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บทคดัย่อ 
 

จากการวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้กบัการตดัสนิใจจองคอนโดมเินียมก่อนการขายจรงิของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร
โดยใชแ้บบสอบถามทีม่คี่าความเชื่อมัน่ 0.79-0.82 เป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน 
ใช้การวิเคราะห์ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ความแปรปรวนทางเดียว และ                         
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 

ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิ มอีายุ 25-34 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบั
การศกึษาปรญิญาตร ีหรอื เทยีบเท่า มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอื
เทยีบเท่า 30,000 บาท การสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการ โดยรวมอยู่ระดบัมากทีสุ่ด ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้
โดยรวมอยู่ระดบัดมีาก และการตดัสนิใจจองคอนโดมเินียมก่อนการขายจรงิโดยรวมอยู่ระดบัมากทีส่ดุ  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคเพศหญิงมกีารตดัสนิใจสูงกว่าเพศชาย อายุ 25-34 ปี มกีาร
ตดัสนิใจสงูกว่าอายุ 35-44 ปี สถานภาพโสดมกีารตดัสนิใจสงูกว่าสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญา
ตรมีกีารตดัสนิใจสงูกว่าระดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า อาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ มกีารตดัสนิใจต ่า
กว่าพนักงานเอกชน และธุรกจิส่วนตวั/เจ้าของกจิการและรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 30,000 บาท              
มีการตัดสินใจสูงกว่ารายได้ 50,001-70,000 บาท การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย                  
การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การขายโดยใช้พนักงานขาย การประชาสมัพนัธ์  และการตลาดทางตรง และ
ภาพลักษณ์ตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติ ด้านความชื่นชอบ และด้านความเป็นเอกลักษณ์                        
มคีวามสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งสงู ในทศิทางเดยีวกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 
ค าส าคญั: การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ การตดัสนิใจจอง คอนโดมเินียม 
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Abstract 
 

The objectives of the research were as follows: 1) to study the demographic factors regarding 

decision-making at the condominium presale stage among consumers in the Bangkok metropolitan area; 

2) to analyze the Integrated Marketing Communication (IMC) factors which affected decision-making of 

condominium consumers, and 3) to analyze the brand image factors affected the level of decision-making 

with regard to condominium presales in the Bangkok metropolitan area. A questionnaire was employed as 

the research methodology and was distributed among a sample of four hundred respondents and the 

reliability of the test questionnaire was valued at 0. 760-0.819. The statistics used for analysis included 

frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA and Pearson Product Moment 

Correlation (r).  

The study revealed that the majority were females, aged between twenty five to thirty four single, 

graduated with a Bachelor’s degree or equivalent are worked for private companies. The respondents 

earned an amount of less than or equal to 30,000 Baht for their monthly income. They expressed a high 

level of agreement with Integrated Marketing Communication, brand image and the aspect of decision 

making and condominium presale factors. 

The results of hypothesis testing found that female consumers, aged twenty five to thirty four had 
a higher level of decision-making than male consumers aged thirty five to forty four. Moreover, with a 
higher ratio of differences participants at a decision-making a level on marital status, which single has a 
higher single to married. The aspects of the education, occupation and income also had an effect on the 
decision-making. The consumers who graduated with a Master’s degree or higher had a higher level of 
decision-making level than those with a Bachelor’s degree or equivalent.  The private company employees 
and self-employed had a higher levels of decision-making level than government officers and state 
enterprise employees. In terms of lower monthly income, the decision-making level at an amount of less 
than or equal to 30,000 baht and 50,001 to 70,000 baht. With Integrated Marketing Communication (IMC), 
the factors of condominium presale, such as advertising, promotion, sales by sales people, public relations, 
and direct marketing were regarded as affecting the level of decision at a moderate level and at a 
statistically significant level 0.05. The brand image factors of condominium presales, included the admire 
action and identity were at a level and moderate affected the level of decision- making at significant level 
of 0.05. 

 
Keyword: Integrated Marketing Communication, Brand Image, Decision-Making, Condominium 
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บทน า 
ปจัจุบนัผู้บรโิภคมคีวามต้องการคอนโดมเินียมเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง เป็นผลมาจากรูปแบบการใช้ชวีติ            

ที่เปลี่ยนไป ค่าครองชีพที่สูงขึ้น และเพื่อการลงทุนในทรพัย์สนิที่จะมมีูลค่าสูงขึน้ในระยะยาว  โดยเฉพาะตาม             
แนวเสน้ทางรถไฟฟ้า และย่านใจกลางเมอืง ซึง่มผีลต่อการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของผูซ้ือ้
คือ ชื่อเสียงของผู้ประกอบการ ท าเลที่ตัง้ ราคาขายที่เหมาะสม รูปแบบโครงการ และการออกแบบห้อง                   
(คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย. 2556) ดงันัน้ ทางผู้ประกอบการจะต้องแข่งขนักนัในเรื่องการ
ออกแบบหอ้ง การควบคุมตน้ทุน และการตัง้ราคาขายใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของประชากรทีต่อ้งการ
ทีอ่ยู่อาศยัประเภทคอนโดมเินียม นอกจากนี้ทางผูป้ระกอบการต้องปรบัตวั  และปรบัแผนด าเนินธุรกจิ ตลอดจน
การใชก้ลยุทธท์างการตลาดมากขึน้ เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย 

