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บทคัดยอ 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการส่ือสาร
การตลาดเชิงบูรณาการและสวนประสมทางการตลาด กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก            
ผูที่ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ในป 2557 จํานวน 191 ราย โดยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี 
รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิ เคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว                       
(One-way-ANOVA)   
 ผลการศึกษา พบวา ผูที่ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง               
31-40 ป สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายได
เฉล่ียตอเดือน 20,001-25,000 บาท การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมที่สงผลตอการส่ือสารการตลาดเชิง
บูรณาการในดานการโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธและ
การตลาดทางตรง การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอสวนประสมทางการตลาดในดาน
ผลิตภัณฑ ราคา ทําเลท่ีตั้งและการสงเสริมการตลาด 
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Abstract 
 
 The purposes of this study were to investigate condominium purchase 
decision affecting to integrated marketing communication and marketing mix.                 
The sample of this research was person who decided to buy condominium in 
Mueang district, Lampang, in year 2014 for 191 samples.  Data collection was 
gathering by using questionnaire.  A data was analyzed by using frequency, percent, 
mean, standard deviation, and One-way-ANOVA.   
 The results was found that most respondents were female, between 31-40 
years old, married status, bachelor’s degree level, government officer/state 
enterprise employee, and average income between 20,001-25,000 Baht.  
Condominium purchase decision affecting to integrated marketing communication 
was on advertising, personal selling, sale promotion, public relations, and direct 
marketing.  Condominium purchase decision affecting to marketing mix was on 
product, price, place and promotion.   
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บทท่ี 1 
บทนํา 

  

ความสําคัญของการวิจัย 

 อสังหาริมทรัพยเปนภาคธุรกิจท่ีมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจเก่ียวเน่ืองท้ังตนนํ้า กลางนํ้าและ
ปลายนํ้าจํานวนมาก จึงมีอิทธิพลเปนแรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจในระดับสูงกอใหเกิดการจางงาน                  
สรางรายไดและกําลังซ้ือและยังส งผานกลับเขาสูระบบเศรษฐกิจไดคอนขางดีในยามท่ีธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยขยายตัวจึงชวยขับเคล่ือนเศรษฐกิจไดมาก  
 ในป 2554 ภาคอสังหาริมทรัพยในภาคเหนือเร่ิมสงสัญญาณในทางท่ีดีข้ึน ปจจัยสําคัญเปน
ผลจากการเติบโตของเศรษฐกิจและการขยายการลงทุนของธุรกิจสวนกลางสูภูมิภาค โดยเฉพาะธุรกิจ
สวนกลางขนาดใหญที่ลงทุนสรางศูนยการคา รานกลุมสินคาอุปโภคบริโภคและรานวัสดุกอสรางใน
หลายจังหวัด นอกจากน้ันความโดดเดนทางลักษณะภูมิศาสตรและประเพณีวัฒนธรรมท่ี เปน
เอกลักษณทําใหภาคเหนือเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญและมีศักยภาพดึงดูดการลงทุน อีกท้ังการเปน
ศูนยกลางทางการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนก็เปนปจจัยหน่ึงท่ีทําใหประชากรเคล่ือนยายเขามา
ทํางานและศึกษาตออยางตอเน่ืองสงผลใหเศรษฐกิจเติบโตและมีความตองการท่ีอยูอาศัยเพ่ิมข้ึน  
 นอกจากน้ันในป 2554-2555 มีปจจัยบวกหลายประการชวยผลักดันภาคอสังหาริมทรัพย  
ทั้งเหตุการณมหาอุทกภัยชวงปลายป 2554 ทําใหผู ซ้ือสวนกลางเกิดแรงจูงใจซ้ือบานหลังท่ีสอง           
มากข้ึน ทั้งน้ีศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย  (2555) เปดเผยขอมูลตลาด
อสังหาริมทรัพยวามีการเปดตัวท้ังส้ิน 419 โครงการ โดยมูลคาและจํานวนหนวยเพ่ิมสูงกวาปกอน           
ถึงรอยละ 17 และรอยละ 19 ตามลําดับ นับวาป 2555 เปนปแหงความเคล่ือนไหวคร้ังสําคัญของ
อสังหาริมทรัพยภาคเหนือและการขยายตัวของท่ีอยูอาศัยในเขตเมืองเปนไปในลักษณะแนวสูงมากข้ึน  
สอดรับกับพฤติกรรมของผูบริโภคเปล่ียนไป รูปแบบการใชชีวิตตองการหองพักขนาดเหมาะสม ไม
ตองใชเวลาดูแลและทําความสะอาดมากเกินไป ทําเลท่ีต้ังสามารถเดินทางไดสะดวก มีพ้ืนท่ีสวนกลาง
ขนาดใหญ รวมท้ังการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ทําใหโครงการคอนโดมิเนียมไดรับการ
ตอบรับเปนอยางดี  ขณะเดียวกันราคาคอนโดมิเนียมก็ปรับเพ่ิมข้ึนคอนขางเร็ว โดยเฉพาะในทําเลท่ีมี
ศักยภาพสูง (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2555) 
 ปราศรัย  อุษาวรรณ ผูชวยกรรมการผูจัดการบริษัท ซีพีแลนด จํากัด(มหาชน) ในเครือเจริญ
โภคภัณฑกลาววาทางบริษัทไดตัดสินใจเลือกจังหวัดลําปางเปนพ้ืนที่ต้ังโครงการคอนโดมิเนียมเปน
แหงแรกในภาคเหนือ เน่ืองจากจังหวัดลําปางเปนจังหวัดท่ีนาอยู  มีศักยภาพหลายๆ ดานการ
คมนาคมซ่ึงเปนจุดศูนยกลาง (HUB)  ที่เชื่อมตอกับจังหวัดอ่ืนๆในภาคเหนือไดสะดวก ประกอบกับ



แนวโนมการขยายตัวของเมืองท่ีจะรองรับการหล่ังไหลของการคมนาคมและการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
อาเซียนของเสนทางเศรษฐกิจ R3A ซ่ึงคาดวาจะมีท้ังนักธุรกิจ นักศึกษา รวมถึงแรงงาน ทุกระดับ
เพ่ิมข้ึนในเร็วๆน้ี และยังมองวาลําปางเปนจังหวัดท่ีมีกลุมลูกคาเปาหมายท่ีชัดเจนในกลุมพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ เอกชน แพทย พยาบาลและนักธุรกิจท่ีจะเดินทางมาคาขายในพ้ืนท่ีและยังเปนจังหวัดท่ีมี 
Product ประเภทเดียวกันนอย ทําใหมีโอกาสในทางการตลาดคอนขางสูง (ลานนาโพสต, 2557) 
 วรพันธ  ศุภกรมงคล กรรมการผูจัดการบริษัทแซตเตอรคอนโด จํากัด กลาววาในระยะ 1-2 
ปท่ีผานมาเกิดการไหลเขามาลงทุนของกลุมธุรกิจขนาดใหญในจังหวัดลําปางอยางตอเน่ือง ซ่ึงมีผล
กระตุนใหความตองการของตลาดท่ีอยูอาศัยในลําปางมีแนวโนมเปล่ียนไป เพราะนอกจากคนในพ้ืนท่ี
จังหวัดลําปางท่ีเขามาทํางานในตัวเมืองและคนตางจังหวัดท่ีเขามาทํางานตามหางขนาดใหญมีอัตรา
สูงข้ึน คอนโดมิเนียมจึงเปนท่ีพักอาศัยท่ีตอบโจทยสําหรับคนยุคน้ีสงผลใหแชตเตอรตัดสินใจลงทุน
กอสรางคอนโดมิเนียมข้ึนมารองรับความตองการของตลาดกลุมน้ีและเชื่อวาอนาคตอันใกลในระยะ 
3-5 ปนี้  จะมีแนวโนมของการลงทุนอสังหาริมทรัพยเพ่ิมข้ึน (เขลางคนครโพสต, 2555) 
 จากสัดสวนการเพ่ิมข้ึนของคอนโดมิเนียมอันเน่ืองมาจากพฤติกรรมของผูบริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงไป  ซ่ึงสามารถจําแนกกลุมผูบริโภคท่ีใหความสนใจจะซ้ือคอนโดมิเนียมดวยเหตุผล  3 
ประการ คือ ซ้ือเพ่ืออยูอาศัยจริง เพ่ือการลงทุน และซ้ือเพ่ือการเก็งกําไร นอกจากน้ันแลวยังพบวา
โครงการตางๆ มีการแขงขันสูงโดยใชกลยุทธสง เส ริมการตลาด ไดแก  แถมเฟอร นิ เจอร 
เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองใชไฟฟา โปรโมช่ันสวนลด 10,000-20,000 บาท เปนตน รวมถึงปจจัยท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใหเกิดความคุมคามากท่ีสุด เชน การคมนาคม
จะตองใกลแหลงชุมชน ใกลถนนใหญหรือใกลท่ีทํางาน เพ่ือหลีกเล่ียงการจราจรท่ีติดขัด รูปแบบ
คอนโดมิเนียมมีความทันสมัยและพ้ืนท่ีใชสอย ไมวาจะเปนส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ลวนมีผลตอ
ผูบริโภคท้ังส้ิน 
 เน่ืองจากสภาวะการตางๆ ทําใหปจจุบันคอนโดมิเนียมได รับความสนใจจากผูประกอบการ
อสังหาริมทรัพย ในการลงทุนพัฒนาคอนโดมิเนียมเปนอยางมาก เกิดการแขงขันกันสูง  ผูวิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการและ
สวนประสมทางการตลาด เพ่ือหาขอมูลวามีปจจัยใดบางที่จะทําใหธุรกิจคอนโดมิเนียมประสบ
ความสําเร็จท้ังในดานยอดขายและความพึงพอใจของผูบริโภค ดังน้ันถาผูประกอบการทราบวาอะไร
คือปจจัยท่ีสามารถตอบสนองความตองการที่แทจริงของผูบริโภคและสามารถนําปจจัยเหลาน้ีมา
กําหนดเปนกลยุทธทางการตลาดใชในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือท่ีจะสรางมูลคาใหกับผูประกอบการ  
รวมถึงการมีภาพลักษณท่ีดีในสายตาของผูบริโภค อีกท้ังยังเปนแนวทางใหผูท่ีจะทําการศึกษานําไปใช
ประโยชนตอไป 
 
 
 
 



 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
 2. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอสวนประสมทางการตลาด 
  

สมมติฐานการวิจัย 

1. การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมตางกันสงผลตอการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ี
แตกตางกัน 

 2. การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมตางกันสงผลตอสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกัน  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ทําใหทราบถึงการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
 2. ทําใหทราบถึงการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอสวนประสมทางการตลาด 
 

ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตดานเนื้อหา  
  การศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคท่ีสงผล
ตอการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ประกอบดวย การโฆษณา การขายโดยใชพนักงาน การสงเสริม
การขาย การประชาสัมพันธและการตลาดทางตรง และปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก 
ผลิตภัณฑ ราคา ทําเลท่ีตั้ง และการสงเสริมการตลาด    
 

 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก ผูที่ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดลําปาง  
ภายในปพ.ศ. 2557 เทาน้ัน จํานวน 522 คน  กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยแทนคาสูตร  Yamane 
(1973) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และมีความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 (ศิริพงษ  พฤทธิพันธ, 
2553:204)  ดังน้ันขนาดกลุมตัวอยางท่ีคํานวณไดเทากับ 240 คน เลือกกลุมตัวอยางในการตอบ
แบบสอบถามโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling)  
 ขอบเขตดานระยะเวลา 
 ระยะเวลาท่ีศึกษาต้ังแตเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2557   
 

 

นิยามศัพทเฉพาะ  
1. คอนโดมิเนียม หมายถึง  อาคารท่ีบุคคลสามารถแยกการกอกรรมสิทธิ์ออกไดเปนสวนๆ  

ซ่ึงประกอบดวยกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินสวนบุคคล ไดแก หองชุดส่ิงปลูกสรางหรือท่ีดินท่ีจัดไวใหผูเปน
เจาของหองชุดแตละรายท่ีซ้ือคอนโดมิเนียมเปนของสวนตัวหรือไวใชประโยชนและกรรมสิทธิ์                  
ในทรัพยสินสวนกลาง ไดแก สวนของอาคารชุดท่ีไมใชหองชุดและท่ีดินทรัพยสินอ่ืนๆท่ีมีไวใช
ประโยชนรวมกันสําหรับเจาของรวม 



 

 

 2. การตัดสินใจซ้ือ หมายถึง การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคตามลําดับข้ันตอน
การตัดสินใจซ้ือ ประกอบดวย การรับรู ความสนใจ ความตองการ และการตัดสินใจซ้ือ 
 3. การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ หมายถึง การนําเคร่ืองมือการสื่อสารทางการตลาด
หลายๆ รูปแบบมาประสมประสานกันอยางเหมาะสม เพ่ือใหสามารถสงขาวสารท่ีมีความชัดเจน 
สอดคลองสัมพันธกันเปนหน่ึงเดียวไปยังกลุมลูกคาเปาหมาย เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดหลัก
สําคัญ 5 กิจกรรม  ซ่ึงประกอบดวย การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การสงเสริมการขาย      
การประชาสัมพันธและการตลาดทางตรง 
 4.  สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ปจจัยทางการตลาดท่ีควบคุมไดท่ีองคกรจะตองใช
รวมกัน เพ่ือสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย ซ่ึงประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ทําเลท่ีต้ัง
และการสงเสริมการตลาด  
  



บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของและนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด  
 3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 
 4. ธุรกิจคอนโดมิเนียมในจังหวัดลําปาง 
 5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
 ความหมายของการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
 ค็อตเลอร (Kotler, 2006 : 496, อางถึงในภคมน ภาสวัสด์ิ, 2550 : 11)  ใหความหมายไววา 
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเปนการวางแผนการส่ือสารการตลาด เพ่ือส่ือสารท้ังทางตรงและ
ทางออมกับผูบริโภค เพ่ือเขาใจในตราสินคาหรือแบรนดน้ันๆ อีกท้ังเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีกับ
ผูบริโภค โดยวิธีท่ีใชในการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร อาทิ การโฆษณา การสงเสริมการขายและ
การประชาสัมพันธและแนะนําการส่ือสารแบบตางๆ เหลาน้ีมารวมกัน เพ่ือใหการติดตอส่ือสารมี  
ความชัดเจนสอดคลองกลมกลืนและมีผลกระทบมากท่ีสุด โดยผานขาวสารตางๆ 
 ดารา ทีปะปาล (2546) ใหความหมายการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการวาหมายถึง
แนวความคิดของการส่ือสารการตลาดท่ีผูบริหารการตลาดไดวางแผนพัฒนาข้ึนมา  โดยการนํา
เคร่ืองมือส่ือสารหลายๆ รูปแบบมาผสมผสานกันอยางเหมาะสม เพ่ือใหสามารถสงขาวสารท่ีมีความ
ชัดเจนสอดคลองสัมพันธกันเปนหน่ึงเดียวไปยังกลุมลูกคาเปาหมาย เพ่ือใหเกิดผลตามท่ีมุงหวัง 
 ธนวรรณ  แสงสุวรรณ และคณะ (2546) ไดกลาวถึงความหมายของการส่ือสารการตลาดเชิง
บูรณาการ โดยอางถึง American Association of Advertising Adencies (Four As)  ซ่ึงไดให               
คําจํากัดความของ IMC ไววาเปนแนวคิดการวางแผนการส่ือสารการตลาด ในการสรางมูลคาของการ
วางแผนโดยการประเมินบทบาทและใชวิธีการส่ือสารหลากหลายรูปแบบ  ไดแก การโฆษณา                    
การสงเสริมการขายและการประชาสัมพันธ เปนตน ซ่ึงการผสมผสานวิธีการเหลาน้ีเขาดวยกันเพ่ือทํา
ใหเกิดความชัดเจนอยางตอเน่ือง 
 



ปณิศา ลัญชานนท (2548) ใหความหมายการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการวา หมายถึงกระบวนการ
ติดตอส่ือสารทางการตลาดเพ่ือแจงขาวสารจูงใจและเตือนความทรงจําแกตลาดเปาหมายเก่ียวกับ
สินคาหรือบริการขององคกร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูรับขาวสารเกิดทัศนคติท่ีดี เกิดความเชื่อถือ
หรือพฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึงถือเปน P ตัวหน่ึงของสวนประสมการตลาด 
 สมวงศ พงศสถาพร (2549) ใหความหมายการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการวาหมายถึง
กระบวนการการพัฒนาและการนําองคประกอบของการส่ือสารการตลาดรูปแบบตางๆ ไปใชรวมกัน  
เพ่ือชวนเชิญโนมนาวใหลูกคากลุมเปาหมายเปล่ียนพฤติกรรมใหคลอยตามคําเชิญชวนเหลาน้ันโดยใช
สื่อทุกประเภทอยางมีประสิทธิภาพในการติดตอส่ือสารกับลูกคากลุมเปาหมาย 
 ธีรพันธ  โลหทองคํา (2544) การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการหรือแบบครบวงจร หมายถึง  
การใชกิจกรรมการสงเสริมการตลาดหลายรูปแบบใหกลมกลืน ไดแก การโฆษณา การสงเสริมการขาย  
การประชาสัมพันธ การขายโดยพนักงานขาย การตลาดทางตรง การจัดกิจกรรมพิเศษไปในประเด็น
เดียวกัน เพ่ือความชัดเจนตรงกันและสงผลกระทบท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเหมาะสมกับกลุม
ผูบริโภค 
 จากการศึกษาความหมายดังกลาว สรุปวาการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ หมายถึง
กิจกรรมการสงเสริมการตลาดท้ังหมดทุกชนิด ไดแก การโฆษณาผานส่ือตางๆ การขายโดยพนักงาน
ขาย การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธและการตลาดทางตรง เพ่ือนํามาผสมผสานกันใหเปน
ขาวสารที่มีความชัดเจนและเกิดพฤติกรรมการซ้ือจากกลุมลูกคาเปาหมาย   
 ข้ันตอนการนํา IMC ไปปฏิบัติ 
 ฉัตยาพร  เสมอใจ (2545)  ไดกลาวถึงข้ันตอนการนําการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ    
ไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ควรทําการศึกษาภาพรวมของข้ันตอนท้ังหมด จึงทําใหสามารถวางแผน
ในการสรางและดําเนินการของการส่ือสารไดอยางถูกตองและเหมาะสม ซ่ึงข้ันตอนในการทําการ
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการแบงออกเปน 6 ข้ันตอน ต้ังแตเร่ิมตนจากการวางแผนจนนําไปสูการ
ปฏิบัติและควบคุมดังน้ี 
 1. กําหนดวัตถุประสงค เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนและการดําเนินงานโดยธุรกิจตอง
กําหนดวัตถุประสงคในการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการถึงวัตถุประสงคท่ีตองการมีอะไรบาง เชน  
ตองการสรางภาพลักษณของสินคา ตองการปรับตําแหนงของสินคาหรือตองการปกปองแกไข
ภาพลักษณของสินคา เปนตน 
 2. กําหนดเคร่ืองมือโดยการเลือกเคร่ืองมือการตลาดท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคน้ันๆ เชน  
การใชส่ือโฆษณาตางๆ เพ่ือสรางการรับรูการใชการประชาสัมพันธ เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณและ   
การใชการสงเสริมการขาย เพ่ือใหการตัดสินใจซ้ืองายข้ึน เปนตน 



 3. กําหนดระยะเวลาโดยพิจารณาถึงระยะเวลาและรักษาความตอเน่ืองในการใชเคร่ืองมือ
ทางการตลาดตามระยะเวลาใหเหมาะสมกับสินคาโดยการจัดทําตารางในการดําเนินกิจกรรมแตละ
ข้ันตอน เชน ใชการโฆษณาในการสรางการรับรูในระยะแรกตอมาใชการสงเสริมการขายโดยการแจก
ตัวอยางหรือลดราคาพิเศษในชวงแนะนํา เปนตน 
 4. กําหนดงบประมาณโดยพิจารณาตามวัตถุประสงคของการทํากลยุทธการตลาดเปนหลัก  
หลังจากน้ันจึงแบงตามประเภทส่ือท่ีตองการใชเปนพิเศษโดยกําหนดงบประมาณหลักกอนจากน้ัน            
จึงจัดสรรสําหรับส่ือแตละประเภทโดยละเอียด 
 5. ตรวจสอบปรับปรุงและดําเนินการโดยนําเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของงบประมาณตามแผนงานท่ีกําหนด ซ่ึงตองสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 6. ติดตามควบคุมและประเมินผลโดยตองใชเกณฑจากการกําหนดวัตถุประสงคมาวัดวิธีการ
ปฏิบัติงานวาดําเนินงานไปตามแผนท่ีไดวางไวและไดผลลัพธตามท่ีคาดหวังหรือไม ซ่ึงสามารถวัดได
จากสถิติท่ีธุรกิจจัดทําข้ึน สําหรับการวัดทัศนคติของลูกคาและความพึงพอใจตองใชการสอบถามจาก
ลูกคาโดยตรง 
 

 ลักษณะการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
 จากความหมายท่ีไดศึกษาในหัวขอตางๆ ไวแลว  สามารถสรุปไดวาการส่ือสารการตลาดเชิง
บูรณาการมีลักษณะดังน้ี (เสรี  วงษมณฑา, 2547) 
 1. การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการเปนกระบวนการในระยะยาวและตอเน่ืองในการพัฒนา
แผนตามหลักการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการน้ัน เปนการพัฒนาเพ่ือการสื่อสารการตลาดไมใชเปน
เพียงการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธเทาน้ัน ดังน้ัน การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการจึงเปน
กระบวนการท่ีตองกระทําในระยะยาวและตองทําอยางตอเน่ือง 
 2. การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเปนการส่ือสารเพ่ือตองการจูงใจ ซ่ึงตองใชการส่ือสาร
หลายรูปแบบรวมกันสิ่งสําคัญในการสื่อสาร เพ่ือการจูงใจน้ันไมใชเพ่ือสรางใหเกิดการรูจักการยอมรับ
และการจดจําเทาน้ัน แตมีเปาหมายเพ่ือใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรมตามท่ีธุรกิจตองการดวย ซ่ึงเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงทัศนคติของผูบริโภค 
 3. เปาหมายของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการโดยเนนพฤติกรรมท่ีตองการใหเกิดข้ึน            
ซ่ึงไมใชเพียงแคการสรางทัศนคติหรือการรับรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาดเทาน้ัน                  
แตจะตองพิจารณาวิธีการส่ือสารตราสินคาดวย โดยเนนวาจะสามารถสรางการส่ือสารตราสินคา      
ไดนานเทาใด 
 4. เนนทุกวิธีการส่ือสารตราสินคาในการวางแผนการสงเสริมการตลาดตามหลักการสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการโดยจะตองครอบคลุมกิจกรรมท่ีใชสื่อท้ังหมดและกิจกรรมท่ีไมใชสื่อทั้งหมด 
  



 เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
 (Schultz, 1993 อางถึงในเสรี วงษมณฑา, 2547) ไดกลาววาเคร่ืองมือของการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการเปนการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการทีจ่ะใชทุกรูปแบบของการ
ติดตอส่ือสารท่ีเหมาะสมกับผูบริโภคกลุมน้ันหรือเปนสิ่งท่ีผูบริโภคเปดรับ 
 1) การโฆษณา (Advertising) หมายถึง การใหขอมูล ขาวสาร เปนการส่ือสารจูงใจผานส่ือ
โฆษณาประเภทตางๆ เพ่ือจูงใจหรือโนมนาวใจใหกลุมผูบริโภคเปาหมายมีพฤติกรรมคลอยตามเน้ือหา
สาระที่โฆษณา อันเอ้ืออํานวยใหมีการซ้ือหรือใชสินคาและบริการ ตลอดจนชักนําใหปฏิบัติตาม
แนวความคิดตางๆ ทั้งน้ีขอใหผูโฆษณาหรือผูอุปถัมภจะตองเสียคาใชจายในการส่ือน้ันๆ และเปน             
การใชส่ือประเภทตางๆ ที่สามารถสงนําขาวสารไปสูผู รับสารไดอยางท่ัวถึงภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ว   
 การโฆษณาสามารถกระทําไดหลายรูปแบบ หลากหลายและสามารถกระทําไดหลายวิธีการ
โฆษณาทุกชนิดจึงไมเหมือนกัน แตการโฆษณาแตกตางกันข้ึนอยูกับวาใคร (who) คือกลุมบุคคลท่ีเรา
ตองการใหขาวสารการโฆษณาไปถึง จะทําการโฆษณาที่ไหน (where) จะใชส่ือประเภทใด (which) 
และสิ่งที่ตองการท่ีจะโฆษณาคืออะไร (what) เปนตน 
 ลักษณะของการโฆษณา 
 1. การโฆษณาเปนการส่ือสารจูงใจ  มีวัตถุประสงคเพ่ือการจูงใจใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือ             
โดยวิธีการพูดการเขียนหรือการสื่อความหมายใดๆ ที่มีผลใหผูบริโภคเปาหมายคิดคลอยตาม 
กระทําตามหรือเปล่ียนแปลง พฤติกรรมไปตามท่ีผูโฆษณาตองการ 
 2.  การโฆษณาเปนการจูงใจดวยเหตุผลจริงและเหตุผลสมมติ หมายถึง การจูงใจโดยบอก
คุณสมบัติท่ีเปนประโยชนของผลิตภัณฑและการจูงใจโดยใชหลักการตอบสนองความตองการ                 
ดานจิตวิทยา 
 3. การโฆษณาเปนการนําเสนอ สื่อสารผานสื่อมวลชนประเภทตางๆ ซ่ึงสามารถเผยแพร
ขาวสารเก่ียวกับสินคาและบริการในระยะกวางไกลไดสะดวกรวดเร็วท่ีสุด ไปสูกลุมเปาหมายอยาง
กวางขวาง ไปสูมวลชนอยางรวดเร็ว เขาถึงพรอมกันและท่ัวถึง 
 4. การโฆษณาเปนการเสนอขายความคิดสินคาและบริการโดยใชวิธีการจูงใจใหผูบริโภคเกิด
ความพอใจเกิดทัศนคติท่ีดี อันจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงในการซ้ือสินคาหรือบริการท่ีเสนอขาย 
 5. การโฆษณาตองระบุผูสนับสนุนหรือตัวผูโฆษณา ซ่ึงมีผลความเช่ือถือของผูบริโภคสราง
ความเชื่อม่ันและแสดงใหเห็นวาเปนการโฆษณาสินคา (advertising)  มิใชเปนการโฆษณาชวนเชื่อ 
(propaganda)  



 6. การโฆษณาตองจายคาตอบแทนในการโฆษณาในส่ือตางๆ เชน โทรทัศน 
วิทยุกระจายเสียง  หนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสาร เปนตน ดังน้ันผูโฆษณาจะตองมีงบประมาณ
เพ่ือการโฆษณาสินคาหรือบริการตางๆ ดวย 
    องคประกอบของการโฆษณาจําแนกออกเปน 4 ประการ ไดแก   

   1. ผูโฆษณา (advertiser) คือ เจาของสินคาหรือเจาของบริการ ซ่ึงจะตองประสานกับ  
งานดานการตลาดของหนวยงานน้ัน โฆษณาทุกชิ้นจะตองปรากฏตัวผูโฆษณาใหชัดเจนและผูโฆษณา
จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการโฆษณาท้ังหมด 
    2. สิ่งโฆษณา (advertisement) คือ โฆษณาท่ีทําสําเร็จรูปแลวหรือส่ิงพิมพประเภทตางๆ 
ที่ประกอบดวย ขอความ รูปภาพ ซ่ึงจะส่ือถึงสินคาหรือบริการท่ีเห็นอยูบนหนาหนังสือพิมพ
นิตยสาร รวมถึงภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนและบทโฆษณาทางวิทยุ เปนตน 
    3. สื่อโฆษณา (advertising)  คือ สื่อท่ีผูโฆษณาเลือกใชในการเผยแพรงานโฆษณาไปยัง
กลุมบริโภคเปาหมาย เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เปนตน สื่อโฆษณาเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีนํา
โฆษณาไปยังกลุมผูบริโภค สื่อโฆษณาแบงเปนประเภทตางๆ  ตามความเหมาะสมของสินคาท่ีตองการ
นําเสนอ นักโฆษณาแบงส่ือโฆษณาเปน 3 ประเภท  คือ 

