าน
อสังหาริมทรัพย์มีรูปแบบที่ทันสมัยข้อมูลที่ได้จากการใช้งานวิเคราะห์มีคุณภาพดีมีความครบถ้วน 
และผู้ใช้งานยังสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Tarute, Nikou & Gatautis, 2017) 

ทั้งนี้ ยังมีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจของผู้บริโภคในการใช้แอปพลิเคชั่นด้าน
อสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยการรับรู้ในคุณค่า (Perceived Value) เป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อความตั้งใจใช้งานอย่างต่อเนื่องของผู้บริโภค ซึ่งการรับรู้ในคุณค่า (Chang, 
2018) ประกอบด้วย 1) คุณค่าด้านอารมณ์ (Emotional Value) ซึ่งผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นในการท า
ธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์มีความม่ันใจว่า ข้อมูลของผู้ใช้บริการมีความปลอดภัย ท าให้ผู้ใช้บริการท า
ธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์โดยไร้ความกังวลและมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการใช้งาน
แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์ 2) คุณค่าด้านสังคม (Social Value) เกิดจากบุคคลใกล้ชิด อาทิ 
เพ่ือนและครอบครัวของผู้ใช้บริการเห็นคุณค่าการใช้บริการแอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้าน
อสังหาริมทรัพย์ในการท าธุรกรรม 3) คุณค่าด้านความคุ้มค่า (Value for Money) เกิดจากการที่
ผู้ใช้บริการมีเวลามากขึ้นเมื่อใช้บริการอสังหาริมทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชั่นในการค้นหาอสังหาริมทรัพย์
เพราะสะดวกรวดเร็วและไม่เสียค่าบริการในการใช้งาน และ 4) คุณค่าด้านคุณภาพ (Value for 
Quality) เกิดจาการที่แอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์มีคุณภาพคงที่ตลอดการใช้
งาน 

นอกจากนี้ ปัจจัยประโยชน์ในการใช้งาน (Utilitarian Benefits) ยังเป็นอีกปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานของผู้บริโภค เนื่องจากผู้ใช้บริการรู้สึกว่าการเรียนรู้วิธีการใช้แอปพลิเคชั่นใน
การท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องง่ายและได้ประโยชน์จากการใช้งานในการท าธุรกรรมด้าน
อสังหาริมทรัพย์ (Xu, Peak & Prybutok, 2015)  รวมถึงผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก 
(Convenience) เพราะแอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ช่วยลดระยะเวลาในการ
เลือกอสังหาริมทรัพย์ของผู้ใช้บริการ (McLean, Al-Nabhani & Wilson, 2018)  อีกท้ังยังก่อให้เกิด
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ที่จะใช้งานอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต เนื่องจากผู้ใช้บริการพึงพอใจ
ต่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานและความปลอดภัยในการใช้งานแอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรม
ด้านอสังหาริมทรัพย์ (Xu, Peak & Prybutok, 2015)  

จากความเป็นมา และความส าคัญของปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ท าการศึกษาการวิเคราะห์ การรับรู้ในคุณค่า ประโยชน์ในการใช้งาน ความสะดวก และความพึงพอใจ
ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ที่
สนใจสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ได้
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อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และทราบถึงการรับรู้ในคุณค่า 
ประโยชน์ในการใช้งาน ความสะดวก และความพึงพอใจ ความตั้งใจในการใช้งาน และพฤติกรรมการ
ใช้งานแอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ในคุณค่า ประโยชน์ในการใช้งาน ความ
สะดวก และความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่าง
ต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 
1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1 ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจในการพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นสามารถน าผลการศึกษา
ในครั้งนีไ้ปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ
ของผู้บริโภค 

1.3.2 ผลจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ิมเติมให้กับผู้ที่ประกอบธุรกิจ
ด้านอสังหาริมทรัพย์ในการพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการขายการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชั่น การส่ง
ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งช่วยในการขยายฐานลูกค้าและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจอีกช่องทางหนึ่ง 

1.3.3 ผู้ที่สนใจ นักวิชาการ และนักวิจัยที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้
แอปพลิเคชั่น สามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางให้กับงานวิจัยที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาต่อไป 

 
 
 
 

 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ในคุณค่า ประโยชน์ในการใช้งาน ความ
สะดวก และความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่าง
ต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการวิจัย ดังนี้ 
 
