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ชื่อการศึกษาคนควาอิสระ  กลยุทธการสื่อสารการตลาด ปจจัยที่มีอิทธิพล และพฤติกรรมการ 
    ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมผานทางชองทางออนไลน 

ชื่อผูเขียน    นายศรัณพงศ งามประดิษฐ  

ชื่อปริญญา    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรและนวัตกรรม) 

ปการศึกษา    2562 

 งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับ กลยุทธการสื่อสารการตลาด ปจจัยที่มีอิทธิพล และพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมผานทางชองทางออนไลน โดยมีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษากลยุทธการ
วางแผนสื่อโฆษณาและคอนเทนตออนไลน 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อคอนโดมิเนียมผาน
ชองทางออนไลนของผูบริโภค 3) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมผานชองทางออนไลน
ของผูบริโภค โดยงานวิจัยนี้ไดใชวิธีการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก ( In-Depth Interview) กับ
กลุมตัวอยางที่เปนนักการตลาดดานกลยุทธสื ่อโฆษณาและวางแผนคอนเทนตคอนโดมิเนียมออนไลน
จํานวน 3 คนและกลุมตัวอยางผูบริโภคของคอนโดมิเนียมจํานวน 8 คน (2 กลุม)  

 ผลการศึกษาพบวา 1) กลยุทธการวางแผนสื่อโฆษณาและคอนเทนตออนไลน สื่อโฆษณาที่ฝาย
การตลาดออนไลนธุรกิจอสังหาริมทรัพยใชคือ สื่อโฆษณทางเฟซบุกและสื่อโฆษณาจากการคนหาหรือ 
SEM (Search Engine Marketing) ซึ่งเปนสื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถเขาถึงผูบริโภค
ไดมากที่สุด เนนการวิเคราะหผูบริโภค การสรางคอนเทนตคุณภาพตามชวงระยะการขายของโครงการ 
เชน Pre-sale ใชสื่อโฆษณาแบบรูปสวยที่ตองหยุดดูแบบรูปเดี่ยว และใชคอนเทนตวิดีโอสวยๆสั้นๆ เนน
ตื่นตาตื่นใจ หรือชวงใหขอมูลก็มีรีวิวโครงการเพื่อเพิ่มการตัดสินใจมากขึ้น สวนสื่อและชองทางการตลาด
ออนไลน เนน Owned Media อาทิเชน เว็บไซต สื่อโซเชียลมีเดีย เฟซบุก ไลนออฟฟเชียล อินสตาแกรม 
ทวิสเตอร รวมไปถึงแอปพลิเคชั่น เปนตน สื่อเหลานี้เปนสื่อสําคัญเปรียบไดกับอาวุธในมือใชในการส่ือสาร
ระหวางแบรนดกับผูบริโภคไดมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถควบคุมคาใชจายในการทําการตลาดไดดี
ทีสุ่ด และสุดทายชองทาง E-Marketplace เชน Lazada Shopee สรางเพ่ือเสริมชองการขายและทดลอง
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การทําการตลาดรูปแบบใหม สิ่งสุดทายที่นักการตลาดจําเปนตองทําเพื่อวิเคราะหแคมเปญนั้นวามี
ประสิทธิภาพอยางไร คือใชเครื่องชี้วัดตางๆเพื่อวิเคราะหผล ปรับรูปแบบสื่อโฆษณา  สรางคอนเทนตที่
เขาถึงและสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 2) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อคอนโดมิเนียมผานชองทาง
ออนไลนของผูบริโภค ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อคอนโดมิเนียมมากที่สุดไดแก 1.ทําเลที่ตั้งผูบริโภคจะมี
การเลือกทําเลท่ีตั้งของโครงการเปนปจจัยที่สําคัญลําดับแรก ซึ่งโครงการจะตองอยูใกลกับสถานที่ตางๆท่ี
ผูบริโภคใหความสําคัญ เชน ใกลสถานที่ทํางาน  รถไฟฟา ตลาดสด เปนตน 2.ราคา ปจจัยดานราคา
คอนโดมิเนียมถือวาเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งผู บริโภคในแตละคนมีการตั้งราคาในใจท่ี
แตกตางกันในแตละยานอาศัยและรายไดของแตละบุคคล 3. โปรโมชั่น สวนลด ของแถม ผูบริโภคจะนํา
โปรโมชั่นของแถมเปรียบเทียบในแตละโครงการที่ตนเองเปรียบเทียบไว หากไดสิ่งที่ผูบริโภคพอใจมาก
ที่สุดก็มักจะเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนั้นเพราะสงผลตอรายจายที่เขามา หากมีการชวยเหลือจากทาง
โครงการลูกคาจะมีความพอใจอยางมาก 4.ชื่อเสียงของแบรนด ผูบริโภคมองปจจัยดานนี้วาแบรนดที่มี
ชื ่อเสียงมีขอไดเปรียบมากกวาแบรนดที่ไมเปนที่รู จักเนื ่องจากผูบริโภครูสึกวาแบรนดดังๆ มีความ
นาเชื่อถือ ดูมั่นคง และนาจะดูแลลูกบานไดดีกวา 5.การออกแบบผลิตภัณฑดีไซน พ้ืนที่สวนกลาง รูปแบบ
หอง ผูบริโภคเห็นวาปจจัยดานผลิตภัณฑเปนเพียงแคปจจัยเสริมในความพึงพอใจในการซื้อสินคานั้นๆ
มากกวาที่จะตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในทันที 3) พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมผานชองทาง
ออนไลนของผูบริโภค สื่อโฆษณาและคอนเทนตออนไลนที่ผูประกอบการเลือกใชโดยคาดวามีผลตอการ
รับรูและทัศนคติของผูบริโภคคือ การใชสื่อโซเชียลอยางเฟซบุก เนื่องจากมีการเขาถึงผูบริโภคไดมากที่สุด
โดยการนําเสนอสื่อโฆษณาและคอนเทนตโดยการใชภาพสวยจนตองหยุดมอง (Visually Stunning) และ
นําเสนอสื่อโฆษณาโดยการใชโปรโมชั่น (Promotion) ในรูปแบบโฆษณาแบบภาพเดี่ยวไมวาจะเปน
แนวตั้งหรือแนวนอน ในเชิงสถิตินับวามีประสิทธิภาพสูงสุดดวยการนําเสนอสินคาหรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ ทําเลที่ตั้งและราคาหอง สวนสื่อโฆษณาและคอนเทนตที่สงผลตอการรับรูมากที่สุดนั้นก็คือ สื่อ
เฟซบุก โดยการนําเสนอสื่อโฆษณาโดยการใชภาพสวยจนตองหยุดมอง (Visually Stunning) ซึ่งเปน
รูปภาพจริงของสวนกลางของคอนโดมิเนียมดึงดูดความสนใจของผูบริโภคมากที่สุด เนื่องจากสรางความ
มั่นใจตอผูบริโภควาโครงการไดสรางจริงตรงกับที่โฆษณาไว สวนสื่อโฆษณาและคอนเทนตที่สงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อคือ สื่อเฟซบุก โดยการนําเสนอสื่อโฆษณาโดยการใชโปรโมชั ่น (Promotion) เนื่องจาก
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ขั้นตอนตัดสินใจซื้อลูกคามักเนนเรื่องราคาที่คิดวาตัวเองจายไดผอนได และราคานี้เหมาะสมการลงทุน 
เหมาะกับการออกแบบผลิตภัณฑ ทําเลและความคุมคาที่ตองจายไป  
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 This research studies about Marketing Communication Strategy, Influence Factors, 