      3.1 สื่อโฆษณาประเภทส่ิงพิมพ (print Media) เปนการโฆษณาโดยใชตัวหนังสือเปน
ตัวกลางถายทอดความคิดไปสูประชาชน ไดแก หนังสือพิมพรายวัน หนังสือพิมพราย
สัปดาห นิตยสาร  ใบปลิว แผนพับ โปสเตอร คูมือการใชสินคา แบบตัวอยางสินคา เปนตน 
       3.2  สื่อโฆษณาประเภทกระจายเสียงและแพรภาพ ( broadcasting media) เปนการ
โฆษณาโดยใชเสียง  ภาพ หรือตัวอักษร ไดแก เสียงตามสาย วิทยุ และโทรทัศน เปนตน 

      3.3  สื่อโฆษณาประเภทอ่ืนๆ หมายถึง สื่อโฆษณาอ่ืนๆ นอกเหนือจากส่ือท่ีกลาวแลว
ขางตน เชน ภาพยนตร  อินเทอรเนต สื่อท่ีใชโฆษณาท่ีจุดขาย รวมถึงส่ือโฆษณานอกสถานท่ี  
เชน ปายโฆษณาที่ติดรถโดยสารประจําทางหรือรถแท็กซ่ี แผนปายตางๆ ที่ติดต้ังไวตามอาคารสูงๆ
หรือตามส่ีแยก หรือติดไว ณ ท่ีพักผูโดยสาร ปายโฆษณารอบๆ สนามกีฬา เม่ือมีการแขงขันกีฬานัด
สําคัญๆ เปนตน 

   4. กลุมผูบริโภคเปาหมาย (consumer) บุคคลท่ัวไปท่ีรับสารเก่ียวกับงานโฆษณา                     
ซ่ึงหากเกิดความรูสึกถูกใจ ชื่นชมหรือชอบสินคาหรือบริการ จะนําไปสูการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา
หรือบริการได ในทางโฆษณากลุมผูบริโภคเปาหมายจะหมายรวมถึงผูใชสินคาหรือบริการ 
 
 
 
 



 2) การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling)  หมายถึง รูปแบบการติดตอส่ือสารจาก              
ผูสงสารไปยังผูรับขาวสารโดยตรง อาจเรียกวาเปนการติดตอส่ือสารระหวางบุคคล ผูสงขาวสารจะ
สามารถรับรูและประเมินผลจากผูรับขาวสารไดทันที การขายโดยพนักงานขายถือเปนส่ือท่ีสําคัญมาก
  

 คุณลักษณะของนักขายท่ีดี   
    1. ลักษณะทาทาง (Appearance) ความประทับใจแตแรกเปนส่ิงท่ีสําคัญ นักขายท่ีเกง
จะตองพยายามทําใหผูคาดวาจะเปนลูกคาเกิดความประทับใจต้ังแตแรกเห็น เพราะเขาอาจจะไมได
โอกาสเปนคร้ังท่ีสองการสรางความประทับใจแตแรกพบนั้นจะเกิดจากลักษณะทาทางการแสดงออก
จากบุคลิกภาพภายนอกของนักขาย  
    2. เส้ือผาเคร่ืองแตงกายเสื้อผามีความสําคัญตอนักขายเชนเดียวกับบรรจุภัณฑมี
ความสําคัญตอผลิตภัณฑ การแตงกายอยางมีรสนิยมและรูจักกาลเทศะ เปนกุญแจสําคัญไปสู
ความสําเร็จในการขาย เสื้อผาท่ีจะสวมใสจะตองเหมาะสมกับประเภทของงานขายและประเภท                
ของลูกคาท่ีนักขายจะไปพบ  
    3. การแตงตัว การแตงตัวมีความสําคัญเชนเดียวกับเส้ือผาในการท่ีจะสรางความประทับใจ
แตแรกพบ น้ําหอม ทรงผม การแตงหนา เหลาน้ีควรจะไดมีการเลือกใชใหเหมาะสม เพ่ือบงถึงรสนิยม
ที่ด ี
    4. น้ําเสียงและนิสัยการสนทนา น้ําเสียงในการพูดและคําพูดท่ีร่ืนรมยจะชวยเสริม                
การเสนอขายใหมีประสิทธิภาพนํ้าเสียงท่ีใชในการพูดกับลูกคาควรแสดงความอบอุนและเปนมิตร          
และออกเสียงใหชัดเจนได หลักในการพูดใหเปนท่ีพอใจนิสัยในการพูดสามารถทําลาย/ลดคุณคา
ประสิทธิภาพของการขายได การพูดออมแอม กํากวม ออกเสียงผิดๆ และใชคําแสลงสมารถทําให
ลูกคาเกิดความรําคาญ  
    5. กิริยามารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติ ความสุภาพและกิริยามารยาทเปนส่ิงท่ีเปน
ประโยชนท่ีพิเศษและทุกคนทราบดี แมวากิริยามารยาทท่ีดีโดยลําพังแลวอาจจะไมสามารถทําการ
ขายไดใหเกิดข้ึนได แตมารยาทท่ีไมดีก็สามารถทําลายโอกาสท่ีจะขายได การเปนผูฟงท่ีดีไมขัดจังหวะ
ลูกคาบอยๆ ตลอดจนการพูดและการกระทําท่ีเปนธรรมชาติ มีความสุภาพน่ิมนวลจะชวยเสริม
ภาพลักษณของนักขายในสายตาของลูกคา  
    6. ทักษะในการติดตอส่ือสาร คุณลักษณะดานบุคลิกภาพท่ีกลาวมาแลวน้ันเปนสวนสําคัญ 
ที่นําไปสูทักษะในการส่ือสารท่ีดี สามารถส่ือสารดวยความกระตือรือรน ความเชื่อม่ัน การมองโลกใน
แงดี และความจริงใจการติดตอส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  ตองการวิธีการพูดและไวยากรณท่ีดี วิธีการ
พูดน้ันเก่ียวของกับการใชคําท่ีถูกตองและการออกเสียงชัดเจน เพราะการพูดจะแสดงถึงวิธีการ                 
อันดับแรก ท่ีพนักงานขายจะสงขาวสาร จึงเปนส่ิงสําคัญที่ตองมีการใชคําท่ีถูกตองและลูกคาสามารถ
เขาใจ 



   7. ทัศนคติของนักขาย การท่ีมีทัศนคติในทางบวกจะนํามาซ่ึงลักษณะท่ีจําเปนความสําเร็จ
ในการขายรวมกัน ทัศนคติในทางบวกจะเปนเสมือนสวนผสมท่ีกระตุนเม่ือนํามารวมเขากับ
ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ จะชวยใหประสบความสําเร็จในการขาย โดยท่ัวไปและงานท่ีทําโดยเฉพาะ
อยางย่ิงในการขายซ่ึงความสําเร็จข้ึนกับความพยายาม  นักขายท่ีดีมักจะมองโลกในแงดีเสมอ  
ทัศนคติในทางบวกเปนสวนประกอบของความกระตือรือรน  การมีจุดมุงหมายท่ีแนนอนและ               
ความเชื่อม่ันในตัวเอง        
    8.  ลักษณะเฉพาะของบุคลิกภาพท่ีนักขายควรตองมี เชน ความเพียรพยายาม ความราเริง  
ความกระตือรือรน ความเชื่อถือไวใจได ความซ่ือสัตยและจริงใจ อุปนิสัยใจคอหรือคุณสมบัติ  
ความเห็นอกเห็นใจ การยกยองนับถือ ความเชื่อม่ันในตัวเอง ความสามารถดานสติ ปญญา 
 3. การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) เปนเคร่ืองมือระยะส้ันเพ่ือกระตุนใหเกิดการซ้ือ
หรือขายผลิตภัณฑ หรือเปนส่ิงท่ีจูงใจท่ีมีคุณคาพิเศษท่ีกระตุนหนวยงานขาย ผูจัดจําหนายหรือ
ผูบริโภคคนสุดทายโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหเกิดการขายในทันทีทันใด หรือเปนเคร่ืองมือกระตุนความ
ตองการซ่ึงท่ีใชสนับสนุนการโฆษณาและการขายโดยใชพนักงานขาย โดยสามารถกระตุนความสนใจ  
ทําใหเกิดการทดลองใชหรือการซ้ือโดยลูกคาคนสุดทาย หรือบุคคลอ่ืนๆ ในชองทางการจัดจําหนาย 
 การสงเสริมการขายแบงตามกิจกรรมการเสริมการขายไดเปน 2 ประเภทใหญๆ ดังน้ีคือ  
    3.1  การสงเสริมการขายท่ีมุงเนนท่ีผูบริโภค (consumer-oriented sales promotion)  
กิจกรรมการสงเสริมการขายท่ีมุงเนนท่ีผูบริโภคที่นิยมใชกันท่ัวไป ไดแก การแจกคูปอง (couponing)  
การแจกของตัวอยาง (sampling)  การใหของแถม (premiums)  การเพ่ิมขนาดบรรจุภัณฑ (bonus 
packs)  การลดราคา(price-offs) การคืนเงิน(rebates) การแขงขัน (contests) การชิงโชค 
(sweepstakes)  และการอุปถัมภกิจกรรมพิเศษ (event sponsorship)  กิจกรรมเพ่ือสงเสริมการ
ขายเหลาน้ีจัดทําข้ึนมุงเนนท่ีผูบริโภคซ่ึงเปนผูซ้ือสินคาและบริการโดยตรง โดยออกแบบเสนอใหกับ
ผูบริโภคเพ่ือจูงใจใหซื้อสินคาของบริษัท 
    3.2 การสงเสริมการขายท่ีมุงเนนท่ีคนกลาง (trade-oriented sales promotion)   
กิจกรรมการสงเสริมการขายท่ีมุงเนนท่ีคนกลางหรือผูจัดจําหนายท่ีนิยมใชกันท่ัวไป ไดแก การให
สวนลดทางการคา (trade allowances) การจัดแสดง ณ แหลงซ้ือ (point of purchase display) 
การแขงขันทางการขาย (sales contests) การจัดโปรแกรมฝกอบรม (training programs) การจัด
แสดงสินคา (trade shows) และการโฆษณารวม (cooperative advertising) กิจกรรมการสงเสริม
การขายเหลาน้ีจะออกแบบข้ึนเพ่ือเปนการกระตุนจูงใจผูจัดจําหนายหรือคนกลางเพ่ือใหรับผลิตภัณฑ
จากผูประกอบการไปจําหนายและท้ังยังเปนการสรางความพยายามพิเศษใหกับคนกลางเพ่ือนําไปเปน
เคร่ืองมือในการสงเสริมการขายกับลูกคาอีกตอหน่ึงดวย  



 4. การประชาสัมพันธ (Public Relation) การติดตอส่ือสารขององคการกับกลุมตางๆ ที่มี
ผลกระทบตอความสําเร็จขององคการ ไมวาจะเปนผูขายปจจัยการผลิตผูถือหุนหรือลูกคาโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือสรางทัศนคติ ความเชื่อและภาพลักษณท่ีดีตอองคการหรือผลิตภัณฑ ตลอดจนเปน
การใหความรูในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือแกไขขอผิดพลาดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
    4.1 ใชการประชาสัมพันธเพ่ือสรางภาพลักษณ (Image) วาเหนือกวาคูแขงซ่ึงคุณสมบัติ
อ่ืนๆ ไมสามารถสรางไดเหนือกวาคูแขงคุณสมบัติตางๆ ของผลิตภัณฑเทาเทียมกับคูแขงภาพลักษณ   
จะเปนส่ิงเดียวท่ีจะสรางความแตกตางในผลิตภัณฑไดดีเม่ือส่ิงอ่ืนเทากันหมด  ภาพลักษณจึงเปน               
สิ่งเดียวท่ีเหลืออยูเพ่ือใชในการตอสูได 

   4.2 การประชาสัมพันธ จะใชเม่ือตองการใหความรูกับบุคคล สินคาบางชนิดจะประสบ
ความสําเร็จไดเม่ือคนมีความรูในตราสินคาน้ัน จึงตองอธิบายถึงคุณสมบัติเก่ียวกับสินคา 
    4.3 เม่ือมีขอมูลขาวสารจํานวนมากท่ีจะสรางมูลคาเพ่ิม (Values added) ใหกับผลิตภัณฑ
และขาวสารนั้นไมสามารถบรรจุเขาไปในการโฆษณาได เพราะการโฆษณามีเวลาเพียง 30 วินาที
เทาน้ัน ดังน้ันจึงใสขอมูลเขาไปในโฆษณามากๆ ไมได ควรใช PR แทนในกรณีท่ีมีขอมูลมากมายท่ีเปน
จุดชื่นชมในสินคา   
    4.4  สื่อท่ีใชในการประชาสัมพันธ เชน การใหสัมภาษณ/ใหขาว การจัดนิทรรศการ               
การจัดเหตุการณพิเศษ การบริจาคเพ่ือการกุศล การเปนสปอนเซอร การตีพิมพเอกสาร การสราง
ความสัมพันธอันดีกับชุมชน เปนตน 
 5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง การติดตอส่ือสารของบริษัทไปยังลูกคา
กลุมเปาหมายโดยตรง เพ่ือใหไดรับการตอบสนองหรือการซ้ือสินคา การตลาดทางตรงไมไดมีเพียง             
แตการสงจดหมายทางตรงหรือสงแคตตาล็อกส่ังสินคาทางไปรษณีย แตเก่ียวของกับกิจกรรมท่ี
หลากหลาย อาทิ การจัดการฐานขอมูล การขายตรง การตลาดทางโทรศัพท การโฆษณาท่ีตอบสนอง
โดยตรงผานจดหมายทางตรงอินเตอรเน็ตและส่ือส่ิงพิมพ หรือส่ือโทรทัศนอ่ืนๆบางบริษัทไมไดใช
ชองทางการตลาดอ่ืนๆ นอกจากใชชองทางการขายอิสระในการขายสินคาโดยตรงไปยังลูกคา 
 รูปแบบของส่ือท่ีใชในการตลาดทางตรง แบงไดเปน 2 กลุม คือ 
           1. การใชสื่อโดยตรงเพ่ือติดตอกับกลุมเปาหมายท่ีคัดเลือกแลวและคาดวามีแนวโนมท่ี                   
จะตองการสินคาและบริการโดยมากจะไดรับการตอบกลับสูงเชน ไปรษณีย โทรศัพท และ
คอมพิวเตอร 
          2. การใชสื่อมวลชน เพ่ือส่ือสารไปยังกลุมเปาหมายจํานวนมาก สรางฐานขอมูลลูกคาให               
มากข้ึนเชน วิทยุกระจายเสียง สื่อส่ิงพิมพ วิทยุโทรทัศน 
 
   



 ลักษณะของการตลาดทางตรง  
 1. เปนระบบการกระทํารวมกัน (interactive system) หมายถึงเปนกิจกรรมทางตรงท่ีไดผล
ทั้งสองทาง (two-way communication) ระหวางนักการตลาดกับกลุมลูกคาเปาหมาย 
          2. ใหโอกาสในการตอบกลับ (opportunity to respond) 
          3. สามารถทําท่ีไหนก็ได (take place at any location) ผูซื้อไมจําเปนตองไปท่ีรานคา              
เม่ือซ้ือสินคา 
          4. สามารถวัดได (measurable) โดยวัดจากการตอบกลับของลูกคา 
           5. เปนการติดตอระหวางผูซื้อกับผูขายโดยตรงไมผานบุคคลอ่ืน เปนการทําการตลาดแบบ 
one-to-one marketing  
          6. มีการวางกลุมลูกคาเปาหมายท่ีแนนอน (precision targeting) 
        7. เปนกลยุทธท่ีไมสามารถมองเห็นได (invisible strategies) ทําใหคูแขงไมทราบ 
วาเรากําลังทําอะไรกับใคร 
 

 องคประกอบในการทําการตลาดโดยตรง  
 1. ฐานขอมูลของลูกคา (database) การตลาดทางตรงถือเปนการทําการตลาดโดยใช
ฐานขอมูล (database marketing) ซ่ึงหมายถึงกระบวนการสรางการเก็บรักษาและการใชฐานขอมูล
ของลูกคาและฐานขอมูลอ่ืน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือส่ือสารและซ้ือขาย ฐานขอมูลเก่ียวกับลูกคาเปน 
การเก็บรวบรวมขอมูลอยางมีระบบเก่ียวกับลูกคาหรือกลุมเปาหมายใหเปนปจจุบัน สามารถเขาถึง
และนําไปใชเพ่ือจุดมุงหมายทางการตลาดไดหรือเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาขอมูลของลูกคา
จึงควรจะประกอบดวย รายละเอียดเก่ียวกับลูกคา ชนิดของสินคาและบริการท่ีลูกคาซ้ือท้ังในดาน
ปริมาณและราคาและสัญญาการซ้ือขายในปจจุบัน 
         2. สื่อ (media) สื่อที่ใชในการทําการตลาดโดยตรง จะตองเปนส่ือประเภท direct responds 
คือ จะตองใหลูกคาสามารถติดตอกลับมายังบริษัทไดโดยงาย ไดแก จดหมายตรง วิทยุเคร่ืองโทรสาร  
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  โทรศัพท โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร แคตตาล็อค ปายโฆษณา  
คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต เปนตน  
 

 ความจําเปนของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
 ปณิศา ลัญชานนท (2548) ไดอธิบายถึงความจําเปนของการใชการส่ือสารการตลาด                     
เชิงบูรณาการ ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีสําคัญสรุปได ดังตอไปน้ี 
 1. สื่อท่ีใชมีความหลากหลายและมีความเฉพาะกลุมมากข้ึน เน่ืองจากในปจจุบันมีการแบง
ตลาดออกเปนสวนยอยๆ ทําใหการใชเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด เพ่ือท่ีจะเขาถึงตลาดแตละกลุม
ตองมีความหลากหลายและมีความเฉพาะเจาะจงมากข้ึน 



 2. ราคาส่ือเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีจํานวนของผูรับขาวสารจากส่ือลดลง เน่ืองจากสถานการณ   
การแขงขันท่ีรุนแรงทําใหคาใชจายในการโฆษณาและการสงเสริมการตลาดสูงข้ึน เพราะจํานวนผูรับ
ขาวสารหรือกลุมเปาหมายลดลง ทําใหการเขาถึงกลุมผูบริโภคลดลงดวย 
 3. ผูบริโภคมีเวลาใหกับส่ือนอยลง เน่ืองจากการเผยแพรขาวสารการตลาดในส่ือตางๆ         
มีจํานวนมากทําใหการเปดรับขาวสารของผูบริโภคลดลง เน่ืองจากเกิดความสับสนและเบ่ือหนาย            
ซ่ึงจะทําใหเกิดความสนใจในสื่อลดลงในท่ีสุด 
 4. ชองทางในการหาขอมูลขาวสารท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยผูบริโภคมีชองทางในการแสวงหา
ขาวสาร เพ่ือชวยในการตัดสินใจเพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากการรับขอมูลจากส่ือมวลชนเพียงอยางเดียว 
 5. ความเชื่อในส่ือลดลง เน่ืองจากส่ือมีความหลากหลายทําใหผูบริโภคมีความเชื่อถือใน              
สื่อลดลงเร่ือยๆ  ภาพลักษณของการโฆษณาเพียงอยางเดียวจึงไมเพียงพอตอการสรางความนาเชื่อถือ  
ดังน้ันจึงจําเปนตองใชเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดอ่ืนๆ มาผสมผสานกันดวย 
 

 ผลการดําเนินงานการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
 สมควร กวียะ (2547) ไดอธิบายถึงประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการสรุปได
ดังน้ี 
 1. ความตองการของผูรับสารกลุมเปาหมายโดยองคกรจะตองส่ือสารใหกลุมเปาหมายรับรูวา
สินคาหรือบริการขององคกรสามารถตอบสนองความตองการได 
 2. การรูจักหรือตระหนักในตราสินคาโดยองคกรจะตองส่ือสารใหกลุมเปาหมายรูจักหรือ
จดจําชื่อสินคาหรือบริการได 
 3. ทัศนคติตอตราสินคาโดยองคกรตองส่ือสารหรือจูงใจจนกระท่ังกลุมเปาหมาย                    
มีการเปลี่ยนแปลงความคิดวาสินคาหรือบริการขององคกรมีคุณประโยชนและคุมคาในการซ้ือ 
 4. ความต้ังใจซ้ือตราสินคาโดยองคกรตองสื่อสารจูงใจจนกลุมเปาหมายตัดสินใจซ้ือ               
หรือใชสินคาหรือบริการขององคกร 
 5. ความพึงพอใจในการซ้ือโดยองคกรตองส่ือสารกับกลุมลูกคาเปาหมายจนรูสึกถึงสินคา              
หรือบริการขององคกรมีความเหมาะสมท้ังในดานคุณภาพและราคา 
 

 ประโยชนของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
 ฉัตยาพร  เสมอใจ (2545) ไดอธิบายถึงประโยชนของการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
สรุปไดดังน้ี 
 1. ชวยเสริมสรางภาพลักษณหรือตําแหนงสินคาใหเขมแข็ง เน่ืองจากความแตกตางของ
สินคามีนอยลง ลูกคามองไมเห็นความแตกตางของสินคาสงผลใหลูกคาเลือกซ้ือสินคาดวยราคา               
เปนหลัก ดังน้ันธุรกิจตองสรางภาพลักษณท่ีโดดเดนแกสินคาหรือบริการเพ่ือใหเกิดความแตกตาง               
ในสินคาหรือบริการโดยการใชเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดตาง ๆ 



 2. ชวยเปล่ียนแปลงและเสริมสรางภาพลักษณใหม เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอาจ
สงผลใหพฤติกรรมและความตองการของลูกคาเปล่ียนไปโดยภาพลักษณเดิมของสินคาอาจไมตรงกับ
กลุมเปาหมาย  จึงตองมีการปรับตําแหนงของสินคาหรือบริการใหม 
 3. ชวยปรับทัศนคติและความรูสึกท่ีไมดีของลูกคาท่ีมีตอสินคา เน่ืองจากอาจเกิดปญหาท่ีทํา
ใหผูบริโภคเกิดความเขาใจผิดหรือเกิดทัศนคติไมดีตอสินคาหรือองคกรและการเปล่ียนทัศนคติเปน
เร่ืองยาก ดังน้ันธุรกิจจําเปนตองอาศัยเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสาร เพ่ือกระตุนใหเกิดความเขาใจ
และปรับเปล่ียนความรูสึกมาเปนกลางโดยการใหขอมูลท่ีถูกตองหรือการสรางภาพลักษณใหม                     
แกสินคาหรือบริการ 
 4. ชวยรักษาความสัมพันธอยางตอเน่ืองระหวางลูกคากับสินคาโดยการใชเคร่ืองมือทาง
การตลาดตางๆ อยางตอเน่ือง  ในการใหขอมูลขาวสารท่ีทันสมัยอยูเสมอเก่ียวกับสินคาหรือบริการ
เพ่ือใหลูกคาไดรับขอมูลท่ีถูกตองอยางตอเน่ืองและสรางความม่ันใจใหแกลูกคา 
 จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกลาวมาผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  
ซ่ึงไดแก การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธและการตลาด
ทางตรง  ดังน้ันจึงจําเปนท่ีจะตองพิจารณาเลือกใชเคร่ืองมือตางๆ เหลาน้ีผสมผสานเขาดวยกัน 
เพ่ือใหเปนการสงเสริมการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 
 ธงชัย สันติวงษ (2540: 34) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดวาหมายถึง             
การผสมท่ีเขากันไดอยางดีเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของการกําหนดราคา  การสงเสริมการขาย 
ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายและระบบการจัดจําหนาย ซ่ึงไดมีการจัดออกแบบเพ่ือใชสําหรับการเขาถึงกลุม
ผูบริโภคท่ีตองการ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546: 53) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดวา
เปนตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได  ซ่ึงบริษัทใชรวมกัน เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก
กลุมเปาหมาย 
 เสรี  วงษมณฑา (2547: 17)  ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix: 4Ps) ไววาสวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ซ่ึงบริษัทใช
รวมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมายหรือเปนเคร่ืองมือท่ีใชรวมกันเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคทางการติดตอส่ือสารขององคการ 
 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4Ps) เปนเคร่ืองมือท่ีประกอบดวยส่ิงตางๆ 
ดังตอไปน้ี (Kotler, 1997: 611-630 อางถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546: 53-55)  
 1) ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความจําเปนหรือ
ความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยส่ิงท่ีสัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุ



ภัณฑ สีราคาคุณภาพตราสินคาบริการและชื่อเสียงของผูขายผลิตภัณฑ  อาจจะเปนสินคาบริการ
สถานท่ีบุคคลหรือความคิด ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ไดผลิตภัณฑ                 
จึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานท่ีองคกรหรือบุคคลผลิตภัณฑ ตองมีอรรถประโยชน 
(Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายไดการกําหนด
กลยุทธดานผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปน้ี 
    1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) และ (หรือ) ความแตกตาง
ทางการแขงขัน (Competitive Differentiation)  
    1.2 องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product Component) เชน ประโยชน
พ้ืนฐานรูปลักษณคุณภาพการบรรจุภัณฑตราสินคาฯลฯ 
    1.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบผลิตภัณฑ
ของบริษัท เพ่ือแสดงตําแหนงท่ีแตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย 
    1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพ่ือใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหมและ
ปรับปรุงใหดีข้ึน (New and Improved) ซ่ึงตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดดียิ่งข้ึน 
    1.5 กลยุทธเก่ียวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ (Product 
Line)  

คุณสมบัติท่ีสําคัญของผลิตภัณฑ 
 1. คุณภาพผลิตภัณฑ (Product Quality) เปนการวัดการทํางานและวัดความคงทนของ
ผลิตภัณฑ เกณฑในการวัดคุณภาพถือหลักความพึงพอใจของลูกคาและคุณภาพท่ีเหนือกวาคูแขงขัน  
ถาสินคาคุณภาพตํ่าผูซ้ือจะไมซ้ือซํ้า ถาสินคาคุณภาพสูงเกินอํานาจซ้ือของผูบริโภคสินคาก็ขายไมได  
นักการตลาดตองพิจารณาวาสินคาควรมีคุณภาพระดับใดบางและตนทุนเทาใดจึงจะเปนท่ีพอใจของ
ผูบริโภครวมท้ังคุณภาพสินคาตองสมํ่าเสมอและมีมาตรฐานเพ่ือท่ีจะสรางการยอมรับ 
 2. ลักษณะทางกายภายของสินคา (Physical Characteristics of Goods) เปนรูปราง
ลักษณะท่ีลูกคาสามารถมองเห็นไดและสามารถรับรูไดดวยประสาทสัมผัสท้ัง 5 คือ รูป รส กล่ิน  
เสียง สัมผัส เชน รูปรางลักษณะ รูปแบบการบรรจุภัณฑ เปนตน 
 3. ราคา (Price) เปนจํานวนเงินซ่ึงแสดงเปนมูลคาท่ีผูบริโภคยอมจายเงินเพ่ือแลกกับ
ผลประโยชนท่ีจะไดรับจากสินคาหรือบริการ การตัดสินในดานราคาไมจําเปนตองเปนราคาสูงหรือตํ่า
แตเปนราคาท่ีผูบริโภคเกิดการรับรูในคุณคา (Perceived Value)  
 4. ชื่อเสียงของผูขายหรือตราสินคา (Brand) หมายถึง ชื่อ คํา สัญลักษณ การออกแบบหรือ
สวนประสมของส่ิงดังกลาว เพ่ือระบุถึงสินคาและบริการของผูขายรายใดรายหน่ึงหรือกลุมของผูขาย
เพ่ือแสดงถึงลักษณะท่ีแตกตางจากคูแขง 



