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ABSTRACT
The objectives of this research were to examine the brand, image, and
attitude of the consumers towards Sansiri Public Company Limited and the
company’s marketing mix factors, and to study the desire of people to buy real
estate of the company. The sample group in this study included 400 people in
Bangkok who were above 20 years old, selected by using the multistage sampling
method. Questionnaires were used as the data collection tool. The statistical data
analysis was conducted using the descriptive statistics including frequency,
percentage, man, and standard deviation, and the inferential statistics including
Multiple Linear Regression Analysis.
Demographic data showed that most participants were male (65.5%), aged
31-40 years old (48.5%), company workers (59.5%), had a bachelor’s degree (58.5%),
an average monthly income of THB25,001-35,000 (53.0%), and had known Sansiri
Public Company Limited for 6-10 years (40.8%).
The result from the hypothesis testing revealed that brand and image, and
marketing mix factors had an influence on the consumers’ decision to buy real
estate developed by Sansiri Public Company Limited, with a statistical significance of
0.05. On the other hand, there was no influence of their attitude on the decision to
buy real estate developed by the company.
Keywords : Brand and Image, Attitude, Decision to Buy, Marketing Mix Factors, Sansiri
Public Company Limited
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ภาพที่ 1.1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
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บทที่ 1
บทนํา
1.1.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันได้ให้ความสําคัญกับการสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์
ทัศนคติของผูบ้ ริโภค และการตลาด เป็นอย่างมาก สิ่งเหล่านี้ขององค์กรจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยใน
ระยะเวลาอันสั้น ในหลายๆองค์กรชั้นนําจะต้องมีการสะสมประสบการณ์การทําธุรกิจ การรับรู้ซึ่งต้อง
เป็นที่ยอมรับทัง้ บุคคลภายใน รวมไปถึงด้านภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่เป็นลูกค้า หรือ
แม้กระทั่งนักลงทุน และด้านการสื่อสารสร้างการรับรู้ทางด้านธุรกิจ ด้านการตลาด นโยบายในจัดการ
บริหารงาน ด้านสินค้า และในด้านการให้บริการ ที่จะส่งผลไปยังผู้บริโภคซึ่งได้มีความสําคัญมาก
แม้กระทั่งรวมไปถึงภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งมีส่วนสําคัญมากเป็นอย่างยิ่ง ที่จะส่งผลเป็นการสะท้อน
ให้เห็นถึงการดําเนินงานการจัดการของธุรกิจนั้นๆว่าเป็นเช่นใด ซึ่งจะมีผลทําให้ตัวสินค้า หรือการ
บริการนั้นๆ มีคุณค่า และจะเพิ่มความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่นมากขึ้นเท่าใด องค์กรต่างๆในระดับผู้นํา
ในการทําธุรกิจจึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของตราสินค้าและภาพลักษณ์ (Image) ทัศนคติ ส่วน
ประสมการตลาด เป็นลําดับแรกๆที่ผใู้ ห้บริการจะระบุลงไว้ในแผนงานธุรกิจขององค์กร พร้อมกับ
แผนการพัฒนาคุณภาพของในด้านสินค้าและการให้บริการอย่างมีคุณภาพควบคู่กันไป เพื่อที่จะ
สามารถทําให้องค์กรมีสถานะที่จะได้เป็นผู้นําในการดําเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ได้อย่างก้าวหน้ามั่นคง
และยั่งยืน
บทวิเคราะห์การตลาดเรื่อง “แสนสิร”ิ ทีมผู้วิเคราะห์ ปณิตา สรรค์คณ
ุ ากร, วรัทภพ
เบญจวรรธนันท์, ศิริกุล สุลัย, ศิริวรรณ ปั้นบัว, สาวิตรี อินต๊ะรัตน์ และพงศธร ศรีเทพ (2552) ได้
กล่าวว่า
“แสนสิร”ิ เป็นหนึ่งในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ชั้นนําของเมืองไทย ไม่เพียงมีผลิตภัณฑ์ด้าน
อสังหาริมทรัพย์ ที่หลากหลาย รองรับทุกความต้องการที่อยู่อาศัยและครอบคลุมทุกเซกเมนต์ แต่ยัง
ทําตลาดและสร้างแบรนด์ได้อย่างโดดเด่น นอกจากนี้การบริหารงาน (Operation) ยังมีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ผนวกเข้ากับระบบงานของธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดอีกด้วย
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายอย่าง “แสนสิร”ิ ซึ่งเน้นไปทางการพัฒนาโครงการบ้าน
เดี่ยวและคอนโดมิเนียม มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักเป็นลูกค้าระดับสูงและระดับกลาง เน้นขยายฐาน
ลูกค้าโครงการบ้านเดี่ยวเป็นหลัก กลยุทธ์สาํ คัญที่นับว่าทําให้แสนสิริกําลังเติบโตด้วยฐานที่มั่นคงก็คอื
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุก่อสร้างคุณภาพ นวัตกรรมด้านการใช้งานของที่อยู่อาศัยอย่าง “Built
in Lighting” ซึ่งช่วยการประหยัดพลังงาน ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่โดด
เด่นและเป็นเอกลักษณ์ (Unique) เพื่อให้สนิ ค้ามีความแตกต่างจากผู้เล่นรายอื่น มีการขยาย ความ
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กว้างขวางของผลิตภัณฑ์ และ การรําลึกถึงสินค้า เพื่อเพิ่มความหลากหลายของบ้านเดี่ยวและคอนโด
ให้ครอบคลุม และตอบสนองความต้องการของตลาดให้มากที่สุด ซึ่งกลยุทธ์ขยายสินค้าดังกล่าวเป็น
กลยุทธ์เดียวกับที่ผู้เล่นเบอร์หนึ่งหรือ “แลนด์แอนด์เฮาส์” ใช้ตีวงล้อมคู่แข่งโดยมีการขยายสินค้าเข้า
ไปครอบคลุมตลาดหลากหลายระดับราคา ในทุกๆทําเล ในทําเลเดียวกันมีโครงการภายใต้แบรนด์
และระดับราคาต่างกัน ทําให้ “แสนสิร”ิ ต้องปรับเกมส์กลยุทธ์ มุ่งไปที่การเลือกทําเลทีโ่ ดดเด่นซึ่ง
นับเป็นแกนหลักที่สําคัญของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน มีศักยภาพในเรื่องของการคมนาคมและ
ในแต่ละโครงการของแสนสิรนิ ั้นจะให้ความสําคัญในเรื่องของทางเข้าออกที่มีหลายทางเพื่อความ
สะดวกของลูกค้า มีการตั้งราคาตามกําลังซื้อของลูกค้าในแต่ละทําเล นอกจากนี้ “แสนสิร”ิ ได้ปรับกล
ยุทธ์การบริหารโดยเน้นการควบคุมต้นทุนให้มากขึ้นอีกด้วย
นอกจาก “แลนด์แอนด์เฮ้าส์”ที่เป็นคู่แข่งเบอร์หนึ่งแล้ว “แสนสิร”ิ ยังต้องต่อสู้กับ
“พฤกษา” ผู้เล่นเบอร์สอง ที่มีกลุ่มเป้าหมายลูกค้าระดับกลางเช่นเดียวกันกับ “แสนสิริ” อีกด้วย ข้อ
ได้เปรียบสําคัญของ “พฤกษา” ก็คือสามารถลดต้นทุนและลดระยะเวลาการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยี
การผลิตที่เรียกว่า “พื้นสําเร็จรูป” จึงสามารถกําหนดราคาสินค้าได้ต่ํา นับเป็นกลยุทธ์ต้นทุนต่ํา (Cost
Leadership) ที่เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่น
ในปัจจุบัน ชื่อของ “แสนสิร”ิ เป็นชื่อที่ติดหูเนื่องจากเป็นหนึ่งในผู้นําตลาดด้าน
อสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากแสนสิริเน้นการสร้างแบรนด์และมีภาพลักษณ์เป็นคนรุ่นใหม่ ล่าสุด แสนสิริ
ยังทําการตลาดผ่านช่องทาง การตลาดแบบดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลผ่าน สมาร์ทโฟน ใช้
โซเชียลมีเดีย หรือแม้แต่พัฒนาเครื่องมือในการนําเสนอสินค้าผ่านอุปกรณ์โมบายล์แก่ลกู ค้า แน่นอน
ว่าเบื้องหลังบริการเหล่านั้นยังมีเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนสู่ความสําเร็จด้วย
การแข่งขันตลาดที่อยู่อาศัยในอดีตการสื่อสารภาพลักษณ์สินค้าจะยกภาพลักษณ์ทางด้าน
คุณประโยชน์ ในเรื่องโปรโมชั่นหรือการลดราคาเป็นจุดขายบอกต่อถึงผู้บริโภค แต่ของแสนสิริ
ต้องการนําเสนอภาพลักษณ์สินค้าให้มากกว่าแคมเปญ ลด แลก แจก แถม ทั่วๆ ไป ต่างจาก
ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในตลาดอสังหาฯ ที่ยังคงใช้สูตรการตลาดแบบเดิมๆ โดยแสนสิริต้องการสร้าง
ความแตกต่างเรื่องสินค้า การนําเสนอภาพลักษณ์ภายใต้แนวความคิด ฟังค์ชัน เบนเนเฟส ก็เพื่อให้
ลูกค้ามีความรูส้ ึกผูกพัน ซึ่งจะทําให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) และ
อาจจะส่งผลให้มีการตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นในระยะยาว
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการการศึกษาปัจจัยทีส่ ่งผลต่อความต้องการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ของคนกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) เพี่อความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร นโยบายในการจัดการบริหาร และความต้องการซื้อสินค้าอสังหาริมทรัพย์
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร รวมถึงการศึกษาในด้านตราสินค้าและภาพลักษณ์ ทัศนคติของ
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ประชาชนผู้บริโภคที่มีต่อบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) รวมไปถึงส่วนประสมการตลาด เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและรักษาตราสินค้าและภาพลักษณ์บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) เพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กร “บริษัทจํากัดมหาชน” ผู้นาํ ของบริษัทในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเป็นแบรนด์ที่
แข็งแกร่งที่ดีทสี่ ุดแบรนด์หนึง่ ของประเทศ
1.2. คําถามในการวิจัย
1.2.1 ปัจจัยใดบ้างส่งผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด
(มหาชน)
1.2.2 ปัจจัยใดสําคัญที่สุดกับความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด
(มหาชน)
1.3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3.1. เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคต่อบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
1.3.2. เพื่อศึกษาตราสินค้าและภาพลักษณ์องค์กรของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
1.3.3. เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
1.3.4. เพื่อศึกษาความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในกรุงเทพมหานครทีม่ ีอายุตั้งแต่
20 ปี ขึ้นไป
1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ทําการศึกษาตราสินค้าและภาพลักษณ์ขององค์กร และทัศนคติ
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อบริษัท แสนสิริ จํากัด(มหาชน) ซึ่งจะส่งต่อความต้องการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ร่วมถึงปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อความต้องการซื้อ ด้านส่วน
ประสมการตลาดของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
1.4.3 ขอบเขตด้านตัวแปรศึกษา จะทําการศึกษาวิจัยเฉพาะตัวแปรที่สําคัญ คือ ตราสินค้า
และภาพลักษณ์ขององค์กร ทัศนคติที่มีต่อองค์กร ส่วนประสมการตลาด และปัจจัยในความต้องการ
ซื้ออสังหาริมทรัพย์
1. ตัวแปรอิสระ ในที่นี้จะประกอบด้วยตัวแปรที่เกี่ยวกับ ตราสินค้าและภาพลักษณ์
ทัศนคติ และส่วนประสมทางการตลาด
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2. ตัวแปรตามในที่นี้ คือ ความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด
(มหาขน)
1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาครั้งนี้ทําในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2557
1.4.5 สถิติที่ใช้ในการศึกษา ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอย (Multiple Regression
Analysis)
1.5 กรอบแนวความคิด (Conceptual Framework)
ภาพที่ 1.1 : กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ตราสินค้าและภาพลักษณ์
ทัศนคติ

ความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์
ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

ส่วนประสมการตลาด 4P

1.6 สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ตราสินค้าและภาพลักษณ์ส่งผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของ
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติส่งผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด
(มหาชน)
สมมติฐานที่ 3 ส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัท
แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
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1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.7.1 ทราบถึงตราสินค้าและภาพลักษณ์บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อนําไปสู่การปรับปรุง และพัฒนาภาพลักษณ์
แต่ละด้านต่อไป
1.7.2 ทราบถึงทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) เพื่อจะได้นํา
ข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้กับการกําหนดกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม
1.7.3 ทราบถึงปัจจัยต่างๆในส่วนประสมทางการตลาด ที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ ในกรุงเทพมหานคร และเพื่อใช้กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและการบริหารจัดการ
ตราสินค้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้มีคณ
ุ ภาพและมีคณ
ุ ค่าในมุมมองของผู้บริโภค
1.7.4 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา และเป็นประโยชน์สําหรับนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต
นักศึกษา และบุคคลทั่วที่สนใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร
1.8 คํานิยามศัพท์เฉพาะ
1.8.1 อสังหาริมทรัพย์
1.8.1.1 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 139 บัญญัติว่า อัน
ว่า “อสังหาริมทรัพย์” ได้แก่ ที่ดินกับทรัพย์อันติดกับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวร หรือประกอบเป็น
อันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพย์สินอันเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดิน
หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย จากบทบัญญัตดิ ังกล่าว อสังหาริมทรัพย์ จึงประกอบด้วย
1.8.1.1.1 ที่ดิน หมายถึง พืน้ ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา
ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะ และทีช่ ายทะเลด้วย (ประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา 1)
1.8.1.1.2 ทรัพย์อันติดกับที่ดิน ได้แก่ ไม้ยนื ต้น อาคาร โรงเรือน หรือ สิ่ง
ปลูกสร้างบนที่ดิน เป็นต้น
1.8.1.1.3 ทรัพย์ซึ่งประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน ได้แก่ แม่น้ํา ลําคลอง แร่
ธาตุ กรวดทราย ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติ หรือซึ่งมนุษย์นํามารวมไว้กับที่ดินจนกลายเป็นส่วนของพื้นดิน
ตามธรรมชาติ
1.8.1.1.4 สิทธิ์ทั้งหลายอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ได้แก่ กรรมสิทธิ์
สิทธิครอบครอง ภาระจํายอมสิทธิอาศัย สิทธิเก็บกิน สิทธิเหนือพื้นดิน และภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย์ สิทธิครอบครอง หมายถึง สิทธิในการถือครองอสังหาริมทรัพย์
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1.8.1.2. อสังหาริมทรัพย์จะต้องมีเจ้าของเสมอ โดยทั่วไปอสังหาริมทรัพย์ใน
ราชอาณาจักรประเภทที่ดินทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์รฐั โดยเฉพาะสาธารณสมบัติ ถนนหลวง ลํา
คลอง แม่น้ํา ภูเขา ป่าสงวน ซึ่งรัฐได้เปิดโอกาสให้เอกชนเข้าถือครองหรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิใ์ น
ที่ดินนั้นได้
1.8.1.2.1 อสังหาริมทรัพย์ที่เอกชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ได้แก่ ที่ดินทีร่ ฐั
ออกโฉนดให้แก่บุคคลเพื่อแสดงว่าบุคคลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนัน้ นอกจากนี้ ได้แก่ อาคาร
โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างที่เอกชนได้ปลูกสร้างขึ้น ไม่ว่าจะปลูกสร้างบนที่ดินที่ตนเองเป็นเจ้าของหรือ
มีกรรมสิทธิ์หรือไม่ก็ตาม
1.8.1.2.2 อสังหาริมทรัพย์ที่เอกชนมีสิทธิครอบครอง ได้แก่ ที่ดินที่รฐั เปิด
โอกาสให้เอกชนเข้าจับจองถือครองเพื่อทําประโยชน์ในที่ดินนั้น โดยรัฐออกหนังสือสําคัญแสดงสิทธิ
ครอบครอง เช่น สค.1, นส.3, และ สปก.4-01 เป็นต้น
1.8.1.3 การทํานิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ไม่วา่ จะเป็นซื้อขาย
แลกเปลี่ยน ให้ จํานอง โอนกรรมสิทธิ์ หรือ สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ผูท้ ํานิติกรรม
ดังกล่าว ต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้น การกระทํานิติกรรม
ดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะ (มาตรา 456 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
1.8.2 ภาพลักษณ์และตราสินค้า หมายถึง Brand Image คือ ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นจาก
การหลอมรวมกันขององค์ประกอบสําคัญ 5 ประการ
1.8.2.1 Country of Origin หมายถึง ประเทศที่เป็นผู้ผลิตสินค้า
1.8.2.2 Organization หมายถึง องค์กร
1.8.2.3 Product หมายถึง ลักษณะต่างๆ ของสินค้า
1.8.2.4 Brand Effect หมายถึง สิ่งต่างๆ เกี่ยวกับตราสินค้าที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมา
เพื่อช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ตราสินค้า
1.8.2.5 Brand Personality เป็นลักษณะทางกายภาพที่เด่นชัดของสินค้า การ
สร้างบุคลิกภาพต้องอาศัยคําพูด รูปภาพ อารมณ์ น้ําเสียง และลีลา จะต้องสอดคล้องและกลมกลืน
กันเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความมั่นใจและคาดหวังว่าจะได้อะไรจากสินค้า ทุกครั้งที่วางแผน
การตลาดนั้นในเรื่องของบุคลิกภาพ ว่าเป็นสินค้าที่เปรี้ยวหรือหวาน ทันสมัยหรือคลาสสิค เรียบง่าย
หรือหรูหรา บุคลิกภาพเหล่านี้ต้องชัดเจน เพราะคําว่าบุคลิกหมายถึงลักษณะเฉพาะตัวที่แน่นอนถาวร
จนทําให้คนอื่นที่รู้จักเรานั้น คาดคะเนหรือทํานายสิ่งที่เขาจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ สินค้าควรมีบุคลิกที่
ชัดเจน เพราะทําให้คนซื้อสามารถคาดคะเนว่าเมื่อซื้อสินค้ามาแล้วได้อะไร การที่สินค้ามีบุคลิกภาพที่
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ชัดเจน จะทําให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการซื้อเพราะจะคาดได้ว่าจะได้อะไรจากการซื้อสินค้า
(Keller, 2003, pp. 70-73)
เมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้หลอมรวมให้เกิดภาพลักษณ์ตราสินค้าแล้ว สิ่งที่นักการตลาดที่ดี
จําเป็นต้องทําเพื่อให้ภาพลักษณ์ยังคงอยู่ในใจผู้บริโภคตลอดไปก็คือการเชื่อมโยงความแข็งแกร่ง
ความชื่นชอบ และเอกลักษณ์ที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ให้คงอยู่ (Keller, 2003, pp. 70-73)
ภาพลักษณ์แบรนด์ (Brand Image) มักจะเป็นภาพลักษณ์เชิงบวกที่ถูกสร้างขึ้นโดย
โปรแกรมของนักการตลาดที่พยายามเชื่อมโยงความแข็งแกร่ง ความชื่นชอบ และความมีเอกลักษณ์ที่
เกี่ยวพันกับแบรนด์ให้อยู่ในความทรงจําของผู้บริโภค นอกเหนือจากแห่งของข้อมูลที่ถกู ควบคุมโดย
นักการตลาดเองแล้ว ความเกี่ยวพันกับแบรนด์ (Brand Association) อาจถูกสร้างขึ้นได้อีกหลายวิธี
ด้วยกัน เช่น จากประสบการณ์ตรงของผู้บริโภค จากข้อมูลของแบรนด์ทถี่ ูกสื่อสารจากองค์กรหรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จากการพูดปากต่อปาก (Word of Mouth) และการอ้างอิงจากตัวของแบ
รนด์เอง เช่นชื่อสินค้าหรือโลโก้ รวมทั้งจากการกําหนดตัวตนของแบรนด์ผ่านบริษัท ประเทศ ช่อง
ทางการจัดจําหน่าย หรือบุคคล สถานที่ และกิจกรรมบางอย่างโดยเฉพาะ ซึ่งภาพลักษณ์ของแบรนด์
จะสมบูรณ์ได้ด้วยองค์ประกอบ ดังนี้ (Keller, 2003, pp. 70-73)
1.8.4 ทัศนคติ คือ แนวความคิดที่มีต่อความสําคัญเป็นอย่างมากแนวหนึ่งในทาง
จิตวิทยาสังคม และ การสื่อสาร และได้มีการใช้คํานี้กันอย่างแพร่หลาย สําหรับการนิยามคําว่า
“ทัศนคติ” นั้น ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายไว้ดังนี้
Roger (1978, pp. 208 – 209) ได้กล่าวถึง ทัศนคติ ว่า
“เป็นตัวที่ชี้ว่า บุคคลนั้นๆ จะคิดและรู้สึกอย่างไร โดย ทัศนคติ นั้นจะมาจาก ความเชื่อที่
อาจจะส่งผลถึง ด้านพฤติกรรมในอนาคตได้ ทัศนคติ นั้นจึงเป็นเพียงความพร้อมที่จะสามารถ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้า และเป็นมิติของการประเมิน เพื่อจะแสดงว่า ชอบหรือไม่ ซึ่งจะถือเป็นการสื่อสาร
ภายในบุคคล เป็นผลมาจากการรับสาร อันจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป”
1.8.5 ส่วนประสมการตลาด หมายถึง องค์ประกอบที่สําคัญในการดําเนินงาน
การตลาด เป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสมการตลาดที่
เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด
Kotler (2003, p. 24) ได้กล่าวถึง ความหมายของ ส่วนประสมการตลาด ว่า
“กิจกรรมทั้งหมดที่สามารถสร้างขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกและก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนทีม่ งุ่ ต่อการสนองความต้องการของมนุษย์เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ หรือหมายถึง ทุกๆ
กิจกรรมของบุคคลและองค์กรที่ใช้เพื่อค้นหา และกิจกรรมทั้งหมดของธุรกิจที่จะกําหนดขึ้นเพื่อการ
วางแผน การกําหนดราคา การส่งเสริมการตลาด และการจําหน่าย คุณค่าในผลิตภัณฑ์ การบริการ
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และความคิดไปยังตลาดกลุ่มเป้าหมายเพื่อจะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือจะหมายถึง
กระบวนการในการวางแผน และกระบวนการจัดการบริหารความคิด การตั้งราคา การส่งเสริม
การตลาด การจัดจําหน่ายสินค้า การบริการและด้านความคิด เพื่อสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยน โดย
จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและเพื่อสนองความพึงพอใจของบุคคล”
1.8.6 ความต้องการ
Bannock, Baxter & Rees (1985) ได้กล่าวถึงความหมายของความต้องการไว้ว่า
“ความต้องการสินค้าและบริการ โดยอุปสงค์สําหรับสินค้าและบริการชนิดใดชนิด
หนึ่ง หมายถึงจํานวนต่างๆของสินค้าและบริการชนิดนั้น ที่ผู้บริโภคต้องการซื้อในระยะเวลาใด เวลา
หนึ่ง ณ ระดับราคาต่างๆของสินค้า และบริการชนิดนั้นความต้องการในแง่ของอุปสงค์นี้เป็นความ
ต้องการที่มีอํานาจซื้อ คือ เมื่อผู้บริโภคต้องการจะซื้อก็จะต้องมีเงินเพียงพอ และมีความเต็มใจที่จะ
จ่ายเงินซื้อสินค้าบริการนั้นๆด้วย จึงจะถือว่าเป็นอุปสงค์สําหรับสินค้าและบริการ”

