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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและความไว้วางใจต่อตราสินค้าท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้  คือ กลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีอายุ 25 – 55 ปี ที่ เคยซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภท
คอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวาง จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบความแตกต่างโดยการหาค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ข้อที่ 2 การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ด้านการขายโดยใช้พนักงาน และด้านการส่งเสริมการขาย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ตามล าดับ โดยสามารถอธิบายได้ร้อยละ 13.30 ข้อท่ี 3 ความไว้วางใจต่อตราสินค้า ด้านความไว้วางใจในช่ือเสียงของตรา
สินค้า และด้านความไว้วางใจในการส่งมอบสินค้าและบริการของตราสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนว
รถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถ
อธิบายได้ร้อยละ 20.40 
 
ค าส าคัญ: คอนโดมิเนียม การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ความไว้วางใจต่อตราสินค้า 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research are to study the integrated marketing communication and 
brand trust on the purchasing decisions near condominiums located near metro lines in the 
Huaykwang area, among workers in Bangkok. The sample consisted of 4 0 0  consumers, working in 
Bangkok and aged 2 5 -5 5  years, who have bought condominiums located near metro lines in the 
Huaykwang area. A questionnaire was used as a tool for data collection. The statistics for data 
analysis included frequency, percentage, mean and standard deviation. The statistical hypothesis 
testing included a t-test, One-Way Analysis of Variance and multiple regression analysis. The results of 
the hypothesis testing were as follows: (1 ) consumers of different ages had different condominium 
purchasing decisions at a statistically significant level of 0.05; (2) the effect of the Integrated Marketing 
Communication (IMC) on sales by staff and sales promotion to consumers influenced the purchasing 
decisions of condominiums located near the metro line of Huaykwang area among workers in 
Bangkok with a statistically significant level of 0 .0 5  and could be explained by an adjusted R2  at 
1 3 .3 0 % ; (3 )  the effect of brand trust on trust in brand reputation and trust in delivering brand 
products and services to consumers regarding purchasing decisions of condominiums located near 
metro lines in the Huaykwang area among workers in Bangkok with a statistically significant level of 
0.05 and could be explained by an adjusted R2 at 20.40% 
 
Keywords: Condominium, Integrated Marketing Communication, IMC, Brand Trust 
 

บทน า 
ปัจจุบันวิถีทางการใช้ชีวิตของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองใหญ่ ๆ อย่างกรุงเทพมหานครมีความ

เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างยิ่ง การใช้ชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบและต้องการความสะดวกสบายมากข้ึน อีกท้ังยังมี
กลุ่มประชากรจากต่างจังหวัดที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อหางานท า ซึ่งมีจ านวนมากและเพิ่มขึ้น
ทุก ๆ ปี ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เกิดความแออัดของการอยู่อาศัยในเขตชุมชนหรือโซนท่ีพักอาศัย เกิดปัญหาการจราจรติดขัด
จากการใช้รถส่วนตัวมากกว่าการใช้บริการขนส่งสาธารณะ เนื่องจากมีบริการขนส่งสาธารณะที่ไม่ดีพอหรืออยู่ห่างไกล
จากแหล่งที่พักอาศัย ท าให้เกิดความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวรถไฟฟ้าหรือ
ในแหล่งที่มีความสะดวกสบายเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับที่อยู่อาศัยยังถือเป็นปัจจัยส าคัญในการวางรากฐานของการใช้ชีวิต
ในปัจจุบัน จึงเกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรงระหว่างผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการสร้าง
บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมเพื่อจ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภคจ านวนมากมายหลายโครงการกระจายอยู่ทั่วไปในเขต
กรุงเทพมหานคร มีการจัดแคมเปญโปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อจูงใจและเพิ่มยอดขายโครงการให้กับแบรนด์ของตนเอง เน้นการ
เจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภคที่วางแผนจะซื้อท่ีอยู่อาศัย โดยการกระตุ้นผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้เกิดความต้องการที่จะซื้อท่ีอยู่อาศัย 
ซึ่งถือว่าการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นผลดีต่อผู้บริโภคที่สนใจสามารถเลือกซื้อท่ีอยู่อาศัยให้ตรงกับ
ความต้องการและเข้ากับการใช้ชีวิตของตนเองได้ตรงตามความต้องการ มีตัวเลือกมากมายในการเลือกซื้อ ท าให้สามารถ
ซื้อท่ีอยู่อาศัยได้ในราคาที่เหมาะสมกับก าลังซื้อของตัวเอง 
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เมื่อมองลึกลงไปในเขตกรุงเทพมหานครนั้น ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือ 
COVID-19 แต่ความต้องการที่อยู่อาศัยก็ยังเป็นคงมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม 
เนื่องจากคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่จะมีท าเลที่ตั้งของโครงการอยู่ใจกลางเมือง อยู่ในบริเวณแหล่งธุรกิจหรือใกล้อาคาร
ส านักงานต่าง ๆ อยู่ในท าเลที่สามารถเดินทางได้สะดวก ใกล้แหล่งชุมชนห้างสรรพสินค้า และใกล้กับบริการขนส่ง
สาธารณะที่ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง เช่น ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) และ
รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน (ARL) ซึ่งท้ังสามช่องทางถือเป็นบริการขนส่งสาธารณะที่ดีในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น และ
คอนโดมิเนียมยังมีราคาที่ถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮ้าส์ที่อยู่ในบริเวณหรือท าเลเดียวกัน ถึงแม้ว่า
บ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮ้าส์จะมีพื้นที่และขนาดพื้นที่ใช้สอยที่มากกว่าคอนโดมิเนียม แต่คอนโดมิเนียมก็มาพร้อมกับสิ่ง
อ านวยความสะดวกสบายให้กับการด าเนินชีวิตที่มากกว่า เหมาะสมกับคนที่ใช้ชีวิตในสังคมเมืองอย่างกรุงเทพมหานคร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตห้วยขวาง ซึ่งเป็นแหล่งที่มีคอนโดแนวรถไฟฟ้าอยู่เป็นจ านวนมาก 