 5. บรรจุภัณฑ (Packaging) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวของในการออกแบบและการผลิต               
สิ่งบรรจุหรือส่ิงหอหุมผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑเปนสิ่งท่ีใหเกิดการรับรู คือการมองเห็นสินคา                      
เม่ือผูบริโภคเกิดการยอมรับในบรรจุภัณฑ  จะนําไปสูการจูงใจใหเกิดการซ้ือผลิตภัณฑ                        
ดังน้ันบรรจุภัณฑจึงตองมีความโดดเดนโดยอาจแสดงถึงตําแหนงผลิตภัณฑสินคาน้ันใหชัดเจน 
 6. การออกแบบ (Design) เปนงานท่ีเก่ียวของกับรูปแบบลักษณะการบรรจุหีบหอ ซ่ึงปจจัย
เหลาน้ีจะมีผลกระทบตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค ดังน้ันผูผลิตท่ีมีผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ
จึงตองศึกษาความตองการของผูบริโภค  เพ่ือออกแบบสินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภค 
 7. การรับประกัน (Warranty) เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการแขงขันโดยเฉพาะสินคาพวก
รถยนตเคร่ืองใชในบานและเคร่ืองจักร เพราะเปนการลดความเส่ียงจากการซ้ือสินคาของลูกคาและ
รวมท้ังการสรางความเช่ือม่ัน ฉะน้ันผูผลิตหรือคนกลางอาจเสนอการรับประกันเปนลายลักษณอักษร
หรือดวยคําพูด โดยท่ัวไปการรับประกันจะระบุเปนประเด็นสําคัญ 3 ประเด็นคือ 
    7.1 การรับประกันตองใหขอมูลท่ีสมบูรณวาผูซื้อจะรองเรียนท่ีไหนกับใครอยางไร                     
เม่ือสินคามีปญหา 
    7.2 การรับประกันจะตองใหผูบริโภคทราบลวงหนากอนการซ้ือ 
    7.3 การรับประกันจะตองระบุเง่ือนไขการรับประกันทางดานระยะเวลาขอบเขต                  
ความรับผิดชอบและเง่ือนไขอ่ืนๆ 
 8. สีของผลิตภัณฑ (Color) เปนสิ่งจูงใจใหเกิดการซ้ือเพราะสีทําใหเกิดอารมณดานจิตวิทยา
ชวยใหเกิดการรับรูและสนใจในผลิตภัณฑ 
 9.  การใหบริการ (Serving) การตัดสินใจของผูบริโภคในปจจุบันข้ึนอยูกับการใหบริการ              
แกลูกคาของผูขายหรือผูผลิต คือ ผูบริโภคมักจะซ้ือสินคากับรานคาท่ีใหบริการดีและถูกใจ                     
เชนการบริการหลังการขาย เปนตน 
 10. วัตถุดิบ (Raw Material) หรือวัสดุท่ีใชในการผลิต (Material) ผูผลิตมีทางเลือกท่ีจะใช
วัตถุดิบหรือวัสดุหลายอยางในการผลิต ซ่ึงจะตองคํานึงถึงความตองการของผูบริโภควาพอใจแบบใด
ตลอดจนตองพิจารณาถึงตนทุนในการผลิตและความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบดวย 
 11. ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ (Product Safety) และภาระจากผลิตภัณฑ (Product 
Liability) ความปลอดภัยของผลิตภัณฑเปนสิ่งสําคัญท่ีธุรกิจตองเผชิญและยังเปนปญหาทางจริยธรรม  
ทั้งทางธุรกิจและผูบริโภคผลิตภัณฑท่ีไมปลอดภัย ทําใหผูผลิตหรือผูขายเกิดภาระจากผลิตภัณฑ                 
ซ่ึงเปนสมรรถภาพของผลิตภัณฑท่ีทําใหเกิดการทํางานหรือเปนอันตรายสําหรับผูผลิตท่ีตอง
รับผิดชอบตอผูบริโภค 



 12. มาตรฐาน (Standard) เม่ือมีเทคโนโลยีใหมเกิดข้ึนจะตองคํานึงถึงประโยชนและ
มาตรฐานของเทคโนโลยีน้ัน ซ่ึงตองมีการกําหนดมาตรฐานการผลิตข้ึน จะชวยควบคุมคุณภาพ            
และความปลอดภัยตอผูบริโภคได 
 13. ความเขากันได (Compatibility) เปนการออกแบบผลิตภัณฑใหสอดคลองกับ              
ความคาดหวังของลูกคา และสามารถนําไปใชไดดีในทางปฏิบัติโดยไมเกิดปญหาในการใช 
 14. คุณคาผลิตภัณฑ (Product Value) เปนลักษณะผลตอบแทนท่ีไดรับจากการใช
ผลิตภัณฑ ซ่ึงผูบริโภคตองเปรียบเทียบระหวางคุณคาท่ีเกิดจากความพึงพอใจในผลิตภัณฑท่ี              
สูงกวาตนทุนหรือราคาท่ีจายไป 
 15. ความหลากหลายของสินคา (Variety) ผูบริโภคสวนมากจะพอใจท่ีจะเลือกซ้ือสินคาท่ีมี
ใหเลือกมากในรูปของสี กล่ิน รส ขนาด การบรรจุหีบหอ แบบ ลักษณะ เน่ืองจากผูบริโภคมีความ
ตองการท่ีแตกตางกัน ดังน้ันผูผลิตจึงจําเปนตองมีสินคาหลากหลาย เพ่ือเปนทางเลือกใหกับผูบริโภค   
ที่มีความตองการท่ีแตกตางกัน 
 

 2) ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆท่ีมีความจําเปนตองจาย เพ่ือใหได
ผลิตภัณฑหรือหมายถึงคุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเอง ราคาเปน P ตัวท่ีสองท่ีเกิดข้ึนถัดจาก Product 
ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคาผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับ
ราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาผูบริโภคก็จะตัดสินใจซ้ือ ดังน้ันผูกําหนดกลยุทธ
ดานราคาตองคํานึงถึง 
    2.1 คุณคาท่ีรับรู (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา ซ่ึงตองพิจารณาการยอมรับ
ของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑน้ัน 
    2.2 ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเก่ียวของ 
    2.3 การแขงขัน 
    2.4  ปจจัยอ่ืนๆ 
 

 คุณสมบัติท่ีสําคัญของราคา  
 1. การกําหนดราคา (List Price) ธุรกิจตองกําหนดราคาสินคาต้ังแตมีการพัฒนาผลิตภัณฑ
หรือเม่ือมีการแนะนําผลิตภัณฑเขาในชองทางการจําหนายใหมหรือในเขตพ้ืนท่ีใหมหรือเม่ือมีการเขา
ประมูลสัญญาจางคร้ังใหม ธุรกิจตองตัดสินใจวาจะวางตําแหนงคุณภาพผลิตภัณฑกับราคาอยางไร             
ในแตละตลาด 
 
 
 



 2. การใหสวนลด (Price discount) แบงออกไดดังน้ี 
    2.1 สวนลดเงินสด คือ การลดราคาใหกับผูซื้อสําหรับการชําระเงินโดยเร็ว 
    2.2 สวนลดปริมาณ คือ การลดราคาสําหรับการซ้ือในปริมาณมาก ซ่ึงควรหักกับลูกคา            
ทุกคนในปริมาณท่ีเทาเทียมกันและไมควรเกินตนทุนของผูขาย การใหสวนลดอาจใหตามคําส่ังซ้ือ          
แตละงวด หรือใหตามจํานวนหนวยโดยรวมในชวงเวลาหน่ึง 
    2.3 สวนลดตามฤดูกาล คือ การใหสวนลดสําหรับผูท่ีซ้ือสินคาหรือบริการนอกฤดูกาล  
เชน โรงแรมต๋ัวเคร่ืองบินท่ีเสนอสวนลดชวงท่ีไมใชฤดูกาลและมียอดขายตํ่า 
 3. การใหระยะเวลาในการชําระเงินและระยะเวลาของสินเชื่อ (Payment Period and 
Credit Term) คือ การใหระยะเวลาในการชําระเงินสําหรับผูท่ีซื้อสินคาหรือบริการตามระยะเวลา            
ที่กําหนดไว ดังน้ันราคาจึงเปนเคร่ืองมือท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของผูบริโภคได ถาผูบริโภคคิดวา
คอนโดเนียมมีคุณคาในดานการใชงานและมีคุณสมบัติตรงตามความตองการแลว ก็มีแนวโนมท่ี
ผูบริโภคจะยอมรับราคาของคอนโดมิเนียม หากมีราคาสูงคอนโดมิเนียมอ่ืนๆ ทั่วไป 
 

3) ทําเลท่ีต้ัง/การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง กลไกท่ีเก่ียวของกับ             
การทําใหสินคาเคล่ือนยายจากผูผลิตไปถึงมือของผูบริโภค หลักเกณฑของชองทางการจัดจําหนาย
ตองพิจารณามีดังตอไปน้ี  
    3.1 ทําเลที่ตั้งตองพิจารณาวาสถานท่ีตั้งของคอนโดมิเนียมสอดคลองกับกลุมลูกคา
เปาหมายหรือไม รูปแบบพฤติกรรมของการใชชีวิตประจําวันของผูบริโภคเปนอยางไร เราควรสราง
คอนมิเนียมไวท่ีใด ณ จุดใด จึงจะใหผูบริโภคไดรับความสะดวกสบายอยางเต็มท่ีในดานการเดินทาง
คมนาคมท่ีสะดวกและสภาพแวดลอมท่ีดีและประโยชนอ่ืนและสามารถพบเห็นและซ้ือไดสถานท่ีตั้ง
ของคอนโดมิเนียมครอบคลุมพ้ืนท่ีเปาหมายแลวหรือยัง และมีความสะดวกตอการซ้ือหามากนอย             
แคไหน 
    3.2 ชองทางการจัดจําหนาย การจัดจําหนายจะผานใครบาง เชน อาจจะสงตรงไปยัง
รานคาหรือบางคร้ังไมสามารถท่ีจะจัดสงโดยตรงได อาจจะตองผานผูคาสงแลวจากผูคาสงไปยังรานคา
ยอย ในฐานะท่ีกิจการเปนผูผลิตไมชํานาญเร่ืองการตลาดก็ต้ังผูจัดจําหนาย ซ่ึงจะทําการตลาดและ
กระจายสินคาเขาสูผูคาสง ผูคาปลีก ตองพิจารณาวากิจการตองการท่ีจะผานคนกลางมากนอยแคไหน 
ขอเสียของการผานคนกลางก็คือทุกคร้ังท่ีผานจะมีคาใชจายเพ่ิมข้ึน ขอดีก็คือคนกลางจะอํานวย 
ความสะดวกใหสินคาตางๆ ไหลล่ืนไปไดอยางสะดวกเพราะมีความชํานาญในการดําเนินงาน  
 ประเภทชนิดของชองทาง การเลือกชองทางการจัดจําหนายจะตองพิจารณาถึงผูบริโภค
กลุมเปาหมายวาเปนใคร พฤติกรรมในการซ้ือของกลุมเปาหมาย เชน ซ้ือเงินสดหรือเครดิต ตองจัดสง
หรือไม ซ้ือบอยแคไหน การพิจารณาท่ีต้ังของลูกคาตามสภาพภูมิศาสตร จําเปนหรือไมท่ีจะตองมี
รานคาสะดวกซ้ือ ขายทางไปรษณีย ขายทางแคตตาล็อก ใชพนักงานขาย ฯลฯ จะต้ังเกณฑแบบใดน้ัน



ข้ึนอยูกับชองทาง (Outlet) วาแบบใดท่ีจะเหมาะสมตองพิจารณาวาอยากระจายสินคามากเกินไป            
จนทําใหควบคุมไมไดหรือชองทางจะนอยเกินไป จนโอกาสการขายตํ่าลง การโฆษณาก็จะสูญเปลา  
จะตองพิจารณาวาจะใชชองทางประเภทใด ในระดับการกระจายความเส่ียงขนาดใด การพิจารณาจะ
ใชจํานวนคนกลางในระดับใดระดับหนึ่งมีทางเลือก ดังน้ี  

- การจําหนายอยางท่ัวถึงกระจายไปอยางกวางขวางพยายามครอบคลุมตลาดท้ังหมด               
สวนใหญจะเปนสินคาสะดวกซ้ือ เชน ยาสีฟน แปรงสีฟน สบู กระจายไดมากจะทําใหขายสินคาได
มาก  
          - การจําหนายแบบเลือกสรรโดยเลือกรานท่ีเหมาะกับผลิตภัณฑและลูกคาท่ีสามารถ
ควบคุมดูแลได การใหบริการ การบํารุงรักษาหรือการบริการหลังการขายเหมาะสําหรับสินคาเลือกซ้ือ 
(Shopping goods) ซ่ึงหมายถึงสินคาท่ีผูบริโภคมักจะดูหลายๆ ย่ีหอหลายๆ แบบเปรียบเทียบกัน
กอนท่ีจะตัดสินใจซ้ือ  
          - การจําหนายแบบเจาะจงคือรานเฉพาะตัวของกิจการ สินคาจะเปนประเภทเจาะจงซ้ือ 
(Special goods) หรือเลือกซ้ือ (Shopping goods) สินคาพวกน้ีลูกคาจะซ้ือดวยการเจาะจงหรือมี
ความจงรักภักดีตอตราสินคาสูง เม่ือลูกคาเจาะจงซ้ือท่ีตราสินคากิจการก็ไมจําเปนตองกระจายออกไป
ใหกวางมาก  
 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ไมไดหมายถึงสถานท่ีเทาน้ันแตหมายความรวมไปถึง                 
การควบคุมปริมาณสินคา การขนสง การติดตอส่ือสาร จนกระท่ังเร่ืองประเภทของรานจํานวนของ
ราน โกดัง การกระจายทางกายภาพ วิธีการกระจายสินคาในปจจุบันนิยมใช การกระจายการจําหนาย
สินคาโดยผานคนกลางหลายระดับและหลายประการเพราะวิธีการขายพัฒนาข้ึนมาก โดยมีหลักการ 
3 ข้ันตอน คือ  
   1. การเขาถึง เชน การใชสื่อ การกระจายสินคาไปหาลูกคาใหตรงตามพฤติกรรม 
ลักษณะนิสัย ความตองการ ฯลฯ  
           2. ขายได จะเกิดหลังจากท่ีเราสามารถเขาถึงลูกคาไดแลว 
   3. รักษาไว คือ สรางความสัมพันธใหเกิดการซ้ือขายตอเน่ืองใหลูกคาอยูกับเราตลอดไป  
 
 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง ความพยายามของนักการตลาดหลายๆ              
วิธีท่ีจะติดตอส่ือสารไปยังลูกคาในตลาดเปาหมายไดเกิดการรับรูในส่ิงท่ีนําเสนอ ซ่ึงอาจเปนผลิตภัณฑ
บริการหรือความคิด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะกระตุน เรงเรา หรือเชิญชวนใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑหรือยอมรับความคิดตามท่ีมุงหวังไว   

เปาหมายของการสงเสริมการตลาด (the goals of promotion) โดยปกติแลว คนโดยท่ัวไป
ติดตอส่ือสารซ่ึงกันและกันดวยเหตุผลหลายประการ อาจขอความชวยเหลือ ใหความชวยเหลือหรือ



คําแนะนํา ใหขาวสารหรือตองการการแสดงความรูสึกนึกคิด ถายทอดซ่ึงกันและกัน เปนตน                   
แตในทางตรงขาม การสงเสริมการตลาดมีจุดมุงหมายแตกตางกันจากท่ีกลาวมาแลว น่ันคือ                    
เปนกิจกรรมท่ีกระทําโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและความคิดในทางใด
ทางหน่ึงตอกลุมเปาหมาย แตบางคร้ังอาจจะตองการตอกยํ้าเพ่ือใหผูบริโภคคงรักษาพฤติกรรมเดิม            
ก็มีเชนเดียวกัน นอกจากน้ันผูสงขาวสารหรือผูขายยังคงมีความมุงหวังท่ีจะสรางภาพลักษณในทางท่ีดี
ในสายตาของลูกคาหรือเพ่ือกระตุนใหเกิดการซ้ือสินคาและบริการ การสงเสริมการตลาดโดยท่ัวไปมี
จุดมุงหมายเพ่ือใหทําหนาท่ีอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังน้ีคือ  
 4.1 เพ่ือใหขอมูลขาวสาร (informing) การสงเสริมการตลาดเพ่ือใหขอมูลขาวสารโดยท่ัวไป
ใชมากในชวงระยะเร่ิมแรกของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ (product life cycle) เพ่ือเปนการสรางความ
ตองการหรืออุปสงคข้ันพ้ืนฐาน (primary demand) ใหกับผลิตภัณฑท่ีเพ่ิงวางตลาดใหมๆ เพราะ
โดยท่ัวไปแลว คนจะไมซื้อผลิตภัณฑหรือบริการหรือใหการสนับสนุนองคการใดๆ แมวาองคการน้ัน 
จะไมหวังผลกําไรก็ตาม จนกวาเขาจะทราบถึงความมุงหมายหรือผลประโยชนท่ีเขาจะไดรับเสียกอน 
ดังน้ันการทําโฆษณาเพ่ือใหขอมูลขาวสารจึงอาจมีสวนชวยเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภคใหเกิดความ
คลอยตามอยากไดหรืออยางนอยท่ีสุด ก็เปนการกระตุนความสนใจของผูบริโภคท่ีมีอยูแลว ใหเกิด
ความสนใจท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑน้ันเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ันแลวผลิตภัณฑประเภทท่ีมีความสลับซับซอน  
เชน รถยนต เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองคอมพิวเตอร และรวมท้ังเคร่ืองประกอบตางๆ ผลิตภัณฑ 
ตางๆ เหลาน้ีจําเปนตองใชวิธีโฆษณาเพ่ือใหขาวสารท้ังส้ิน  
 4.2 เพ่ือเชิญชวน (persuading) การสงเสริมการตลาดเพ่ือเชิญชวน อาจทําใหผูบริโภค
จํานวนไมนอยเกิดความรูสึกในทางลบ แตอยางไรก็ตามการเชิญชวนในความหมายน้ีกลาวงายๆ ก็คือ 
เปนความพยายามของนักการตลาดท่ีจะกระตุน เรงเราใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือหรือซ้ือมากข้ึน บางคร้ัง
การเชิญชวนไมไดมุงหวังท่ีจะใหผูบริโภคตอบสนองในทันที แตเพ่ือสรางภาพลักษณในทางบวกใหกับ
ผูบริโภคมากกวา เพ่ือใหผูบริโภคคลอยตามยอมรับและใหการสนับสนุนเปนลูกคาขาประจําเปนเวลา
ยาวนาน 
 ปกติแลวการสงเสริมการตลาดเพ่ือเชิญชวน มักจะทําในช วงเม่ือผลิตภัณฑเขาสู ข้ัน
เจริญเติบโต (growth stage) ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ ซ่ึงเปนชวงท่ีผลิตภัณฑเปนท่ีรูจักในตลาด
เปาหมายแลว รวมท้ังมีความรูบางแลววาผลิตภัณฑท่ีเสนอขายสามารถสนองความตองการของ
ผูบริโภคไดอยางไร  ดังน้ันในข้ันน้ีงานของผูจัดการการตลาด จึงเปล่ียนจากการใหขอมูลขาวสารมา
เปนการเชิญชวนใหลูกคาซ้ือตราของบริษัทแทนท่ีจะซ้ือตราของคูแขงขัน การส่ือสารจะมุงเนนท่ี
จุดเดนหรือจุดตางของผลิตภัณฑเหนือคูแขงขันเปนสําคัญ แนวคิดท่ีนํามาใชเปนส่ิงดึงดูดใจมักจะมุง
ไปทางดานสนองความตองการทางดานอารมณ (emotional needs) เปนสวนใหญ เชน ความรัก  
ความเปนเจาของ ความหย่ิงในศักด์ิศรีของตนเองและความพึงพอใจสวนตน เปนตน 



 4.3 เพ่ือเตือนความทรงจํา (reminding) การสงเสริมการตลาดเพ่ือเตือนความทรงจํา  
โดยท่ัวไปจะนํามาใชมากในข้ันผลิตภัณฑเจริญเต็มท่ีตอนปลาย (late maturity) โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหชื่อตราสินคาของบริษัทอยูในความทรงจําของสาธารณชนตลอดไป รูปแบบการสงเสริม
การตลาดในลักษณะน้ี ถือวาตลาดเปาหมายหมายไดรับการเชิญใหตัดสินใจซ้ือดวยขอเสนอท่ีเปนจุดดี
จุดเดนของผลิตภัณฑและบริการเพียงพอแลว ดังน้ันในข้ันน้ีจุดมุงหมายของการสงเสริมการตลาด           
จึงเปนเพียงเพ่ือกระตุนเตือนความทรงจําเทาน้ัน 
 จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกลาวมาผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยทางการตลาด ซ่ึงไดแก 
ผลิตภัณฑ ราคา ทําเลท่ีต้ัง และการสงเสริมการตลาด เพ่ือใหสามารถเขาถึงลูกคากลุมเปาหมายและ
ตอบสนองความจําเปนหรือความตองการได 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจของผูบริโภค 
 ความหมายของการตัดสินใจ  
 ไดมีนักวิชาการไดใหความหมายของคําวาการตัดสินใจ (Decision) ไว ดังน้ี 
 กมล ชัยวัฒน (2551: 92) การตัดสินใจซ้ือ (Purchase  Decision) เม่ือถึงจุดหน่ึงใน
กระบวนการซ้ือ ผูบริโภคจะหยุดคนหาและประเมินทางเลือกเก่ียวกับตราสินคาตางๆ ในกลุม
ทางเลือกท่ีพิจารณาแลวทําการตัดสินใจซ้ือ โดยหลังจากข้ันตอนการประเมินทางเลือก ผูบริโภคอาจ 
มีความต้ังใจในการซ้ือหรือมีความเอนเอียงในการเลือกตราสินคาบางชนิดโดยความต้ังใจในการซ้ือ
ทั่วไปจะเกิดจากการจับคูแรงจูงใจในการซ้ือกับรายละเอียดหรือลักษณะของตราสินคาท่ีพิจารณา  
โดยอาจประกอบดวยข้ันตอนตางๆ ซ่ึงรวมถึงการสรางแรงจูงใจ การรับรู การสรางทัศนคติและ          
การรวบรวมขอมูล 
 เสรี วงษมณฑา (2542: 192) กลาวถึงการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคเปนการท่ีผูบริโภคจะซ้ือ
สินคาใดสินคาหน่ึง ซ่ึงจะมีกระบวนการต้ังแตจุดเร่ิมตนไปจนถึงทัศนคติ หลังจากท่ีไดใชสินคาแลว  
ซ่ึงสามารถพิจารณาเปนข้ันตอนไดดังน้ี การมองเห็นปญหา การแสวงหาภายใน การแสวงหาภายนอก  
การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือและทัศนคติหลังการซ้ือ 
 ฉัตยาพร เสมอใจ (2545: 23) การตัดสินใจซ้ือ หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทํา
สิ่งใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกตางๆ ท่ีมีอยู ซ่ึงผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตางๆ ของสินคา
และบริการอยูเสมอในชีวิตประจําวันโดยท่ีผูบริโภคจะเลือกซ้ือสินคาหรือบริการตามขอมูลและ
ขอจํากัดของสถานการณ ซ่ึงถานักการตลาดสามารถทําความเขาใจและเขาถึงจิตใจของผูบริโภค                
การกระจายสินคาและสรางความยอมรับของผูบริโภคก็จะมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
 จากความหมายการตัดสินใจซ้ือกลาวไดวาการตัดสินใจซ้ือ เปนการประเมินทางเลือกตางๆ  
ที่มีอยู ซ่ึงผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตางๆ ของสินคาและบริการตามขอมูลและขอจํากัด
ของสถานการณ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว   
 กระบวนการตัดสินใจ   
 (Kotler, 1997: 192, อางถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2538: 18) ไดกลาวถึง
กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ (decision process) หมายถึง ข้ันตอนในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจาก



สองทางเลือกข้ึนไป พฤติกรรมผูบริโภคจะพิจารณาในสวนท่ีเก่ียวของกับกระบวนการตัดสินใจท้ังดาน
จิตใจ (ความรูสึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การ ซ้ือเปนกิจกรรมทางดานจิตใจและทาง
กายภาพ ซ่ึงเกิดข้ึนชวงระยะเวลาหน่ึง กิจกรรมเหลาน้ีทําใหเกิดการซ้ือและเกิดพฤติกรรมการซ้ือ            
ตามบุคคลอ่ืน กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ (Buyer Decision Process) ซ่ึงประกอบไปดวยข้ันตอน
ตางๆ ดังตอไปน้ี 
 1. การรับรูปญหา (Problem recognition) การท่ีผูบริโภครูจักปญหาซ่ึงหมายถึงทราบความ
จําเปนและความตองการในสินคา งานของนักการตลาดในข้ันน้ีก็คือจัดสิ่งกระตุนความตองการ             
ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางจําหนาย หรือการสงเสริมการตลาด เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความตองการ
ในสินคา 
 2. การคนหาขอมูล (Information search) เม่ือผูบริโภครับรูปญหาน้ันคือเกิดความตองการ
ในข้ันท่ี 1 แลวก็จะคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ แหลงบุคคล ไดแก ครอบครัว เพ่ือน คนรูจัก
และแหลงการคา ไดแก สื่อโฆษณา พนักงานขาย งานของนักการตลาดท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ            
ในข้ันน้ีคือพยายามจัดหาขอมูลขาวสารใหผานแหลงการคาและแหลงบุคคลใหมีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง 
 3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) เม่ือผูบริโภคไดขอมูลมาแลว
จากข้ันท่ี 2 ผูบริโภคจะเกิดความเขาใจและประเมินผลทางเลือกตางๆ หลักเกณฑท่ีพิจารณาคือ  
    3.1 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ เชน รูปราง ขนาด อายุการใชงานเหลานี้ เปนตน  
    3.2 การใหนํ้าหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ เชน ราคาเหมาะสม
คุณภาพสูง  
    3.3 ความเชื่อถือในตราสินคาหรือภาพพจนจะมีอิทธิพลในการเลือกตัดสินใจ  
    3.4 ทัศนคติในการเลือกตราสินคา ผูบริโภคตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑท่ีชอบมากท่ีสุด              
และปฏิเสธท่ีจะไมซื้อสินคาท่ีตนเองไมมีความพอใจท่ีจะซ้ือ 
 4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในข้ันท่ี 3 จะชวย
ใหผูบริโภคกําหนดความพอใจระหวางผลิตภัณฑตางๆ ที่เปนทางเลือกโดยท่ัวๆ ไป ผูบริโภคจะ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑท่ีตนชอบท่ีสุด และปจจัยตางๆท่ีเกิดข้ึนระหวางการประเมินผลพฤติกรรมและ
การตัดสินใจซ้ือ 3 ประการ คือ หลังจากประเมินทางเลือก กอนท่ีจะเกิดความต้ังใจซ้ือและเกิดการ
ตัดสินใจซ้ือจะตองพิจารณา 3 ประการคือ 
    4.1 ทัศนคติของบุคคลอ่ืน ทัศนคติของบุคคลท่ีเก่ียวของจะมีผลท้ังดานบวกและดานลบตอ
การตัดสินใจซ้ือ 
    4.2 ปจจัยสถานการณท่ีคาดคะเนไว ผูบริโภคจะคาดคะเนปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชน  
รายได ท่ีคาดคะเนของครอบครัว การคาดคะเนของตนทุนของผลิตภัณฑและการคาดคะเน
ผลประโยชนของผลิตภัณฑ เปนตน 
    4.3 ปจจัยสถานการณท่ีไมไดคาดคะเนไว ขณะท่ีผูบริโภคกําลังตัดสินใจซ้ือน้ัน ปจจัย          
สถานการณท่ีไมไดคาดคะเนจะเขามาเก่ียวของ ซ่ึงมีผลกระทบตอความต้ังใจซ้ือ เชน ผูบริโภคไมชอบ
ลักษณะของพนักงานขายหรือผูบริโภคเกิดอารมณเสียหรือวิตกกังวลจากรายได นักการตลาดเชื่อวา