รปูแบบของทีอ่ยู่อาศยัทีเ่รยีกว่า คอนโดมเินียม จงึเป็นทีต่อ้งการของตลาดทีอ่ยู่อาศยั และมมีากมายหลาย
รูปแบบตามความเหมาะสม ทัง้ราคาและคุณภาพ ทางผูป้ระกอบการจงึต้องมกีารแข่งขนักนัสงู เพื่อใหส้นิคา้เป็น             
ที่น่าสนใจและดงึดูดใจใหก้บัลูกค้ามากที่สุด ทัง้การวางต าแหน่งทีต่ัง้ รูปแบบของคอนโดมเินียม เพื่อให้ตรงกบั
ความต้องการของกลุ่มลูกคา้ที่วางไว ้ทัง้รูปแบบและสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ท าให้ผู้บรโิภคเกดิพฤตกิรรม 
การตอบรบักบัสนิค้าและบรกิารที่ผู้ประกอบการวาดหวงัไว้ เพราะคอนโดมเินียมเป็นอสงัหารมิทรพัย์ที่มมีูลค่า
ค่อนข้างสูง และต้องอยู่อาศยัเป็นระยะเวลายาว ผู้บริโภคจงึมคีวามจ าเป็นต้องใช้รายละเอยีดและขอ้มูล ต่างๆ               
ในการประกอบการตดัสนิใจซือ้ เพื่อใหไ้ดร้บัสนิคา้และบรกิารตามทีผู่บ้รโิภคตอ้งการ  

การสื่ อสารการตลาดเชิงบู รณาการ  เ ป็นการสื่ อสารทางการตลาดที่ ส ามารถติด ต่อก ลุ่ม  
เป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล อกีทัง้ยงัเป็นการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัลูกคา้ ประกอบดว้ย 
การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ ์และการตลาดทางตรง (Schultz, 
1993 อา้งถงึในเสรวีงษ์มณฑา, 2547) 

ในปจัจุบนั “ภาพลกัษณ์ของบรษิัท (Developer Image)”   หรอื “ความเชื่อมัน่ในตราสนิค้า” นับเป็นอกี
หนึ่งตวัแปรส าคญัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้คอนโดมเินียม เพราะดว้ยสนิคา้ประเภทอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นสนิค้าที่มี
ราคาสงู กลุ่มลูกค้าจะต้องศกึษาหาขอ้มลูทีม่ากขึน้ เพื่อประกอบการตดัสนิใจ ดงันัน้ การสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บั
แบรนดจ์งึถอืเป็นประเดน็หลกัทีห่ลายองค์กรใหค้วามสนใจ ซึง่ภาพลกัษณ์ของธุรกจิคอนโดมเินียมทีพ่งึประสงค์ 
(Wish Image or Desired Image) ประกอบด้วย ความเชื่อมัน่ในแบรนด์บริษัท ประสบการณ์ ความช านาญ 
ชื่อเสยีงของบรษิทัศกัยภาพบุคลากรของบรษิทั และความรบัผดิชอบต่อสงัคม (แบรนด ์บฟัเฟท. 2560: ออนไลน์)  

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจศกึษาการสือ่สารแบบบรูณาการทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ
จองคอนโดมเินียมก่อนการขายจรงิของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อหาขอ้มูลว่ามปีจัจยัใดบ้างที่จะท าให้
ธุรกิจคอนโดมิเนียมประสบความส าเร็จ ทัง้ในด้านยอดขายและการตัดสินใจจองของผู้บริโภค ดังนัน้ถ้า
ผูป้ระกอบการทราบว่าอะไรคอืปจัจยัทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รโิภคและสามารถน าปจัจยั
เหล่านี้มาก าหนดเป็นกลยุทธท์างการตลาด ส าหรบัใชใ้นการด าเนินธุรกจิ เพื่อทีจ่ะสรา้งมลูค่าใหก้บัผูป้ระกอบการ 
อกีทัง้ยงัเป็นแนวทางใหผู้ท้ีจ่ะท าการศกึษาน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจจองคอนโดมิเนียมก่อนการขายจริงของผู้บริโภคในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 
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2. เพื่อศกึษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจจองคอนโดมเินียมก่อน
การขายจรงิของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษาภาพลกัษณ์ตราสนิค้าทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจจองคอนโดมเินียมก่อนการขายจรงิ
ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ลกัษณะทางประชากร ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
ทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจจองคอนโดมเินียมก่อนการขายจรงิของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ก า ร สื่ อ ส า ร ก า ร ต ล า ด แบบบู รณ าก า ร มี ค ว า ม สัม พัน ธ์ กับ ก า ร ตั ด สิน ใ จ จ อ ง ค อน โ ด 
มเินียมก่อนการขายจรงิของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

