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งานวิจยั ครั้ งนี้ ศึกษาเกี่ ยวกับการเลื อกใช้และการออกแบบสื่ อโฆษณาที่มีอิทธิ พลต่อการ
รับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษาบ้านทาวน์เฮาส์ โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการ
เลือกใช้และการออกแบบสื่ อโฆษณาของโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ 2) เพื่อศึกษาอิทธิ พลของสื่ อ
โฆษณาของบ้านทาวน์เฮาส์ ที่มีผลต่อการรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภค โดยงานวิจยั นี้ ได้ใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-Depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นฝ่ ายการตลาดของ
โครงการบ้านทาวน์เฮาส์ จานวน 5 คน กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการออกแบบสื่ อโฆษณาอสังหาริ มทรัพย์
จานวน 5 คน และกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคของบ้านทาวน์เฮาส์ จานวน 8 คน (4 กลุ่ม)
ผลการศึกษาพบว่า 1) สื่ อที่ผปู ้ ระกอบการเลือกใช้โดยคาดว่ามีผลต่อการรับรู ้และทัศนคติ
ของผูบ้ ริ โภค คือ สื่ อป้ายบิลบอร์ด สื่ ออินเตอร์เน็ต สื่ อภายในโครงการและสื่ อบุคคล ซึ่ งสื่ อดังกล่าว
จะสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ และเพิ่ ม ความมั่น ใจในการประกอบการตัด สิ น ใจซื้ อ ของผู ้บ ริ โภค
โดยเฉพาะสื่ อภายในโครงการและสื่ อบุ คคลจะส่ งผลต่อทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคได้มากกว่า เพราะ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะเชื่ อมัน่ ในสื่ อที่ตนสัมผัสด้วยตนเอง หรื อข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม เช่ น
ญาติ เพื่อน คนใกล้ชิด หรื อคนรู ้จกั มากกว่าข้อมูลที่ได้รับจากผูข้ ายโดยตรง 2) หลักการออกแบบที่มี
ผลต่อการรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคได้ดี ต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญได้แก่ (1) ข้อความต้องสั้น
กระชับ และเข้าใจง่าย โดยจะต้องมีรายละเอียดบอกตาแหน่งของที่ต้ งั โครงการ (2) รู ปภาพต้องเป็ น
ภาพจริ งของบ้านจึงจะสร้างการรับรู ้ได้ดี (3) สี สัน/โทนสี แบ่งออกตามระดับผูบ้ ริ โภคดังนี้ กลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคระดับบน ใช้สีขรึ ม เรี ยบหรู เช่น สี ทอง สี ดา สี ขาว กลุ่มผูบ้ ริ โภคระดับกลาง ใช้สีที่สดใส
เช่น สี น้ าเงิน สี ฟ้าสดใส และกลุ่มผูบ้ ริ โภคระดับล่าง ใช้สีที่มีความร้อนแรง โดดเด่น เช่น สี แดง สี
เหลือง สี แสด (4) รู ปแบบสื่ อที่มีผลต่อการรับรู ้และทัศนคติได้เป็ นอย่างดีแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วน

(4)
คือ ส่ วนที่หนึ่ งรู ปแบบที่ใช้สิ่งเร้ าใจเชิ งเหตุผล โดยบอกถึงจุดขายเพื่อให้ผูบ้ ริ โภครับรู ้ได้ในทันที
ส่ วนที่ สองคื อรู ปแบบที่ ใช้สิ่ งเร้ าใจเชิ งอารมณ์ เพื่อกระตุ น้ ความต้องการภายในของผูบ้ ริ โภค 3)
รู ปแบบสื่ อที่มีอิทธิ พลต่อการรั บรู ้ และทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภค คื อ รู ปแบบที่ ใช้สิ่งเร้ าใจเชิ งเหตุ ผล
และรู ปแบบที่ใช้การนาเสนอด้านโปรโมชัน่ ผูบ้ ริ โภคจะมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการเข้าไปเยี่ยม
ชมที่โครงการ และจะเกิ ดทัศนคติเชิ งบวกทันทีกบั โครงการที่ทาให้ผูบ้ ริ โภคประทับใจตั้งแต่ครั้ง
แรกที่เยี่ยมชม ดังนั้นการเลื อกใช้และการออกแบบสื่ อแต่ละประเภท จึงต้องศึกษาพฤติกรรมและ
ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่มให้ถี่ถว้ น เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด

ABSTRACT
Title of Thesis

Author
Degree
Year

The Influence of Advertising Selection and Design Towards
Consumer's Perception and Attitude:A Case Study of
Townhouse
Mr. Yutapon Khunwongwiwat
Master of Arts (Communication Arts and Innovation)
2016

This research studies the use and design of advertising to influence the perceptions and
attitudes of consumers. Case Study is townhouse. The objectives of this research are as follows
1) To study the use and design of advertising for the townhouses 2) To study the influence of
advertising media for townhouses towards the perceptions and attitudes of consumers. The data
collection method used in the research was In-Depth Interview of five marketers of townhouse
companies, five advertising designers, and twelve townhouse owners and prospects (4 groups).
The research findings indicate the following: 1) the advertising media selected by real
estate companies to influence perceptions and attitudes of consumers were billboards, online
media, internal media, and interpersonal communication, all of which were believed to build trust
and confidence for purchase decisions of consumers, especially internal media and interpersonal
communication, because consumers are likely to believe in the media that they can see with their
own eyes, or the information obtained from their acquaintances such as relatives, friends more
than the information received from the vendor directly. 2) The principles of design that affect the
perceptions and attitudes of consumers include: (1)Messages must be concise and easy to
understand, with the clear location of the estate. (2) the picture of the estate must be real picture.
(3) Regarding the use of colors, serious and elegant tone of colors such as gold, black, and white
are suitable for higher level of consumers; bright colors such as light blue and dark blue are
suitable for middle-class consumers, and vivid colors such as red, yellow, and orange are suitable

(6)
for lower level consumers. (4) Media formats that are influential to the perceptions and attitudes
of consumers can be divided into two types. The first is the format which uses rational appeal to
communicate the selling point directly. The second type is the format which uses emotional
appeals to stimulate internal demand of consumers. 3. The appeal that were found to be influential
to perception and attitude of consumers were rational and promotional appeal. Consumers usually
search for information before visiting the townhouse, and will be immediately influenced with the
ones they are impressed with in the first visit. Therefore, buying patterns and attitude of
consumers must be studied carefully in order to select and design advertising media to achieve
maximum effectiveness.
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ท้ายที่ สุ ดนี้ ผูว้ ิจยั ขอขอบคุ ณมิ ตรภาพที่ อบอุ่นจากเพื่ อน พี่ น้อง คณะนิ เทศศาสตร์ และ
นวัตกรรมการจัดการ รุ่ น 4 ภาคพิเศษ ที่คอยผลักดัน ให้คาแนะนา และให้คาปรึ กษามาเป็ นอย่างดี
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ท่านที่ไม่ได้กล่าวถึ งในที่น้ ี ที่มีส่วนช่ วยในการมอบความรู ้ ให้กาลังใจและมอบความปรารถนาดี
จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็ จเสร็ จสิ้ นโดยสมบูรณ์ ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งมา ณ ที่น้ ี
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและแนวคิดในการศึกษา
การสื่ อสารทางการตลาดถื อเป็ นหัวใจหลักของการทาธุ รกิ จในยุคปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการ
หรื อเจ้าของธุ รกิ จต่างๆ ย่อมที่ จะต้องการนาเสนอสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้รับทราบ
ข้อมูลและตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของตนเพื่อที่จะนาพาธุ รกิ จให้สามารถอยู่ในตลาดธุ รกิ จที่ตนแข่งขัน
ให้อยูร่ อดต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปั จจุบนั ที่เศรษฐกิจชะลอตัวเนื่ องจากประเทศไทยเพิ่ง
ฟื้ นฟู จากปั ญหาทางการเมื องที่ ส่งผลต่อธุ รกิ จหลายประเภท รวมทั้งปั ญหาหนี้ ครั วเรื อนที่ มีเพิ่ ม
สู ง ขึ้ นเรื่ อยๆ ผูบ้ ริ โภคต่ า งชะลอการซื้ อทรั พ ย์สิ นที่ มู ล ค่ า สู ง จึ ง ส่ ง ผลต่ อธุ รกิ จขนาดใหญ่ อย่า ง
อสังหาริ มทรัพย์อาทิบา้ นทาวน์เฮาส์ จึงต้องมีการปรับตัวในการทาการตลาดและเลือกวิธีการสื่ อสาร
ทางการตลาดให้ผูบ้ ริ โภครั บรู ้ อย่างเหมาะสม แม้ว่าการตลาดของบ้านทาวน์เฮาส์ ในปั จจุบนั จะมี
รู ปแบบที่ไม่ค่อยร้ อนแรงเหมือนธุ รกิจสิ นค้าอุปโภคบริ โภคอื่นๆ แต่การแข่งขันภายในตลาดถือว่า
ค่อนข้างดุเดือดเนื่ องจากสิ นค้าของธุ รกิจนี้ มีราคาค่อนข้างสู ง ผูบ้ ริ โภคจึงจาเป็ นต้องเก็บข้อมูลและ
เปรี ยบเทียบราคาก่อนที่จะตัดสิ นใจซื้ อเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด ดังนั้นผูป้ ระกอบการแต่ละโครงการจึง
นากลยุทธ์ ที่เพิ่มความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค เช่ น การสร้ างบ้านให้เสร็ จก่ อนขายเพื่อให้ผูบ้ ริ โภค
มัน่ ใจว่าผูป้ ระกอบการจะไม่ทิ้งงานระหว่างการสร้างหรื อกลยุทธ์การขายราคาต่ากว่าคู่แข่งเพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคระดับล่างสามารถเข้าถึงได้ เป็ นต้น
การส่ งข่าวสาร (Message) ไปยังผูบ้ ริ โภคมีดว้ ยกันหลากหลายรู ปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในยุคปั จจุบนั ที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆ จึงทาให้การสื่ อสารมีรูปแบบที่แปลกใหม่
และแตกต่างกันออกไปตามการใช้งานของแต่ละธุ รกิ จ ซึ่ งแต่ละสื่ อที่เลื อกใช้น้ นั จะต้องคานึ งถึ ง
จุดประสงค์ในการสื่ อสารเนื่ องจากสื่ อโฆษณาแต่ละอย่างมีรูปแบบและหน้าที่ในการสื่ อสารไปยัง
ผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน รวมทั้งผูบ้ ริ โภคจะมีกระบวนการในการเปิ ดรับสื่ อที่แตกต่างกันออกไปจึง
ทาให้ผลลัพธ์ที่จะได้รับกลับมาจากผูบ้ ริ โภคก็แตกต่างกันออกไปด้วย จากภาพที่ 1.1 แสดงให้เห็น
ประเภทสื่ อที่ วงการธุ รกิ จให้ความสนใจมากที่ สุดคื อกลุ่ ม ของสื่ อโทรทัศ น์ ได้แก่ สื่ อโทรทัศ น์
สื่ อ Digital TV และสื่ อ Cable TV ที่ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 เทียบกับ 3 เดือนแรกของปี
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2557 โฆษณากลุ่มนี้มีสัดส่ วนรวมกันในตลาดสื่ อโฆษณาทั้งหมดกว่า 74.15% (นีลเส็ น, 2558) ถือว่า
เป็ นกลุ่มสื่ อที่สามารถเข้าถึงและสร้างการรับรู ้ผลิตภัณฑ์ให้กบั ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายได้เป็ นอย่างดี
เนื่ องจากอุ ป กรณ์ ใ นการรั บ ข้อมู ล ของสื่ อ กลุ่ ม นี้ คื อ โทรทัศ น์ ที่ ส ามารถหาซื้ อได้ง่ า ยและราคา
ย่อมเยาว์สาหรับสื่ ออื่นๆ ไม่วา่ จะเป็ นสื่ อ Above the Line หรื อสื่ อ Below the Line ก็สามารถที่จะ
ดึ งดู ดใจผูบ้ ริ โภคให้เกิ ดการรั บรู ้ ได้ดีเช่ นกัน ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั ผูป้ ระกอบการที่ จาเป็ นจะต้องศึ กษา
พฤติกรรมการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคเพื่อที่จะสามารถส่ งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ตรงตามกลุ่มเป้ าหมาย
ของธุ รกิจตน