ด้วยเหตุผลที่ผู้วิจัยได้กล่าวมานั้น จึงมีความตั้งใจและความสนใจที่จะศึกษา “การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การและความไว้วางใจต่อตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางของคนท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร” เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพในการซื้อสูง อยู่ในช่วงเวลาที่ก าลังสร้างเนื้อ
สร้างตัวพร้อมที่จะซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง หรือซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมเพื่อเป็นสินทรัพย์ให้กับตัวเอง ด้วยช่วงอายุ
ระหว่าง 25-55 ปี ผู้บริโภคกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มประชากรที่มีรายได้เพียงพอที่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยได้ และมีก าลังซื้อสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงวัยอื่น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบรนด์ต่าง ๆ ในการน าเอาผลการวิจัย
ไปศึกษา วิเคราะห์และน าไปปรับปรุงแก้ไขแนวทางในการพัฒนารูปแบบคอนโดมิเนียม ท าให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการและเหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครได้ อันจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อการ
ตดัสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในอนาคตมากยิ่งขึ้น 
 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
2. เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขต

ห้วยขวางของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาความไว้วางใจต่อตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวาง

ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538: 41-42) มีแนวคิดว่า ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญที่ช่วยในการแบ่งและก าหนดตลาดเป้าหมายให้มีความชัดเจนขึ้น ควรน าข้อมูล            
ต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน พัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างความต้องการหรือจูงใจให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายตัดสินใจซื้อและ
ใช้บริการ ซึ่งลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และอาชีพ เมื่อมีข้อมูล
ดังกล่าวท่ีชัดเจน จะท าให้สามารถวิจัยเกี่ยวกับประชากรได้ชัดเจนและแม่นย าที่สุด 

แน วคิ ดแล ะท ฤษ ฎี เกี่ ย วกั บ ก ารสื่ อ ส ารการตล าดแบ บ บู รณ าก าร  ( Integrated Marketing 
Communication : IMC) เสรี วงษ์มณฑา (2547: 90) มีแนวคิดว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คือ การ
เลือกใช้เครื่องมือของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานกันหลากหลายรูปแบบให้เข้ากันอย่างลงตัว เพื่อช่วยด าเนินการ
ส่งเสริมการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นการจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ น าเสนอคุณลักษณะและจุดเด่น
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ของสินค้าออกมาได้ชัดเจน และยังสามารถน ากระบวนการท างานไปใช้พัฒนารูปแบบและการด าเนินงานที่ต้องใช้การ
สื่อสารการตลาดหลากหลายรูปแบบเพื่อจูงใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง โดยเครื่องมือการติดต่อสื่อสารการตลาด 
เป็นการใช้ทุกรูปแบบของการติดต่อสื่อสารที่จะท าให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเกิดแรงจูงใจและเกิดความต้องการที่จะซื้อ
สินค้าและบริการ ประกอบด้วย 5 เรื่องส าคัญ คือ การโฆษณา (Advertising) การขายโดยใช้พนักงาน (Personal 
Selling) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public 
Relation) และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและข่าวสารของสินค้าและ
บริการไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ชักชวนจูงใจให้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนพฤติกรรมและการเลือกซื้ อสินค้าและ
บริการจากแบรนด์หรือท่ีบริษัทได้น าเสนอให้ และกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าในท่ีสุด 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความไว้วางใจ Morgan & Hunt (1994) มีแนวคิดว่า ความไว้วางใจเป็นสิ่งที่สร้าง
ข้อก าหนดและวิธีปฏิบัติ สร้างสิ่งผูกมัดต่อบุคคลหรือกลุ่มคน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและองค์กร 
ดังนั้นความไว้วางใจ จึงเป็นสภาวะที่คนกลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลจ านวนหนึ่งเกิดความเช่ือมั่นซึ่งกันและกัน มีการ
แลกเปลี่ยนความเช่ือถือและความซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน ท าให้เกิดความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดซึ่งขนานกับกรอบแนวคิดที่
ศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพและจิตวิทยา โดยสามารถประเมินความเชื่อมั่นไดจ้ากความไว้วางใจ เนื่องจากลูกค้าจะได้รับการ
บริการที่แตกต่างกันจากผู้ให้บริการคนละราย และเมื่อเกิดความแตกต่างลูกค้าจะเกิดการเปรียบเทียบขึ้น จึงเป็นผลให้
เกิดความเชื่อมั่นที่แตกต่างกัน 