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยเรือ่ ง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของคน
กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ใน ผู้วิจัยขอลําดับกรอบแนวความคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก่อนอธิบายถึงรายละเอียดของแต่ละแนวความคิด ดังต่อไปนี้
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
2.2 แนวความคิดตราสินค้าและภาพลักษณ์องค์กร
2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
2.4 แนวความคิดส่วนประสมการตลาด
2.5 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวังลูกค้าในการความต้องการซื้อ
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้เรียงลําดับความรู้เข้าใจของการวิจัยครั้งนี้ โดยเริ่มจากข้อมูลที่เกีย่ วกับบริษัท แสนสิริ
จํากัด (มหาชน) เพื่อทราบถึงที่มาของบริษัทมีการดําเนินงานประกอบธุรกิจอย่างไร ตราสินค้าและ
ภาพลักษณ์ ทัศนคติของบริษัทฯ ก่อนจะอธิบายถึงแนวความคิดการตลาด ซึ่งเป็นความหมายของ
การตลาด ส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อผูบ้ ริโภค
รวมไปถึงการตลาดแบบครบวงจรซึ่งเป็นการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดร่วมกัน เพื่อ
สร้างให้เกิดผลกระทบทางการรับรู้ของผู้บริโภคที่ดี หรือเป็นการประสมประสานของการสื่อสาร
การตลาดหลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะสม จากนั้นจึงจะเชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการ
แนวความคิดการวางกลยุทธ์การตลาด เพื่อนํามาอธิบายถึงรายละเอียดของแนวทางการทําการตลาด
ในเชิงลึก และจะนําเข้าสู่แนวความคิดตราสินค้าและภาพลักษณ์องค์กร ว่ามีความสําคัญอย่างไรบ้าง
และมีวิธีการใดบ้างที่สามารถสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์ขององค์กรได้ และสุดท้ายจะเป็น
การศึกษาถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้าและภาพลักษณ์ขององค์กร ทัศนคติ ส่วนประสม
การตลาด และปัจจัยในความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ขององค์กร

10

2.1 ข้อมูลเกีย่ วกับบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลจากเว็บไซด์ แสนสิริ (วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2527 ประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยได้จดทะเบียน
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัดเมื่อปี 2538 และนําหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2539
กลุ่มบริษัทแสนสิริมีการประกอบธุรกิจหลักแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ อันได้แก่
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์: ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายหลากหลาย
รูปแบบผลิตภัณฑ์ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ โฮมออฟฟิศ และคอนโดมิเนียม
ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์: ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าซึ่งก่อให้เกิดรายรับอย่าง
ต่อเนื่อง แบ่งเป็นอาคารสํานักงานให้เช่า 2 แห่ง ได้แก่ อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา และอาคาร
ภักดี ถนนวิทยุ นอกจากนี้ แสนสิริยังมีโครงการขายสิทธิการเช่าอีก 2 แห่ง ประกอบด้วย โครงการ
ซัน สแควร์ สีลม ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ และโครงการ บ้านแสนสิริ ซึ่งมีลกั ษณะเป็นอาคารที่พักอาศัย
ทั้งนี้แสนสิริ
มีความโดดเด่นในเรื่องดีไซน์ และแบรนด์โดยมีการปรับเปลี่ยนโลโก้ในปี พ.ศ. 2554
2554
เปิดตัวตราสัญลักษณ์ใหม่ของบริษัทเพื่อยกระดับแบรนดแสนสิริเหนือคูแข
่ ง
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) นับเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายแรก ที่ออกบัตร
เครดิตร่วมกับธนาคารพาณิชย์ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เพื่อมอบสิทธิประโยชน์และ
บริการพิเศษแก่ลูกค้า
บริษัท ที.เอส.สตาร์ จํากัด ซึง่ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภท Holding Company
โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน (กรรมการผูจั้ ดการใหญ่ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) เป็นกรรมการ
และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ดังกล่าว ได้ทําการซื้อหุ้นจากกองทุนต่างชาติ เป็นจํานวนทั้งสิ้น
318,174,400 หุ้น เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในแสนสิริ จากเดิมร้อยละ 2.52 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
24.10 ของทุนที่เรียกชําระแล้ว ส่งผลให้กลุ่มนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นผู้ถอื หุ้นรายใหญ่อันดับแรกของ
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 เป็นต้นมา
2552
Trendy Plan Investment Limited เป็นผู้ถือหุนรายใหญ่
้
อันดับแรกโดยมีสัดส่วนการถือหุ้น
อยู่ที่ร้อยละ 13.46 ของทุนทีช่ ําระแล้ว
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2551
บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จํากัด (มหาชน) หรือ N-park ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับแรกของ
แสนสิริ ในขณะนั้น โดยถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 24.9 ได้ทําการขายหุ้นแสนสิริ ให้กับกลุ่มผูล้ งทุนจาก
ฮ่องกงภายใต้การนําของ ดร.อัลลิน่า ซาลิม ซึ่งจากการขายหุ้นดังกล่าว เป็นผลให้ N-park ลดสัดส่วน
การถือหุ้นแสนสิริ ลงเหลือเพียงร้อยละ 4.26 ของหุ้นที่เรียกชําระแล้ว และไม่อยู่ในฐานะของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่อันดับแรกของแสนสิริอีกต่อไป โครงการบ้านแสนสิริ สุขุมวิท ซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยว
ระดับสูงของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัล “Asia’s Best Residential Project of
the year 2006” จาก Asia Pacific Commercial Real Estate Award
2550
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แปซิฟคิ ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จํากัด
(“แปซิฟิค”) ในสัดส่วนร้อยละ 85 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็น
บริษัทย่อยของแสนสิริ ซึ่งจะลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทสํานักงานให้เช่า
ทั้งนี้ แปซิฟิคเป็นเจ้าของสิทธิการเช่าในอาคารสํานักงานให้เช่า สูง 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง ชื่อ
“อาคารภักดี” ตั้งอยู่เลขที่ 2/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึง่ ตัองอยู่ใน
ทําเลที่ดี โดยมีพื้นที่เช่ารวมประมาณ 8,448 ตารางเมตร
2549
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ได้เข่าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปภานัน จํากัด ในสัดส่วนร้อยละ
100 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ และ
สร้างผลประโยชน์ร่วม (Synergy) กับธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งได้แก ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ
ธุรกิจโรงแรมบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ได้ลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท แสนสิริ เวนเจอร จํากัด
(“SV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ด้วยการซื้อหุ้นสามัญของ SV ทั้งหมดที่บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท
แมเนจเมนท์ จํากัด ถืออยู่ร้อยละ 49 ของทุนที่ชําระแล้วของ SV โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ
2548
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ได้ตกลงจําหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ริชชี่ โฮลดิ้ง
อัลลายแอนซ์ จํากัด (ซึ่งเป็นเจาของโรงแรมโซฟเทล สีลม กรุงเทพฯ) ให้แก่ บริษัท แอลจีอาร์
(ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทในเครือของ LaSalle Asia Opportunity II S.A.R.L) ซึ่งสามารถสร้าง
กระแสเงินสดสุทธิเป็นมูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาท โดยเงินที่ได้จากการจําหน่ายหุ้นดังกล่าว ส่วนหนี่ง
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นําไปลดภาระเงินกูสถาบันการเงินเพื่อเพิ่มวินัยทางการเงิน โดยการปรับลดสัดส่วนหนี้ต่อทุนให้ต่ําลง
อันทําให้สถานะทางการเงินของบริษัทแข็งแกร่งขึ้น
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บ้านแสนสิริ (SIRIPF) จัดตั้งโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด ได้ซื้อทรัพย์สินโครงการเพื่อเช่า “บ้านแสนสิริ สุขุมวิท” จํานวน 25
หลัง มูลค่า 850 ล้านบาท ซึ่งกองทุนนี้มีสิทธิในการขายทรัพย์สินดังกล่าวคืนให้กับบริษทั แสนสิริ
จํากัด (มหาชน) (Put Option) ณ ปลายปีที่ 5 ด้วยราคาที่ซื้อ ณ วันปัจจุบัน
2547
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) เพิ่มทุนขึ้นอีกประมาณ 2,946 ล้านบาท โดยเสนอขายหุ้นใหม่
ให้แกผู้ถือหุนเดิ
้ มในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาหุน้ ละ 5 บาท ซึง่ บริษัทฯ ได้นํา
เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอรวิส จํากัด เปิด
ให้บริการข้อมูลที่อยูอาศั
่ ยผ่านเครือข่าย AIS โดยเปิดบริการภายใต้ชื่อ "Home and I"
2545 - 2546
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ลงทุนเพิ่มขึน้ ในธุรกิจโรงแรม อพาร์ตเมนต์ และอาคารพาณิชย์
ให้เช่า ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใจกลางย่านธุรกิจที่สําคัญโดยเป็นการลงทุนโดยตรงและในรูปของการเข้าถือ
หุ้นและร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ
2544
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ประสบความสําเร็จจากการเปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยวแห่งแรก
คือ โครงการนาราสิริ วัชรพล
2543
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับต้นๆ ที่ทําการปรับ
โครงสร้างหนี้เสร็จสิ้น ภายหลังจากเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2540 บริษัท แสนสิริ จํากัด
(มหาชน) ได้ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจครั้งยิ่งใหญ่จากเดิมที่เป็นการพัฒนาอาคารสูงในเขตใจ
กลางเมืองไปสู่การพัฒนาที่ดินแนวราบ อันได้แก โครงการบ้านจัดสรร และมีการขยายโครงการ
จัดสรรบ้านและที่ดินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2542
ผู้ร่วมทุนจากต่างประเทศ คือ สตาร์วูด ไทยแลนด์ คอรเปอเรชั่น (ซึ่งอยู่ในกลุ่มสตาร์วูด
แคปปิตอล กรุป๊ แอล. แอล. ซี.) ไดจัดตั้งกองทุนเปิดสตาร์วูด ไทยแลนด์ คันทรี 1 และเขาร่วมกับ
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ และชนะการประมูลทรัพย์สินครั้งที่ 12
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ที่จัดโดยองค์กรเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือ ปรส.
2541
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ได้ขยายการประกอบธุรกิจไปยังด้านงานบริหารอาคาร บริหาร
ทรัพย์สิน และการขาย โดยจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดําเนินธุรกิจดังกล่าว ภายใต้ชื่อ บริษัท พลัส พร็อพ
เพอรตี้ จํากัด อันส่งผลให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมครบวงจรมากยิ่งขึ้น และส่วนหนึ่ง
ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มอันเป็นการส่งเสริมโครงการที่อยู่ในการพัฒนาของบริษัทด้วย
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายแรกของประเทศไทยที่ได้
รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ ISO 9001: 2000 จาก BVQI
2540
ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทสี่ ุดในรอบหลายทศวรรษ
โดยบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ตัดสินใจขายโครงการทั้งหมดออกสู่ตลาดและดําเนินการแก้ไข
และชําระหนี้ทงั้ หมดที่มีอย่างรวดเร็ว
2539
หุ้นสามัญของบริษัทไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกําหนดวันเริ่มทําการซื้อ
ขายได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2539 เป็นต้นไป พร้อมทั้งจัดตั้งบริษัทในเครือ คือ บริษัท พลัส
พร็อพเพอรตี้ จํากัด ผู้ให้บริการด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจนายหน้าซื้อ
ขายอสังหาริมทรัพย์
2538
จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท มหาชนจํากัด ในนาม “บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)”
เมื่อ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2538 และเพิ่มทุนจดทะเบียนหนี้อีก 100 ล้านบาท รวมเป็นทุนจด
ทะเบียนทั้งสิน 645.5 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 10 ล้านหุ้น เพื่อทําการเสนอขาย
ต่อประชาชน
2537
ผู้ถือหุนของกลุ
้
่มล่ําซ่ําได้เข้ามาถือหุ้นจํานวนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท แสน
สําราญ โฮลดิ่ง จํากัด และได้ทําการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น "บริษัท แสนสิริ จํากัด"
2536
บริษัท แสนสําราญ โฮลดิ้ง จํากัด เปิดตัวโครงการอาคารพักอาศัย “บ้านแสนสิร”ิ ในซอย
มหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดําริ ซึ่งเป็นพื้นที่เช่าจากสํานักงานพระคลังข้างที่ โดยมีมูลค่าเงินลงทุน
ประมาณ 615 ล้านบาท
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2531
บริษัท แสนสําราญ จํากัด ได้เริ่มเข้าสูธุ่ รกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการแรก คือ โครง
การบ้านไข่มุก ซึ่งเป็นอาคารชุดริมหาดหัวหิน มีมูลค่าต้นทุนโครงการประมาณ 250 ล้านบาท และ
ประสบความสําเร็จอย่างสูง ทําให้ บริษัท แสนสําราญ โฮลดิ้ง จํากัด ได้มีชื่อเสียงเป็นที่รจัู้ กของลูกค้า
ในด้านของการพัฒนาโครงการคุณภาพในตลาดระดับสูง
2527
จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2527 ในนามบริษัท แสนสําราญ โฮ
ลดิ้ง จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท โดยมีผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทคือ กลุมจู
่ ตระกูล
และมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับตราสินค้าและภาพลักษณ์
ตราสินค้าและภาพลักษณ์ (Image) นั้นมีความสําคัญต่อการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างมาก
เนื่องจากการประชาสัมพันธ์นั้นเป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์และเป็นงานที่มีการช่วยในส่วน
เสริมสร้างภาพลักษณ์ต่อหน่วยงานสถาบัน หรือองค์กรต่างๆ ให้มีภาพลักษณ์ที่ดี (Good Image) ต่อ
ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนผู้บริโภค เพื่อผลแห่งชื่อเสียง ความเชื่อและศรัทธาจากประชาชน
ผู้บริโภคที่มีต่อองค์กรหรือสถาบัน (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2540, หน้า 81)
ความหมายของคําว่าภาพลักษณ์จึง หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ของเราซึ่งอาจจะเป็น
ภาพที่มีต่อสิ่งมีชีวิตหรืออาจจะไม่มีก็ได้ เช่น ภาพที่มีต่อบุคคล (Person) ขององค์กร (Organization)
ฯลฯ และภาพดังกล่าวนี้ อาจจะเกิดเป็นภาพ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สร้างให้เกิดขึ้นแก่จิตใจเราหรืออาจ
เป็นภาพที่เราสามารถนึกสร้างขึ้นมาเองก็ได้
Kotler (2000, p. 533) ปรมาจารย์ด้านการตลาดอธิบายถึงคําว่า
“ภาพลักษณ์ (Image) ว่าเป็นองค์รวมของความเชื่อ ทางความคิด ด้านความประทับใจที่บุคคล
นั้นๆมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทัศนคติและการกระทําใด ๆก็แล้วแต่ ที่คนเรามีผลต่อสิ่งนั้นๆ มักจะมีความ
เกี่ยวพันอย่างสูงกับต่อภาพลักษณ์สิ่งนั้น ๆ”
Jefkins (1993, pp. 21-22) นักประชาสัมพันธ์ชาวอังกฤษได้อธิบายต่อภาพลักษณ์ต่อองค์กร
ธุรกิจไว้ว่า
“ภาพลักษณ์ต่อบริษัทหรือภาพลักษณ์ต่อองค์กรธุรกิจ (Corporate Image) คือภาพของ
องค์กรใดองค์กรหนึ่ง ซึ่งหมายรวมทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับองค์กรที่ประชาชนรู้จักเข้าใจ และได้มี
ประสบการณ์ในการสร้างภาพลักษณ์ต่อองค์กรนั้น ส่วนหนึ่งกระทําได้โดยอาศัยการนําเสนอ
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อัตลักษณ์ขององค์กร (Corporate Identity) ซึ่งปรากฏแก่สายตาคนทั่วไปได้ง่าย เช่น สัญลักษณ์
เครื่องแบบ ฯลฯ”
Anderson & Rubin (1986, p. 53) กล่าวว่า
ภาพลักษณ์นั้นเป็นการรับรู้ของผู้บริโภคที่เกี่ยวกับองค์กรทั้งหมด โดยองค์กรก็จะนํามา
เปรียบเทียบเสมือนคน ซึ่งย่อมจะมีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ต่างกันไป การสร้างภาพลักษณ์ เป็น
แนวคิดที่องค์กรในธุรกิจต่างคํานึงตระหนักถึงความสําคัญอย่างมาก โดยพยายามนํามาพัฒนากลยุทธ์
ในการสร้างภาพลักษณ์อย่างเป็นระบบ จากเดิมที่อาศัยการประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือหลักนั้น มา
เป็นการประยุกต์และผสมผสานกลยุทธ์การสื่อสารต่างๆหลากหลายรูปแบบ โดยใช้เทคนิควิธีการต่าง
ๆ อย่างเป็นเอกภาพเพื่อช่วยสนับสนุนการดําเนินงานสู่เป้าหมายภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ต่อองค์กร
โดยแบ่งภาพลักษณ์ออกเป็น 6 ลักษณะคือ
1. ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่จําลองขึ้นมา ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่จะเกิดจากการ
วางแผนที่ประกอบกันขึ้นมา เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์บางอย่างที่กําหนดไว้ เช่น วัตถุประสงค์
การประชาสัมพันธ์ ดังนั้นภาพลักษณ์จึงเกิดจากการวางแผนประชาสัมพันธ์ การกําหนดกระบวนการ
และกลยุทธ์ต่าง ๆ เป็นอย่างดี และขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์และข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับองค์การ
สินค้าหรือบริการที่ประชาชนผู้บริโภคได้รับ และสิ่งเหล่านีจ้ ะก่อเกิดขึ้นเป็นความประทับใจ ซึ่งอาจจะ
เป็นความประทับใจที่ดีหรืออาจจะไม่ดีก็ได้ แล้วแต่พฤติกรรมขององค์การ หรือการผลิตสินค้าหรือ
ให้บริการขององค์กรนั้นๆ
2. ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เชื่อถือได้ เป็นการสร้างภาพในจิตใจของคนเราที่เกี่ยวกับบุคคล
องค์กร สถาบันหรือสิ่งต่าง ๆ ให้มั่นคงให้เป็นที่ยอมรับ โดยอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็น
สิ่งสําคัญมากทีส่ ุด การสร้างภาพลักษณ์จะไม่ก่อเกิดผลใด ๆ ถ้าไม่มีความน่าเชื่อถือในบุคคลนั้นๆหรือ
องค์กร สถาบันนั้นๆ
3. ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่อยู่นิ่งและรับรู้ได้ ภาพลักษณ์ต้องเป็นสิ่งที่ไม่ขัดแย้งกับความเป็นจริง
ถึงแม้ว่าภาพลักษณ์จะไม่ใช่ความเป็นจริงก็ตาม แต่ภาพลักษณ์จะต้องถูกนําเสนอให้สอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกับความเป็นจริง นั่นคือ ปรัชญา นโยบายของการดําเนินงาน ประพฤติกรรม
ปฏิบัติ รวมทั้งคุณภาพของสินค้าและการบริการ
4. ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจน ภาพลักษณ์นั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึน้ จากสิ่งที่เป็น
นามธรรมให้เป็นรูปธรรม ซึ่งอาจเรียกได้ว่า เป็นการสร้างจินตนาการรูปธรรมเพื่อตอบสนองดึงดูดใจ
และความรู้สึกทางอารมณ์ได้อย่างชัดเจนต่อกลุ่มประชาชนผู้บริโภค จะต้องชัดเจนและง่ายต่อการ
เข้าใจและจดจํา และมีความแตกต่างกัน จะทําให้สื่อความหมายได้ครบถ้วนตามที่ต้องการ
5. ภาพลักษณ์ต้องเป็นสิ่งที่ถูกทําให้ดูง่ายแก่การเข้าใจและแตกต่าง ซึ่งต้องชัดเจน ง่ายแก่
การทําความเข้าใจและการจดจํา มีความแตกต่างที่มีความโดดเด่น แต่สามารถสื่อความหมายได้
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ครบถ้วนตามที่ต้องการ เช่น เครื่องหมาย (Logo) คําขวัญ (Slogan) ซึ่งก็คือ การสร้างภาพลักษณ์ให้มี
ความโดดเด่นที่แตกต่างนั่นเอง
6. ภาพลักษณ์มีความหมายและแง่มุม เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ กล่าวคือ เรา
สามารถเปลี่ยนจากภาพลักษณ์ที่ดีไปเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดี หรือเปลี่ยนจากภาพลักษณ์ที่ไม่ดีไปเป็น
ภาพลักษณ์ที่ดีได้ อันเนื่องจากสภาพการณ์ภายในหรือปัจจัยภายนอกองค์การมากระทบ ดังนั้นองค์กร
ต่าง ๆ จึงต้องมีการทําการสํารวจภาพลักษณ์ปัจจุบันขององค์กรอย่างสม่ําเสมอเพื่อจะได้ทราบว่า
ภาพลักษณ์ต่อองค์กรนั้นเป็นอย่างไร รวมถึงสินค้าและการบริการด้วยเพื่อจะได้ส่งผลต่อการส่งเสริม
และรักษา หรือแก้ไขภาพลักษณ์ที่ดีให้อยู่คอู่ งค์กร สินค้าและการบริการตลอดไป ภาพลักษณ์ใน
บางครั้งนั้น อาจเป็นสิ่งที่ดูเหมือนความกํากวม ที่มลี ักษณะที่ก้ํากึ่งระหว่างความคาดหวังกับความเป็น
จริงมาบรรจบกัน
สรุปว่า ภาพลักษณ์นั้นจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอย่างมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความ
ประทับใจ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ และถูกยอมรับจากสาธารณชนโดยทั่วไป ซึ่งภาพลักษณ์นั้นจะมี
ส่วนผสมที่มีมติ ิส่วนตัว และมิติสาธารณะ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์เฉพาะตัว โดยมีส่วนร่วมกันในแง่ของ
ความเป็นภาพลักษณ์สาธารณะ
ประเภทของภาพลักษณ์
Anderson & Rubin (1986, p. 53) กล่าวว่า
เนื่องจากภาพลักษณ์เป็นความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจของผู้คิด ซึ่งแยกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้
หลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะและเป้าหมายดังนี้
1. ภาพลักษณ์ต่อบริษัท (Corporate Image) คือ ภาพที่ก่อเกิดขึ้นในจิตใจของประชาชน
ผู้บริโภค ที่มีตอ่ หน่วยงานธุรกิจหรือบริษัทแห่งใดแห่งหนึง่ ภาพลักษณ์ดังกล่าวนี้จะหมายรวมไปถึง
ด้านการบริหารการจัดการของบริษัทแห่งนั้นด้วย และจะหมายรวมไปถึงสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการ
บริการ ที่บริษทั นั้นจําหน่าย ฉะนั้น คําว่า ภาพลักษณ์ต่อบริษัท (Corporate Image) จึงมีความหมาย
ค่อนข้างกว้างและยังสามารถหมายรวมถึงตัวหน่วยงานธุรกิจ ฝ่ายจัดการและสินค้าหรือการบริการ
ของบริษัทแห่งนั้นอีกด้วย
2. ภาพลักษณ์ต่อสถาบันหรือองค์กร (Institutional Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ
ของประชาชนผู้บริโภค ที่มีตอ่ สถาบันหรือองค์กร ซึ่งโดยมากจะเน้นไปในทางด้านตัวสถาบันหรือ
องค์กรเพียงอย่างเดียว จะไม่รวมถึงสินค้าและการบริการที่จําหน่าย
3. ภาพลักษณ์ต่อสินค้าหรือบริการ (Product/ Service Image) คือภาพที่เกิดขึ้นภายใน
จิตใจของประชาชนผู้บิโภคที่มีต่อสินค้า และการบริการของบริษัทเพียงอย่างเดียว โดยไม่รวมถึงตัว
องค์กรหรือบริษัท
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4. ภาพลักษณ์ที่มีต่อสินค้าตราใดตราหนึ่ง (Brand Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ
ของประชาชนที่มีต่อสินค้ายีห่ ้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือตราสินค้า (Brand) ใดตราหนึ่ง หรือเครื่องหมาย
การค้า (Trademark) ใดเครื่องหมายหนึ่ง ส่วนมากมักจะใช้ในการโฆษณา (Advertising) และการ
ส่งเสริมการจําหน่าย (Sale Promotion)
ฉะนั้น ภาพลักษณ์ที่มีต่อตราสินค้าตราใดตราหนึ่ง จึงเป็นภาพภายในจิตใจของผู้บริโภคที่ได้รับ
การปลูกฝังอย่างมั่นคงในด้านความรู้สึกนึกคิดต่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตราสินค้าใดตราหนึ่ง นอกจากนี้
ภาพในใจของตราแห่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ อาจจะเป็นภาพที่ให้ความรู้สกึ นึกคิดต่อประชาชนผู้บริโภค
ว่า เป็นสินค้าที่ทันสมัยหรือล้าสมัย เป็นสินค้าสําหรับผู้ทมี่ ีรสนิยมสูงหรือธรรมดา สําหรับวัยรุ่นหรือวัย
ผู้สูงอายุ สําหรับสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษ สินค้านั้นจะมีความคงทนต่อการใช้งานหรือไม่ คุ้มค่า
หรือไม่คุ้มค่ากับราคาของสินค้านั้น เป็นต้น
การสร้างภาพลักษณ์ต่อตราหรือยี่ห้อ (Brand Image) อาจจะทําได้โดยอาศัยการออกแบบ
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ หีบห่อ ตรายี่ห้อ สีสัน สื่อที่ใช้ในการโฆษณา การแสดงที่ระบุตราสินค้าหรือยี่ห้อ
ผ่านสื่อโฆษณาต่าง ๆ เนื้อหาและรูปแบบของการโฆษณา รวมไปถึงภาพต่าง ๆ ผังโฆษณา สิ่งพิมพ์
งานศิลป์ เป็นต้น องค์ประกอบเหล่านี้ต้องนํามาทําการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในทันที ถ้าเราทราบ
ว่า ภาพลักษณ์ต่อยี่ห้อ (Brand Image) เป็นไปในทางที่สอ่ ว่าจะกระทบต่อชื่อเสียง ความศรัทธา หรือ
ยอดขายของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ภาพลักษณ์ต่อตรายี่ห้อ (Brand Image) นั้นควรจะมีความโดด
เด่นเป็นพิเศษ และมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองที่ไม่เหมือนใคร จึงจะทําให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นอยู่
เหนือการแข่งขันจากบริษัทคู่แข่งรายอื่น ๆ และสามารถดํารงอยู่ในความทรงจําและจิตใจของ
ประชาชนผู้บริโภคอย่างยาวนาน
วิรัช ลภิรัตนกุล (2540, หน้า 81-83) ได้กล่าวไว้ว่า
องค์ประกอบของภาพลักษณ์ สามารถแยกได้เป็น 4 ส่วน แต่ในความเป็นจริงองค์ประกอบทั้ง
4 ส่วนนี้ คือ
1. องค์ประกอบเชิงการรับรู้ (Perceptual Component) เป็นสิ่งที่บุคคลได้จากการสังเกต
โดยตรง และนําสิ่งนั้นไปสู่การรับรู้ สิ่งที่ถูกรับรู้นี้อาจจะเป็นตัวบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ ความคิด
หรือสิ่งของต่าง ๆ เราจะได้ภาพของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เหล่านั้น โดยผ่านการรับรู้เป็นเบื้องต้น
2. องค์ประกอบเชิงความรู้ (Cognitive Component) ได้แก่ ส่วนที่เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับ
ลักษณะ ประเภท ความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ ที่ได้จากการสังเกตและการรับรู้
3. องค์ประกอบเชิงความรู้สึก (Affective Component) ได้แก่ ความรู้สกึ ของตัวบุคคลที่มีต่อ
สิ่งต่าง ๆ อาจจะเป็นความรู้สึกที่ผูกพันยอมรับหรือไม่ยอมรับ ชอบหรือไม่ชอบก็ได้
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4. องค์ประกอบเชิงการกระทํา (Conative Component) เป็นความมุ่งหมายหรือเจตนาที่เป็น
แนวทางในการปฏิบัติตอบโต้สิ่งเร้าเหล่านั้น โดยจะเป็นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเชิง
ความรู้และความรู้สึก องค์ประกอบเชิงการรับรู้ เชิงความรู้ เชิงความรู้สึก และเชิงการกระทํานี้จะ
ผสมผสานกันเป็นภาพที่บุคคลได้มีประสบการณ์ในโลก ดังนั้น ภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจจึงส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์โดยตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งกว่าผู้บริโภคเป้าหมาย (Target Consumer) แต่
ละราย จะเปลีย่ นฐานะมาเป็นลูกค้า (Customer) นั้น จะต้องผ่านการรับรู้ (Perception) จนเกิด
ความรู้ (Knowledge) และความรู้สึก (Affection) ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์และองค์กรธุรกิจ จนกระทั่งเกิด
พฤติกรรมการซื้อ (Buying) มาบริโภคในทีส่ ุด
พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (2540, หน้า 107-108) ได้กล่าวถึง
การกําหนดภาพลักษณ์ตามกรอบทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ทัง้ 4
ส่วน รวมไปถึงด้านการบริการ และด้านองค์กร จําแนกได้ดังนี้
1. ด้านสินค้าหรือการบริการที่จําหน่าย เช่น สินค้าที่มคี ณ
ุ ภาพดี สินค้าที่มีความทันสมัย
สินค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น
2. ด้านราคา โดยปกติผู้บริโภคจะเริ่มต้น คือ
การคํานึงถึงราคาของสินค้า หรือค่าการ
บริการที่มีความเหมาะสม แต่ในสภาวะการแข่งขันที่มากขึ้น สําหรับตลาดสินค้าในบางจําพวก
เป้าหมายของภาพลักษณ์ด้านราคาอาจจะต้องปรับตัว นั่นคือราคาที่ย่อมเยา
3. ด้านช่องทางการกระจายสินค้า จะมุ่งในประเด็นเรื่องสถานที่จําหน่ายและผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เช่น ตัวแทนจําหน่ายที่ครอบคลุมและทั่วถึง เป็นต้น
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด อาจจําแนกเป็นส่วนย่อย ๆ คือ
4.1 ภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อกิจกรรมการสื่อสารการตลาด เช่น ด้านสื่อโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ ในแง่ของข่าวสารก็ต้องมีความเป็นเอกภาพที่จริงใจไม่โอ้อวด
4.2 ภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในแง่ของรูปแบบและ
อรรถประโยชน์ต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึงกิจกรรมและอุปกรณ์การส่งเสริมการขายว่ามีความ
ทันสมัยและความเหมาะสมกับตัวสินค้า เช่น แคตตาล๊อก พรีเซนเตอร์ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม
ความประทับใจของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือการบริการนั้น บางครั้งก็ไม่ได้เกิด
จากจุดแข็งด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์เพียงส่วนอย่างเดียว หากยังต้องขึ้นอยู่กับส่วนที่เป็นคุณค่า
เพิ่มอีกด้วย
5. ด้านการบริการ ประสิทธิภาพการบริการนั้น เกิดขึ้นสองส่วนหลักๆคือ พนักงานบริการ
และระบบการบริการ ธุรกิจนั้นๆจึงจําเป็นต้องพัฒนาทั้งระบบการบริการ เพื่อให้มีความทันสมัย
ความก้าวหน้า รวดเร็ว และและถูกต้องแม่นยํา พร้อม ๆ กับความเชี่ยวชาญ คล่องแคล่ว สุภาพ มี
บุคลิกภาพและอัธยาศัยไมตรีอันดีของพนักงานบริการ เพื่อให้บรรลุในการสร้างภาพลักษณ์ด้านบริการ
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6. ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านองค์การ ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว หรืออัตลักษณ์
(Identity) ของแต่ละองค์กรธุรกิจ โดยจะยึดแนวคิดในเป็น “องค์การที่ดีของสังคม” (Good
Corporate Citizen) เช่น ภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมของ
เจ้าของธุรกิจและผู้บริหาร ความมั่นคงก้าวหน้าของกิจการ ความทันสมัยและก้าวหน้าทางวิทยาการ
ของธุรกิจ ความรอบรู้ความสามารถรวมถึงประสิทธิภาพการทางาน และมนุษย์สัมพันธ์ของพนักงาน
ความมีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม การทําคุณประโยชน์แก่สังคม
Schultz & Schultz (2004, pp. 301-304) กล่าวว่า ตราสินค้าหมายถึง ชื่อ เครื่องหมาย
ทางการค้า สัญลักษณ์หรือการออกแบบต่าง ๆ ที่เป็นการระบุถึงสินค้าหรือบริการของผู้ขาย และเพื่อ
ทําให้สินค้าของตนเองแตกต่างจากคู่แข่งขัน ในขณะทีใ่ ห้ความหมายของตราสินค้า ว่าเป็น
เครื่องหมายทางการค้าที่ต้องมีการจัดการผ่านความชํานาญในการส่งเสริมการตลาด และทําให้เข้าไป
อยู่ในใจของลูกค้าเพื่อให้เกิดการยอมรับในคุณค่าและคุณสมบัติที่กําหนดไว้ทั้งสิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัส
ไม่ได้ ส่วนสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้ความหมาย ของตราสินค้าว่าเป็นชื่อ การตั้งชื่อ
เครื่องหมาย สัญลักษณ์ การออกแบบหรือการรวมกันทั้งหมดและตราสินค้ายังเป็นมากกว่าที่กล่าวมา
แล้วคือเป็นการให้คําสัญญาของบริษัทที่มีต่อลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์ที่ทําออกไปจะถูกถ่ายทอดและ
ดําเนินการอย่างไรให้เหมาะสมกับธุรกิจได้สรุปมุมมองเกีย่ วกับตราสินค้าไว้ 3 มุมมอง ดังนี้
1. ตราสินค้ากับประโยชน์ในการป้องกันด้านกฎหมายตราสินค้า ซึ่งอาจจะเป็นชื่อ คําอธิบาย
สัญลักษณ์ หรือตราสัญลักษณ์ของบริษัท หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์หรือแม้กระทั่ง การโฆษณาที่เกี่ยวข้อง
กับตราสินค้าสามารถป้องกันได้ในด้านของกฎหมาย การจดทะเบียน ยินยอมเป็นเจ้าของซึ่งสามารถ
ใช้เป็นข้อบังคับด้านกฎหมาย การจดทะเบียนทําให้ตราสินค้า นําไปสู่ความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์
และความเป็นเจ้าของและที่สาํ คัญคือการสร้างตราสินค้าที่มีลักษณะผูกขาดโดยใช้กฎหมายมาช่วย
สําหรับองค์กรที่เป็นเจ้าของไม่เช่นนั้น ตราสินค้าอื่น ๆ ก็จะสามารถออกตราสินค้าในลักษณะที่
เหมือนกันได้
2. ตราสินค้ากับประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือ
กลุ่มเป้าหมายสามารถกระทําได้โดยผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่หลากหลายซึ่งสามารถป้องกันการ
โจมตีจากคู่แข่งขันได้ แต่ไม่ได้ทําให้ลักษณะของสินค้าหรือบริการ มีความแตกต่างกันออกไป หากแต่
สามารถสร้างความสัมพันธ์ทางด้านอารมณ์และบทบาท หน้าที่ได้
2.1 คุณสมบัตดิ ้านบทบาทหน้าที่ เช่น
2.1.1 การชี้ให้เห็นถึงความมั่นใจในตราสินค้าและทําให้เกิดการยอมรับโดย
ใช้สี สัญลักษณ์หรือรูปภาพเข้ามาช่วย
2.1.2 ทําให้ลูกค้าเกิดความง่ายในการเลือกสินค้าหรือการบริการโดยการ
สร้างความแตกต่างจากสายผลิตภัณฑ์อื่นหรือตราสินค้าในประเภทเดียวกัน
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2.1.3 เป็นการรับรองถึงแหล่งที่มา หลักฐานของผู้ทําหรือผู้จัดส่งสินค้าหรือ
บริการ
2.1.4 เป็นการยืนยันคุณภาพบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ความมีชื่อเสียง
และการยอมรับที่สร้างโดยเจ้าของตราสินค้า
2.2 ส่วนคุณสมบัติด้านอารมณ์ เช่น
2.2.1 ลูกค้าอุน่ ใจในตัวสินค้าและการบริการที่แสดงออกถึงระดับที่มี
คุณภาพ
2.2.2 มีความสัมพันธ์กับความคิดหรือแนวคิดในการยกระดับสินค้าให้เข้า
ไปอยู่ในใจของลูกค้าหรือกลุ่มที่คาดหวัง เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้สึกที่ชอบมากกว่าคู่แข่งรายอื่น
2.2.3 ต้องค้นพบความปรารถนาของลูกค้าโดยใช้ “เครื่องหมายที่แสดงถึง
การเป็นสมาชิก” โดยมีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องความเชื่อ การยอมรับหรือความคาดหวัง ของ
ผู้ใช้
2.2.4 มีการเตรียมรูปแบบทีใ่ ห้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลใน
ประเด็นของการใช้ตราสินค้า องค์ประกอบเหล่านี้ไม่ได้มีกฎหมายที่คอยสนับสนุนโดยเฉพาะ ดังนั้นจึง
ต้องมีการสร้างตราสินค้าให้เกิดความแข็งแรงในสายสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยทั่วไปแล้วการ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและตราสินค้าที่เกิดขึ้นจะช่วยสนับสนุนรายได้ขององค์กรให้รุดหน้าและ
มั่นคงสืบต่อไป
3. ตราสินค้ากับประโยชน์ทางด้านการเงิน การทําความเข้าใจในเรื่องตราสินค้า นอกจากเป็น
มุมมองทางด้านกฎหมายและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้วยังต้องพิจารณาถึงประโยชน์
ทางด้านการเงินอีกด้วย ซึ่งแนวทางของการสร้างคุณค่าตราสินค้าสําหรับองค์กรมีดังนี้
3.1 รูปแบบของการสร้างตราสินค้าเป็นสิ่งสําคัญซึ่งจะทําให้ตราสินค้านัน้ ยังคงดํารง
อยู่ในตลาดและสามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นทั้งจากลูกค้าปัจจุบันและอนาคต
3.2 ตราสินค้าที่มีการตั้งราคาสูงเนื่องจากความต้องการสร้างคุณค่าให้กบั
ตราสินค้า อีกทั้งยังใช้เพื่อรักษาราคาให้คงอยู่ในเวลาที่ยอดขายถดถอยหรือมีการแข่งขันตราสินค้าที่
รุนแรง
3.3 ความแข็งแรงของตราสินค้าช่วยทําให้เกิดปริมาณการขายที่ดีกว่าการที่ไม่มี ตรา
สินค้า จึงเป็นการเพิ่มปริมาณการเงินของธุรกิจดีขึ้น
3.4 การยินยอมให้ตราสินค้าขยายไปสู่ตลาดใหม่ การจําได้ในชื่อตราสินค้าทําให้ตรา
สินค้านั้น ๆ ง่ายต่อการเข้าสู่ตลาดที่ต้องการ
3.5 ความแข็งแรงของตราสินค้าช่วยให้การแนะนําสินค้าที่จะเข้าสู่ตลาดใหม่ง่ายขึ้น
ซึ่งการแนะนําเพียงเล็กน้อยก็ยังดีกว่าการปล่อยให้ลูกค้าไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้น ๆ