ภาพที่ 1.1 แสดงผลรายงานงบการซื้ อสื่ อโฆษณาในเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2558
แหล่งทีม่ า: นีลเส็น, 2558.
ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยมีพฒั นาการตั้งแต่อดีตจนถึ งปั จจุบนั แบ่งเป็ น 7 ยุค
สมัยดังต่อไปนี้ (อรุ ณ ศิริจานุสรณ์, 2555)
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1) ยุคเริ่ มต้นธุ รกิ จจัดสรรที่ดิน (พ.ศ. 2500-พ.ศ. 2510) จากเศรษฐกิ จที่เริ่ มดี ทาให้
ประชากรส่ ว นใหญ่ เ ริ่ มหลั่ ง ไหลเข้ า มาท างานในตั ว เมื อ งเพิ่ ม มากขึ้ น เจ้ า ของที่ ดิ น หรื อ
ผูป้ ระกอบการเริ่ มจัดสรรที่ดินของตนสร้างเป็ นที่อยูอ่ าศัยลักษณะตึกแถวที่สามารถพักอาศัยและทา
การค้าได้พร้ อมกัน รวมทั้งสร้ างที่อยู่อาศัยประเภทแฟลตเพื่อรองรับความต้องการของผูม้ ีรายได้
น้อย รู ปแบบการดาเนินธุ รกิจจึงเป็ นลักษณะที่ผปู ้ ระกอบการมีการร่ วมทุนกับเจ้าของที่ดินในการทา
ธุ รกิจเนื่องจากไม่มีที่ดินเป็ นของตนเอง
2) ยุคเริ่ มต้นธุ รกิ จบ้านจัดสรร (พ.ศ. 2511-พ.ศ. 2517) หลังจากธุ รกิ จจัดสรรที่ดิน
เริ่ มซบเซา ผูป้ ระกอบการจึงเปลี่ยนแนวทางในการดาเนิ นธุ รกิจเป็ นบ้านจัดสรรพร้อมที่ดิน โดยกล
ยุทธ์น้ ีถือว่าประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากผูซ้ ้ื อสามารถตัดสิ นใจได้ง่ายขึ้นเนื่ องจากไม่
จาเป็ นต้องสร้ างบ้านด้วยตนเองอีกต่อไป อี กทั้งยังได้รับการสนับสนุ นจากทางภาครัฐในการให้
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็ นผูป้ ล่อยสิ นเชื่ อเพื่อที่อยูอ่ าศัย แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2516 ประสบปั ญหา
วิกฤติการณ์น้ ามันครั้งแรกขึ้น ทาให้ส่งผลต่อต้นทุนธุ รกิจบ้านจัดสรรและต้องซบเซาลงในที่สุด
3) ยุคเริ่ มธุ รกิ จทาวน์เฮาส์ และอาคารชุ ด (พ.ศ. 2518-พ.ศ. 2529) เป็ นช่ วงที่ ธุรกิ จ
บ้านจัดสรรเริ่ มกลับฟื้ นตัวอี ก ครั้ งเมื่ อธนาคารเริ่ มปล่ อยสิ นเชื่ อในการประกอบการเพิ่มมากขึ้ น
ผูป้ ระกอบการจึงมีการเพิ่มกลยุทธ์ในการสร้างบ้านที่มีขนาดแตกต่างกันออกไปเพื่อรองรับผูซ้ ้ื อได้
หลายระดับมากยิ่งขึ้น ประกอบกับที่ดินในเขตตัวเมื องเริ่ มลดน้อยลงส่ งผลให้เกิ ดการสร้ างบ้าน
ทาวน์เฮาส์และคอนโดมีเนียมที่ใช้พ้นื ที่ในการก่อสร้างไม่มาก แต่ผซู ้ ้ื อสามารถพักอยูอ่ าศัยได้หลาย
ครัวเรื อนมากขึ้น
4) ยุครุ่ งเรื องของธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ (พ.ศ. 2530-พ.ศ. 2537) เป็ นช่วงที่เศรษฐกิจ
ของประเทศไทยสามารถขยายตัวได้ถึงร้ อยละ 10 เนื่ องจากต่างชาติ ได้หลัง่ ไหลเข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งธุ รกิจอุตสาหกรรมผ่านนิ คมอุตสาหกรรมต่างๆ ส่ งผลให้เกิ ดความ
ต้องการบ้านจัดสรรที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดธุ รกิ จใหม่ที่ซ้ื อบ้านจัดสรรเพื่อการเก็งกาไรขึ้น
อีกด้วย
5) ยุควิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทย (พ.ศ. 2538-พ.ศ. 2543) เศรษฐกิจในประเทศ
ไทยประสบกับปั ญหาภาวะเงินเฟ้ อ รวมทั้งเศรษฐกิจโลกเกิ ดภาวะผันผวนจากวิกฤตการณ์ การเงิ น
ของประเทศเม็กซิ โกและการล้มละลายของวาณิ ชธนกิจในประเทศอังกฤษ ส่ งผลให้นกั ลงทุนถอน
การลงทุ นเนื่ องจากขาดความเชื่ อมัน่ ในธุ รกิ จของตลาดทุ นและอสัง หาริ มทรั พ ย์ท วั่ โลกรวมทั้ง
ประเทศไทย ธุ รกิ จ บ้า นจัด สรรจึ ง ได้รั บ ผลกระทบกับ สภาวะบ้า นล้น ตลาดเนื่ อ งจากไม่ มี ก าร
ตอบสนองจากผู ้ซ้ื อ อี ก ทั้ง ยัง ประสบกับ ปั ญ หาค่ า เงิ น บาทลอยตัว สร้ า งภาระหนี้ สิ น ให้ ก ับ
ผูป้ ระกอบการสู งขึ้นอีกเท่าตัว จึงทาให้ผปู ้ ระกอบการหลายรายต้องปิ ดกิจการและล้มละลายกันเป็ น
จานวนมาก
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6) การฟื้ นฟูทางเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2544-พ.ศ. 2550) ภาครัฐได้มีการออกมาตรการทาง
การเงิ นการคลังอย่างต่อเนื่ อง เพื่อช่ วยในการกระตุน้ กาลังในการซื้ อของผูบ้ ริ โภคและเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ จึงทาให้ธุรกิจบ้านจัดสรรเริ่ มฟื้ นตัวขึ้นเป็ นลาดับ
7) วิกฤติเศรษฐกิจรอบสอง (พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2552) เกิ ดจากประเทศสหรัฐอเมริ กา
เกิ ดภาวะ Subprime Lending Crisis จากภาคธุ รกิ จอสั งหาริ ม ทรั พย์โดยตรงและลุ กลามไปยัง
ประเทศต่างๆ ในยุโรปรวมทั้งเอเชี ย และประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบทาให้ธุรกิ จชะลอตัวจาก
วิกฤติการณ์ดงั กล่าวด้วย
8) เขตการค้า เสรี ป ระชาคมอาเซี ย น (พ.ศ. 2553-ปั จ จุ บ ัน ) เกิ ด จากสถาบัน ทาง
การเงิ นและธนาคารต่ างๆ ในประเทศไทยมี การวางแผนทางการเงิ นอย่า งรั ดกุม ทาให้ไม่ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กามากนัก รวมทั้งจะมีการเกิดประชาคม
อาเซี ยนที่ มีการคาดการณ์ ว่าจะส่ งผลดี ต่อผูป้ ระกอบการในการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันที่
สู งขึ้น เนื่องจากจะสามารถหาทรัพยากรที่สามารถสรรหาได้จากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น
สถานการณ์ของธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ได้มีการแปรผันไปตามเศรษฐกิจโลก จนเมื่อปี พ.ศ.
2554 ได้เ กิ ด เหตุ อุ ท กภัย ขึ้ น ในประเทศไทย ท าให้ ผูป้ ระกอบการภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ไ ด้รั บ
ผลกระทบหนัก ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้ ส่ งผลให้ในปี พ.ศ. 2555 ทั้งภาครัฐและเอกชนได้
มีการร่ วมมือในการเร่ งรัดปรับตัวให้เศรษฐกิจภายในประเทศกลับมาฟื้ นตัวให้ได้โดยเร็ วด้วยการที่
ภาครั ฐ ได้มี โครงการปล่ อ ยกู้ช่ วยเหลื อ ผูท้ ี่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจากอุ ท กภัย โดยการปล่ อยสิ นเชื่ อ
ดอกเบี้ ยต่ าจานวน 300,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ ย คงที่ ร้อยละ 3 ต่อปี ตลอดระยะเวลา 5 ปี จึ ง
ส่ ง ผลให้ธุรกิ จอสั งหาริ มทรั พ ย์ก ลับ มาฟื้ นตัวอี ก ครั้ ง ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่จึงเร่ ง การเปิ ดตัว
โครงการใหม่เพื่อตอบสนองตามกระแสความต้องการของผูบ้ ริ โภค (ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,
2556)
ทิศทางของธุ รกิจบ้านจัดสรรที่เปิ ดขายใหม่ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลช่วงรอบ
2 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2558 มีโครงการเปิ ดใหม่ท้ งั สิ้ น 33 โครงการ รวม 5,400 หน่วย แบ่งเป็ นบ้าน
ทาวน์เฮาส์ ร้อยละ 54 บ้านเดี่ยว ร้อยละ 30 บ้านแฝด ร้อยละ 11 และอาคารพาณิ ชย์ ร้อยละ 5 โดย
ภาพรวมมีอตั ราการเปิ ดตัวโครงการใหม่ลดลงจากเดื อนเดี ยวกันปี ที่แล้วที่มีจานวน 41 โครงการ
รวม 5,200 หน่วย แต่ในปี นี้โครงการใหม่ๆ ที่เปิ ดจะเป็ นโครงการที่มีขนาดใหญ่ข้ ึน เพราะส่ วนใหญ่
จะเป็ นโครงการของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่มีทุนจากการเปิ ดขายหุ ้นให้กบั
บุคคลทัว่ ไป (สัมมา คีตสิ น, 2558) แม้วา่ ยอดขายในช่วง 2 เดือนแรกจะค่อนข้างนิ่ งเนื่ องจากปั ญหา
หนี้ ครั วเรื อนที่ ส่ งผลต่ อการปฏิ เสธสิ นเชื่ อของธนาคารจะเพิ่ม ขึ้ นมากว่า 20-30%
(พรนริ ศ
ชวนไชยสิ ทธิ์ , 2558) แต่ก็เริ่ มมีสัญญาณการฟื้ นตัวจากการที่มีผเู ้ ข้าชมงานมหกรรมบ้านและคอนโด
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ครั้งที่ 32 เพิ่มสู งขึ้นมากกว่าการจัดงาน 2-3ครั้ง ก่อนหน้านี้ (สัมมา คีตสิ น, 2558) จึงเห็นได้วา่ แม้
ธุ รกิจจะเพิ่งเริ่ มฟื้ นตัวแต่การทาการตลาดที่ดีจะต้องอาศัยโอกาสและจังหวะที่เหมาะสมเพื่อแย่งชิ ง
ส่ วนแบ่งตลาดจากคู่แข่ง การสื่ อสารทางโฆษณาจึงเป็ นเครื่ องมื อสาคัญที่ธุรกิ จต้องเลื อกนามาใช้
อย่างยิง่ ในการสร้างแบรนด์ให้เข้าไปอยูใ่ นใจของกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อเพิม่ โอกาสในการสร้างการรับรู ้
และการตัดสิ นใจซื้ อในอนาคต
ในปั จจุ บ นั ธุ รกิ จอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์แต่ ล ะประเภทมี ระดับ ราคาขายที่ แตกต่ า งกันออกไป
ขึ้นอยู่กบั ลักษณะรู ปทรง ขนาดพื้นที่ และทาเลที่ต้ งั ทั้งนี้ เจ้าของธุ รกิ จจาเป็ นที่จะต้องศึกษาความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคว่ามี ความต้องการที่อยู่อาศัยในระดับราคาใดจึงจะเหมาะสม จากภาพที่ 1.2
แสดงถึงระดับราคาที่ตอ้ งการซื้ อที่อยูอ่ าศัยของผูบ้ ริ โภคพบว่า อันดับหนึ่ ง คือระดับราคาที่อยูอ่ าศัย
ราคา 1-2 ล้า นบาท รองลงมา คื อ ราคาเกิ นกว่า 2 ล้า นบาท แต่ ไ ม่ เกิ น 3 ล้านบาท และเกิ นกว่า
3 ล้า นบาท แต่ ไ ม่ เ กิ น 4 ล้า นบาท ตามล าดับ และข้อ มู ล การโอนกรรมสิ ท ธิ์ ที่ อ ยู่อ าศัย ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลของผูบ้ ริ โภคปี พ.ศ. 2557 พบว่าราคาเฉลี่ยทาวน์เฮาส์ มีราคาเฉลี่ยอยู่
ที่ 1.8 ล้านบาทต่อหน่ วย อาคารชุ ดมี ราคาเฉลี่ ยอยู่ที่ 2.2 ล้านบาทต่อหน่ วย และบ้านเดี่ ยวมี ราคา
เฉลี่ยอยู่ที่ 4.1 ล้านบาทต่อหน่ วย (อิสระ บุญยัง, 2557) โดยทาวน์เฮาส์ มีราคาเฉลี่ยตรงตามความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด รองลงมา คือ อาคารชุดและบ้านเดี่ยวตามลาดับ

ภาพที่ 1.2: แสดงระดับราคาที่ตอ้ งการซื้ อที่อยูอ่ าศัยของผูบ้ ริ โภค
แหล่งทีม่ า: อิสระ บุญยัง, 2557.
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ซึ่ งข้อมู ลดังกล่ าวมี ความสอดคล้องกับภาพที่ 1.3 ของบริ ษทั เอเจนซี่ ฟอร์ เรี ยลเอสเตท
แอฟแฟร์ ส จากัด (AREA) (อิสระ บุญยัง, 2557) ที่แสดงให้เห็นถึงระดับราคาของบ้านที่มีการเปิ ด
ขายมากที่สุดอยูท่ ี่ระดับ 1-2 ล้านบาท ซึ่ งมีสัดส่ วนร้อยละ 37 และรองลงมาที่ระดับราคาเกินกว่า 2
ล้านบาท-3 ล้านบาท มีสัดส่ วนร้อยละ 28 และระดับราคาเกินกว่า 3 ล้านบาท-5 ล้านบาท มีสัดส่ วน
ร้อยละ 21 ตามลาดับ แสดงให้เห็ นว่าในธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ที่อยู่อาศัยของบ้านระดับราคา 1-2
ล้านบาท นัน่ ก็คือที่อยูอ่ าศัยประเภททาวน์เฮาส์ มีการแข่งขันที่รุนแรงมากที่สุด ซึ่ งหมายถึงการทา
สื่ อโฆษณาตามช่องทางต่างๆ จะมีความน่าสนใจ และมีบทบาทสาคัญที่จะดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
มากที่สุดเช่นกัน

ภาพที่ 1.3: แสดงระดับราคาบ้านที่ออกสู่ ตลาด แยกตามระดับราคา มกราคม-พฤศจิกายน 2557
แหล่งทีม่ า: อิสระ บุญยัง, 2557.
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการ
เลือกใช้และออกแบบสื่ อโฆษณาที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคโดยต้องการศึกษา
แนวคิดในการเลื อกใช้และออกแบบสื่ อโฆษณาของผูป้ ระกอบการว่ามีความสัมพันธ์ต่อการรับรู ้
และทัศนคติในการเลื อกซื้ อบ้านทาวน์เฮาส์ ของผูบ้ ริ โภคได้หรื อไม่อย่างไร ซึ่ งผลที่ได้จากการทา
วิจยั จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการและเป็ นแนวทางให้กบั ผูป้ ระกอบการที่จะนาไปปรับ
ใช้ในการดาเนิ นธุ รกิ จบ้านทาวน์เฮาส์ เพื่อที่จะสามารถสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่าง
แท้จริ ง
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1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาการเลือกใช้และการออกแบบสื่ อโฆษณาของโครงการบ้านทาวน์เฮาส์
1.2.2 เพื่อศึกษาอิทธิ พลของสื่ อโฆษณาของบ้านทาวน์เฮาส์ ที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ และ
ทัศนคติของผูบ้ ริ โภค