2.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.1.1 การรับรู้ในคุณค่า (Perceived Value)   
 Gronroos (1997) ให้ความหมาย การรับรู้คุณค่าเกิดจากการรับรู้ถึงมูลค่าเพ่ิม จาก
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผู้ขายได้มอบให้ผู้บริโภค โดยมูลค่าที่มอบให้นั้น คือ สิ่งที่รับรู้ว่าเป็นมูลค่า
คุณภาพ ประโยชน์ และราคาของสินค้าหรือบริการ ส่วน Zhuang, Cumiskey, Xiao & Alford 
(2010) กล่าวว่า การรับรู้ในความคุ้มค่า ไม่เพียงแต่จะเป็นปัจจัยในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าใน
ระยะยาว แต่ยังมีบทบาทที่ส าคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจซื้อของลูกค้า และจากการศึกษาของ 
Chen & Chang (2012) แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ในคุณค่า เป็นปัจจัยส าคัญในการรักษาความสัมพันธ์
กับลูกค้า และยังมีผลกระทบต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของลูกค้า นอกจากนี้ Tynan & Mckechnie 
(2009) กล่าวว่า คุณค่าที่รับรู้ด้านคุณค่า ถูกรวมเข้ากับทฤษฎีด้านคุณค่าท้ัง 5 คือ คุณค่าของการ
ท างาน คุณค่าด้านนิยมทางสังคม คุณค่าทางอารมณ์ คุณค่าด้านความรู้ และคุณค่าของเงื่อนไข หลัก
ของการรับรู้ด้านคุณค่าไม่เพียงมีอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ และความเป็นเจ้าของของสินค้า แต่ยังต้องมาจาก
ตัวผู้บริโภคเอง ทั้งนี้จากการศึกษางานวิจัยในอดีตของ Chang (2018) พบว่า การรับรู้ในคุณค่า 
(Perceived value) ของแอปพลิเคชันในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย คุณค่า
ด้านอารมณ์ (Emotional value) คณุค่าด้านสังคม (Social value) คุณค่าด้านความคุ้มค่า (Value 
for money) และคุณค่าด้านคุณภาพ (Quality value) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1.1.1 คุณค่าด้านอารมณ์ (Emotional value) เกิดจากการที่ผู้ให้บริการ
แอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ รวมถึงให้บริการ
ที่ถูกต้องแม่นย าทุกครั้ง ไม่ท าให้ข้อมูลของผู้ใช้งานเกิดความผิดพลาด ท าให้ผู้ใช้บริการธุรกรรมด้าน
อสังหาริมทรัพย์ไม่ความกังวลใจหรือความกลัว เกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการใช้งาน
แอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ (Chang, 2018) 
  2.1.1.2 คุณค่าด้านสังคม (Social Value) เกิดจากการทีเ่พ่ือนและครอบครัวของ
ผู้ใช้บริการเห็นคุณค่าการใช้บริการแอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ในการท า
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ธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ ท าให้เล็งเห็นว่าการใช้งานแอปพลิเคชั่นดังกล่าวเป็นเรื่องทันสมัยและท า
ให้ผู้ใช้บริการมีภาพลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพ (Chang, 2018) 
  2.1.1.3 คุณค่าด้านความคุ้มค่า (Value for Money) เกิดจากการที่ผู้ใช้บริการมีเวลา
มากขึ้นเมื่อใช้บริการอสังหาริมทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชั่นในการหาอสังหาริมทรัพย์ ท าให้ด าเนินการการ
หาอสังหาริมทรัพย์ได้ดียิ่งขึ้นและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกท้ังท าให้ผู้ใช้บริการสามารถปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการหาอสังหาริมทรัพย์ให้ดีและแม่นย ามากยิ่งขึ้น (Chang, 2018) 
  2.1.1.4  คุณค่าด้านคุณภาพ (Quality Value)  เกิดจากการที่แอปพลิเคชั่นในการท า
ธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์มีคุณภาพคงท่ีตลอดการใช้งาน และแอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์
ได้รับการออกแบบเป็นอย่างดีมีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานได้รับการยอมรับจากสากล (Chang, 2018) 
 จากผลการศึกษางานวิจัยในอดีตของ รัศมาวรรณ ละมัยเกศ และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) 
พบว่า การรับรู้คุณค่าของช่องทางออนไลน์ ด้านการบริการ ด้านอารมณ์ ด้านการบูรณาการตราสินค้า 
ด้านความสะดวกสบาย สังคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านความไว้วางใจ และด้านการจัดอันดับและ
ความคิดเห็นจากประสบการณ์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าในเว็บไซต์ที่ให้บริการรวมกลุ่มซื้อออนไลน์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วน ณัฏฐนันท์ พิธิวตัโชติกุล และนิตนา ฐานิตธนกร (2560)  
พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือด้านการรับรู้ความเข้ากันได้ ด้านการรับรู้ความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัย และด้านการรับรู้ความไว้วางใจ การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้านการสื่อสารแบบ
ปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้านชุมชนออนไลน์  และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ด้านอารมณ์
ออนไลน์ ด้านความต่อเนื่อง และด้านความบันเทิงออนไลน์ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์
ผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ผลการวิจัยของฐิติมา ศรีเจริญ และ 
นิตนา ฐานิตธนกร (2559) พบว่า ปัจจัยการตระหนักรู้ในแฟชั่น การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ด้านคุณค่า
ทางสังคม และด้านคุณค่าทางประโยชน์การใช้งานมีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนจิดาภา ทัดหอม และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) พบว่า ปัจจัย
คุณภาพของระบบสารสนเทศด้านคุณภาพระบบและการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้บริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร ในขณะที่ผลการวิจัย
ของรัตนา กวีธรรม และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ที่พบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้คุณภาพไม่
ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 2.1.2 ประโยชน์ในการใช้งาน (Utilitarian Benefits)  
 Fawzi, Hajer, Boulebech & Bouslama, (2017) กล่าวว่า ประโยชน์ในการใช้งาน หมายถึง 
เป็นหลักในการเลือกซ้ือสินค้าหรือ บริการ เป็นการซื้อสินค้าหรือบริการที่ให้ประโยชน์ตามที่ผู้บริโภค
ต้องการ นอกจากนี้ยังพบว่า ผลประโยชน์ด้านการใช้งานมีผลต่อการตัดสินใจซื้อและเลือกใช้บริการ
ของผู้บริโภคอีกด้วย ส่วน Kim (2016) กล่าวว่า ประโยชน์ในการใช้งานสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
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ในการด ารงชีวิตโดยการถือประโยชน์และคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะที่แน่ชัดของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก
และจะเชื่อมโยงถึงคุณประโยชน์ (Benefits) ตามหน้าที่ และอารมณ์ เช่นความทนทาน แสดงให้เห็น 
ถึงคุณประโยชน์ตามหน้าที่การใช้งาน  นอกจากนี้ Nadeem (2015) กล่าวว่า ประโยชน์ในการใช้งานที่
เน้นการตอบสนองด้านอารมณ์ ความรู้สึก หมายถึง ความรู้สึกทางบวกที่เกิดขึ้นเมื่อใช้สินค้าหรือบริการ
นั้นๆโดยในการที่จะค้นพบคุณค่า ทางด้านอารมณ์ของสินค้านั้นของผู้บริโภคว่าผู้บริโภครู้สึกอย่างไร 
เมื่อซื้อหรือใช้บริการสินค้านั้น  
 จากการศึกษาของ Chandon (2015) ที่ศึกษาต้นแบบเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับ
จากการส่งเสริมการขาย ไดม้ีการแบ่งประเภทของผลประโยชน์ออกเป็น 2 แบบ คือ ผลประโยชน์ด้าน
การใช้การใช้งาน (Utilitarian Benefits) กับผลประโยชน์ด้านความสุข (Hedonic Benefits) และแบ่ง
ประเภทของการส่งเสริมการขายหรือการประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้บริโภค เช่น การมีส่วนลด คูปอง 
คะแนนสะสม หรือบัตรก านัล เป็นต้น  นอกจากนี้ Xu, Peak & Prybutok (2015) กล่าวว่า ประโยชน์
ในการใช้งาน (Utilitarian Benefits) หมายถึง การเรียนรู้วิธีการใช้แอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้าน
อสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องง่าย  สามารถใช้งาน ในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ได้คล่องแคล่ว ไม่
ลังเลใจ ในการใช้บริการแอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์โดยภาพรวมแล้ว ได้
ประโยชน์จากการใช้งานในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์  
 นอกจากนี้ จากผลการศึกษาของงานวิจัยในอดีตโดย อภิชัย ทาก๋อง และนิตนา ฐานิตธนกร 
(2560) พบว่า ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน ด้านความง่ายของการ
ใช้งาน และปัจจัยคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านความเป็นส่วนตัวมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
การเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดส าหรับมหาชนของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร และผลการศึกษา
ของ กชสห ศิรธนธิวัฒน์ และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ คุณภาพเครือข่าย อรรถประโยชน์ที่ได้รับ อรรถประโยชน์ด้านธุรกรรม 
 2.1.3 ความสะดวก (Convenience) 
 Ghalandari (2012) กล่าวว่า ความสะดวก หมายถึง ขอบเขตท่ีแต่ละบุคคลรับรู้ว่า 
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้นั้นมีออยู่เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้
เทคโนโลยีในแง่ความสะดวก ส่วน Baptista & Oliveira (2015) กล่าวว่า ความสะดวกท่ีผู้บริโภคคิด
ว่าโครงสร้างพื้นฐานหรือเทคนิคที่มีอยู่จะช่วยให้สามารถเข้าถึง ความสะดวกตามที่ผู้ให้บริการได้
ก าหนดไว้ เช่น การใช้งานแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ จะต้องมีทักษะในการติดตั้งแอปพลิเคชั่น 
การใช้งานอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงอุปกรณ์ท่ีใช้สามารถรองรับการใช้งาน นอกจากนี้ Bellet, Ho & 
Tang (1998) กล่าวว่า ความสะดวก หมายถึง ระยะเวลาและความพยามที่ลูกค้ารับรู้ได้ในการซื้อ
สินค้าและบริการ ความง่ายต่อการใช้งาน การใช้งานได้อย่างเหมาะสมและไม่ยุ่งยากโดยการก าจัด
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และลดความยุ่งยากท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนต่างๆ ของกิจกรรม ความสะดวกยังหมายถึง การที่ผู้บริโภค
สามารถใช้แอปพลิเคชั่นผ่านอุปกรณ์การสื่อสารได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาซึ่งสามารถใช้งานได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว ส่วน McLean, Al-Nabhani & Wilson (2018) ได้ให้นิยามค าว่า ความสะดวก 
หมายถึง แอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ช่วยลดระยะเวลาในการเลือก
อสังหาริมทรัพย์ของผู้ใช้บริการ ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกอสังหาริมทรัพย์รวดเร็วยิ่งขึ้น และง่าย
มากยิ่งขึ้น  
 จากงานวิจัยในอดีตของ สุนันทา หลบภัย และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) พบว่า ปัจจัยการ
รับรู้ความง่ายในการใช้งานด้านความตั้งใจในการใช้งานส่งผลต่อการใช้งานที่มีผลต่อการใช้บริการ
ช าระเงินผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ปัจจัยการรับรู้ความง่ายในการใช้งานด้านความรู้ และด้านความสะดวก ด้านความเข้ากันได้ของระบบ 
ปัจจัยการรับรู้ถึงความปลอดภัย ด้านความไว้วางใจ และด้านความเสี่ยง ตามล าดับ และ รัศมิ์ลภัส  
วรเดชธนันกุล และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) พบว่า ปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์ด้านความ
สะดวกสบาย ปัจจัยความไว้วางใจด้านการรับรู้ความปลอดภัย และด้านการรับรู้ความเป็นส่วนตัว
ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแพ็กเกจทัวร์ผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวของผู้บริโภคในจังหวัดระยอง ส่วนผล
การศึกษาของ อภิชัย ทาก๋อง และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) พบว่า ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด้าน
ความสะดวกไม่ส่งผลกับการตัดสินใจใช้บริการการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดส าหรับมหาชนของ
ผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร 
 2.1.4 ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
 Yoo, Arnold & Frankwick (2012) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกชอบ หรือ
พอใจทุกครั้งเมื่อได้ใช้บริการ เนื่องจากการให้บริการนั้นตรงตามท่ีผู้รับบริการนั้นปรารถนา ได้รับจาก
บริการนั้นๆ เช่น การให้บริการที่เท่าเทียมกัน มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และมีความ
เป็นมืออาชีพทุกครั้งซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถท าให้เกิดความพึงพอใจได้  และ Yeo, Thai & Roh (2015) 
ไดอ้ธิบายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติในทางบวกของแต่ละบุคคลที่มีในการเข้ารับบริการทุก
ครั้ง ได้แก่ การมีความพึงพอใจในการให้บริการที่มีความเป็นธรรม การให้บริการด้วยความเอาใจใส่
ดูแลเป็นอย่างดีให้บริการที่รวดเร็ว และมีความเป็นมืออาชีพ ทุกครั้งที่ให้บริการ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เมื่อ
ตรงตามที่ผู้เข้ารับบริการคาดหวังไว้ก็จะสามารถท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจได้และยัง
สอดคล้องกับค านิยาม นอกจากนี้ จาการศึกษาของ Park, Kim & Kwon (2017) พบว่า ความ 
พึงพอใจ เกิดจากความรู้สึกของผู้ที่รับบริการในทุกครั้งที่ตรงตามความคาดหวังไว้จึงสามารถท าให้เกิด
ความพึงพอใจได้ เช่น การมีความพอใจในการให้บริการที่เทียบเท่ากัน การดูแลเอาใจใสอย่างดี ด้วย
ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องให้บริการที่เป็นมืออาชีพ เป็น
ต้น  
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 นอกจากนี้ Sumaedi, Bakti, Rakhmawati, Astrini, Widianti & Yarmen (2014) ได้
อธิบายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพึงพอใจในสิ่งที่ได้รับจากการให้บริการที่เท่า
เทียมกันมีการเอาใจใสดูแลอย่างดีในการให้บริการที่มีความสะดวกรวดเร็ว รวมถึงการให้บริการที่เป็น
มืออาชีพทุกครั้ง และมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และจากการศึกษาของ Xu, Peak & 
Prybutok (2015) พบว่า ความพึงพอใจ เกิดจากการที่ผู้ใช้บริการรู้สึกพึงพอใจต่อการให้ค าแนะน า
การใช้งานแอปพลิเคชันในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสม และรู้สึกพึงพอใจต่อการให้
ค าแนะน าเมื่อเกิดเหตุขัดข้องและตอบข้อสงสัยตรงประเด็นในการใช้งาน รวมไปถึงการที่ผู้ใช้บริการ
เกิดความพึงพอใจต่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน และพึงพอใจต่อความปลอดภัยในการใช้งาน
แอปพลิเคชันในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์  
 จากผลการวิจัยในอดีตของ เมทินี จันทร์กระแจะ และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) พบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ปัจจัยคุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพ
ของการบริการ และด้านความพึงพอใจของผู้ใช้  และปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านความคาดหวัง
ในการพยายาม  การอ านวยความสะดวก และการไว้วางใจ และ พรสุดา เอ่ียวทองเพ่ิม และนิตนา  
ฐานิตธนกร (2560) พบว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจของลูกค้ามีอิทธิพลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ า
ของลูกค้าบ้านชมนาดสปาสาขาสวนพลู รวมถึงงานวิจัยของ อิสเรศ ศักดิ์วีระเดชกุล และนิตนา 
ฐานิตธนกร (2560) พบว่า ความพึงพอใจอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการจองที่พักผ่าน
แอปพลิเคชัน Airbnb ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 2.1.5 ความตั้งใจในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง (Continued intention to use) 
 พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ (2545) กล่าวว่า ความตั้งใจ (Intention) หมายถึง การเอาใจจดจ่อซึ่ง 
เป็นการตัดสินใจที่จะเลือกหรือกระท าในวิธีใดวิธีหนึ่งมีทิศทางแน่วแน่ของจิตมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนต่อ
สิ่งที่ปรารถนาและแสดงออกตามท่ีมีทัศนคติหรือความเชื่อต่อสิ่งนั้น และ Howard (1994) กล่าวว่า 
ความตั้งใจใช้บริการ คือ สภาพทางจิต (Mental State) ทีส่ะท้อนการวางแผนของผู้บริโภคท่ีจะใช้
บริการสินค้านั้นๆ  ส่วน Mowen & Minor (1998) ได้อธิบายว่า ความตั้งใจใช้บริการเป็นความตั้งใจ
ของผู้บริโภคในการกระท าให้ได้มาและการใช้สินค้าหรือบริการ และจากการศึกษาของ Fitzsimons 
& Morwitz (1996) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อและใช้บริการของผู้บริโภค พบว่า ความตั้งใจซื้อ
ของผู้บริโภคนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์การใช้สินค้าและบริการที่ผู้บริโภคได้รับในการตัดสินใจเลือก
ซื้อหรือเลือกใช้บริการด้วยความตั้งใจ 
 นอกจากนี้ Engel, Blanckwell & Miniard (1995) ได้อธิบายว่า แบบจ าลองของความตั้งใจ
เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการซื้อ นอกจากนั้นยังมีปัจจัยก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจซื้อและ
ความตั้งใจใช้บริการและพฤติกรรมด้วย คือ ช่วงเวลา (Time Interval) ระหว่างความตั้งใจกับ
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พฤติกรรม ซึ่งโอกาสที่ผู้บริโภคจะเปลี่ยนความตั้งใจอาจมากข้ึนถ้าช่วงเวลามากข้ึน แต่ถ้าช่วงเวลาสั้น
ความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจกับพฤติกรรมจะแข็งแกร่งมาก กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคเกิดความตั้งใจซื้อ
และใช้บริการแล้วแต่ยังไม่เลือกซ้ือหรือเลือกใช้บริการทันทีปล่อยเวลาให้เนิ่นนานไปโอกาสที่ผู้บริโภค
จะซื้อหรือใช้บริการก็จะน้อยลงนั้นเอง (Experience) โดยทัศนคติและความตั้งใจซื้อและใช้บริการที่
อิงจากประสบการณ์จริงและความมั่นคง กับพฤติกรรมมากกว่าทัศคติและความและความตั้งใจใช้
บริการที่อิงกับประสบการณ์ทางอ้อม การศึกษาถึงความตั้งใจซื้อหรือความตั้งใจใช้บริการมี
ความส าคัญมากต่อนักการตลาดเนื่องจากความตั้งใจซื้อและความตั้งใจใช้บริการเปรียบเสมือนแนว
ทางการท านายหรือคาดการณ์พฤติกรรมการซื้อและการเลือกใช้บริการของผู้บริโภค โดยปกติแล้ว
ความตั้งใจที่จะกระท าพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในระดับสูงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบดังนี้ คือ ความตรงกัน (Correspondence) ของเกณฑ์ในการวัดความตั้งใจที่กระท า
พฤติกรรม ให้มีความตรงกันในองค์ประกอบด้านการกระท าเป้าหมายสถานการณ์หรือ สิ่งแวดล้อม
และระดับความมั่นคงของความตั้งใจ  (Stability of Intention) ถ้าความตั้งใจที่จะกระท าพฤติกรรม
มีความม่ันคงหรือมีความคงทนสูงก็จะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้วย รวมถึงก่อให้เกิดความตั้งใจใน
การซื้อหรือใช้อย่างต่อเนื่อง (Continued intention to buy or use)  
 ทั้งนี้ จากการศึกษาของ Tarute, Nikou & Gatautis (2017) พบว่า ความตั้งใจในการใช้
แอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องนั้น ผู้บริโภคมักมีความ
ตั้งใจในการใช้บริการ โดยมีความตั้งใจที่จะจัดการบัญชีผู้ใช้งาน มีการใช้แอปพลิเคชั่นในการท า
ธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ในการค้นหาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง และมักมีความต้องการที่จะ
ศึกษาหรือทราบข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการใช้แอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานครั้งต่อไปในอนาคต  
 
