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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ

ผา่นส่ือดิจิทลั ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือโครงการท่ีอยู่อาศยัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ เพื่อ

เปรียบเทียบระดบัอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลั ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือ

โครงการท่ีอยู่อาศยัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตาม ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เป็น

การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากผูท่ี้ตอ้งการซ้ือท่ี

พกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร ภายใน 6 เดือนหรือผูท่ี้พึ่งซ้ือโครงการท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร 

ภายใน 6 เดือน จ านวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

T-test และ F-test ผลการศึกษา พบว่า การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลัมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือโครงการท่ีอยู่อาศยัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เว็บไซต์ (Website) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือโครงการท่ีอยู่อาศยั

มากท่ีสุด รองลงมาคือ การตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) และส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 

มือถือและแอพพลิเคชัน (Mobile and Application) การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (Online PR) และ 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามล าดับ และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อาชีพ และรายไดแ้ตกต่างกนัมีระดบัอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบ

บูรณาการผา่นส่ือดิจิทลั ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือโครงการท่ีอยูอ่าศยัแตกต่างกนั 

ค าส าคัญ  การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลั โครงการท่ีอยูอ่าศยั 

 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการตลาดดิจิตอล มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา 



1.บทน า 

กรุงเทพมหานครเป็นศูนยก์ลางทั้งทางดา้นการเมืองการปกครอง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการศึกษา 

การคมนาคมขนส่ง และเป็นแหล่งงานท่ีส าคญั ท าให้ผูค้นจ านวนมากอพยพยา้ยถ่ินฐานเขา้มาในพื้นท่ี

ท าให้มีจ านวนประชากรและความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัท่ีเพิ่มขึ้นตามไปดว้ย โดยรูปแบบของประเภทท่ี

พกัอาศยัท่ีผูบ้ริโภคแต่ละคนจะเลือกซ้ือนั้น ขึ้นอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของแต่ละคน ทั้งเร่ืองท าเลท่ีตั้ง ความสะดวกต่อการเขา้ถึง พื้นท่ีใชส้อย และราคาท่ีสามารถซ้ือหรือผ่อน

ช าระได ้แต่พื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานครมีท่ีจ ากัด ท าให้ผูป้ระกอบการธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์

ประเภทท่ีพกัอาศยัมีการแข่งขนักนัสูง ในการพฒันารูปแบบของท่ีพกัอาศยัประเภทต่าง ๆ ออกมาขาย 

ทั้ง แนวสูง ท่ีเป็นคอนโดมีเนียม และ แนวราบ ท่ีมีทั้ง บา้นเด่ียว บา้นแฝด และ ทาวน์โฮม มาขายใหก้บั

ผูบ้รโภคไดเ้ลือกซ้ือ หลงัจากท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไดป้ระกาศผ่อนคลายมาตรการ LTV (Loan to 

Value) ซ่ึงเป็นมาตรการท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไดน้ ามาใชเ้พื่อลดการเก็งก าไร และการเพิ่มขึ้นของ

หน้ีครัวเรือน โดยเร่ิมใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2562 มาตรการน้ีก าหนดเงินดาวน์ขั้นต ่าเอาไวใ้หก้รณีเป็นท่ี

อยู่อาศยัท่ีมีราคาต ่ากว่า 10 ลา้นบาท (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) ท าให้ตลาดอสังหาริมทรัพยใ์น

พื้นท่ีกรุงเทพมีการแข่งขัน ท าให้ผูป้ระกอบการหลายราย หลายโครงการปรับราคาลงมา พร้อม

โปรโมชั่น ลด แจก แถม จากหลายๆโครงการ ผูป้ระกอบการจึงตอ้งท าการส่ือสารทางการตลาดใน

หลากหลายรูปแบบและหลากหลายช่องทาง เพื่อดึงดูดให้ผู ้บริโภคเข้ามาเลือกซ้ือบ้านและ

คอนโดมิเนียมของโครงการนั้ น ๆ การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทัล จึงเป็น

กระบวนการของการพฒันาและการใช้รูปแบบต่าง ๆ ของโปรแกรมการส่ือสารท่ีดี เพื่อการโน้มน้าว

ผูบ้ริโภคให้เลือกซ้ือบ้านและคอนโดมีเนียมของโครงการ และเลือกใช้เคร่ืองมือหรือช่องทางการ

ส่ือสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์ ใหต้รงกลุ่มเป้าหมายของผูบ้ริโภค 