1.3 คาถามวิจัย
1.3.1 การเลือกใช้และการออกแบบสื่ อโฆษณาของโครงการบ้านทาวน์เฮาส์มีหลักการ
อย่างไร
1.3.2 สื่ อโฆษณาของบ้านทาวน์เฮาส์ มีอิทธิ พลต่อการรั บรู ้ และทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภค
หรื อไม่ อย่างไร

1.4 ขอบเขตและวิธีการศึกษา
1.4.1 ขอบเขตการศึกษา
1.4.1.1 องค์กรที่ใช้ในการศึกษา คือ บ้านทาวน์เฮาส์ระดับราคาเริ่ มต้นที่1-4ล้านบาท
1.4.1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสื่ อโฆษณาของกลุ่มธุ รกิจ
บ้านทาวน์เฮาส์และผูบ้ ริ โภคบ้านทาวน์เฮาส์
2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ
(1) ฝ่ ายการตลาดธุ รกิจบ้านทาวน์เฮาส์
(2) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่ อโฆษณา
(3) ผูบ้ ริ โภคของบ้านทาวน์เฮาส์
1.4.2 วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) เป็ นการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง
แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น (Non-probability Sampling) ประเภทการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยใช้วธิ ีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)
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1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.5.1 ท าให้ท ราบวิธี ก ารเลื อ กใช้และหลัก การออกแบบสื่ อโฆษณาของโครงการบ้า น
ทาวน์เฮาส์
1.5.2 ท าให้ ท ราบอิ ท ธิ พ ลของสื่ อ โฆษณาของบ้า นทาวน์ เ ฮาส์ ที่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้ แ ละ
ทัศนคติของผูบ้ ริ โภค
1.5.3 ทาให้ผูป้ ระกอบการสามารถเลื อกใช้ป ระเภทสื่ อโฆษณาได้ตรงกับ การรั บ รู ้ ข อง
กลุ่มเป้ าหมายมากยิง่ ขึ้น
1.5.4 ทาให้ผทู ้ ี่สนใจศึกษาสามารถนาหลักการไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ สื่ อโฆษณา
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทอื่นๆ ได้ในอนาคต

1.6 นิยามศัพท์ เฉพาะ
ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า (Brand Image) หมายถึ ง ภาพที่ เกิ ดขึ้ นในใจผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อบ้าน
ทาวน์เฮาส์ หรื อต่อโลโก้ เครื่ องหมายการค้า หรื อสัญลักษณ์ใดสัญลักษณ์หนึ่ง
สิ่ งเร้าใจ (Appeal) หมายถึง สิ่ งที่นกั สร้างสรรค์งานโฆษณาขึ้นมา เพื่อใช้ในการโน้มน้าวใจ
หรื อชักจูงผูบ้ ริ โภคให้เกิดพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่นกั การตลาด
ได้วางเอาไว้ โดยงานวิจยั นี้ แบ่งสิ่ งเร้าใจที่จะศึกษาออกเป็ น 7 ประเภท ดังต่อไปนี้
1) นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงเหตุผล-อารมณ์ (Rational-Emotional Appeals)
(1) นาเสนอโดยสิ่ ง เร้ า ใจเชิ ง เหตุ ผล (Rational Appeals) คื อ รู ปแบบที่ แจ้ง
ข้อมูลที่แท้จริ ง เพื่อให้ผรู ้ ับสารทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าหรื อบริ การ
(2) นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิ งอารมณ์ (Emotional Appeals) คือ การสื่ อสารด้วย
สิ่ งเร้ าใจที่ กระตุ น้ ความต้องการภายในของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อตามจุดประสงค์
ทางการตลาดที่ผสู ้ ่ งสารได้กาหนดไว้
2) นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงบวก-ลบ (Positive-Negative Appeals)
(1) นาเสนอโดยสิ่ งเร้ าใจเชิ งบวก (Positive Appeals) คือ การใช้สิ่งเร้ าใจด้วย
การนาเสนอข้อดีหรื อผลดีที่จะได้รับหากเลือกซื้ อหรื อใช้บริ การดังกล่าวของผูส้ ่ งสาร
(2) นาเสนอโดยสิ่ งเร้ าใจเชิ งลบ (Negative Appeals) คือ การแสดงให้เห็นถึง
ข้อเสี ยหรื อผลเสี ยที่จะเกิดขึ้นหากไม่เลือกซื้ อหรื อใช้บริ การดังกล่าว
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3) นาเสนอโดยใช้ความตลกขบขัน (Humorous Appeals) คือ การใช้สิ่งเร้ าใจที่มี
ความตลกขบขัน เพื่อสร้างการรับรู ้หรื อกระตุน้ ให้เกิดความต้องการซื้ อหรื อใช้บริ การดังกล่าว
4) นาเสนอสิ่ งเร้าใจโดยใช้ความรู ้ สึกกลัว (Fear Appeals) คือ การนาเสนอด้วย
วิธีการสร้ างความกลัว ขมขู่ หรื อกระตุน้ ให้เกิ ดความกลัว เพื่อให้เกิ ดการรี บตัดสิ นใจซื้ อหรื อใช้
บริ การดังกล่าว
5) นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจทางเพศ (Sex Appeals) คือ การสร้างการรับรู ้ดว้ ยสิ่ งเร้าใจ
ที่ดึงดูดทางเพศในลักษณะต่างๆ
6) นาเสนอโดยใช้บุคคลอ้างอิง (Presenter) คือ การใช้บุคคลอ้างอิง ที่มีชื่อเสี ยง
เช่น ดาราหรื อนักร้อง ในการนาเสนอข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภค
7) นาเสนอโดยใช้โปรโมชัน่ (Promotion) คือ การใช้เงื่อนไขพิเศษหรื อโปรโมชัน่
ทางการตลาดในการสร้างการรับรู ้ให้กบั ผูบ้ ริ โภค
จุดครองใจผูบ้ ริ โภค (Positioning) หมายถึง การสร้างหรื อกาหนดภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
ให้เกิดขึ้นในใจของผูบ้ ริ โภคเพื่อให้ได้เปรี ยบในการที่ผบู ้ ริ โภคเกิดการเปรี ยบเทียบผลิตภัณฑ์เรากับ
ของคู่แข่ง
การเลือกใช้สื่อ (Media Selection) หมายถึง การคัดเลือกช่ องทางในการทาการตลาดผ่าน
สื่ อโฆษณาชนิดต่างๆ เช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อกระจายเสี ยง สื่ อกลางแจ้ง และสื่ อใหม่ต่างๆ เป็ นต้น โดย
คานึงถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากช่องทางสื่ อดังกล่าวให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
การออกแบบ (Design) หมายถึง การวางแผนขั้นตอนและการเลือกใช้วสั ดุวิธีการให้มีความ
สอดคล้องกับลักษณะของรู ปแบบ โดยมี การผสมผสานความคิ ดสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ลงไปใน
ชิ้นงาน เพื่อให้เกิดผลงานที่แปลกใหม่ต่างออกไปจากรู ปแบบเดิม
รู ปแบบ (Model) หมายถึ ง สิ่ งที่เป็ นตัวแทนของโครงสร้ างในการถ่ายทอดความคิด ความ
เข้าใจหรื อแบบอย่างของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่เป็ นแนวทางในการดาเนิ นงาน โดยมีลกั ษณะคล้ายแบบ
แผนเดิมที่เคยมีมาก่อนหรื อต้นแบบ รู ปแบบจึงมีลกั ษณะเป็ นแบบจาลองที่เลียนแบบมาจากของเดิม
ที่มีอยูเ่ พื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกับความหมายของต้นแบบเดิม
อิทธิ พลของสื่ อโฆษณา (Influence of Media) หมายถึง แรงผลัดดันจากสื่ อโฆษณาที่มีผล
ในการกระตุน้ ความต้องการที่มีผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของมนุ ษย์อนั จะมีผลต่อการดาเนิ น
ชี วิต โดยอิ ทธิ พลจะส่ งผลได้ท้ งั เชิ งบวกและเชิ งลบ ขึ้ นอยู่กบั วัตถุ ประสงค์ของผูส้ ร้ างสรรค์สื่ อ
โฆษณาที่มีความต้องการให้ผบู ้ ริ โภคเกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งตามรู ปแบบที่กาหนดไว้
การรับรู ้ (Perception) หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เกิดการยอมรับข้อมูลข่าวสารจาก
สื่ อโฆษณาช่องทางใดช่องทางหนึ่งอันจะนาไปสู่ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อในอนาคต
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ทัศนคติ (Attitude) หมายถึ ง ความรู ้ สึก ภายในจิ ตใจของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อรู ป แบบของสื่ อ
โฆษณาของโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ ในทานองว่าชอบหรื อไม่ชอบ โดยทัศนคติ อาจเกิ ดจากการ
เรี ยนรู ้ในสิ่ งที่เคยเกิดการตอบสนองจากบุคคลอื่น สิ่ งของ หรื อเหตุการณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ งซึ่ งมีผล
ต่อการยอมรับในสื่ อโฆษณาดังกล่าว
ผูบ้ ริ โภค (Consumer) หมายถึง กลุ่มเป้ าหมายที่คาดว่าจะเป็ นลูกค้าที่มีความต้องการในการ
ซื้ อบ้านทาวน์เฮาส์ รวมถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีการซื้ อบ้านทาวน์เฮาส์เรี ยบร้อยแล้ว
ทาวน์เฮาส์ (Town House) หมายถึง บ้านที่มีลกั ษณะคล้ายบ้านตึกแถวและมีพ้ืนที่นอ้ ยกว่า
บ้านเดี่ ยวทัว่ ไป โดยบ้านที่สร้ างจะมี กาแพงติ ดกันตั้งแต่ 2 แปลงขึ้ นไป และบ้านแต่ละหลังจะมี
โฉนดที่ดินแยกกันอย่างถูกต้อง โครงการส่ วนใหญ่จะสร้างในเขตเมืองเพื่อรองรับผูบ้ ริ โภคที่มีกาลัง
ซื้ อในระดับปานกลาง พื้นที่แต่ละแปลงจะมีต้ งั แต่ 16-40 ตารางวา ความกว้างต้องขนาดไม่ต่ากว่า 4
เมตร แต่ไม่เกิน 9 เมตร และลักษณะอาคารจะมีความสู งไม่เกิน 3 ชั้น

1.7 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

สื่ อโฆษณา

การเลือกใช้ สื่อโฆษณา

การออกแบบสื่ อโฆษณา

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1) เพศ
2) อายุ
3) สถานภาพสมรส
4) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ภาพที่ 1.4 กรอบแนวคิดการวิจยั