3. ภาพลกัษณ์ตราสนิค้ามคีวามสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจเลือกจองคอนโดมเินียมก่อนการขายจรงิของ
ผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากร ผู้ศึกษาขออ้างอิงจากอดุลย์ จตุรงคกุล ลกัษณะประชากรศาสตร์
รวมถึงเพศ อายุ วงจรชวีติครอบครวั การศึกษา รายได้ ลกัษณะดงักล่าวมคีวามส าคญัต่อนักการตลาดเพราะ
เกีย่วพนักบัอุปสงค ์(Demand) ในตวัสนิคา้ทัง้หลาย การเปลีย่นแปลงทางประชากรศาสตรช์ีใ้หเ้หน็ถงึการเกดิขึน้
ใหม่ของตลาดใหม่ และตลาดอื่นกจ็ะหมดไปหรอืลดความส าคญัลง 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ผู้ศึกษาขออ้างอิงจาก เสรี                   
วงษ์มณฑา แนวความคิดของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ( Integrated Marketing Communication)               
การสือ่สารดว้ยวธิ ี“การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ” เป็นกลยุทธว์ธิกีารสือ่สารแนวใหม่ทีห่ลายภาคธุรกจินิยม
น ามาใชก้นัอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เขา้ถงึผู้บรโิภคเป้าหมายใหไ้ด้มากทีสุ่ด โดยจุดมุ่งหมายสูงสุด คอื เพื่อสรา้ง
ภาพพจน์โดยรวมของสนิคา้ บรกิาร และองคก์ร ซึง่สามารถสรา้งภาพพจน์เชงิบวกใหเ้กดิขึน้ในใจของผูบ้ริโภคได ้
กจ็ะเป็นเครื่องมอืส าคญั ที่ช่วยสนับสนุนงานด้านการตลาดการขายและเป็นที่มาของยอดขาย  ซึ่งส่งผลถึงการ
เติบโตของธุรกิจต่อเนื่องไปถึงความส าเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย  ซึ่งประกอบด้วย                
1) การโฆษณา 2) การขายโดยพนักงานขาย 3) การส่งเสรมิการขาย 4) การประชาสมัพนัธ ์5) การตลาดทางตรง 
ดงันัน้ ผูศ้กึษาจงึน าองคป์ระกอบดงักล่าวมาในการศกึษาครัง้นี้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินค้า ผูศ้กึษาขออา้งองิจาก Keller ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ 
(Brand Image) เป็นภาพโดยรวมของแบรนด ์มกัจะเป็นภาพลกัษณ์ทีถู่กสรา้งขึน้โดยเชงิบวกจากนักการตลาดที่
พยายามเชื่อมโยงความมเีอกลกัษณ์ที่เกี่ยวพนักบัแบรนด์ ให้ติดอยู่ในความทรงจ าและการจดจ าของผู้บริโภค 
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้จะถูกสรา้งขึน้ไดจ้ากหลากหลายวธิ ีเช่น การสรา้งประสบการณ์ใหป้ระชาชนมปีระสบการณ์
และความทรงจ าที่ดกีบัผลติภณัฑ์ บรกิาร องค์การ การอ้างองิจากตวัของแบรนด์เอง ได้แก่ ชื่อสนิค้าหรอืโลโก้ 
รวมทัง้จากการก าหนดตวัตนของแบรนดผ์่านบรษิทัประเทศผูผ้ลติ ตวับุคคลและตวับรษิทั ดงันัน้ผูบ้รโิภคจะเลอืก
ซือ้ หรอืเลอืกส่งต่อขอ้มลูส าหรบัผลติภัณฑท์ีม่ภีาพลกัษณ์ตราสนิค้ามากกว่าผลติภณัฑ์ทีไ่ม่มภีาพลกัษณ์ในเชงิ
บวก ดงันี้ 1) ความแขง็แกร่งทีเ่กี่ยวพนักบัแบรนด์ 2) ความชื่นชอบที่เกี่ยวพนักบัแบรนด์ และ 3) เอกลกัษณ์ที่
เกีย่วพนักบัแบรนด ์
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค ผู้ศึกษาขออ้างอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรตัน์  
การตดัสนิใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลอืกทีจ่ะกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งจากทางเลอืกต่างๆ               
ทีม่อียู่ ซึง่ผูบ้รโิภคมกัจะตอ้งตดัสนิใจในทางเลอืกต่างๆของสนิคา้และบรกิารอยู่เสมอ โดยทีเ่ขาจะเลอืกสนิคา้หรอื
บริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของสถานการณ์ โดยมีขัน้ตอนการตัดสินใจที่เป็นล าดับมีล าดับกระบวนการ               
5 ขัน้ตอน กระบวนการตัดสนิใจซื้อ 5 ขัน้ตอนของบริโภค ดงันี้ 1) การตระหนักถึงปญัหาหรือความต้องการ               
2) การเสาะแสวงหาขอ้มลู 3) การประเมนิทางเลอืก 4) การตดัสนิใจซือ้ และ 5) พฤตกิรรมหลงัการซือ้ 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรในการวจิยัครัง้นี้ คอื ประชากร คอืคนวยัท างานในกรุงเทพมหานครทีต่ดัสนิใจจองคอนโดมเินียม

ก่อนการขายจรงิ ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ ได้แก่ คนวัยท างาน                

ที่ตัดสินใจจองคอนโดมิเนียมก่อนการขายจริงของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอนดงันัน้ผู้วจิยัจงึได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตรค านวณแบบในกรณีที่ไม่ทราบ
จ านวนประชากรทีแ่น่นอน ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที ่95% โดยผูว้จิยัยอมใหเ้กดิความคาดเคลื่อนในการสุม่ตวัอย่างที่
มากทีสุ่ดไดไ้ม่เกนิ 5% (Cochran, 1953 อา้งในอภนิันท ์จนัตะนี, 2550) จากสตูรของ W.G. Cochran โดยผูว้จิยั
จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั 384 คน และส ารองไวเ้ผื่อแบบสอบถามไม่สมบูรณ์อกีจ านวน 16 คน 
รวมกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัทัง้สิน้ 400 คน 

ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย  (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับฉลาก (Lottery 
Method) โดยการจบัฉลากเลอืกเขตจ านวน 5 เขต จากทัง้หมด 50 เขตโดยไม่ใส่คนื เขตทีถู่กจบัฉลากเพื่อใช้ใน
การวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ เขตลาดพรา้ว เขตปทุมวนั เขตหว้ยขวาง เขตยานนาวา และเขตบางซื่อ 

ขัน้ตอนท่ี 2 วิธีการก าหนดตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยเลือกเก็บตัวอย่างในเขต            
ทีเ่ลอืกไวใ้นขัน้ตอนที ่1 จ านวน 5 เขต เขตละ 80 ตวัอย่าง รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน 

ขัน้ตอนท่ี 3 วิธีการก าหนดตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บตัวอย่างในเขต            
ที่เลือกไว้ในขัน้ตอนที่ 2 เจาะจงท าการเลือกเพียงคอนโดมิเนียม อาคาร และสถานที่ท างาน ซึ่งเป็นสถานที่                
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินชวีติของกลุ่มตวัอย่าง 

ขัน้ตอนท่ี 4 วิธีการเลือกตวัอย่างตามสะดวก (Accidental Sampling) โดยเลอืกเกบ็ขอ้มลูจากคนวยั
ท างานทีเ่ลอืกซือ้คอนโดมเินียมทีก่ าหนดไวใ้นขัน้ตอนที ่1 2 และ 3 ทีเ่ตม็ใจและยนิดใีหข้อ้มลูจนครบ 400 ชุด 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครัง้นี้คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) การหาคุณภาพแบบสอบถาม ผูศ้กึษาไดน้ าเสนอต่อผูท้างคุณวฒิทิีเ่ชีย่วชาญ จ านวน 2 ท่าน และ
น าแบบสอบถามที่ได้ปรบัแก้แล้วไปทดลองใช้กบักลุ่มทดลอง (Try Out) ที่มีคุณสมบตัิคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 40 คน แลว้น าขอ้มลูทีไ่ดม้าท าการค านวนหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยพจิารณา
ค่าสมัประสทิธิค์รอนบาคแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่ามคี่าความเชื่อมัน่ 0.79-0.82 

การวเิคราะห์ขอ้มูลผู้ศึกษาใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการวเิคราะห์     
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความต่างค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ             
การวเิคราะหห์าค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 
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ผลการวิจยั 
การวเิคราะหล์กัษณะประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 

อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ผลการวเิคราะหล์กัษณะประชากร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศ
หญงิ อายุ  25-34 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีหรอื เทยีบเท่า อาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน 
และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 30,000 บาท 
 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบดว้ย การโฆษณา การส่งเสรมิ
การขาย การขายโดยใชพ้นกังานขาย การประชาสมัพนัธ ์และการตลาดทางตรงของกลุ่มตวัอย่าง ผลการวเิคราะห์
พบว่า 1) ดา้นการโฆษณา ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ การใชส้ื่อโฆษณา
ตามป้ายกลางแจง้ เช่น บลิบอรด์ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.34 ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบั
มาก ไดแ้ก่ การใชส้ือ่โฆษณาผ่านทางสือ่สิง่พมิพ ์เช่น หนงัสอืพมิพ์, นิตยสาร, แผ่นพบั เป็นตน้ การใชพ้รเีซน็เตอร์
ทีม่กีารจูงใจผ่านทางสื่อโทรทศัน์ การเป็นสปอนเซอรผ์ูส้นับสนุนตามรายการโทรทศัน์ และการใชส้ื่อโฆษณาผ่าน
ทางวิทยุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 3.23 3.14 และ 2.98 ตามล าดับ 2) ด้านการส่งเสริมการขาย ผู้ตอบ
แบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ ไดแ้ก่ การจองก่อนการขายจรงิจะไดก้ารลดราคา
พิเศษกว่าราคาปกติ การจองก่อนการขายจริงจะได้ของสมนาคุณต่างๆ เช่น เครื่องปรบัอากาศ เฟอร์นิเจอร์            
การจองก่อนการขายจรงิจะไดโ้ปรโมชัน่ร่วมกบับตัรเครดติ เช่น ผ่อนดาวน์ 0% นาน 6 เดอืน เป็นตน้ และการจอง
ก่อนการขายจรงิจะไดค้ปูองส่วนลดพเิศษ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.53 3.53 3.45 และ 3.44 ตามล าดบั 3) ดา้นการ
ขายโดยใช้พนักงานขาย ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากที่สุด ได้แก่ พนักงานขายมี
มารยาทดี พนักงานขายมกีารเอาใจใส่ลูกค้าทัว่ถึง พนักงานขายมกีารให้ค าแนะน าลูกค้า และพนักงานขายมี
บุคลิกภาพดี  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.71 3.66 3.65 และ 3.64 ตามล าดับ 4) ด้านการประชาสมัพนัธ์ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ ไดแ้ก่ การออกบูธในงานมหกรรมบา้นและคอนโด 
การใชด้าราหรอืบุคคลทีม่ชีื่อเสยีงเป็นพรเีซน็เตอร์ การใหข้อ้มูลข่าวสารผ่าน Social Media เช่น Facebook และ
การใหข้่าวสารและความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ ์โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 3.67 3.56 และ 3.47 ตามล าดบั และ 5) 
ดา้นการตลาดทางตรง ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ศูนยบ์รกิารลูกคา้ทาง
โทรศพัท ์Call Center ใหบ้รกิารสอบถามขอ้มลูโครงการ Application บนโทรศพัทม์อืถอื เช่น LINE เพื่อแจง้ความ
เคลื่อนไหวและขา่วสารของโครงการ และการเสนอรายละเอยีดสนิคา้ผ่านทางสื่ออเีมล ์โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.49 
3.42 และ 3.33 ตามล าดบัผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การแจง้สทิธพิเิศษหรอื
มอบสว่นลดพเิศษทาง SMS โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.24 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ประกอบด้วย คุณสมบัติ ความชื่นชอบ และความเป็น
เอกลกัษณ์ของกลุ่มตวัอย่าง ผลการวเิคราะหพ์บว่า 1) ด้านคุณสมบตัิ ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็             
อยู่ในระดบัดมีาก ได้แก่ เลอืกคอนโดมเินียมภายใต้ภาพลกัษณ์ตราสนิค้าที่มกีารใช้วสัดุอุปกรณ์ที่มคีุณภาพสงู 
และเลือกคอนโดมิเนียมภายใต้ภาพลกัษณ์ตราสนิค้าที่มีความทนทาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.49 และ 3.38 
ตามล าดบั รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคดิเห็นอยู่ในระดบัดี ได้แก่ เลือกคอนโดมิเนียมภายใต้
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ทีม่คีวามปลอดภยั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.10 2) ดา้นความชื่นชอบ ผูต้อบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ชื่นชอบคอนโดมิเนียมภายใต้สินค้าที่มีความหรูหรา ชื่นชอบ
คอนโดมิเนียมภายใต้ตราสนิค้าที่มีการใช้เทคโนโลยทีี่ทนัสมยั และชื่นชอบคอนโดมิเนียมภายใต้ภาพลกัษณ์           
ตราสนิค้าที่มรีูปทรงสวยงาม และ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.67 3.44 และ 3.28 ตามล าดบั และ 3) ด้านความเป็น
เอกลกัษณ์ ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก ไดแ้ก่ เลอืกสไตลก์ารตกแต่งคอนโดมเินียม 
ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ทีส่ือ่ถงึตราสนิคา้ได ้โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.29 รองลงมาผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็
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อยู่ในระดับดี ได้แก่ เลือกรูปลักษณ์ของคอนโดมิเนียมที่เป็นเอกลักษณ์ที่สื่อถึงตราสินค้าได้ และชื่นชอบ
คอนโดมเินียมทีม่โีลโกเ้ป็นเอกลกัษณ์ทีส่ือ่ถงึตราสนิคา้ได ้โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.23 และ 3.16 ตามล าดบั 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัการตัดสนิใจจองคอนโดมิเนียมก่อนการขายจริง ของผู้บริโภคในพื้นที่
กรุงเทพมหานครของกลุ่มตวัอย่าง ผลการวเิคราะหพ์บว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการตดัสนิใจ
จองคอนโดมเินียมก่อนการขายจรงิ ของผู้บรโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัเหน็
ดว้ยอย่างยิง่ ไดแ้ก่ การตดัสนิใจจองคอนโดมเินียมโดยทีไ่ดศ้กึษาและส ารวจขอ้มลูจากหลายๆ ทีแ่ลว้ กระบวนการ
คดิอย่างรอบคอบแล้วก่อนการตดัสนิใจจองคอนโดมเินียม ปรกึษาบุคคลภายในครอบครวัก่อนการตดัสนิใจจอง
คอนโดมเินียม และตดัสนิใจจองคอนโดมเินียม เพราะเวบ็ไซตข์องบรษิทัทีส่ามารถเขา้ถงึไดโ้ดยตรง โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.71 3.68 3.62 และ 3.26 ตามล าดบั 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะทางประชากร ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจจองคอนโดมิเนียมก่อนการขายจริงของผู้บริโภคในพื้นที่
กรุงเทพมหานครต่างกนั แบ่งเป็นสมมตฐิานย่อย 6 ขอ้ ไดด้งันี้ 