2.2 สมมติฐานการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การรับรู้ในคุณค่า ประโยชน์ในการใช้งาน ความสะดวก และความพึงพอใจที่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร มีสมมติฐานในการวิจัย ดังนี้ 
 2.2.1 การรับรู้ในคุณค่าคุณค่า ด้านอารมณ์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้าน
อสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 2.2.2 การรับรู้ในคุณค่าคุณค่า ด้านสังคมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้าน
อสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 2.2.3 การรับรู้ในคุณค่าคุณค่า ด้านความคุ้มค่ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่น
ด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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 2.2.4 การรับรู้ในคุณค่าคุณค่า ด้านคุณภาพมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่น
ด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 2.2.5 ประโยชน์ในการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้าน
อสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 2.2.6 ความสะดวกมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่าง
ต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 2.2.7 ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่าง
ต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การรับรู้ในคุณค่า ประโยชน์ในการใช้งาน ความสะดวก และความพึงพอใจที่
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1: กรอบแนวคิดของงานวิจัยเรื่อง การรับรู้ในคุณค่า ประโยชน์ในการใช้งาน ความสะดวก  
   และความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์ 
   อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
               ตัวแปรอิสระ                   ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความตั้งใจในการใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง 

(Continued intention  
to use) 

การรับรู้ในคุณค่า (Perceived value) 
- คุณค่าด้านอารมณ์ (Emotional value) 
- คุณค่าด้านสังคม (Social value) 
- คุณค่าด้านความคุ้มค่า (Value for money) 
- คุณค่าด้านคุณภาพ (Quality value) 

ประโยชน์ในการใช้งาน 
(Utilitarian benefits) 

ความสะดวก 
(Convenience) 

 

 

 

 

ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 
 

 

 

 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง การรับรู้ในคุณค่า ประโยชน์ในการใช้งาน ความสะดวก และความพึงพอใจที่

มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าตามล าดับ ดังนี้ 
 
3.1 ประเภทของงำนวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) โดยใช้วิธีการ
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Method) ด้วยแบบสอบถามปลายปิดที่สร้างจากการทบทวนงานวิจัยในอดีต
และผ่านการตรวจสอบเครื่องมือ เพ่ือมุ่งค้นหาข้อเท็จจริงจากการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ในคุณค่า 
ประโยชน์ในการใช้งาน ความสะดวก และความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้
แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีตัวแปรที่ศึกษา 
ได้แก่ 
 3.1.1 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความตั้งใจในการใช้อย่างต่อเนื่อง 
(Continued intention to use) 

3.1.2 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ การรับรู้ในคุณค่า (Perceived 
Value) ประกอบด้วยคุณค่าด้านอารมณ์ (Emotional Value) คุณค่าด้านสังคม (Social Value) 
คุณค่าด้านความคุ้มค่า (Value for Money) และคุณค่าด้านคุณภาพ (Quality value) ประโยชน์ใน
การใช้งาน (Utilitarian Benefits) ความสะดวก (Convenience) และความพึงพอใจ (Satisfaction) 
 
3.2 ประชำกรและตัวอย่ำง 
 3.2.1 ประชำกรและตัวอย่ำง 

ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มี
ประสบการณ์ในการใช้งานแอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์ 

3.2.2 ขนำดตัวอย่ำง 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) โดยการทดสอบแบบสอบถามกับกลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 40 ชุด และค านวณหาค่าของ Partial R2 เพ่ือน าไปประมาณค่าของขนาดตัวอย่าง
โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป G*Power ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สร้างจากสูตรของ Cohen (1977) ผ่าน
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพจากนักวิจัยเป็นจ านวนมากส าหรับการก าหนดขนาดตัวอย่างให้
ถูกต้องและทันสมัย (Howell, 2010 และนงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) จากการประมาณค่าตัวอย่างโดย
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มีค่า Partial R2 เท่ากับ 0.0976164 ค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) เท่ากับ 0.0960876 ความน่าจะ
เป็นของความคลาดเคลื่อนในการทดสอบประเภทหนึ่ง (α) เท่ากับ 0.05 จ านวนตัวแปรท านาย 
เท่ากับ 7 อ านาจการทดสอบ (1-ß) เท่ากับ 0.95 (Cohen, 1962) จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
235 ตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลส ารองเพ่ิมเติมจ านวน 15 ตัวอย่าง รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 250 
ตัวอย่าง  