การรับรู้ และทัศนคติของ
ผู้บริโภคบ้ านทาวน์ เฮาส์

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การวิจ ัย ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อศึ ก ษาการเลื อ กใช้แ ละการออกแบบสื่ อโฆษณาของ
โครงการบ้านทาวน์เฮาส์ และเพื่อศึกษาอิทธิ พลของสื่ อโฆษณาของบ้านทาวน์เฮาส์ ที่มีอิทธิ พลต่อ
การรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคโดยมีแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 แนวคิดด้านประชากร
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่ อสาร
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสื่ อโฆษณา
2.4 ทฤษฎีพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู ้
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
2.7 แนวคิดความเกี่ยวพันระหว่างสิ นค้าและผูบ้ ริ โภค
2.8 แนวคิดการตัดสิ นใจซื้ อ
2.9 แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อโฆษณา
2.10 แนวความคิดหรื อ Concept ของงานโฆษณา
2.11 ทาวน์เฮาส์
2.12 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดด้ านประชากร
2.1.1 ความหมายของประชากร
ประชากร หมายถึ ง ลัก ษณะของบุ คคลที่ มี ความแตกต่า งกันออกไป โดยความแตกต่า ง
ดังกล่าวจะมีอิทธิ พลมาจากพื้นฐานการดารงชี วิตและการติดต่อสื่ อสารกันระหว่างบุคคล ลักษณะ
ทางประชากรประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยจะเป็ นข้อมูลที่
สาคัญต่อการวัดสถิติของกลุ่มประชากรที่ใช้ในการกาหนดตลาดกลุ่มเป้ าหมายโดยมีลกั ษณะดังนี้
(พรทิพย์ วรกิจโภคาทร, 2529; ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2538; ณัฐนรี ไชยภักดี, 2552)
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1) เพศ (Sex) มีงานวิจยั พิสูจน์ได้ว่าคุ ณลักษณะบางอย่างระหว่างเพศชายและเพศ
หญิงมีความต่างทางด้านการสื่ อสาร เช่ น การวิจยั ของการชมภาพยนตร์ พบว่าวัยรุ่ นเด็กผูช้ ายจะมี
ความสนใจภาพยนตร์ ที่เกี่ยวกับสงครามหรื อการจารกรรมมากที่สุด ส่ วนเด็กวัยรุ่ นผูห้ ญิงจะมีความ
สนใจภาพยนตร์ ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ มากที่สุด ทั้งนี้ก็มีงานวิจยั อีกหลายชิ้นที่แสดงว่าเพศชายและ
เพศหญิงมีการสื่ อสารและการรับสื่ อที่ไม่ต่างกัน
2) อายุ (Age) เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่มีผลต่อการรั บรู ้ และเรี ยนรู ้ ของบุคคลที่มีอายุที่
ต่างกัน บุ คคลที่ มีอายุมากขึ้ นจะเริ่ มมี การเชื่ อฟั งหรื อทาตามที่ น้อยลง เนื่ องจากจะมีทศั นคติทาง
ความคิดหรื อพฤติกรรมเป็ นของตนเอง อายุที่มากขึ้นจึงส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ยาก
ยิง่ ขึ้น งานวิจยั ของ เมเบิล (Maple) และไอ แอล เจนิส และ ดีไรฟ์ (Janis & Rife) (พรทิพย์ วรกิจโภ
คาทร, 2529 อ้างถึงใน ทวารัตน์ ผ่านพินิจ และรุ จาภา แพ่งเกษร, 2556) ได้สรุ ปผลงานวิจยั ไว้วา่ การชัก
จูงหรื อโน้มน้าวจิตใจของคนจะทาได้ยากขึ้นเมื่ออายุของบุคคลดังกล่าวเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นอายุยงั มี
ความสัมพันธ์ของข่าวสารและสื่ ออื่นๆ อีกด้วย เช่น ภาษาของวัยรุ่ นจะมีการใช้ที่ต่างกับภาษาของ
วัยผูใ้ หญ่ โดยจะพบว่าในกลุ่มวัยรุ่ นจะมีภาษาที่แปลกๆ ใหม่ๆ มากกว่าภาษาที่ใช้ในกลุ่มผูส้ ู งอายุ
เป็ นต้น
3) การศึกษา (Education) ระดับการศึกษาถื อว่าเป็ นตัวแปรสาคัญที่มีบทบาทอย่าง
มากต่อประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสารและรับสารระหว่างบุคคล การศึกษาของแต่ละบุคคลที่มีความ
แตกต่างกันนั้นจะทาให้ผรู ้ ับสารมีพฤติกรรมการรับสารที่แตกต่างกันออกไป เช่น บุคคลที่มีระดับ
การศึ ก ษาสู งจะมี พฤติ กรรมที่ ไม่ เชื่ อข้อมู ล ข่า วสารอะไรง่ า ยๆ และจะเชื่ อ ถื อข่ าวสารดัง กล่ าวก็
ต่อเมื่อได้คน้ ข้อมูลจนถี่ถว้ นด้วยตนเองแล้วเท่านั้น เป็ นต้น
4) ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชี พ
รายได้ เชื้ อชาติ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อทัศนคติและพฤติกรรม
ของตัวบุคคลในการแบ่งส่ วนการตลาดของประชากรในสังคม เช่น ระดับรายได้ของบุคคลจะส่ งผล
ถึงการใช้จ่ายของแต่ละครอบครัวที่ต่างกัน เป็ นต้น Kotler (2003. อ้างถึง ในแครี ยา พัฒน์, 2551)
ได้อธิ บายเพิ่มเติมในปั จจัยส่ วนบุคคลเกี่ยวกับวงจรชี วิตครอบครัว (Family Life Cycle Stage) คือ
ขั้นตอนของบุคคลในการดารงชี วิตของการมีครอบครัว โดยในแต่ละขั้นตอนจะมีสิ่งที่มีอิทธิ พลต่อ
ความต้องการ ทัศนคติ ค่านิ ยมของบุคคล และพฤติกรรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การแตกต่างกัน
ออกไปดังนี้
ขั้นที่ 1 เป็ นโสดและอยู่ในช่วงวัยหนุ่ มสาว ไม่พกั อาศัยที่บา้ น ซึ่ งบุคคล
ในขั้นนี้ จะมี ภาระทางด้า นการเงิ นน้อย เป็ นผูน้ าด้านแฟชั่น ชอบสังสรรค์และซื้ อสิ นค้าอุ ปโภค
บริ โภคตามความต้องการของตนเอง ชื่นชอบความบันเทิง การพักผ่อน และความเป็ นอิสระ
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ขั้นที่ 2 คู่ ส มรสใหม่ วัย หนุ่ ม สาวที่ ย งั ไม่ มี บุ ตร ซึ่ ง บุ ค คลในขั้นนี้ จะมี
สถานะทางด้า นการเงิ นที่ ดีก ว่า มี อตั ราการซื้ อสู ง สุ ด และมัก จะซื้ อสิ นค้า ที่ มี ค วามคงทนถาวร
คานึงถึงประโยชน์ใช้สอย เช่น รถยนต์ เครื่ องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ เป็ นต้น
ขั้นที่ 3 ครอบครัวเต็มรู ปแบบขั้นที่ 1: บุตรคนเล็กต่ ากว่า 6 ขวบ ซึ่ งจะมี
สถานะด้านการเงิ นโดยมีเงินสดน้อยกว่าบุคคลในขั้นที่ 2 มักจะซื้ อสิ นค้าที่จาเป็ นภายในบ้าน เช่ น
เครื่ องซักผ้า ตูเ้ สื้ อผ้า และผลิ ตภัณฑ์สาหรับเด็ก เช่ น อาหาร เสื้ อผ้า ยารักษาโรค และของเล่นเด็ก
เป็ นต้น
ขั้นที่ 4 ครอบครัวเต็มรู ปแบบขั้นที่ 2: บุตรคนเล็กอายุเท่ากับ 6 ขวบหรื อ
มากกว่า 6 ขวบมีฐานะทางการเงินดีข้ ึน แต่กลุ่มนี้จะไม่ค่อยได้รับอิทธิ พลจากโฆษณา สิ นค้าที่ซ้ื อจะ
มีขนาดใหญ่และซื้ อในปริ มาณที่มาก เช่น อาหาร รถยนต์คนั ที่สอง เป็ นต้น
ขั้นที่ 5 ครอบครัวเต็มรู ปแบบขั้นที่ 3: คู่แต่งงานสู งวัยและมีบุตรที่โตแล้ว
อาศัยอยูด่ ว้ ย กลุ่มนี้จะเริ่ มมีการปรับปรุ งหรื อต่อเติมที่อยูอ่ าศัยเดิม และมีการใช้จ่ายด้านสุ ขภาพมาก
ขึ้น เริ่ มท่องเที่ยวพักผ่อนที่หรู หรามากขึ้น
ขั้นที่ 6 ครอบครัวที่มีบุตรแยกครอบครัวขั้นที่ 1: บิดามารดาสู งวัย มีบุตรที่
แยกครอบครัวและหัวหน้าครอบครัวยังคงทางานอยู่ กลุ่มนี้จะเริ่ มช่วยเหลือสังคมและเข้าวัดมากขึ้น
และชื่นชอบที่จะเดินทางพักผ่อน
ขั้นที่ 7 ครอบครัวที่มีบุตรแยกครอบครัวขั้นที่ 2: บิดามารดาสู งวัย มีบุตรที่
แยกครอบครัวและหัวหน้าครอบครัวเกษียณแล้ว กลุ่มนี้จะมีรายได้ที่ลดลง ค่าใช้จ่ายส่ วนใหญ่จะใช้
ในการรักษาพยาบาลและค่ายารักษาโรคเป็ นหลัก
ขั้นที่ 8 คนที่อยูค่ นเดียว เนื่ องจากอีกฝ่ ายหย่าขาดจากกันหรื อเสี ยชีวิตและ
ยังคงทางานอยู่ กลุ่มนี้ยงั มีรายได้อยูแ่ ละชื่นชอบในการท่องเที่ยว
ขั้นที่ 9 คนที่อยู่คนเดี ยว เนื่ องจากอีกฝ่ ายหย่าขาดจากกันหรื อเสี ยชี วิตและ
ออกจากการงานแล้ว กลุ่มนี้รายได้นอ้ ย ค่าใช้จ่ายส่ วนใหญ่จะใช้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและค่ายา
รักษาโรคเป็ นหลัก
สรุ ปได้วา่ การสื่ อสารของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกับขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยของลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันออกไป บุคคลจะเกิ ดการพัฒนารู ปแบบการสื่ อสารจาก 2 ปั จจัย คือ
ปัจจัยที่เกิดจากภายในและปั จจัยจากภายนอก ปั จจัยภายใน เช่น อายุ การศึกษา ภูมิลาเนา รายได้และ
ครอบครัว เป็ นต้น ปั จจัยภายนอก เช่น เพื่อน สังคม และสิ่ งแวดล้อมรอบตัว เป็ นต้น
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โดยแนวคิดดังกล่าวนามาใช้ในการระบุกลุ่มเป้ าหมายของโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ เพื่อให้
ทราบถึ ง ลัก ษณะของผู ้บ ริ โภคบ้า นทาวน์ เ ฮาส์ ที่ แ ท้จ ริ งว่ า มี ล ัก ษณะแบบใด ซึ่ งจะช่ ว ยให้
ผูป้ ระกอบการสามารถทาการตลาดได้ตรงกลุ่มเป้ าหมายมากยิง่ ขึ้น