สรุปได้ว่า ความไว้วางใจต่อตราสินค้า คือ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าหรือการบริการที่ได้รับ ซึ่ง
แสดงออกให้เห็นถึงความคาดหวังในการที่จะได้รับในสิ่งที่ตรงกับความคาดหวังของตน โดยการวัดความไว้วางใจของ
ผู้บริโภคจะวัดจากการสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้า โดยผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการ ต้องแสดงออกด้วยความซื่อตรง 
มีความโปร่งใส ชัดเจน ตรงไปตรงมา และต้องตรงกับความคาดหวังนั้น หากผู้ประกอบการสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะ
เกิดความเช่ือมั่นและความไว้วางใจต่อตราสินค้า โดยการวิจัยครั้งนี้กล่าวถึงความเ ช่ือมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพ
คอนโดมิเนียม ความปลอดภัย คุณภาพการบริการและช่ือเสียงของตราสินค้า 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2541: 60) มีแนวคิดว่า การรับรู้ 
(Perception) เป็นกระบวนการที่ใช้ประสาทสัมผัสตีความและให้ความหมายต่อสิ่งเร้า โดยประสาทสัมผัสเป็นสิ่งที่
ก่อให้เกิดการรับรู้ของบุคคล โดยมีกระบวนการที่มีความซับซ้อน สามารถแบ่งออกเป็นกระบวนการ 5 ข้ันตอนท่ีส าคัญคือ 
คือ สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) การเผชิญหน้าในการรับบริการ (Confrontation) การคัดเลือก
การบริการ (Selection) การจัดระเบียบ (Perceptual Organization) และการตีความ (Interpretation) ซึ่งทั้ง 5 
กระบวนการเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการรับรู้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ วิชัย โถสุวรรณจินดา (2535 : 185-188) มีแนวคิดว่า การตัดสินใจ 
คือ การเลือกทางเลือกหนึ่งจากทางเลือกที่มีอยู่มากมายหลากหลายทางเลือก โดยผู้เลือกจะเลือกทางเลือกที่ตนคิดว่าดี
ที่สุดเพียงทางเลือกเดียวที่ตรงกับความต้องการและตอบสนองตนเองได้ดีที่สุด โดยได้แบ่งประเภทของการตัดสินใจไว้ 3 
ประเภท คือ การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอน การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และการตัดสินใจ
ภายใต้สถานการณ์ที่เสี่ยง ซึ่งมีการแบ่งขั้นตอนการตัดสินใจออกเป็น 7 ข้ันตอน เพื่อช่วยในการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ 
คือ การตระหนักในปัญหา การระบุและวิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา การค้นหาทางเลือก การประเมินทางเลือก 
การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด การน าทางเลือกไปปฏิบัติ และการติดตามผลการด าเนินงาน ด้วยปัจจัยเหล่านี้จึงท า
ให้ผู้วิจัยสามารถเข้าใจผู้บริโภคในตลาด สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยนี้  ได้แก่  คนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีอายุ  25 – 55 ปี  ที่ เคยซื้อ

อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวาง และไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ คนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีอายุ 25 – 55 ปี ที่เคยซื้อ

อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวาง และไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่าง ในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากร ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ค านวนเท่ากับ 385 ตัวอย่าง และเพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจึงจะท าการเก็บตัวอย่างเพิ่มอีก 15 
ตัวอย่าง รวมเป็น 400 ตัวอย่าง 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนที่ 1 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเก็บ
ตัวอย่างในบริเวณใกล้เคียงจุดที่มีโครงการคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางของแบรนด์ต่าง ๆ จ านวน 6 ย่าน 
ดังนี้ ย่านสถานีรถไฟฟ้ารัชดาภิเษก ย่านสถานีรถไฟฟ้าสุทธิสาร ย่านสถานีรถไฟฟ้าห้วยขวาง ย่านสถานีรถไฟฟ้าศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ย่านสถานีรถไฟฟ้าพระรามเก้า ย่านสถานีรถไฟฟ้าเพชรบุรี ขั้นตอนท่ี 2 ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างโดย
ก าหนดโควต้า (Quota Sampling) จากจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เลือกเก็บ จ านวน 400 ตัวอย่าง ขั้นตอนที่ 3 ใข้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกสอบถามเฉพาะผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ตามกลุ่มในขั้นตอนท่ี 2 จนครบจ านวน 400 ตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้การก าหนดประเภทของแบบสอบถาม และประเภทของมาตรวัดข้อมูลที่ต้องการได้
จากแต่ละค าถาม เพื่อใช้ในการแปลผลข้อมูล พร้อมท้ังเรียบเรียงประโยคค าถามให้เข้าใจง่าย ไม่เกิดอคติ (Bias) กับผู้ตอบ
แบบสอบถาม จากนั้นก าหนดล าดับของค าถามเพื่อความเหมาะสมและง่ายต่อการตอบแล้วสร้างเป็นชุดของแบบสอบถาม
ขึ้น โดยได้แบบสอบถามความคิดเห็นทั้งหมด 5 ส่วน ประกอบด้วย ค าถามคัดกรอง ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวาง ความไว้วางใจต่อตราสินค้า
ของคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวาง และการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวาง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามในด้าน เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระดับการศึกษา การวิเคราะห์
ข้อมูลด้านข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ( IMC) ด้านความไว้วางใจต่อตราสินค้า และด้านการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิ เนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวาง โดยการการแจกแจงความถี่  (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การ
วิเคราะห์ค่าที (t-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน การ
วิเคราะห์ค่าเอฟ (F-test) โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในรูปแบบของการท านาย โดยที่มีตัวแปรอิสระมากกว่า 
 