3.2.3 กำรสุ่มตัวอย่ำง 
ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย

แจกแบบสอบถาม และท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มาร่วมงานมหกรรม
บ้านและคอนโด ครั้งที่ 39 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 4 – 7 ตุลาคม 2561 โดย
ผู้วิจัยได้มีการเจาะจงคัดเลือกเฉพาะตัวอย่างที่เคยมีประสบการณ์ในการใช้งานแอปพลิเคชั่นด้าน
อสังหาริมทรัพย์ โดยมีสอบถามตัวอย่างเบื้องต้นเพ่ือให้ได้ตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการใช้งาน
แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยใช้ค าถามคัดกรองตัวอย่าง 
(Screening Question) ว่า “ท่านเคยใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์หรือไม่” หากตอบว่า 
“เคย” ผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือจากตัวอย่างในการกรอกข้อมูลในแบบสอบถามจนครบจ านวน 250 
ตัวอย่าง 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 3.3.1 องค์ประกอบของแบบสอบถำม 
 เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ส าหรับการศึกษา คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง
แบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ดังแสดงในภาคผนวก ข) 
ตรวจสอบเนื้อหาของค าถามและทดสอบแบบสอบถามเพ่ือหาความเชื่อมั่นของค าถาม เพ่ือพิจารณา
ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจต่อค าถามในแบบสอบถามตรงกัน และมีเนื้อหาครบถ้วนที่จะใช้
สอบถาม โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน (Structure-
Undisguised Questionnaire) เป็นแบบสอบถามปลายปิด (ดังแสดงในภาคผนวก ก) และได้แบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลหรือข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ในการใช้
งานแอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ และแอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้าน
อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้งานถี่มากที่สุด ลักษณะของค าถามเป็นค าถามแบบปลายปิดที่ใช้มาตรวัดนาม
บัญญัติ (Nominal) และมาตรวัดจัดล าดับ (Ordinal) โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกค าตอบที่ตรง
กับความเป็นตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด มีจ านวนทั้งหมด 7 ข้อ 
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 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกับการรับรู้ในคุณค่า ประโยชน์ในการใช้งาน ความสะดวก และ
ความพึงพอใจ ลักษณะของค าถามเป็นค าถามแบบปลายปิดที่ใช้มาตรวัดแบบอันตรภาค (Interval 
Scale) โดยมีตัวเลือกท่ีแบ่งเป็นระดับและได้ให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ระดับ 1 หมายถึง ค่าที่น้อย
ที่สุด และระดับ 5 คือ ค่าท่ีมากท่ีสุด มีจ านวนทั้งสิ้น 25 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับความตั้งใจในการใช้อย่างต่อเนื่อง ลักษณะของค าถามเป็น
ค าถามแบบปลายปิดที่ใช้มาตรวัดแบบอันตรภาค โดยมีตัวเลือกที่แบ่งเป็นระดับและได้ให้คะแนนแต่
ละระดับตั้งแต่ระดับ 1 หมายถึง ค่าที่น้อยที่สุด และระดับ 5 คือ ค่าที่มากท่ีสุด มีจ านวนทั้งสิ้น 5 ข้อ 
 3.3.2 กำรตรวจสอบเครื่องมือ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา และความเชื่อมั่นของแบบสอบถามให้แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา ดังนี้  

- กำรตรวจสอบควำมตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity) ผู้วิจัยได้น าเสนอแบบสอบถาม
ทีไ่ด้มีการสร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วน
และความสอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถามให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะศึกษา ทั้งนี้ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาแบบสอบถาม มีดังนี้ 

1) คุณวิชุดา จิตร์นุ่ม       กรรมการผู้จัดการ บริษัท DD ASSET จ ากัด 
2) คุณกมลวรรณ ตันติเสรีพัฒนา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท รีวิวทรัพย์ออนไลน์ 
จ ากัด 
3) คุณวรัมพร ชัยสิทธิ์       ผู้จัดการฝ่ายจัดหาทรัพย์ บริษัทสยามทรัพย์ จ ากัด  

- กำรตรวจสอบควำมเชื่อม่ัน (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดสอบ เพ่ือให้
แน่ใจว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจตรงกันและตอบค าถามได้ตามความเป็นจริงทุกข้อ รวมทั้ง
ข้อค าถามมีความเที่ยงตรงทางสถิติวิธีการทดสอบกระท าโดยการทดลองน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูล
จากกลุ่มผู้บริโภคท่ีเคยใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 40 ตัวอย่าง หลังจากนั้นจึงน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ความเชื่อมั่นแบบสอบถามโดยใช้สถิติ และพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของค าถามในแต่ละด้าน ดังแสดงในตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1: ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม 
 

ปัจจัย 
ค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำค 

ข้อ 
กลุ่มทดลอง 

(n=40) 
ข้อ 

กลุ่มตัวอย่ำง 
(n=250) 

การรับรู้ในคุณค่า (Perceived value) 
- คุณค่าด้านอารมณ์ (Emotional value) 
- คุณค่าด้านสังคม (Social value) 
- คุณค่าด้านความคุ้มค่า (Value for 
money) 
- คุณค่าด้านคุณภาพ (Quality value) 
ประโยชน์ในการใช้งาน (Utilitarian 
benefits) 
ความสะดวก (Convenience) 
ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
ความตั้งใจในการใช้งานต่อไป  
(Continued intention to use) 

 
4 
4 
4 
 
3 
 
 
5 
4 
4 
4 

 
0.879 
0.829 
0.749 

 
0.742 

 
 

0.801 
0.712 
0.715 
0.825 

 
4 
4 
4 
 
3 
 
 
5 
4 
4 
4 

 
0.815 
0.844 
0.766 

 
0.782 

 
 

0.845 
0.789 
0.854 
0.921 

 
 เกณฑ์การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (α) มีค่าระหว่าง 0 <α< 1 ผลจาก
การทดสอบค่าความเชื่อม่ัน พบว่า ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเมื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
ทดลอง (Pilot test) จ านวน 40 ตัวอย่าง มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในแต่ละด้านเท่ากับ 
0.712-0.879 และกลุ่มตัวอย่างจ านวน 250 ชุด ค าถามในแต่ละตัวแปรมีระดับความเชื่อมั่นระหว่าง 
0.766 – 0.921 ซึ่งผลของค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของทั้งสองกลุ่มตัวอย่างเป็นไปตาม
เกณฑ ์(Nunnally, 1978) 
 
3.4 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 สถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

3.4.1 กำรวิเครำะห์สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive statistics analysis) ซึ่งได้น าไปใช้เพ่ือ
อธิบายลักษณะของข้อมูลที่ปรากฏในแบบสอบถาม ซึ่งค่าสถิติเชิงพรรณนาที่น ามาใช้จะเหมาะสมกับ
ลักษณะและมาตรวัดของข้อมูลในแต่ละส่วน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ในการใช้งานแอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ และ
แอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้งานถี่มากที่สุด ใช้มาตรวัดนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) และมาตรวัดจัดล าดับ (Ordinal Scales) วิเคราะห์โดยการแจกแจงจ านวน 
(Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage) 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การรับรู้ในคุณค่า 
ประโยชน์ในการใช้งาน ความสะดวก และความพึงพอใจ ใช้มาตรวัดแบบอันตรภาค (Interval) 
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

ส่วนที่ 3 ความตั้งใจในการใช้อย่างต่อเนื่อง ใช้มาตรวัดแบบอันตรภาค (Interval) วิเคราะห์
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

3.4.2 กำรวิเครำะห์สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics Analysis) เนื่องจากการศึกษา
ครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงอิทธิพลของการรับรู้ในคุณค่า ประโยชน์ในการใช้งาน ความสะดวก และความ
พึงพอใจ กับตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจในการใช้อย่างต่อเนื่อง ที่ใช้มาตรวัดอันตรภาคเช่นเดียวกัน 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  เป็น
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Y) จ านวน 1 ตัว กับตัวแปรอิสระ (X) 
ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป เป็นเทคนิคทางสถิติท่ีอาศัยความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรมาใช้ในการ
ท านาย โดยเมื่อทราบค่าตัวแปรหนึ่งก็สามารถท านายอีกตัวแปรหนึ่งได้สามารถเขียนให้อยู่ในรูป
สมการเชิงเส้นตรงในรูปคะแนนดิบ คือ  Ý = b0 + b1X1 + b2X2 +…+ bkXk 

 เมื่อ Ý  คือ คะแนนพยาการณ์ของตัวแปรตาม Y 
  b0 คือ ค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 
                b1,…,bk คือ น้ าหนักคะแนนหรือสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ

ตัวที่ 1 ถึงตัวที่ k ตามล าดับ 
  X0,…,Xk คือ คะแนนตัวแปรอิสระตัวที่ 1 ถึงตัวที่ k 
  k คือ จ านวนตัวแปรอิสระ 

 



บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่อง การรับรู้ในคุณค่า ประโยชน์ในการใช้งาน ความสะดวก และความพึงพอใจที่

มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในบทนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามและผล
การทดสอบสมมติฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

ผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 250 ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6  มีอายุ 31-40 ปี  จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 67.2 ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของ
ธุรกิจหรือประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001-
55,000 บาท จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2  มีความถี่ในการใช้งานแอปพลิเคชั่นในการท า
ธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ 3-5 ครั้งต่อเดือน จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 และ
แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้งานถี่มากท่ีสุด คือ DDproperty จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อย
ละ 58.4 ดังแสดงในตาราง 4.1 

 
ตารางที่ 4.1: ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 250) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

เพศ ชาย 111 44.4 
 หญิง 139 55.6 
อายุ ต่ ากว่า 21 ปี 9 3.6 
 21– 30 ปี 70 28.0 
  31 – 40 ปี 130 52.0 
 41 – 50 ปี 39 19.5 
อายุ 51 – 60 ปี 20 8.0 
 60 ปี ขึ้นไป  12 4.8 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ): ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 250) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี 15 6.0 
 ปริญญาตรี 168 67.2 
 สูงกว่าปริญญาตรี 67 26.8 
อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 14 5.6 
 เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 99 45.0 
 พนักงานบริษัทเอกชน  86 34.4 
 ข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
28 11.2 

 แม่บ้าน/พ่อบ้าน   20 8.0 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............. 3 1.2 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 15,000 บาท 5 2.0 
 15,001-25,000 บาท 20 8.0 
 25,001-35,000 บาท 46 18.4 
 35,001-45,000 บาท 70 28.0 
 45,001-55,000 บาท 75 31.2 
 55,001 บาท ขึ้นไป 34 13.6 