2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการสื่ อสาร
2.2.1 ความหมายของการสื่ อสาร
การสื่ อสารการตลาด หมายถึง กระบวนการเพื่อการสื่ อสารข้อมูลของสิ นค้าหรื อบริ การ
ซึ่ งการสื่ อสารการตลาดมีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อธุ รกิจ สถาบัน หรื อองค์การต่างๆ นักการตลาด
ได้น าการสื่ อ สารการตลาดมาใช้ใ นการก าหนดกลยุ ท ธ์ ด้า นสิ นค้า การก าหนดราคา การเลื อ ก
ช่ องทางจัดจาหน่ า ย และการส่ ง เสริ ม การตลาด โดยมี จุดมุ่ง หมายในการโน้ม น้า วใจหรื อชัก จู ง
กลุ่มเป้ าหมายที่คาดว่าจะเป็ นลูกค้าให้เกิ ดการรับรู ้ ข่าวสาร (Attention) สนใจในสิ นค้าและบริ การ
(Desire) และนาไปสู่ พฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อ (Action) ในที่ สุด (ชื่ นจิ ตต์ แจ้ง เจนกิ จ, 2546;
ธี รพันธ์ โล่ทองคา, 2545; ดารา ทีปะปาล, 2541; เสรี วงษ์มณฑา, 2540)
2.2.2 องค์ ประกอบของการสื่ อสาร
กระบวนการสื่ อสารเป็ นวิธีการในการส่ งสารจากผูส้ ่ งไปยังผูร้ ับสารผ่านสื่ อชนิ ดใดก็ได้
ขึ้นอยูก่ บั จุดประสงค์และความเหมาะสมในการสื่ อความหมายของผูส้ ่ งสาร กระบวนการในการส่ ง
สารประกอบด้วยส่ วนที่สาคัญอย่างน้อย 4 ส่ วน ได้แก่ (ศรัญญา พิลามา, 2557)
1) ผูส้ ่ งสาร (Sender) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล องค์การ หรื อหน่วยงาน ที่มีความ
ต้องการที่ จะถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร อารมณ์ ความรู ้ สึกนึ กคิด ทัศนคติ และความเชื่ ออื่ นๆ ไปยัง
ผูร้ ับสารที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย ดังนั้นผูส้ ่ งสารจึงเป็ นองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ต่อองค์ประกอบ
อื่นๆ ทั้งในแง่ของการเลือกสาร เลือกช่องทางการสื่ อสาร และเลือกกลุ่มผูร้ ับสาร โดยมีจุดประสงค์
เพื่อก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งตามเป้ าหมายที่ได้คาดหวังเอาไว้วา่ จะเกิดขึ้น
2) สาร (Message) หมายถึ ง เนื้ อหาข้อมู ล ข่าวสาร ข้อเท็จจริ ง ความคิ ดเห็ นหรื อ
เรื่ องราวต่างๆ ที่ถ่ายทอดออกมาด้วยภาษา การแสดง หรื อสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อให้ผรู ้ ับสารเกิ ดการ
รับรู ้ในข้อมูลและมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับไปยังผูส้ ่ งสาร โดยทัว่ ไปแล้วสารจะประกอบด้วย 3
ส่ วน ดังนี้
(1) รหัสสาร (Message Code) คือ รู ปแบบของภาษา (Language) หรื อ สัญลักษณ์
(Symbol) หรื อ สั ญ ญาณ (Signal) ที่ ม นุ ษ ย์คิ ด ค้น ขึ้ น เพื่ อ ใช้ใ นการแสดงออกทางด้า นความคิ ด
ความรู ้สึก และวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยรหัสอาจจะถู กแสดงออกมาได้ท้ งั แบบภาษาพูด ภาษาเขียน
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(Verbal Message Codes ) และแบบที่ไม่ใช่ภาษาพูด ภาษาเขียน (Nonverbal Message Codes) เช่น
อากัปกริ ยาท่าทางต่างๆ ภาพ ตัวอักษร เป็ นต้น รู ปแบบรหัสสารที่ผูส้ ่ งจะนามาเลื อกใช้ในการส่ ง
สารนั้น จะขึ้ นอยู่กบั สภาพวัฒนธรรม ระบบสังคม และความเป็ นอยู่ของผูร้ ั บสารว่าจะสามารถ
เข้าใจข้อมูลสารดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใด
(2) เนื้ อหาของสาร (Message Content) หมายถึง รายละเอียดเรื่ องราวต่างๆ ที่ผู ้
ส่ งสารต้องการที่ จะถ่ ายทอดไปยังผูร้ ั บสาร โดยเนื้ อหาของข่าวสารนี้ สามารถแบ่งออกได้หลาย
ลักษณะตามรู ปแบบต่างๆ เช่น เนื้ อหาข่าวสารทัว่ ไป เนื้ อหาวิชาการเนื้ อหาโดยเฉพาะ และเนื้ อหาที่
ไม่ใช่เชิ งวิชาการ เป็ นต้น รวมถึงรู ปแบบเนื้ อหาที่เป็ นลักษณะเชิ งบอกเล่าที่เป็ นรู ปแบบการแสดง
ความคิดเห็น เนื้อหาประเภทข่าว หรื อเนื้อหาประเภทความบันเทิง เป็ นต้น
(3) การจัดเรี ยงลาดับสาร (Message Treatment) หมายถึง รู ปแบบการนารหัส
สารมาเรี ย บเรี ย งให้ เ กิ ด เนื้ อ หาของข้อ มู ล ที่ ต้อ งการซึ่ งจะขึ้ น อยู่ก ับ โครงสร้ า งของภาษา และ
บุคลิกลักษณะของผูส้ ่ งสารแต่ละคน
(4) องค์ประกอบย่อยของสาร (Element) หมายถึ ง ส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง ประโยค
หนึ่ ง หรื อ เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ประกอบอยู่ใ นเนื้ อ หาของสารนั้น ๆ เช่ น บทน า เนื้ อ เรื่ อ ง
บทสรุ ป เป็ นต้น
(5) โครงสร้ า งของสาร (Structure) หมายถึ ง รู ป แบบหรื อ กฎระเบี ย บด้า น
ไวยากรณ์ของภาษา เช่น ประธาน กิริยา กรรม หรื อการพูดที่ตอ้ งกล่าวคาว่า สวัสดี เมื่อเริ่ มต้น และ
กล่าวคาว่า ขอบคุณหรื ออาลาเมื่อสิ้ นสุ ดเรื่ อง
3) ช่องทางการสื่ อสารหรื อสื่ อ (Channel or Media) หมายถึง พาหนะที่นาพาสาร
จากผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ั บสาร ซึ่ งหากเปรี ยบช่ องทางการสื่ อสารกับร่ างกายของมนุ ษย์อาจหมายถึ ง
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้ความหมายต่างๆ ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การได้
กลิ่ น การสัมผัส และการลิ้ มรส เป็ นต้น หรื ออาจะหมายถึ งคลื่ นแสง คลื่ นเสี ยง และอากาศที่ อยู่
รอบๆ ตัวเราด้วยเช่นกัน โดยช่องทางการสื่ อสารจะมีวธิ ี ต่างๆ ที่จะช่วยในการประเมินประสิ ทธิ ภาพ
ของช่องทางต่างๆ มิติเหล่านี้ได้แก่
(1) ความน่ าเชื่ อถือของช่องทาง (Channel Credibility) คือ ความเชี่ยวชาญและ
ความน่ าไว้วางใจของช่ องทางที่ ส่งสารจากมุมมองหรื อการรับรู ้ของผูร้ ับสาร โดยความน่ าเชื่ อถื อ
อาจจะถูกรับรู ้จากผูร้ ับสารทางตรง คือ ข่าวที่ได้รับจากการอ่านด้วยตนเองจะมีความน่าเชื่ อถื อกว่า
ได้รับรู ้จากคนอื่น เป็ นต้น หรื อทางอ้อม คือ ข้อมูลสิ นค้าที่ได้รับรู ้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านสิ นค้าดังกล่าว
เป็ นต้น
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(2) ปฏิกิริยาตอบสนองจากช่องทาง (Channel Feedback) คือโอกาสที่ช่องทาง
เปิ ดให้กบั ผูร้ ับสารได้โต้ตอบข้อมูลกลับไปยังผูส้ ่ งสารได้อย่างทันทีทนั ใดเพื่อให้เกิดผลกระทบหรื อ
การปฏิสัมพันธ์กนั โดยตรงเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้กบั ระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร
(3) การมีส่วนร่ วมในช่องทาง (Channel Involvement) คือ ความพยายามที่จะใช้
ประสาทสัมผัสในการรับรู ้ท้ งั หมดในการทาความเข้าใจสารหรื อข้อมูลที่ได้จากช่องทางการสื่ อสาร
นั้นๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลมากที่สุด โดยการสื่ อสารแบบซึ่ งหน้าจะเป็ นช่องทางที่ได้มีส่วนร่ วมมากที่สุด
และช่องทางประเภทสิ่ งตีพิมพ์จะเป็ นช่องทางที่มีส่วนร่ วมน้อยที่สุด
(4) โอกาสในการใช้ช่องทาง (Channel Availability )คือ ความถี่และอาณาเขตที่
ใช้ในการเข้าถื อกลุ่มผูร้ ับสารกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง ซึ่ งบางครั้งอาจมีอุปสรรคจากปั จจัยภายนอกอื่นๆ
เช่น พื้นที่ที่มีสัญญาณอินเตอร์ เน็ตต่าทาให้ผรู ้ ับสารได้ขอ้ มูลจากช่องทางอินเตอร์ เน็ตได้ยาก จึงควร
สื่ อประเภทสื่ อสิ่ งพิมพ์แทน เป็ นต้น
(5) ความสามารถในการเก็บรักษาสารของช่องทาง (Channel Permanency)คือ
ความคงทนของสารที่ได้รับจากช่ องทางการสื่ อสารดังกล่าว เช่ น สื่ อสิ่ งพิมพ์จากมีความคงทนต่อ
การส่ งข่าวสารได้ดีกว่าสื่ อโทรทัศน์ เป็ นต้น
(6) กาลังการแพร่ กระจายของช่ องทาง (Channel Multiplicative Power) คือ
ศักยภาพของช่องทางในการแพร่ กระจายขยายออกไปให้ครอบคลุมพื้นที่ดว้ ยความเร็ วและทันเวลา
รวมทั้งความสามารถที่จะถ่ายทอดไปยังผูร้ ับสารได้ในจานวนมากๆ ในเวลาเดียวกัน
(7) การเสริ ม การท างานของช่ อ งทางอื่ น (Channel Complimentarily) คื อ
ศักยภาพของช่ องทางในการเสริ มงานด้านการสื่ อสารในช่ องทางอื่ น ทั้งสื่ อมวลชนและช่ องทาง
ระหว่างบุคคล
4) ผูร้ ับสาร (Receiver) หมายถึง ผูถ้ อดถอดรหัสสารหรื อผูต้ ีความสารเพื่อให้เข้าใจ
ในความหมายของเนื้ อหาในสารดังกล่าว มีการใช้คาเรี ยกผูร้ ับสารไว้หลายคา เช่น ผูร้ ับ (Receiver)
ผู ้ถ อดรหั ส (Decoder) ผู ้ฟั ง (Listener) หรื อ ผู ้ฟั ง ผู ้ช ม (Audience) ซึ่ งการสื่ อ สารจะประสบ
ความสาเร็ จหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั ผูร้ ับสารคนดังกล่าวว่าสามารถตีความของสารได้ตรงตามจุดประสงค์
ของผูส้ ่ งสารหรื อไม่ ทั้งนี้ ตอ้ งคานึ งถึ งความสามารถในการรับสารจากปั จจัยต่างๆ เช่ น ทักษะใน
การรับสารหรื อการถอดรหัส ประสบการณ์ เดิ มของผูร้ ับสาร ทัศนคติ ความรู ้ ระบบสังคม และ
วัฒนธรรมของผูร้ ับสาร เพื่อที่จะสามารถเลือกใช้ช่องทางในการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสม
จากแนวคิ ดดังกล่าวสรุ ปได้ว่า องค์ประกอบในการสื่ อสารที่ประกอบด้วย ผูส้ ่ งสาร สาร
หรื อข่าวสาร ช่ องทางการสื่ อสาร และผูร้ ับสาร ทั้งหมดนี้ จะมีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน ซึ่ งหาก
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องค์ประกอบอันใดอันหนึ่ ง เกิ ดการด้อยประสิ ทธิ ภาพขณะที่สื่ อสาร ก็ อาจจะท าให้ก ารสื่ อสาร
ดังกล่าวมีความด้อยประสิ ทธิ พลไปด้วยเช่นกัน
2.2.3 ประเภทของการสื่ อสาร
การสื่ อสารของมนุ ษย์สามารถจาแนกออกได้หลายประเภท ตามลักษณะ สถานการณ์ของ
การสื่ อสาร (Communication Situation) วิธีการใช้บุคคลเป็ นเกณฑ์ในการจาแนกการสื่ อสารถือเป็ น
วิธีหนึ่งที่ได้ผล โดยมีการแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
2.2.3.1 การสื่ อสารภายในบุคคล (Intrapersonal Communication) เป็ นการสื่ อสาร
แบบบุคคลเดียว คือ เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล โดยทาหน้าที่ท้ งั ผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารซึ่ งเกิดจากการใช้
ระบบประสาทสัมผัสต่างๆ ภายในร่ างกายสื่ อสารระหว่างกัน อาจจะเกิ ดจากสิ่ งกระตุน้ หรื อสิ่ งเร้ า
ภายนอกมากระทบอวัยวะภายในที่เรี ยกว่าปั จจัยภายใน ทาให้เกิ ดการรับรู ้ หรื อปฏิ เสธในสิ่ งที่มา
กระทบประสาทสั ม ผัส นอกจากนี้ การสื่ อสารภายในตัว บุ ค คลนั้ นเป็ นผลมาจากความรู ้
ประสบการณ์ และทัศ นคติ ข องตัว บุ ค คลที่ มี ค วามแตกต่ า งกัน ออกไป ถ่ า ยทอดออกมาเป็ น
พฤติกรรมและการตอบสนอง เช่ น การพูด การเขียน การอ่าน ที่ส่งผลให้เกิดบุคลิกลักษณะของแต่
ละบุคคลนั้นเอง
2.2.3.2 การสื่ อ สารระหว่า งบุ ค คล (Interpersonal Communication) เป็ นการ
สื่ อสารที่มีจานวนผูส้ ื่ อสารตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปในการแลกเปลี่ยนสารกันโดยตรง (Direct) และเป็ น
การสื่ อสารกันแบบตัวต่อตัว (Person to Person) ที่ส่งผลให้เกิ ดการรับรู ้ และเกิ ดการยอมรับหรื อ
ปฏิเสธเนื้อหาข่าวสารดังกล่าวได้
2.2.3.3 การสื่ อสารระหว่างกลุ่มใหญ่ (Large Group Communication) เป็ นการ
สื่ อสารที่ ป ระกอบไปด้วยคนจานวนมากซึ่ งรวมตัวอยู่ใ นที่ เดี ย วหรื อ ใกล้เคี ย งกัน แต่ เนื่ องจาก
จานวนคนที่มากจึงส่ งผลให้การแลกเปลี่ยนข่าวสารแบบโดยตรงจึงทาได้นอ้ ย รู ปแบบการส่ งสารจึง
เป็ นลักษณะที่ผสู ้ ่ งสารจะมีบทบาทมากกว่าในการส่ งสารไปยังผูร้ ับ แต่การรับรู ้ของผูร้ ับสารจะมาก
หรื อน้อยขึ้นอยูก่ ารยอมรับหรื อไม่ยอมรับของผูร้ ับสารคนดังกล่าว
ประเภทของการสื่ อสารจะช่ วยให้เข้าใจถึ งการปฏิ สัมพันธ์ของผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร ใน
รู ปแบบต่างๆ ที่มีจุดประสงค์ต่างกันออกไป ซึ่ งจะต้องอาศัยปั จจัยหรื อองค์ประกอบในการสื่ อสาร
นั้นอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
โดยแนวคิดดังกล่าวทาให้ทราบถึงกระบวนการสื่ อสารของผูป้ ระกอบการบ้านทาวน์เฮาส์
ในการสื่ อ สารข้อมู ล ผ่า นช่ องทางต่ า งๆ ไปยัง กลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคกลุ่ ม เป้ า หมาย รวมถึ ง การเลื อกใช้
รู ปแบบในการสื่ อสารแต่ละประเภทให้เข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้มากยิง่ ขึ้น
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2.3 แนวคิดเกีย่ วกับสื่ อโฆษณา
2.3.1 ความหมายของโฆษณา
โฆษณาตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Advertising” ซึ่ งมาจากคาในภาษาลาตินว่า “Advetere”
ที่มีความหมายแปลว่า “การหันเห” โฆษณาจึงมีความหมายกว้างๆ นัน่ ก็คือการหันเหความสนใจ
ของลูกค้าให้ซ้ื อสิ นค้าด้วยวิธีการโฆษณา (ทีม ตั้งสมชัยศิลป, 2552) มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้
คานิยามของคาว่าโฆษณาไว้มากมาย ซึ่ งสามารถสรุ ปความหมายได้วา่ การโฆษณาเป็ นรู ปแบบการ
นาเสนอและการส่ งเสริ มการตลาดด้วยวิธีการใช้เครื่ องมือในการสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภคแบบไม่ใช้
บุคคล (Non personal Presentation and Promotion) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกระตุน้ ความต้องการ
ภายในของผูบ้ ริ โภคให้เกิดความต้องการสิ นค้าหรื อบริ การ และการทาโฆษณานั้นจะต้องมีการเสี ย
ค่าใช้จ่ายให้กบั ผูจ้ ดั รายการผ่านสื่ อต่างๆ เพื่อเป็ นการอุ ปถัมภ์ให้รายการสามารถคงอยู่ได้ต่อไป
(ศิริพรรณวดี รุ่ งวุฒิขจร, 2541; ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2538)
จากนิ ยามข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ การสื่ อสารการตลาดแบบโฆษณานั้นเป็ นการสื่ อสาร
ผ่านสื่ อมวลชนในรู ปแบบต่างๆ ซึ่ งมีค่าใช้จ่ายในการทาโฆษณาด้วยกันทั้งสิ้ น ธุ รกิ จส่ วนใหญ่จะ
เลื อกใช้สื่ อโฆษณาในรู ป แบบที่ ค่ อนข้า งสิ้ นเปลื องงบประมาณที่ เรี ย กว่า “Above the Line
Marketing” ในกลุ่มสื่ อโฆษณาประเภทนี้ ประกอบด้วย สื่ อโทรทัศน์ วิทยุ สื่ อสิ่ งพิมพ์ เป็ นต้นแม้วา่
จะเป็ นช่องทางโฆษณาที่มีค่าใช้จ่ายสู งมากแต่ก็เป็ นช่องทางที่มีผรู ้ ับสารมากเช่นกัน จึงถือว่าคุม้ ค่า
แก่ ก ารลงทุ นท าโฆษณาขององค์ก รขนาดใหญ่ที่ มี สิ นค้าอุ ป โภคและบริ โภคที่ เป็ นสิ นค้า ทัว่ ไป
(Mass Product) สาหรับธุ รกิจรายเล็กหรื อธุ รกิจที่มีงบประมาณในการทาโฆษณาที่ต่าจะเลือกใช้การ
ทาโฆษณาประเภท “Below the Line Marketing” ประกอบด้วย สื่ อกลางแจ้ง สื่ อออนไลน์ จดหมาย
ตรง ฯลฯ เนื่องจากสามารถทาโฆษณาแบบเลือกเจาะจงกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง ทาให้
สามารถประหยัดค่ าใช้จ่า ยในการท าสื่ อโฆษณาได้มากยิ่ง ขึ้ น (นภวรรณ คณานุ รัก ษ์ และกัญช์
อินทรโกเศศ, 2549; ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2548)
2.3.2 หน้ าที่ของโฆษณา
การโฆษณามีหน้าที่ในการถ่ายทอดหรื อส่ งสารข้อมูลขององค์กรเกี่ยวกับตัวผลิ ตภัณฑ์ไป
ยังผูบ้ ริ โภค ให้ทราบถึ งคุ ณสมบัติ ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่ าย หรื อข้อมูลส่ งเสริ มการขายอื่นๆ
เพื่อเป็ นการกระตุน้ ความต้องการสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค โดยมีหน้าที่ดงั นี้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2540)
2.3.2.1 หน้าที่ทางการตลาด (Marketing Function) การตลาด คือ รู ปแบบ วิธีการ
และขั้นตอนในการจัดการตลาดเพื่ อตอบสนองความต้อ งการของผูบ้ ริ โภคนาไปสู่ ก ารซื้ อขาย
แลกเปลี่ ย นกันระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ ายสิ นค้า อันจะได้มาซึ่ งความพึ งพอใจของทั้งสองฝ่ าย โดย
โฆษณาจัดว่าเป็ นเครื่ องมือชนิ ดหนึ่ งในการสื่ อสารข้อมูลของสิ นค้า (Marketing Communication)