ปจจัยท่ีไมคาดคะเนจะมีอิทธิพลอยางมาก การตัดสินใจของแตละบุคคลจะตองมีการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงได นักการตลาดตองใชความพยายามเพ่ือทําความเขาใจตอพฤติกรรมการซ้ือ เพ่ือลด
ภาระความเส่ียง โดยท่ัวไปผูบริโภคจะพยายามรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑจากผูใกลชิดและ
แหลงขอมูลตางๆ นักการตลาดจึงตองพยายามจัดหาขอมูลและเหตุผลสนับสนุนตางๆ เพ่ือลดความ
เส่ียงใหผูบริโภค 
 5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post purchase behavior) เปนความรูสึกพอใจหรือไมพอใจ
หลังจากมีการซ้ือผลิตภัณฑไปใชแลว ความรูสึกน้ีขึ้นอยูกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑและความคาดหวัง
ของผูบริโภค ถาผลิตภัณฑมีคุณสมบัติของผลิตภัณฑและความคาดหวังของผูบริโภค ถาผลิตภัณฑมี
คุณสมบัติตรงตามคาดหวังก็จะเกิดผลในทางบวก คือ ผูบริโภคมีความพึงพอใจและมีแนวโนมท่ีจะซ้ือ
ซํ้าและถาผลิตภัณฑท่ีมีคุณสมบัติไมตรงตามตองการหรือตํ่ากวาท่ีคาดหวังยอมเกิดผลในทางลบน่ันคือ  
ผูบริโภคไมพอใจและมีแนวโนมท่ีจะไมซื้อซํ้าคอนขางสูง 
 กระบวนการตอบสนอง  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541: 461) ไดเขียนไววากระบวนการตอบสนอง (Response 
Process) เปนข้ันตอนท่ีผูรับขาวสารเปล่ียนแปลงไปสูพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึงหรือพฤติกรรม           
การซ้ือ นักการตลาดตองใชความพยายามทางการตลาดเพ่ือใหเกิดการตอบสนอง  การศึกษา
กระบวนการตอบสนองจะเปนประโยชนสําหรับผูสื่อสารทางการตลาดกลาวคือใชกําหนดวัตถุประสงค
ในการติดตอส่ือสาร เน่ืองจากการซ้ือของผูบริโภคไมไดเกิดข้ึนทันทีทันใด จึงจําเปนตองสรางให
ผูบริโภคเกิดการตอบสนองหรือเกิดการซ้ือ ก็คือสรางใหผูบริโภคเกิดทัศนคติท่ีดีตอตราสินคาหรือ
สินคากระบวนการตอบสนองมี 3 ข้ันตอน ไดแก 
 1. ข้ันความเขาใจ (Cognitive stage) เปนข้ันตอนท่ีผูรับขาวสารรูจักหรือรับรูเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑหรือตราสินคาในข้ันน้ีจะพิจารณาวาผูรับขาวสารมีความเขาใจเพียงใด 
 2. ข้ันความรูสึก (Affective stage) ในข้ันน้ีจะพิจารณาวาความรูสึกของผูรับขาวสารหรือ
ระดับของผลกระทบ (ชอบหรือไมชอบ) รวมถึงระดับความตองการ ความพอใจหรือความเช่ือม่ัน 
 3. ข้ันพฤติกรรม (Behavioral stage) ในข้ันน้ีจะพิจารณาถึงการกระทําของผูบริโภคท่ีมีตอ
สินคา เชน มีการทดลองซ้ือหรือยอมรับในผลิตภัณฑหรือไม 
 ทฤษฎีโมเดล AIDA 
 (George E.Belch, 1951 อางถึงในศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป, 2548: 152-153) โมเดล AIDA 
ซ่ึงเปนแนวความคิดท่ีเปนลักษณะข้ันตอนท่ีเปนข้ันบันไดท่ีใชอธิบายข้ันตอนท่ีพนักงานขายจะใชใน
การจูงใจลูกคาท่ีมีศักยภาพในการซ้ือ จนกระท่ังสามารถปดการขายไดสําเร็จ ข้ันตอนตางๆ                     
ของ  AIDA Model  เปนดังน้ี   
 1. การรับรู (Attention) การทําใหลูกคากลุมเปาหมายรับรูวามีสินคาน้ีอยูในตลาด 



 2. ความสนใจ (Interest) ผูส งขาวสารควรสรางใหเกิดความสนใจติดตามผลิตภัณฑ                  
หรือขาวสารตอไป 
 3. ความตองการ (Desire) ผูสงขาวสารตองจูงใจใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑ 
 4. การตัดสินใจซ้ือ (Action) ผูสงขาวสารโดยท่ัวไปเปนพนักงานขายตองเรงรัดใหลูกคาเกิด
การตัดสินใจซ้ือ 
 จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกลาวมาทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาถึงการตัดสินใจซ้ือของลูกคา
กลุมเปาหมาย เพ่ือใหทราบถึงข้ันตอนการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง   
ซ่ึงไดแก การรับรู ความสนใจ ความตองการ และการตัดสินใจซ้ือ เพ่ือใหเกิดความสนใจและจูงใจให
ลูกคากลุมเปาหมายเกิดการตัดสินใจซ้ือ 
 

ธุรกิจคอนโดมิเนียมในจังหวัดลําปาง 
 ลําปางเปนจังหวัดท่ีมีโครงสรางเศรษฐกิจท่ีดีและมีศักยภาพหลายๆ ดาน ทั้งดานการ
คมนาคมซ่ึงเปนจุดศูนยกลาง (HUB) ที่เชื่อมตอกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคเหนือไดสะดวก ประกอบกับ
แนวโนมการขยายตัวของเมืองจังหวัดลําปางที่ทําใหมีประชากรเขามาอยูอาศัยในเขตเมืองลําปางมาก
ข้ึน มีวิถีชีวิตคนเมืองมากข้ึน มีการยายถ่ินฐานของบุคลากรท่ีเขามาทํางานในจังหวัดลําปางตาม                
การขยายตัวของหนวยงานภาครัฐหรือการลงทุนของภาคเอกชนสงผลใหความตองการท่ีอยูอาศัย
เพ่ิมข้ึน เชน การขยายตัวของธุรกิจคาสินคาอุปโภคบริโภคท้ังขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็กท่ี
เปน Modern trade ไดแก บ๊ิกซี โลตัส หางเซ็นทรัล และหางโรบินสัน รวมถึงประกอบการคาวัสดุ
กอสรางขนาดใหญ ไดแก โฮมโปร โกลบอลเฮาส ไทวัสดุ เปนตน นอกจากน้ันพบวาในจังหวัดลําปางมี
สถาบันการศึกษามากกวา 9 สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคล ลานนา (ลําปาง) สถาบันการพลศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นอกจากน้ันยัง
พบว าในป  2556 ได มีการขยายโอกาสทางการ ศึกษาจากสถาบันจากส วนกลางได แก 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงมีผล
ทําใหจังหวัดลําปางเปนจังหวัดท่ีมีศักยภาพและความพรอมในเชิงพ้ืนท่ีในการขยายในอนาคตไมแพ
จังหวัดเชียงใหม จึงมีผลทําใหเศรษฐกิจภายในจังหวัดลําปางมีโอกาสเจริญมากข้ึนท้ังในดานการคา 
การลงทุนการทองเท่ียว และอ่ืนๆ สงผลใหปจจุบันมีการขยายตัวในกลุมธุรกิจและอสังหาริมทรัพย
โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมที่มีโครงการเกิดข้ึนมากมาย ซ่ึงพบวามีการลงทุนสรางคอนโดมิเนียมขนาด     
ไมเกิน 200 หอง ในชวงตนป 2557 มีการขออนุญาตกอสรางเกือบ 10 แหง เชน โครงการกัลปฤกษ
ซิต้ีพลัส  โครงการดิเอพลัส  โครงการขาวหอม  โครงการ Chatchai  โครงการ The Gusto  และ
โครงการ CHAPTER CONDO ชวงปท่ีผานมาจนถึงปจจุบันมีการเปดตัวโครงการคอนโดมิเนียมอยาง
ตอเน่ือง ไดรับความสนใจจากผูประกอบการอสังหาริมทรัพยเปนอยางมาก ท้ังนักลงทุนทองถ่ินและ
นักลงทุนจากสวนกลางทําใหเกิดการแขงขันกันสูง จากปจจัยการขยายการลงทุนของธุรกิจสวนกลางสู



ภูมิภาคโดยเฉพาะกลุมทุนขนาดใหญท้ังกลุมแลนดแอนดเฮาส กลุมแสนสิริและกลุมอนันดาพร็อพ
เพอรต้ีตางเขามาเตรียมพ้ืนท่ียึดทําเล เพ่ือรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจเมืองลําปาง ทําใหธุรกิจ
คอนโดมิเนียมในจังหวัดลําปางเติบโตอยางชัดเจน   
 คอนโดมิเนียมเปนศัพทภาษาอังกฤษ ตามภาษากฎหมายใชคําวา “อาคารชุด” หมายถึง 
“อาคารท่ีบุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกไดเปนสวนๆ โดยแตละสวนประกอบดวย 
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนบุคคลและกรรมสิทธิ์รวมในทรัพยสวนกลาง” ซ่ึงแปลไดวาผูมีกรรมสิทธิ์ใน
อาคารชุด คือหองชุดท่ีตนเองเปนเจาของอยูแลวน้ันยังมีทรัพยสินที่มีกรรมสิทธิ์รวมกันอยูอีกสวนหน่ึง  
คือทรัพยสินสวนกลาง เชน ทางเดิน ลิฟท ท่ีจอดรถ หรือสระวายนํ้าท่ีอยูในอาคารชุดน้ันๆ  กรรมสิทธิ์
เหลาน้ีมีหลักฐานการถือครองคือ “นิติกรรมอาคารชุด” ซ่ึงเปรียบเสมือนโฉนดท่ีดินและสามารถใช
ประโยชนไดเชนเดียวกับโฉนดท่ีดินทุกประการ 
 คอนโดมิเนียมหรืออาคารชุดแบงออกได 3 ประเภทตามการใชงานคือ 
 1. คอนโดมิเนียมเพ่ือการอยูอาศัยเปนคอนโดมิเนียมท่ีจัดสรางข้ึนโดยมีจุดประสงคหลักคือ 
เพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยจะมีขนาดในแตละหนวยใหญหรือเล็กแตกตางกันไปตามทําเลท่ีตั้งของโครงการนั้น 
ซ่ึงจะประกอบดวย หองตางๆ หลายหอง และมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ รวมอยูดวยเชน                
สระวายนํ้า หองประชุม หองออกกําลังกาย ซุปเปอรมารเก็ต 
 2. คอนโดมิเนียมเพ่ือการพักผอนมีลักษณะเดียวกับคอนโดมิเนียมเพ่ือการอยูอาศัย แตทําเล
ที่ตั้งนั้น จะอยูในบริเวณแหลงทองเท่ียวตากอากาศท่ีสําคัญและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะกับ 
การพักผอนมากข้ึน ผูซื้อคอนโดมิเนียมประเภทน้ีจึงมีจุดประสงคเพ่ือตองการความเปนสวนตัว              
ในการพักผอนในสุดสัปดาหของครอบครัวหรือบริษัทซ่ึงพรอมจะใชงานตลอดเวลา 
 3. คอนโดมิเนียมเพ่ือธุรกิจการคาเปนคอนโดมิเนียมเพ่ือใชสําหรับสํานักงานหรือสถาน 
ประกอบธุรกิจการคา มีลักษณะและการใชงานเหมือนสํานักงานคอนโดมิเนียมท่ัวไป                        
แตบริษัท สามารถซ้ือเปนกรรมสิทธ์ิได 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 อภิชิต สุขสินธ (2551) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 26–30 
ป สถานภาพโสด การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ มีรายไดตอเดือนตํ่ากวาหรือ
เทากับ 20,000 บาท และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวน 3 -4 คน ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร แยกเปนรายดาน ดังน้ี ผลิตภัณฑมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครโดยลูกคาจะใหความสําคัญดานวัสดุท่ีใชในการกอสราง



มาตรฐานความแข็งแรงคงทนของอาคาร ซ่ึงทําใหลูกคารู สึกม่ันใจในคุณภาพ ดานราคาโดยมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับราคาเหมาะสมกับคุณภาพของหองและราคาท่ีเหมาะสมกับขนาดของหอง ดานทําเล
ที่ต้ัง โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกับใกลระบบขนสง ความสะดวกในการเดินทาง ดานการสงเสริม
การตลาด การมอบสวนลดพิเศษ พนักงานขายมีอัธยาศัยท่ีดีมีคุณภาพในการนําเสนอ การโฆษณา
ประชาสัมพันธผานทุกสื่อและมีการจัดบูธตามสถานท่ีตางๆ 
 อภิญญา เสมเสริมบุญ (2552) ไดศึกษาปจจัยการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในยานถนนทอง
หลอกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุ 25-30 ป การศึกษาระดับปริญญา
ตรี มีรายได 10,000-20,000 บาท ปจจัยการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม พบวา ผูบริโภคให
ความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดในระดับมากลําดับแรกคือปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย รองลงมาคือปจจัยดานราคา ปจจัยดานสงเสริมการตลาดและปจจัยดานผลิตภัณฑ สําหรับ
ปจจัยยอยในแตละดาน พบวา ใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรกดังน้ีปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก
รูปแบบและความสวยงามของอาคาร  ปจจัยดานราคา  ไดแก จํานวนเงินดาวนท่ีตองชําระเม่ือตกลง
ซ้ือ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ไดแก เปดสํานักงานชั่วคราวในยานชุมชนใกลบานเพ่ือแนะนํา
โครงการและส่ังจอง ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไดแก การโฆษณาขายคอนโดมิเนียมผานส่ือ
ตางๆ ทําใหเปนที่ยอมรับของสังคม 
 ธีรภัทร โพธิ์เจริญ (2553) ไดทําการเปรียบเทียบเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีสงผลตอ               
การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมและทาวโฮมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุอยู ระหวาง 31-40 ป สถานภาพโสด เปนพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือนมากกวา 50,001 ข้ึนไป การส่ือสารการตลาดผานการโฆษณา การจัด
กิจกรรมพิเศษ การจัดนิทรรรศการสงผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมและทาวโฮมของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 นิทราพร  สังขนุน  (2555)  ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการส่ือสารทางการตลาด
กับความต้ังใจซ้ือคอนโดมิเนียมของกลุมลูกคา Generation-X ในอําเภอหาดใหญ พบวา                       
กลุมผูบริโภค Generation-X สวนใหญเปนเพศหญิงเกิดในป พ.ศ.2517–2521 มีระดับการศึกษาอยู
ในระดับปริญญาตรี  ซ่ีงประกอบอาชีพโดยสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายไดตอเดือน 
15,000–25,000 บาท สวนใหญจะมีสถานภาพโสดและกลุมผูบริโภค Generation-X สวนใหญมี
วัตถุประสงคในการซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือแยกครอบครัว  โดยมีปจจัยในการซ้ือคอนโดมิเนียมซ่ึงจะดู
จากราคา ทําเลท่ีต้ัง และท่ีจอดรถ สวนในระดับความคิดเห็นดานการส่ือสารทางการตลาดของกลุม 
Generation-X คือมีความคิดเห็นถึงความความสําคัญของรูปแบบการส่ือสารทางการตลาดโดย  
ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงไดแก การขายโดยพนักงานขาย เกิดจากการใหขอมูลของพนักงาน
ขายมีความชัดเจน ถูกตองท่ีสุด พนักงานขายมีอัธยาศัยดี 



 ภัททชนก  ประตูแกว (2556) ไดทําการศึกษาปจจัยการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใกลสถานีรถไฟฟาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ปจจัยสวน
บุคคลไมมีความแตกตางกันท่ีจะสงผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ปจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ
มีเฉพาะการสงเสริมการตลาดและกระบวนการขายเทาน้ันที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมและปจจัยอ่ืนๆ ดานภาพลักษณสินคาเทาน้ันที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียม   

หน่ึงฤทัย เนาวคํา (2556) ไดศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการและ
ปจจัยทางการตลาดตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยขอมูลสวน
บุคคลทางดานการศึกษา อาชีพ รายได สถานภาพ งบประมาณที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
สินคาท่ีแตกตางกัน สวนปจจัยสวนประสมดานการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
จัดจําหนายและดานการสงเสริมการขายมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานคร ปจจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการดานการสงเสริมการขายมีความสัมพันธ
กับการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร แตในดานการโฆษณาการขายโดยใช
พนักงานขาย การใหขาวและประชาสัมพันธและการตลาดทางตรงไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
  ตัวแปรตน                                                              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

      
        
 
 
 
 
 
 
           
          
 

สวนประสมทางการตลาด 
1. ผลิตภัณฑ 
2. ราคา 
3. ทําเลที่ตั้ง 
4. การสงเสริมการตลาด 
 

 

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
1. การโฆษณา 
2. การขายโดยพนักงานขาย 
3. การสงเสริมการขาย 
4. การประชาสัมพันธ 
5. การตลาดทางตรง การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม      

ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
1. การรับรู 
2. ความสนใจ 
3. ความตองการ 
4. การตัดสินใจซ้ือ 
 
 



บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

 1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การวิเคราะหขอมูล 

 
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูที่ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง   
ภายในป พ.ศ. 2557 จํานวน 522 คน   
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง คือ ผูท่ีตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ผูวิจัยไดกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางโดยแทนคาสูตร Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และมีความ
คลาดเคล่ือนรอยละ 5 (ศิริพงศ พฤทธิพันธ, 2553: 204)  ดังน้ี 
 
  n    =     N 
   1 + Ne2 

  
 โดย     n       คือ  ขนาดตัวอยางท่ีคํานวณได 
           N       คือ  จํานวนประชากรที่ทราบคา 
           e       คือ  คาความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได  เทากับ 0.05 
 

แทนคาตามสูตร  =           522   
                1 + 522 (0.05)2   
    = 226.46   หรือ  226  ราย 
  

ขนาดกลุมตัวอยางท่ีคํานวณไดเทากับ 226 ราย ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางในการตอบ
แบบสอบถามโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยใหทุกหนวยของ
ประชากรมีโอกาสในการถูกเลือกเทากัน เพ่ือใหครอบคลุมความคาดเคล่ือนจากการเก็บขอมูลไมได
ตามเปาหมาย 
  



การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ีเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีคําถามชนิดปลาย
ปด (Closed Ended response Questions) โดยแบงโครงสรางคําถามออกเปน 4 สวน ไดแก 
 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 
การศึกษา อาชีพ และรายได   
 สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ไดแก การรับรู ความสนใจ  
ความตองการ และการตัดสินใจซ้ือ 
 สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการส่ือสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ ไดแก การโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย การสงเสริมการขาย                  
การประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรง 
 สวนท่ี 4 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอสวนประสม   
ทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ทําเลที่ตั้ง และการสงเสริมการตลาด 
 

 สําหรับการวิเคราะหขอมูลในสวนท่ี 3 และ 4 เปนแบบสอบถามท่ีใชมาตรวัดแบบ Rating 
Scale ตามรูปแบบของ Likert Scale จํานวน 33 ขอ โดยใหผูตอบคําถามเลือกตอบไดเพียงคําตอบ
เดียว มี 5 ระดับ ใชระดับในการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) โดยมีการกําหนด
เกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
 ระดับคะแนน 5  หมายความวา  สงผลตอการตัดสินใจซ้ือมากที่สุด 
 ระดับคะแนน 4  หมายความวา  สงผลตอการตัดสินใจซ้ือมาก 
 ระดับคะแนน 3  หมายความวา  สงผลตอการตัดสินใจซ้ือปานกลาง 
 ระดับคะแนน 2  หมายความวา  สงผลตอการตัดสินใจซ้ือนอย 
 ระดับคะแนน 1  หมายความวา  สงผลตอการตัดสินใจซ้ือนอยที่สุด 
 

 เม่ือรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถ่ีแลวใชคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางมาพิจารณาระดับ
ความถ่ี ซ่ึงมีเกณฑการพิจารณาดังสูตรการคํานวณระดับการใหคะแนนเฉล่ียในแตละระดับชั้นโดยใช
สูตรการคํานวณชวงความกวางของช้ัน (มัลลิกา  บุนนาค, 2537: 29) ดังน้ี 
 

ความกวางของช้ัน   =        คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
                                                                 จํานวนชั้น 
                                            =               5 – 1 
                                                                  5  

  =                    0.8 
 
 
 
 
 



 

 

เกณฑการแปลความหมายของคะแนน 
คะแนนเฉล่ีย  4.21-5.00  หมายถึง   สงผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉล่ีย  3.41-4.20   หมายถึง   สงผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับมาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.61-3.40  หมายถึง   สงผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  1.81-2.60    หมายถึง   สงผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับนอย 

 คะแนนเฉล่ีย  1.00-1.80   หมายถึง   สงผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับนอยท่ีสุด 
 

การประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนสําหรับการวิจัยไปทําการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 2 สวน คือ 
คาความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Validity) และคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามดังน้ี 
 1. ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Validity) โดยการนําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไปปรึกษา
กับอาจารยหรือผูเชี่ยวชาญชวยตรวจสอบความถูกตองและความครอบคลุมของเน้ือหาท่ีตองการ
ศึกษา โดยมีผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดแก คุณสุวิทย ต.ประยูร กรรมการผูจัดการหางหุนสวนจํากัด             
ขาวหอมพรอพเพอรต้ี คุณสุจินต สุริยศ พนักงานพัฒนาธุรกิจ 8 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร และคุณกาญจนา ศรีชัยตัน  หัวหนาสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ทั้งน้ีผูวิจัยไดวิเคราะหดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดเทากับ 0.86 และเลือกขอ
คําถามท่ีมีคา IOC มากกวา 0.5 มาใชเปนขอคําถาม 
 2. ความเชื่อม่ัน (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมาไปทําการทดสอบ (Pilot 
test) จํานวน 30 ชุด กับกลุมตัวอยางที่ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมหรือสนใจซ้ือคอนโดมิเนียมใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือตรวจสอบวาคําถามสามารถส่ือความหมายตรงตามความตองการ
และมีความเหมาะสมหรือไม  จากน้ันจึงนํามาทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปการทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธิแอลฟา (Coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach) ดังน้ี  (สมบัติ ทายเรือคํา, 2551) 
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 โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient; α ) ซ่ึงการประเมินความ
เท่ียงสัมประสิทธิ์แอลฟาไดมีการพิจารณาจากเกณฑการประเมินความเท่ียงสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค ดังน้ี  (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544) 
 

คาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α ) การแปลความหมายระดับความเท่ียง 
มากกวา .9 ดีมาก 
มากกวา .8 ดี 
มากกวา .7 พอใช 
มากกวา .6 คอนขางพอใช 
มากกวา .5 ตํ่า 
นอยกวา หรือ เทากับ .5 ไมสามารถรับได 

 

 ในการหาความเชื่อม่ันโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient)               
ที่คาระดับความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ 0.96 ซ่ึงถือไดวาอยูในระดับดีมากหมายถึง  
แบบสอบถามมีความนาเช่ือถือและสามารถนําไปศึกษากับกลุมตัวอยางจริงได 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมุงศึกษาการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ

และปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ ซ้ือคอนโดมิเนียมในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง                  
ซ่ึงผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย มีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังน้ี 

1. นําหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเนชั่น ถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 266 ราย โดยการแจก
แบบสอบถามพรอมอธิบายรายละเอียดใหผูตอบแบบสอบถามใหเขาใจและใหกรอกแบบสอบถามและ
สงคืนภายในเวลาท่ีกําหนด 
 3. นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนสมบูรณของแบบสอบถาม
ที่ไดรับกลับคืนมา จากน้ันนําขอมูลท่ีไดมาบันทึกในเคร่ืองคอมพิวเตอร ประมวลผลดวยโปรแกรมทาง
สถิติ 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ เพ่ือวิเคราะหหาคาสถิติ ดังน้ี 



 

 

 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามใชการ
พรรณาขอมูลเพ่ืออธิบายขอมูลของผูตอบแบบสอบถามโดยวิธีการหาคาความถ่ี (Frequency)       
และคารอยละ (Percentage) 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ดวยการวิเคราะหหาคาความถ่ี 
(Frequency) และคารอยละ (Percentage)  
 สวนท่ี 3 การวิเคราะหการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการส่ือสารการตลาดเชิง

บูรณาการ  ดวยการวิเคราะหหาคาเฉล่ีย ( X )  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA)   
 สวนท่ี 4 การวิเคราะหการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอสวนประสมทางการตลาด 

ดวยการวิเคราะหหาคาเฉล่ีย ( X )  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One way ANOVA)   



บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 

 การวิจัยการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการและ                
สวนประสมทางการตลาด มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการส่ือสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ และเพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอสวนประสมทางการตลาด 
โดยเก็บขอมูลแบบสอบถามจากผูที่ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวน 191  
ราย ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลผลการวิจัยโดยแบงออกเปน 4 สวน ดังน้ี 
 สวนที่ 1  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 2  ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 
 สวนท่ี 3  ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการส่ือสารการตลาด                     
เชิงบูรณาการ 
 สวนที่ 4  ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอสวนประสมทางการตลาด 
 สวนที่ 5  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 
 
สวนท่ี 1  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตาราง 1  แสดงจํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม    

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ    
   - ชาย 
   - หญิง               

 
79 
112 

 
41.4 
58.6 

รวม 191 100 
อายุ    
   - ตํ่ากวา  30 ป 
   - 31-40 ป 
   - 41-50 ป 
   - 51 ปขึ้นไป 

 
40 
76 
53 
22 

 
20.9 
39.8 
27.7 
11.5 

รวม 191 100 



ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)  

ขอมูลท่ัวไป  จํานวน (คน) รอยละ 
สถานภาพ      
   - โสด 
   - สมรส 
   - หยาราง/แยกกันอยู/หมาย 

 
65 
114 
12 

 
34.0 
59.7 
6.3 

รวม 191 100 
ระดับการศึกษา     
   - ตํ่ากวาปริญญาตรี 
   - ปริญญาตรี 
   - สูงกวาปริญญาตรี 

 
9 

144 
38 

 
4.7 
75.4 
19.9 

รวม 191 100 
อาชีพ      
   - พนักงานบริษัทเอกชน 
   - ธุรกิจสวนตัว 
   - ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
   - ลูกจางประจํา/ลูกจางช่ัวคราว 
   - ขาราชการบํานาญ/แมบาน 

 
60 
32 
77 
17 
5 

 
31.4 
16.8 
40.3 
8.9 
2.6 

รวม 191 100 
รายไดเฉล่ียตอเดือน    
   - ตํ่ากวา  10,000  บาท 
   - 10,000-15,000  บาท 
   - 15,001-20,000  บาท 
   - 20,001-25,000  บาท 
   - 25,001 บาทข้ึนไป 

 
6 
38 
48 
73 
26 

 
3.1 
19.9 
25.1 
38.2 
13.6 

รวม 191 100 

 จากตาราง 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 
58.6 มีอายุ 31-40 ป จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 39.8 มีสถานภาพสมรส จํานวน 114 คน คิดเปน
รอยละ 59.7 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 75.4  มีอาชีพขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 40.3 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-25,000 บาท จํานวน  
73 คน คิดเปนรอยละ 38.2  
 



สวนท่ี 2   ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม  
ตาราง 2  แสดงจํานวน รอยละของการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีทําใหเกิดการรับรูขาวสาร 
            คอนโดมิเนียม 

การรับรู จํานวน (คน) รอยละ 
1.  การโฆษณา 73 38.2 
2.  การขายโดยพนักงานขาย 45 23.6 
3.  การตลาดทางตรง 30 15.7 
4.  การประชาสัมพันธ 28 14.7 
5.  การสงเสริมการขาย   15 7.9 