ความถี่ในการใช้งาน 
แอปพลิเคชั่นในการท า 
ธุรกรรมด้าน 
อสังหาริมทรัพย์ 

น้อยกว่า 3 ครั้ง/เดือน  87 34.8 
3-5 ครั้ง/เดือน 95 38.0 

6-8 ครั้ง/เดือน    51 20.4 

มากกว่า 8 ครั้ง/เดือน 17 6.5 
แอปพลิเคชั่นที่ใช้ในการ
ท าธุรกรรมด้าน
อสังหาริมทรัพย์ถี่มากที่สุด 

DDproperty  141 56.4 
Baania App  51 20.4 
MAP MEASURE PRO  24 9.6 

 LANDSMAPS  15 6.0 
 iGetPlace 19 7.6 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............. 3 1.2 
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4.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ว่า การรับรู้ในคุณค่า ประโยชน์ในการใช้งาน ความสะดวก และ

ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) มี
ผลการวิเคราะห์และมีความความของสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี้ 

Sig.  หมายถึง ระดับนัยส าคัญ 
R2   หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการพยากรณ์ 
S.E.  หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
b    หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ในสมการที่เขียนในรูปคะแนนดิบ 
ß  หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน 
Tolerance  หมายถึง ค่าที่สภาพของกลุ่มของตัวแปรอิสระในสมการมีความสัมพันธ์กัน 

          VIF  หมายถึง ค่าที่สภาพของกลุ่มของตัวแปรอิสระในสมการมีความสัมพันธ์กัน 
 
ตารางที่ 4.2: การวิเคราะห์แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใน

การใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจัย Mean S.D. 
ความต้ังใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง 

b S.E. ß t Sig. Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี - - .260 .253 - 1.028 .305 - - 
การรับรู้ในคณุค่าด้าน
อารมณ ์

3.273 .556 .046 .074 .046 0.622 .535 .431 2.322 

การรับรู้ในคณุค่าด้าน
สังคม 

3.852 .7081 .128 .072 .122 1.772 .078 .502 1.993 

การรับรู้ในคณุค่าด้าน
ความคุ้มค่า 

3.844 .6379 .199 .066 .182 2.731 .007* .532 1.881 

การรับรู้ในคณุค่าด้าน
คุณภาพ 

3.845 .6747 .154 .070 .138 2.185 .030* .588 1.700 

ประโยชน์ในการใช้
งาน 

3.787 .7092 .247 .043 .323 5.759 .000* .750 1.333 

ความสะดวก 3.770 .7201 .198 .073 .176 2.626 .009* .524 1.909 
ความพึงพอใจ 3.845 .6548 .191 .079 .159 2.226 .012* .544 1.809 

R2 = .545, F= 38.479, *p<0.05           
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  ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้
แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การรับรู้ในคุณค่าด้านความคุ้มค่า (Sig. = .007) การรับรู้ในคุณค่าด้าน
คุณภาพ (Sig. = .030) ประโยชน์ในการใช้งาน (Sig. = .000) ความสะดวก (Sig. = .009)  และความ
พึงพอใจ (Sig. = .012)  โดยประโยชน์ในการใช้งาน (ß = .323) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้
แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด รองลงมา 
ได้แก่ การรับรู้ในคุณค่าด้านความคุ้มค่า (ß = .182) ความสะดวก (ß = .176) ความพึงพอใจ (ß 
= .159) และการรับรู้ในคุณค่าด้านคุณภาพ (ß = .138) ตามล าดับ ส่วนการรับรู้คุณค่าด้านอารมณ์ 
(Sig. = 0.535) และด้านสังคม (Sig. = 0.078) ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้าน
อสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

นอกจากนี้ สัมประสิทธิ์การก าหนด R2 =.545 แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ในคุณค่าด้านความ
คุ้มค่า การรับรู้ในคุณค่าด้านคุณภาพ ประโยชน์ในการใช้งาน ความสะดวก และความพึงพอใจ 
สามารถพยากรณ์อิทธิพลที่มีต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 54.5 ที่เหลืออีกร้อยละ 45.5 เป็นผลสืบเนื่องจากตัว
แปรอื่นท่ีไม่ได้น ามาศึกษา 
 เมื่อตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน ท าให้เงื่อนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยที่ว่า ตัวแปร
อิสระทุกตัวต้องเป็นอิสระกันไม่เป็นจริง จึงท าให้เกิดปัญหาที่เรียกว่า Multicollinearity ซึ่งการเกิด
ปัญหา Multicollinearity จะท าให้สัมประสิทธิ์ความถดถอยเปลี่ยนไป เมื่อมีตัวแปรอิสระในสมการ
เพ่ิมข้ึน และท าให้สัมประสิทธิ์ความถดถอยมีเครื่องหมายตรงกันข้ามกับที่ควรจะเป็น (กัลยา  
วานิชย์บัญชา, 2546) ดังนั้น ก่อนน าตัวแปรอิสระใดๆ เข้าสู่สมการถดถอยควรพิจารณารายละเอียด
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระก่อนว่า แต่ละตัวมีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด โดยใช้วิธีการ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ โดยการตรวจสอบค่า Variance Inflation Factor (VIF) 
ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว 

ทั้งนี้ ค่า Tolerance มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 ถ้าค่า Tolerance เข้าใกล้ 1 แสดงว่า ตัวแปรเป็น
อิสระจากกัน แต่ถ้าค่า Tolerance เข้าใกล้ 0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระ
อ่ืนๆ ในการศึกษาครั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า Tolerance ของตัวแปรอิสระ มีค่า
เท่ากับ .431-.750 ซึ่งมีค่าต่ ากว่าเกณฑ์ข้ันต่ าคือ > 0.40 (Allison, 1999) แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มี
ความสัมพันธ์กัน และจากการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor 
(VIF) ซึ่งค่า VIF ที่มีค่าเกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง  (Zikmund, Babin, 
Carr & Griffin, 2013, p.590) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีค่าตั้งแต่ 1.333–
2.322 ซึ่งจึงไม่เกิดปัญหา Multicollinearity 
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จากผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุที่ระดับนัยส าคัญ .05 เพ่ือทดสอบค่าทางสถิติของค่า
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ (Independent) 7 ด้าน ได้แก่ การรับรู้คุณค่าด้านอารมณ์ (X1) การ
รับรู้คุณค่าด้านสังคม (X2) การรับรู้ในคุณค่าด้านความคุ้มค่า  (X3) การรับรู้ในคุณค่าด้านคุณภาพ (X4) 
ประโยชน์ในการใช้งาน (X5) ความสะดวก (X6) และความพึงพอใจ (X7)  ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใน
การใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง (Y) สามารถเขยีนให้อยู่ในรูปสมการเชิงเส้นตรง
ในรูปคะแนนดิบเพื่อท านายความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ได้
ดังนี้  

Ý (ความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง) = .260 + .247 
(ประโยชน์ในการใช้งาน) + .199 (การรับรู้ในคุณค่าด้านความคุ้มค่า) +.198 (ความสะดวก) + .191 
(ความพึงพอใจ) + .154 (การรับรู้ในคุณค่าด้านคุณภาพ) 

จากสมการเชิงเส้นตรงดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ค่าสัมประสิทธิ์ (b) ของประโยชน์ในการใช้
งาน เท่ากับ .247 การรับรู้ในคุณค่าด้านความคุ้มค่า เท่ากับ .199 ความสะดวก เท่ากับ .198 ความ
พึงพอใจ เท่ากับ .191 และการรับรู้ในคุณค่าด้านคุณภาพ เท่ากับ .154 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวก 
ถือว่า มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่าง
ต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน  โดยมีความสัมพันธ์ดังนี้ 

หากเพ่ิมปัจจัยประโยชน์ในการใช้งาน 1 หน่วย ในขณะที่ปัจจัยอ่ืนๆ คงที่ ความตั้งใจในการ
ใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องจะเพ่ิมขึ้นเป็น .247 หน่วย  

หากเพ่ิมปัจจัยการรับรู้คุณค่าด้านความคุ้มค่า 1 หน่วย ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ คงที่ ความตั้งใจ
ในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องจะเพ่ิมข้ึนเป็น .199 หน่วย  

หากเพ่ิมปัจจัยความสะดวก 1 หน่วย ในขณะที่ปัจจัยอ่ืนๆ คงท่ี ความตั้งใจในการใช้
แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องจะเพ่ิมข้ึนเป็น .198 หน่วย  

หากเพ่ิมปัจจัยความพึงพอใจ 1 หน่วย ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ คงที่ ความตั้งใจในการใช้
แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องจะเพ่ิมข้ึนเป็น .191 หน่วย  

และ หากเพ่ิมปัจจัยการรับรู้ในคุณค่าด้านคุณภาพ 1 หน่วย ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ คงที่ ความ
ตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องจะเพ่ิมขึ้นเป็น .154 หน่วย ซึ่งผลการ
วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปดังภาพที่ 4.1 
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การรับรู้คุณค่า (Perceived value) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1: สรุปผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
จากผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่า การรับรู้ในคุณค่าด้านอารมณ์ 

ด้านสังคม ด้านความคุ้มค่า และด้านคุณภาพ ประโยชน์ในการใช้งาน ความสะดวก และความพึง
พอใจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังแสดงในตารางที่ 4.3  

 
 
 

ประโยชน์ในการใช้งาน (Utilitarian 
benefits) (ß = .323, Sig. = .000*) 

คุณค่าด้านสังคม (Social value) 
(ß = .122, Sig. = .078) 

ความตั้งใจในการใช้
อย่างต่อเนื่อง 
(Continued  

intention to use) 

ความสะดวก (Convenience)                
(ß = .176, Sig. = .009*) 

หมายถึง ส่งผล/มผีล/มีอิทธิพล 
หมายถึง ไมส่่งผล/ไม่มผีล/ไม่มีอิทธิพล 
 

 

คุณค่าด้านความคุ้มค่า (Value for money) 
(ß = .182, Sig. = .007*) 
 
 
คุณค่าด้านคุณภาพ (Quality value) 
 (ß = .138, Sig. = .030*) 
 
 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
 (ß = .159, Sig. = .012*) 