21

3.6 ตราสินค้าสามารถเข้าสู่พนื้ ที่ใหม่ได้เพื่อหาลูกค้ากลุ่มแรกและทําให้เกิดการ
ยอมรับในโลกธุรกิจทั้งนี้เพื่อกําจัดความไม่รู้หรือความไม่มีตราสินค้าของผลิตภัณฑ์
3.7 ความแข็งแกร่งของตราสินค้าสามารถทําให้นักการตลาดและนักสื่อสาร
การตลาดเข้าไปในส่วนใหม่ ๆ ของโลกธุรกิจและยังลดการต่อต้านจากผู้ใช้รายใหม่ได้เป็นอย่างดี
2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
ทัศนคติ (Attitude) ซึ่งหมายถึง ความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เจตคติถือเป็นกิริยา
ท่าที ความรู้สึกรวม ๆ ของบุคคลที่เกิดจากความโน้มเอียงของจิตใจ ซึ่งจะแสดงออกเพื่อตอบโต้ต่อสิ่ง
เร้า โดยจะแสดงออกมาในทางสนับสนุนหรือต่อต้านด้วยก็ได้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2540, หน้า
11–12) และยังมีนักวิชาการอีกหลายท่านได้ให้ความหมายของคําว่า “ทัศนคติ” ไว้ เช่น
ทัศนคติเป็นความรู้สึก และความคิดโดยรวมของตัวบุคคล ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งทางบวกหรือทางลบ ดังนั้น
ความคิดเห็นของบุคคลนั้น สามารถเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงถึงทัศนคติของตัวบุคคล (Thurstone
& Chave, 1966, pp. 6–7)
“ทัศนคติ คือ ความรู้สึก และความคิดเห็นที่มีต่อสิ่งของ ต่อบุคคล สถานการณ์ สถาบัน
ในทางที่จะยอมรับ หรือไม่ยอมรับ ซึ่งมีผลทําให้บุคคลนัน้ ๆจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองด้านพฤติกรรม
อย่างเดียวกันตลอด” (Mun, 1971, p. 77)
“ทัศนคติ เป็นความเชื่อและความรู้สึกที่ทนทาน ซึ่งมักทําให้เรากระทําไปในทิศทางต่างๆนั้น
ๆ ทัศนคติจึงมีองค์ประกอบทั้งในด้านความคิด ด้านอารมณ์ และการกระทํา” (ยงยุทธ์
วงศ์ภิรมย์ศานติ์, 2531, หน้า 179)
“ทัศนคติของผูบ้ ริโภค เป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งต่อนักการตลาด เพราะทัศนคติจะมีผลโดยตรงต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ทัศนคติเป็นความเชื่อ ความรู้สกึ ของบุคคลทีม่ ีต่อบุคคล สิ่งของ การ
กระทํา สภาพการณ์ และอื่นๆ รวมทั้งท่าทีที่แสดงออกทีบ่ ่งบอกถึงสภาพจิตใจที่มีต่อสิง่ ใดสิ่งหนึ่ง หรือ
อาจจะหลายสิ่งที่ส่งผลให้เกิดการกระทบหรือการแสดงออก เกิดเป็นพฤติกรรมทัศนคติ เป็นตัวการ
สําคัญอันหนึ่งที่เป็นเครื่องกําหนดต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งส่วนใหญ่จะแสดงออกมาในลักษณะใน
ด้านของความรู้สึก” (ถวิล ธาราโภชน์, 2532, หน้า 45)
จากการค้นคว้าของนักจิตวิทยาหลายท่านได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคติดังต่อไปนี้
(Allport, 1967) ได้ให้ความหมายว่า
“ทัศนคติ หมายถึง สภาวะของความพร้อมทางด้านจิต ซึ่งเกิดขึ้นได้โดยการอาศัย
ประสบการณ์และสภาวะความพร้อมที่จะเป็นตัวกําหนดทิศทางของปฏิกิริยาของบุคคลที่มีต่อบุคคล
วัตถุสิ่งของ หรือสภาวการณ์ต่าง ๆ”
นพมาศ ธีรเวคิน (2535, หน้า 126) ได้ให้ความหมายของทัศนคติว่า
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“ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด ความเห็น ความเชื่อ และความจริง ซึ่งอาจจะเป็นการ
ประเมินสื่งที่เกี่ยวพันธ์กัน และจะมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดพฤติกรรมชนิดใดชนิดหนึ่งในขั้นต่อๆไป”
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520, หน้า 3) ได้ให้ความหมายของทัศนคติว่า
“ทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็นซึ่งมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ และพร้อมจะมีปฏิกิริยา
เฉพาะต่อสถานการณ์ภายนอก”
สงวน สุทธิอรุณ และคณะ (2520, หน้า 3) ได้ให้ความหมายของทัศนคติว่า
“ทัศนคติ หมายถึง สภาพจิตใจหรือความรู้สกึ นึกคิดของตัวบุคคล หรือความคิดเห็นของ
บุคคลที่มีต่อสิง่ ใดสิ่งหนึ่ง โดยแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาเป็นที่ปรากฏต่อบุคคลหรือต่อ
สาธารณชนก็ตาม ล้วนเป็นการกระทําอันเกิดจากทัศนคติที่มีอยู่ทั้งสิ้น”
กิ่งแก้ว อินหว่าง (2520, หน้า 3) ได้ให้ความหมายของทัศนคติว่า
“ทัศนคติ หมายถึง ความคิดและความเห็นของบุคคล หรือท่าทีที่มีต่อสิง่ ใดสิ่งหนึ่งที่ได้ทราบ
หรือได้เห็นนั้น ก่อให้เกิดความรู้สึกทางด้านอารมณ์ว่าชอบหรือไม่ชอบ และมีแนวโน้มทีจ่ ะทําการ
ตอบสนองต่อสิ่งนั้นๆ ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งในทางสนับสนุนหรืออาจจะต่อต้าน”
ธงชัย สันติวงษ์ (2537, หน้า 160) ได้ให้ความหมายของทัศนคติว่า
“ทัศนคติ หมายถึง สิ่งที่ซึ่งทําให้เราทําการอธิบายด้วยวิธีการอ้างอิงถึงสิ่งที่อยู่ในความนึกคิด
ของผู้บริโภคที่เป็นต้นเหตุทําให้เกิดผลกระทบต่อแบบด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก”
จากความหมายของทัศนคติที่กล่าวมาทั้งหมด พอที่จะสรุปความหมายของทัศนคติได้ดังนี้
“ทัศนคติ หมายถึง เรื่องราวที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล ซึ่งเป็นการจัดระเบียบทางด้าน
แนวความคิด ความเชื่อ อุปนิสัย และสิ่งทีจ่ ูงใจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ ทัศนคติไม่ใช่สิ่งที่มมี า
แต่ต้น ตรงกันข้ามทัศนคตินนั้ จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนได้เกี่ยวข้องอยู่
ด้วยในภายนอก ทัศนคติจะมีลักษณะที่มั่นคงและถาวร ภายหลังจากที่ทัศนคติได้ก่อตัวขึ้นมาแล้วนั้น
จะไม่เป็นภาวะที่เกิดขึ้นแบบเป็นการชั่วคราว และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทันทีทันใดที่ได้รับ
ตัวกระตุ้นที่แตกต่างกันออกไป เพราะทัศนคติที่ก่อตัวขึ้นนั้น จะมีกระบวนการด้านการคิด วิเคราะห์
ประเมินผล และสรุปจัดระเบียบเกิดเป็นความเชื่อ แต่หากจะมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องใช้เวลา
ค่อนข้างมาก
องค์ประกอบของทัศนคติ
Henry (1995, p. 267) ได้เสนอแนวคิดว่าองค์ประกอบของทัศนคติประกอบด้วย 3
องค์ประกอบ คือ
1. ด้านความคิด หรือการรับรู้ เป็นความเชื่อ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
2. ด้านความรู้สึก คือ ความรู้สึกของความชอบ และอารมณ์ที่มีต่อวัตถุนั้น ๆ เช่น อาจเกิด
จากผลการประเมินในคุณสมบัติในหลาย ๆ คุณสมบัติของตัวสินค้าก็ได้
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3. ด้านพฤติกรรม คือ การกระทําหรือการแสดงออกมา หรือ ความโน้มเอียงที่จะซื้อ
ผลิตภัณฑ์
Schiffman & Kanuk (2000, p. 200) ได้ให้ความหมายของทัศนคติว่า
“เป็นความโน้มเอียงที่เกิดจากการเรียนรู้ ทําให้มีพฤติกรรมลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบที่มีต่อ
สิ่งหนึ่ง และได้กําหนดองค์ประกอบทัศนคติไว้ 3 ส่วน ดังนี้
- พฤติกรรม (Conation)
- ความเข้าใจ (Cognition)
- ความรู้สึก (Affective)
องค์ประกอบของทัศนคติ 3 ส่วน ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. ส่วนของในด้านความเข้าใจ คือ ความรู้ การรับรู้ ความเชื่อ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละตัว
บุคคล ซึ่งในส่วนการรับรู้จะได้รับจากประสบการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับในหลายๆแหล่งข้อมูล
และในความรูน้ ี้จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อ (Beliefs)
2. ส่วนของในด้านความรู้สึก (Affective Component) จะสะท้อนทางอารมณ์ (Emotion)
หรือ ความรู้สกึ (Feeling) ของผู้บริโภคที่มีต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ในเรื่องความชอบและ
อารมณ์ที่มีต่อสิ่งนั้น ๆ
3. ส่วนของในด้านพฤติกรรม (Conative Component หรือ Behavior หรือ Doing) จะ
สะท้อนถึง แนวโน้มต่อด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค หรือแนวโน้มในการกระทําที่แสดงออกหรือความ
โน้มเอียงที่จะซื้อสินค้าจากทัศนะคติที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของทัศนคติสรุปได้ว่า ทัศนคตินั้นมี
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซื้ออย่างต่อเนื่องนั้น ผู้บริโภคจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจ มีการรับรู้ และมีความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นๆ ซึ่งจะทําให้เกิดความชอบตามมาและ
จะมีแนวโน้มทีเ่ ป็นไปได้ในการที่จะตัดสินใจซื้อสินค้านั้น ๆ”
คุณลักษณะของทัศนคติ
ทัศนคติ หมายถึง ความโน้มเอียงที่เรียนรู้เพื่อทําให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะทีพ่ ึง
พอใจหรือไม่พึงพอใจที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้ หรืออาจจะหมายถึง การแสดงความรู้สึกที่อยู่ภายในที่จะ
สะท้อนว่าบุคคลนั้นมีความโน้มเอียงต่อบางสิ่งบางอย่าง เช่น ตราสินค้า การบริการ ทัศนคติไม่
สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรงแต่ต้องแสดงว่าให้เห็นว่าบุคคลกล่าวถึงอะไรหรือทําอะไร
ธงชัย สันติวงษ์ (2539) ได้สรุปคุณลักษณะของทัศนคติไว้ดังนี้
1. ทัศนคติเป็นสิ่งที่มีอยู่ภายใน คือ เป็นเรื่องของความนึกคิดที่อยู่ภายในของแต่ละ
ตัวบุคคล
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2. ทัศนคติจะมิใช่สิ่งที่มมี าแต่ต้น แต่เป็นเรื่องราวการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ และ
ทัศนคติจะเกิดจากการประเมินหลังจากที่ได้เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นว่า ทัศนคติที่มีอยู่จะเป็นผลที่
เกิดขึ้นจากการเรียนรู้
3. ทัศนคติจะมีลักษณะมั่นคงถาวร คือ ภายหลังจากที่ทัศนคติได้ก่อตัวขึ้นมาแล้วนั้น
ทัศนคติจะมีความมั่นคงถาวรตามความสมควร และไม่เปลี่ยนแปลงในทันทีที่ได้รับตัวกระตุ้นที่
แตกต่างไป ทั้งนี้เพราะทัศนคติที่ก่อตัวขึ้นนั้น จะมีกระบวนการคิด และสรุปการจัดระเบียบเป็นความ
เชื่อ ย่อมต้องใช้เวลาเพื่อกระบวนการดังกล่าว
4. ทัศนคติจะมีความหมายอ้างอิงถึงตัวบุคคลและสิ่งของนั้นๆเสมอ ทัศนคติไม่ได้
เกิดขึ้นมาแต่จากภายใน แต่เป็นสิ่งที่ก่อตัวจากสิ่งที่มีตัวตนที่อ้างถึงได้ สิ่งที่ใช้อ้างอิงอาจจะเป็นตัว
บุคคล กลุ่มคน สิ่งของ ค่านิยม หรือเรื่องราวทางสังคม
การก่อตัวของทัศนคติ
ทัศนคติจะก่อตัวขึ้นมาและเปลี่ยนแปลงไปได้นั้น เนื่องจากปัจจัยหลายประการ คือ
1. แรงจูงใจทางร่างกาย (Biological Motivations) ทัศนคติจะสามารถเกิดขึ้นเมื่อมีบุคคลใด
บุคคลหนึ่งนั้น ได้กําลังทําการดําเนินการตอบสนองในความต้องการ หรือการมีแรงผลักดันในขั้น
พื้นฐานทางร่างกาย ตัวบุคคลนั้นจะสามารถสร้างทัศนคติที่ดีต่อบุคคลหรือสิ่งของที่จะช่วยให้มีโอกาส
ได้ตอบสนองในความต้องการของตน
2. ข่าวสารข้อมูล (Information) ทัศนคตินนั้ จะมีพื้นฐานมาจากชนิดและขนาดของข่าวสาร
ข้อมูลทีแ่ ต่ละคนนั้นได้รับมา ข่าวสารข้อมูลในบางส่วนที่จะเข้ามาสู่ตัวบุคคลนั้น จะทําให้บุคคลนั้นๆ
ทําการเก็บไปคิดและจะสามารถสร้างเป็นทัศนคติขึ้นมาได้
3. การเกี่ยวข้องกับกลุ่ม (Group Affiliation) ทัศนคติในบางอย่างนั้นมาจากกลุ่มต่างๆ ที่เขา
มีความเกี่ยวข้องอยู่ เช่น ครอบครัว และกลุ่มสังคมต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มของครอบครัว และกลุ่มเพื่อนฝูง เป็นกลุ่มที่สําคัญทีส่ ดุ ที่จะสามารถสร้างทัศนคติให้แก่บุคคลที่อยู่
ในกลุ่มดังกล่าวได้
4. ประสบการณ์ (Experience) ประสบการณ์ของบุคคลที่จะมีต่อวัตถุสิ่งของ ย่อมเป็นส่วนที่
สําคัญมากทีจ่ ะทําให้บุคคลต่าง ๆ สามารถตีค่าสิ่งที่เขาได้มีประสบการณ์มานั้นจนกลายเป็นทัศนคติได้
5. ลักษณะท่าทาง (Personality) มีส่วนทางอ้อมที่สําคัญในการสร้างทัศนคติให้กับตัวบุคคล
ถึงแม้ว่า ลักษณะท่าทางนั้นๆ แต่ลักษณะหลายประการ ต่างก็มีส่วนที่สําคัญในการสร้างทัศนคติให้กับ
ตัวบุคคลด้วย
ปัจจัยที่กระทบต่อความมั่นคงของทัศนคติ (Factors Affecting Attitude Stability)
ทัศนคติซึ่งจะเปรียบเสมือนเครื่องที่ชี้ทางแก่กิจกรรมต่าง ๆ ของผู้บริโภคที่มักจะแสดง
ความมั่นคงออกมาให้เห็นอย่างน้อยในระยะสั้น โดยแท้จริงแล้วทัศนคติมีแนวโน้มที่จะสร้างความ
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มั่นคงในระยะยาว และจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ถ้ามีระยะเวลายิ่งยาวนานออกไป ปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้ซึ่ง
เป็นปัจจัยสําคัญในการสํารวจหาความมั่นคงของทัศนคติของผู้บริโภค
1. โครงสร้างของทัศนคติจะทําให้เกิดความมั่นคงของผู้บริโภคมีทัศนคติต่อ
ผลิตภัณฑ์ หรือสถานการณ์ทางการตลาดที่พิจารณาว่าอยู่ในชั้นเดียวกัน ในเรื่องการยอมรับผลิตภัณฑ์
ใหม่นั้น ผู้บริโภคมักจะเปรียบเทียบกับโครงสร้างของทัศนคติของตนเอง ที่มีผลิตภัณฑ์ชั้นใดชั้นหนึ่ง
มากกว่ากับตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้บริโภคมักจะมีแนวโน้มที่จะหาความสมดุลในความเชื่อที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เมื่อทัศนคติต่าง ๆ ของผู้บริโภคอยู่ในภาวะสมดุลแล้ว ทัศนคติเหล่านัน้ จะมีแนวโน้ม
ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ยาก ทัศนคติมีแนวโน้มที่จะเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน และก็มีแนวโน้มที่จะ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นผู้บริโภคจะรู้สึกเสี่ยงมากขึ้นถ้าหากสิ่งต่าง ๆ หลายๆสิ่งนั้นเขามี
ความเชื่อ ซึ่งจะทําให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะป้องกันตนเองโดยยึดถือทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ในชัน้ เดียวกันจะกระทบกระเทือนซึ่งกันและกัน ถ้าทัศนคตินั้นมีความเข้มข้นหรือจะอ่อนตัว
ลง
2. ต้นเหตุของทัศนคติจะกระทบต่อความมั่นคง ถ้าผู้บริโภคคิดว่ามีบางสิ่งบางอย่าง
ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดสิ่งอื่น ๆ เขาจะเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลโดยใช้ทัศนคติ
ผลของทัศนคติที่ไม่ดีนั้น อาจจะนําไปสู่ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการขายสินค้าอื่น ๆ นอกจากนั้นทัศนคติของ
ผู้บริโภคที่มีต่อวิถีทางใดทางหนึ่งจะเป็นไปในทํานองเดียวกันกับทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อจุดหมาย
ปลายทางของวิถีทางที่กําลังดําเนินอยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลมีแนวโน้มที่จะเข้มข้นยิ่งขึ้น
และจะทําให้ทศั นคตินั้นเกิดความมั่นคงเพราะเราสามารถจะสังเกตความสัมพันธ์นั้นได้โดยตรง
3. ความสอดคล้องของทัศนคติระหว่างบุคคลทําให้เกิดความมั่นคงแก่ทศั นคติ
ความสอดคล้อง หมายถึง การที่ผู้บริโภคแต่ละคนนั้น จะมีทัศนคติที่สอดคล้องกับทัศนคติของผู้อื่น
ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกันหรือสถานการณ์ทางการตลาดที่
คล้ายคลึงกัน ในทํานองเดียวกันกับที่ทําการเปรียบเทียบในสิ่งอื่น ๆ เมื่อผู้บริโภคทุกคนได้อ้างเหตุ
สนับสนุนทัศนคติของเขาเองตามดังนี้แล้ว จะเป็นการช่วยเร่งให้เขาพิจารณาความคิดเห็นของผู้บริโภค
อื่น ๆ เพื่อหาความสอดคล้องซึ่งจะส่งผลทําให้ทัศนคติมีแนวโน้มไปสู่ความมั่นคง
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริโภค ( Consumer Attitude Change)
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539, หน้า 207-214) ได้เสนอแนวคิดว่า
“กลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูบ้ ริโภคนั้น เป็นกลยุทธ์ที่สําคัญสําหรับนักการ
ตลาดซึ่งจะมีโอกาสที่จะเป็นผู้นําทางการตลาด และมีจํานวนลูกค้าที่มคี วามนิยมและมีความจงรักภักดี
จุดมุ่งหมาย คือ การสร้างทัศนคติในด้านบวกที่มีอยู่ของลูกค้าเอาไว้เพื่อไม่ให้พ่ายแพ้แก่คู่แข่งขัน
วัตถุประสงค์ของนักการตลาด คือ การเปลีย่ นแปลงด้านทัศนคติของลูกค้าและคู่แข่งขัน และพยายาม
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เอาชนะให้ได้ระหว่างกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของลูกค้าและคูแ่ ข่งขัน กลยุทธ์การ
เปลี่ยนแปลงทีจ่ ัดหาให้ กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทัศนคติมีรายละเอียดดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ในการจูงใจขั้นพื้นฐาน
1.1 หน้าทีใ่ นด้านการสร้างผลประโยชน์
1.2 หน้าทีใ่ นด้านการป้องกัน
1.3 หน้าทีใ่ นด้านการแสดงมูลค่า
1.4 หน้าทีใ่ นด้านการให้ความรู้
1.5 การรวมหลายหน้าที่
2. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์สินค้ากับกลุ่มเป้าหมาย
3. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่ขัดแย้งกัน
4. การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของโมเดลในคุณสมบัตหิ ลายประการ
4.1 การเปลี่ยนแปลงการประเมินคุณสมบัติที่มีเกี่ยวข้อง
4.2. การเปลี่ยนแปลงความเชื่อในตัวตราสินค้า
4.3 การเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ
4.4 การเปลี่ยนคะแนนตัวตราสินค้าทั้งหมด
5. การเปลี่ยนแปลงความเชื่อถือของตัวผู้บริโภคเกี่ยวกับตราสินค้าของคู่แข่งขัน
6. Elaboration Likelihood Model
เสรี วงษ์มณฑา (2542, หน้า 110) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
(Attitude change) ว่า
“ทัศนคติของบุคคลจะสามารถเปลี่ยนได้นั้น ต้องได้รับอิทธิพลโดยตรง ครอบครัว เพื่อนและ
เครื่องมือการตลาดของนักการตลาด ซึ่งจะต้องทําการพิจารณา ซึ่งหน้าทีก่ ารจูงใจขั้นพื้นฐานนั้น
ประกอบด้วย
1. หน้าที่ในการสร้างผลประโยชน์ เป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริโภค เพราะ
ประโยชน์ที่มีต่อผู้บริโภค การใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาด ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของความเชื่อและ
ค่านิยม ส่วนของความเข้าใจนั้นจะก่อให้เกิดทัศนคติในส่วนของความรู้สึก (Affective Component)
ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของความรู้สึก และเกิดผลลัพธ์เป็นส่วนของพฤติกรรม
2. องค์ประกอบของทัศนคติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจหรือในความเชื่อ
คือ ความรู้และการรับรู้ที่บุคคลแสวงหามาได้โดยการผสมผสานประสบการณ์โดยตรงกับทัศนคติที่มี
อยู่ต่อตัววัตถุที่เป็นเป้าหมาย และข่าวสารในแหล่งต่างๆ หลายๆ แหล่ง ความรู้เหล่านี้เป็นผลทําให้
เกิดการรับรู้ซึ่งมักอยู่ในรูปของความเชื่อ ซึ่งความเชื่อเหล่านี้อาจจะหมายถึง ความคาดหมายต่อวัตถุ
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เป้าหมาย การรับรู้และความคาดหมายของผู้บริโภคมักจะมีความสัมพันธ์กับความพอใจของลูกค้า
เสมอ
3. องค์ประกอบทางด้านความชอบ อารมณ์และความรู้สึก อารมณ์หรือความรู้สึกที่มีต่อตัว
สินค้าหรือตรายี่ห้อโดยเฉพาะ จะเป็นองค์ประกอบของทัศนคติ อารมณ์และความรู้สึกเหล่านี้จะเป็น
องค์ประกอบสําคัญเกี่ยวกับการประเมินผลวัตถุที่เป็นเป้าหมายของทัศนคติโดยทั่วไป นั่นคือการที่
บุคคลนั้นๆพิจารณาหรือแสดงทัศนคติเกี่ยวกับวัตถุที่เป็นเป้าหมายว่า ชอบ หรือไม่ชอบ
4. องค์ประกอบของการเกิดพฤติกรรม แนวโน้มที่บุคคลจะก่อเกิดปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยเฉพาะ ประพฤติปฏิบัติในวิถีทางใดวิถีทางหนึ่งต่อวัตถุเป้าหมาย โดยจะอิงหลักการจากความเชื่อ
และความรู้สึกของบุคคล ซึ่งองค์ประกอบนี้จะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างแนวโน้มที่จะก่อให้
ปฏิกิริยาของผู้บริโภคกับพฤติกรรมการซื้อจริง
แหล่งที่มีอิทธิพลต่อการก่อตัวของทัศนคติ (อดุลย์ จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล,
2550, หน้า 231-232)
1. ประสบการณ์ของบุคคล (Personal Experience) ทัศนคติของผู้บริโภคจะเกิดขึ้นได้
เนื่องจากการเรียนรู้ของตัวบุคคล องค์ประกอบหลายประการในประสบการณ์ของบุคคลจะกระทบต่อ
การก่อตัวของทัศนคติ ดังนี้
1.1 ความต้องการและสิ่งจูงใจของแต่ละตัวบุคคล
1.2 จํานวน ประเภทและความน่าเชื่อถือของการรับรู้ข่าวสารที่ผู้บริโภคสะสมมาโดย
ปกติผู้บริโภคที่มีทัศนคติไม่มนั่ คงนั้นมักจะเกิดจากการที่รับข่าวสารไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้อง
1.3 การทีจ่ ะเลือกรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค และจากประสบการณ์ส่วนตัวของ
ผู้บริโภค
1.4 บุคลิกภาพที่ผู้บริโภคได้พัฒนาขึ้นมาด้วยตนเอง จะกระทบต่อทัศนคติของ
ผู้บริโภคบางคนมีความรู้สึกธรรมดา แต่ในบางครั้งก็จะมีความรู้สึกอ่อนไหวได้ง่าย คุณสมบัติต่างๆทาง
บุคลิกภาพของผู้บริโภคบางคนอาจจะติดอยู่กับทัศนคติหนึง่ แต่บางคนอาจจะผูกติดหรือสร้าง
ความสัมพันธ์กับทัศนคติอื่นๆ ด้วย
1.5 ผู้บริโภคจะมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติที่สอดคล้องกับความปรารถนาที่ตนพึงมี
อยู่ ผู้บริโภครายได้ต่ําที่ต้องการขยับขยายตนเองสู่ขั้นที่มีรายได้ปานกลาง จะมีแนวโน้มที่จะ
เลียนแบบทัศนคติของบุคคลที่มีรายได้ขั้นกลาง ซึ่งความจริงในข้อนี้จะส่งผลกระทบไปถึงรูปแบบของ
การตัดสินใจซือ้ ของบุคคลเหล่านั้น
2. ผู้มีอทิ ธิพลจากแหล่งภายนอก การก่อตัวของทัศนคติมักจะได้รับอิทธิพลจากภายนอก
รวมทั้งเพื่อน บิดามารดา ญาติพี่น้อง เพื่อนร่วมงานและในแหล่งอื่นๆ ด้วย แหล่งต่างๆ ดังกล่าวจะให้
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ข่าวสารข้อมูลแก่ผู้บริโภคในทํานอง “จากประสบการณ์และความเป็นจริง” ความเป็นจริงนี้จะ
สามารถก่อให้เกิดทัศนคติ
3. ผลจากวัฒนธรรมที่มีต่อการก่อตัวขึ้นของทัศนคติ สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมทั้งภายใน
ปัจจุบันและในอดีตจะกระทบต่อการก่อตัวของทัศนคติ อิทธิพลอันเกิดมาจากวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และการเกี่ยวข้องกับทางด้านสังคมจะทําให้เกิดเป็นทัศนคติที่มีต่อ
สถานการณ์ในครั้งใหม่ๆ โดยทัศนคติปัจจุบนั ของผู้บริโภคนั้นมักจะพัฒนาขึ้นมาจากทัศนคติที่เกิดขึ้น
ในอดีตแลจะเป็นการง่ายกว่ามากสําหรับตัวผู้บริโภคที่จะยอมรับทัศนคติที่สอดคล้องกับค่านิยมที่
ตนเองเคยมีอยู่ในอดีต
2.4 แนวความคิดส่วนประสมการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps)
แนวคิดทางการตลาดของ Kotler (1997, p. 92) ได้อธิบายเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด
(Marketing Mix หรือ 4Ps) ว่า
“ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ประกอบด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นองค์ประกอบแรกและสําคัญมากที่สุดของส่วนประสม
ทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งใด ๆ ที่ต้องการนําเสนอต่อตลาดเพื่อสนองต่อความจําเป็นหรือ
ความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ทนี่ ํามาเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรืออาจไม่มี
ตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จะประกอบด้วย สินค้าที่เป็นรูปธรรม บริการ ประสบการณ์ เหตุการณ์ บุคคล
สถานที่ ทรัพย์สิน องค์กร สารสนเทศ และความคิดผลิตภัณฑ์ ต้องมีอรรถประโยชน์ ที่มีคุณค่าใน
ความรู้สึกของลูกค้า จึงจะส่งผลทําให้ผลิตภัณฑ์นั้นสามารถขายได้ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจเรื่องส่วนประสมผลิตภัณฑ์ สายผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า การบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลาก
(Packaging and Labeling) จะประสานสอดคล้องกัน การวางแผนเกี่ยวกับข้อเสนอทางการตลาด
นักการตลาดนั้นจะต้องคํานึงถึงระดับผลิตภัณฑ์ 5 ระดับ แต่ละระดับจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้า
มากขึ้น เรียกว่า ระดับชั้นคุณค่าลูกค้า ระดับพื้นฐานที่สุดคือ ประโยชน์หลัก เป็นประโยชน์หรือการ
บริการพื้นฐานสําคัญทีล่ ูกค้าต้องการได้รับจากการซื้อสินค้าหรือการได้รับการบริการ นักการตลาด
ต้องมองตนเองในฐานะผู้ให้ประโยชน์ ระดับที่สอง นักการตลาดจะต้องเปลี่ยนประโยชน์หลักไปสู่
ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ระดับที่สาม นักการตลาดจะจัดเตรียมผลิตภัณฑ์คาดหวัง ซึ่งจะมีคณ
ุ สมบัติและ