รวม 191 100 
  

 จากตาราง 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกการโฆษณาที่ทําใหเกิดการรับรูขาวสาร
คอนโดมิเนียมมากท่ีสุด จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 38.2 รองลงมาคือการขายโดยพนักงานขาย  
จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 23.6 และการตลาดทางตรง จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 15.7  
 

ตาราง 3  แสดงจํานวน รอยละของการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีทําใหเกิดความสนใจ 
            ซื้อคอนโดมิเนียม 

ความสนใจ จํานวน (คน) รอยละ 
1.  การตลาดทางตรง 63 33.0 
2.  การสงเสริมการขาย   61 31.9 
3.  การโฆษณา 28 14.7 
4.  การขายโดยพนักงานขาย 21 11.0 
5.  การประชาสัมพันธ 18 9.4 

รวม 191 100 

 จากตาราง 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกการตลาดทางตรงที่ทําใหเกิดความสนใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียมมากท่ีสุด จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 33.0 รองลงมาคือการสงเสริมการขาย จํานวน 
61 คน คิดเปนรอยละ 31.9 และการโฆษณา จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 14.7  
 

 
 
 
 
 
 



ตาราง 4  แสดงจํานวน รอยละของการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีทําใหเกิดความตองการ 
            ซื้อคอนโดมิเนียม 
 

ความตองการ จํานวน (คน) รอยละ 
1.  การสงเสริมการขาย   62 32.5 
2.  การโฆษณา 37 19.4 
3.  การตลาดทางตรง 35 18.3 
4.  การขายโดยพนักงานขาย 30 15.7 
5.  การประชาสัมพันธ 27 14.1 

รวม 191 100 

 จากตาราง 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกการสงเสริมการขายที่ทําใหเกิดความ
ตองการซ้ือคอนโดมิเนียมมากท่ีสุด จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 32.5 รองลงมาคือการโฆษณา จํานวน 
37  คน คิดเปนรอยละ 19.4 และการตลาดทางตรง จํานวน 35  คน คิดเปนรอยละ 18.3   
 

ตาราง 5  แสดงจํานวน รอยละของการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจ 
            ซื้อคอนโดมิเนียม 

การตัดสินใจซ้ือ จํานวน (คน) รอยละ 
1.  การสงเสริมการขาย   80 41.9 
2.  การขายโดยพนักงานขาย 43 22.5 
3.  การตลาดทางตรง 28 14.7 
4.  การโฆษณา 20 10.5 
5.  การประชาสัมพันธ 20 10.5 

รวม 191 100 

 จากตาราง 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกการสงเสริมการขายที่ทําใหเกิดการ
ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมากท่ีสุด จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 41.9 รองลงมาคือการขายโดย
พนักงานขาย จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 22.5 และการตลาดทางตรง จํานวน 28 คน คิดเปน       
รอยละ 14.7   
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี 3  ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
ตาราง 6 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจ 
           ซื้อคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการโฆษณา  

 
การโฆษณา 

 

ระดับการตัดสินใจ 

X   S.D. แปลผล มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1.  เครือขายสังคมออนไลน   46 
(24.1) 

87 
(45.5) 

47 
(24.6) 

11 
(5.8) 

0 3.88 .841 มาก 

2.  ปายโฆษณา 
10 

(5.2) 
105 

(55.0) 
61 

(31.9) 
15 

(7.9) 
0 3.58 .713 มาก 

3.  สื่อบุคคล 
26 

(13.6) 
79 

(41.4) 
69 

(36.1) 
10 

(5.2) 
7 

(3.7) 
3.56 .921 มาก 

4. หนังสือพิมพทองถ่ิน   0 
43 

(22.5) 
76 

(39.8) 
62 

(32.5) 
10 

(5.2) 
2.80 .849 ปานกลาง 

รวม 3.45 .573 มาก 

 จากตาราง 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการ
โฆษณาโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.45 เม่ือพิจารณาเปนรายขอการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการโฆษณาที่มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การโฆษณาทางเครือขายสังคมออนไลนมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.88 รองลงมาคือการโฆษณาผานปายโฆษณา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.58 และการโฆษณา
ผานสื่อบุคคลมีคาเฉล่ียเทากับ  3.56   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 7 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจ 
           ซื้อคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการขายโดยพนักงานขาย   

 
การขายโดยพนักงานขาย 

 

ระดับการตัดสินใจ 

X   S.D. แปลผล มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. พนักงานขายมีทักษะใน
การอธิบายใหเขาใจอยาง
ชัดเจน 

40 
(20.9) 

93 
(48.7) 

47 
(24.6) 

11 
(5.8) 

0 3.88 .841 มาก 

2. การใหคําแนะนํา/ขอมูล
ที ่เปนประโยชน 

28 
(14.7) 

96 
(50.3) 

61 
(31.9) 

6 
(3.1) 

0 3.58 .713 มาก 

3. บุคลิกภาพและการแตง
กายพนักงานขาย 

0 
34 

(17.8) 
60 

(31.4) 
63 

(33.0) 
7 

(3.7) 
3.56 .921 มาก 

รวม 3.37 .620 ปานกลาง 
 

 จากตาราง 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการขาย
โดยพนักงานขาย โดยรวมอยูในระดับปานกลางมีคาเฉล่ียเทากับ 3.37 เ ม่ือพิจารณาเปนรายขอ                        
การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการขายโดยพนักงานขายที่มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือพนักงานขายมี
ทักษะในการอธิบายใหเขาใจอยางชัดเจนมีคาเฉล่ียเทากับ 3.85 รองลงมา คือ การใหคําแนะนํา/ขอมูลท่ี
เปนประโยชนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 และบุคลิกภาพและการแตงกายพนักงานขายมีคาเฉล่ียเทากับ 2.49   
 

ตาราง 8 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจ 
           ซื้อคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการสงเสริมการขาย  

 
การสงเสริมการขาย 

 

ระดับการตัดสินใจ 

X   S.D. แปลผล มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. การจัดโปรโมช่ันของแถม   
76 

(39.8) 
98 

(51.3) 
17 

(8.9) 
0 0 3.88 .841 มาก 

2. การมอบสิทธิพิเศษ 
78 

(40.8) 
95 

(49.7) 
18 

(9.4) 
0 0 3.58 .713 มาก 

3. การชิงรางวัล   
50 

(26.2) 
58 

(30.4) 
66 

(34.6) 
17 

(8.9) 
7 

(3.7) 
3.56 .921 มาก 

รวม 4.12 .564 มาก 



 จากตาราง 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการ
สงเสริมการขายโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.12 เม่ือพิจารณาเปนรายขอการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการสงเสริมการขายที่มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การจัดโปรโมชั่นของแถมมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.85 รองลงมาคือการมอบสิทธิพิเศษมีคาเฉล่ียเทากับ 3.76 และการชิงรางวัลมีคาเฉล่ียเทากับ  
2.49   

ตาราง 9 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจ 
           ซื้อคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการประชาสัมพันธ 

 
การประชาสัมพันธ 

 

ระดับการตัดสินใจ 

X   S.D. แปลผล มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. ภาพลักษณโครงการ 
 

85 
(44.5) 

94 
(49.2) 

12 
(6.3) 

0 0 3.88 .841 มาก 

2. การเผยแพรขาวสารทาง
เว็บไซด   

73 
(38.2) 

94 
(49.2) 

24 
(12.6) 

0 0 3.58 .713 มาก 

3. การจัดกิจกรรมเพ่ือ
สังคม/การกุศล   

23 
(12.0) 

76 
(39.8) 

63 
(33.0) 

29 
(15.2) 

7 
(3.7) 

3.56 .921 มาก 

รวม 4.04 .490 มาก 

 จากตาราง 9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการ
ประชาสัมพันธโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.04 เม่ือพิจารณาเปนรายขอการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการประชาสัมพันธที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ภาพลักษณโครงการมีคาเฉล่ียเทากับ 
4.38 รองลงมาคือการเผยแพรขาวสารทางเว็บไซด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.26 และการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม/
การกุศลมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 10 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจ 
            ซื้อคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการตลาดทางตรง 

 
การตลาดทางตรง 

 

ระดับการตัดสินใจ 

X   S.D. แปลผล มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. การตลาดผานสื่อ
ออนไลน 

40 
(20.9) 

87 
(45.5) 

53 
(27.7) 

11 
(5.8) 

0 3.88 .841 มาก 

2. การสงโบรชัวร/แผนพับ
ทางไปรษณีย    

0 
61 

(31.9) 
108 

(56.5) 
22 

(11.5) 
0 3.58 .713 มาก 

3. การสงไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail)   

0 
48 

(25.1) 
109 

(57.1) 
34 

(17.8) 
7 

(3.7) 
3.56 .921 มาก 

รวม 3.38 .540 ปานกลาง 
 

 จากตาราง 10 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการตลาด
ทางตรงโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.38 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ การตัดสินใจ            
ซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการตลาดทางตรงที่มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การตลาดผานส่ือออนไลนมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.82 รองลงมาคือการสงโบรชัวร/แผนพับทางไปรษณีย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.20 และ              
การสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.07   
 

ตาราง 11  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจการซ้ือ
คอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ X  S.D. แปลผล 
1.  การสงเสริมการขาย 4.12 .564 มาก 
2.  การประชาสัมพันธ 4.04 .490 มาก 
3.  การโฆษณา 3.45 .573 มาก 
4.  การขายโดยพนักงานขาย 3.37 .620 ปานกลาง 
5.  การตลาดทางตรง 3.36 .455 ปานกลาง 

รวม 3.67 .398 มาก 
 

 จากตาราง 11 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอ                 
การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.67 เม่ือพิจารณาเปน             
รายดาน การตัดสินใจการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีคาเฉล่ีย              
มากที่สุด คือ การสงเสริมการขายมีคาเฉล่ียเทากับ 4.12 รองลงมาคือการประชาสัมพันธมีคาเฉล่ียเทากับ 
4.04 และการโฆษณามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45   



สวนท่ี 4 ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอสวนประสมทางการตลาด 
ตาราง 12 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจ 
            ซื้อคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอผลิตภัณฑ  

 
ผลิตภัณฑ 

 

ระดับการตัดสินใจ 

X   S.D. แปลผล มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. โครงสรางอาคารทนทาน  
รองรับแผนดินไหว 

96 
(50.3) 

53 
(27.7) 

42 
(22.0) 

0 0 4.28 .804 มากที่สุด 

2. ระบบรักษาความปลอดภัย 
89 

(46.6) 
64 

(33.5) 
38 

(19.9) 
0 0 4.27 .772 มากที่สุด 

3. สไตล/การออกแบบและ
รูปลักษณคอนโดมิเนียมท่ี
สวยงาม  ทันสมัย 

89 
(46.6) 

61 
(31.9) 

41 
(21.5) 

0 0 4.25 .788 มากที่สุด 

4. สิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ 

84 
(44.0) 

61 
(31.9) 

46 
(24.1) 

0 0 4.20 .803 มาก 

รวม 4.25 .549 มากท่ีสุด 
 

 จากตาราง 12 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอ   
ผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.25 เม่ือพิจารณาเปนรายขอการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอผลิตภัณฑที่มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ โครงสรางอาคารทนทานรองรับแผนดินไหว  
มีคาเฉล่ียเทากับ 4.28 รองลงมาคือระบบรักษาความปลอดภัยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.27 และสไตล/                
การออกแบบและรูปลักษณคอนโดมิเนียมท่ีสวยงาม ทันสมัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 13 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจ 
             ซื้อคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอราคา 

 
ราคา 

 

ระดับการตัดสินใจ 

X   S.D. แปลผล มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. ราคาขายเหมาะสม                   
กับคุณภาพ 

82 
(42.9) 

77 
(40.3) 

32 
(16.8) 

0 0 4.28 .804 มากที่สุด 

2. สวนลดเงินสด 72 
(37.7) 

87 
(45.5) 

32 
(16.8) 

0 0 4.27 .772 มากที่สุด 

3. เง่ือนไขการผอนชําระ             
ของโครงการ 

62 
(32.5) 

86 
(45.0) 

43 
(22.5) 

0 0 4.25 .788 มากที่สุด 

4. การจัดหาสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินท่ีหลากหลาย
และอัตราดอกเบ้ียเหมาะสม 

60 
(31.4) 

86 
(45.0) 

45 
(23.6) 

0 0 4.20 .803 มาก 

รวม 4.16 .692 มาก 
 

 จากตาราง 13 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอราคา 
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.16 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ี
สงผลตอราคาที่มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ราคาขายเหมาะสมกับคุณภาพมีคาเฉล่ียเทากับ 4.26 รองลงมา  
คือสวนลดเงินสด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 และเง่ือนไขการผอนชําระของโครงการมีคาเฉล่ียเทากับ  4.10   
 

ตาราง 14 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจ 
             ซื้อคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอทําเลท่ีต้ัง 

 
ทําเลท่ีตั้ง 

 

ระดับการตัดสินใจ 

X   S.D. แปลผล มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. ความเปนสวนตัวเงียบสงบ 
88 

(46.1) 
77 

(40.3) 
26 

(13.6) 
0 0 4.28 .804 มากที่สุด 

2. จํานวนท่ีจอดรถเพียงพอ 
79 

(41.4) 
86 

(45.0) 
26 

(13.6) 
0 0 4.27 .772 มากที่สุด 

3. ความสะดวก                       
ในการเดินทาง 

74 
(38.7) 

85 
(44.5) 

32 
(16.8) 

0 0 4.25 .788 มากที่สุด 

4. สถานท่ีตั้งโครงการอยูใกล
ที่ทํางาน 

36 
(18.8) 

90 
(47.1) 

65 
(34.1) 

0 0 4.20 .803 มาก 



 
ทําเลท่ีตั้ง 

 

ระดับการตัดสินใจ 

X   S.D. แปลผล มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

5. สถานท่ีตั้งโครงการอยูใน
แหลงท่ีมีระบบสาธารณูปโภค
หลากหลาย  

40 
(20.9) 

79 
(41.4) 

72 
(37.7) 

0 0 4.20 .803 มาก 

รวม 4.10 .427 มาก 
 

 จากตาราง 14 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอ     
ทําเลท่ีต้ังโดยรวมอยูในระดับมากมีคาเฉล่ียเทากับ 4.10 เม่ือพิจารณาเปนรายขอการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอทําเลท่ีต้ังที่มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ความเปนสวนตัว เงียบสงบ มีคาเฉล่ียเทากับ 
4.32 รองลงมาคือจํานวนท่ีจอดรถเพียงพอ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.28 และความสะดวกในการเดินทาง                
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 
 
ตาราง 15 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจ 
             ซื้อคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการสงเสริมการตลาด 

 
การสงเสริมการตลาด 

 

ระดับการตัดสินใจ 

X   S.D. แปลผล มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. จุดเดนของโครงการ 
90 

(47.1) 
76 

(39.8) 
25 

(13.1) 
0 0 4.28 .804 มากที่สุด 

2. การบริการหลังการขาย 
101 

(52.9) 
51 

(26.7) 
39 

(20.4) 
0 0 4.27 .772 มากที่สุด 

3. การใหขอมูลขาวสารผาน
สื่อตางๆ 

18 
(9.4) 

82 
(42.9) 

91 
(47.6) 

0 0 4.25 .788 มากที่สุด 

4. การจัดกิจกรรมตางๆ 
ใหกับผูอยูอาศัยในโครงการ 

19 
(9.9) 

83 
(43.5) 

67 
(35.1) 

22 
(11.5) 

0 4.20 .803 มาก 

รวม 3.95 .544 มาก 

 จากตาราง 15 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอ       
การสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.95 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ                       
การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการสงเสริมการตลาดที่มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ จุดเดนของ
โครงการมีคาเฉล่ียเทากับ 4.34  รองลงมาคือการบริการหลังการขาย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.32 และการให
ขอมูลขาวสารผานสื่อตางๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 



ตาราง  16 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซ้ือ 
              คอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอสวนประสมทางการตลาด 

ปจจัยทางการตลาด X  S.D. แปลผล 
ผลิตภัณฑ 4.25 .749 มากที่สุด 
ราคา 4.16 .692 มาก 
ทําเลที่ต้ัง 4.10 .427 มาก 
การสงเสริมการตลาด 3.95 .544 มาก 

รวม 4.12 .394 มาก 

 จากตาราง 16 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอ                 
สวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.12 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน               
การตัดสินใจการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอสวนประสมทางการตลาดท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือผลิตภัณฑ  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 รองลงมา คือ ราคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 และทําเลที่ตั้งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 
 

 
สวนท่ี 5  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 
ทดสอบสมมติฐานท่ี 1 การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมตางกันสงผลตอการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

                ที่แตกตางกัน 
สมมติฐานที่ 1.1  การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแตกตางกันสงผลตอการโฆษณาท่ีแตกตางกัน  

 H0 : การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแตกตางกันสงผลตอการโฆษณาท่ีไมแตกตางกัน  
 H1  : การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแตกตางกันสงผลตอการโฆษณาท่ีแตกตางกัน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 17 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรูขาวสารคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการโฆษณา 

การโฆษณา 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. การโฆษณาผาน           
ปายโฆษณา 

Between Groups 8.468 4 2.117 
.474 

 

4.466 
 

.002* 
 Within Groups 88.181 186 

total 96.649 190 

2. การโฆษณาทาง
หนังสือพิมพทองถ่ิน 

Between Groups 3.184 4 .796 
.720 

 

1.106 
 

.355 
 Within Groups 133.853 186 

total 137.037 190 

3. การโฆษณาทาง
เครือขายสังคมออนไลน 

Between Groups 4.411 4 1.103 
.698 

 

1.580 
 

.181 
 Within Groups 129.819 186 

total 134.230 190 
4. การโฆษณาผาน             
สื่อ 
บุคคล 

Between Groups 2.596 4 .649 
.852 

 

.762 
 

.551 
 Within Groups 158.462 186 

total 161.058 190 

รวม 
Between Groups 2.346 4 .586 

.324 
 

1.811 
 

.128 
 Within Groups 60.230 186 

total 62.576 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 17 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 การรับรูขาวสารคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการโฆษณา 
พบวาโดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .128 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันการรับรูขาวสาร
คอนโดมิเนียมทางการโฆษณาทางหนังสือพิมพทองถ่ิน ทางเครือขายสังคมออนไลนและการโฆษณาผาน
สื่อบุคคลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 ยกเวนการโฆษณาผานปายโฆษณา มีคา Sig. เทากับ .002 มีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05  
ดังน้ันการรับรูขาวสารคอนโดมิเนียมทางการโฆษณาผานปายโฆษณาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 18 แสดงผลการเปรียบเทียบความสนใจซื้อคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการโฆษณา 

การโฆษณา 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. การโฆษณาผานปาย
โฆษณา 

Between Groups 2.286 4 .571 
.507 

 

1.126 
 

.346 
 Within Groups 94.364 186 

total 96.649 190 

2. การโฆษณาทาง
หนังสือพิมพทองถ่ิน 

Between Groups 9.577 4 2.394 
.685 

 

3.494 
 

.009* 
 Within Groups 127.460 186 

total 137.037 190 

3. การโฆษณาทาง
เครือขายสังคมออนไลน 

Between Groups 19.145 4 4.786 
.619 

 

7.736 
 

.000* 
 Within Groups 115.085 186 

total 134.230 190 

4. การโฆษณาผานส่ือ 
บุคคล 

Between Groups 9.751 4 2.438 
.813 

 

2.997 
 

.020* 
 Within Groups 151.307 186 

total 161.058 190 

รวม 
Between Groups 7.571 4 1.893 

.296 
 

6.400 
 

.000* 
 Within Groups 55.005 186 

total 62.576 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 18  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความสนใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการโฆษณา พบวา  
โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .000 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันความสนใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมทางการโฆษณาทางหนังสือพิมพทองถ่ิน  ทางเครือขายสังคมออนไลนและการโฆษณาผาน
สื่อบุคคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 ยกเวนการโฆษณาผานปายโฆษณา มีคา Sig. เทากับ .346 มีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05  
ดังน้ันความสนใจซ้ือคอนโดมิเนียมทางการโฆษณาผานปายโฆษณาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 

 

 

 



ตาราง 19 แสดงผลการเปรียบเทียบความตองการซื้อคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการโฆษณา 

การโฆษณา 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. การโฆษณาผาน              
ปายโฆษณา 

Between Groups 1.689 4 .422 
.511 

 

.827 
 

.509 
 Within Groups 94.960 186 

total 96.649 190 

2. การโฆษณาทาง
หนังสือพิมพทองถ่ิน 

Between Groups 7.073 4 1.768 
.699 

 

2.531 
 

.042* 
 Within Groups 129.964 186 

total 137.037 190 

3. การโฆษณาทาง
เครือขายสังคมออนไลน 

Between Groups 6.996 4 1.749 
.684 

 

2.557 
 

.040* 
 Within Groups 127.234 186 

total 134.230 190 

4. การโฆษณาผาน              
สื่อบุคคล 

Between Groups 19.419 4 4.855 
.761 

 

6.375 
 

.000* 
 Within Groups 141.638 186 

total 161.058 190 

รวม 

Between Groups 5.333 4 1.333 
.308 

 

4.332 
 

.002* 
 Within Groups 57.243 186 

total 62.576 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 19  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความตองการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการโฆษณา 
พบวา โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .002 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันความตองการซ้ือ
คอนโดมิเนียมทางการโฆษณาทางหนังสือพิมพทองถ่ิน ทางเครือขายสังคมออนไลนและการโฆษณาผาน
สื่อบุคคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 ยกเวนการโฆษณาผานปายโฆษณา มีคา Sig. เทากับ .509 มีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05  
ดังน้ันความตองการซ้ือคอนโดมิเนียมทางการโฆษณาผานปายโฆษณาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 20 แสดงผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการโฆษณา 
 

การโฆษณา 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. การโฆษณาผาน             
ปายโฆษณา 

Between Groups 2.315 4 .579 
.507 

 

1.141 
 

.339 
 Within Groups 94.334 186 

total 96.649 190 

2. การโฆษณาทาง
หนังสือพิมพทองถ่ิน 

Between Groups 3.488 4 .872 
.718 

 

1.214 
 

.306 
 Within Groups 133.549 186 

total 137.037 190 

3. การโฆษณาทาง
เครือขายสังคมออนไลน 

Between Groups 7.572 4 1.893 
.681 

 

2.780 
 

.028* 
 Within Groups 126.658 186 

total 134.230 190 

4. การโฆษณาผาน            
สื่อบุคคล 

Between Groups 8.393 4 2.098 
.821 

 

2.556 
 

.040* 
 Within Groups 152.664 186 

total 161.058 190 

รวม 
Between Groups 3.140 4 .785 

.320 
 

2.456 
 

.047* 
 Within Groups 59.436 186 

total 62.576 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 20 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการโฆษณา 
พบวา โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .047 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมทางการโฆษณาเครือขายสังคมออนไลนและการโฆษณาผานส่ือบุคคลแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ 
 ยกเวนการโฆษณาผานปายโฆษณาและการโฆษณาทางหนังสือพิมพทองถ่ิน มีคา  Sig. มากกวา
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมทางการโฆษณาผานปายโฆษณาและการโฆษณา
ทางหนังสือพิมพทองถ่ิน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 
 
 
 
 



 สมมติฐานที่ 1.2 การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแตกตางกันสงผลตอการขายโดยพนักงานขาย            
ที่แตกตางกัน  
 H0 : การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแตกตางกันสงผลตอการขายโดยพนักงานขายท่ีไมแตกตางกัน  
 H1  : การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแตกตางกันสงผลตอการขายโดยพนักงานขายท่ีแตกตางกัน  
 

ตาราง  21 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรูขาวสารคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการขายโดยพนักงานขาย 

การขายโดยพนักงานขาย 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. การใหคําแนะนํา/
ขอมูลท่ีเปนประโยชน 

Between Groups 8.797 4 2.199 
.503 

 

4.370 
 

.002* 
 Within Groups 93.601 186 

total 102.398 190 

2. บุคลิกภาพและการ
แตงกายพนักงานขาย 

Between Groups .906 4 .226 
.983 

 

.230 
 

.921 
 Within Groups 182.833 186 

total 183.738 190 
3. พนักงานขายมีทักษะ
ในการอธิบายใหเขาใจ
อยางชัดเจน 

Between Groups 6.235 4 1.559 
.647 

 

2.409 
 

.051 
 Within Groups 120.362 186 

total 126.597 190 

รวม 
Between Groups 4.228 4 1.057 

.370 
 

2.855 
 

.025* 
 Within Groups 68.872 186 

total 73.101 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 21 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 การรับรูขาวสารคอนโดมิเนียมที่สงผลตอการขายโดย
พนักงานขาย พบวา โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .025 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ัน              
การรับรูขาวสารคอนโดมิเนียมจากการใหคําแนะนํา/ขอมูลท่ีเปนประโยชนของพนักงานขายแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ 
 ยกเวนบุคลิกภาพและการแตงกายพนักงานขายและพนักงานขายมีทักษะในการอธิบายใหเขาใจ
อยางชัดเจน มีคา Sig. มากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05  ดังน้ันการรับรูขาวสารคอนโดมิเนียมจากบุคลิกภาพ
และการแตงกายพนักงานขาย และพนักงานขายมีทักษะในการอธิบายใหเขาใจอยางชัดเจนไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ 
 
 
 



ตาราง 22 แสดงผลการเปรียบเทียบความสนใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการขายโดยพนักงานขาย 

การขายโดยพนักงานขาย 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. การใหคําแนะนํา/
ขอมูลท่ีเปนประโยชน 

Between Groups 14.668 4 3.667 
.472 

 

7.775 
 

.000* 
 Within Groups 87.730 186 

total 102.398 190 

2. บุคลิกภาพและการ
แตงกายพนักงานขาย 

Between Groups .361 4 .090 
.986 

 

.092 
 

.985 
 Within Groups 183.377 186 

total 183.738 190 
3. พนักงานขายมีทักษะ
ในการอธิบายใหเขาใจ
อยางชัดเจน 

Between Groups 16.303 4 4.076 
.593 

 

6.873 
 

.000* 
 Within Groups 110.294 186 

total 126.597 190 

รวม 
Between Groups 6.933 4 1.733 

.356 
 

4.872 
 

.001* 
 Within Groups 66.168 186 

total 73.101 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 22 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความสนใจซ้ือคอนโดมิเนียมที่สงผลตอการขายโดย
พนักงานขาย พบวา โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .001 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ัน 
ความสนใจซ้ือคอนโดมิเนียมจากการใหคําแนะนํา/ขอมูลท่ีเปนประโยชนของพนักงานขาย และพนักงาน
ขายมีทักษะในการอธิบายใหเขาใจอยางชัดเจนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 ยกเวนบุคลิกภาพและการแตงกายพนักงานขาย มีคา Sig. เทากับ .985 มีคามากกวาระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันความสนใจซ้ือคอนโดมิเนียมจากบุคลิกภาพและการแตงกายของพนักงานขาย               
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 23 แสดงผลการเปรียบเทียบความตองการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการขายโดยพนักงานขาย 

การขายโดยพนักงานขาย 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. การใหคําแนะนํา/
ขอมูลท่ีเปนประโยชน 

Between Groups 9.307 4 2.327 
.500 

 

4.649 
 

.001* 
 Within Groups 93.091 186 

total 102.398 190 

2. บุคลิกภาพและการ
แตงกายพนักงานขาย 

Between Groups 8.655 4 2.164 
.941 

 

2.299 
 

.061 
 Within Groups 175.083 186 

total 183.738 190 
3. พนักงานขายมีทักษะ
ในการอธิบายใหเขาใจ
อยางชัดเจน 

Between Groups 8.013 4 2.003 
.638 

 