คุณค่าด้านอารมณ์ (Emotional value)  
(ß = .046, Sig. = .535) 
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ตารางที่ 4.3: สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของการรับรู้ในคุณค่า ประโยชน์ในการใช้งาน ความ
สะดวก และความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้าน
อสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. การรับรู้ในคุณค่าด้านอารมณ์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้
แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

2. การรับรู้ในคุณค่าด้านสังคมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้
แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

3. การรับรู้ในคุณค่าด้านความคุ้มค่ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจใน
การใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

4. การรับรู้ในคุณค่าด้านคุณภาพมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการ
ใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

5. ประโยชน์ในการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้
แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

6. ความสะดวกมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่น
ด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

7. ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่น
ด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ในคุณค่า ประโยชน์ใน
การใช้งาน ความสะดวก และความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้าน
อสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มี
ประสบการณ์ในการใช้งานแอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา จ านวน 
250 คน ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS Statistics Version 20.0 สถิติที่ใช้ส าหรับข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความถ่ี ค่าร้อยละ 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใช้ส าหรับข้อมูลเชิงอ้างอิงเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ซึ่งสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การรับรู้ในคุณค่า ประโยชน์ในการใช้งาน ความสะดวก และความพึงพอใจที่
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 5.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 250 คน พบว่า จ านวน 
250 ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.6  มีอายุ 31-40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 
52.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.2 ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือประกอบ
อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 45.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001-55,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.2  
มีความถี่ในการใช้งานแอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ 3-5 ครั้งต่อเดือน คิดเป็น
ร้อยละ 38.0 และแอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้งานถี่มากที่สุด คือ DD Property คิดเป็น
ร้อยละ 58.4 

5.1.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้
แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ได้แก่ การรับรู้ในคุณค่าด้านความคุ้มค่า การรับรู้ในคุณค่าด้านคุณภาพ 
ประโยชน์ในการใช้งาน ความสะดวก และความพึง โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์อิทธิพลที่มีต่อความ
ตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร คิด
เป็นร้อยละ 54.5 ส่วนการรับรู้คุณค่าด้านอารมณ์และด้านสังคมไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้
แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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5.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression) จากข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 250 คน สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 การรับรู้ในคุณค่าด้านอารมณ์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่น
ด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
การรับรู้ในคุณค่าด้านอารมณ์ไมม่ีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์
อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (ß = .046, Sig. = .535) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ในคุณค่าด้านสังคมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้าน
อสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การ
รับรู้ในคุณค่าด้านสังคมไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่าง
ต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (ß = .122, Sig. = .078) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 

สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ในคุณค่าด้านความคุ้มค่ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้
แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า การรับรู้ในคุณค่าด้านความคุ้มค่ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้าน
อสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (ß = .182, Sig. = .007) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 4 การรับรู้ในคุณค่าด้านคุณภาพมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่น
ด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
การรับรู้ในคุณค่าด้านคุณภาพมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่าง
ต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (ß = .138, Sig. = .030) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 

สมมติฐานที่ 5 ประโยชน์ในการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้าน
อสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ประโยชน์ในการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่าง
ต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (ß = .323, Sig. = .000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 

สมมติฐานที่ 6 ความสะดวกมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้าน
อสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความ
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สะดวกมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร (ß = .176, Sig. = .009) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 7 ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้าน
อสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความ
พึงพอใจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร (ß = .159, Sig. = .012) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
5.3 การอภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง การรับรู้ในคุณค่า ประโยชน์ในการใช้งาน ความสะดวก และความพึงพอใจที่
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้น าผลสรุปการวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยสามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 การรับรู้ในคุณค่าด้านอารมณ์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่น
ด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ในคุณค่าด้านอารมณ์ไมม่ีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้
แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือประกอบอาชีพอิสระจึงอาจจะไม่มีความคล่องตัวในการใช้งาน
อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งอาจจะประสบความยุ่งยากในการใช้งานแอปพลิเคชันในการท า
ธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์จึงท าให้ผู้บริโภคไม่มีความสนใจที่จะใช้งานต่อไป ซึ่งผลการศึกษาในครั้ง
นี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฏฐนันท์ พิธิวัตโชติกุล และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ที่พบว่า 
พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ด้านอารมณ์ออนไลน์ ด้านความต่อเนื่อง และด้านความบันเทิงออนไลน์ไม่
ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร แต่ผล
การศึกษาในครั้งนี้ขัดแย้งกับผลการวิจัยของรัศมาวรรณ ละมัยเกศ และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ที่
พบว่า การรับรู้คุณค่าของช่องทางออนไลน์ ด้านการบริการ ด้านอารมณ์ ด้านการบูรณาการตราสินค้า 
และด้านความสะดวกสบายส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าในเว็บไซต์ที่ให้บริการรวมกลุ่มซื้อออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ในคุณค่าด้านสังคมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่น
ด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
การรับรู้ในคุณค่าด้านสังคมไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่าง
ต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคอาจจะไม่ได้ใช้งานแอปพลิเคชันใน
การท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์เพ่ือท าให้ตนเองดูเป็นมืออาชีพได้รับการยอมรับสังคม หรือให้
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ผู้อื่นรู้สึกประทับใจในตัวของผู้บริโภค จึงท าให้การรับรู้ในคุณค่าด้านสังคมไมส่่งผลต่อความตั้งใจใน
การใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยผล
การศึกษาในครั้งนี้ ขัดแย้งกับผลการวิจัยของ ฐิติมา ศรีเจริญ และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ที่พบว่า 
ปัจจัยการตระหนักรู้ในแฟชั่น การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ด้านคุณค่าทางสังคม และด้านคุณค่าทาง
ประโยชน์การใช้งานมีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ในคุณค่าด้านความคุ้มค่ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้
แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า การรับรู้ในคุณค่าด้านความคุ้มค่ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้าน
อสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่า การใช้งานแอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์นั้น ผู้บริโภคสามารถดาวน์
โหลดมาใช้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ และคุณภาพของแอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรม
ด้านอสังหาริมทรัพย์มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับแอปพลิเคชั่นอ่ืนๆ ที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งผล
การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Chang (2018) ที่พบว่า ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นในการ
ท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ได้รับความคุ้มค่า สามารถด าเนินการด้านธุรกรรมได้ดียิ่งขึ้น รวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ  

สมมติฐานที่ 4 การรับรู้ในคุณค่าด้านคุณภาพมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่น
ด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
การรับรู้ในคุณค่าด้านคุณภาพมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่าง
ต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า  
แอปพลิเคชันในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์มีคุณภาพคงที่ตลอดการใช้งาน อีกท้ังแอปพลิเค
ชันในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ได้รับการออกแบบเป็นอย่างดีและมีคุณภาพมาตรฐาน ซ่ึง
ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับ จิดาภา ทัดหอม และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ที่พบว่า ปัจจัย
คุณภาพของระบบสารสนเทศด้านคุณภาพระบบและการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้บริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร แต่ผลการศึกษาในครั้ง
นี้ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของรัตนา กวีธรรม และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ที่พบว่า คุณค่าตรา
สินค้าด้านการรับรู้คุณภาพไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 5 ประโยชน์ในการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้าน
อสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ประโยชน์ในการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่าง
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ต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่า การใช้บริการ
ธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชันท าให้สามารถค้นหาอสังหาริมทรัพย์รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
สามารถค้นหาและท าธุรกรรมทางด้านอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างหลากหลาย โดยภาพรวมการใช้บริการ
แอปพลิเคชันอสังหาริมทรัพย์ช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดเวลา และท าให้ผู้บริโภคสามารถท าธุรกรรมใน
ด้านอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับ อภิชัย 
ทาก๋อง และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ทีพ่บว่า ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์การใช้งาน ด้านความง่ายของการใช้งาน และปัจจัยคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้าน
ความเป็นส่วนตัวมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดส าหรับมหาชนของ
ผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กชสห ศิรธนธิวัฒน์ และนิตนา  
ฐานิตธนกร (2560) ซึ่งพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบริษัท 
ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ คุณภาพเครือข่าย 
อรรถประโยชน์ที่ได้รับ อรรถประโยชน์ด้านธุรกรรม  

สมมติฐานที่ 6 ความสะดวกมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้าน
อสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความ
สะดวกมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การใช้บริการธุรกรรมด้าน
อสังหาริมทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชันเป็นหนทางท่ีสะดวกในการบริหารจัดการเวลาในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค อีกท้ังยังช่วยให้การเลือกซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภคสามารถกระท าได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่แม่นย า
และทันต่อเวลาในการใช้งาน ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ รัศมิ์ลภัส  
วรเดชธนันกุล และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ที่พบว่า ปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์ด้านความ
สะดวกสบาย ปัจจัยความไว้วางใจด้านการรับรู้ความปลอดภัย และด้านการรับรู้ความเป็นส่วนตัว
ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อแพ็กเกจทัวร์ผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวของผู้บริโภคในจังหวัดระยอง แต่ผล
การศึกษาในครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับ อภิชัย ทาก๋อง และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ที่พบว่า ปัจจัยการ
ยอมรับเทคโนโลยีด้านความสะดวกไม่ส่งผลกับการตัดสินใจใช้บริการการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิด
ส าหรับมหาชนของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานที่ 7 ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้าน
อสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความ
พึงพอใจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคมีความรู้สึกพึงพอใจในประสบการณ์โดยรวมที่ได้จากการ
ใช้งานแอปพลิเคชันในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ จึงท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีและมีความสุข
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กับการใช้งานแอปพลิเคชันในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต ซึ่งผล
การศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรสุดา เอ่ียวทองเพ่ิม และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) 
ที่พบว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจของลูกค้ามีอิทธิพลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ าของลูกค้าบ้าน
ชมนาดสปาสาขาสวนพลู รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิสเรศ ศักดิ์วีระเดชกุล และนิตนา  
ฐานิตธนกร (2560) ที่พบว่า ความพึงพอใจอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการจองท่ีพักผ่าน
แอปพลิเคชัน Airbnb ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อีกท้ังยังสอดคล้องกับผล
การศึกษาของเมทินี จันทร์กระแจะ และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ที่พบว่า ปัจจัยคุณภาพของระบบ
สารสนเทศด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้ 