ด้านเพศ ผู้บรโิภคเพศหญงิในพืน้ที่กรุงเทพมหานครมกีารตดัสนิใจจองคอนโดมเินียมก่อนการขายจรงิ 
ไดแ้ก่ กระบวนการคดิอย่างรอบคอบแลว้ก่อนการตดัสนิใจจองคอนโดมเินียม การตดัสนิใจจองคอนโดมเินียมโดยที่
ไดศ้กึษาและส ารวจขอ้มูลจากหลายๆ ทีแ่ลว้ ปรกึษาบุคคลภายในครอบครวัก่อนการตดัสนิใจจองคอนโดมเินียม 
และการตัดสินใจจองคอนโดมิเนียมเพราะชื่อเสียง เนื่องจากเพศหญิงมีความละเอียดรอบคอบในการศึกษา                 
หาขอ้มลูของคอนโดมเินียม รวมถงึขอ้มลูของการเดนิทางโดยดจูากรปูแบบและวถิชีวีติในการใชช้วีติประจ าวนัของ
เพศหญิง เช่น กิจวตัรประจ าวนัในเรื่องของการแต่งตัวที่มีความพิถีพถิันและใช้ระยะเวลาค่อนขา้งมาก ท าให้                
การเลอืกคอนโดมเินียมตอบโจทย์ในการใช้ชวีติที่ต้องมคีวามคล่องตวัได้มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ  
อภญิญา เสมเสรมิบุญ (2551) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัการตดัสนิใจเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในย่านถนนทองหล่อ 
กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมปีจัจยัการตดัสนิใจเลอืกซือ้คอนโดมเินียมใน
ย่านถนนทองหล่อ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  
 ด้านอายุ ผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครทีม่อีายุ 25-34 ปี มกีารตดัสนิใจจองคอนโดมเินียมก่อนการ
ขายจริง ได้แก่ กระบวนการคิดอย่างรอบคอบแล้วก่อนการตัดสินใจจองคอนโดมิเนียม การตัดสินใจจอง
คอนโดมเินียมโดยทีไ่ดศ้กึษาและส ารวจขอ้มลูจากหลายๆ ทีแ่ลว้ ปรกึษาบุคคลภายในครอบครวัก่อนการตดัสนิใจ
จองคอนโดมเินียม และการตดัสนิใจจองคอนโดมิเนียมเพราะชื่อเสยีง มากกว่าอายุ 35-44 ปี อายุ 45-54 ปี และ
อายุ 55 ปีขึ้นไป เนื่องจากผู้บริโภคที่มอีายุ 25-34 ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่จะมบีุคลิกชอบความ
สะดวกสบายท าให้การอยู่อาศัยในรูปแบบคอนโดมิเนียมจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการตัดสินใจจอง
คอนโดมเินียม และเป็นกลุ่มทีย่งัอยู่ในช่วงของการเริม่ต้นการท างานจงึยงัมเีงนิเกบ็ไม่มากพอนักส าหรบัการซื้อ
บา้น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ แครยีา ภู่พฒัน์ (2551) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพลในการตดัสนิใจ
เลอืกซื้อรถยนต์ โตโยต้า นิว วอิอส ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุ
ต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกซือ้รถยนต์ โตโยตา้ นิว วอิอส ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 ด้านสถานภาพ ผู้บรโิภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มสีถานภาพโสดมกีารตดัสนิใจจองคอนโดมเินียม
ก่อนการขายจรงิได้แก่ กระบวนการคดิอย่างรอบคอบแลว้ก่อนการตดัสนิใจจองคอนโดมเินียม การตดัสนิใจจอง
คอนโดมเินียมโดยทีไ่ดศ้กึษาและส ารวจขอ้มลูจากหลายๆ ทีแ่ลว้ ปรกึษาบุคคลภายในครอบครวัก่อนการตดัสนิใจ
จองคอนโดมเินียม และการตดัสนิใจจองคอนโดมเินียมเพราะชื่อเสยีง มากกว่าสถานภาพสมรส เนื่องจากคนทีม่ี
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สถานภาพโสดจะตดัสนิใจซือ้ดว้ยบุคคลเพยีงคนเดยีวหรอืมบีดิามารดาเป็นทีป่รกึษา และการอยู่อาศยัจะอยู่เพยีง
คนเดยีวท าใหข้นาดของคอนโดมเินียมถอืว่าเหมาะสมและเพยีงพอต่อการใชช้วีติ ซึง่ไม่เหมาะกบัผูท้ีม่คีรอบครวั
ใหญ่ทีอ่ยู่กนัหลายคน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชิฌาย ์ธนอจัฉรานนัท ์(2553) ทีไ่ดท้ าการศกึษาสว่นประสม
ทางการตลาดทีผู่บ้รโิภคใชใ้นการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม ในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ี
สถานภาพสมรสต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ทีต่่างกนั 
 ด้านการศึกษา ผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรมีกีารตดัสนิใจจอง
คอนโดมเินียมก่อนการขายจรงิ ได้แก่ กระบวนการคดิอย่างรอบคอบแล้วก่อนการตดัสนิใจจองคอนโดมเินียม              
การตดัสนิใจจองคอนโดมเินียมโดยทีไ่ดศ้กึษาและส ารวจขอ้มลูจากหลายๆ ทีแ่ลว้ ปรกึษาบุคคลภายในครอบครวั
ก่อนการตัดสินใจจองคอนโดมิเนียม และการตัดสินใจจองคอนโดมิเนียมเพราะชื่อเสียง  มากกว่าผู้ที่มีระดบั
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี เนื่องจากผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี                    
เป็นกลุ่มทีม่รีะดบัการศกึษาทีค่่อนขา้งสงู จงึมกีระบวนการคดิและผ่านการหาขอ้มูลมาแลว้ อกีทัง้ต าแหน่งหน้าที่
การงานที่อยู่ในช่วงของการเริ่มเป็นผู้บริหารท าให้สถานะทางการเงินค่อนข้างมัน่คง การตัดสินใจจอง
คอนโดมเินียมจงึตดัสนิใจได้ไม่ยาก ซึ่งไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ วณีา ถิระโสภณ (2558) ที่ได้ท าการศกึษา 
ปจัจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้บา้นจดัสรร ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่าการตดัสนิใจเลอืก
ซือ้บา้นจดัสรรในเขตกรุงเทพ                ในกรณีทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั 
 ด้านอาชีพ ผู้บรโิภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีธุรกจิส่วนตวั/เจ้าของกจิการมกีารตดัสนิใจจอง
คอนโดมเินียมก่อนการขายจรงิ ได้แก่ กระบวนการคดิอย่างรอบคอบแล้วก่อนการตดัสนิใจจองคอนโดมเินียม            
การตดัสนิใจจองคอนโดมเินียมโดยทีไ่ดศ้กึษาและส ารวจขอ้มลูจากหลายๆ ทีแ่ล้ว ปรกึษาบุคคลภายในครอบครวั
ก่อนการตดัสนิใจจองคอนโดมเินียม และการตดัสนิใจจองคอนโดมเินียมเพราะชื่อเสยีง มากกว่าอาชพีขา้ราชการ/
พนักงานรฐัวสิาหกจิ และอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน เนื่องจากผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครทีม่อีาชพีธุรกจิ
ส่วนตวั/เจา้ของกจิการ ส่วนใหญ่จะมกีารคดิวางแผนถงึเรื่องการซือ้เพื่อเกรง็ก าไรในการขายต่อในอนาคตเลง็เหน็