ผลการวิจัย 
ผลจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและความไว้วางใจต่อตราสินค้าที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 

อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 249 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.25 มีอายุ 31 - 36 ปี จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 251 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.75 มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 – 40,000 บาท จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.50 และมีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี / ปริญญาตรี จ านวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 73.75 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ( IMC) ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย ด้านการโฆษณา ด้านการขายโดยใช้พนักงาน ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการให้ข่าวและการ
ประชาสัมพันธ์ และด้านการตลาดทางตรง จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) โดยรวม 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ( IMC) โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ด้านการขายโดยใช้พนักงาน และด้านการส่งเสริมการขาย อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 และ 3.37 ตามล าดับ ส่วนด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ด้านการโฆษณา และด้าน
การตลาดทางตรง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 3.07 และ 2.76 ตามล าดับ 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความไว้วางใจต่อตราสินค้า ของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการวิเคราะห์
ข้อมูลความไว้วางใจต่อตราสินค้าโดยรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความไว้วางใจต่อตราสินค้า โดยรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความไว้วางใจต่อตราสินค้า 
อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ ได้แก่ ความไว้วางใจในความน่าเชื่อถือของตราสินค้า ความไว้วางใจในช่ือเสียงของตราสินค้า 
ความไว้วางใจในการส่งมอบสินค้าและบรกิารของตราสินค้า และความไว้วางใจในการบรกิารหลังการขายของตราสนิค้า มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 3.68 3.55 และ 3.52 ตามล าดับ 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวาง ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จากการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวาง พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางโดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.44 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าใน
เขตห้วยขวาง อยู่ในระดับมากท่ีสุด จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ ตัดสินใจซื้อเนื่องจากตรงกับความต้องการของท่าน ตัดสินใจซื้อ
เนื่องจากมีความสะดวกในการเดินทาง  ตัดสินใจซื้อเนื่องจากรูปแบบภายในของคอนโดมิเนียม ตัดสินใจซื้อเนื่องจาก
รูปแบบภายนอกของคอนโดมิเนียม และตัดสินใจซื้อเนื่องจากเหมาะสมกับการด าเนินชีวิตของท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 
3.70 3.54 3.46 และ 3.36 ตามล าดับ ส่วนข้อตัดสินใจซื้อเนื่องจากค าแนะน าจากบุคคลอื่น ๆ เช่น คนในครอบครับ 
เพื่อน ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวาง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.89 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางแตกต่างกัน ผลการศึกษาสรุป
ได้ดังนี้ 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วย
ขวางแตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวาง ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วย
ขวางแตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวาง 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดย ผู้บริโภคที่มีอายุ 25 – 30 ปี มี
การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวาง ด้านการตัดสินใจซื้อโดยรวมมากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 37 – 
42 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.215 และ ผู้บริโภคที่มีอายุ 25 – 30 ปี มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนว
รถไฟฟ้าในเขตห้วยขวาง ด้านการตัดสินใจซื้อโดยรวมมากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 43 – 55 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.157 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วย
ขวางแตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวาง ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วย
ขวางแตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวาง ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้า
ในเขตห้วยขวางแตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้า
ในเขตห้วยขวาง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ประกอบด้วย ด้านการโฆษณา ด้านการขายโดย
ใช้พนักงาน ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ และด้านการตลาดทางตรง มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางของคนท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ค่าคงที่ ด้านการขายโดยใช้พนักงาน และด้านการส่งเสริม
การขาย เป็นปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางของคนท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้  หากการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ทุกด้านมีค่าคงที่ จะมีการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 2.430 หน่วย ท้ังนี้ 
หากการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ด้านการขายโดยใช้พนักงาน เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลท าให้มีการตัดสินใจ
ซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 0.167 หน่วย เมื่อก าหนดให้
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) อีก 4 ด้านมีค่าคงที่ หากการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ด้านการ
ส่งเสริมการขาย เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลท าให้มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางของ
คนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 0.091 หน่วย เมื่อก าหนดให้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) อีก 4 
ด้านมีค่าคงท่ี 