ในปัจจุบนัมีการใช้กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดรูปแบบหน่ึงคือ การส่ือสารการตลาดแบบ

บูรณาการผ่านรูปแบบดิจิทัล  (DIMC : Digital Integrated Marketing Communication ) ซ่ึ ง เ ป็นอีก

ช่องทางหน่ึงท่ีก าลังสร้างรายได้อย่างมหาศาล เป็นแหล่งแลกเปล่ียนความรู้ข้อมูล และสร้างการ

ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั สร้างความเช่ือมัน่ในการซ้ือสินคา้หรือบริการในการสร้างแบรนดส์ร้างการ

รับรู้ให้กบัผูบ้ริโภคผ่านโลกอินเตอร์เน็ตโดยใชห้ลกัการดา้นโฆษณา ดา้นประชาสัมพนัธ์ ดา้นการขาย

สินคา้หรือบริการ และอ่ืนๆ ผ่านผูใ้ห้บริการดา้นโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ 

(Twitter) ยูทูบ (Youtube) อินสตาแกรม (Instagram) โดยเฉพาะไลน์ (Line) ท่ีพบว่าคนไทยใช้กว่า 30 



ลา้นคน ท่ี ให้ผูบ้ริโภคใชค้น้หาขอ้มูลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ตั้งแต่เร่ิมตน้คน้หาขอ้มูลเพื่อวาง

แผนการเลือกซ้ือบา้นและคอนโดมิเนียม การเปรียบเทียบความแตกต่างและราคาไปจนถึงส้ินสุดการ

เลือกซ้ือบา้นและคอนโดมิเนียม (ชุลีกร เกษทอง, 2553) จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะ

ศึกษาการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโครงการท่ีอยู่

อาศยัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปเป็น

แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ดา้นการตลาดดิจิทลัให้เหมาะกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือโครงการท่ีพกั

อาศยัของผูบ้ริโภค 

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาระดบัอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลั ท่ีมีต่อการ

ตดัสินใจซ้ือโครงการท่ีอยู่อาศยัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดบัอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลั ท่ีมีต่อการ

ตัดสินใจซ้ือโครงการท่ีอยู่อาศัยของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตาม ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ 

3.สมมติฐานของการวิจัย 

 3.1 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีระดบั
อิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลั ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือโครงการท่ีอยู่
อาศยัแตกต่างกนั 

4.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 4.1 สามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ท าการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลักบั
โครงการท่ีพกัอาศยั 

 4.2 สามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นเลือกรูปแบบในการท าการตลาดใหต้รงกบักลุ่มผูซ้ื้อโครงการท่ี
อยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

 4.3 สามารถน าขอ้มูลไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุน้การตอบสนองกบัผู ้
ซ้ือโครงการท่ีอยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 



5.กรอบแนวความคิดการวิจัย 

การศึกษาและคน้ควา้ในงานวิจยัในเร่ือง การตลาดแบบดิจิทลัท่ีส่งผลต่อการตอบสนองต่อการ
ซ้ือโครงการท่ีอยู่อาศยัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยสามารถสร้างกรอบแนวคิดไดด้งัภาพท่ี 
5.1 

 

           ตวัแปรอิสระ               ตวัแปรตาม 

   (Independent Variables)                   (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

• เพศ 

• อาย ุ

• ระดบัการศึกษา 

• อาชีพ 

• รายได ้

2.การตลาดแบบดิจิทัลที่ส่งผลต่อการการ

ตอบสนองต่อการซ้ือโครงการท่ีอยู่อาศัยของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร Content 

Marketing  

• Online Public Relation  

• Website  

• Mobile And Application Marketing  

• Social Media Marketing  

• E-mail Marketing 



6.ระเบียบวิธีวิจัย 

เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูวิ้จยัไดส้ร้างขึ้นและแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามประเภท 
Check List 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลั (Digital 
IMC) ท่ีมีต่อการตัดสินใจซ้ือโครงการท่ีอยู่อาศัย ข้อค าถามมีลักษณะปลายปิด โดยใช้มาตราส่วน
ประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) 

 ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  

7.ผลการศึกษา 

 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จากตวัอย่างทั้งหมด 400 คน พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมาคือ เพศชาย 

จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 อยู่ในช่วงอายุ 36-45 ปี จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 มี

สถานภาพโสด จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 

164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 และมีรายไดต้่อเดือน 60,001 บาทขึ้นไป จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 