and the Purchasing Decision Behavior for Condominiums Via Online Channels Its objectives 

are 1) to study advertising media planning strategies and online content 2) to study the 

factors that influence condominium buying via online channels of consumers 3) to study 

the behavior of condominium decision buying via channels Online consumer In this 

research, data were collected by using in-depth interview (In-Depth Interview) with a 

sample of 3 strategic online marketers of advertising media and online condominium 

content planning and consumer sample groups of Condominiums, 8 people (2 groups) 

 The results of the study revealed that 1) Strategies for media planning and online 

content The advertising media that the online marketing department uses is Facebook 

advertising media and search engine marketing (SEM), which are the most effective 

advertising media and can reach the most consumers. Focus on consumer analysis 

Creating quality content according to the sales phase of the project, such as pre-sale,  

using beautiful advertising forms that have to be stopped to view in a single format And 

use short, beautiful video content Striking Or during the informational period, there are 
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project reviews to increase decision making. The online media and marketing channels 

focus on Owned Media such as websites, social media, Facebook, LINE, offline,Instagram, 

Twitter, including applications, etc. These media are media. Significantly comparable to a 

weapon in the hand, the most effective way to communicate between brands and 

consumers. And able to control marketing expenses the best And finally, the channel E-

Marketplace, such as Lazada Shopee, is built to enhance sales channels and try new 

marketing methods. The last thing marketers need to do to analyze that campaign is how 

effective it is. Meaning using various indicators to analyze the results Adjust media formats 

Create content that can be accessed and communicated most effectively. 2) Factors that 

influence condominium buying via online channels of consumers Factors that have the 

most influence on condominium purchases are 1. Location. Consumers will choose the 

location of the project as the first priority factor. The project must be close to the places 

that consumers care about, such as near the work place, BTS, fresh market, etc. 2. Price 

The condominium price is considered an important factor in the purchase decision. In 

which, each consumer has different price settings in each area and income of the 

individual. 3. Promotion, discounts, and consumer The promotional gifts are compared in 

each project that Self-comparison If they get what the consumers are most satisfied with, 

they tend to buy that condominium because it affects the incoming expenses. If there is 

help from the project, the customers will be very satisfied. 4. Brand reputation Consumers 

look at this factor that famous brands have more advantages than unknown brands 

because consumers feel that famous brands Is reliable, looks stable, and should take good 

care of the home 5. Product design The common area in the form of the consumer room 

is that the product factor is just a supplementary factor in the satisfaction of the purchase 

of the product, rather than deciding to buy a condominium immediately. 3) Behavior of 

condominium purchase decisions via online channels of consumers Advertising media and 

online content that operators choose to use with the expected impact on consumers' 
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perceptions and attitudes are Using social media like Facebook Because it has the most 

reach to consumers by presenting advertising media and content by using visually stunning 

images and presenting advertising media in the form of Promotion Single image ads, either 

vertical or horizontal Statistical statistics are considered the most effective by product 

presentation or product design. Location and room price The advertising media and 

content that affect the most is the Facebook media by presenting the advertising media 

by using visually stunning images which are real images of the center of Condominiums 

attract the attention of consumers the most. Because ensuring the consumers that the 

project has actually been created as advertised As for the advertising media and content 

that affect the buying decision, it is Facebook by presenting the advertising media by using 

the promotion (Promotion) because the buying decision process usually emphasizes on 

the price that the customers think that Can pay by installments And this price is 

reasonable for investment Suitable for product design Location and value for money 

 

 

 

 

 