3.142 
 

.016* 
 Within Groups 118.584 186 

total 126.597 190 

รวม 
Between Groups 5.691 4 1.423 

.362 
 

3.926 
 

.004* 
 Within Groups 67.409 186 

total 73.101 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 23 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความตองการซ้ือคอนโดมิเนียมที่สงผลตอการขายโดย
พนักงานขาย พบวา โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .004 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ัน 
ความตองการซ้ือคอนโดมิเนียมจากการใหคําแนะนํา/ขอมูลท่ีเปนประโยชนของพนักงานขายและพนักงาน
ขายมีทักษะในการอธิบายใหเขาใจอยางชัดเจนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 ยกเวนบุคลิกภาพและการแตงกายพนักงานขาย มีคา Sig. เทากับ .061 มีคามากกวาระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันความตองการซ้ือคอนโดมิเนียมจากบุคลิกภาพและการแตงกายของพนักงานขาย     
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 

 

 

 

 
 



ตาราง  24 แสดงผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการขายโดยพนักงานขาย 

การขายโดยพนักงานขาย 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. การใหคําแนะนํา/
ขอมูลท่ีเปนประโยชน 

Between Groups 7.739 4 1.935 
.509 

 

3.802 
 

.005* 
 Within Groups 94.658 186 

total 102.398 190 

2. บุคลิกภาพและการ
แตงกายพนักงานขาย 

Between Groups .881 4 .220 
.983 

 

.224 
 

.925 
 Within Groups 182.858 186 

total 183.738 190 
3. พนักงานขายมีทักษะ
ในการอธิบายใหเขาใจ
อยางชัดเจน 

Between Groups 6.210 4 1.553 
.647 

 

2.399 
 

.052 
 Within Groups 120.387 186 

total 126.597 190 

รวม 
Between Groups 3.755 4 .939 

.373 
 

2.518 
 

.043* 
 Within Groups 69.345 186 

total 73.101 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 24 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมที่สงผลตอการขายโดย
พนักงานขาย พบวา โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .043  ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ัน     
การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมจากการใหคําแนะนํา/ขอมูลท่ีเปนประโยชนของพนักงานขายแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ 
 ยกเวนบุคลิกภาพและการแตงกายพนักงานขายและพนักงานขายมีทักษะในการอธิบายใหเขาใจ
อยางชัดเจน มีคา Sig. มากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมจากบุคลิกภาพ
และการแตงกายของพนักงานขาย ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 

สมมติฐานท่ี 1.3  การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแตกตางกันสงผลตอการสงเสริมการขายท่ีแตกตางกัน  
 H0 : การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแตกตางกันสงผลตอการสงเสริมการขายที่ไมแตกตางกัน  
 H1  : การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแตกตางกันสงผลตอการสงเสริมการขายที่แตกตางกัน 
 
 
 
 
 



ตาราง 25 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรูขาวสารคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการสงเสริมการขาย 

การสงเสริมการขาย 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. การมอบสิทธิพิเศษ 
Between Groups 3.751 4 .938 

.395 
 

2.376 
 

.054 
 Within Groups 73.401 186 

total 77.152 190 

2. การชิงรางวัล   
Between Groups 1.884 4 .471 

.909 
 

.518 
 

.722 
 Within Groups 169.027 186 

total 170.911 190 

3. การจัดโปรโมช่ัน 
ของแถม   

Between Groups 3.847 4 .962 
.381 

 

2.522 
 

.043* 
 Within Groups 70.928 186 

total 74.775 190 

รวม 
Between Groups 2.445 4 .611 

.312 
 

1.960 
 

.102 
 Within Groups 58.007 186 

total 60.453 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 25 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 การรับรูขาวสารคอนโดมิเนียมที่สงผลตอการสงเสริม           
การขาย พบวา โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .102 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันการรับรู
ขาวสารคอนโดมิเนียมจากการมอบสิทธิพิเศษและการชิงรางวัลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 ยกเวนการจัดโปรโมชั่นของแถม มีคา Sig. เทากับ .043 มีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05  
ดังน้ันการจัดโปรโมช่ันของแถมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 26 แสดงผลการเปรียบเทียบความสนใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการสงเสริมการขาย 

การสงเสริมการขาย 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. การมอบสิทธิพิเศษ 
Between Groups 4.094 4 1.023 

.393 
 

2.606 
 

.037* 
 Within Groups 73.058 186 

total 77.152 190 

2. การชิงรางวัล   
Between Groups 2.540 4 .635 

.905 
 

.701 
 

.592 
 Within Groups 168.371 186 

total 170.911 190 

3. การจัดโปรโมช่ัน 
ของแถม   

Between Groups 4.058 4 1.014 
.380 

 

2.668 
 

.034* 
 Within Groups 70.717 186 

total 74.775 190 

รวม 
Between Groups 3.266 4 .816 

.307 
 

2.656 
 

.034* 
 Within Groups 57.187 186 

total 60.453 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 26 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความสนใจซ้ือคอนโดมิเนียมที่สงผลตอการสงเสริมการขาย  
พบวา โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .034  ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันความสนใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมจากการมอบสิทธิพิเศษและการจัดโปรโมช่ัน ของแถม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 ยกเวนการชิงรางวัล มีคา Sig. เทากับ .592 มีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันการชิง
รางวัลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
  
 

 

 

 

 

 



ตาราง 27 แสดงผลการเปรียบเทียบความตองการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการสงเสริมการขาย 

การสงเสริมการขาย 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. การมอบสิทธิพิเศษ 
Between Groups 3.127 4 .782 

.398 
 

1.964 
 

.102 
 Within Groups 74.025 186 

total 77.152 190 

2. การชิงรางวัล   
Between Groups 2.202 4 .551 

.907 
 

.607 
 

.658 
 Within Groups 168.709 186 

total 170.911 190 

3. การจัดโปรโมช่ัน 
ของแถม   

Between Groups 3.602 4 .901 
.383 

 

2.354 
 

.056 
 Within Groups 71.172 186 

total 74.775 190 

รวม 
Between Groups 2.797 4 .699 

.310 
 

2.256 
 

.065 
 Within Groups 57.655 186 

total 60.453 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 27 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความตองการซ้ือคอนโดมิเนียมที่สงผลตอการสงเสริม              
การขาย พบวา โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .065 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันความ
ตองการซ้ือคอนโดมิเนียมจากการมอบสิทธิพิเศษ การชิงรางวัล และการจัดโปรโมชั่นของแถมไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ 
  

 

 

 

 

 

 



ตาราง 28 แสดงผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการสงเสริมการขาย 

การสงเสริมการขาย 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. การมอบสิทธิพิเศษ 
Between Groups 4.623 4 1.156 

.390 
 

2.964 
 

.021* 
 Within Groups 72.529 186 

total 77.152 190 

2. การชิงรางวัล   
Between Groups 3.997 4 .999 

.897 
 

1.113 
 

.352 
 Within Groups 166.914 186 

total 170.911 190 

3. การจัดโปรโมช่ัน 
ของแถม   

Between Groups 4.790 4 1.198 
.376 

 

3.183 
 

.015* 
 Within Groups 69.985 186 

total 74.775 190 

รวม 
Between Groups 4.061 4 1.015 

.303 
 

3.349 
 

.011* 
 Within Groups 56.391 186 

total 60.453 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 28 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมที่สงผลตอการสงเสริม         
การขาย พบวา โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .011 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ัน           
การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมจากการมอบสิทธิพิเศษ และการจัดโปรโมชั่น ของแถม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ 
 ยกเวนการชิงรางวัล มีคา Sig. เทากับ .352 มีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันการชิง
รางวัล ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 
 

 

 

 

 

 



สมมติฐานท่ี 1.4 การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแตกตางกันสงผลตอการประชาสัมพันธที่แตกตางกัน  
 H0 : การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแตกตางกันสงผลตอการประชาสัมพันธที่ไมแตกตางกัน  
 H1  : การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแตกตางกันสงผลตอการประชาสัมพันธท่ีแตกตางกัน  
 

ตาราง 29 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรูขาวสารคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการประชาสัมพันธ 

การประชาสัมพันธ 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. การเผยแพรขาวสาร
ทางเว็บไซด   

Between Groups 6.840 4 1.710 
.417 

 

4.099 
 

.003* 
 Within Groups 77.590 186 

total 84.429 190 

2. การจัดกิจกรรมเพ่ือ
สังคม/การกุศล   

Between Groups 4.884 4 1.221 
.789 

 

1.547 
 

.190 
 Within Groups 146.833 186 

total 151.717 190 

3. ภาพลักษณโครงการ 
Between Groups 1.240 4 .310 

.365 
 

.849 
 

.496 
 Within Groups 67.860 186 

total 69.099 190 

รวม 
Between Groups 2.157 4 .539 

.234 
 

2.306 
 

.060 
 Within Groups 43.507 186 

total 45.665 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 29 ที่ ระดับนัยสําคัญ 0.05 การรับรู ขาวสารคอนโดมิเนียมที่ส งผลตอการ
ประชาสัมพันธ พบวา โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .060 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ัน 
การรับรูขาวสารคอนโดมิเนียมจากการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม/การกุศล และภาพลักษณโครงการไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ 
 ยกเวนการเผยแพรขาวสารทางเว็บไซด มีคา Sig. เทากับ .003 มีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05  
ดังน้ันการเผยแพรขาวสารทางเว็บไซดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 30 แสดงผลการเปรียบเทียบความสนใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการประชาสัมพันธ 

การประชาสัมพันธ 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. การเผยแพรขาวสาร
ทางเว็บไซด   

Between Groups 6.907 4 1.727 
.417 

 

4.143 
 

.003* 
 Within Groups 77.522 186 

total 84.429 190 

2. การจัดกิจกรรมเพ่ือ
สังคม/การกุศล   

Between Groups 3.082 4 .771 
.799 

 

.964 
 

.428 
 Within Groups 148.635 186 

total 151.717 190 

3. ภาพลักษณโครงการ 
Between Groups 2.074 4 .518 

.360 
 

1.439 
 

.223 
 Within Groups 67.026 186 

total 69.099 190 

รวม 
Between Groups 1.423 4 .356 

.238 
 

1.496 
 

.205 
 Within Groups 44.242 186 

total 45.665 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 30 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความสนใจซ้ือคอนโดมิเนียมที่สงผลตอการประชาสัมพันธ  
พบวา โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .205 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันความสนใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมจากการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม/การกุศล และภาพลักษณโครงการ ไมแตกตางกันอยาง              
มีนัยสําคัญ 
 ยกเวนการเผยแพรขาวสารทางเว็บไซด มีคา Sig. เทากับ .003 มีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05  
ดังน้ันการเผยแพรขาวสารทางเว็บไซดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 31 แสดงผลการเปรียบเทียบความตองการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการประชาสัมพันธ 

การประชาสัมพันธ 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. การเผยแพรขาวสาร
ทางเว็บไซด   

Between Groups 8.417 4 2.104 
.409 

 

5.149 
 

.001* 
 Within Groups 76.012 186 

total 84.429 190 

2. การจัดกิจกรรมเพ่ือ
สังคม/การกุศล   

Between Groups 5.440 4 1.360 
.786 

 

1.729 
 

.145 
 Within Groups 146.277 186 

total 151.717 190 

3. ภาพลักษณโครงการ 
Between Groups 2.033 4 .508 

.361 
 

1.410 
 

.232 
 Within Groups 67.066 186 

total 69.099 190 

รวม 
Between Groups 4.262 4 1.065 

.223 
 

4.786 
 

.001* 
 Within Groups 41.403 186 

total 45.665 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 31 ที่ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความตองการซ้ือคอนโดมิเนียมที่ส งผลตอการ
ประชาสัมพันธ พบวา โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .001 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ัน 
ความตองการซ้ือคอนโดมิเนียมจากการเผยแพรขาวสารทางเว็บไซดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 ยกเวนการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม/การกุศล และภาพลักษณโครงการ มีคา Sig. มากกวาระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม/การกุศลและภาพลักษณโครงการไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ 
 

 

 

 

 

 



ตาราง 32 แสดงผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการประชาสัมพันธ 

การประชาสัมพันธ 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. การเผยแพรขาวสาร
ทางเว็บไซด   

Between Groups 4.709 4 1.177 
.429 

 

2.747 
 

.030* 
 Within Groups 79.720 186 

total 84.429 190 

2. การจัดกิจกรรมเพ่ือ
สังคม/การกุศล   

Between Groups 5.125 4 1.281 
.788 

 

1.626 
 

.170 
 Within Groups 146.592 186 

total 151.717 190 

3. ภาพลักษณโครงการ 
Between Groups 4.246 4 1.062 

.349 
 

3.045 
 

.018* 
 Within Groups 64.853 186 

total 69.099 190 

รวม 
Between Groups 3.067 4 .767 

.229 
 

3.348 
 

.011* 
 Within Groups 42.598 186 

total 45.665 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 32 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมที่สงผลตอการประชาสัมพันธ  
พบวา โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .011 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมจากการเผยแพรขาวสารทางเว็บไซด และภาพลักษณโครงการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 ยกเวนการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม/การกุศล มีคา Sig. เทากับ .170 มีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 
0.05 ดังน้ันการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม/การกุศลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



สมมติฐานท่ี 1.5  การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแตกตางกันสงผลตอการตลาดทางตรงท่ีแตกตางกัน  
 H0 : การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแตกตางกันสงผลตอการตลาดทางตรงที่ไมแตกตางกัน  
 H1  : การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแตกตางกันสงผลตอการตลาดทางตรงท่ีแตกตางกัน  
 
ตาราง 33 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรูขาวสารคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการตลาดทางตรง 

การตลาดทางตรง 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. การสงโบรชัวร/แผน
พับทางไปรษณีย 

Between Groups 5.974 4 1.493 
.344 

 

4.341 
 

.002* 
 Within Groups 63.995 186 

total 69.969 190 

2. การสงไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail) 

Between Groups 67.571 186 .363 
1.787 

 
2.693 

 
.032* Within Groups 70.639 190 

total 7.149 4 

3. การตลาดผานสื่อ
ออนไลน  

Between Groups 123.438 186 .664 
.547 

 
3.202 

 
.014* Within Groups 130.586 190 

total 2.190 4 

รวม 
Between Groups 31.798 186 .171 

1.493 
 

4.341 
 

.002* Within Groups 33.988 190 
total 5.974 4 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 33 ทีร่ะดับนัยสําคัญ 0.05 การรับรูขาวสารคอนโดมิเนียมที่สงผลตอการตลาดทางตรง  
พบวา โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .005 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันการรับรูขาวสาร
คอนโดมิเนียมจากการสงโบรชัวร/แผนพับทางไปรษณีย การสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) และ
การตลาดผานสื่อออนไลนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 34 แสดงผลการเปรียบเทียบความสนใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการตลาดทางตรง 

การตลาดทางตรง 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. การสงโบรชัวร/            
แผนพับทางไปรษณีย 

Between Groups 5.542 4 1.385 
.346 

 

4.000 
 

.004* 
 Within Groups 64.427 186 

total 69.969 190 

2. การสงไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail) 

Between Groups 4.288 4 1.072 
.357 

 

3.005 
 

.020* 
 Within Groups 66.351 186 

total 70.639 190 

3. การตลาดผาน              
สื่อออนไลน  

Between Groups 18.293 4 4.573 
.604 

 

7.575 
 

.000* 
 Within Groups 112.294 186 

total 130.586 190 

รวม 
Between Groups 5.045 4 1.261 

.156 
 

8.105 
 

.000* 
 Within Groups 28.943 186 

total 33.988 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 34  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความสนใจซ้ือคอนโดมิเนียมที่สงผลตอการตลาดทางตรง  
พบวา โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .000 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันความสนใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมจากการสงโบรชัวร/แผนพับทางไปรษณีย การสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) และ
การตลาดผานสื่อออนไลนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 35 แสดงผลการเปรียบเทียบความตองการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการตลาดทางตรง 

การตลาดทางตรง 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. การสงโบรชัวร/แผน
พับทางไปรษณีย 

Between Groups 5.814 4 1.454 
.345 

 

4.214 
 

.003* 
 Within Groups 64.154 186 

total 69.969 190 

2. การสงไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail) 

Between Groups 4.359 4 1.090 
.356 

 

3.058 
 

.018* 
 Within Groups 66.279 186 

total 70.639 190 

3. การตลาดผานสื่อ
ออนไลน  

Between Groups 7.558 4 1.889 
.661 

 

2.856 
 

.025* 
 Within Groups 123.029 186 

total 130.586 190 

รวม 
Between Groups 1.895 4 .474 

.173 
 

2.745 
 

.030* 
 Within Groups 32.094 186 

total 33.988 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 35 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความตองการซ้ือคอนโดมิเนียมที่สงผลตอการตลาด
ทางตรง พบวา โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .021 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันความ
ตองการซ้ือคอนโดมิเนียมจากการสงโบรชัวร/แผนพับทางไปรษณีย การสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส                
(e-mail) และการตลาดผานสื่อออนไลนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 36 แสดงผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการตลาดทางตรง 

การตลาดทางตรง 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. การสงโบรชัวร/               
แผนพบัทางไปรษณีย 

Between Groups 2.785 4 .696 
.361 

 

1.927 
 

.108 
 Within Groups 67.184 186 

total 69.969 190 

2. การสงไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail) 

Between Groups 2.837 4 .709 
.365 

 

1.946 
 

.105 
 Within Groups 67.802 186 

total 70.639 190 

3. การตลาดผาน                
สื่อออนไลน  

Between Groups 6.700 4 1.675 
.666 

 

2.515 
 

.043* 
 Within Groups 123.886 186 

total 130.586 190 

รวม 
Between Groups 3.498 4 .874 

.164 
 

5.334 
 

.000* 
 Within Groups 30.491 186 

total 33.988 190 
*มีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 36 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมที่สงผลตอการตลาดทางตรง  
พบวา โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .000 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมจากการตลาดผานสื่อออนไลนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ   
 ยกเวนการสงโบรชัวร/แผนพับทางไปรษณีย และการสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) มีคา
มากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันการสงโบรชัวร/แผนพับทางไปรษณียและการสงไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail) ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 37 แสดงคา Significant ของการทดสอบผลการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 
              ท่ีสงผลตอการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ      
การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ การรับรู ความสนใจ ความตองการ การตัดสินใจซ้ือ 
1.  การโฆษณา .128 .000 .002 .047 
2.  การขายโดยพนักงานขาย .025 .001 .004 .043 
3.  การสงเสริมการขาย .102 .034 .065 .011 
4.  การประชาสัมพันธ .060 .205 .001 .011 
5.  การตลาดทางตรง .002 .000 .030 .000 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 37 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการส่ือสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ สรุปไดดงัน้ี 
 การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการโฆษณาในดานความสนใจ ความตองการและ             
การตัดสินใจซ้ือ 
 การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการขายโดยพนักงานขายในดานการรับรู  ความสนใจ  
ความตองการและการตัดสินใจซ้ือ 
 การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการสงเสริมการขายในดานการรับรู ความสนใจ             
และการตัดสินใจซ้ือ 
  การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการประชาสัมพันธในดานความตองการและการ
ตัดสินใจซ้ือ 
  การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการตลาดทางตรงในดานการรับรู  ความสนใจ                
ความตองการและการตัดสินใจซ้ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทดสอบสมมติฐานท่ี 2  การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมทีต่างกันสงผลตอสวนประสมทางการตลาด 
ที่แตกตางกัน 
  สมมติฐานท่ี 1.1 การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแตกตางกันสงผลตอผลิตภัณฑที่แตกตางกัน  
 H0 : การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแตกตางกันสงผลตอผลิตภัณฑที่ไมแตกตางกัน  
 H1  : การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแตกตางกันสงผลตอผลิตภัณฑที่แตกตางกัน  
 

ตาราง 38 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรูขาวสารคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑ 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. สไตล/การออกแบบ
และรูปลักษณคอนโดมิ- 
เนียมท่ีสวยงามทันสมัย 

Between Groups 2.146 4 .536 .862 .488 
Within Groups 115.791 186 .623   
total 117.937 190    

2. โครงสรางอาคาร
ทนทาน  รองรับ 
แผนดินไหว 

Between Groups 2.796 4 .699 
.645 

 

1.084 
 

.366 
 Within Groups 119.936 186 

total 122.733 190 

3. สิ่งอํานวย           
ความสะดวกตางๆ 

Between Groups 4.167 4 1.042 
.636 

 

1.638 
 

.166 
 Within Groups 118.273 186 

total 122.440 190 

4. ระบบรักษา        
ความปลอดภัย 

Between Groups 3.998 4 .999 
.588 

 

1.699 
 

.152 
 Within Groups 109.384 186 

total 113.382 190 

รวม 
Between Groups 2.803 4 .701 

.558 
 

1.257 
 

.289 
 Within Groups 103.697 186 

total 106.500 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

  จากตาราง 38 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 การรับรูขาวสารคอนโดมิเนียมที่สงผลตอผลิตภัณฑ  
พบวา โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .289 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันการรับรูขาวสาร
คอนโดมิเนียมจากสไตล/การออกแบบและรูปลักษณคอนโดมิเนียมท่ีสวยงามทันสมัย โครงสรางอาคาร
ทนทานรองรับแผนดินไหว สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และระบบรักษาความปลอดภัยไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ 
 
 



ตาราง 39 แสดงผลการเปรียบเทียบความสนใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑ 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. สไตล/การออกแบบ
และรูปลักษณคอนโดมิ- 
เนียมท่ีสวยงามทันสมัย 

Between Groups 8.122 4 2.030 3.439 .010* 
Within Groups 109.816 186 .590   
total 117.937 190    

2. โครงสรางอาคาร
ทนทาน  รองรับ 
แผนดินไหว 

Between Groups 7.972 4 1.993 
.617 

 

3.230 
 

.014* 
 Within Groups 114.761 186 

total 122.733 190 

3. สิ่งอํานวย           
ความสะดวกตางๆ 

Between Groups 4.284 4 1.071 
.635 

 

1.686 
 

.155 
 Within Groups 118.156 186 

total 122.440 190 

4. ระบบรักษา        
ความปลอดภัย 

Between Groups 4.630 4 1.158 
.585 

 

1.980 
 

.099 
 Within Groups 108.752 186 

total 113.382 190 

รวม 
Between Groups 5.453 4 1.363 

.543 
 

2.509 
 

.043* 
 Within Groups 101.047 186 

total 106.500 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 39 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความสนใจซ้ือคอนโดมิเนียมที่สงผลตอผลิตภัณฑ พบวา  
โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .043 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันความสนใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมจากสไตล/การออกแบบและรูปลักษณคอนโดมิเนียมท่ีสวยงามทันสมัย และโครงสราง
อาคารทนทานรองรับแผนดินไหวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 ยกเวนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และระบบรักษาความปลอดภัย มีคา Sig. มากกวาระดับ
นัยสําคัญ 0.05  ดังน้ันสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และระบบรักษาความปลอดภัยไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 40 แสดงผลการเปรียบเทียบความตองการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑ 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. สไตล/การออกแบบ
และรูปลักษณคอนโดมิ- 
เนียมท่ีสวยงามทันสมัย 

Between Groups 9.847 4 2.462 4.236 .003* 
Within Groups 108.090 186 .581   
total 117.937 190    

2. โครงสรางอาคาร
ทนทาน  รองรับ 
แผนดินไหว 

Between Groups 18.037 4 4.509 
.563 

 

8.011 
 

.000* 
 Within Groups 104.696 186 

total 122.733 190 

3. สิ่งอํานวย           
ความสะดวกตางๆ 

Between Groups 6.468 4 1.617 
.624 

 

2.593 
 

.038* 
 Within Groups 115.972 186 

total 122.440 190 

4. ระบบรักษา        
ความปลอดภัย 

Between Groups 6.646 4 1.661 
.574 

 

2.895 
 

.023* 
 Within Groups 106.736 186 

total 113.382 190 

รวม 
Between Groups 9.648 4 2.412 

.521 
 

4.632 
 

.001* 
 Within Groups 96.852 186 

total 106.500 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 40 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความตองการซ้ือคอนโดมิเนียมที่สงผลตอผลิตภัณฑ  
พบวา  โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .001 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันความตองการซ้ือ
คอนโดมิเนียมจากสไตล/การออกแบบและรูปลักษณคอนโดมิเนียมท่ีสวยงามทันสมัย โครงสรางอาคาร
ทนทานรองรับแผนดินไหว สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และระบบรักษาความปลอดภัยแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 41  แสดงผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑ 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. สไตล/การออกแบบ
และรูปลักษณคอนโดมิ- 
เนียมท่ีสวยงามทันสมัย 

Between Groups 6.378 4 1.595 2.659 .034* 
Within Groups 111.559 186 .600   
total 117.937 190    

2. โครงสรางอาคาร
ทนทาน  รองรับ 
แผนดินไหว 

Between Groups 7.495 4 1.874 
.620 

 

3.025 
 

.019* 
 Within Groups 115.238 186 

total 122.733 190 

3. สิ่งอํานวย           
ความสะดวกตางๆ 

Between Groups 3.484 4 .871 
.640 

 

1.362 
 

.249 
 Within Groups 118.955 186 

total 122.440 190 

4. ระบบรักษา        
ความปลอดภัย 

Between Groups 6.054 4 1.513 
.577 

 

2.623 
 

.036* 
 Within Groups 107.329 186 

total 113.382 190 

รวม 
Between Groups 5.524 4 1.381 

.543 
 

2.544 
 

.041* 
 Within Groups 100.976 186 

total 106.500 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 41 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมที่สงผลตอผลิตภัณฑ  พบวา  
โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .041 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมจากสไตล/การออกแบบและรูปลักษณคอนโดมิเนียมท่ีสวยงามทันสมัย โครงสรางอาคาร
ทนทานรองรับแผนดินไหวและระบบรักษาความปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 ยกเวนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ มีคา Sig. เทากับ .249 มีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05  
ดังน้ันสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 



สมมติฐานขอท่ี 2.2  การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแตกตางกันสงผลตอราคาท่ีแตกตางกัน  
 H0 : การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแตกตางกันสงผลตอราคาท่ีไมแตกตางกัน  
 H1  : การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแตกตางกันสงผลตอราคาท่ีแตกตางกัน  
 

ตาราง 42 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรูขาวสารคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอราคา 

ราคา 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. ราคาขายเหมาะสม
กับคุณภาพ 

Between Groups 2.604 4 .651 1.232 .299 
Within Groups 98.307 186 .529   
total 100.911 190    

2. สวนลดเงินสด 
Between Groups 2.424 4 .606 

.501 
 

1.210 
 

.308 
 Within Groups 93.199 186 

total 95.623 190 

3. เง่ือนไขการผอนชําระ
ของโครงการ 

Between Groups 1.359 4 .340 
.547 

 

.621 
 

.648 
 Within Groups 101.751 186 

total 103.110 190 
4. การจัดหาสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินท่ี
หลากหลายและอัตรา
ดอกเบ้ียเหมาะสม 

Between Groups 1.570 4 .393 
.550 

 

.714 
 

.583 
 Within Groups 102.252 186 

total 103.822 190 

รวม 
Between Groups 1.733 4 .433 

.481 
 

.900 
 

.465 
 Within Groups 89.486 186 

total 91.219 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 42 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 การรับรูขาวสารคอนโดมิเนียมที่สงผลตอราคา พบวา       
โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .465  ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันการรับรูขาวสาร
คอนโดมิเนียมจากราคาขายเหมาะสมกับคุณภาพ สวนลดเงินสด เง่ือนไขการผอนชําระของโครงการและ
การจัดหาสินเชื่อจากสถาบันการเงินท่ีหลากหลายและอัตราดอกเบ้ียเหมาะสมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ 
 
 
 



ตาราง 43   แสดงผลการเปรียบเทียบความสนใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอราคา 
 

ราคา 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. ราคาขายเหมาะสม
กับคุณภาพ 

Between Groups 4.095 4 1.024 1.967 .101 
Within Groups 96.816 186 .521   
total 100.911 190    

2. สวนลดเงินสด 
Between Groups 4.653 4 1.163 

.489 
 

2.378 
 

.053 
 Within Groups 90.970 186 

total 95.623 190 

3. เง่ือนไขการผอนชําระ
ของโครงการ 

Between Groups 8.392 4 2.098 
.509 

 