26.00 

ระดับอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทัล ท่ีมีต่อการตัดสินใจซ้ือ

โครงการท่ีอยู่อาศัย 

ผลการศึกษา พบว่า การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือโครงการท่ีอยู่อาศยัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นตวัอย่าง ในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า เวบ็ไซต ์(Website) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือโครงการท่ี

อยูอ่าศยัมากท่ีสุด รองลงมาคือ การตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) และส่ือสังคมออนไลน์ (Social 



Media) มือถือและแอพพลิเคชัน (Mobile and Application) การประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ (Online PR) 

และ จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) ตามล าดบั 

ตารางท่ี 1 ระดบัอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลั ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือ

โครงการท่ีอยูอ่าศยั 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทัลท่ีมีต่อ
การตัดสินใจซ้ือโครงการท่ีอยู่อาศัย 

ระดับอทิธิพล 

การตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) 2 
การประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ (Online PR) 5 
เวบ็ไซต ์(Website) 1 
มือถือและแอพพลิเคชนั (Mobile and Application) 4 
ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 3 
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) 6 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน
ระดบัอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลัท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือโครงการท่ี
อยูอ่าศยัแตกต่างกนั พบวา่ 

สมมติฐานท่ี 1.1 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัอิทธิพลของการ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลัท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือโครงการท่ีอยู่อาศยัแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 1.2 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนัมีระดบัอิทธิพลของการ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลัท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือโครงการท่ีอยู่อาศยัไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 1.3 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีระดบัอิทธิพล
ของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลัท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือโครงการท่ีอยู่อาศยัไม่
แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.4 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีระดบัอิทธิพลของ
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลัท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือโครงการท่ีอยูอ่าศยัแตกต่างกนั 



สมมติฐานท่ี 1.5 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีระดบัอิทธิพลของ
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลัท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือโครงการท่ีอยูอ่าศยัแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 2 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัระดบัอิทธิพล

ของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทัลท่ีมีต่อการตัดสินใจซ้ือโครงการท่ีอยู่อาศัย

แตกต่างกนั 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทัล 

(Digital IMC) ท่ีมีต่อการตัดสินใจซ้ือโครงการท่ีอยู่อาศัย 
เพศ แตกต่าง 
อาย ุ ไม่แตกต่าง 
สถานภาพ ไม่แตกต่าง 
อาชีพ แตกต่าง 
รายได ้ แตกต่าง 
8.การอภิปรายผล 

8.1 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือโครงการท่ี
อยูอ่าศยั 

 ผลการศึกษา พบว่า การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือโครงการท่ีอยู่อาศยัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก อาจ
เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีมีผลกระทบอย่างมากต่อตลาดอสังหาริมทรัพย ์เป็นช่วงเวลาท่ีทา้
ทายตลาดท่ีอยู่อาศัยอย่างมาก ยากท่ีจะคาดการณ์ถึงภาพรวมของการเติบโต เน่ืองจากสถานการณ์
ผลกัดนัให้เราตอ้งเร่งสู่สังคมยคุปัจจุบนัท่ีสามารถซ้ือขายไดต้ลอดเวลาแมอ้ยู่ท่ีบา้น ผูป้ระกอบการตอ้ง
ขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, LINE Official, Electronic Direct Mail 
(EDM), Youtube รวมถึง Social Media เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกช่องทาง สอดคล้องกับผล
การศึกษาของฑณัฐชา ผลบุญ (2552) ไดท้ าการศึกษาเฉพาะบุคคลเร่ือง กลยุทธ์การส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการบนส่ืออินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา www.officemate.co.th  ผลการวิจยัพบวา่ การวางแผนกล
ยทุธ์การส่ือสารการตลาดก่อนท่ีจะท าการวางแผนบริษทั ออฟฟิศเมทท าการวิเคราะห์ 2 ประเด็นดว้ยกนั 
คือ การวิเคราะห์ผูบ้ริโภค และการวิเคราะห์การตลาด ออฟฟิศเมทปรับเปล่ียนกลยุทธ์โดยน าระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือระบบออนไลน์เขา้มาผสมผสานกบัการส่ือสารแบบเดิม ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรม



ของผูบ้ริโภคแผนการส่ือสารการตลาดบนส่ืออินเทอร์เน็ตออฟฟิศเมทให้ความส าคัญกับ 1) ความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค 2) ดา้นราคา 3) ความ สะดวกสบาย และ 4) การส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคทางดา้น
วตัถุประสงคใ์นการท าการส่ือสารการตลาด แบบบูรณาการบนส่ืออินเทอร์เน็ตของออฟฟิศเมท ไดแ้ก่ 
1) เพื่อสร้างยอดขาย 2) เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ 3) ให้บริการและเพื่อสนับสนุนการขาย 4) การสร้างตรา
สินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกั 5) การรักษาฐานลูกคา้ ปัจจุบนั และ 6) การสร้างความจงรักภกัดีในตราสินค้า 
เคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการบนส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีออฟฟิศเมทเลือกใช ้ประกอบดว้ย 
1) การโฆษณาออนไลน์ 2) การประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ 3) การส่งเสริมการขาย ออนไลน์ 4) การตลาด
ทางตรงออนไลน์ และ5) การขายผ่านพนักงานขายออนไลน์ ประการสุดทา้ย ดา้นการประเมินผลการ
ส่ือสารการตลาดบนส่ืออินเทอร์เน็ต ออฟฟิศเมทไดเ้ลือกใช ้Truehits 

 8.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการศึกษา พบว่า การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลัท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือ

โครงการท่ีอยู่อาศยัแตกต่างกนับางดา้นนั้น อาจเน่ืองจากการโฆษณาผ่านส่ือดิจิทลัสะดวกรวดเร็วใน

การเขา้ถึงขอ้มูล สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดดี้ กระตุน้ความสนใจตรงกบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค และการขายโดยพนักงานขายส่ือดิจิทลัเป็นเคร่ืองมือท่ีกระชบัท่ีสุดและมีประสิทธิภาพมาก

ท่ีสุด สามารถตอบข้อซักถามต่างในลักษณะของการส่ือสารสองทาง (Two-way communications) 

เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ โดยเฉพาะโครงการท่ีอยู่อาศยัซ่ึงมีราคาแพง สอดคลอ้งกบั

ผลการศึกษาของเพ็ญประภา ทาใจ (2556) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจ ซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล มีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ , อายุ,อาชีพ, รายได้, การศึกษา และ

สถานภาพ ท่ีแตกต่างกันท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

การตลาดเชิงบูรณาการท่ีประกอบดว้ยโฆษณา ประชาสัมพนัธ์, โปรโมชัน่ และกระบวนการขาย รวมถึง

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบด้วย ภาพลกัษณ์, ความภกัดี และความไวว้างใจกับการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว 

ผลการวิจยัปรากฏดังน้ี ผลการวิจยัพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-45 ปี มีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษัทเอกชน/ พนักงานธนาคาร รายได้ 45,001 – 50,000 บาท ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี และมี

สถานภาพสมรส สมมติฐานท่ี 1 พบวา่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้และการศึกษา ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนสถานภาพท่ีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียว สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัทางการตลาดเชิงบูรณาการท่ีประกอบไปดว้ยการโฆษณา



ประชาสัมพนัธ์ โปรโมชัน่ และกระบวนการขาย มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวอย่างมี

นัยส าคญั สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปด้วยภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้  ความ

ไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวอยา่งมีนยัส าคญั 

9.ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัเร่ือง “การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือโครงการท่ีอยู่อาศยัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการส่ือสาร

การตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลัของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์หรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ สามารถน า

ผลการศึกษาไปใชไ้ดด้งัน้ี 

 9.1 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั 

 1.ดา้นเวบ็ไซต ์(Website) ผลการวิจยัพบว่า เวบ็ไซตข์องโครงการดูน่าเช่ือถือและมีระบบรักษา

ความปลอดภยัดา้นขอ้มูลต่างๆของผูใ้ชง้านเป็นอย่างดี เว็บไซต์ออกแบบสวยงามและใช้งานง่าย และ

สามารถค้นหาเว็บไซต์จากหน้าแรกของ Google ได้ง่ายมีอิทธิพลในเว็บไซต์มากท่ีสุด ดังนั้ น 

ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัควรเน้นในเร่ืองของการสร้างเว็บไซต์โครงการดูน่าเช่ือถือและมี

ระบบรักษาความปลอดภยัดา้นขอ้มูลของผูใ้ชง้าน ความสวยงามและคน้หาไดง้่ายเพื่อสร้างความมัน่ใจ