เงื่อนไขตรงตามที่ผซู้ ื้อคาดหวังไว้และยอมรับเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ ระดับที่สี่ นักการตลาดต้อง
จัดเตรียม ผลิตภัณฑ์ควบ คือ การเพิ่มการให้บริการและผลประโยชน์เพื่อให้ข้อเสนอนัน้ ของบริษัท
แตกต่างจากคู่แข่ง ระดับสุดท้าย นักการตลาดจะต้องเตรียมผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นไปได้ ซึ่งรวบรวมคุณค่า
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ที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดและพัฒนาเข้าไปในผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะได้รับการตอบสนองอย่างดีที่สุดภายใน
อนาคต
2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ทั้งที่ปัจจัยที่ไม่ใช่ราคา
บทบาทในการตลาดสมัยใหม่ แต่ราคาก็ยังเป็นส่วนประกอบที่สําคัญในส่วนประสมทางการตลาดราคา
เป็นปัจจัยเดียวใน 4 P’s ที่ทาํ ให้เกิดรายรับ ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ ราคานัน้ เป็นต้นทุนของลูกค้า
ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า ของผลิตภัณฑ์กับราคาผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าของผลิตภัณฑ์
สูงกว่าเขาก็จะตัดสินใจซื้อ กลยุทธ์ของราคานั้นจะต้องคํานึงถึงคุณค่าในสายตาของผู้บริโภค ต้นทุน
สินค้า ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การแข่งขัน และปัจจัยอื่น ๆ
3. การจัดจําหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่ง
ประกอบไปด้วยสถาบันและทางกิจกรรม จะใช้เพื่อขนย้ายผลิตภัณฑ์และการบริการออกจากองค์กร
ไปยังตลาด ที่นําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดกลุ่มเป้าเป้าหมาย คือสถาบันการตลาด ส่วนในระบบการจัด
จําหน่ายนั้นจะประกอบไปด้วย ผู้ผลิต คนกลาง และผู้บริโภค ผู้ผลิตส่วนมากจะไม่ได้จัดจําหน่าย
สินค้าถึงผู้ใช้สนิ ค้าโดยตรงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคคนสุดท้าย แต่จะมีช่องทางการตลาดเข้ามา
เกี่ยวข้อง นั่นคือ คนกลาง ซึ่งเข้ามาทําหน้าที่ต่าง ๆ กันไป การตัดสินใจเรื่องช่องทางการตลาดนั้น
เป็นการตัดสินใจที่สําคัญมาก เพราะจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการตัดสินใจทางการตลาดอื่นๆ คน
กลางจะทําให้เกิดประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าออกสู่ตลาดได้กว้างขวาง และทั่วถึง หน้าที่สําคัญ
ของคนกลางนั้นได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การส่งเสริมการตลาด การเจรจาต่อรอง การสั่งสินค้า
การเงิน การรับความเสี่ยง การเคลื่อนย้ายสินค้า การชําระเงิน และการครอบครองกรรมสิทธิ์ ผู้ผลิต
มีทางเลือกหลายทางที่จะเข้าสู่ตลาด เช่น การขายโดยตรง หรือใช้ช่องทางการตลาดหนึ่งระดับ สอง
ระดับ หรือสามระดับ การตัดสินใจว่าจะใช้วิธีไหนนั้นจําเป็นจะต้องวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมาย กําหนดวัตถุประสงค์ของช่องทางการตลาด กําหนดทางการเลือกหลักและ
การประเมินผลทางเลือกหลัก รวมไปถึงประเภท และจํานวนคนกลางที่เกี่ยวข้องในช่องทางการตลาด
ด้วย
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กระบวนการในการติดต่อสื่อสาร
ทางการตลาด โดยจะใช้คนหรือใช้สื่อเพื่อเตือนความทรงจํา และจูงใจผูซ้ ื้อ โดยมุ่งหวังให้มีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึกที่ดี ความเชื่อ หรือพฤติกรรมของผู้ซื้อเพื่อสร้างความชื่นชอบในตราสินค้า การบริการ ด้าน
ความคิด หรือ ในตัวบุคคล เพื่อใช้สื่อความหมายเกี่ยวกับสินค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค
ที่จะซื้อสินค้านั้นๆ โดยการส่งเสริมการตลาด ที่มีลักษณะเป็นการติดต่อสื่อสารทางการตลาด
เกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด ระหว่าง ผู้ส่งข่าวสาร และผูร้ ับข่าวสาร เพื่อเตือนความทรงจํา การแจ้ง
ข่าวสาร และเพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งจะทําให้เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้
ซึ่งถือว่าเป็นการขายโดยใช้พนักงานขาย และไม่ใช้บุคคล ซึ่งถือว่าเป็นการขายโดยไม่ใช้พนักงานขาย
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ประกอบด้วย การโฆษณา การตลาดทางตรง การส่งเสริมการขาย การเผยแพร่ข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์
แนวคิดการตลาดเชิงกิจกรรม
เหตุผลสําคัญทีท่ ําให้การตลาดเชิงกิจกรรมเป็นที่นยิ มมาก คือ การโฆษณาผ่านสือ่ มวลชนหลักที่
มีราคาแพงมากขึ้น ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ไปสู่ประชาชนได้จํานวนมาก ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว อาจไม่
ตรงกับกลุ่มผู้บริโภคหลักขององค์กร สินค้า หรือการบริการ การวัดผลเพื่อตรวจสอบว่าสื่อนั้นๆ
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้บริโภคหลัก หรือไม่กก็ ระทําได้ยาก ด้วยเหตุนี้การตลาดจึงต้องหา
วิธีการสื่อสารสินค้าหรือการบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเข้าถึง กลุ่มผู้บริโภคหลัก และคุ้มค่ากับ
งบประมาณมากที่สุด
กลยุทธ์ของการจัดกิจกรรมเชิงการตลาด
ความสําเร็จในการทําการตลาดเชิงกิจกรรมที่สําคัญคือ การวางแผนกลยุทธ์ โดยนักการตลาดที่
ต้องคํานึงถึงทิศทางการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์รวมถึงการตลาดในปัจจุบัน สิ่งที่นักการ
ตลาดมักให้ความสําคัญมาก คือ การทํากิจกรรมโดยให้มกี ลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายมาร่วมงานจํานวน
มากๆ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะนั่นย่อมหมายถึงการใช้งบประมาณที่สูงมากตามไปด้วย ดังนั้นผู้ที่
เกี่ยวข้องจึงจําเป็นต้องศึกษาการจัดการตลาดในเชิงกิจกรรมที่เหมาะสม (เกรียงไกร กาญจนโภคิน,
2555)
- สถานการณ์ทางการตลาด (Market Situation) คือ สิ่งแรกที่ต้องทําการวิเคราะห์ว่าสินค้า
อยู่ในตําแหน่งใด การตลาดโดยภาพรวมนั้นเป็นอย่างไร เป็นผู้ครองส่วนแบ่งทางการตลาดหรือไม่
สินค้าเก่าหรือสินค้าใหม่ ทั้งหมดนี้จะเป็นข้อมูลที่สําคัญทีจ่ ะช่วยบอกได้ว่า ควรใช้กิจกรรมในประเภท
ใด
- สถานการณ์ของตราสินค้า (Brand Situation) คือ การวิเคราะห์ศักยภาพของตราสินค้า
โดยศึกษาว่า ตราสินค้านั้นๆ มีพลังที่สามารถดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหรือสื่อมวลชนได้
หรือไม่ ตราสินค้าที่มีพลังเท่านั้นที่จะสามารถจัดกิจกรรมได้ ตราสินค้าที่ยังไม่มีพลังที่แข็งแกร่งก็อาจ
เลือกสถานที่จดั กิจกรรมที่สามารถเปิดโอกาสให้ประชาชนมาร่วมงานได้ หรืออีกแนวทางหนึ่งก็คือ ใช้
ผู้มีชื่อเสียงเป็นแม่เหล็กเพื่อช่วยเพิ่มพลังดึงดูดให้ประชาชนผู้คนมาร่วมงานได้เช่นกัน
- แนวทางของกิจกรรม (Event Platform) คือ การวางแนวทิศทางของกิจกรรม รวมถึง
คุณค่าและการสะท้อนถึงวัฒนธรรมขององค์กร
- คู่แข่งขัน (Competitor) คือ การสํารวจกิจกรรมที่เกิดขึน้ ในระยะเวลา 1-2 ปีทผี่ ่านมา
รวมถึงการจัดกิจกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นว่า มีลักษณะรูปแบบใดบ้าง และที่ยิ่งขาดไม่ได้ คือ การจัด
กิจกรรมของคูแ่ ข่งทางธุรกิจ เพื่อที่องค์กรหรือการตลาดจะได้วางแผน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด
กิจกรรมให้มีความสดใหม่ ทันสมัย และไม่เหมือนใคร
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- ข้อมูลลูกค้าเชิงลึก (Consumer Insight) คือ การที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเกิดการการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สิ่งที่ต้องคํานึงนึกถึงก็คือ การตลาดที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคมากน้อย
เพียงใด เข้าใจถึงพฤติกรรมอย่างลึกซึ้งหรือไม่ ว่าผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนั้นๆมีวิถีชีวิตอย่างไร ชอบ
อะไร หรืออะไรที่กําลังเป็นที่นิยม จากนั้นนักการตลาดจึงนําข้อมูลที่ได้มานําวางแผน คิดสร้างสรรค์ใน
สิ่งที่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายชอบและสนใจ เพื่อทําให้กิจกรรมนั้นๆสามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริโภค
เป้าหมายได้อย่างแท้จริง การใช้การตลาดเชิงกิจกรรมเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้านั้น นับวันจะแพร่หลายมาก
ขึ้น ปัญหาสําคัญคือ การทําให้กิจกรรมนั้นเกิดความน่าประทับใจและเป็นข่าวได้มากที่สุด เพราะถึงแม้
กิจกรรมที่จัดขึน้ จะใช้งบประมาณจํานวนมากก็ตาม ก็ไม่ได้ยืนยันว่าจะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน
(สุนิสา ประวิชัย, 2555)
2.5 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวังลูกค้าในการความต้องการซื้อ
Parasuraman, Zeithaml & Berry (1998, p. 16) ได้กล่าวว่า
“ความคาดหวัง หมายถึง ทัศนคติที่เกี่ยวกับความปรารถนาหรือความต้องการของผู้บริโภค ที่
พวกเขาคาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในการบริการนั้น ๆลูกค้าซือ้ สินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่เฉพาะเจาะจง และลูกค้าจะประเมินผลของการซื้อโดยมีพื้นฐานจากสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับ
ความต้องการคือสิ่งที่ถูกฝังลึกอยู่ในจิตใต้สาํ นึกของมนุษย์ เป็นผลสืบเนือ่ งมาจากชีวิตความเป็นอยู่
และสถานะภาพของแต่ละบุคคล เมื่อรู้สึกว่ามีความต้องการพวกเขาจะมีแรงจูงใจที่จะทําให้ความ
ต้องการได้รับการตอบสนอง”
Kotler & Keller (2006, p.135) ได้กล่าวว่า
“ความคาดหวังของลูกค้า คือความปรารถนาของลูกค้า ทีมีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ ถ้า
องค์การทราบถึงสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังและสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการได้ตรงกับความคาดหวัง
หรือมากกว่าความคาดหวัง จะทําให้ลูกค้าพึงพอใจและภักดีกับองค์การ”
ชิษณุกร พรภาณุวิชญ์ (2540, หน้า 6) ได้อธิบายว่า
“ความคาดหวัง หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น การรับรู้ การตีความ หรือการคาดการณ์
ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้นของบุคคลอื่น ที่คาดหวังในบุคคลที่เกีย่ วข้องกับตน โดยคาดหวังหรือ
ต้องการให้บุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตนต้องการ หรือคาดหวังเอาไว้”
พจนานุกรมออกฟซ์ฟอร์ด (Oxford Advanced Leamer's Dictionary, 2000) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า
“ความคาดหวัง เป็นความเชื่อ เป็นความรู้สึกนึกคิด ของบุคคลที่คาดการณ์ล่วงหน้า ต่อบาง
สิ่งบางอย่างว่า ควรจะเป็น หรือควรจะเกิดขึ้น
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Clay (1988, p. 252) ได้กล่าวว่า
“ความคาดหวังต่อการกระทําหรือสถานการณ์ว่าเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงอนาคตที่ดี
เป็นความมุ่งหวังที่ดีงาม เป็นระดับหรือค่าความน่าจะเป็นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่หวังไว้”
ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) ของวิคเตอร์ วรูม (Vroom) มีองค์ประกอบของทฤษฎีที่
สําคัญคือ (อัญชลี อ่านวรุฬหวาณิช, 2539, หน้า 53)
 Valence หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อผลลัพธ์
 Instrumentality หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ วิถีทางที่จะไปสู่ความพึงพอใจ
 Expectancy หมายถึง ความคาดหวังในตัวบุคคลนั้นๆบุคคลมีความต้องการหลายสิ่งหลาย
อย่าง ดังนั้น จึงพยามดิ้นรนแสวงหาหรือ กระทําด้วย วิธีใดวิธีหนึ่ง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการหรือสิ่งที่คาดหวังไว้ ซึ่งเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วก็ตามความคาดหวังของบุคคล จะ
ได้รับความพึงพอใจ ขณะเดียวกันก็คาดหวังในสิ่งที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
Parasuraman, Zeithmal & Berry (1990) ได้ระบุว่า
ปัจจัยหลักที่มผี ลต่อความคาดหวัง แบ่งออกเป็น 5 ประการ ได้แก่
1. การได้รับการบอกเล่า คําแนะนําจากบุคคลอื่น
2. ความต้องการของแต่ละบุคคล
3. ประสบการณ์ในอดีต
4. ข่าวสารจากสื่อ และ จากผู้ให้บริการ
5. ราคา
สรุปได้ว่า ความคาดหวัง คือความรู้สึกความต้องการที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไป
จนถึงอนาคตข้างหน้า เป็นการคาดคะเนถึงสิ่งที่จะมากระทบต่อ การรับรู้ของคนเรา โดยใช้
ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นตัวบ่งบอก
ลักษณะความคาดหวัง
ความคาดหวังเป็นตัวบ่งชี้แห่งความสําเร็จซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจของแต่ละคนในการเลือก
การกระทําไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะ และความแตกต่าง ของแต่ละบุคคล และ สภาพแวดล้อม
ซึ่งเป็นองค์ประกอบทีมีความสําคัญ ที่จะทําให้ความคาดหวังนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้
Vroom (1964, p.103) ได้มคี ติฐานความเชื่อว่า
“พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากการตัดสินใจเลือกระหว่างทางเลือกต่างๆ โดยพฤติกรรม
เหล่านั้นมีระบบ มีความสัมพันธ์กับ กระบวนการทางจิตใจได้แก่ การรับรู้ ความเชื่อ เจคติ โดยเกิด
จากแรงจูงใจ
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ศรีนิตย์ บุญทอง (2521, หน้า10) ได้กล่าวไว้ว่า
“พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลจึงแตกต่างกัน ตามที่บุคคลได้กําหนดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่ง
ความรู้สึกนึกคิดหรือคาดการณ์นั้นๆ ประเมินโดยมาตรฐานของ ตนเองเป็นเครื่องวัดความคาดการณ์
ของแต่ละบุคคล”
การกําหนดความคาดหวัง
นวลจันทร์ เพิม่ พูนรัตนกุล (2540, หน้า 11) ได้กล่าวว่า
“ถึงการกําหนดความคาดหวังตามความคิดของเดอเช็คโค ว่าการกําหนดความคาดหวังของ
บุคคล นอกจาก ขึ้นอยู่กับ ระดับความยากง่ายของงานแล้ว ยังขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ผ่านมาในครัง้
นั้นๆด้วยดังที่ เดอเช็คโค ได้กล่าวไว้ว่า การที่บุคคลเคย ประสบความสําเร็จในการทํางานนั้นๆมาก่อน
ก็จะกําหนดความคาดหวังในการทํางาน ในคราวต่อไปสูงขึ้น และใกล้เคียงกับ ความสามารถจริงมาก
ขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามระดับความคาดหวังต่ําลงมา เพื่อป้องกันมิให้ตนเกิดความรู้สึกล้มเหลว จาก
การที่วางระดับความคาดหวังไว้สูงกว่าความสมารถจริง”
สมลักษณ์ เพชรช่วย (2540, หน้า12) ได้สรุปความคาดหวังไว้ว่า
“การที่บุคคลจะกําหนดความคาดหวังของคนนั้นจะต้องประเมินความเป็นไปได้ด้วย ทั้งนี้
เพราะความคาดหวังเป็นความรู้สึกนึกคิด และคาดการณ์ของบุคคลที่มีตอ่ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยสิ่งนั้นๆ
อาจจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม ก็ได้ความรู้สึกนึกคิด หรือคาดการณ์นั้นๆ จะมีลักษณะเป็นการ
ประเมินค่าโดยมาตรฐานของตนเองเป็นเครื่องวัดการคาดการณ์ของแต่ละบุคคล แม้จะเป็นการให้ต่อ
สิ่งที่เป็นรูปธรรม หรือนามธรรมชนิดเดียวกัน ก็อาจะแตกต่างออกไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิหลัง
ประสบการณ์ ความสนใจ และการเห็นคุณค่าความสําเร็จของสิ่งนั้นๆ การที่บุคคลจะทุม่ เทความ
พยายามในการทํางานมากน้อยแค่ไหน จึงขึ้นอยู่กับปัจจัย 2อย่าง คือระดับความเข้มข้นของความ
ต้องการรางวัลนั้น และความคาดหวังของบุคคลนั้นเองที่จะมองว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดใน
การได้รับการตอบสนองความต้องการในสิ่งนั้น ถ้าเห็นว่ารางวัลที่จะได้จาก ความพยายามนั้นมีคุณค่า
กับตนมาก และเป็นไปได้สูง บุคคลก็จะทุ่มเทความสามารถให้มากขึ้น แต่ถ้าคิดว่าความเป็นไปได้มี
น้อย หรือรางวัลที่ได้น้อย ก็จะไม่พยายามเพราะคิดว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า”
ปัจจัยกําหนดความคาดหวัง
พัชรี มหาลาภ (2538, หน้า 14) ปัจจัยที่กําหนดความคาดหวังมี 3 ประการ ได้แก่
1. กับลักษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคล และสภาพแวดล้อม ความคาดหวังและการ
แสดงออกจึงแตกต่างกัน เพราะความคิดความต้องการของแต่ละ บุคคลเน้นแตกต่างกัน
2. ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน และประสบการณ์ที่ผา่ นมาในครั้งนั้นๆ กล่าวได้ว่าถ้า
บุคคลเคยประสบความสําเร็จในการทํางานนั้นมาก่อน ก็จะทําให้มีการกําหนดระดับความคาดหวังใน
การทํางานในคราวต่อไปสูงขึ้น และใกล้เคียงสภาพความเป็นจริงมากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามจะ
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กําหนดความคาดหวังลงมา ก็เพื่อป้องกันมิให้เกิดความรู้สึกล้มเหลวจากระดับความคาดหวังที่ตั้งไว้สูง
กว่าความสามารถจริง
3. ขึ้นอยู่กับการประเมินความเป็นไปได้ เพราะความคาดหวังเป็นความรู้สึกนึกคิดและ การ
คาดการณ์ของบุคคลที่มีต่อสิง่ ใดสิ่งหนึ่ง โดยสิ่งนั้นๆอาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้จะเป็นการ
ประเมินค่า โดยมีมาตรฐานของตนเองเป็นเครื่องวัดของแต่ละบุคคล ซึ่ง การประเมินค่าของแต่ละคน
ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งชนิดเดียวกัน ก็อาจแตกต่างกันได้ ด้วยขึ้นอยู่กับภูมิหลัง ประสบการณ์ ความสนใจ
การให้คุณค่าแก่สิ่งนั้นๆ ของแต่ละบุคคล จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าความคาดหวังของ
มนุษย์คาดหวังเกิดจากสภาพแวดล้อมที่บุคคลได้รับกับความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรม ที่แตกต่างกัน
ออกไป ตามความรู้ ประสบการณ์และความต้องการ แล้วบุคคลจะตัดสินใจ
2.6 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
ณัฏฐกิตติ์ ศิรทิ รัพย์ (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมของลูกค้า บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของประชากรและลักษณะ บุคลิกภาพองค์ประกอบของลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด(มหาชน) รวมถึงการนําปัจจัยส่วนบุคลและ
ลักษณะ บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมาทดสอบความสัมพันธ์ต่อการเกิดปัจจัยการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย
ประเภทคอนโดมิเนียมของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด(มหาชน) การสุ่มตัวอย่างจากกลุ่ม
ประชากร ได้ใช้แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด โดยใช้การสุ่มเป็นแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ประกอบด้วย แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ เกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เกี่ยวกับลักษณะ
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ เกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซือ้ ที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้โปรแกรม SPSS for
Windows สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการ
ประมวลผลพืน้ ฐานทาสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการทดสอบความเป็นอิสระ
ระหว่างตัวแปร คือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยย่อยต่าง ๆ ซึ่งสามารถทําได้โดยสถิติการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ทดสอบสมมติฐานที่ได้กําหนดไว้ การ
วิจัยพบว่าลักษณะของกลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นจะเพศชาย อายุจะอยู่ระหว่าง 25 ปีแต่จะไม่ถึง 35
ปี ระดับการศึกษาสูงสุดขั้นปริญญาตรี รายได้จะอยู่ที่เฉลีย่ 20,000 - 29,999บาท สถานะภาพโสดมี
ประกอบอาชีพลูกจ้าง/ พนักงานบริษัท ในส่วนของผลด้านลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบจาก
การสํารวจประชากรในลักษณะบุคลิกภาพหาองค์ประกอบพบว่า ความสําคัญ ต่อบุคลิกภาพแบบ
(Neuroticism) ลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบจะส่งผลต่อปัจจัยการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยประเภท
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คอนโดมิเนียม ในเรื่องปัจจัยด้านรูปแบบของคอนโดมิเนียม ปัจจัยด้านทําเลและสถานที่ตั้ง ปัจจัยด้าน
สาธารณูปโภคต่างๆภายในโครงการ ปัจจัยด้านการส่งเสริมด้านการขาย และในเรื่องของปัจจัยการ
ตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม กลุม่ ประชากรส่วนใหญ่จะเลือกด้านรูปแบบการ
ออกแบบของคอนโดมิเนียมที่มีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยได้อย่างเหมาะสม จากการทดสอบความสัมพันธ์ที่
นัยสําคัญสถิติ 0.5 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศมีความสัมพันธ์ต่อด้านรูปแบบการออกแบบ
คอนโดมิเนียม ด้านทําเลและและสถานที่ตั้ง ด้านสาธารณูปโภคภายในต่างๆโครงการ ด้านการ
ส่งเสริมด้านการขาย ด้านอายุมีความสัมพันธ์ต่อ ด้านรูปแบบการออกแบบคอนโดมิเนียม ด้านทําเล
และสถานที่ตั้ง ด้านสาธารณูปโภคต่างๆภายในโครงการ ด้านการส่งเสริมด้านการขาย ด้านระดับ
การศึกษามีความสัมพันธ์ต่อ ด้านรูปแบบการออกแบบคอนโดมิเนียม ด้านทําเลและสถานที่ตั้ง ด้าน
การส่งเสริมด้านการขาย ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์ต่อด้านรูปแบบการออกแบบ
คอนโดมิเนียม ด้านทําเลสถานที่ตั้ง ด้านสาธารณูปโภคต่างๆภายในโครงการ ด้านสถานภาพมี
ความสัมพันธ์ต่อ ด้านรูปแบบการออกแบบคอนโดมิเนียม ด้านสาธารณูปโภคต่างๆภายในโครงการ
ด้านอาชีพมีความสัมพันธ์ต่อ ด้านรูปแบบการออกแบบคอนโดมิเนียม ด้านทําเลและสถานที่ตั้ง ด้าน
การส่งเสริมด้านการขาย ส่วนลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของประชากรมีความสัมพันธ์ต่อที่
พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ด้านรูปแบบการออกแบบคอนโดมิเนียม ด้านทําเลและสถานที่ตั้ง
ด้านสาธารณูปโภคต่างๆภายในโครงการ ด้านการส่งเสริมการขาย
สุพิชฌาย์ ธนอัจฉรานันท์ (2553) ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคใช้ในการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทําการศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
และเพื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคนํามาในการตัดสินใจซื้อคอนโดนิเนียม
จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่พักอาศัยหรือมีที่สถานที่ทํางานอยู่ใน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จํานวน 383 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบทดสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมนั้น ในภาพรวมมีคะแนนเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก เมื่อได้นํามาพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ด้านผลิตภัณฑ์คอนโดมิเนียม ช่อง
ทางการจัดจําหน่าย ราคา และการส่งเสริมทางด้านการขาย ผลการเปรียบเทียบส่วนประสมทาง
การตลาดที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภค จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
พบว่า ผู้บริโภคที่ค่อนข้างมีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน จะมีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ในด้านราคา และด้านช่องทาง
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การจัดจําหน่าย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้บริโภคที่มีค่อนข้างมีอายุ
สถานภาพสมรส และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ด้านผลิตภัณฑ์คอนโดมิเนียม ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมด้านการขาย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และผู้บริโภคที่มรี ะดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวม ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมด้านการขาย แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เฉพาะด้านผลิตภัณฑ์คอนโดมิเนียม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตราสินค้าและภาพลักษณ์
กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2552) ทําการศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ของ บริษัทบริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (บสก.) ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (บสก.) ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรม
การเปิดรับข่าวสารบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (บสก.) ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (บสก.) ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นต่อองค์กร ด้าน
ผู้บริหาร ด้านพนักงาน ด้านสินค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จากผล
การศึกษาได้พบว่า ในภาพรวมของระดับความคิดเห็นที่มีผลต่อระดับการรับรู้ภาพลักษณ์บริษัท
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (บสก.) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมระดับการ
ตัดสินใจอยู่ในระดับมากที่สุด สําหรับปัจจัยระดับการรับรู้ภาพลักษณ์บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จํากัด (บสก.) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านความเชื่อมั่นต่อองค์กร มีระดับมากที่สุด
รองลงมาคือด้านผู้บริหาร ด้านพนักงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านสินค้าอสังหาริมทรัพย์
ตามลําดับ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารบริษัทสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (บสก.) ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลารู้จัก บสก. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึกษา
ระดับ รายได้ อาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อระดับ การรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัท สินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จํากัด (บสก.) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมี
นัยสําคัญที่ 0.05 เมื่อพิจารณา ได้พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
บริษัท สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (บสก.) ในด้านความเชื่อมั่นองค์กรและ ด้านผู้บริหาร ที่
แตกต่างกัน
เมธา ชาญวณิชตระกูล (2556) ทําการศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์องค์กร ความพึงพอใจ และ
แรงจูงใจของผูบ้ ริโภคทีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมในการใช้บริการเทคโนโลยี 3G กับผู้ให้บริการ อยู่
ในกรุงเทพมหานคร การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ปัจจัยที่กําหนดพฤติกรรมในการใช้บริการ
เทคโนโลยี 3G ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ ผู้ที่ใช้บริการ
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เทคโนโลยี 3G เครือข่าย เอไอเอส ดีแทค และ ทรูมูฟเอซ เครือข่ายละ 135 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง และการวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ผล ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ภาพลักษณ์
ขององค์กร ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้การบริการ และแรงจูงใจของผู้ใช้เทคโนโลยี 3G
สามารถร่วมกันทํานายแนวโน้มของพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเทคโนโลยี 3G กับผู้ให้บริการที่ใช้บริการ
อยู่ได้เฉลี่ยทุกเครือข่าย ร้อยละ 53.40 โดยที่เครือข่ายดีแทคมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ร้อยละ 58.10
รองลงมาคือ เครือข่ายเอไอเอส ร้อยละ 54.30 และเครือข่ายทรูมูฟเอซ ร้อยละ 41.70 ตามลําดับ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
นงรัก บุญเสริฐ (2554) ทําการศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อ
การเลือกซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ประเภทสินค้าอุปโภค มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรม
การเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เฮาส์ ประเภทสินค้าอุปโภค โดยเก็บรวบรวมกลุ่มประชากรตัวอย่าง จํานวน
400 คน โดยในการศึกษาครัง้ นี้ ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (Independent
Sample t-test) และ (One-way ANOVA: F-test) ผลการศึกษาพบว่าผู้ซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์
ประเภทสินค้าอุปโภคของเทสโก้ โลตัสและบิ๊กซี ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง ซึ่งมีอายุระหว่าง 20-39 ปี
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษาอยู่ มีรายได้ต่ํา
กว่า 10,000 บาท ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ในการซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ ประเภทสินค้าอุปโภค
ชนิดของสินค้าที่เลือกซื้อ คือเครื่องใช้ในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์เสริมสวยเสริมความงาม ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีทัศนคติทสี่ อดคล้องกับส่วนประสมทางการตลาด โดยพบว่าส่วนประสมทางการตลาด
เป็นตัวกําหนดความต้องการของสินค้า ด้านผลิตภัณฑ์พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายประเภท
กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญเป็นอันดับแรก ด้านราคาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับราคาของ
สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ว่ามีราคาที่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของตัวสินค้า ด้านช่องทางการจัด
จําหน่ายพบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการสถานที่ในการจัดจําหน่ายที่มีความสะดวกสบายด้านการเดินทาง
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัสและบิ๊ก
ซี ซึ่งได้มีการโฆษณาสินค้าต่างๆผ่านสื่ออย่างสม่ําเสมอ ด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีการซื้อสินค้าในหนึ่งเดือนมากกว่าถึง 4 ครัง้ และค่าใช้จ่ายที่ซื้อสินค้าในแต่ละครั้งอยู่
ระหว่าง 501-1,000 บาท กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ ประเภทสินค้า
อุปโภคในระดับที่มาก
สรัญพร สุวรรณประสพ (2552) ได้ทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการดําเนินชีวิต ทัศนคติด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 ของผู้ขับขี่รถยนต์ในเขต
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กรุงเทพมหานคร กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ทขี่ ับขีร่ ถยนต์ที่ใช้บริการเติมนํ้ามันแก๊สโซฮอล์
E20 จากสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. และ บางจาก ในกรุงเทพมหานคร เป็นจํานวน 400 ตัวอย่าง สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความถี่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ความแตกต่าง โดยใช้การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ไคส
แควร์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ สําหรับข้อมูล
ทางสถิติที่ใช้โปรแกรม SPSSผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายและจะมีอายุ 26-33 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีส่วนมากจะประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาท
ขึ้นไป
2. ลูกค้าที่มีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแก๊ส
โซฮอล์ E20 ทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยทีร่ ะดับการศึกษา มีผลต่อ
พฤติกรรมการเติมนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 ไม่แตกต่างกัน
3. รูปแบบการดําเนินชีวิต ได้แก่ กิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็นที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเติมนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 ในด้านความถี่ในการเติม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และสัมพันธ์กับการใช้นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 ต่อ การเลิกใช้ในอนาคต และการบอกต่อผู้อื่นให้
เติมนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ทัศนคติด้านเครื่องมือทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 ในด้านการใช้นํ้ามัน
แก๊สโซฮอล์ E20 ต่อ การเลิกใช้ในอนาคต และการบอกต่อผู้อื่นให้เติมนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ศศิวิมล ไพศาลสุทธิเดช (2556) การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสตาร์
บัคส์ของคนไทยและคนเกาหลี การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติและ
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสตาร์บัคส์ของคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และคนเกาหลีที่
อาศัยอยู่ในกรุงโซล และเพื่อศึกษาปัจจัยสําคัญทีส่ ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่เลือกบริโภค
กาแฟสตาร์บัคส์ อีกทั้งยังมุ่งหวังเพื่อที่จะตรวจสอบปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริโภคกาแฟสตาร์
บัคส์และเข้าใจการตัดสินใจทีจ่ ะเลือกบริโภคของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มีทั้งเพศชาย
และเพศหญิงทีบ่ ริโภคกาแฟสตาร์บัคส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และกรุงโซล ประเทศ
เกาหลีใต้ซึ่งได้ทําการแบ่งช่วงอายุออกเป็นสองช่วงคือ ช่วงอายุน้อยกว่า 35 ปี และช่วงอายุมากกว่า
35 ปี ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกนั้น พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ
สตาร์บัคส์ของคนไทยและคนเกาหลีมีส่วนต่างกันเพียงเล็กน้อยในเรื่องของเหตุผลในการเลือกบริโภค
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กาแฟสตาร์บัคส์และลักษณะการใช้ชีวิตที่มีผลต่อการเลือกบริโภคกาแฟสตาร์บัคส์ จากการสํารวจ
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วจิ ัย ได้วิเคราะห์ผลการวิจัยออกมาได้ดังนี้
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์: ในเขตกรุงเทพ มีทั้งผู้บริโภคเพศชายและเพศหญิงทีม่ ีอายุ
ระหว่าง 25-40 ปี อยู่ระดับการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่
มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท ในขณะที่ในเขตกรุงโซล ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ที่มี
อายุระหว่าง 22-35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่มรี ายได้ต่อ
เดือนมากกว่า 40,000 บาท
2. วิถีการใช้ชีวิต: ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่มีความสนใจในการทํากิจกรรม
ในร้านกาแฟ เช่น ทํางาน การได้พบปะผู้คน ในขณะทีผ่ ู้บริโภคที่มีเพียงบางส่วน ที่เพียงแค่ต้องการใช้
ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ เป็นสถานที่เพื่อแสดงถึงความมีรสนิยม ส่วนในเขตกรุงโซล ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่
เข้าไปใช้บริการในร้านกาแฟสตาร์บัคส์ เพือ่ ความต้องการบริโภคกาแฟอย่างแท้จริง
3. ทัศนคติต่อสินค้า: ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและกรุงโซล ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า
ไม่ว่าจะเป็น เมล็ดกาแฟที่ควั่ สด ด้านราคา ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงการให้บริการ
4. พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสตาร์บัคส์: ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอธิบายได้ว่า
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ จะเลือกบริโภคกาแฟสตาร์บัคส์วันละ 1 แก้ว โดยใช้จ่ายเฉลี่ยแก้วละ 120-150
บาทสําหรับกาแฟเย็นหรือกาแฟร้อน กาแฟที่มีรสชาติหวานมันเป็นกาแฟนั้นจะเป็นที่ต้องการในกลุ่ม
ผู้บริโภคชาวไทย เหตุผลในการดื่มกาแฟ เพื่อเพิ่มความสดชื่นจากความเหน็ดเหนื่อยจากการทํางาน
แต่มีเพียงแค่สว่ นน้อยเท่านั้นที่บริโภคเพื่อจําแนกตนเองออกจากผู้อื่น ในเขตกรุงโซล ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่บริโภคกาแฟสตาร์บัคส์ วันละ 1 แก้ว โดยใช้จ่ายเฉลี่ยแก้วละ 150-180 บาท (เนื่องจากใน
ประเทศเกาหลีมีค่าครองชีพที่สูงกว่าประเทศไทย)สําหรับกาแฟร้อนนั้น เป็นที่นิยมมากในกลุ่ม
ผู้บริโภคชาวเกาหลี เหตุผลในการดื่มกาแฟนั้น เพื่อเพิ่มความสดชื่นและกําจัดอาการง่วงนอน
5. ความแตกต่างของอาชีพของผู้บริโภค: ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้บริโภคบางส่วนที่ยังเป็น
นักเรียน นักศึกษา จะบริโภคกาแฟสตาร์บัคส์ เฉลี่ยเดือนละ 3 ครั้ง ในขณะที่ผู้บริโภคที่เป็นพนักงาน
บริษัทเอกขน จะมีกําลังบริโภคมากกว่า ส่วนในเขตกรุงโซล ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักอยูใ่ นวัยทํางานที่มี
กําลังบริโภคกาแฟสตาร์บัคส์เฉลี่ย 4 ครั้งต่ออาทิตย์
6. ความแตกต่างของรายได้ของผู้บริโภค: ในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างผู้บริโภคที่มีรายได้
น้อยกว่า 25,000 บาท จะบริโภคกาแฟสตาร์บัคส์เฉลี่ยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ส่วนในขณะทีผ่ ู้บริโภคที่มี
รายได้มากกว่า 25,000 บาท จะบริโภคกาแฟสตาร์บัคส์เฉลี่ยเดือนละ 10 ครั้ง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
การะเกด แก้วมรกต (2553) ทําการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การเลือกใช้บริการโรงแรม ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
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เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ เพื่อศึกษาถึง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ใน
จังหวัดกระบี่ เพื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ จะทําการจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย กับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวและเลือกใช้บริการ
โรงแรมในจังหวัดกระบี่ จํานวน 400ราย โดยค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test ไคสแควร์ และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี
ของเซฟเฟ่ ผลการวิจัยนั้น ได้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง
20 - 30 ปี มีสถานภาพโสด จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี อาชีพลูกจ้าง/รับจ้าง มีถิ่นที่อยู่ใน
ภาคใต้ มีรายได้ต่ํากว่า 10,000 บาทต่อเดือนของครอบครัว และมีรายจ่ายต่ํากว่า 10,000 บาทต่อ
เดือน ส่วนพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่นั้น พบว่าจะมี
ระยะเวลาในการเข้าพัก 2 คืนต่อครั้ง จะมีเพื่อน/ญาติพี่น้องเป็นผู้มีส่วนในการตัดสินใจในการเลือกที่
พัก จองห้องพักที่บริเวณเคาน์เตอร์ของโรงแรม เลือกพักประเภทห้องมาตรฐาน (เตียงเดี่ยว) อัตราค่า
ห้องพักใช้บริการจะอยู่ที่ราคา 500 - 999 บาทปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในจังหวัดกระบี่ ได้พบว่า โดยรวมมีระดับการให้ความสําคัญ
ในระดับปานกลาง เมื่อนํามาพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากใน 5 ด้านเรียงตามลําดับ
คือ ด้านการจัดจําหน่าย ในด้านลักษณะทางกายภาพ ในด้านบุคลากร ในด้านกระบวนการ ในด้าน
ผลิตภัณฑ์ และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ ในด้านราคา ในด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ ใน
ด้านการส่งเสริมการตลาด และการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายจ่ายเฉลีย่ ต่อเดือน จะแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่จะแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรม
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ ได้พบว่า ระยะเวลาในการเข้าพักโรงแรมนั้น ผูม้ ีสว่ นร่วมในการ
ตัดสินใจ ในการจองห้องพัก ประเภทห้องพัก และอัตราห้องพัก ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่
อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
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ตรีนุช แววแสง (2555) ทําการศึกษา การใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจ
ซื้อที่อยู่อาศัยของประชาชนวัยทํางานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร การวิจัยเรื่อง การใช้ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของประชาชนในวัยทํางานในเขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อที่อยู่
อาศัยของประชาชนวัยทํางานเขตบึงกุ่มใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านทําเลสถานที่
ที่ตั้ง และด้านการส่งเสริมทางการตลาด และเปรียบเทียบการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการ
ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย จําแนกตามข้อมูลส่วนในบุคคล เก็บตัวอย่างจํานวน 400 คน ผลการวิจัยได้
พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดโดยรวมในการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับแรก คือด้านทําเลสถานที่ตั้ง ต้องมีความ
ปลอดภัย อันดับสองในด้านราคา ต้องมีเงื่อนไขในเรื่องเงินดาวน์สามารถผ่อนได้ อันดับสามด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่อยูอ่ าศัย วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องมีประสิทธิและคุณภาพ และอันดับสุดท้ายด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ต้องมีการจัดหาสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา และเปรียบเทียบ
การตัดสินใจซือ้ ที่อยู่อาศัยจะจําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล จะพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และจําวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกัน ใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการ
ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนกลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะที่อยู่อาศัยที่ตนเองต้องการ และงบประมาณในการซื้อที่
อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน ใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อความต้องการซื้อ
สุนยี ์ เจษฎาวรางกูล, ฐิตินันท์ วารีวนิช และดวงตา สราญรมย์ (2553) ทําการศึกษา
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อบ้านทาวน์เฮ้าส์ ในโครงการบริษัทวังทองกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านทาวน์เฮ้าส์ใน
โครงการบริษัทวังทองกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 2. ศึกษาปัจจัยในส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจซื้อบ้านทาวน์เฮ้าส์ในโครงการบริษัทวังทองกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และ 3. เพื่อศึกษาปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านทาวน์เฮ้าส์ในโครงการบริษัท วัง
ทองกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยได้แก่ ผู้ทอี่ าศัยอยู่ที่บ้านทาวน์เฮ้าส์ของ
บริษัท วังทองกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ในเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะคํานวณ
จากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ โดยจะกําหนดให้มีความน่าจะเป็นของความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
เท่ากับ .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 270 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจะเป็นแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านทาวน์เฮ้าส์ ในโครงการบริษัทวังทองกรุ๊ป
จํากัด (มหาชน) ซึ่งจะมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไค สแควร์
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดจะส่งผลต่อความต้องการซื้อบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ในโครงการ
บริษัทวังทองกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมอยู่จะในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน จะ
พบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยที่สูงสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านราคา อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ในด้านการส่งเสริมทางการตลาด จะอยู่ในระดับปานกลาง
2. ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จะมีความสัมพันธ์ต่อความต้องการซื้อ
บ้านเทาวน์เฮ้าส์ในโครงการบริษัท วังทองกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ส่วนเพศ สถานภาพสมรส รายได้เฉลีย่ ของครอบครัวต่อเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว
ผลออกมาว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการซื้อบ้านเทาวน์เฮ้าส์ในโครงการบริษัท วังทองกรุ๊ป
จํากัด (มหาชน)
3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ กับความต้องการเลือกซื้อบ้านทาวน์
เฮ้าส์ ในโครงการบริษัทวังทองกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ในส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย สถานที่ทําเลที่ตั้ง ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด บุคลากร และด้านสภาพแวดล้อม กับความต้องการเลือกซื้อบ้านทาวน์เฮ้าส์ใน
โครงการบริษัทวังทองกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ไม่มคี วามสัมพันธ์กัน
ภัฐฬเดช มาเจริญ (2555) ทําการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการซื้อบ้าน
จัดสรรของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสํารวจประชากรลูกค้าที่ตัดสินใจ
เลือกซื้อบ้านจากโครงการบ้านจัดสรรและได้ทําการเข้าอยู่อาศัยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างจะเลือกจากการประกอบการ 4
แห่ง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ทําการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ เปรียบเทียบระหว่าง
บริษัทบ้านจัดสรรแบรนด์ดังในทอ้งถิ่น (บริษัท พิมาน กรุป๊ จํากัด , บริษัท วีไอพี โฮม จํากัด) กับ
บริษัท บ้านจัดสรรแบรนด์ดังจากต่างถิ่น(บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (มหาชน), บริษัท ศุภาลัย จํากัด
(มหาชน) ซึ่งได้เข้ามาประกอบการในจังหวัดขอนแก่น จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 400 ราย จาก
ผลการศึกษา ได้พบว่า
1) ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นจะเพศชาย มีอายุ 31 ถึง 40 ปี มีอาชีพค้าขาย ประกอบทําธุรกิจ
ส่วนตัว หรือเจ้าของกิจการธุรกิจ มีระดับการศึกษาปริญญาตรีสูงสุด ได้สมรสแล้ว มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนภายในครัวเรือน 60,001 ถึง 100,000 บาท
2) มีพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านในราคา 3,500,001 ถึง 4,500,000บาท และบุคคลที่มี
อิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านมากทีส่ ุด คือ ครอบครัว ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลได้จากสื่อ
โฆษณาสิ่งพิมพ์มากที่สุด
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3) ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อความต้องการเลือกซื้อบ้านของผู้บริโภคคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีระดับ
มากที่สุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีในส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix Theory หรือ 4P’s)
และยังให้ความสําคัญในด้านการให้บริการซึ่งอยู่ในระดับนัยสําคัญมาก ผลวิจัยที่ได้นี้จะเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาธุรกิจบ้านจัดสรรต่อไป