4.120 
 

.003* 
 Within Groups 94.718 186 

total 103.110 190 
4. การจัดหาสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินท่ี
หลากหลายและอัตรา
ดอกเบ้ียเหมาะสม 

Between Groups 11.745 4 2.936 
.495 

 

5.931 
 

.000* 
 Within Groups 92.077 186 

total 103.822 190 

รวม 
Between Groups 6.142 4 1.535 

.457 
 

3.357 
 

.011* 
 Within Groups 85.077 186 

total 91.219 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 43  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความสนใจซ้ือคอนโดมิเนียมที่สงผลตอราคา พบวา                 
โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .011 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ัน ความสนใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมจากเง่ือนไขการผอนชําระของโครงการและการจัดหาสินเชื่อจากสถาบันการเงินท่ี
หลากหลายและอัตราดอกเบ้ียเหมาะสมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 ยกเวนราคาขายเหมาะสมกับคุณภาพและสวนลดเงินสด มีคา Sig. มากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05  
ดังน้ันราคาขายเหมาะสมกับคุณภาพและสวนลดเงินสดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 44 แสดงผลการเปรียบเทียบความตองการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอราคา 

ราคา 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. ราคาขายเหมาะสม
กับคุณภาพ 

Between Groups 5.545 4 1.386 2.704 .032* 
Within Groups 95.366 186 .513   
total 100.911 190    

2. สวนลดเงินสด 
Between Groups 4.636 4 1.159 

.489 
 

2.369 
 

.054 
 Within Groups 90.987 186 

total 95.623 190 

3. เง่ือนไขการผอนชําระ
ของโครงการ 

Between Groups 5.665 4 1.416 
.524 

 

2.704 
 

.032* 
 Within Groups 97.445 186 

total 103.110 190 
4. การจัดหาสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินท่ี
หลากหลายและอัตรา
ดอกเบ้ียเหมาะสม 

Between Groups 4.928 4 1.232 
.532 

 

2.317 
 

.059 
 Within Groups 98.894 186 

total 103.822 190 

รวม 
Between Groups 4.529 4 1.132 

.466 
 

2.430 
 

.049* 
 Within Groups 86.689 186 

total 91.219 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 44 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความตองการซ้ือคอนโดมิเนียมที่สงผลตอราคา พบวา  
โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .049 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันความตองการซ้ือ
คอนโดมิเนียมจากราคาขายเหมาะสมกับคุณภาพ และเง่ือนไขการผอนชําระของโครงการแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญ 
 ยกเวนสวนลดเงินสดและการจัดหาสินเชื่อจากสถาบันการเงินท่ีหลากหลายและอัตราดอกเบ้ีย
เหมาะสม มีคา Sig. มากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันสวนลดเงินสดและการจัดหาสินเชื่อจากสถาบัน
การเงินท่ีหลากหลายและอัตราดอกเบ้ียเหมาะสมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 
 
 
 
 



ตาราง 45 แสดงผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอราคา 

ราคา 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. ราคาขายเหมาะสม
กับคุณภาพ 

Between Groups 8.297 4 2.074 4.166 .003* 
Within Groups 92.614 186 .498   
total 100.911 190    

2. สวนลดเงินสด 
Between Groups 8.244 4 2.061 

.470 
 

4.387 
 

.002* 
 Within Groups 87.379 186 

total 95.623 190 

3. เง่ือนไขการผอนชําระ
ของโครงการ 

Between Groups 12.537 4 3.134 
.487 

 

6.437 
 

.000* 
 Within Groups 90.573 186 

total 103.110 190 
4. การจัดหาสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินท่ี
หลากหลายและอัตรา
ดอกเบ้ียเหมาะสม 

Between Groups 5.331 4 1.333 
.530 

 

2.517 
 

.043* 
 Within Groups 98.491 186 

total 103.822 190 

รวม 
Between Groups 8.038 4 2.009 

.447 
 

4.493 
 

.002* 
 Within Groups 83.181 186 

total 91.219 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 45 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมที่สงผลตอราคา พบวา                
โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .002 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมจากราคาขายเหมาะสมกับคุณภาพ สวนลดเงินสด เง่ือนไขการผอนชําระของโครงการและ
การจัดหาสินเชื่อจากสถาบันการเงินท่ีหลากหลายและอัตราดอกเบ้ียเหมาะสมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 

สมมติฐานขอท่ี 2.3 การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแตกตางกันสงผลตอทําเลท่ีตั้งท่ีแตกตางกัน  
 H0 : การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแตกตางกันสงผลตอทําเลท่ีตั้งท่ีไมแตกตางกัน  
 H1  : การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแตกตางกันสงผลตอทําเลท่ีตั้งท่ีแตกตางกัน  
 
 
 
 



ตาราง 46 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรูขาวสารคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอทําเลท่ีต้ัง 

ทําเลท่ีตั้ง 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. ความสะดวกในการ
เดินทาง 

Between Groups 4.520 4 1.130 2.278 .062 
Within Groups 92.245 186 .496   
total 96.764 190    

2. สถานท่ีต้ังโครงการอยู
ใกลท่ีทํางาน 

Between Groups 3.614 4 .903 
.500 

 

1.807 
 

.129 
 Within Groups 92.983 186 

total 96.597 190 

3. สถานท่ีตั้งโครงการอยู
ในแหลงสาธารณูปโภค
หลากหลาย 

Between Groups 3.135 4 .784 1.408 .233 

Within Groups 103.504 186 .556   

total 106.639 190    

4. ความเปนสวนตัว  
เงียบสงบ 

Between Groups 8.765 4 2.191 4.789 .001* 

Within Groups 85.110 186 .458   

total 93.874 190    

5. พ้ืนท่ีจอดรถเพียงพอ 

Between Groups 3.296 4 .824 1.762 .138 

Within Groups 86.997 186 .468   

total 90.293 190    

รวม 
Between Groups .254 4 .064 

.185 
 

.343 
 

.849 
 Within Groups 34.456 186 

total 34.710 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 46  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 การรับรูขาวสารคอนโดมิเนียมที่สงผลตอทําเลท่ีต้ัง  
พบวาโดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .849  ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันการรับรูขาวสาร
คอนโดมิเนียมจากความสะดวกในการเดินทาง สถานท่ีต้ังโครงการอยูใกลท่ีทํางาน สถานท่ีต้ังโครงการอยู
ในแหลงสาธารณูปโภคหลากหลายและพ้ืนที่จอดรถเพียงพอไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 ยกเวนความเปนสวนตัวเงียบสงบ มีคา Sig. เทากับ .001 มีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05  
ดังน้ันความเปนสวนตัวเงียบสงบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 



ตาราง 47 แสดงผลการเปรียบเทียบความสนใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอทําเลท่ีต้ัง 

ทําเลท่ีตั้ง 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. ความสะดวกในการ
เดินทาง 

Between Groups 1.968 4 .492 .966 .428 
Within Groups 94.796 186 .510   
total 96.764 190    

2. สถานท่ีตั้งโครงการอยู
ใกลท่ีทํางาน 

Between Groups 9.455 4 2.364 
.469 

 

5.045 
 

.001* 
 Within Groups 87.142 186 

total 96.597 190 

3. สถานท่ีตั้งโครงการอยู
ในแหลงสาธารณูป- โภค
หลากหลาย 

Between Groups 9.632 4 2.408 4.617 .001* 

Within Groups 97.007 186 .522   

total 106.639 190    

4. ความเปนสวนตัว  
เงียบสงบ 

Between Groups 1.923 4 .481 .973 .424 

Within Groups 91.951 186 .494   

total 93.874 190    

5. พ้ืนท่ีจอดรถเพียงพอ 

Between Groups 1.821 4 .455 .957 .433 

Within Groups 88.473 186 .476   

total 90.293 190    

รวม 
Between Groups 1.883 4 .471 

.176 
 

2.667 
 

.034* 
 Within Groups 32.827 186 

total 34.710 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 47 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความสนใจซ้ือคอนโดมิเนียมที่สงผลตอทําเลท่ีต้ัง พบวา  
โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .034 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันความสนใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมจากสถานท่ีต้ังโครงการอยูใกลท่ีทํางาน และสถานท่ีต้ังโครงการอยูในแหลงสาธารณูปโภค
หลากหลายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 
 



 ยกเวนความสะดวกในการเดินทาง มีคา Sig. เทากับ .428 ความเปนสวนตัวเงียบสงบมีคา Sig. 
เทากับ .424  และพ้ืนท่ีจอดรถเพียงพอ มีคา Sig. เทากับ .433 มีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ัน  
ความสะดวกในการเดินทาง ความเปนสวนตัวเงียบสงบ และพ้ืนท่ีจอดรถเพียงพอไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ 
 

ตาราง 48 แสดงผลการเปรียบเทียบความตองการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอทําเลท่ีต้ัง 
 

ทําเลท่ีตั้ง 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. ความสะดวกในการ
เดินทาง 

Between Groups 1.595 4 .399 .779 .540 
Within Groups 95.169 186 .512   
total 96.764 190    

2. สถานท่ีตั้งโครงการอยู
ใกลท่ีทํางาน 

Between Groups 3.201 4 .800 
.502 

 

1.594 
 

.178 
 Within Groups 93.396 186 

total 96.597 190 

3. สถานท่ีตั้งโครงการอยู
ในแหลงสาธารณูป- โภค
หลากหลาย 

Between Groups 4.387 4 1.097 1.995 .097 

Within Groups 102.252 186 .550   

total 106.639 190    

4. ความเปนสวนตัว  
เงียบสงบ 

Between Groups 1.430 4 .357 .719 .580 

Within Groups 92.445 186 .497   

total 93.874 190    

5. พ้ืนท่ีจอดรถเพียงพอ 

Between Groups 1.635 4 .409 .857 .491 

Within Groups 88.659 186 .477   

total 90.293 190    

รวม 
Between Groups .951 4 .238 

.181 
 

1.310 
 

.268 
 Within Groups 33.759 186 

total 34.710 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 48 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความตองการซ้ือคอนโดมิเนียมที่สงผลตอทําเลท่ีต้ัง  
พบวา  โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .268  ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันความตองการซ้ือ
คอนโดมิเนียมจากความสะดวกในการเดินทาง สถานท่ีต้ังโครงการอยูใกลท่ีทํางาน สถานท่ีต้ังโครงการอยู



ในแหลงสาธารณูปโภคหลากหลาย ความเปนสวนตัวเงียบสงบและพ้ืนท่ีจอดรถเพียงพอไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ 
 

 

ตาราง 49 แสดงผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอทําเลท่ีต้ัง 
 

ทําเลท่ีตั้ง 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. ความสะดวกในการ
เดินทาง 

Between Groups 11.233 4 2.808 6.107 .000* 
Within Groups 85.532 186 .460   
total 96.764 190    

2. สถานท่ีตั้งโครงการอยู
ใกลท่ีทํางาน 

Between Groups 5.380 4 1.345 
.490 

 

2.743 
 

.030* 
 Within Groups 91.217 186 

total 96.597 190 

3. สถานท่ีตั้งโครงการอยู
ในแหลงสาธารณูป- โภค
หลากหลาย 

Between Groups 11.236 4 2.809 5.477 .000* 

Within Groups 95.403 186 .513   

total 106.639 190    

4. ความเปนสวนตัว  
เงียบสงบ 

Between Groups 2.059 4 .515 1.043 .386 

Within Groups 91.815 186 .494   

total 93.874 190    

5. พ้ืนท่ีจอดรถเพียงพอ 

Between Groups 9.349 4 2.337 5.371 .000* 

Within Groups 80.944 186 .435   

total 90.293 190    

รวม 
Between Groups 3.205 4 .801 

.169 
 

4.731 
 

.001* 
 Within Groups 31.505 186 

total 34.710 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 49 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมที่สงผลตอทําเลท่ีต้ัง พบวา  
โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .001  ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมจากความสะดวกในการเดินทาง สถานท่ีต้ังโครงการอยูใกลท่ีทํางาน สถานท่ีต้ังโครงการอยู
ในแหลงสาธารณูปโภคหลากหลายและพ้ืนท่ีจอดรถเพียงพอแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 



 ยกเวนความเปนสวนตัวเงียบสงบ มีคา Sig. เทากับ .386 มีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05  
ดังน้ันความเปนสวนตัวเงียบสงบไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  
 

สมมติฐานขอท่ี 2.4  การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแตกตางกันสงผลตอการสงเสริมการตลาดท่ีแตกตางกัน  
 H0 : การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแตกตางกันสงผลตอการสงเสริมการตลาดท่ีไมแตกตางกัน  
 H1  : การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแตกตางกันสงผลตอการสงเสริมการตลาดท่ีแตกตางกัน  
 

ตาราง 50 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรูขาวสารคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการสงเสริมการตลาด 

การสงเสริมการตลาด 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. การใหขอมูลขาวสาร
ผานสื่อตางๆ 

Between Groups 1.671 4 .418 .978 .421 
Within Groups 79.429 186 .427   
total 81.099 190    

2. จุดเดนของโครงการ 
Between Groups 1.775 4 .444 

.490 
 

.906 
 

.462 
 Within Groups 91.105 186 

total 92.880 190 
3. การจัดกิจกรรมตางๆ 
ใหกับผูอยูอาศัยใน
โครงการ 

Between Groups 4.477 4 1.119 
.673 

 

1.663 
 

.160 
 Within Groups 125.209 186 

total 129.686 190 

4. การบริการหลังการ
ขาย 

Between Groups 3.216 4 .804 1.282 .279 

Within Groups 116.658 186 .627   

total 119.874 190    

รวม 
Between Groups .429 4 .107 

.300 
 

.358 
 

.839 
 Within Groups 55.848 186 

total 56.277 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 

 จากตาราง 50 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 การรับรูขาวสารคอนโดมิเนียมที่สงผลตอการสงเสริม
การตลาด พบวา โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .839  ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันการ
รับรูขาวสารคอนโดมิเนียมจากการใหขอมูลขาวสารผานส่ือตางๆ จุดเดนของโครงการ การจัดกิจกรรม
ตางๆ ใหกับผูอยูอาศัยในโครงการ การบริการหลังการขายไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 
 



ตาราง 51 แสดงผลการเปรียบเทียบความสนใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการสงเสริมการตลาด 

การสงเสริมการตลาด 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. การใหขอมูลขาวสาร
ผานสื่อตางๆ 

Between Groups 3.299 4 .825 1.972 .101 
Within Groups 77.800 186 .418   
total 81.099 190    

2. จุดเดนของโครงการ 
Between Groups 6.093 4 1.523 

.467 
 

3.264 
 

.013* 
 Within Groups 86.787 186 

total 92.880 190 
3. การจัดกิจกรรมตางๆ 
ใหกับผูอยูอาศัยใน
โครงการ 

Between Groups 2.812 4 .703 
.682 

 

1.031 
 

.393 
 Within Groups 126.874 186 

total 129.686 190 

4. การบริการหลังการ
ขาย 

Between Groups 9.890 4 2.473 4.182 .003* 

Within Groups 109.984 186 .591   

total 119.874 190    

รวม 

Between 
Groups 

1.617 4 .404 
.294 

 

1.376 
 

.244 
 

Within Groups 54.660 186 
total 56.277 190 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 51 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความสนใจซ้ือคอนโดมิเนียมที่สงผลตอการสงเสริม
การตลาด พบวา โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .244 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ัน                 
ความสนใจซ้ือคอนโดมิเนียมจากการใหขอมูลขาวสารผานส่ือตางๆ และการจัดกิจกรรมตางๆ ใหกับผูอยู
อาศัยในโครงการไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 ยกเวนจุดเดนของโครงการและการบริการหลังการขาย มี Sig. คานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05  
ดังน้ันจุดเดนของโครงการและการบริการหลังการขายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 
 
 
 
 



ตาราง 52   แสดงผลการเปรียบเทียบความตองการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการสงเสริมการตลาด 

การสงเสริมการตลาด 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. การใหขอมูลขาวสาร
ผานสื่อตางๆ 

Between Groups 2.005 4 .501 1.179 .322 
Within Groups 79.095 186 .425   
total 81.099 190    

2. จุดเดนของโครงการ 
Between Groups 4.087 4 1.022 

.477 
 

2.140 
 

.078 
 Within Groups 88.793 186 

total 92.880 190 
3. การจัดกิจกรรมตางๆ 
ใหกับผูอยูอาศัยใน
โครงการ 

Between Groups 2.647 4 .662 
.683 

 

.969 
 

.426 
 Within Groups 127.039 186 

total 129.686 190 

4. การบริการหลังการ
ขาย 

Between Groups 16.651 4 4.163 7.501 .000* 

Within Groups 103.223 186 .555   

total 119.874 190    

รวม 
Between Groups 3.469 4 .867 

.284 
 

3.054 
 

.018* 
 Within Groups 52.809 186 

total 56.277 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 52 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความตองการซ้ือคอนโดมิเนียมที่สงผลตอการสงเสริม
การตลาด พบวา โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .018  ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันความ
ตองการซ้ือคอนโดมิเนียมจากการบริการหลังการขายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 ยกเวนการใหขอมูลขาวสารผานสื่อตางๆ จุดเดนของโครงการและการจัดกิจกรรมตางๆ มีคา Sig. 
มากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05  ดังน้ันการใหขอมูลขาวสารผานส่ือตางๆ จุดเดนของโครงการและการจัด
กิจกรรมตางๆ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 53  แสดงผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการสงเสริมการตลาด 

การสงเสริมการตลาด 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. การใหขอมูลขาวสาร
ผานสื่อตางๆ 

Between Groups 3.901 4 .975 2.350 .056 
Within Groups 77.198 186 .415   
total 81.099 190    

2. จุดเดนของโครงการ 
Between Groups 7.815 4 1.954 

.457 
 

4.272 
 

.002* 
 Within Groups 85.064 186 

total 92.880 190 
3. การจัดกิจกรรมตางๆ 
ใหกับผูอยูอาศัยใน
โครงการ 

Between Groups 1.487 4 .372 
.689 

 

.539 
 

.707 
 Within Groups 128.199 186 

total 129.686 190 

4. การบริการหลังการ
ขาย 

Between Groups 7.490 4 1.873 3.099 .017* 

Within Groups 112.384 186 .604   

total 119.874 190    

รวม 
Between Groups 4.197 4 1.049 

.280 
 

3.748 
 

.006* 
 Within Groups 52.080 186 

total 56.277 190 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 53 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมที่สงผลตอการสงเสริม
การตลาด พบวา โดยภาพรวมมีคา Sig. เทากับ .006 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันการ
ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมจากจุดเดนของโครงการและการบริการหลังการขายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 ยกเวนการใหขอมูลขาวสารผานส่ือตางๆ และการจัดกิจกรรมตางๆ มีคา Sig. มากกวาระดับ
นัยสําคัญ 0.05  ดังน้ัน การใหขอมูลขาวสารผานสื่อตางๆ และการจัดกิจกรรมตางๆ ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 54 แสดงคา Significant ของการทดสอบผลการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 
             ท่ีสงผลตอสวนประสมทางการตลาด  
 

สวนประสมทางการตลาด การรับรู ความสนใจ ความตองการ การตัดสินใจซ้ือ 
1.  ผลิตภัณฑ .289 .043 .001 .041 
2.  ราคา .465 .011 .049 .002 
3.  ทําเลที่ตั้ง .849 .034 .268 .001 
4.  การสงเสริมการตลาด .839 .244 .018 .006 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 54 พบวา ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอ
สวนประสมทางการตลาด สรุปไดดังน้ี 
 การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอผลิตภัณฑในดานความสนใจ ความตองการ                       
และการตัดสินใจซ้ือ 
 การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอราคา ในดานความสนใจ ความตองการ                               
และการตัดสินใจซ้ือ 
 การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอทําเลที่ต้ัง ในดานความสนใจและการตัดสินใจซ้ือ 
 การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการสงเสริมการตลาดในดานความตองการ                       
และการตัดสินใจซ้ือ 
 



บทท่ี 5 
สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการและ                 
สวนประสมทางการตลาด มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการส่ือสาร
การตลาดเชิงบูรณาการและเพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอสวนประสมทางการตลาด 
กลุมตัวอยาง คือ ผูที่ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ภายในป 2557 จํานวน 191 ราย  เคร่ืองมือท่ีใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี (Frequency)  

และคารอยละ (Percentage)  คาเฉล่ีย ( X )  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว  One-way-ANOVA   
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 58.6 มีอายุ 31-40 ป รอยละ 39.8 
สถานภาพสมรส รอยละ 59.7 การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 75.4 มีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รอยละ 40.3 และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-25,000 บาท รอยละ  38.2 
 

 ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม  
 การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม พบวา  
 การรับรูขาวสารคอนโดมิเนียมมากท่ีสุด ไดแก การโฆษณา รองลงมา คือ การขายโดยพนักงาน
ขาย การตลาดทางตรง การประชาสัมพันธและการสงเสริมการขาย ตามลําดับ 
 ความสนใจซ้ือคอนโดมิเนียมมากท่ีสุด ไดแก การตลาดทางตรง รองลงมา คือ การสงเสริมการขาย  
การโฆษณา การขายโดยพนักงานขายและการประชาสัมพันธ  ตามลําดับ 
 ความตองการซ้ือคอนโดมิเนียมมากท่ีสุด ไดแก การสงเสริมการขาย รองลงมา คือ การโฆษณา  
และการตลาดทางตรง การขายโดยพนักงานขายและการประชาสัมพันธ ตามลําดับ 
 การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมากท่ีสุด ไดแก การสงเสริมการขาย รองลงมา คือ การขายโดย
พนักงานขาย การตลาดทางตรง การโฆษณาและการประชาสัมพันธ ตามลําดับ 
 



ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.67 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา การตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การสงเสริมการขาย  
รองลงมา คือ การประชาสัมพันธ การโฆษณา การขายโดยพนักงานขายและการตลาดทางตรง ตามลําดับ  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   การโฆษณา พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.45 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  
การตัดสินใจการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการโฆษณามีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การโฆษณาทางเครือขาย
สังคมออนไลน รองลงมา คือ การโฆษณาผานปายโฆษณา การโฆษณาผานส่ือบุคคลและการโฆษณาทาง
หนังสือพิมพทองถ่ิน   
 การขายโดยพนักงานขาย พบวา โดยรวมอยู ในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.37                      
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ การตัดสินใจการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการขายโดยพนักงานขายมีคาเฉล่ีย
มากท่ีสุด คือ พนักงานขายมีทักษะในการอธิบายใหเขาใจอยางชัดเจน รองลงมา คือ การใหคําแนะนํา/
ขอมูลท่ีเปนประโยชน และบุคลิกภาพและการแตงกายพนักงานขาย 
 การสงเสริมการขาย พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.12 เม่ือพิจารณาเปน           
รายขอ การตัดสินใจการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการสงเสริมการขาย มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การจัด
โปรโมช่ันของแถม รองลงมาคือการมอบสิทธิพิเศษ และการชิงรางวัล   
 การประชาสัมพันธ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.04 เม่ือพิจารณาเปน             
รายขอ พบวา การตัดสินใจการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการประชาสัมพันธมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด             
คือ ภาพลักษณโครงการ รองลงมา คือ การเผยแพรขาวสารทางเว็บไซดและการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม/
การกุศล   
 การตลาดทางตรง พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.38 เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา การตัดสินใจการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการตลาดทางตรงมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด          
คือ การตลาดผานส่ือออนไลน รองลงมาคือการสงโบรชัวร/แผนพับทางไปรษณียและการสงไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail)   
 

 ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอสวนประสมทางการตลาด 
 โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.12 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน การตัดสินใจการซ้ือ
คอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอสวนประสมทางการตลาดที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑ รองลงมา คือ ราคา  
ทําเลที่ต้ัง และการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 



 ผลิตภัณฑ พบวา โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.25 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  
การตัดสินใจการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอผลิตภัณฑมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ โครงสรางอาคารทนทาน
รองรับแผนดินไหว รองลงมา คือ ระบบรักษาความปลอดภัย สไตล/การออกแบบและรูปลักษณ
คอนโดมิเนียมท่ีสวยงามทันสมัยและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
 ราคา พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.16 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา             
การตัดสินใจการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอราคามีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ราคาขายเหมาะสมกับคุณภาพ  
รองลงมาคือสวนลดเงินสด เง่ือนไขการผอนชําระของโครงการและการจัดหาสินเชื่อจากสถาบันการเงินท่ี
หลากหลายและอัตราดอกเบ้ียเหมาะสม 
 ทําเลท่ีต้ัง พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.10 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
การตัดสินใจการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอทําเลท่ีต้ัง มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ความเปนสวนตัวเงียบสงบ  
รองลงมาคือจํานวนท่ีจอดรถเพียงพอ ความสะดวกในการเดินทาง สถานท่ีต้ังโครงการอยูใกลท่ีทํางาน  
และสถานที่ต้ังโครงการอยูในแหลงท่ีมีระบบสาธารณูปโภคหลากหลาย 
 การสงเสริมการตลาด พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.95 เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา การตัดสินใจการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด     
คือจุดเดนของโครงการ รองลงมาคือการบริการหลังการขาย การใหขอมูลขาวสารผานส่ือตางๆ และ                   
การจัดกิจกรรมตางๆ ใหกับผูอยูอาศัยในโครงการ 
 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานขอท่ี 1 การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมตางกันสงผลตอการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณา

การท่ีแตกตางกัน  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมตางกันสงผลตอ                 
การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ซ่ึงประกอบดวย การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การสงเสริม
การขาย การประชาสัมพันธและการตลาดทางตรงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 การโฆษณา การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมตางกันสงผลตอการรับรูขาวสารจากเครือขายสังคม
ออนไลนและการโฆษณาผานสื่อบุคคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ   
  การขายโดยพนักงานขาย การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมตางกันสงผลตอการใหคําแนะนํา/ขอมูล
ที่เปนประโยชนของพนักงานขายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ   
 การสงเสริมการขาย การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมตางกันสงผลตอการมอบสิทธิพิเศษและการจัด
โปรโมชั่นของแถม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ เน่ืองจากผูท่ีตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใหความสําคัญอยู
ในระดับมากท่ีสุด 



 การประชาสัมพันธ การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมตางกันสงผลตอการเผยแพรขาวสารทางเว็บไซด  
เพราะสามารถอธิบายรายละเอียดโครงการอยางครบถวน และภาพลักษณโครงการแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ 
 การตลาดทางตรง การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมตางกันสงผลตอการสงโบรชัวร/แผนพับทาง
ไปรษณีย การสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) และการตลาดผานส่ือออนไลนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ เน่ืองจากทําใหเกิดความสนใจและมีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 
  สมมติฐานขอท่ี 2 การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมตางกันสงผลตอสวนประสมทางการตลาด                 
ที่แตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมตางกันสงผลตอปจจัยทาง
การตลาด ซ่ึงประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ทําเลท่ีต้ัง และการสงเสริมการตลาดแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 ผลิตภัณฑ การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมตางกันสงผลตอสไตล/การออกแบบและรูปลักษณ
คอนโดมิเนียมท่ีสวยงามทันสมัย โครงสรางอาคารทนทานรองรับแผนดินไหวและระบบรักษาความ
ปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 ราคา การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมตางกันสงผลตอราคาขายเหมาะสมกับคุณภาพ สวนลดเงินสด  
เง่ือนไขการผอนชําระของโครงการและการจัดหาสินเชื่อจากสถาบันการเงินท่ีหลากหลายและอัตรา
ดอกเบ้ียเหมาะสมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 ทําเลท่ีต้ัง การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมตางกันสงผลตอความสะดวกในการเดินทาง สถานท่ีต้ัง
โครงการอยูใกลท่ีทํางาน  สถานท่ีต้ังโครงการอยูในแหลงสาธารณูปโภคหลากหลาย ความเปนสวนตัว
เงียบสงบ และพ้ืนที่จอดรถเพียงพอแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 การสงเสริมการตลาด การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมตางกันสงผลตอจุดเดนของโครงการและ             
การบริการหลังการขายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการและ            
สวนประสมทางการตลาด สามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ พบวา 
การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมที่ตางกันสงผลตอการโฆษณาเครือขายสังคมออนไลนและการโฆษณาผาน
สื่อบุคคลท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 เน่ืองจากผูท่ีตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในปจจุบัน  
ใหความสนใจกับการส่ือสารชองทางน้ีเปนจํานวนมาก เชน Facebook  Instragram และ Twitter และ
การโฆษณาผานส่ือบุคคล เชน ไดรับขอมูล/คําแนะนําจากเพ่ือนหรือผูรวมงานทําใหเกิดความนาเชื่อถือ