ถงึช่องทางในการท ารายไดอ้กีทางหนึ่ง จงึท าใหม้กีารตดัสนิใจมากกว่ากลุ่มอาชพีอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ เพญ็ประภา ทาใจ (2556) ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัการตลาดเชงิบรูณาการทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อบา้น
เดีย่วของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปรมิณฑล ผลการศกึษาพบว่า อาชพีทีแ่ตกต่างมอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้บา้นเดีย่วแตกต่างกนั โดยพบว่ามอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน/ พนกังานธนาคาร รอ้ยละ 33.25 
 ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 30,000 บาท ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร มกีารตดัสนิใจจองคอนโดมเินียมก่อนการขายจรงิ ไดแ้ก่ กระบวนการคดิอย่างรอบคอบแลว้ก่อน
การตดัสนิใจจองคอนโดมเินียม การตดัสนิใจจองคอนโดมเินียมโดยทีไ่ดศ้กึษาและส ารวจขอ้มูลจากหลายๆ ทีแ่ลว้ 
ปรกึษาบุคคลภายในครอบครวัก่อนการตดัสนิใจจองคอนโดมเินียม และการตดัสนิใจจองคอนโดมิเนียมเพราะ
ชื่อเสยีง มากกว่าผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 – 50,000 บาท รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดือน 50,001 – 70,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 70,001 – 90,000 บาท เนื่องจากผู้บริโภคในพื้นที่
กรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 30,000 บาท มรีายไดท้ีไ่ม่ไดส้งูมากนักทีจ่ะซือ้บ้าน 
คอนโดมเินียมจงึเป็นอกีหนึ่งทางเลอืก และดว้ยการท าการตลาดของผูป้ระกอบการคอนโดมเินียมในเรื่องของราคา
และเรทการผ่อนต่อเดอืนทีค่่อนขา้งต ่า ท าใหก้ารยื่นสนิเชื่อจากธนาคารมโีอกาสกูผ้่านค่อนขา้งสงู ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ณัชพล กติกาวงศ์ขจร (2556) ที่ได้ท าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกซื้อบ้านทาวน์โฮม              
ในจงัหวดัปทุมธานี พบว่า ปจัจยั ส่วนบุคคลดา้นรายได้ทีแ่ตกต่างกนัของครอบครวัส่งผลต่อการพจิารณาปจัจยั 
สว่นประสมทางการตลาดของผูซ้ือ้และผูพ้จิารณาซือ้แตกต่างกนัมากทีส่ดุ  
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 สมมติฐานข้อท่ี 2 การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจจองคอนโดมเินียม
ก่อนการขายจรงิของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบดว้ย 
การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนักงานขาย การประชาสมัพันธ์ และการตลาดทางตรง             
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 กับการตัดสินใจจอง
คอนโดมเินียมก่อนการขายจรงิของผู้บรโิภคในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร เนื่องจากการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ มีการใช้สื่อหลากหลายช่องทางโดยสื่อแต่ละช่องทางมีความน่าสนใจ และตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้รโิภค ประกอบกบัการท าโปรโมชัน่ทีด่งึดูดใจ พรอ้มทัง้พนักงานขายมบีุคลกิภาพทีด่ ีแต่งกายด ีมคีวามสภุาพ
อ่อนน้อมท าใหลู้กคา้อยากพบปะสนทนาดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เหมสุดา สนัตมิติร (2558) โดยศกึษา
เรื่อง การกลยุทธ์การสื่อสาร ทางการตลาดแบบบูรณาการ(IMC) ส าหรบัผู้ประกอบการธุรกิจรถจกัรยานยนต์
บิ๊กไบค์ในเขต กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถจกัรยานยนต์ประเภทบิก๊ไบคข์องผูบ้รโิภค ในระดบัปานกลาง โดยมเีครื่องมอืทีส่่งผล
ต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้มากทีสุ่ด คอืดา้นโฆษณาผ่าน Fan Page (Website) สามารถสื่อสารและโต้ตอบกบั
ลูกคา้ไดท้นัทซีึง่เมื่อน ามาวเิคราะหจ์ะพบว่า การโฆษณาในดา้นสื่อโฆษณาผ่าน Fan Page (Website) ถอืว่าเป็น
การสรา้งโอกาสใหก้บัผูบ้รโิภคไดร้บัรูใ้นตราสนิคา้ในวงกวา้ง และเพื่อใหผู้บ้รโิภคหรอืผูซ้ือ้กบัผูข้ายเกดิปฏสิมัพนัธ์
ไดเ้รว็และสะดวกมากขึน้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 3 ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกจองคอนโดมิเนียม                
ก่อนการขายจรงิของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ประกอบดว้ย ดา้นคุณสมบตั ิ
ด้านความชื่นชอบ และด้านความเป็นเอกลกัษณ์ มีความสมัพนัธ์ระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกนั กบัการ
ตัดสินใจเลือกจองคอนโดมิเนียมก่อนการขายจริงของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  อย่างมีนัยส าคัญ                 
ทางสถติ ิ0.05 เนื่องจากภาพลกัษณ์ตราสนิคา้เป็นส่วนหนึ่งทีช่ีว้ดัความน่าเชื่อถอืในการตดัสนิใจซือ้ ไม่ว่าจะเป็น
ในเรื่องของความน่าเชื่อถือในด้านคุณภาพของวสัดุที่ใช้ สิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงรูปแบบการตกแต่ง              
ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคล้วนมีผลต่อการตัดสนิใจทัง้สิ้น ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ  ภัทท์ชนก    
ประตูแกว้ (2556) โดยศกึษาเรื่อง ปจัจยัการตลาดเชงิบรูณาการทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมใกลส้ถานี
รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล ผลการวจิยัพบว่า การสง่เสรมิการตลาด กระบวนการขาย และภาพลกัษณ์
สนิคา้เท่านัน้ ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมใกลส้ถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบักลุ่มผูบ้รโิภคเพศหญงิเป็นส าคญั เน่ืองจากเพศหญงิเป็นเพศทีม่ี
ความสนใจ และเป็นผูท้ีม่บีทบาทในการตดัสนิใจจองคอนโดมเินียม จงึควรใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วกบัคอนโดมเินียมทีค่รบ
ทุกดา้นแก่ผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ 