สมมติฐานข้อที่ 3 ความไว้วางใจต่อตราสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วย
ขวางของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางของคนท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ค่าคงที่ ด้านความไว้วางใจในช่ือเสียงของตราสินค้า 
และด้านความไว้วางใจในการส่งมอบสินค้าและบริการของตราสินค้า เป็นปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
แนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้ หากความไว้วางใจต่อตรา
สินค้าทุกด้านมีค่าคงที่  จะมีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางของคนท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร เท่ากับ 2.151 หน่วย ท้ังนี ้หากความไว้วางใจต่อตราสินค้า ด้านความไว้วางใจในช่ือเสียงของตราสินค้า 
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เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลท าให้มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางของคนท าง านในเขต
กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 0.149 หน่วย เมื่อก าหนดให้ความไว้วางใจต่อตราสินค้าอีก 3 ด้านมีค่าคงที่ หากความไว้วางใจ
ต่อตราสินค้า ด้านความไว้วางใจในการส่งมอบสินค้าและบริการของตราสินค้า เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลท าให้มีการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 0.100 หน่วย เมื่อ
ก าหนดให้ความไว้วางใจต่อตราสินค้าอีก 3 ด้านมีค่าคงท่ี 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและความไว้วางใจต่อตราสินค้าที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็น
ส าคัญและน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านอายุ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวาง แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 25 – 30 ปี มีการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวาง มากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 37 – 42 และผู้บริโภคที่มีอายุ 43 – 55 ปี 
เนื่องจากในวัยท่ีมีอายุ 25 – 30 ปี เป็นวัยที่อยู่ในช่วงเวลาที่ก าลังสร้างเนื้อสร้างตัวพร้อมที่จะซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง 
ประกอบกับคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางมีท าเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง อยู่ในบริเวณแหล่งธุรกิจหรือใกล้
อาคารส านักงานต่าง ๆ อยู่ในท าเลที่สามารถเดินทางได้สะดวก ใกล้แหล่งชุมชนห้างสรรพสินค้า และใกล้กับบริการขนส่ง
สาธารณะที่ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง เหมาะแก่การด าเนินชีวิตของคนกลุ่มนี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คมกริช 
กมลศิริ (2561) เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม 
Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด(มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอายุที่             
แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด
(มหาชน) แตกต่างกัน 

ด้านเพศ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวาง ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้บริโภคทุกเพศมีความต้องการ
ในการซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวาง ซึ่งปัจจุบันคอนโดมิเนียนแนวรถไฟฟ้าสามารถช่วยให้การเดินทาง
ของผู้บริโภคมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รูปลักษณ์ทั้งภายนอกและภายในของคอนโดมิเนียมมีความสวยงาม และการ
ซื้อคอนโดมิเนียมเป็นการซื้อที่อยู่อาศัยซึ่งมีความส าคัญในการสร้างครอบครัว ท าให้คนทุกเพศมีความต้องการในการซื้อ
คอนโดมิเนียม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจริญจิตต์ ผจงวิริยาทร (2559) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคทีมีเพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมใน
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

ด้านอาชีพ ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวาง ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากในปัจจุบันรถไฟฟ้า
สามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการเดินทางได้เป็นอย่างดี มีระบบการเดินขบวนรถที่มีเวลาชัดเจน ท าให้ผู้บริโภคทุก
อาชีพนิยมเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ซึ่งสามารถค านวณเวลาที่ใช้ในการเดินทางได้แม่นย าและสามารถหลีกเลี่ยงปัญหารถติด
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริชญา คงปลอด, สมฤทัย อุปมา, ศิริวรรณ ปิ่นแก้ว (2562) เรื่อง การศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิ เนียมในโครงการมิกซ์ยูส กรณีศึกษา: กลุ่มลูกค้าในเขต
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กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมในโครงการมิกซ์ยูส กรณีศึกษา: กลุ่มลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

ด้านรายได้ต่อเดือน ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขต
ห้วยขวาง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากในปัจจุบัน
การซื้อคอนโดมิเนียมสามารถยื่นขอสนิเช่ือกับธนาคารได้ โดยทางธนาคารมีผลิตภัณฑ์รองรับการขอสินเช่ือบ้านมากมายที่
สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ดี ผู้บริโภคที่ไม่สามารถขอสินเชื่อได้สามารถหาบุคคลอื่นมายื่นขอสินเช่ือร่วมกันได้ เช่น 
บิดา มารดา พี่ น้อง คู่สมรส เป็นต้น ท าให้สามารถซื้อและเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมได้ง่ายขึ้น ประกอบกับคอนโดมิเนียม
แนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางมีราคาให้เลือกมากมายระดับและยังมีราคาถูกกว่าบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ใน
ระแวกเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ หนึ่งฤทัย ทาเอื้อ (2563) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย
ประเภทคอนโดมิเนียมของกลุ่มลูกค้า GEN Y ประเภทเพื่ออยู่อาศัย (Real Demand) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัย
ประเภทคอนโดมิเนียมไม่แตกต่างกัน 