มากย่ิงข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับเสรี วงษมณฑา (2547) ที่ไดใหความหมายของการโฆษณาวาหมายถึงการให
ขอมูล ขาวสาร เปนการส่ือสารจูงใจผานสื่อโฆษณาประเภทตางๆ เพ่ือจูงใจหรือโนมนาวใจใหกลุมผูบริโภค
เปาหมายมีพฤติกรรมคลอยตามเน้ือหาสาระท่ีโฆษณา  อันเอ้ืออํานวยใหมีการซ้ือหรือใชสินคาและ
บริการ ตลอดจนชักนําใหปฏิบัติตามแนวความคิดตางๆ และยังสอดคลองกับธีรภัทร โพธิ์เจริญ (2555)    
ที่ไดเปรียบเทียบเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมและทาวโฮมของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นตอการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ
ผานการโฆษณาโดยการแจงขาวสารตามส่ือตางๆ เชน Internet เพ่ือใหเกิดการรับรูและจดจํา เกิดความ
สนใจ ระลึกถึงโครงการ สงผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  
 การขายโดยพนักงานขาย ผลการวิจัยพบวาการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมจากการใหคําแนะนํา/
ขอมูลท่ีเปนประโยชนของพนักงานขายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05 เน่ืองจากผูท่ีตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมตองการคําแนะนําท่ีเปนประโยชน เพ่ือประกอบการตัดสินใจซ้ือจากพนักง านขาย                    
สอดคลองกับเสรี วงษมณฑา (2547) ไดใหความหมายของการขายโดยพนักงานขายวาหมายถึง                
การติดตอส่ือสารระหวางบุคคล ผูสงขาวสารจะสามารถรับรูและประเมินผลจากผูรับขาวสารไดทันที              
การขายโดยพนักงานขายถือเปนส่ือท่ีสําคัญมาก ดังน้ัน พนักงานตองมีทักษะในการติดตอส่ือสารที่มี
ประสิทธิภาพ มีวิธีการพูดและการใชคําท่ีถูกตอง และลูกคาสามารถเขาใจได และยังสอดคลองกับงานวิจัย 
นิทราพร  สังขนุน (2555) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการส่ือสารทางการตลาดกับความต้ังใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมของกลุมลูกคา Generation-X ในอําเภอหาดใหญ พบวา ระดับความคิดเห็นดานของ    
ผูตอบแบบสอบถาม คือ มีความคิดเห็นถึงความสําคัญของรูปแบบการส่ือสารทางการตลาดโดย    
ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงไดแก การขายโดยพนักงานขาย เกิดจากการใหขอมูลของพนักงานขายมี
ความชัดเจนถูกตองท่ีสุด พนักงานขายมีอัธยาศัยดี 
 การสงเสริมการขาย ผลการวิจัยพบวา การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมจากการมอบสิทธิพิเศษ  
และการจัดโปรโมชั่นของแถมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05 เน่ืองจากผูท่ีตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
ตองการไดรับสิทธิพิเศษ รวมไปถึงโครงการมีการจัดโปรโมชั่นของแถม เชน เคร่ืองใชไฟฟาและ
เฟอรนิเจอรตางๆ ซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมสอดคลองกับเสรี วงษมณฑา (2547) ไดให 
ความหมายของการสงเสริมการขายวาหมายถึงเปนเคร่ืองมือระยะส้ัน เพ่ือกระตุนใหเกิดการซ้ือหรือขาย
ผลิตภัณฑหรือเปนสิ่งท่ีจูงใจท่ีมีคุณคาพิเศษท่ีกระตุนหนวยงานขาย ผูจัดจําหนายหรือผูบริโภคคนสุดทาย  
โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหเกิดการขายในทันทีทันใด กิจกรรมการสงเสริมการขายท่ีมุงเนนท่ีผูบริโภคท่ีนิยม
ใชกันท่ัวไป ไดแก การแจกคูปอง การใหของแถม การลดราคา การคืนเงิน การแขงขัน การชิงโชค และ
การอุปถัมภกิจกรรมพิเศษ กิจกรรมเพ่ือสงเสริมการขายเหลาน้ีจัดทําข้ึนมุงเนนท่ีผูบริโภคซ่ึงเปนผูซ้ือ



สินคาและบริการโดยตรงโดยออกแบบเสนอใหกับผูบริโภคเพ่ือจูงใจใหซ้ือสินคาของบริษัทและยัง
สอดคลองกับหน่ึงฤทัย เนาวคํา (2556) ไดศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการและ
ปจจัยทางการตลาดตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการดานการสงเสริมการขาย มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานครที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ การสงเสริมการขายท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือสูงสุดคือมีการใหคูปองสวนลดรานคาตาง ๆ  
 การประชาสัมพันธ ผลการวิจัยพบวาการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมจากการเผยแพรขาวสารทาง
เว็บไซดและภาพลักษณโครงการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05 เน่ืองจากผูท่ีตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
ตองการ การเผยแพรขาวสารทางเว็บไซด ซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอียดโครงการอยางครบถวน และ
ภาพลักษณของโครงการท่ีดี ทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ซ่ึงสอดคลองกับเสรี วงษมณฑา 
(2547) ไดใหความหมายของการประชาสัมพันธ วาหมายถึง การติดตอส่ือสารขององคการกับกลุมตางๆ   
ที่มีผลกระทบตอความสําเร็จขององคการ ไมวาจะเปนผูขายปจจัยการผลิตผูถือหุนหรือลูกคาโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือสรางทัศนคติ ความเชื่อและภาพลักษณท่ีดีตอองคการ และยังสอดคลองกับภัททชนก  
ประตูแกว (2556) ไดศึกษาปจจัยการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใกล
สถานีรถไฟฟาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ดานภาพลักษณสินคาท่ีมีความสัมพันธตอ       
การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใกลสถานีรถไฟฟาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ระดับนัยสําคัญ 
0.000   
 การตลาดทางตรง ผลการวิจัยพบวา การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมจากการตลาดผานส่ือออนไลน  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05 เน่ืองจากมีการแนะนําโครงการ พรอมโปรโมชั่นตางๆ ทําใหเกิดความ
สนใจและมีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ซ่ึงสอดคลองกับเสรี วงษมณฑา (2547) ไดให 
ความหมายของการตลาดทางตรงวาหมายถึงการติดตอส่ือสารของบริษัทไปยังลูกคากลุมเปาหมายโดยตรง  
เพ่ือใหไดรับการตอบสนองหรือการซ้ือสินคา สื่อท่ีใชในการทําการตลาดโดยตรง ทําใหลูกคาสามารถ
ติดตอกลับมายังบริษัทไดโดยงาย ไดแก ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต เปนตน  
แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของหน่ึงฤทัย เนาวคํา (2556) ไดศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการและปจจัยทางการตลาดตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัย
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการดานการตลาดทางตรงไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เม่ือพิจารณาเปนรายขอการตลาดทางตรงท่ี
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสูงสุด คือ มีจดหมายแนะนํา/เสนอขายคอนโดมิเนียมถึงลูกคาโดยตรง  

สวนประสมทางการตลาด ผลการวิจัย ดังนี้   



 ผลิตภัณฑ ผลการวิจัย พบวา การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมจากสไตล/การออกแบบและ
รูปลักษณคอนโดมิเนียมท่ีสวยงามทันสมัย โครงสรางอาคารทนทานรองรับแผนดินไหวและระบบรักษา
ความปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. (2546)           
ที่ไดใหความหมายของผลิตภัณฑวาหมายถึงสิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือตอบสนองความจําเปนหรือ
ตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวยส่ิงท่ีสัมผัสไดและ
สัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและช่ือเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจเปน
สินคา บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได 
ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมี
อรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายไดและ
ยังสอดคลองกับอภิญญา  เสมเสริมบุญ (2552) ทีไ่ดศึกษาปจจัยการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในยานถนน
ทองหลอ กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนลําดับแรก ไดแก รูปแบบและความสวยงาม
ของอาคาร 
 ราคา ผลการวิจัย พบวา การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมจากราคาขายเหมาะสมกับคุณภาพ   
สวนลดเงินสด เง่ือนไขการผอนชําระของโครงการและการจัดหาสินเชื่อจากสถาบันการเงินท่ีหลากหลาย
และอัตราดอกเบ้ียเหมาะสมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05 สอดคลองกับศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ. 
(2546) ไดใหความหมายราคาวาหมายถึงจํานวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจําเปนตองจายเพ่ือใหได
ผลิตภัณฑ หรือหมายถึงคุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะ
เปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑน้ัน ถาคุณคาสูงกวา
ราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงการกําหนดกลยุทธดานราคา ตองคํานึงถึงปจจัยคือ คุณคาท่ีรับรู 
(Perceive Value) ในสายตาของลูกคา ซ่ึงตองพิจารณาการยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวา
สูงกวาราคาผลิตภัณฑน้ัน ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเก่ียวของ การแขงขันและปจจัยอ่ืนๆ คุณสมบัติท่ี
สําคัญของราคาคือการกําหนดราคา (List Price) การใหสวนลด (Price discount) และการใหระยะเวลา
ในการชําระเงินและระยะเวลาของสินเชื่อ (Payment Period and Credit Term) และยังสอดคลองกับ
อภิชิต สุขสินธ (2551) ที่ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร พบวา ราคามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกับราคาเหมาะสมกับคุณภาพของหอง 
และราคาท่ีเหมาะสมกับขนาดของหอง  



 ทําเลท่ีต้ัง ผลการวิจัยพบวาการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเน่ืองจากความสะดวกในการเดินทาง  
โครงการอยูใกลท่ีทํางาน ใกลแหลงสาธารณูปโภคหลากหลาย เชน โรงพยาบาล หางสรรพสินคา 
สถานศึกษาของบุตรหลานและมีพ้ืนท่ีจอดรถเพียงพอ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05 สอดคลองกับ   
ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2546) ไดใหความหมายของทําเลท่ีต้ังวาหมายถึงทําเลท่ีต้ังตองพิจารณาวา
สถานท่ีต้ังของคอนโดมิเนียมสอดคลองกับกลุมลูกคาเปาหมายหรือไม รูปแบบพฤติกรรมของการใช
ชีวิตประจําวันของผูบริโภคเปนอยางไร เราควรสรางคอนมิเนียมไวท่ีใด ณ จุดใด จึงจะใหผูบริโภคไดรับ
ความสะดวกสบายอยางเต็มท่ี ในดานการเดินทางคมนาคมท่ีสะดวกและสภาพแวดลอมท่ีดีและประโยชน
อ่ืน และยังสอดคลองกับอภิชิต สุขสินธ (2551) ที่ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียมของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบวา ทําเลท่ีต้ังมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกับใกล
ระบบขนสง ความสะดวกในการเดินทาง 
 การสงเสริมการตลาด ผลการวิจัย พบวา การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมจากจุดเดนของโครงการ 
และการบริการหลังการขายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05 เน่ืองจากผูท่ีตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมให
ความสําคัญเก่ียวกับจุดเดนของโครงการ เชน ความนาเชื่อถือ ความซ่ือสัตยในการประกอบธุรกิจ               
วัสดุอุปกรณการกอสรางและการบริการหลังการขาย เชน มีการรับประกันคุณภาพของตัวอาคารหรือ              
ทําประกันอัคคีภัยฟรีสําหรับปแรก ซ่ึงสอดคลองกับศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. (2546) ที่ไดให
ความหมายของการสงเสริมการตลาดวาหมายถึงความพยายามของนักการตลาดหลายๆ วิธี ท่ีจะ
ติดตอส่ือสารไปยังลูกคาในตลาดเปาหมายไดเกิดการรับรูในสิ่งท่ีนําเสนอ ซ่ึงอาจเปนผลิตภัณฑบริการหรือ
ความคิด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะกระตุน เรงเราหรือเชิญชวนใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑหรือ
ยอมรับความคิดตามท่ีมุงหวังไว  เปาหมายของการสงเสริมการตลาดคือเปนกิจกรรมท่ีกระทําโดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือใหเกิดการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมและความคิดในทางใดทางหน่ึงตอกลุมเปาหมายแต
บางคร้ังอาจจะตองการตอกยํ้าเพ่ือใหผูบริโภคคงรักษาพฤติกรรมเดิม ก็มีเชนเดียวกัน นอกจากน้ันผูสง
ขาวสารหรือผูขายยังคงมีความมุงหวังท่ีจะสรางภาพลักษณในทางท่ีดีในสายตาของลูกคาหรือ เพ่ือกระตุน
ใหเกิดการซ้ือสินคาและบริการ การสงเสริมการตลาด โดยท่ัวไปมีจุดมุงหมายเพ่ือใหทําหนาท่ีอยางหน่ึง 
หรือหลายอยาง และยังสอดคลองกับอภิชิต สุขสินธ (2551) ที่ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรม               
การเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบวา ผลิตภัณฑมีความสัมพันธตอ 
พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยลูกคาจะ
ใหความสําคัญดานวัสดุท่ีใชในการกอสรางไดมาตรฐานความแข็งแรงคงทนของอาคาร ซ่ึงทําใหลูกคารูสึก
มั่นใจในคุณภาพ 



 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี  
 การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  ไดแก การโฆษณา
ผานทางเครือขายสังคมออนไลน การใหคําแนะนําขอมูลท่ีเปนประโยชน การจัดโปรโมชั่นของแถม                  
การมอบสิทธิพิเศษ ภาพลักษณโครงการ การเผยแพรขาวสารทางเว็บไซต รวมไปถึงการตลาดผานส่ือ
ออนไลน ดังน้ันควรใหความสําคัญการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการในการโฆษณาผานส่ือบุคคลหรือ
หนังสือพิมพทองถ่ินเปนการใหขอมูล ขาวสาร เพ่ือจูงใจใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือ บุคลิกภาพและ                     
การแตงกายพนักงานขายเพ่ือสรางความประทับใจต้ังแตคร้ังแรกท่ีพบเห็นการชิงรางวัลเพ่ือกระตุนใหเกิด
ความสนใจ การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม/การกุศลเพ่ือเปนการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน การสง               
โบรชัวร/แผนพับหรือการสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ทําใหเกิดการติดตอส่ือสารไปยังกลุมลูกคา
เปาหมายโดยตรง เพ่ือใหไดรับการตอบสนองหรือเกิดการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม  
 การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอสวนประสมทางการตลาด ไดแก จากสไตล/                    
การออกแบบและรูปลักษณคอนโดมิเนียมท่ีสวยงามทันสมัย โครงสรางอาคารทนทานรองรับแผนดินไหว  
และระบบรักษาความปลอดภัย ราคาขายเหมาะสมกับคุณภาพ สวนลดเงินสด เง่ือนไขการผอนชําระของ
โครงการและการจัดหาสินเชื่อจากสถาบันการเงินท่ีหลากหลายและอัตราดอกเบ้ียเหมาะสม ความสะดวก
ในการเดินทาง สถานท่ีต้ังโครงการอยูใกลท่ีทํางาน สถานท่ีต้ังโครงการอยูในแหลงสาธารณูปโภค
หลากหลายและพ้ืนท่ีจอดรถเพียงพอ จุดเดนของโครงการและการบริการหลังการขายดังน้ันควรให
ความสําคัญสวนประสมทางการตลาดในสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน หองฟตเนส  สระวายนํ้า  
สนามเด็กเลน หองสมุดและอินเตอรเน็ต Wi-Fi ความเร็วสูง เพ่ือสรางความแตกตางของโครงการมี               
การจัดหาสินเชื่อจากสถาบันการเงินท่ีหลากหลายและอัตราดอกเบ้ียเหมาะสมใหกับผูบริโภค สถานท่ีต้ัง
โครงการอยูในแหลงท่ีมีระบบสาธารณูปโภคหลากหลาย เชน โรงพยาบาล หางสรรพสินคา สถานศึกษา
ของบุตรหลาน จึงจะทําใหผูบริโภคไดรับความสะดวกสบายอยางเต็มท่ีในดานการเดินทางคมนาคม                
การจัดกิจกรรมตางๆ ใหกับผูอยูอาศัยในโครงการเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธกับลูกคา 
 

 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
 1. ควรวิเคราะหจําแนกตามขนาดของคอนโดมิเนียมหรืองบประมาณในการซ้ือ เพ่ือความชัดเจน
ในการอธิบายถึงปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือคอนโดมิเนียมและเพ่ือเปนประโยชนสําหรับผูประกอบการท่ีสราง
คอนโดมิเนียมขนาดแตกตางกัน ในการทําการสงเสริมการขายใหกับกลุมลูกคาเปาหมายท่ีมีความตองการ
แตกตางกัน 



 2. ควรศึกษาวิจัยในกลุมตัวอยางท่ีคาดวาจะซ้ือและมีความตองการซ้ือ ทั้งน้ีเพ่ือท่ีจะไดลักษณะ
ของคอนโดมิเนียมตามความตองการของผูท่ีตองการจะซ้ือ 
 3. ควรศึกษาลักษณะขอมูลในเชิงลึกมากข้ึน เพ่ือจะไดขอมูลท่ีละเอียดและมีคุณภาพมากข้ึน เชน 
การสัมภาษณหรือใชเวลาในการคุยกับกลุมตัวอยาง  เพ่ือใหสามารถนําขอมูลมาใชประโยชนตามความ
เหมาะสม 
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แบบสอบถาม 

การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอ 
การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการและสวนประสมทางการตลาด 

 
คําช้ีแจง 
 แบบสอบถามชุดน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการคนควาอิสระของนักศึกษา
หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการและสวนประสมทางการตลาด ขอมูลท่ีได
จากแบบสอบถามจะนําไปใชเพ่ือประโยชนในการศึกษาเทาน้ัน จึงเรียนมาเพ่ือทราบและหวังเปนอยาง
ยิ่งวาจะไดรับความกรุณาจากทานในการตอบแบบสอบถามและขอขอบพระคุณเปนอยางย่ิงในความ
รวมมือของทานในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี แบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวน ดังน้ี 

           สวนที่ 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
  สวนที่ 2  การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
           สวนที่ 3  การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมที่สงผลตอการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
            สวนที่ 4  การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมที่สงผลตอสวนประสมทางการตลาด 
  สวนที่ 5  ขอเสนอแนะ 
 
 
 
       นางอมรพรรณ  อินทรตะสืบ 
                 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                                
                             คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเนชั่น 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง  กรุณาใสเคร่ืองหมาย  üลงในชองวาง o หนาขอความท่ีเปนขอมูลของทาน 

1. ทานสนใจท่ีจะซ้ือคอนโดมิเนียมหรือไม 
 o  ตัดสินใจซ้ือแลว 
 o  ไมไดซื้อ  แตจองแลว 
 o  ไมไดซื้อ  แตสนใจจะซ้ือ 
 

2.  เพศ 
 o  1.  ชาย   o  2.  หญิง 
 

3.  อายุ 
 o  1.  ตํ่ากวา 30  ป  o  2.  31-40  ป 
 o  3.  41-50  ป  o  4.  51  ปขึ้นไป 
 

4.  สถานภาพ 
 o  1.  โสด   o  2.  สมรส      
 o  3.  หยาราง/แยกกันอยู/หมาย 
 

5.  ระดับการศึกษา 
 o  1.  ตํ่ากวาปริญญาตรี o  2.  ปริญญาตรี   
 o  3.  สูงกวาปริญญาตรี  
 

6.  อาชีพ 
 o  1.  พนักงานบริษัทเอกชน  o  2.  ธุรกิจสวนตัว  
 o  3.  ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  o  4.  ลูกจางประจํา/ลูกจางช่ัวคราว  
 o  5.  อ่ืนๆ โปรดระบุ........................... 
 

7.  รายไดเฉล่ียตอเดือน 
 o  1.  ตํ่ากวา 10,000  บาท  o  2.  10,000 – 15,000  บาท  
 o  3.  15,001 – 20,000  บาท  o  4.  20,001 – 25,000  บาท  
 o  5.  25,001  ข้ึนไป 
 

สวนท่ี 2  การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
คําช้ีแจง กรุณาใสเคร่ืองหมาย üลงในชองวางท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของทานมากท่ีสุดเพียง 1 ขอ 
 

1.  ทานไดรับขอมูลขาวสารคอนโดมิเนียมจากส่ือใด ที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมากท่ีสุด 
 o  1.  การโฆษณา           o  2.  การขายโดยพนักงานขาย   
 o  3.  การสงเสริมการขาย  o  4.  การประชาสัมพันธ          
 o  5.  การตลาดทางตรง   
 



 

 

2.  สื่อใดท่ีทําใหทานเกิดความสนใจในการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมากท่ีสุด 
 o  1.  การโฆษณา           o  2.  การขายโดยพนักงานขาย   
 o  3.  การสงเสริมการขาย  o  4.  การประชาสัมพันธ          
 o  5.  การตลาดทางตรง  
  

3.  สื่อใดท่ีทําใหทานเกิดความตองการซ้ือคอนโดมิเนียมมากท่ีสุด 
 o  1.  การโฆษณา           o  2.  การขายโดยพนักงานขาย   
 o  3.  การสงเสริมการขาย  o  4.  การประชาสัมพันธ          
 o  5.  การตลาดทางตรง 
   
4.  สื่อใดท่ีทําใหทานเกิดการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมากท่ีสุด 
 o  1.  การโฆษณา           o  2.  การขายโดยพนักงานขาย   
 o  3.  การสงเสริมการขาย  o  4.  การประชาสัมพันธ          
 o  5.  การตลาดทางตรง   
 

สวนท่ี 3 การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
คําช้ีแจง  กรุณาใสเคร่ืองหมาย üลงในชองวางท่ีตรงกับระดับการตัดสินใจซ้ือของทาน 

ขอ 
 

ประเด็นคําถาม 

ระดับการตัดสินใจ 
นอย
ท่ีสุด 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

1 2 3 4 5 
การโฆษณา 

1 
การโฆษณาผานปายโฆษณามีผลทําใหทานสนใจ                     
และตัดสนิใจซ้ือคอนโดมิเนียม 

     

2 
การโฆษณาทางหนงัสือพิมพทองถ่ินมีผลทาํใหทานตัดสินใจ   
ซ้ือคอนโดมิเนียม 

     

3 
การโฆษณาทางเครือขายสังคมออนไลน เชน Facebook, 
Instagram  Twitter ทําใหทานเกิดความสนใจและตัดสนิใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียม 

    
 

 

4 
การโฆษณาผานส่ือบุคคล เชน ไดรับขอมูล/คําแนะนําจาก
เพ่ือนหรือผูรวมงานของทาน มีผลตอการตัดสนิใจซ้ือ
คอนโดมิเนียม 

     

การขายโดยพนักงานขาย 

5 
การใหคําแนะนํา/ขอมูลท่ีเปนประโยชนของพนักงานขาย            
มีผลตอการตัดสนิใจซ้ือคอนโดมิเนียม 

     

6 
บุคลิกภาพการแตงกายพนักงานขายมีผลตอการตัดสินใจ               
ซ้ือคอนโดมิเนียม 

     



 

 

ขอ 
 

ประเด็นคําถาม 

ระดับการตัดสินใจ 
นอย
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

1 2 3 4 5 

7 
พนักงานขายมีทักษะในการอธิบายใหเขาใจอยางชัดเจน                      
มีผลตอการตัดสนิใจซ้ือคอนโดมิเนียม 

     

การสงเสริมการขาย 

8 
การมอบสิทธิพิเศษ ทําใหทานเกิดความสนใจและมีผลตอ                   
การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 

     

9 
การชิงรางวลั เชน รถยนต โทรศัพทมือถือ หรือคูปอง                    
ทําใหทานสนใจและมีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 

     

10 
โครงการมีการจัดโปรโมชั่นของแถม เชน เคร่ืองใชไฟฟา              
และเฟอรนิเจอรตางๆ มีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 

     

การประชาสัมพันธ 

11 
การเผยแพรขาวสารทางเว็บไซด สามารถอธิบายรายละเอียด
โครงการอยางครบถวน   

     

12 
การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม/การกุศล เพ่ือเปนการสราง
ความสัมพันธอันดีกับชุมชน 

     

13 ภาพลักษณของโครงการทําใหทานสนใจซ้ือคอนโดมิเนียม      
การตลาดทางตรง 

14 
การสงโบรชัวร/แผนพับทางไปรษณียเพ่ือแนะนาํโครงการ              
พรอมโปรโมชั่นตางๆ   

     

15 
การสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) เพ่ือแนะนาํโครงการ 
พรอมโปรโมชั่นตางๆ   

     

16 
การตลาดผานส่ือออนไลน ทําใหทานเกิดความสนใจ                     
และมีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สวนท่ี 4 การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีสงผลตอสวนประสมทางการตลาด 
คําช้ีแจง   กรุณาใสเคร่ืองหมาย ü ลงในชองวางท่ีตรงกับระดับการตัดสินใจซ้ือของทาน 

ขอ 
 

ประเด็นคําถาม 

ระดับการตัดสินใจ 
นอย
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

1 2 3 4 5 
ผลิตภัณฑ 

1 สไตล/การออกแบบและรูปลักษณคอนโดมิเนียมท่ีสวยงาม      
2 โครงสรางอาคารทนทาน รองรับแผนดินไหว      

3 
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน หองฟตเนส สระวายนํ้า  
สนามเด็กเลน หองสมุดและอินเตอรเน็ต Wi-Fi ความเร็วสูง  

     

4 ระบบรักษาความปลอดภัย เชน ระบบ Key Card      
ราคา 

5 ราคาขายเหมาะสมกับคุณภาพ      
6 สิทธิพิเศษสวนลดเงินสด      
7 เง่ือนไขการผอนชําระของโครงการ      

8 
การจัดหาสินเช่ือจากสถาบันการเงินท่ีหลากหลายและอัตรา
ดอกเบ้ียเหมาะสม 

     

ทําเลท่ีต้ัง 
9 ความสะดวกในการเดินทาง      
10 สถานท่ีตั้งโครงการอยูใกลท่ีทํางาน      

11 
สถานท่ีตั้งโครงการอยูในแหลงท่ีมีระบบสาธารณูปโภค
หลากหลาย เชน โรงพยาบาล หางสรรพสินคา สถานศึกษาของ
บุตรหลาน 

     

12 มีความเปนสวนตัว  เงียบสงบ       
13 มีพ้ืนท่ีจอดรถเพียงพอ      

การสงเสริมการตลาด 

14 
การใหขอมูลขาวสารผานส่ือตางๆ ทําใหทานสนใจและมีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 

     

15 
จุดเดนของโครงการ เชน ความนาเช่ือถือ ความซ่ือสัตย                
ในการประกอบธุรกิจ วัสดุอุปกรณการกอสราง 

     

16 
การจัดกิจกรรมตางๆ ใหกับผูอยูอาศัยในโครงการเพ่ือเสริมสราง
ความสัมพันธกับลูกคา 

     

17 
การบริการหลังการขาย เชน มีการรับประกันคุณภาพของ             
ตัวอาคารหรือทําประกันอัคคีภัยฟรีสําหรับปแรก 

     

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 



 

 

ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ     นางอมรพรรณ  อินทรตะสืบ 
 
วัน เดือน ปเกิด      20 พฤษภาคม  2523 
 
สถานท่ีปจจุบัน   37 หมู 8 ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
ตําแหนงหนาท่ี  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 
ประวัติการศึกษา        
    พ.ศ. 2547  บช.บ. (บัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 