จากการศึกษาเรื่อง การรับรู้ในคุณค่า ประโยชน์ในการใช้งาน ความสะดวก และความพึง
พอใจที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยประโยชน์ในการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้าน
อสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มากทีสุ่ด ดังนั้น ผู้ประกอบการควรเน้น
ให้ความส าคัญในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่มีประโยชน์ในการใช้งานสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การด าเนินธุรกิจหรือการท างานเป็นหลัก และมีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้าน
อสังหาริมทรัพย์ให้สามารถครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน  เนื่องจากประโยชน์ใน
การใช้งานที่เน้นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ จะสามารถก่อให้เกิดความรู้สึกทางบวกที่
เกิดข้ึนเมื่อใช้แอปพลิเคชั่น และท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจและสนใจที่จะใช้บริการซ้ าใน
อนาคต  

ปัจจัยรองลงอันดับสอง คือ การรับรู้ในคุณค่าด้านความคุ้มค่ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการ
ใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น 
ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในการสร้างการรับรู้ในคุณค่าด้านความคุ้มค่าให้แก่ผู้ใช้บริการ โดย
สร้างประสบการณ์ตรงให้ผู้ใช้บริการทดลองใช้ มีการรีวิวการใช้งานแอปพลิเคชั่นผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ต่างๆ เพ่ือสร้างการรับรู้ถึงความคุ้มค่าในการใช้งานที่ท าให้ผู้ใช้บริการมีเวลามากข้ึนเมื่อใช้
บริการอสังหาริมทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชั่นในการหาอสังหาริมทรัพย์ ท าให้การหาอสังหาริมทรัพย์ได้ดี
ยิ่งขึ้นและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจและใช้บริการซ้ าอีกในอนาคต  

ปัจจัยรองอันดับสาม คือ ความสะดวกมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้าน
อสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้
ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยความสะดวก โดยเน้นการใช้งานที่สะดวกรวดเร็ว ทุกท่ี ทุกเวลา และมี
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ความง่ายต่อการใช้งาน การใช้งานได้อย่างเหมาะสมและไม่ยุ่งยาก โดยการก าจัดและลดความยุ่งยาก
ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่างๆ ของการใช้งานแอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์จะท าให้มีผู้สนใจใช้บริการ
และเกิดการบอกต่อมากยิ่งข้ึน 

ปัจจัยรองอันดับสี่ คือ ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้าน
อสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผู้ประกอบการควรพัฒนา
แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์ให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกประทับใจหรือพอใจทุกครั้งเมื่อได้ใช้บริการ 
เนื่องจากการให้บริการนั้นตรงตามท่ีผู้รับบริการนั้นปรารถนา ความรู้สึกของผู้ที่รับบริการในทุกครั้งที่
ตรงตามความคาดหวังไว้จึงสามารถท าให้เกิดความพึงพอใจได้ ผู้ประกอบการมีการปรับปรุงพัฒนา
แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้สามารถท าให้เกิดความพึงพอใจได้   
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรจัดให้มีบริการให้ค าแนะน าการใช้งานแอปพลิเคชันในการท าธุรกรรม
ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสม เพ่ือตอบข้อสงสัยตรงประเด็นในการใช้งาน ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้บริการ
เกิดความพึงพอใจต่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานและน าไปสู่การใช้งานแอปพลิเคชันในการท า
ธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง 
 ปัจจัยรองอันดับห้า คือ การรับรู้ในคุณค่าด้านคุณภาพมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้
แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น 
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ควรมุ่งเน้นพัฒนา
แอปพลิเคชั่นมีคุณภาพคงที่ตลอดการใช้งาน และมีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานได้รับการยอมรับจาก
สากล เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีให้ความส าคัญกับเรื่องมาตรฐานและคุณภาพของ
แอปพลิเคชั่นเป็นหลักในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
 
5.5 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาเรื่อง การรับรู้ในคุณค่า ประโยชน์ในการใช้งาน ความสะดวก และความพึง
พอใจที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ผลการศึกษาในครั้งนี้เป็นประโยชน์และสามารถขยายต่อไปในทัศนะที่
กว้างขึ้น ผู้วิจัยขอน าเสนอข้อเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจ นักวิจัย หรือนักวิชาการควรศึกษาถึงปัจจัยความ
เสียสละที่เก่ียวข้องกับทางด้านการเงิน (Non-monetary Sacrifices) ที่มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของ
ผู้บริโภค เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่มีประโยชน์ในการน าไปปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้วิจัยหรือ
นักวิชาการควรศึกษาเชิงพัฒนาการของความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่าง
ต่อเนื่องของผู้บริโภค โดยใช้การศึกษาระยะยาว (Longitudinal Study) เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบและ
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ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
ของผู้บริโภค ซึ่งสามารถพยากรณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคตจากการน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน  
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ภาคผนวก ก: แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
เรื่อง การรับรู้ในคุณค่า ประโยชน์ในการใช้งาน ความสะดวก และความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อ

ความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

 
แบบสอบถามชุดนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ในคุณค่า 

ประโยชน์ในการใช้งาน ความสะดวก และความพึงพอใจที่มี อิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้
แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
วิชา บธ. 715 การศึกษาเฉพาะบุคคล หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทางผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ให้สัมภาษณ์ ในการให้ข้อมูลที่ตรงกับสภาพ
ความเป็นจริงมากที่สุด โดยที่ข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และใช้เพ่ือประโยชน์ทาง
การศึกษาเท่านั้น   

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการให้สัมภาษณ์ มา ณ โอกาสนี้   
             นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
ค าถามคัดกรองคุณสมบัติ 
1. ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑล ใช่หรือไม่ 

 1) ใช่    2) ไม่ใช่ (จบการตอบแบบสอบถาม) 
2. ท่านเคยใช้แอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ 

 1) เคย    2) ไม่เคย (จบการตอบแบบสอบถาม) 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด 
1. เพศ 
 1) ชาย    2) หญิง 
2. อายุ   

 1) ต่ ากว่า 21 ปี   2) 21 – 30 ปี  3) 31 – 40 ปี   
 4) 41 – 50 ปี        5) 51 - 60 ปี  6) 61 ปี ขึ้นไป 
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3. ระดับการศึกษา  
  1) ต่ ากว่าปริญญาตรี           2) ปริญญาตรี    3) สูงกว่าปริญญาตรี 
4. อาชีพ 

 1) นักเรียน/นักศึกษา   2) เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ  
 3) พนักงานบริษัทเอกชน  4) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
 5) แม่บ้าน/พ่อบ้าน      6) เกษียณอายุ                    
 7) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......................... 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 1) ต่ ากว่า 15,000 บาท  2) 15,000 – 25,000 บาท 
 3) 25,001 – 35,000 บาท  4) 35,001 – 45,000 บาท   
 5) 45,001 - 55,000 บาท   6) 55,001 บาท ขึ้นไป 

6. ความถี่ในการใช้งานแอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ของท่าน  
 1) น้อยกว่า 2 ครั้ง/เดือน  2) 2-5 ครั้ง/เดือน 
 3) 6-9 ครั้ง/เดือน    4) มากกว่า 9 ครั้ง/เดือน  

7. แอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านใช้งานถี่มากท่ีสุด (เลือกตอบ 1 ข้อ) 
 1) DDproperty   2) Baania App  
 3) MAP MEASURE PRO  4) LANDSMAPS   
 5) iGetPlace   6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................... 
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ส่วนที ่2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้าน
อสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง 
ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  

โดยมีความหมายในการเลือกดังนี้ 
    5  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยมากที่สุด   

4  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยมาก 
3  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยปานกลาง   
2  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยน้อย 
1  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นในการท า
ธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย            เห็นด้วย                                         
มากที่สุด           น้อยที่สุด                                          

การรับรู้ในคุณค่า (Perceived value) 
- ด้านอารมณ์ (Emotional value: EV) 

1. แอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งใน
แอปพลิเคชั่นที่ท่านชอบใช้งาน 

(5) (4) (3) (2) (1) 

2. แอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ท าให้ท่านมี
ความสนใจอยากใช้งานต่อไป 

(5) (4) (3) (2) (1) 

3. ท่านรู้สึกผ่อนคลายเมื่อใช้งานแอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรม
ด้านอสังหาริมทรัพย์ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

4. ท่านมีความรู้สึกที่ดีต่อการใช้งานแอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรม
ด้านอสังหาริมทรัพย์ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

- ด้านสังคม (Social value: SV) 

5. การใช้งานแอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์
ท าให้ท่านรู้สึกว่า ท่านได้รับการยอมรับ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

6. การใช้งานแอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์
ท าให้ท่านได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ดียิ่งข้ึน 

(5) (4) (3) (2) (1) 

7. การใช้งานแอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์
ท าให้เพื่อนหรือคนที่ท่านรู้จักรู้สึกประทับใจ 

(5) (4) (3) (2) (1) 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นในการท า
ธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย            เห็นด้วย                                         
มากที่สุด           น้อยที่สุด                                          

8. การใช้บริการแอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้าน
อสังหาริมทรัพย์ท าให้ท่านดูเป็นมืออาชีพ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

- ด้านความคุ้มค่า (Value for money: VM) 

9. แอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์นี้สามารถ
ดาวน์โหลดมาใช้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 

(5) (4) (3) (2) (1) 

10. การใช้บริการธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชั่นนี้
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

11. คุณภาพของแอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้าน
อสังหาริมทรัพย์มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับแอปพลิเคชั่นอ่ืนๆ 
ที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