2. ระดบัรายได้ที่ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท ถือเป็นระดบัรายได้ที่อยู่ในช่วงที่มีการตัดสินใจ              
จองคอนโดมเินียมก่อนการขายจรงิเป็นอย่างด ีผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัผูม้รีายไดก้ลุ่มนี้ เพื่อค านึงถงึ
การตัง้ราคาของคอนโดมเินียม 

3. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบักลุ่มอาชพีนักธุรกจิ/เจา้ของกจิการเป็นหลกั ควรมกีารค านึงถงึ
ในเรื่องของสิง่อ านวยความสะดวกส่วนกลาง เช่น ฟงักช์ัน่ของหอ้งควรปรบัเป็นหอ้งท างาน หรอืส่วนกลางควรมี
พืน้ทีส่ าหรบัการนัง่ท างาน เป็นตน้ 
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4. การตลาดทางตรงมคีวามสมัพนัธส์ูงทีสุ่ดกบัการตดัสนิใจจองคอนโดมเินียม ดงันัน้ ผู้ประกอบการ   
ควรมุ่งเน้นไปทาง Call Center ผู้ที่รบัเรื่องและให้ข้อมูลได้ชดัเจน รวมถึงช่องทาง Application ที่ต้องมีการให้
ขอ้มลูทีช่ดัเจน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่องจากผู้ศึกษาได้รับความเมตตาและกรุณาอย่างสูงจาก              
อาจารย์ ดร.เศรษฐวสัภุ์ พรมสทิธิ ์อาจารย์ทีป่รกึษาสารนิพนธ ์ที่ได้เสยีสละเวลาใหค้ าปรกึษาแนะน าตรวจสอบ 
และแก้ไขขอ้บกพร่องเพื่อน ามาปรบัปรุงให้สารนิพนธ์ฉบบันี้เสรจ็สมบูรณ์  และขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.ธนภูม ิ          
อติเวทิน และอาจารย์ ดร.อจัฉรียา ศกัดิน์รงค์ ที่ได้ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบปรบัปรุง
คุณภาพเครื่องมอืการวจิยัให ้

ผูศ้กึษาขอกราบขอพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และทุกคนในครอบครวัซึง่ใหค้วามสนบัสนุนและคอยใหก้ าลงัใจ
ใหเ้สมอมา ตลอดจนครูอาจารยท์ุกท่านทีป่ระสทิธปิระสาทวชิาความรู้อนัเป็นพื้นฐานส าคญั  ท าให้เกดิผลส าเรจ็            
ในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้ ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทีค่อยช่วยเหลอืและแนะน าในการท าวจิยัมาโดยตลอด 

สดุทา้ยนี้ผูศ้กึษาขอใหง้านวจิยันี้ไดเ้ป็นประโยชน์ส าหรบัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิและผูท้ีส่นใจ 
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