ด้านระดับการศึกษา ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าใน
เขตห้วยขวาง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากที่อยู่
อาศัยเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับทุกคน เป็นปัจจัย 4 ท่ีทุกคนต้องการ ดังนั้นการต้องการที่จะเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมหรือที่
อยู่อาศัยจึงเป็นเรื่องที่คนทุกคนปรารถนา ปัจจัยด้านการศึกษาจึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภู
ริณัฐ ธนวิบูลย์ชัย (2557) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อท่ีอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ
พนักงานบริษัทเอกชน ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่ อการตัดสินใจ
เลือกซื้อท่ีอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของพนักงานบริษัทเอกชนไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ประกอบด้วย ด้านการโฆษณา ด้านการขายโดย
ใช้พนักงาน ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ และด้ านการตลาดทางตรง มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 

ด้านการขายโดยใช้พนักงาน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางของคนท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก พนักงานขายมีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดของคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้า จึงสามารถน าเสนอสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการได้เป็นอย่างดี 
น าเสนอสิ่งที่ลูกค้าปรารถนา ท าให้เกิดแรงจูงใจและความต้องการที่จะซื้อคอนโดมิเนียม ซึ่งสอดคล้องกั บแนวคิดของ             
เสรี วงษ์มณฑา (2547) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ เป็นการสื่อสารที่ต้องการให้เกิดแรงจูงใจกับ
ผู้บริโภค โดยใช้การสื่อสารหลากหลายประเภทร่วมกัน เพื่อท าให้เกิดการจูงใจต่อผู้บริโภคให้มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ไม่ได้ใช่เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรูจ้ัก การจดจ า และการยอมรับในผลิตภัณฑ์เพียงเท่าน้ัน แต่ยังมีเป้าหมายส าคัญที่จะท าให้
ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมตามที่คาดหวัง เป็นผลให้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์
ของผู้บริโภคด้วย 

ด้านการส่งเสริมการขาย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางของคนท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก คอนโดมิเนียมเป็นสินค้าที่มีราคาสูง การมอบ
ส่วนลดให้ผู้ซื้อ เช่น ส่วนลดเงินสด ของแถม และการลดในรูปแบบอื่น ๆ จึงเป็นการจูงใจผู้ซื้อได้เป็นอย่างมาก และยังมี
ผลท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น เมื่อผู้บริโภคได้ทราบถึงการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการของ
ตนเอง อีกท้ังส่วนลดต่าง ๆ ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อคอนโดมิเนียมได้เป็นจ านวนมาก เช่น ฟรีค่าใช้จ่ายในวันโอน
กรรมสิทธิ์ ฟรีค่าส่วนกลาง 1 ปี เป็นต้น จึงเกิดผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางของ
คนท างานในเขตกรุงเทพมหานครในทางบวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ หนึ่งฤทัย เนาว์ค า (2556) เรื่อง อิทธิพลของ
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การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและปัจจัยทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการขาย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านการโฆษณา ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางของคนท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้บริโภคยังคงให้ความส าคัญกับการเข้าไปชมโครงการ
คอนโดมิเนียมโดยตรงมากกว่า ถึงแม้ว่าผู้บริโภคจะเห็นโฆษณาผ่านช่องทางต่าง ๆ มากมาย เช่น ภายในสถานีรถไฟฟ้า 
ภายในขบวนรถไฟฟ้า Facebook Instagram Twitter สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายกลางแจ้ง ป้ายรถประจ าทาง เป็นต้น ก็เป็นเพียง
การเพิ่มแรงจูงใจในการซื้อเท่านั้น ยังไม่สามารถท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ทันที ต้องเข้าไปดูคอนโดมิเนียมด้วยตัวเอง 
อาจเป็นเพราะคอนโดมิเนียมเป็นสินค้าที่มีราคาแพงการตัดสินใจซื้อจึงจ าเป็นต้องใช้ปัจจัยในหลาย ๆ ด้านประกอบการ
ตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทท์ชนก ประตูแก้ว (2556) เรื่อง ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมีเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการตลาดเชิง              
บูรณาการ ด้านการโฆษณา ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมีเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวาง
ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากในปัจจุบันช่องทางโซเชียลมีเดีย
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายกว่าช่องทางอื่น ๆ และยังเป็นช่องทางที่นิยมมากในปัจจุบัน ซึ่งการน าเสนอผ่านทางเว็บไซด์ 
การให้บุคคลที่มี ช่ือเสียงเป็นพรีเซนเตอร์ เช่น นักร้อง นักแสดง และการน าเสนอผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น 
Facebook Instagram Twitter สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ดีและทั่วถึง แต่ก็ยังไม่สามารถท าให้ลกูค้าตัดสินใจได้ทันที เพราะ
คอนโดมิเนียมเป็นสินค้าที่มีราคาแพง การตัดสินใจซื้อจึงจ าเป็นต้องใช้ปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย ผู้บริโภคตมีความ
ต้องการเข้าไปดูคอนโด ณ สถานที่จริง ท าให้การได้รับค าแนะน าจากพนักงานขาย และการส่งเสริมการขาย มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ หน่ึงฤทัย เนาว์ค า (2556) เรื่อง อิทธิพลของการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการและปัจจัยทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิ จัย
พบว่า อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านการตลาดทางตรง ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางของคนท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากในปัจจุบันช่องทางโซเชียลมีเดียสามารถเข้าถึง
ผู้บริโภคได้ง่ายกว่าช่องทางการตลาดทางตรง อีกท้ังยังเป็นช่องทางที่นิยมในยุคปัจจุบัน ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
จึงเน้นการใช้ช่องทางออนไลน์ และโซเชียลมีเดียมากกว่าการตลาดทางตรงท่ีเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้น้อยกว่า ประกอบกับ
คอนโดมิเนียมเป็นสินค้าที่มีราคาแพง การเข้าดูโครงการจริง การได้รับค าแนะน าจากพนักงานขาย และการส่งเสริมการ
ขายจึงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมมากกว่าช่องทางอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ อัครเดชา 
(2559) เรื่อง การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อความสนใจซื้อบ้านเดี่ยว ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัย
พบว่า การสื่อสารการตลาด ด้านการตลาดทางตรงที่แตกต่างกันมีผลต่อความสนใจซื้อบ้านเดี่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 3 ความไว้วางใจต่อตราสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วย
ขวางของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 