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจยั
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของคนกรุงเทพมหานคร:
กรณีศึกษาบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลจะ
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
3.1 การกําหนดประชากร กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1. การกําหนดประชากร กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
ซึ่งมีจํานวนประชากรทั้งหมด 4,719,509 คน (กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย, 2554) ผู้วิจัยได้
คํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ ยามาเน (Yamane, 1973 อ้างใน ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2538, หน้า 37) ดังนี้
n = N
สูตร
1 + Ne2
เมื่อ N
คือ จํานวนของขนาดประชากร
n
คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
e
คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
(ในที่นใี้ ช้ค่าความเชื่อมั่น 95% ทําให้ e มีค่าเท่ากับ 1 - 0.95 = 0.05)
แทนค่า
n =
4,719,509
1 + 4,719,509 (0.05)2
= 399.99
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้นเป็น 400 ตัวอย่าง
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกเก็บตัวอย่างเฉพาะประชากรในกรุงเทพมหานครที่มอี ายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้น
ไป
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ เพื่อศึกษาถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องกาซื้ออสังหาริมทรัพย์ของคน
กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) โดยจัดทําเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเป็นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ทัง้ หมด
7 ข้อ และมีลกั ษณะเป็นคําถามปลายปิด แบบคําตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choices) ทั้งหมด
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเป็นคําถามเกี่ยวกับตราสินค้าและภาพลักษณ์ของบริษัท แสนสิริ
จํากัด (มหาชน)โดยวัดระดับความคิดเห็นเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ของ
ลิเคอร์ท สเกล (Likert Scale) คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยการให้คะแนนของ
แต่ละข้อคําถาม
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเป็นคําถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)โดย
วัดระดับความคิดเห็นเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ของ ลิเคอร์ท สเกล
(Likert Scale) คือ มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยการให้คะแนนของแต่ละข้อคําถาม
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเป็นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีผ่ ลต่อความต้องการ
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ โดยวัดระดับความคิดเห็นเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ
ของ ลิเคอร์ท สเกล (Likert Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยการให้คะแนน
ของแต่ละข้อคําถาม
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเป็นคําถามเกี่ยวกับความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ โดยวัดระดับ
ความคิดเห็นเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ของ ลิเคอร์ท สเกล (Likert
Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยการให้คะแนนของแต่ละข้อคําถาม
สําหรับการวิเคราะห์ตราสินค้าและภาพลักษณ์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ทัศนคติที่
มีต่อบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ผลต่อความต้องการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ และความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ผูว้ ิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการแปลความหมายค่าเฉลีย่ ของระดับ
คะแนนดังนี้
การคํานวณช่วงคะแนนจากสูตร ดังนี้ (วิชิต อู่อ้น, 2548)
ช่วงคะแนน
= คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนระดับ
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ได้ช่วงคะแนนเท่ากับ 5 – 1 = 0.80
5
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จากการวิเคราะห์ดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยสามารถหาช่วงคะแนนของตราสินค้าและภาพลักษณ์
ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ทัศนคติที่มีต่อบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดที่ส่งผลความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ และความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ของผู้ตอบ
แบบสอบถามได้ดังนี้
ระดับคะแนนของคําถาม
ค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
ให้คะแนนเป็น 5
4.21 – 5.00
มาก
ให้คะแนนเป็น 4
3.41 – 4.20
ปานกลาง
ให้คะแนนเป็น 3
2.61 – 3.40
น้อย
ให้คะแนนเป็น 2
1.81 – 2.60
น้อยที่สุด
ให้คะแนนเป็น 1
1.00 – 1.80
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยนําแบบสอบถามที่ได้เรียบ
เรียงแล้ว ไปดําเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นสําหรับการ
วิจัย ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาและความครอบคลุมของ
คําถาม (Content Validity) รวมถึงความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ (Wording) เพื่อขอคําแนะนําและ
นํามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม และผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม (Reliability Analysis)
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability Analysis) เมื่อผูว้ ิจัยปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม
เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจึงนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Tryout) แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 40 ชุด โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาร์ค (Cronbach’s Coefficient Alpha)
ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติ โดยมีเกณฑ์การแปลผลความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามดังตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1: เกณฑ์การแปลผลความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ค่าความเชื่อมั่น
0.80 – 1.00
0.70 – 0.79
0.50 – 0.69
0.30 – 0.49
ต่ํากว่า 0.30

ระดับความเชือ่ มั่น
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก

ที่มา: พรรณี ลีกิจวัฒนะ. (2553). วิธีการวิจัยทางการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพมหานคร:
คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
ตารางที่ 3.2: ค่าสัมประสิทธิค์ รอนบาค อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient)
ตัวแปร
ตราสินค้าและภาพลักษณ์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด
(มหาชน)
ทัศนคติที่มีต่อบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีผ่ ลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้ออสังหาริมทรัพย์
ความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์

ค่าสัมประสิทธิอ์ ัลฟ่าของครอนบาค
กลุ่มทดลอง (n = 40)
0.851
0.787
0.821
0.813

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ลักษณะดังนี้
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
ลักษณะส่วนบุคคล ตราสินค้าและภาพลักษณ์ของบริษัท ทัศนคติ ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ความ
ต้องการซื้อ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยนําทฤษฎีต่างๆ มาใช้อ้างอิงในการอภิปรายผลการศึกษา
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นําสถิติมาใช้ในการดําเนินการดังต่อไปนี้
3.4.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยการนําข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มานั้น ทําการบันทึกลงในโปรแกรม เพื่อ
ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ซึ่งสามารถวิเคราะห์แบบสอบถามได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเป็นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผูว้ ิจัยใช้
วิธีการวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเป็นคําถามเกี่ยวกับตราสินค้าและภาพลักษณ์ของบริษัท แสนสิริ
จํากัด (มหาชน) ที่มลี ักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเป็นคําถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ที่มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเป็นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีผ่ ลต่อความต้องการ
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ที่มีลกั ษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ผู้วิจัยใช้วิธีการ
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเป็นคําถามเกี่ยวกับความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ที่มีลกั ษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.4.2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจัยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ ใช้วิธีการวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) วิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis – MRA) ในการทดสอบตราสินค้าและภาพลักษณ์ส่งผลต่อความต้องการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ทัศนคติส่งผลต่อความต้องการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) และส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อการความ
ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของคนกรุงเทพ: กรณีศึกษา
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคต่อบริษัท แสนสิริ จํากัด
(มหาชน) เพื่อศึกษาตราสินค้าและภาพลักษณ์องค์กรของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) เพื่อศึกษา
ส่วนประสมการตลาดของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) และเพื่อศึกษาการความต้องการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ผู้วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลในเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2557 โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทําวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป ผู้วิจัยได้คํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน
ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
4.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับตัวแปรที่สนใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 : จํานวนและร้อยละด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ

จํานวน (คน)

ร้อยละ

ชาย

262

65.5

หญิง

138

34.5

รวม

400

100.0

จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 262 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 65.5 และเพศหญิง จํานวน
138 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 34.5
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ตารางที่ 4.2 : จํานวนและร้อยละด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุ

จํานวน (คน)

ร้อยละ

20-30 ปี

14

3.5

31-40 ปี

194

48.5

41-50 ปี

143

35.8

51-60 ปี

33

8.3

60 ปีขึ้นไป

16

4.0

รวม

400

100.0

การศึกษาข้อมูลทั่วไปด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีอายุ 31-40 ปี มากที่สุด จํานวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมามีอายุ 41-50
ปี จํานวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 มีอายุ 51-60 ปี จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 มีอายุ
60 ปีขึ้นไป จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และน้อยทีส่ ุดมีอายุ 20-30 ปี จํานวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.5
ตารางที่ 4.3: จํานวนและร้อยละด้านระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับการศึกษา

จํานวน (คน)

ร้อยละ

ต่ํากว่าปริญญาตรี

15

3.8

ปริญญาตรี

234

58.5

สูงกว่าปริญญาตรี

151

37.8

รวม

400

100.0

การศึกษาข้อมูลทั่วไปด้านระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5
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รองลงมามีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 151คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 และน้อยที่สุดมี
การศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8
ตารางที่ 4.4: จํานวนและร้อยละด้านรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายได้ต่อเดือน

จํานวน (คน)

ร้อยละ

15,001 – 25,000 บาท

44

11.0

25,001 – 35,000 บาท

212

53.0

35,001 – 45,000 บาท

110

27.5

45,001 บาทขึ้นไป

34

8.5

รวม

400

100.0

จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปด้านรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มากที่สุด จํานวน 212 คน คิดเป็นร้อย
ละ 53.0 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท จํานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5
รายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 และน้อยที่สุดมีรายได้
ต่อเดือน 45,001 บาทขึ้นไป จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5
ตารางที่ 4.5: จํานวนและร้อยละด้านอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม
อาชีพ

จํานวน (คน)

ร้อยละ

พนักงานบริษัทเอกชน

238

59.5

รับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

99

24.8

ธุรกิจส่วนตัว

63

15.8

รวม

400

100.0

การศึกษาข้อมูลทั่วไปด้านอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด จํานวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5
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รองลงมาอาชีพรับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 และน้อยที่สุด
อาชีพธุรกิจส่วนตัว จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8
ตารางที่ 4.6: จํานวนและร้อยละด้านระยะเวลาที่รู้จัก บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ระยะเวลาที่รจู้ ัก บริษัท แสนสิริ
จํากัด (มหาชน)

จํานวน (คน)

ร้อยละ

น้อยกว่า 1 ปี

67

16.8

1 - 5 ปี

150

37.5

6 - 10 ปี

163

40.8

10 ปีขึ้นไป

20

5.0

รวม

400

100.0

จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปด้านระยะเวลาที่รู้จัก บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จัก บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 6 - 10 ปี
มากที่สุด จํานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมารู้จัก บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 1 - 5
ปี จํานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 รู้จกั บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) น้อยกว่า 1 ปี จํานวน
67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 และน้อยที่สุดรูจ้ ัก บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 10 ปีขึ้นไป จํานวน
20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0
ตารางที่ 4.7: จํานวนและร้อยละด้านการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเครือ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเครือ บริษัท
แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

จํานวน (คน)

ร้อยละ

เคย

75

18.8

ไม่เคย

325

81.3

รวม

400

100.0
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การศึกษาข้อมูลทั่วไปด้านการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเครือ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเครือ บริษัท แสน
สิริ จํากัด (มหาชน) จํานวน 325 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 81.3 และเคยซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเครือ
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) จํานวน 75 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.8
4.2 ส่วนที่ 2 ตราสินค้าและภาพลักษณ์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
ตารางที่ 4.8: ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของตราสินค้าและภาพลักษณ์ของ
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
ตราสินค้าและภาพลักษณ์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

ค่าเฉลี่ย

S.D.