19
จากผูข้ ายไปยังผูซ้ ้ื อ อีกทั้งยังทาหน้าที่ในการช่ วยกระตุน้ ผูบ้ ริ โภคให้เกิ ดความต้องการในการซื้ อ
สิ นค้า
2.3.2.2 หน้าที่ทางการติดต่อสื่ อสาร (Communication Function) โฆษณามีหน้าที่
ในการสื่ อสารในรู ปแบบการติดต่อสื่ อสารกับสื่ อมวลชนเพื่อทาหน้าที่กระจายข่าวสารข้อมูลทาง
การตลาดและสื่ อสารภาพลักษณ์องค์กร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการจดจาอันจะนาไปสู่
การสร้ างมูลค่าเพิ่มให้กบั ตราสิ นค้าเพื่อจูงใจให้เกิ ดความต้องการและสร้ างภาพลักษณ์ องค์กรใน
ทัศ นคติ ที่ดีแก่ ผูบ้ ริ โภคกลุ่ มเป้ าหมายที่ จะช่ วยส่ งผลต่อการซื้ อสิ นค้าเพิ่ม ในอนาคต (นภวรรณ
คณานุรักษ์ และกัญช์ อินทรโกเศศ, 2549; ทีม ตั้งสมชัยศิลป, 2552)
2.3.2.3 หน้าที่ทางเศรษฐกิจ (Economic Function) โฆษณามีหน้าที่ทางเศรษฐกิจ
ด้วยการชักจูงหน้าดึ งดูดความสนใจในอรรถประโยชน์ที่จะได้รับในตัวสิ นค้ามากกว่าการแข่งขัน
กันทางด้านราคา ซึ่ งส่ งผลให้เกิดอานาจตลาด (Market Power) ที่จะช่วยในการเพิ่มมูลค่าตราสิ นค้า
และกระตุน้ ทางการแข่งขันของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศอันจะนาไปสู่ การขับเคลื่ อน
ทางเศรษฐกิจในอนาคต (นภวรรณ คณานุรักษ์ และ กัญช์ อินทรโกเศศ, 2549)
2.3.2.4 หน้าที่ทางสังคม (Social Function) โฆษณามีหน้าที่สร้ างความเชื่ อมัน่
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคในการสร้ างความมัน่ ใจและสร้างความภูมิใจที่ได้ใช้สินค้า และยังเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่
ช่วยในการยกระดับคุณภาพชี วิตของผูบ้ ริ โภคให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยงั จะทาให้คนในสังคมเปิ ดรับ
และยอมรับนวัตกรรมใหม่หรื อผลิ ตภัณฑ์ใหม่ดว้ ยการให้ขอ้ มูลที่เกี่ ยวข้อง วิธีใช้ รู ปลักษณ์ และ
ผลประโยชน์ที่จะได้รั บในตัวผลิ ตภัณฑ์ผ่านการทาโฆษณา รวมทั้งยังช่ วยกระตุ น้ ความต้องการ
สิ น ค้า และเกิ ด ภาพลัก ษณ์ ตราสิ น ค้า (Brand Image) ที่ ดีข องผลิ ตภัณ ฑ์ ดัง กล่ า ว (นภาวรรณ
คณานุรักษ์ และกัญช์ อินทรโกเศศ, 2549)
2.3.3 ประเภทของสื่ อโฆษณา
สื่ อโฆษณาเป็ นเครื่ องมื อที่ จะนาพาข้อมู ลข่าวสารทางการตลาดขององค์กร สื่ อสารผ่าน
ช่ องทางสื่ อในรู ปแบบต่างๆ ไปยังผูบ้ ริ โภคให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดด้วยการเลื อกช่ องทางที่จะ
สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้มากที่สุดในปริ มาณความถี่ของการรับรู ้สื่อของผูบ้ ริ โภคที่เหมาะสมและ
คุม้ ค่าในงบประมาณที่จากัดขององค์กร โดยสื่ อแต่ละประเภทจะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันออกไป
ดังนี้ (เสรี วงษ์มณฑา, 2540)
2.3.3.1 สื่ อ โทรทัศ น์ (Television) นับ ว่ า เป็ นสื่ อ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรั บ รู ้ ข อง
ผูบ้ ริ โภคและได้รับความนิ ยมจากกลุ่มธุ รกิ จต่างๆ มากที่สุด เนื่ องจากสื่ อประเภทนี้ ถ่ายทอดผ่าน
ภาพและเสี ยงจึงมีคุณสมบัติในการดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี (High Intrusion
Value) ประกอบกับในปั จจุบนั อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ใช้ในการรับสัญญาณมีราคาที่ถูกลง ทาให้
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ผูบ้ ริ โ ภคมี ก าลัง ซื้ อ จึ ง ท าให้ สื่ อ โทรทัศ น์ ส ามารถเข้า ถึ ง ผูบ้ ริ โ ภคได้อ ย่า งครอบคลุ ม พื้ น ที่ แ ละ
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีการเปิ ดโทรทัศน์ชมทุกวัน จึงเป็ นข้อดีของสื่ อประเภทนี้ ที่จะดึงดูดผูบ้ ริ โภคให้
สนใจได้นานกว่าประเภทอื่นๆ เนื่องจากมีผสู ้ นับสนุนในการทาโฆษณาเป็ นจานวนมากจึงอาจจะทา
ให้ผูบ้ ริ โภคไม่สามารถจดจา (Low Recall) เนื้ อหาในโฆษณาดังกล่าวได้ท้ งั หมด อีกทั้งยังก่อเกิ ด
ความเบื่อหน่ ายในโฆษณาที่สอดแทรกเข้ามาระหว่างการชมรายการต่างๆ ของผูบ้ ริ โภค (ชื่ นจิตต์
แจ้งเจนกิจ, 2548; พรจิต สมบัติพานิช, 2553)
2.3.3.2 สื่ อสิ่ งพิมพ์ (Printing Media) มีความหมายรวมทั้งสื่ อหนังสื อพิมพ์และสื่ อ
นิ ตยสาร โดยมี นักวิชาการบางท่านได้ให้ความหมายของสื่ อสิ่ งพิมพ์น้ ี ว่าคือสื่ อทุก ชนิ ดที่ใช้การ
สื่ อสารด้วยการพิมพ์ ทั้งการพิมพ์ลงบนวัสดุต่างๆ ทุกชนิ ดด้วยภาพ ตัวอักษร โลโก้ ฯลฯ (กัลยกร
วรกุลลัฎฐานีย ์ และพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, 2553) สื่ อสิ่ งพิมพ์มีความสาคัญอย่างมากในการโฆษณา
เพราะเป็ นสื่ อที่สามารถให้รายละเอียดเกี่ ยวกับตัวสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี สื่ อชนิ ดนี้ ได้ถูกเรี ยกว่าเป็ น
สื่ อที่มีความเกี่ยวข้องสู ง (High Involvement Media) เนื่องจากผูท้ ี่รับสารจาเป็ นที่จะต้องใช้ความ
พยายามในการรับสารจากสื่ อดังกล่าวด้วยวิธีการอ่านและตีความหมายซึ่ งจะช่วยให้เกิดการจดจาได้
ดี ก ว่า การรั บ สารในรู ป แบบอื่ นๆ อี ก ทั้ง ยัง สามารถเลื อกสร้ า งสรรค์ใ นการนาเสนอข่ า วสารได้
หลากหลายขนาดบนสื่ อสิ่ งพิมพ์เลือกได้ตามความต้องการของผูซ้ ้ื อสื่ อ
1) รู ปแบบการนาเสนอบนสื่ อสิ่ งพิมพ์ (ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2548)
(1) โฆษณาเต็มพื้นที่ในสื่ อสิ่ งพิมพ์ (Full Display Ads) เป็ นรู ปแบบ
ที่เจ้าของชิ้ นงานสามารถออกแบบสื่ อของตนได้อย่างเต็มพื้นที่ที่สุด ทั้งรู ปแบบข้อความ รู ปภาพ
สี สัน และลายเส้น ฯลฯ ในการลงโฆษณารู ปแบบดังกล่าวนี้จะทาให้มีความเด่นชัดในส่ วนหลักของ
สื่ อพิมพ์ชนิ ดนั้นๆ แต่การลงโฆษณาดังกล่ าวก็จะมี ค่าใช้จ่ายที่ สูงตามไปด้วย จึ งจาเป็ นที่จะต้อง
คานึงถึงจุดประสงค์และลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายเพื่อที่จะสามารถควบคุมงบประมาณในการทาโฆษณา
ได้อย่างเหมาะสม
(2) โฆษณาไม่เต็มพื้นที่ในสื่ อสิ่ งพิมพ์ (Semi display Ads) รู ปแบบ
ลักษณะจะคล้ายกับการโฆษณาแบบเต็มพื้นที่แต่จะมีการลดขนาดให้เล็กลงหรื อลดเหลื อครึ่ งหนึ่ ง
ของพื้นที่ สื่ อ การลดขนาดดังกล่ าวอาจมี สาเหตุ มาจากข้อจากัดหรื อข้อห้ามบางประการในการ
โฆษณาสิ นค้าประเภทดังกล่าว
(3) หน้าโฆษณาแบบคลาสสิ ฟายด์ (Classified Advertising) โฆษณา
ในรู ปแบบนี้ มกั จะอยู่ในช่ วงตอนท้ายเล่มของสื่ อสิ่ งพิมพ์ ส่ วนใหญ่จะเป็ นการโฆษณาในรู ปของ
ประกาศต่างๆ ซึ่ งอาจจะเป็ นการโฆษณารู ปแบบบรรทัดหรื อเป็ นประโยคสั้นๆ โดยมี จุดเด่ นคื อ
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ผูอ้ ่านจะค้นหาข้อมูลจากโฆษณาในหน้าของคลาสสิ ฟายด์ดว้ ยตนเอง จึงมีความน่าสนใจมากกว่า
โฆษณาทัว่ ไปในหน้าโฆษณาอื่นๆ
2) ประเภทของสื่ อสิ่ งพิ มพ์ (พรจิ ต สมบัติ พานิ ช, 2553; กัลยกร วร
กุลลัฎฐานีย ์ และ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, 2553)
(1) สื่ อหนังสื อพิมพ์ (Newspaper) สื่ อหนังสื อพิมพ์จะมีรูปแบบใน
การนาเสนอความรู ้ ความบันเทิง และข้อมูลข่าวสารเช่นเดียวกับสื่ อชนิ ดอื่นๆ แต่จะมีการนาเสนอ
ข้อมูลเชิ งลึ กที่มีการวิเคราะห์ให้ผูอ้ ่านทราบถึ งรายละเอียดของข่าวสารที่มากกว่าและยังเป็ นสื่ อที่
ครอบคลุมและเข้าถึงได้ทุกกลุ่มเป้ าหมาย โดยเนื้ อหาข่าวสารส่ วนใหญ่จะนิ ยมใช้นกั วิชาการเฉพาะ
ด้า นในการน าเสนอเชิ ง วิเ คราะห์ ข่ า วสารดัง กล่ า วจึ ง มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ มากกว่า สื่ อ อื่ น ๆ (High
Credibility) แต่หนังสื อพิมพ์ก็มีขอ้ เสี ยตรงที่มีระยะเวลาในการนาเสนอที่ส้ ัน (Short Life Span)
เนื่องจากหนังสื อพิมพ์จะมีการตีพิมพ์เพียงวันละครั้งหรื อสองครั้ง ข่าวสารดังกล่าวจึงไม่มีความสด
ใหม่เหมือนสื่ ออื่นที่มีการอัพเดทข้อมูลใหม่อยูต่ ลอดเวลา และข้อมูลที่มีรายละเอียดมากจนเกินไป
ทาให้ไม่น่าอ่าน สื่ อหนังสื อพิมพ์จึงดึงดูดความสนใจจากผูบ้ ริ โภคได้นอ้ ยกว่าสื่ อชนิ ดอื่น
(2) สื่ อนิตยสาร (Magazine) สื่ อนิ ตยสารเป็ นสื่ อที่เจาะกลุ่มผูบ้ ริ โภค
ที่เป็ นกลุ่มเฉพาะอย่างชัดเจนเพราะสื่ อรู ปแบบนี้ จะมีการแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่มแยกออกจาก
กันตามประเภทของนิ ตยสารเล่ มนั้นๆ ตลาดของสื่ อนิ ตยสารในปั จจุ บนั มี การแข่งขันที่ ค่อนข้าง
รุ นแรง เจ้าของสื่ อจึงมีการสร้างรู ปแบบการนาเสนอใหม่ๆเพื่อตอบสนองผูบ้ ริ โภคที่เป็ นกลุ่มเฉพาะ
ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างครอบคลุมและเข้าถึงมากที่สุด สื่ อ
นิตยสารมีการดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภคด้วยการพิมพ์บนกระดาษแบบสี่ สีเคลือบมันซึ่ งจะช่วย
ให้ภาพหรื อสี สันมีความโดดเด่น น่าสนใจ และสื่ อชนิ ดนี้ จะมีอายุการใช้งานที่มากกว่า (Long Life)
สื่ อหนังสื อพิมพ์
2.3.2.3 สื่ อวิทยุ (Radio) เป็ นสื่ อที่ได้รับความนิ ยมจากผูบ้ ริ โภครองลงมาจากสื่ อ
โทรทัศน์และสื่ อสิ่ งพิมพ์มีรายการให้ผบู ้ ริ โภคได้เลื อกฟั งทั้งคลื่นความถี่ในระบบเอฟ.เอ็ม. (F.M.)
และ เอ.เอ็ม. (A.M.) แต่เนื่องจากการให้บริ การคลื่นความถี่ของวิทยุแต่ละสถานี อาจจะมีคลื่นความถี่
ที่ซบั ซ้อนกันจึงส่ งผลให้มีคลื่นแทรกรบกวนในบางครั้ง ทาให้ฟังรายการไม่ชดั เจนในบางพื้นที่บาง
ช่ วงเวลาแต่ วิท ยุ มี ข ้อ ได้เปรี ย บในหลายๆ ประการเหนื อ สื่ ออื่ นๆ เช่ น ราคาอุ ป กรณ์ ใ นการรั บ
สัญญาณไม่แพงมากนัก มีสถานี ให้เลื อกฟั งหลากหลายสถานี และปั จจุบนั เครื่ องมือสื่ อสารต่างๆ
สามารถรับฟังวิทยุได้เกือบทั้งหมด ทาให้เราสามารถพกพาไปที่ใดก็ได้โดยสะดวก เนื่องด้วยมีผจู ้ ดั
รายการเกิดขึ้นใหม่เป็ นจานวนมากทาให้การแข่งขันของแต่ละสถานีวิทยุในปั จจุบนั ค่อนข้างรุ นแรง
ผูจ้ ดั รายการจึงต้องสร้ างเอกลักษณ์ หรื อรู ปแบบในการนาเสนอที่น่าสนใจให้มีความแตกต่างจาก
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คู่แข่ง จึงก่อให้เกิ ดสถานี วิทยุที่มีความชานาญเฉพาะ (Format Stations) เช่ น รายการประเภทข่าว
รายการรายงานผลฟุตบอล รายการประเภทบันเทิง เป็ นต้น ข้อได้เปรี ยบของการใช้ช่องทางวิทยุใน
การทาสื่ อโฆษณา คือ สื่ อวิทยุใช้งบประมาณในการลงสื่ อไม่สูงจนเกิ นไปทั้งด้านการผลิตรายการ
ออกอากาศ และการลงโฆษณา แม้วา่ สื่ อวิทยุจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยจิตนาการของผูฟ้ ั งเพราะ
ผูฟ้ ังเปิ ดรับสื่ อดังกล่าวได้เฉพาะทางเสี ยง แต่ถือว่าเป็ นสื่ อที่สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคกลุ่มคนเมืองได้
เป็ นอย่างดี เนื่ องจากการเดิ นทางของชี วิตคนเมืองจะใช้เวลาส่ วนใหญ่อยู่บนท้องถนน สื่ อวิทยุจึง
เป็ นสื่ อหลักๆ ที่จะสามารถเข้าถึ งคนกลุ่มนี้ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด (พรจิต สมบัติพานิช,
2553; กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย ์ และพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, 2553)
2.3.2.4 สื่ อกลางแจ้ง (Outdoor Media) เป็ นสื่ อโฆษณาชนิ ดแรกที่เกิดขึ้นของโลก
และได้รับความนิ ยมตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั (กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย ์ และพรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช,
2553) หน้าที่หลักของสื่ อกลางแจ้ง คือการกระตุน้ เตือนผูบ้ ริ โภคที่เดินทางออกนอกบ้านให้เกิดการ
รับรู ้ ถึงตราสิ นค้า รวมทั้งยังสามารถสื่ อสารข้อมูลข่าวสารไปยังผูบ้ ริ โภคได้จานวนมากๆ ในช่ วง
เวลาเดียวกัน แต่ผบู ้ ริ โภคอาจเปิ ดรับข้อมูลได้อย่างจากัดเนื่ องจากการเดินทางของผูบ้ ริ โภคผ่านสื่ อ
กลางแจ้งดังกล่าวอาจจะใช้เพียงเวลาอันสั้น (Short Exposure Time) การนาเสนอรายละเอียดข้อมูล
อาจจะเสนอได้ไม่ครบถ้วนมากนัก สื่ อกลางแจ้งที่ดีจึงควรเป็ นสื่ อที่มีขอ้ ความที่กระชับและสามารถ
ตีความพร้อมทั้งทาความเข้าใจในข้อมูลดังกล่าวได้อย่างทันที (พรจิต สมบัติพานิช, 2553)
ลักษณะของสื่ อกลางแจ้งคือรู ปแบบการนาเสนอของสื่ อกลางแจ้งที่มีหน้าที่และ
จุดประสงค์ในการโฆษณาที่แตกต่างกันออกไปดังนี้ (ชื่ นจิตต์ แจ้งเจนกิ จ, 2548; พรจิต สมบัติ
พานิช, 2553; กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย ์ และพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, 2553)
1) สื่ อกลางแจ้งเคลื่อนที่ไม่ได้เป็ นสื่ อที่สื่อสารผ่านข้อความ รู ปภาพ สี สัน
และตราสิ นค้า เช่ น ป้ ายโฆษณาขนาดต่างๆ โดยสื่ อประเภทนี้ จะทาหน้าที่ เพียงแค่กระตุ น้ เตื อน
ผูบ้ ริ โภคเพียงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ ง การเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคจึงเป็ นลักษณะกลุ่มทัว่ ไปแบบไม่เจาะจง
เฉพาะกลุ่มและสื่ อประเภทนี้จาเป็ นต้องดูแลบารุ งรักษาอย่างดีเนื่องจากเป็ นสื่ อที่สะท้อนภาพลักษณ์
ตราสิ นค้าขององค์กร
2) สื่ อกลางแจ้งประเภทเคลื่ อนที่ได้ สื่ อรู ปแบบนี้ จะช่ วยเพิ่มความถี่ ใน
การเปิ ดรับสื่ อของผูบ้ ริ โภคให้สูงขึ้น เนื่องจากเป็ นสื่ อที่เคลื่อนที่ได้จึงสามารถดึงดูดความสนใจของ
ผูบ้ ริ โภคได้มากยิง่ ขึ้น และยังช่วยในการสร้างการจดจาหากผูบ้ ริ โภคเห็นสื่ อดังกล่าวในจานวนครั้ง
ที่มากขึ้น สื่ อเคลื่อนที่มี 2 รู ปแบบ รู ปแบบแรก คือ สื่ อเคลื่อนที่เองในสภาพแวดล้อมหนึ่ งๆ เช่น สื่ อ
ข้างรถประจาทาง (Bus Side) สติ๊ กเกอร์ ติดรถยนต์ เป็ นต้น และรู ปแบบที่ ส อง คื อ สื่ อที่ ไม่ไ ด้
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เคลื่อนที่แต่ผบู ้ ริ โภคเปิ ดรับสื่ อด้วยการเคลื่อนที่ขณะรับข่าวสาร เช่น ป้ ายโฆษณาเชิ ญชวนร่ วมงาน
ต่างๆ ที่มีขอ้ ความบอกรายละเอียดเป็ นระยะๆ เป็ นต้น
2.3.3.5 สื่ อดิจิทลั (Internet) เป็ นสื่ อที่ใช้ติดต่อสื่ อสารแบบที่ได้ผนวกรวมระหว่าง
สื่ อดั้งเดิมเข้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จนเกิดเป็ นการสื่ อสารในรู ปแบบระบบเครื อข่ายซึ่ ง
ทาให้สามารถเข้าถึ งผูบ้ ริ โภคกลุ่ มเป้ าหมายได้มากยิ่งขึ้ น โดยการนาชิ้ นงานโฆษณาเชื่ อมโยงเข้า
ระบบเครื อข่ า ยเพื่ อส่ ง ข้อมู ล ไปยัง อุ ป กรณ์ รับ สัญญาณของผูบ้ ริ โภค อี ก ทั้ง ยัง สามารถจากัดงบ
ค่ า ใช้จ่า ยในการท าโฆษณาได้ด้วยการเลื อกการส่ ง ข้อมู ล ให้ก ลุ่ ม เป้ า หมายได้แบบเฉพาะกลุ่ ม
สื่ อดิจิทลั มีบทบาทอย่างมากในการทาธุ รกิจของแต่ละองค์กรในปัจจุบนั เพราะเป็ นสื่ อที่ผบู ้ ริ โภคให้
ความนิ ย มในการเปิ ดรั บ จากช่ อ งทางดัง กล่ า วนี้ เพิ่ ม มากยิ่ ง ขึ้ น รู ป แบบการสื่ อ สารที่ ใ ช้ร ะบบ
ดาวเทียมที่สามารถเชื่อมโยงระบบอินเตอร์ เน็ตเข้าไว้ดว้ ยกันมี 2 ระบบ คือ ระบบติดต่อสื่ อสารทาง
เดี ยว (One Way Satellite Internet) โดยระบบนี้ จะสามารถสื่ อสารได้เพียงทางเดี ยว คื อแบบ
ดาวน์โหลด (Download) หรื ออัพโหลด (Upload) ข้อมูลผ่านโมเด็มด้วยความเร็ วระหว่าง 400 Kbps
ถึง 1.5 Mbps และอีกรู ปแบบหนึ่งคือระบบสื่ อสารแบบสองทาง (Two Way Satellite Internet) จะ
สามารถดาวน์โหลดและอัพโหลดข้อมูลได้แบบไม่ผา่ นโมเด็มในระบบดังกล่าวนี้ ขอ้ มูลที่ได้อาจจะ
ไม่ใช่ ขอ้ มูลที่เกิ ดขึ้นแบบทันทีทนั ใดเพราะข้อมูลจะมี ช่วงเวลาในการแสดงผลตามมา (Latency)
ซึ่ งผูบ้ ริ โภคแทบจะไม่รู้สึกถึงความล่าช้าของระบบดังกล่าว หากกรณี ที่สภาพอากาศไม่ปลอดโปร่ ง
อาจจะทาให้มีอุปสรรคในการส่ งต่อข้อมูลบ้างเป็ นบางครั้ง (พรจิต สมบัติพานิ ช, 2553) รู ปแบบการ
สื่ อสารโฆษณาทางสื่ อดิจิทลั เป็ นได้ท้ งั ในลักษณะการลงโฆษณาตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆ ยกตัวอย่าง
เช่ น การลงโฆษณาแบบแบนเนอร์ (Banner) คื อการซื้ อพื้ น ที่ โฆษณา ณ จุ ดใดจุ ดหนึ่ ง บนหน้า
เว็บไซต์เพื่อให้แสดงผลของสิ น ค้าแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง เป็ นต้น การโฆษณาทางสื่ อดิจิทลั มีขอ้ ดี
คือ มีผรู ้ ับสารจากช่องทางดังกล่าวนี้เป็ นจานวนมากโดยเฉพาะในปั จจุบนั ที่มีผใู ้ ช้งานผ่านสื่ อดิจิทลั
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็ นช่องทางที่สามารถโต้ตอบระหว่างกันได้อย่างทันทีจึงทาให้ธุรกิจ
การซื้ อขายสิ นค้า ออนไลน์ เติ บ โตขึ้ นได้อย่า งต่ อเนื่ องและรวมเร็ ว แต่ โฆษณาในช่ องทางนี้ ก็ มี
ข้อจากัดทางด้านการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะที่ต่าเนื่องจากมีเว็บไซต์คู่แข่งเกิดขึ้นเป็ นจานวนมาก
จึงอาจส่ งผลทาให้เกินขีดจากัดในการเปิ ดรับสื่ อของผูบ้ ริ โภค (พรจิต สมบัติพานิช, 2553)
2.3.3.6 สื่ อโรงภาพยนตร์ (Cinema) นับเป็ นสื่ ออีกช่องทางหนึ่ งที่ได้รับความนิ ยม
จากผูโ้ ฆษณา โดยสื่ อนี้ จะทาหน้าที่ฉายโฆษณาก่อนภาพยนตร์ จะเริ่ มฉาย ภาพยนตร์ เป็ นสื่ อที่สร้าง
ผลกระทบ (Impact) ต่ อผูช้ มได้สูง เนื่ องจากผูช้ มส่ วนใหญ่ มีค วามตั้งใจในการมาชมภาพยนตร์
ดังกล่าว ดังนั้นโฆษณาที่ฉายก่อนภาพยนตร์ จะเริ่ มจึงมีประสิ ทธิ ภาพในการสร้ างการจดจาได้เป็ น
อย่างดี แต่การซื้ อพื้นที่ โฆษณาในสื่ อภาพยนตร์ ก็มีขอ้ จากัด คือ ผูโ้ ฆษณาจะไม่สามารถเลื อกลง
โฆษณาเฉพาะเรื่ องที่จะเลื อกได้เนื่ องจากโฆษณาจะฉายก่อนภาพยนตร์ ทุกเรื่ องในช่ วงเวลานั้นๆ
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จึงทาให้ไม่สามารถเลือกเฉพาะกลุ่มเป้ าหมายได้ตามที่ผโู ้ ฆษณาต้องการ นอกจากสื่ อโฆษณาที่ฉาย
ก่ อนเริ่ ม ในภายยนตร์ ย งั มี สื่ ออื่ นๆ ที่ อยู่ใ นบริ เ วณพื้ นที่ ข องโรงภาพยนตร์ อีก เช่ น วีดีโอวอลล์
(Video Well) แก้วน้ า ถุงข้าวโพดคัว่ ป้ ายโฆษณาในห้องน้ า เป็ นต้น
2.3.3.7 สื่ อขายทางตรง (Direct Response Media) คือ สื่ อที่เข้าถึงผูบ้ ริ โภคโดยตรง
ไม่ผ่านช่ องทางการขายรู ปแบบทัว่ ไป การขายในรู ปแบบนี้ จึงต้องมีการเสนอราคาที่จะขายสิ นค้า
ดัง กล่ า วให้ลูก ค้าได้ทราบก่ อน และเนื่ องจากเป็ นช่ องทางการขายที่ ผูบ้ ริ โภคไม่ เห็ นหรื อไม่ ไ ด้
ทดลองใช้ในตัวสิ นค้าก่ อนตัดสิ นใจซื้ อจึ งจาเป็ นที่ จะต้องบอกวิธีการสั่งซื้ อและวิธีการชาระเงิ น
ให้กบั ลู กค้าได้ทราบรายละเอี ยดอย่างชัดเจน สื่ อที่ ใช้ในการขายทางตรง ได้แก่ สื่ อโฆษณาทาง
จดหมาย (Direct Mail) สื่ อโฆษณาบนใบแทรก (Inserts) สื่ อโฆษณาทางโทรศัพท์ (Telemarketing)
สื่ อโฆษณาด้วยตัวบุคคล (Door-to-Door) เป็ นต้น สื่ อประเภทนี้ จะสามารถเข้าถึ งผูบ้ ริ โภคได้แบบ
เจาะจงกลุ่มเป้ าหมายแต่จะดึงดูดความสนใจจากผูบ้ ริ โภคได้นอ้ ยกว่าสื่ อชนิดอื่นๆ
โดยแนวคิดดังกล่าวทาให้ทราบถึงความหมายและลักษณะของสื่ อโฆษณาแต่ละประเภทว่า
เป็ นอย่างไร เพื่อที่ผูป้ ระกอบการจะสามารถนามาประกอบข้อมูลในการเลือกใช้สื่อโฆษณา ซึ่ งจะ
ทาให้การใช้งบประมาณในการทาการตลาดมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น