ด้านความไว้วางใจในช่ือเสียงของตราสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวาง
ของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก ในยุคปัจจุบันท่ีผู้บริโภคสามารถ
ค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เนตได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น การที่ตราสินค้านั้น ๆ สามารถรักษาช่ือเสียงที่ดีไว้ได้ จะส่งผล
ทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยตรง และตราสินค้าที่ไม่สามารถรักษาช่ือเสียงที่ดี ไว้ได้ก็จะส่งผลทางลบต่อ
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การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐปคัลภ์ ปิ่นทอง (2558) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ความไว้วางใจต่อสินค้า ด้านความ
เชื่อมั่นในช่ือเสียงของคอนโดลุมพินี มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ด้านความไว้วางใจในการส่งมอบสินค้าและบริการของตราสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนว
รถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก เมื่อ
ผู้บริโภคมีความไว้วางใจในช่ือเสียงของตราสินค้านั้น จะส่งผลต่อความไว้วางใจต่อการส่งมอบสินค้าและบริการด้วย ด้วย
ช่ือเสียงที่ดีของตราสินค้า ผู้บริโภคจึงมั่นใจว่าจะได้รับการบริการที่ดีตามมาด้วย ท าให้เกิดผลในทางบวกต่อการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐปคัลภ์ ปิ่นทอง (2558) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พัก
อาศัยคอนโดลุมพินีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ความไว้วางใจต่อสินค้า ด้านความเช่ือมั่นว่าจะ
ได้รับการบริการอย่างดี มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ด้านความไว้วางใจในความน่าเชื่อถือของตราสินค้า ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขต
ห้วยขวางของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก ผู้บริโภคจะไม่สามารถ
รับรู้ถึงความน่าเชื่อถือของตราสินค้านั้น ๆ ได้ตั้งแต่การตัดสินใจซื้อสินค้าในครั้งแรก ตราสินค้านั้น ๆ จะต้องใช้ระยะเวลา
ในการสร้างความน่าเช่ือถือแก่ผู้บริโภค โดยจะต้องท าอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจและ
เกิดความซื่อสัตย์ต่อตราสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุศิษฎา อินทรา (2551) ได้กล่าวไว้ว่า ความไว้วางใจ คือ การ
รักษาคุณภาพของสินค้าอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง หมายถึง ทุกครั้งที่ผู้บริโภคมีการซื้อสินค้าและบริการ จะต้องได้รับ
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

ด้านความไว้วางใจในการบริการหลังการขายของตราสินค้า ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนว
รถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก ในช่วง
แรกผู้บริโภคจะไม่ค่อยได้ใช้บริการหลังการขายของตราสินค้า และคอนโดมิเนียมก็เป็นสินค้าที่มีอายุการใช้งานท่ีนานมาก
จึงจะเกิดความเสียหายขึ้น ดังนั้นผู้บริโภคจะให้ความส าคัญกับความไว้วางใจในปัจจัยด้านช่ือเสียงของตราสินค้าก่อน
เสมอ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทท์ชนก ประตูแก้ว (2556) เรื่ อง 
ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมีเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยอื่น ๆ เฉพาะด้านภาพลักษณ์สินค้าเท่านั้น ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมีเนียมใกล้สถานี
รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครควรให้ความส าคัญกับ

ผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 25 - 30 ปี เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า เป็นกลุ่มที่มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าใน
เขตห้วยขวางของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ควรให้ความส าคัญกับ
ผู้บริโภคกลุ่มนี้ โดยการน าข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของผู้บริโภคไปเป็นแนวทางในการวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนารูปแบบคอนโดมิเนียมในทุก ๆ ด้านให้สามารถตอบส นองต่อความ
ต้องการและเหมาะสมกับการด าเนินชีวิตของกลุ่มนี้ให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างก าไรได้อย่างสูงสุด 

2. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ( IMC) ด้านการโฆษณา ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขต
กรุงเทพมหานครควรพัฒนาการโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิ มพ์ นิตยสาร แผ่นพับให้มากขึ้น เนื่องจาก
ผลการวิจัยในข้อนี้มีค่าเฉลี่ยความรับรู้ในระดับต่ าที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จึงควรพัฒนาการโฆษณา
ทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ให้มีความน่าดึงดูดและเข้าถึงผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น อาจเพิ่มสีสันให้มีความดึงดูดใจ สร้างรูปแบบให้
มีความทันสมัยเหมาะกับยุคปัจจุบัน เพื่อที่จะสามารถดึงดูดใจให้ผู้บริโภคสนใจในสื่อนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดการรับรู้
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และเข้าถึงการโฆษณาที่ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องการน าเสนอต่อผู้บริโภค  ด้านการขายโดยใช้พนักงาน ผู้
ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครควรพัฒนาให้พนักงานเอาใจใส่ลูกค้า ให้ค าแนะน าอย่างละเอียด 
และมีความซื่อตรงท าให้เกิดความน่าเช่ือถือให้มากขึ้น เนื่องจากผลการวิจัยในข้อนี้มีค่าเฉลี่ยความรับรู้ในระดับต่ าที่สุด 
ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จึงควรพัฒนาพนักงานขายให้มีความเอาใจใส่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับคอนโดมิเนียมอย่างละเอียดเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เช่น ข้อดีหรือข้อได้เปรียบที่คอนโดมิเนียมของเรา
มีแต่คนอื่นไม่มี เป็นต้น เพื่อที่จะสามารถชักจูงและโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการที่จะซื้ อคอนโดมิเนียม           
เพิ่มมากข้ึน โดยแสดงความซื่อตรง ความจริงใจออกมาอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้น 

3. ความไว้วางใจต่อตราสินค้า ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครควรพัฒนาความ
ไว้วางใจในการบริการหลังการขายของตราสินค้า เนื่องจากผลการวิจัยในข้อน้ีมีค่าเฉลี่ยความรับรู้ในระดับต่ าที่สุด ดังนั้นผู้
ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จึงควรพัฒนาการบริการหลังการขายให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้
อย่างทันท่วงที โดยการจัดตั้งฝ่ายที่ดูแลเรือ่งการบริการหลังการขายท่ีมีคุณภาพ เข้าใจลักษณะงาน ระบบการท างาน และ
มีบริการด้วยหัวใจ (Service Mind) เช่น มีการแจ้งซ่อมหรือแก้ไขงานควรมีขั้นตอนและระยะเวลาที่ชัดเจน ไม่มีการปัด
ปัญหา หรือเบี่ยงเบนประเด็นไปให้ฝ่ายอื่น ๆ บริการด้วยความเต็มใจและกระตือรือร้นอยู่เสมอ เป็นต้น เป็นการรักษา
ลูกค้าเก่าและเพิ่มความไว้วางใจให้กับตราสินค้าของผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและความไว้วางใจต่อ

ตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางของคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครใน
ภาพรวม ในครั้งต่อไปผู้วิจัยจะเลือกท า การศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติม เช่น 4E’s ซึ่งประกอบด้วย Experience คือ การ
สร้างประสบการณ์ที่ดี Exchange คือ การสร้างความคุ้มค่าให้ลูกค้ายอมจ่าย Everywhere คือ เข้าถึงได้ง่ายผ่าน
ออนไลน์ และ Evangelism คือ การสร้างลูกค้าขาประจ า เป็นต้น เพื่อเพิ่มกลยุทธ์ทางการตลาดที่ผู้ประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์สามารถน าไปใช้ในการพัฒนารูปแบบคอนโดมิเนียมและสามารถตอบสนองความต้องการและพฤติกรรม
ของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครให้มากยิ่งขึ้น 

2. ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เฉพาะการเก็บแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลเพียงอย่างเดียว ดังนั้นในการวิจัย
ครั้งต่อไปควรเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพหรือใช้เทคนิคการวิจัยอื่น ๆ เช่น การสังเกตจากพฤติกรรม การสัมภาษณ์ความ
คิดเห็นของผู้บริโภคในเชิงลึก เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความครบถ้วน ความสมบูรณ์ และความละเอียดที่ตรงกับ
งานวิจัยมากยิ่งข้ึน 

3. ควรศึกษาความไว้วางใจต่อตราสินค้าโดยการเจาะจง ระบุลงรายเอียดเบื้องลึกให้มากขึ้น เนื่องจากความ
ไว้วางใจเป็นปัจจัยที่ท าคัญมากอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าในเขตห้วยขวางของ
คนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะเมื่อผู้บริโภคมีความไว้วางใจต่อตราสินค้านั้น ๆ ลดลง จะท าให้ผู้บริโภคเกิด
ความลังเลที่จะซื้อคอนโดมิเนียมจากตราสินค้านั้น และจะไปซื้อคอนโดมิเนียมของคู่แข่งแทน เป็นการเสียโอกาสทางการ
ขายท่ีมีมูลค่าสูงมาก เนื่องจากคอนโดมิเนียมเป็นสินค้าที่มีราคาสูงอัตราการซื้อสินค้าซ้ าของผู้บริโภคมีต่ า 
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