(5) (4) (3) (2) (1) 

12. แอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์นี้มีความ
คุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

- ด้านคุณภาพ (Value for quality: VQ) 

13. แอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์มีคุณภาพ
คงท่ีตลอดการใช้งาน 

(5) (4) (3) (2) (1) 

14. แอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ได้รับการ
ออกแบบเป็นอย่างดี 

(5) (4) (3) (2) (1) 

15. แอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ประโยชน์ในการใช้งาน (Utilitarian benefits: UB) 

16. การใช้บริการธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชั่น
ท าให้ท่านด าเนินการค้นหาอสังหาริมทรัพย์รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

(5) (4) (3) (2) (1) 

17. การใช้บริการแอปพลิเคชั่นอสังหาริมทรัพย์ช่วยให้ท่าน
สามารถท าธุรกรรมในด้านอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(5) (4) (3) (2) (1) 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นในการท า
ธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย            เห็นด้วย                                         
มากที่สุด           น้อยที่สุด                                          

18. การใช้บริการแอปพลิเคชั่นอสังหาริมทรัพย์ช่วยให้ท่าน
สามารถค้นหาและท าธุรกรรมทางด้านอสังหาริมทรัพย์ได้อย่าง
หลากหลาย 

(5) (4) (3) (2) (1) 

19. โดยภาพรวมการใช้บริการแอปพลิเคชั่นอสังหาริมทรัพย์ช่วยให้
ท่านประหยัดเวลา 

(5) (4) (3) (2) (1) 

20. แอปพลิเคชั่นอสังหาริมทรัพย์ช่วยให้การเลือกอสังหาริมทรัพย์
ของท่านง่ายขึ้น 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ความสะดวก (Convenience: C) 
22. การใช้บริการธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชั่น

เป็นหนทางที่สะดวกในการบริหารจัดการเวลาของท่าน 
(5) (4) (3) (2) (1) 

23. การใช้บริการธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชั่น
ท าให้ท่านได้รับความสะดวกสบาย 

(5) (4) (3) (2) (1) 

24. แอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ช่วยให้การ
เลือกอสังหาริมทรัพย์ของท่านง่ายขึ้น 

(5) (4) (3) (2) (1) 

25. การใช้บริการธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชั่น
นั้นสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของท่าน 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ความพึงพอใจ (Satisfaction: S) 
26. ในภาพรวม ท่านรู้สึกพึงพอใจในประสบการณ์การใช้งาน

แอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ 
(5) (4) (3) (2) (1) 

27. จากประสบการณ์โดยรวม ท่านมีความรู้สึกท่ีดีต่อการใช้งาน
แอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

28. จากประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรม
ด้านอสังหาริมทรัพย์ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจอย่างยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

29. ท่านมีความสุขกับการใช้งานแอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรม
ด้านอสังหาริมทรัพย์ 

(5) (4) (3) (2) (1) 
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ส่วนที ่3 ความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง 
ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  

โดยมีความหมายในการเลือกดังนี้ 
    5  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยมากที่สุด   

4  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยมาก 
3  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยปานกลาง   
2  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยน้อย 
1  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

ความตั้งใจในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง  
(Continued intention to use: CNU) 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย            เห็นด้วย                                         
มากที่สุด           น้อยที่สุด                                          

1. ท่านคิดท่ีจะใช้บริการธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ผ่าน
แอปพลิเคชั่นในอนาคต 

(5) (4) (3) (2) (1) 

2. ท่านมีแนวโน้มที่จะให้ข้อเสนอแนะในเชิงบวกเก่ียวกับการใช้
บริการธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชั่น 

(5) (4) (3) (2) (1) 

3. ท่านมีความตั้งใจที่จะใช้แอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้าน
อสังหาริมทรัพย์ในการค้นหาอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านต้องการ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

4. ท่านจะแนะน าแอปพลิเคชั่นในการท าธุรกรรมด้าน
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่เพ่ือนร่วมงานและสมาชิกในครอบครัว
ของท่าน 

(5) (4) (3) (2) (1) 

 
** ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลา ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ** 
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ภาคผนวก ข:  
จดหมายแสดงผลการพิจารณาแบบสอบถาม 
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วันที่ 15 ธันวาคม 2561 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณาค าถามเพ่ือใช้ในแบบสอบถามส าหรับงานวิจัย 
 
เรียน  คุณวิชุดา จิตร์นุ่ม        

กรรมการผู้จัดการ บริษัท DD ASSET จ ากัด 
  
 กระผมนายปิยศักดิ์ ขุนหมื่น นักศึกษาปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ก าลังด าเนินการค้นคว้าอิสระเรื่อง การรับรู้ในคุณค่า ประโยชน์ในการใช้งาน ความสะดวก และความ
พึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กระผมได้เล็งเห็นว่า ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางโดยตรงด้าน
อสังหาริมทรัพย์และมีประสบการณ์ตรงทางด้านการซื้อขาย รวมถึงการรีวิวอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น 
กระผมจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการพิจารณาเนื้อหาและความเหมาะสมของค าถามใน
แบบสอบถามการวิจัยดังกล่าว หากท่านได้พิจารณาแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว และเห็นว่า ค าถามใน
แบบสอบถามมีความเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัย กระผมใคร่ขอให้ท่านลงนามรับรอง
การพิจารณาแบบสอบถาม 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์พิจารณาแบบสอบ และลงนามรับรองผลการ
พิจารณาแบบสอบถาม 

      ด้วยความเคารพอย่างสูง 
 
ลงชื่อ ………………………………….. 
        (นายปิยศักดิ์ ขุนหมื่น) 

 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ ………………………………………………….. 

          (คุณวิชุดา จิตร์นุ่ม)        
                กรรมการผู้จัดการ บริษัท DD ASSET จ ากัด 
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วันที่ 15 ธันวาคม 2561 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณาค าถามเพ่ือใช้ในแบบสอบถามส าหรับงานวิจัย 
 
เรียน  คุณกมลวรรณ ตันติเสรีพัฒนา 

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท รีวิวทรัพย์ออนไลน์ จ ากัด 
  
 กระผมนายปิยศักดิ์ ขุนหมื่น นักศึกษาปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ก าลังด าเนินการค้นคว้าอิสระเรื่อง การรับรู้ในคุณค่า ประโยชน์ในการใช้งาน ความสะดวก และความ
พึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กระผมได้เล็งเห็นว่า ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางโดยตรงด้าน
อสังหาริมทรัพย์และมีประสบการณ์ตรงทางด้านการซื้อขาย รวมถึงการรีวิวอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น 
กระผมจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการพิจารณาเนื้อหาและความเหมาะสมของค าถามใน
แบบสอบถามการวิจัยดังกล่าว หากท่านได้พิจารณาแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว และเห็นว่า ค าถามใน
แบบสอบถามมีความเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัย กระผมใคร่ขอให้ท่านลงนามรับรอง
การพิจารณาแบบสอบถาม 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์พิจารณาแบบสอบ และลงนามรับรองผลการ
พิจารณาแบบสอบถาม 

      ด้วยความเคารพอย่างสูง 
 
ลงชื่อ ………………………………….. 
        (นายปิยศักดิ์ ขุนหมื่น) 

 
 

   ผู้ทรงคุณวุฒิ ………………………………………………….. 
     (คุณกมลวรรณ ตันติเสรีพัฒนา)  
         ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  
   บริษัท รีวิวทรัพย์ออนไลน์ จ ากัด 
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วันที่ 15 ธันวาคม 2561 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณาค าถามเพ่ือใช้ในแบบสอบถามส าหรับงานวิจัย 
 
เรียน  คุณวรัมพร ชัยสิทธิ์       
  ผู้จัดการฝ่ายจัดหาทรัพย์  บริษัทสยามทรัพย์ จ ากัด  
  
 กระผมนายปิยศักดิ์ ขุนหมื่น นักศึกษาปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ก าลังด าเนินการค้นคว้าอิสระเรื่อง การรับรู้ในคุณค่า ประโยชน์ในการใช้งาน ความสะดวก และความ
พึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชั่นด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กระผมได้เล็งเห็นว่า ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางโดยตรงด้าน
อสังหาริมทรัพย์และมีประสบการณ์ตรงทางด้านการซื้อขาย รวมถึงการรีวิวอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น 
กระผมจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการพิจารณาเนื้อหาและความเหมาะสมของค าถามใน
แบบสอบถามการวิจัยดังกล่าว หากท่านได้พิจารณาแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว และเห็นว่า ค าถามใน
แบบสอบถามมีความเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัย กระผมใคร่ขอให้ท่านลงนามรับรอง
การพิจารณาแบบสอบถาม 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์พิจารณาแบบสอบ และลงนามรับรองผลการ
พิจารณาแบบสอบถาม 

      ด้วยความเคารพอย่างสูง 
 
ลงชื่อ ………………………………….. 
        (นายปิยศักดิ์ ขุนหมื่น) 

 
 

   ผู้ทรงคุณวุฒิ ………………………………………………….. 
          (คุณวรัมพร ชัยสิทธิ์)        
        ผู้จัดการฝ่ายจัดหาทรัพย์  
        บริษัทสยามทรัพย์ จ ากัด  
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ-นามสกุล   นายปิยศักดิ์ ขุนหมื่น 
Name & Last name  Mr. Piyasak Khunmuen 
 
อีเมล    Piyasak.khun@bumail.net 
 
วัน เดือน ปีเกิด   26 ตุลาคม 2536 
Date of Birth   Oct 26, 1993 
 
สถานที่ติดต่อ   51 ซอย 4 (ภาณุรังษี) ต้าบลปากน ้า อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ             

จังหวัด สมุทรปราการ 10270 
Address   51 Soi 4 (Panurangsi), Paknam Sub District,  

Muang Samut Prakan District, Samut Prakan 10270 
 
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา  

การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

Education   Bachelor of Business Administration in Marketing  
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