2.4 ทฤษฎีพฤติกรรมการเปิ ดรับข่ าวสาร
2.4.1 ความหมายของการเปิ ดรับข่ าวสาร
การเปิ ดรั บ ข่า วสารของบุ คคลแต่ล ะคนจะมี การเลื อกเปิ ดรั บข่า วสารที่ แตกต่ างกัน โดย
กระบวนการเปิ ดรั บ จะขึ้ น อยู่ก ับ ทางสภาพส่ ว นบุ ค คลหรื อ สภาพทางจิ ต วิ ท ยา บุ ค คลที่ อ ยู่ใ น
สภาพแวดล้อมที่ต่างกันก็จะมีผลต่อการเรี ยนรู ้ และเลือกเปิ ดรับข่าวสารที่มีกระบวนการเลื อกสรร
(Selective Process) ที่แตกต่างกันออกไปตามทัศนคติค่านิ ยม ความเชื่ อ และบุคลิ กภาพของแต่ละ
บุคคล (De Fleur, 1966 อ้างถึงใน คณิ ศร เตชะบูรณะ, 2550; ธี รศักด์ อริ ยะอรชุน, 2555) ผูบ้ ริ โภค
จะมีกระบวนการในการเปิ ดรับสื่ อผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผ่านสิ่ งเร้าเพียงแค่บางตัวเท่านั้น โดยจะ
มีการคัดเลือกในการเปิ ดรับข้อมูลที่คิดว่าเป็ นประโยชน์ต่อตนอยูต่ ลอดเวลาเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ตรง
กับ ทัศ นคติ หรื อ ความต้อ งการของตนในการน าไปใช้ป ระกอบการตัด สิ น ใจซื้ อ ต่ อไป (กิ ติ ม า
สุ รสนธิ , 2533) จากแนวคิดของ Merrill and Lowenstein (1971) ได้อธิ บายเพิ่มเติมเกี่ยวกับผูร้ ับ
ข่าวสารว่าแต่ละบุคคลจะมีระดับการเปิ ดรับสื่ อที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กบั ลักษณะเฉพาะและ
ปั จจัยที่แตกต่างกัน
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2.4.2 ปัจจัยทีท่ าให้ เกิดการเปิ ดรับข่ าวสาร
2.4.2.1 ความเหงา มีผลจากการวิจยั ทางจิตวิทยาพบว่า โดยปกติคนเราจะเลื อกที่
อยู่ในสังคมมากกว่าการอยู่แบบคนเดี ยว เนื่ องจากการอยู่แบบลาพังจะก่อให้เกิ ดความสับสน วิตก
กังวล หวาดกลัว และจะเริ่ มเมินเฉยจากสังคม บุคคลจึงต้องมีการปฏิสัมพันธ์หรื อติดต่อรวมกลุ่มกับ
ผูอ้ ื่นเพื่อเลี่ยงที่จะเกิดอาการดังกล่าว
2.4.2.2 ความอยากรู ้ อยากเห็ นในสิ่ งต่างๆ ซึ่ งถื อเป็ นคุ ณสมบัติข้ นั พื้นฐานของ
มนุษย์ทวั่ ไป โดยเริ่ มจากการอยากรู ้อยากเห็นกับสิ่ งต่างๆ ที่อยูร่ อบตัวก่อนและเริ่ มขยายความอยาก
รู ้ อยากเห็ นออกไปหาสิ่ งที่ อยู่ไกลตัว เพื่อที่ จะตรวจสอบสิ่ งต่ างๆ เหล่ า นั้นว่ามี สิ่ง ใดที่ จะส่ งผล
กระทบต่อตนเองได้บา้ ง นอกจากสนใจในเรื่ องของตนเองแล้ว มนุ ษย์ก็มีความอยากรู ้ อยากเห็ น
เกี่ยวกับเรื่ องที่จะส่ งผลกระทบต่อบุคคลอื่นด้วย
2.4.2.3 ประโยชน์ใช้สอยของตนโดยพื้นฐานของมนุ ษย์มีความเห็ นแก่ตวั มนุ ษย์
จึงมีความสนใจในข่าวสารตามช่ องทางต่างๆ เพื่อแสวงหาข้อมูลเพื่อนามาใช้ให้เกิ ดประโยชน์กบั
ตนเอง
2.4.2.4 ลั ก ษณะเฉพาะของสื่ อมวลชนทั่ ว ไป นอกเหนื อ จากลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ
รายได้ อาชีพ การศึกษาและสถานภาพทางสังคม ซึ่ งแต่ละบุคคลจะมีลกั ษณะในการเปิ ดรับ
สื่ อแต่ละประเภทที่แตกต่างกันออกไปตามความต้องการของแต่ละบุคคล
2.4.3 กระบวนการเลือกรับข่ าวสาร
กระบวนการเลือกรับข่าวสารของมนุษย์มีดว้ ยกัน 4 ขั้นตอน ดังนี้ (ชานันต์ รัตนโชติ, 2552
อ้างถึงใน ธีรศักด์ อริ ยะอรชุน, 2555)
2.4.3.1 การเลื อกเปิ ดรั บ (Selective Exposure) เป็ นขั้น ตอนแรกในการเลื อ ก
ช่องทางการเปิ ดรับสื่ อหรื อข่าวสารของบุคคล โดยแหล่งของข้อมูลมีดว้ ยกันหลายแหล่งขึ้นอยู่กบั
ความสนใจและความเชื่ อ ถื อ ส่ ว นบุ ค คลในแหล่ ง ข้อ มู ล ดัง กล่ า ว แหล่ ง ข้อ มู ล ทั่ว ไปที่ ม าจาก
สื่ อมวลชน เช่น ข้อมูลจากหนังสื อพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่ ง ข้อมูลจากสถานี วิทยุกระจายเสี ยง ข้อมูล
จากการฟังข่าวทางโทรทัศน์เป็ นต้น
2.4.3.2 การเลือกสนใจ (Selective Attention) หมายถึง แนวโน้มในการตัดสิ นใจ
เลื อกสนใจเฉพาะข่าวสารจากช่ องทางใดช่ องทางหนึ่ ง จะพบว่ามนุ ษย์จะเลื อกเปิ ดรับข่าวสารที่
ใกล้เคียงกับความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่เกี่ยวข้องภายในของตนเอง เช่น บุคคลมักจะแสวงหาข่าวสารที่
เกี่ ยวข้องหรื อใกล้เคียงกับทัศนคติเดิ มที่ตนมีอยู่ และจะหลีกเลี่ ยงข่าวสารที่ขดั แย้งหรื อไม่ตรงกับ
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ทัศนคติเดิมของตนเอง ซึ่ งสภาวะความขัดแย้งดังกล่าวจะเรี ยกว่า “Cognitive Dissonance” และเมื่อ
บุคคลดังกล่าวเจอกับสถานการณ์ที่ตอ้ งเลือกเปิ ดรับข่าวสารเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ ง บุคคลคนนั้นจะ
เลือกเปิ ดรับข่าวสารที่ตนรู ้จกั หรื อคุน้ เคยมาบ้างมากกว่าการเปิ ดรับข่าวสารที่เป็ นข่าวสารใหม่ที่ตน
ไม่มีภูมิหลังเลย เป็ นต้น
2.4.3.3 การเลื อ กรั บรู ้ ห รื อ ตี ค วาม (Selective Perception or Selective
Interpretation) เมื่อบุคคลเลือกเปิ ดรับข่าวสารใดข่าวสารหนึ่งแล้วนั้นก็จะนามาประมวลและตีความ
ตามความเข้าใจของตนเองหรื อตามทัศนคติ ความรู ้ ความเชี่ยวชาญ หรื อประสบการณ์ที่ตนเคยมีมา
2.4.3.4 กระบวนการเลือกจดจา (Selection Retention) เป็ นขั้นตอนที่ตวั บุคคลจะ
เลื อกตัดสิ นใจว่าข่าวสารที่ตนได้รับเข้ามาใหม่มีความน่ าสนใจเพียงพอหรื อไม่ ซึ่ งจะมีการนามา
เปรี ยบเทียบกับความต้องการภายในของตนเองว่าตรงกับสิ่ งที่ตนกาลังสนใจหรื อไม่ หากข่าวสาร
ดังกล่าวมีความน่าสนใจและตรงกับความชอบของตน ก็จะเลือกจดจาข่าวสารเหล่านั้นไว้เป็ นข้อมูล
ในการเลือกตัดสิ นใจซื้ อต่อไป
โดยทฤษฎีดงั กล่าวจะทาให้ทราบถึงปั จจัยและกระบวนการในการเลือกเปิ ดรับสื่ อโฆษณา
ที่ ผูบ้ ริ โภคกลุ่ มเป้ า หมายมี การเลื อกเปิ ดรั บที่ มี ความแตกต่ า งกันในแต่ ละขั้นตอน ซึ่ งจะช่ วยให้
ผูป้ ระกอบการสามารถเลือกใช้สื่อโฆษณาในการสร้างการรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคได้มาก
ยิง่ ขึ้น