ใหก้บัผูบ้ริโภค รวมถึงการพฒันาเวบ็ไซตอ์ยา่งต่อเน่ืองดว้ย 

2.ด้านการตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) ผลการวิจัยพบว่า เน้ือหาท่ีปรากฏในการ

โฆษณามีขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ และมีกราฟฟิก/วีดีโอท่ีมีเน้ือหาสั้น กระชับ เขา้ใจง่ายมีอิทธิพลใน

การตลาดเชิงเน้ือหามากท่ีสุด ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัในการก าหนดแนวทางการเขียน

โฆษณาให้สอดคลอ้งกบัจุดเด่นของส่ือดิจิตอล เช่น VDO Walk Through, Virtual Reality 360 เป็นตน้ 

เสริมการใชก้ราฟฟิกท่ีมีเน้ือหาสั้นกระชบัซ่ึงสามารถท าให้ลูกคา้เขา้ใจจุดประสงคข์องโครงการไดง้่าย

ขึ้น และตามเทรนดปั์จจุบนัอยูต่ลอดเวลาเพื่อให้เขา้กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั  

 3.ดา้นส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ผลการวิจยัพบว่า มีการแจง้รายละเอียดโครงการและ

บริการท่ีครบถว้นบน Social Media และมีการท าโฆษณาเพื่อกระตุน้การมองเห็นบน Facebook หรือ 

YouTube มีอิทธิพลในส่ือสังคมออนไลน์มากท่ีสุด ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัควรเน้นใน



เร่ืองของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโครงการอย่างละเอียด ครบถ้วน รวมถึงบริการท่ีมีให้กับ

ผูบ้ริโภค และมีการท าโฆษณาเพื่อกระตุน้การมองเห็นบน Social Media 

4.ดา้นมือถือและแอพพลิเคชนั (Mobile and Application) ผลการวิจยัพบวา่ สามารถดาวน์โหลด

ใชง้านไดท้ั้งระบบ IOS และ Android มีอิทธิพลในมือถือและแอพพลิเคชนัมาก ดงันั้น ผูป้ระกอบการ

ควรให้ความส าคญัควรเนน้ในเร่ืองของเทคโนโลยท่ีีแอพพลิเคชนัสามารถใชง้านไดท้ั้งระบบ IOS และ 

Android มีความน่าเช่ือถือและมีระบบความปลอดภยั และสวยงามเพื่อให้ผูบ้ริโภคเขา้ถึงได้ง่ายและ

สะดวกต่อผูใ้ชง้าน 

5.ดา้นการประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ (Online PR) ผลการวิจยัพบวา่ การประชาสัมพนัธ์โครงการ

บน Facebook /Facebook Fan page มี อิทธิพลในการประชาสัมพันธ์ออนไลน์มากท่ีสุด ดังนั้ น 

ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัควรเนน้ในเร่ืองของกิจกรรมโดยใช ้ Influrencer หรือ VDO Call เพื่อ

ดึงดูดผูบ้ริโภค และส่ือโฆษณาโดยน า Social Media ในการลงพื้นท่ีโฆษณาท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการ

รับรู้และสร้างความประทบัใจโดยมีการประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจกบั

ขอ้มูลข่าวสารของโครงการ  

 6.ดา้นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ผลการวิจยัพบว่า มีการให้ค  าแนะน าหรือบริการหลงั

การขายผ่านทาง Email มีอิทธิพลในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาก ดังนั้ น ผู ้ประกอบการควรให้

ความส าคญัควรเน้นในเร่ืองของเสริมสร้างทศันคติท่ีดีของพนักงานต่อองค์กร รวมทั้งเทคนิคการใช้

ค  าพูดหรือการเขียนให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคท่ีสามารถกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดการซ้ือ

ได ้

 9.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 

 1.ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษากบัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ืออ่ืนๆ 

เช่น เทคโนโลยีหรือเทคนิคในการน าเสนอต่างๆ ท่ีท าให้มีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคในยคุสมยันั้นๆ 

 2.ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลัท่ีส่งผลต่อ

ตวัแปรอ่ืนๆ นอกเหนือจากการตดัสินใจซ้ือ เช่น การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทลัท่ี



ส่งผลต่อผลประกอบการของโครงการท่ีอยู่อาศยั เป็นตน้ เพื่อศึกษาว่าการส่ือสารการตลาดแบบบูรณา

การผา่นส่ือดิจิทลันั้น จะสามารถท าใหผ้ลประกอบการของโครงการท่ีอยูอ่าศยัดีขึ้นหรือไม่ 
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