แปลผล

1. เมื่อท่านนึกถึงคําว่า “อสังหาริมทรัพย์” ทําให้ท่านนึกถึง “แสน
สิริ”เป็นอันดับแรก

4.16

0.751

เห็นด้วยมาก

2. แสนสิริทําให้ท่านนึกถึง“อสังหาริมทรัพย์ที่มคี ุณภาพ”

4.13

0.820

เห็นด้วยมาก

4.18

0.772

เห็นด้วยมาก

3.94

0.902

เห็นด้วยมาก

4.32

0.763 เห็นด้วยมากที่สุด

4.29

0.751 เห็นด้วยมากที่สุด

4.29

0.769 เห็นด้วยมากที่สุด

8. แสนสิริมีสถานที่สํานักงานขายที่ครอบคลุมและทั่วถึงต่อผู้บริโภค

4.32

0.734 เห็นด้วยมากที่สุด

9. แสนสิริมีสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทมี่ ีความทันสมัย

4.29

0.720 เห็นด้วยมากที่สุด

10. แสนสิริมีสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทมี่ ีความเป็น
เอกภาพที่จริงใจ

4.31

0.724 เห็นด้วยมากที่สุด

11. แสนสิริมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในรูปแบบที่ทันสมัย

4.21

0.807 เห็นด้วยมากที่สุด

3. แสนสิริทําให้ท่านนึกถึง“อสังหาริมทรัพย์ที่มมี าตรฐานในงาน
ก่อสร้าง”
4. แสนสิริทําให้ท่านนึกถึง “รูปแบบของอสังหาริมทรัพย์ที่สวยงาม
และทันสมัย”
5. แสนสิริทําให้ท่านนึกถึง“ความเชี่ยวชาญในด้านอสังหาริมทรัพย์”
6. แสนสิริทําให้ท่านนึกถึง“อสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาที่เหมาะสม
และยุติธรรม”
7. แสนสิริมีสถานที่สํานักงานขายสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและ
สะดวก

(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ) : ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของตราสินค้าและภาพลักษณ์
ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
ตราสินค้าและภาพลักษณ์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด
(มหาชน)
12. แสนสิริมีกจิ กรรมส่งเสริมการขาย ในรูปแบบที่เป็น
อรรถประโยชน์ต่อผู้บริโภค
13. แสนสิริมีการให้บริการของพนักงานบริการและระบบ
บริการที่มีความเชี่ยวชาญ
14. พนักงานบริการและระบบบริการของแสนสิริมีความ
รวดเร็วและถูกต้องแม่นยํา
15. พนักงานให้บริการของแสนสิริมีบุคลิกภาพและอัธยาศัย
ไมตรีอันดี
16. แสนสิริมีการให้บริการของพนักงานบริการและระบบ
บริการที่มีประสิทธิภาพ
17. ภาพลักษณ์ของ“แสนสิริ”มีความรู้ความสามารถและ
คุณธรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
18. ท่านคิดว่า“แสนสิริ”มีความมั่นคงก้าวหน้าในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
19. แสนสิริทําคุณประโยชน์แก่สังคม เช่น สนับสนุนด้าน
การศึกษา, เสริมสร้างสถาบันครอบครัว
20. ท่านคิดว่า“แสนสิริ”มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

4.36

0.716

4.05

0.860

4.05

0.851

4.23

0.840

4.19

0.844

4.37

0.744

4.38

0.700

4.25

0.785

4.24

0.789

4.23

0.498

แปลผล
เห็นด้วย
มากที่สุด
เห็นด้วย
มาก
เห็นด้วย
มาก
เห็นด้วย
มากที่สุด
เห็นด้วย
มาก
เห็นด้วย
มากที่สุด
เห็นด้วย
มากที่สุด
เห็นด้วย
มากที่สุด
เห็นด้วย
มากที่สุด
เห็นด้วย
มากที่สุด

จากการศึกษาความคิดเห็นของตราสินค้าและภาพลักษณ์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด
(มหาชน) โดยรวมผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.23
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ท่าน
คิดว่า“แสนสิร”ิ มีความมั่นคงก้าวหน้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ( X = 4.38) ภาพลักษณ์ของ“แสนสิร”ิ
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มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ( X = 4.37) แสนสิรมิ ีกิจกรรมส่งเสริม
การขาย ในรูปแบบที่เป็นอรรถประโยชน์ต่อผู้บริโภค ( X = 4.36) แสนสิริทําให้ท่านนึกถึง“ความ
เชี่ยวชาญในด้านอสังหาริมทรัพย์” ( X = 4.32) แสนสิรมิ ีสถานที่สํานักงานขายที่ครอบคลุมและทั่วถึง
ต่อผู้บริโภค ( X = 4.32) แสนสิรมิ ีสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่มีความเป็น เอกภาพที่จริงใจ (
X = 4.31) แสนสิริมีสถานที่สํานักงานขายสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก ( X = 4.29) แสนสิริ
ทําให้ท่านนึกถึง“อสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาทีเ่ หมาะสมและยุติธรรม” ( X = 4.29) แสนสิรมิ ีสื่อโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์ที่มีความทันสมัย ( X = 4.29) แสนสิริทําคุณประโยชน์แก่สังคม เช่น สนับสนุน
ด้านการศึกษา, เสริมสร้างสถาบันครอบครัว ( X = 4.25) ท่านคิดว่า“แสนสิริ”มีจริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ( X = 4.24) พนักงานให้บริการของแสนสิริมีบุคลิกภาพและอัธยาศัยไมตรีอันดี(
X = 4.23) แสนสิริมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในรูปแบบทีท
่ นั สมัย ( X = 4.21) ส่วนผู้บริโภคมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ แสนสิริมีการให้บริการของพนักงานบริการและระบบ
บริการที่มีประสิทธิภาพ ( X = 4.19) แสนสิรทิ าํ ให้ท่านนึกถึง“อสังหาริมทรัพย์ที่มีมาตรฐานในงาน
ก่อสร้าง” ( X = 4.18) เมื่อท่านนึกถึงคําว่า “อสังหาริมทรัพย์” ทําให้ท่านนึกถึง “แสนสิร”ิ เป็นอันดับ
แรก ( X = 4.16) แสนสิรทิ ําให้ทา่ นนึกถึง“อสังหาริมทรัพย์ทมี่ ีคุณภาพ” ( X = 4.13) แสนสิรมิ ีการ
ให้บริการของพนักงานบริการและระบบบริการที่มีความเชี่ยวชาญ ( X = 4.05) พนักงานบริการและ
ระบบบริการของแสนสิริมีความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยํา ( X = 4.05) และแสนสิรทิ ําให้ทา่ นนึกถึง
“รูปแบบของอสังหาริมทรัพย์ที่สวยงามและทันสมัย” ( X = 3.94)
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4.3 ส่วนที่ 3 ทัศนคติที่มีต่อ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
ตารางที่ 4.9: ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของทัศนคติที่มีต่อ บริษัท แสนสิริ
จํากัด (มหาชน)
ทัศนคติที่มีตอ่ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
1. ท่านเชื่อว่า“แสนสิริ” เป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพด้าน
บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
2. ท่านสามารถรับรู้ถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์
ของ“แสนสิร”ิ
3. แบรนด์“แสนสิริ”มีภาพลักษณ์ที่ชัดเจน (ความทันสมัย,
สวยงาม, มีคุณภาพ)
4. ท่านรู้สึกว่า“แสนสิริ”มีผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ ที่มี
ลักษณะตรงตามความเหมาะสม
5. ท่านรู้สึกว่า“แสนสิริ”มีผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ที่ต่างจาก
คู่แข่ง
6. ท่านคิดว่าจะเป็นการดี ถ้า“แสนสิริ”จะมีการโฆษณาให้
ผู้บริโภคเกิดความชื่นชอบ
7. ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อ “บริษัท แสนสิริ มหาชน(จํากัด)”
8. ท่านคิดจะแนะนําผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของ “แสนสิริ”
ให้บุคคลอื่นได้รู้จัก
9. ท่านสามารถนึกถึงผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของ “แสนสิริ”
ได้มากกว่าของบริษัทคู่แข่ง
10. ท่านคิดว่า“ผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของแสนสิริ” ตรง
ตามความต้องการของท่าน
11. ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของ“แสนสิร”ิ เป็นที่
ต้องการของใครหลายๆ คน
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

แปลผล

4.22

0.820

4.45

0.670

4.29

0.716

4.33

0.708

4.28

0.757

4.19

0.782 เห็นด้วยมาก

4.19

0.783 เห็นด้วยมาก

4.21

0.789

3.92

0.842 เห็นด้วยมาก

3.91

0.807 เห็นด้วยมาก

4.00

0.829 เห็นด้วยมาก

4.18

0.455

เห็นด้วยมาก
ที่สุด
เห็นด้วยมาก
ที่สุด
เห็นด้วยมาก
ที่สุด
เห็นด้วยมาก
ที่สุด
เห็นด้วยมาก
ที่สุด

เห็นด้วยมาก
ที่สุด

เห็นด้วยมาก
ที่สุด
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จากการศึกษาความคิดเห็นของทัศนคติที่มตี ่อ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) โดยรวม
ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.18 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ท่านสามารถรับรู้ถึงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของ“แสนสิริ” ( X = 4.45) ท่านรู้สึกว่า“แสนสิริ”มีผลิตภัณฑ์
อสังหาริมทรัพย์ ที่มีลกั ษณะตรงตามความเหมาะสม ( X = 4.33) แบรนด์“แสนสิร”ิ มีภาพลักษณ์ที่
ชัดเจน (ความทันสมัย, สวยงาม, มีคุณภาพ) ( X = 4.29) ท่านรู้สึกว่า“แสนสิริ”มีผลิตภัณฑ์
อสังหาริมทรัพย์ที่ต่างจากคู่แข่ง ( X = 4.28) ส่วนผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก ได้แก่ ท่านมีทัศนคติที่ดตี ่อ “บริษัท แสนสิริ มหาชน(จํากัด)” ( X = 4.19) ท่านคิดว่าจะเป็นการ
ดี ถ้า“แสนสิร”ิ จะมีการโฆษณาให้ผู้บริโภคเกิดความชื่นชอบ ( X = 4.19) ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์
อสังหาริมทรัพย์ของ“แสนสิร”ิ เป็นที่ต้องการของใครหลายๆ คน ( X = 4.00) ท่านสามารถนึกถึง
ผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของ “แสนสิริ”ได้มากกว่าของบริษัทคู่แข่ง ( X = 3.92) และท่านคิดว่า
“ผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของแสนสิริ” ตรงตามความต้องการของท่าน ( X = 3.91)
4.4 ส่วนที่ 4 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ผลต่อการความต้องการซือ้ อสังหาริมทรัพย์
ตารางที่ 4.10: ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ผล
ต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ผลต่อความต้องการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์

ค่าเฉลี่ย

S.D.

แปลผล

1. การออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก

3.84

0.872 เห็นด้วยมาก

2. วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

4.17

0.758 เห็นด้วยมาก

3. พื้นที่ใช้สอย

3.90

0.891 เห็นด้วยมาก

4. สิ่งอํานวยความสะดวกภายในโครงการ (ส่วนกลาง)

4.20

0.758 เห็นด้วยมาก

5. ระบบสาธารณูปโภค

4.19

0.790 เห็นด้วยมาก
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ): ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ที่ผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ผลต่อความต้องการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์

ค่าเฉลี่ย

S.D.

แปลผล

6. ราคา

4.29

0.725

เห็นด้วยมาก
ที่สุด

7. จํานวนเงินจอง/ดาวน์ *

4.05

0.870

เห็นด้วยมาก

8. การจัดหาสินเชื่อจากธนาคาร

4.25

0.761

9. อัตราเงินกู้ของธนาคาร

4.25

0.785

10. ใกล้สถานที่ทํางาน

4.36

0.656

11. ใกล้สถานที่อํานวยความสะดวก อาทิเช่น
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

4.31

0.711

12. สามารถเข้าอยู่ได้ทันที

4.19

0.807

เห็นด้วยมาก

13. การมอบสิทธิส่วนลดพิเศษ

4.36

0.694

เห็นด้วยมาก
ที่สุด

14. การจัดโปรโมชั่นต่างๆ เช่น ฟรีค่าโอน,แถมเฟอร์นิเจอร์
เป็นต้น

4.16

0.760

เห็นด้วยมาก

15. การให้บริการหลังการขาย

3.88

0.906

เห็นด้วยมาก

4.16

0.370

เห็นด้วยมาก

ค่าเฉลี่ยรวม

เห็นด้วยมาก
ที่สุด
เห็นด้วยมาก
ที่สุด
เห็นด้วยมาก
ที่สุด
เห็นด้วยมาก
ที่สุด

จากการศึกษาความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ผลต่อความต้องการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ โดยรวมผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมที่
4.16 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่
การมอบสิทธิสว่ นลดพิเศษ ( X = 4.36) ใกล้สถานที่ทํางาน ( X = 4.36) ใกล้สถานที่อํานวยความ
สะดวก อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ( X = 4.31) ราคา ( X = 4.29) อัตราเงินกู้ของธนาคาร (
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4.25) การจัดหาสินเชื่อจากธนาคาร ( X = 4.25) ส่วนผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก ได้แก่ สิ่งอํานวยความสะดวกภายในโครงการ (ส่วนกลาง) ( X = 4.20) สามารถเข้าอยู่ได้
ทันที ( X = 4.19) ระบบสาธารณูปโภค ( X = 4.19) วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ( X = 4.17) การจัด
โปรโมชั่นต่างๆ เช่น ฟรีค่าโอน,แถมเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ( X = 4.16) จํานวนเงินจอง/ดาวน์ * ( X =
4.05) พื้นที่ใช้สอย ( X = 3.90) การให้บริการหลังการขาย( X = 3.88) และการออกแบบตกแต่ง
ภายในและภายนอก ( X = 3.84)
4.5 ส่วนที่ 5 ความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์
.
ตารางที่ 4.11: ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์
ความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์
1. ชื่อเสียงภาพลักษณ์ของ“แสนสิร”ิ มีผลต่อความต้องการ
ซื้อ
2. ความชื่นชอบและสนใจเป็นพิเศษต่อ“แสนสิริ”มีผลต่อ
ความต้องการซื้อ
3. รูปแบบการโฆษณาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆของ
“แสนสิริ”มีผลต่อความต้องการซื้อ
4. ความสําเร็จของโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆของ“แสน
สิริ”มีผลต่อความต้องการซื้อ
5. การพูดถึง“แสนสิร”ิ ในวงกว้างมีผลต่อความต้องการซื้อ
6. การจัดวางโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆของ“แสนสิร”ิ มี
ผลต่อความต้องการซื้อ
7. ขนาดพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์
อสังหาริมทรัพย์ของ “แสนสิริ”มีผลต่อความต้องการซื้อ
8. การก่อสร้างของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานของ “แสนสิริ”มีผลต่อความต้องการซื้อ

ค่าเฉลี่ย

S.D.

แปลผล

4.19

0.763

เห็นด้วยมาก

4.19

0.791

เห็นด้วยมาก

4.34

0.742

4.29

0.736

4.28

0.759

4.29

0.750

4.26

0.721

4.26

0.734

เห็นด้วยมาก
ที่สุด
เห็นด้วยมาก
ที่สุด
เห็นด้วยมาก
ที่สุด
เห็นด้วยมาก
ที่สุด
เห็นด้วยมาก
ที่สุด
เห็นด้วยมาก
ที่สุด
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ): ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของความต้องการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์
ความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์
9. การตกแต่งและออกแบบผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของ
“แสนสิริ”มีผลต่อความต้องการซื้อ
10. เอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของ
“แสนสิริ”มีผลต่อความต้องการซื้อ
11. การตรวจดูแลและบํารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์ของ“แสน
สิริ”มีผลต่อความต้องการซื้อ
12. การรับประกันผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของ“แสนสิร”ิ
เมื่อเกิดความเสียหายมีผลต่อความต้องการซื้อ
13. การซื้ออสังหาริมทรัพย์ของ“แสนสิร”ิ ทําให้ท่านดูมี
คุณค่ามากขึ้น
14. ท่านคิดว่า การโฆษณาส่งผลต่อความต้องการซื้อของ
ท่านเป็นอย่างดี
15. ท่านคิดว่า จะซื้อผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของ“แสน
สิริ”ภายใน 1 ปีข้างหน้า
16. การได้รับข้อมูลข่าวสารต่างจาก“แสนสิริ”จะส่งผลต่อ
ความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของท่าน
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

แปลผล

4.18

0.804

เห็นด้วยมาก

4.31

0.725

เห็นด้วยมาก
ที่สุด

4.07

0.841

เห็นด้วยมาก

4.07

0.826

เห็นด้วยมาก

4.22

0.813

เห็นด้วยมาก
ที่สุด

4.13

0.838

เห็นด้วยมาก

4.36

0.718

4.30

0.723

4.23

0.423

เห็นด้วยมาก
ที่สุด
เห็นด้วยมาก
ที่สุด
เห็นด้วยมาก
ที่สุด

จากการศึกษาความคิดเห็นของความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ โดยรวมผู้บริโภคมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.23 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ท่านคิดว่า จะซื้อผลิตภัณฑ์
อสังหาริมทรัพย์ของ“แสนสิร”ิ ภายใน 1 ปีข้างหน้า ( X = 4.36) รูปแบบการโฆษณาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ต่างๆของ“แสนสิริ”มีผลต่อความต้องการซื้อ ( X = 4.34) เอกลักษณ์เฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของ“แสนสิร”ิ มีผลต่อความต้องการซื้อ ( X = 4.31) การได้รับข้อมูล
ข่าวสารต่างจาก“แสนสิริ”จะส่งผลต่อความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของท่าน ( X =
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4.30) การจัดวางโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆของ“แสนสิริ”มีผลต่อความต้องการซื้อ ( X = 4.29)
ความสําเร็จของโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆของ“แสนสิริ”มีผลต่อความต้องการซื้อ ( X = 4.29)
การพูดถึง“แสนสิริ”ในวงกว้างมีผลต่อความต้องการซื้อ ( X = 4.28) การก่อสร้างของโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานของ “แสนสิริ”มีผลต่อความต้องการซื้อ ( X = 4.26)
ขนาดพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ อสังหาริมทรัพย์ของ “แสนสิริ”มีผลต่อความต้องการซื้อ
( X = 4.26) การซื้ออสังหาริมทรัพย์ของ“แสนสิริ”ทําให้ท่านดูมีคุณค่ามากขึ้น ( X = 4.22) ส่วน
ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ ความชื่นชอบและสนใจเป็นพิเศษต่อ
“แสนสิริ”มีผลต่อ ความต้องการซื้อ ( X = 4.19) ชื่อเสียงภาพลักษณ์ของ“แสนสิร”ิ มีผลต่อความ
ต้องการซื้อ ( X = 4.19) การตกแต่งและออกแบบผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของ“แสนสิร”ิ มีผลต่อ
ความต้องการซื้อ ( X = 4.18) ท่านคิดว่า การโฆษณาส่งผลความต้องการซื้อของท่านเป็นอย่างดี ( X
= 4.13) การตรวจดูแลและบํารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์ของ“แสนสิร”ิ มีผลต่อความต้องการซื้อ ( X =
4.07) และการรับประกันผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ มีผลต่อความต้องการซื้อ ( X = 4.07)
4.6 การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 4.12: ความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้าและภาพลักษณ์ ทัศนคติ และส่วนประสมการตลาด
ส่งผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
Model Summaryb
Model
R
R Square
Adjusted R
Std. Error of Durbin-Watson
Square
the Estimate
a
1
0.493
0.243
0.237
0.36913
1.299
a. Predictors: (constant), ส่วนประสมการตลาด, ทัศนคติ, ตราสินค้าและภาพลักษณ์
b. Dependent Variables: ความต้องการซื้อ
จากตารางที่ 4.12 จากตาราง Model Summaryb พบว่าระดับความสัมพันธ์ระหว่าง ตรา
สินค้าและภาพลักษณ์ ทัศนคติ และส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์
ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) มีค่า Adjusted R Square 0.237 หรือ 23.7% สามารถอธิบาย
ได้ว่า ปัจจัยในการศึกษาทั้งหมดสามารถพยากรณ์ความผันแปรของความต้องการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ได้ คิดเป็นร้อยละ 23.7 ที่เหลืออีกร้อยละ 76.3
เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น
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ตารางที่ 4.13: ค่าความแปรปรวนของตราสินค้าและภาพลักษณ์ ทัศนคติ และส่วนประสมการตลาด
ส่งผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
ANOVAb
Model
Sum of
df
Mean
F
Sig
Squares
Square
Regression
17.318
3
5.773
42.368
0.000a
Residual
53.956
396
0.136
Total
71.275
399
a. Predictors: (constant), ส่วนประสมการตลาด, ทัศนคติ, ตราสินค้าและภาพลักษณ์
b. Dependent Variables: ความต้องการซื้อ
จากตารางพบว่ามีตัวแปรอย่างน้อย 1 ตัว มีผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของ
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
ตารางที่ 4.14: การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณตราสินค้าและภาพลักษณ์ ทัศนคติ และส่วนประสม
การตลาดส่งผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด
(มหาชน)
Coefficienta
ตัวแปร
b
Std.
Beta
t
Error
( )
ค่าคงที่
1.823 0.256
7.109
ตราสินค้าและภาพลักษณ์
0.238 0.041 0.280
5.759
ทัศนคติ
-0.015
0.042 -0.016
-0.365
ส่วนประสมการตลาด
0.353 0.055 0.309
6.415
หมายเหตุ: ค่าสัมประสิทธิ์ความต้องการซื้อ (R2) = 0.243, F = 42.368, p < 0.05*

Significance
(p)
0.000
0.000*
0.715
0.000*

จากตารางผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ พบว่า
ตราสินค้าและภาพลักษณ์มีผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ค่า Beta เท่ากับ 0.280 และส่วน
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ประสมการตลาดมีผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ค่า Beta เท่ากับ 0.309 ในขณะที่ทัศนคติไม่
มีผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) มีค่า Sig เท่ากับ 0.715
ค่า Beta เท่ากับ -0.016
ตารางที่ 4.15: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
1. ตราสินค้าและภาพลักษณ์มีผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของ
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
2. ทัศนคติมีผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ
จํากัด (มหาชน)
3. ส่วนประสมการตลาดมีผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของ
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

ผลการทดสอบ
ยอมรับสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน

บทที่ 5
สรุป และอภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของคน
กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชากรในกรุงเทพมหานครที่มี
อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไปและนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อหาค่าความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก และวิเคราะห์ผลโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นเชิงเส้นแบบพหุคูณ
(Multiple Linear Regression) เป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลการศึกษา
อภิปรายผล ข้อเสนอแนะได้ดังนี้
5.1 สรุปผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31 – 40 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท โดยประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มี
ระยะเวลาการรู้จัก บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 6 - 10 ปี และส่วนใหญ่ไม่เคยซื้ออสังหาริมทรัพย์
ในเครือ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 ตราสินค้าและภาพลักษณ์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด
ได้แก่ ท่านคิดว่า“แสนสิร”ิ มีความมั่นคงก้าวหน้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภาพลักษณ์ของ“แสนสิร”ิ มี
ความรู้ความสามารถและคุณธรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แสนสิริมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย ใน
รูปแบบที่เป็นอรรถประโยชน์ต่อผู้บริโภค แสนสิรทิ ําให้ทา่ นนึกถึง“ความเชี่ยวชาญในด้าน
อสังหาริมทรัพย์” แสนสิรมิ ีสถานที่สํานักงานขายที่ครอบคลุมและทั่วถึงต่อผู้บริโภคแสนสิริมีสื่อ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่มีความเป็น เอกภาพที่จริงใจ แสนสิริมสี ถานที่สํานักงานขายสามารถ
เข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก แสนสิรทิ ําให้ทา่ นนึกถึง“อสังหาริมทรัพย์ทมี่ ีราคาที่เหมาะสมและ
ยุติธรรม” แสนสิริมีสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่มีความทันสมัย แสนสิริทําคุณประโยชน์แก่
สังคม เช่น สนับสนุนด้านการศึกษา, เสริมสร้างสถาบันครอบครัว ท่านคิดว่า“แสนสิริ”มีจริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม พนักงานให้บริการของแสนสิรมิ บี ุคลิกภาพและอัธยาศัยไมตรีอันดี แสนสิรมิ ี
กิจกรรมส่งเสริมการขาย ในรูปแบบที่ทันสมัย ส่วนผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก ได้แก่ แสนสิริมีการให้บริการของพนักงานบริการและระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ แสนสิริทํา
ให้ท่านนึกถึง“อสังหาริมทรัพย์ที่มีมาตรฐานในงานก่อสร้าง” เมื่อท่านนึกถึงคําว่า “อสังหาริมทรัพย์”
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ทําให้ท่านนึกถึง “แสนสิริ”เป็นอันดับแรก แสนสิริทําให้ท่านนึกถึง“อสังหาริมทรัพย์ที่มีคณ
ุ ภาพ”
แสนสิรมิ ีการให้บริการของพนักงานบริการและระบบบริการที่มีความเชี่ยวชาญ พนักงานบริการและ
ระบบบริการของแสนสิริมีความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยํา และแสนสิริทาํ ให้ท่านนึกถึง “รูปแบบของ
อสังหาริมทรัพย์ที่สวยงามและทันสมัย” โดยมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.23
ส่วนที่ 3 ทัศนคติที่มีต่อ บริษทั แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด
ได้แก่ ท่านสามารถรับรู้ถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของ“แสนสิริ” ท่านรูส้ ึกว่า“แสนสิร”ิ มี
ผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ ทีม่ ีลักษณะตรงตามความเหมาะสม แบรนด์“แสนสิริ”มีภาพลักษณ์ที่
ชัดเจน (ความทันสมัย, สวยงาม, มีคุณภาพ) ท่านรู้สึกว่า“แสนสิร”ิ มีผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ที่ต่าง
จากคู่แข่ง ส่วนผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ ท่านมีทศั นคติที่ดีต่อ
“บริษัท แสนสิริ มหาชน(จํากัด)” ท่านคิดว่าจะเป็นการดี ถ้า“แสนสิริ”จะมีการโฆษณาให้ผู้บริโภคเกิด
ความชื่นชอบ ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของ“แสนสิริ”เป็นที่ตอ้ งการของใครหลายๆ คน
ท่านสามารถนึกถึงผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของ “แสนสิริ”ได้มากกว่าของบริษัทคู่แข่ง และท่านคิด
ว่า“ผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของแสนสิริ” ตรงตามความต้องการของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.18
ส่วนที่ 4 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์
ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด
ได้แก่ การมอบสิทธิส่วนลดพิเศษ ใกล้สถานที่ทํางาน ใกล้สถานที่อํานวยความสะดวก อาทิเช่น
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ราคา อัตราเงินกู้ของธนาคาร การจัดหาสินเชื่อจากธนาคาร ส่วนผู้บริโภคมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ สิ่งอํานวยความสะดวกภายในโครงการ (ส่วนกลาง)
สามารถเข้าอยู่ได้ทันที ระบบสาธารณูปโภค) วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง การจัดโปรโมชั่นต่างๆ เช่น ฟรี
ค่าโอน, แถมเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น จํานวนเงินจอง/ดาวน์ * พื้นที่ใช้สอย การให้บริการหลังการขาย
และการออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก โดยมีค่าเฉลีย่ รวมที่ 4.16
ส่วนที่ ความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์
ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด
ได้แก่ ท่านคิดว่า จะซื้อผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของ“แสนสิริ”ภายใน 1 ปีข้างหน้า รูปแบบการ
โฆษณาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆของ“แสนสิริ”มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ เอกลักษณ์เฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของ“แสนสิร”ิ มีผลต่อความต้องการซื้อ การได้รับข้อมูลข่าวสารต่างจาก
“แสนสิริ”จะส่งผลต่อความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของท่าน การจัดวางโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ต่างๆของ“แสนสิริ”มีผลต่อความต้องการซื้อ ความสําเร็จของโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ต่างๆของ“แสนสิริ”มีผลต่อความต้องการซื้อ การพูดถึง“แสนสิริ”ในวงกว้างมีผลต่อ
ความต้องการซื้อ การก่อสร้างของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานของ “แสน
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สิริ”มีผลต่อความต้องการซื้อ ขนาดพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ อสังหาริมทรัพย์ของ “แสน
สิริ”มีผลต่อความต้องการซื้อ การซื้ออสังหาริมทรัพย์ของ“แสนสิร”ิ ทําให้ท่านดูมีคุณค่ามากขึ้น ส่วน
ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ ความชื่นชอบและสนใจเป็นพิเศษต่อ
“แสนสิริ”มีผลต่อ ความต้องการซื้อ ชื่อเสียงภาพลักษณ์ของ“แสนสิร”ิ มีผลต่อความต้องการซื้อ การ
ตกแต่งและออกแบบผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของ“แสนสิริ”มีผลต่อความต้องการซื้อ ท่านคิดว่า
การโฆษณาส่งผลความต้องการซื้อของท่านเป็นอย่างดี การตรวจดูแลและบํารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์
ของ“แสนสิร”ิ มีผลต่อความต้องการซื้อ และการรับประกันผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของ“แสนสิร”ิ
เมื่อเกิดความเสียหายมีผลต่อความต้องการซื้อ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.23
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1
การวิเคราะห์ตราสินค้าและภาพลักษณ์มีผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัท
แสนสิริ จํากัด (มหาชน) จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตราสินค้าและภาพลักษณ์มีผลต่อความ
ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
สมมติฐานที่ 2
การวิเคราะห์ทัศนคติมีผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด
(มหาชน) จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติไม่มผี ลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของ
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
สมมติฐานที่ 3
การวิเคราะห์ส่วนประสมการตลาดมีผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสน
สิริ จํากัด (มหาชน) จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ส่วนประสมการตลาดมีผลต่อความต้องการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
1. ตราสินค้าและภาพลักษณ์มีผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ
จํากัด (มหาชน) จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตราสินค้าและภาพลักษณ์มีผลต่อความต้องการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก
การที่บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) มีความมั่นคงก้าวหน้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีตราสินค้าและ
ภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในด้านอสังหาริมทรัพย์ มีราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม อีกทั้ง
ยังทําคุณประโยชน์แก่สังคม เช่น สนับสนุนด้านการศึกษา เสริมสร้างสถาบันครอบครัว มีจริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม พนักงานให้บริการของแสนสิริมีบุคลิกภาพและอัธยาศัยไมตรีอันดี ซึ่ง
ทําให้ลูกค้าตระหนัก และจดจําถึงตราสินค้าและภาพลักษณ์ของโครงการ จึงมีผลต่อความต้องการซื้อ

67

อสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานของวิจัย เมธา
ชาญวณิชตระกูล (2556) ศึกษาภาพลักษณ์องค์กร ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของผูบ้ ริโภคทีมีผลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมในการใช้บริการเทคโนโลยี 3G กับผู้ให้บริการทีผู้บริโภคใช้บริการอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพลักษณ์องค์กร ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ และแรงจูงใจ
ของผู้ใช้เทคโนโลยี 3G สามารถร่วมกันทํานายแนวโน้มพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเทคโนโลยี 3G กับผู้
ให้บริการที่ใช้บริการอยู่ได้เฉลี่ยทุกเครือข่าย
2. ทัศนคติมีผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) จาก
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติไม่มผี ลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ
จํากัด (มหาชน) ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากโครงการบ้านต่างๆ นั้นได้มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ ที่มีลักษณะตรงตามความเหมาะสม มีความทันสมัย สวยงาม มี
คุณภาพไม่แตกต่างกัน ลูกค้าจึงมีโอกาสที่จะเลือกโครงการของบริษัทคู่แข่ง จึงมีผลให้ทัศนคติไม่มผี ล
ต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ซึ่งผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้อง
กับงานของวิจัย สรัญพร สุวรรณประสพ (2552) ศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต ทัศนคติด้านส่วน
ประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 ของผู้ขับขี่รถยนต์ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ทัศนคติด้านเครื่องมือทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จําหน่าย การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเติมนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 ในด้าน
การใช้ต่อ การเลิกใช้ในอนาคต และการบอกต่อผู้อื่นให้เติมนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ส่วนประสมการตลาดมีผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด
(มหาชน) จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ส่วนประสมการตลาดมีผลต่อความต้องการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก
การที่บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) มีการมอบสิทธิส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้า รวมถึงสถานที่ตั้งของ
โครงการอยู่ใกล้สถานที่ทํางาน ใกล้สถานทีอ่ ํานวยความสะดวก อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น อีก
ทั้งยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโครงการ (ส่วนกลาง) สามารถเข้าอยู่ได้ทันที รวมถึงการจัด
โปรโมชั่นต่างๆ การให้บริการหลังการขาย ซึง่ ทําให้ลูกค้าเห็นถึงความแตกต่างของโครงการ จึงมีผลต่อ
ความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
งานของวิจัย สุนีย์ เจษฎาวรางกูล, ฐิตินันท์ วารีวนิช และดวงตา สราญรมย์ (2553) ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อความต้องการซื้อบ้านทาวน์เฮ้าส์ ในโครงการบริษัทวังทองกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ กับความต้องการซื้อบ้านทาวน์เฮ้าส์ในโครงการบริษัทวัง
ทองกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
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5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้ธุรกิจ
1. บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ควรมีการปรับปรุงในเรื่องของการให้บริการของพนักงาน
บริการและระบบบริการที่มีความเชี่ยวชาญ ความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยํา เพื่อให้ลกู ค้าเชื่อถือและ
เกิดความไว้วางใจมากในการความต้องการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ และเพื่อแสดงออกถึงความเป็น
มืออาชีพในเรื่องของความเป็นผู้นําในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อตราสินค้าและภาพลักษณ์
ของบริษัท
2. บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ต้องมีวิธีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริโภคในการที่จะ
นึกถีงบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ให้สามารถนึกถึงผลิตภัณฑ์ของแสนสิริให้มากกว่าคู่แข่ง โดยทําการ
สํารวจความต้องการของผู้บริโภค เน้นการนําเสนอคุณค่าของผลิตภัณฑ์แสนสิริ และนํามาใช้ในตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เน้นความสามารถทางการขาย โดยเฉพาะเรื่องการแสดงความ
กระตือรือร้น และกระฉับกระเฉงในการต้อนรับลูกค้า ตลอดจนการต้อนรับลูกค้าโดยใช้น้ําเสียงสุภาพ
ในการสนทนาตลอดการให้ข้อมูล ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดี แต่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องทางบริษัท ควรมีการฝึกอบรมมารยาทให้แก่พนักงานขายอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งควรเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขาย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถในการขายให้แก่
พนักงาน อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีความเฉลียวฉลาด มีความอดทนสูง รู้หน้าที่บทบาทของตนเอง
และมีการใช้เทคนิคเพื่อดึงความสนใจของลูกค้ามาสู่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
3. บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ควรคํานึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการเลือกซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ ควรรักษามาตรฐานเรื่องการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐาน การรับประกันคุณภาพ
และมีการตรวจดูแลและบํารุงรักษาเป็นระยะ มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อให้ลูกค้าเชื่อถือใน
มาตรฐานของโครงการ
4. บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ควรมีการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการซื้อขายโครงการ
อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา เพื่อให้ลูกค้ามีความไว้วางใจมากยิ่งขึ้น ควรรักษาชื่อเสียงของบริษัท ให้
อยู่ระดับที่ดีเสมอ ไม่ควรให้มคี วามผิดพลาดในการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าร้องเรียน และทําให้ชื่อเสียง
ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) เสื่อมเสีย
5. บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ควรพัฒนาภาพลักษณ์ต่อตราสินค้า ควรสร้างจุดเด่นใน
เรื่องตราสินค้าให้มีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งขัน ควรมีการโฆษณาเพื่อเป็นการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
เพื่อสร้างทัศนคติ ความน่าเชื่อถือ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาลูกค้า เน้นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
โดยการใช้พนักงานขายให้มีส่วนจูงใจในการซื้อของลูกค้า
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5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ผู้วิจัยควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์
โครงการอื่นๆ เพื่อทราบถึงสาเหตุในความต้องการซื้อ เพื่อนํามาใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ในการเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าได้ครอบคลุมมากขึน้
2. ผู้วิจัยควรมีการศึกษารูปแบบของอสังหาริมทรัพย์ทผี่ ู้บริโภคต้องการ เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้สูงสุด
3. ผู้วิจัยควรศึกษาความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) เพื่อ
ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการได้ตรงความต้องการของลูกค้า
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แบบสอบถาม
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของคนกรุงเทพ:
กรณีศึกษาบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของคนกรุงเทพ: กรณีศึกษา
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการประกอบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทมหาบัณฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ และใช้เพื่อการศึกษาวิจัย
กรณีนี้เท่านั้น ผู้จัดทําขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้สละเวลาในการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์
ต่อการทําวิจัยครั้งนี้
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ในช่อง [ ] หน้าหัวข้อที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่านมาก
ที่สุด
1. เพศ

ชาย

หญิง

2. อายุ

20-30 ปี

31-40 ปี

51-60 ปี

60 ปีขึ้นไป

ต่ํากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

3. ระดับการศึกษา
4. รายได้ต่อเดือน

41-50 ปี
สูงกว่าปริญญาตรี

ต่ํากว่า 15,000 บาท

15,001 – 25,000 บาท

25,001 – 35,000 บาท

35,001 – 45,000 บาท

45,001 บาทขึ้นไป
5. อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน

รับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ธุรกิจส่วนตัว

นักเรียน / นักศึกษา

อื่นๆ (โปรดระบุ)
6. ท่านรู้จัก บริษทั แสนสิริ จํากัด (มหาชน) มานานเพียงใด
น้อยกว่า 1 ปี

1 - 5 ปี

6 - 10 ปี

10 ปีขึ้นไป

7. ท่านเคยซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเครือ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) หรือไม่
เคย

ไม่เคย
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ส่วนที่ 2 ตราสินค้าและภาพลักษณ์ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านหรือข้อเท็จจริง
มากที่สุด
(5 = เห็นด้วยมากที่สุด, 4 = เห็นด้วยมาก, 3 = เห็นด้วยปานกลาง, 2 = เห็นด้วยน้อย, 1 = เห็นด้วย
น้อยที่สุด)
ที่
ตราสินค้าและภาพลักษณ์
5 4 3 2
1. เมื่อท่านนึกถึงคําว่า “อสังหาริมทรัพย์” ทําให้ท่านนึกถึง “แสนสิริ”เป็นอันดับแรก
2. แสนสิริทําให้ท่านนึกถึง“อสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ”
3. แสนสิริทําให้ท่านนึกถึง“อสังหาริมทรัพย์ที่มีมาตรฐานในงานก่อสร้าง”
4. แสนสิริทําให้ท่านนึกถึง “รูปแบบของอสังหาริมทรัพย์ที่สวยงามและทันสมัย”
5. แสนสิริทําให้ท่านนึกถึง“ความเชี่ยวชาญในด้านอสังหาริมทรัพย์”
6. แสนสิริทําให้ท่านนึกถึง“อสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม”
7. แสนสิริมีสถานที่สํานักงานขายสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก
8. แสนสิริมีสถานที่สํานักงานขายที่ครอบคลุมและทั่วถึงต่อผู้บริโภค
9. แสนสิริมีสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่มีความทันสมัย
10. แสนสิริมีสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่มีความเป็นเอกภาพที่จริงใจ
11. แสนสิริมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในรูปแบบที่ทันสมัย
12. แสนสิริมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในรูปแบบที่เป็นอรรถประโยชน์ต่อผู้บริโภค
13. แสนสิริมีการให้บริการของพนักงานบริการและระบบบริการที่มีความเชี่ยวชาญ
14. พนักงานบริการและระบบบริการของแสนสิริมีความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยํา
15. พนักงานให้บริการของแสนสิริมีบุคลิกภาพและอัธยาศัยไมตรีอันดี
16. แสนสิริมีการให้บริการของพนักงานบริการและระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ
17. ภาพลักษณ์ของ“แสนสิริ”มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
18. ท่านคิดว่า“แสนสิริ”มีความมั่นคงก้าวหน้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
19.

แสนสิริทําคุณประโยชน์แก่สังคม เช่น สนับสนุนด้านการศึกษา, เสริมสร้างสถาบัน
ครอบครัว

20. ท่านคิดว่า“แสนสิริ”มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

1
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ส่วนที่ 3 ทัศนคติที่มีต่อ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านหรือข้อเท็จจริง
มากที่สุด
(5 = เห็นด้วยมากที่สุด, 4 = เห็นด้วยมาก, 3 = เห็นด้วยปานกลาง, 2 = เห็นด้วยน้อย, 1 = เห็นด้วย
น้อยที่สุด)
ที่
ทัศนคติ
5 4 3 2 1
1.

ท่านเชื่อว่า“แสนสิริ” เป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพด้านบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์

2. ท่านสามารถรับรู้ถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของ“แสนสิริ”
3. แบรนด์“แสนสิริ”มีภาพลักษณ์ที่ชัดเจน (ความทันสมัย, สวยงาม, มีคุณภาพ)
4.

ท่านรู้สึกว่า“แสนสิริ”มีผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ ที่มีลักษณะตรงตามความ
เหมาะสม

5. ท่านรู้สึกว่า“แสนสิริ”มีผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ที่ต่างจากคู่แข่ง
6.

ท่านคิดว่าจะเป็นการดี ถ้า“แสนสิริ”จะมีการโฆษณาให้ผู้บริโภคเกิดความชื่น
ชอบ

7. ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อ “บริษัท แสนสิริ มหาชน(จํากัด)”
ท่านคิดจะแนะนําผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของ “แสนสิริ”ให้บุคคลอื่นได้
รู้จัก
ท่านสามารถนึกถึงผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของ “แสนสิริ”ได้มากกว่าของ
9.
บริษัทคู่แข่ง
ท่านคิดว่า“ผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของแสนสิริ” ตรงตามความต้องการ
10.
ของท่าน
ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของ“แสนสิริ”เป็นที่ต้องการของใคร
11.
หลายๆคน
8.

78
ตอนที่ 4 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านหรือข้อเท็จจริงมากที่ส
(5 = เห็นด้วยมากที่สุด, 4 = เห็นด้วยมาก, 3 = เห็นด้วยปานกลาง, 2 = เห็นด้วยน้อย, 1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด)
ที่

ส่วนประสมการตลาด

1. การออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก
2. วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
3. พื้นที่ใช้สอย
4. สิ่งอํานวยความสะดวกภายในโครงการ (ส่วนกลาง)
5. ระบบสาธารณูปโภค
6. ราคา
7. จํานวนเงินจอง/ดาวน์ *
8. การจัดหาสินเชื่อจากธนาคาร
9. อัตราเงินกู้ของธนาคาร
10 ใกล้สถานที่ทํางาน
11 ใกล้สถานที่อํานวยความสะดวก อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
12 สามารถเข้าอยู่ได้ทันที
13 การมอบสิทธิส่วนลดพิเศษ
14 การจัดโปรโมชั่นต่างๆ เช่น ฟรีค่าโอน,แถมเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
15 การให้บริการหลังการขาย
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ตอนที่ 5 ความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านหรือ
ข้อเท็จจริงมากที่สุด
(5 = เห็นด้วยมากที่สุด, 4 = เห็นด้วยมาก, 3 = เห็นด้วยปานกลาง, 2 = เห็นด้วยน้อย, 1 = เห็น
ด้วยน้อยที่สุด)
ที่

ความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์

1. ชื่อเสียงภาพลักษณ์ของ“แสนสิริ”มีผลต่อความต้องการซื้อ
2. ความชื่นชอบและสนใจเป็นพิเศษต่อ“แสนสิริ”มีผลต่อความต้องการซื้อ
รูปแบบการโฆษณาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆของ“แสนสิริ”มีผลต่อความ
ต้องการซื้อ
ความสําเร็จของโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆของ“แสนสิริ”มีผลต่อความ
4.
ต้องการซื้อ
3.

5. การพูดถึง“แสนสิริ”ในวงกว้างมีผลต่อความต้องการซื้อ
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

การจัดวางโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆของ“แสนสิร”ิ มีผลต่อความต้องการ
ซื้อ
ขนาดพื้นทีใ่ ช้สอยที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของ “แสนสิริ”มี
ผลต่อความต้องการซื้อ
การก่อสร้างของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานของ
“แสนสิริ”มีผลต่อความต้องการซื้อ
การตกแต่งและออกแบบผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของ“แสนสิริ”มีผลต่อ
ความต้องการซื้อ
เอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของ“แสนสิริ”มีผลต่อความ
ต้องการซื้อ
การตรวจดูแลและบํารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์ของ“แสนสิริ”มีผลต่อความ
ต้องการซื้อ
การรับประกันผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของ“แสนสิริ”เมื่อเกิดความเสียหาย
มีผลต่อความต้องการซื้อ

13. การซื้ออสังหาริมทรัพย์ของ“แสนสิริ”ทําให้ท่านดูมีคุณค่ามากขึ้น
14. ท่านคิดว่า การโฆษณาช่วยในการตัดสินใจซื้อของท่านเป็นอย่างดี
15. ท่านคิดว่า จะซื้อผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ของ“แสนสิริ”ภายใน 1 ปีขา้ งหน้า
16.

การได้รับข้อมูลข่าวสารจาก“แสนสิร”ิ จะส่งผลต่อความต้องการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ของท่าน
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ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..........................................................................................

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดนี้ค่ะ
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