2.5 แนวคิดเกีย่ วกับการรับรู้
2.5.1 ความหมายของการรับรู้
การรับรู ้ (Perception) หมายถึง การสัมผัสกับสิ่ งเร้าต่างๆ ภายนอกผ่านอวัยวะรับสัมผัสทั้ง
5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น หรื อผิวกายโดยมีปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปั จจัยคุ ณลักษณะของสิ่ งเร้ าภายนอก
หรื อสิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป และปั จจัยที่มาจากตัวบุคคล เช่น ความสนใจ ความต้องการ ความคาดหวัง
ทัศนคติ สภาวะทางอารมณ์ บุคลิกภาพ ของบุคคลที่มีการเชื่ อมโยงกับความรู ้หรื อประสบการณ์เดิม
ผ่านกระบวนการทางสมอง เกิดการประมวลและตีความอย่างมีความหมาย (เสรี วงศ์มณฑา, 2542;
เติมศักดิ์ คทวณิ ช, 2546; จรัญญา ปานเจริ ญ, 2545) ซึ่ งก่อให้เกิดความรู ้หรื อประสบการณ์ใหม่ที่
อาจจะไม่เหมื อนเดิ มหรื อแตกต่างกันในแต่ละบุ คคลอันนาไปสู่ พฤติ กรรมหรื อการกระทาที่ ตวั
บุคคลจะแสดงออกมา
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2.5.2 กระบวนการรับรู้
กระบวนการรับรู ้ (Perception Process) จะเกิ ดขึ้นเมื่อมี สิ่งเร้ า (Stimulus) เข้ามาสู่ ตวั รั บ
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 (Sensory Receptors) เพียงสัมผัสใดสัมผัสหนึ่ งก็สามารถทาให้กระบวนการ
รับรู ้เกิดขึ้นได้ทนั ที จากนั้นจะเข้าสู่ กระบวนการเลือกเปิ ดรับเฉพาะสิ่ งที่สนใจโดยอาศัยปั จจัยต่างๆ
ในการคัดเลื อกเพื่อที่ จะนาสิ่ งเร้ าดังกล่ าวนั้นมาตี ความและเข้าสู่ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อต่อไป
(Belch and Belch, 2004 อ้างถึงใน กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย ์ และพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, 2553: 115)

ภาพที่ 2.1 กระบวนการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค
แหล่งทีม่ า: กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย ์ และพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, 2553, น. 117.
จากภาพที่ 2.1 สามารถอธิ บายได้วา่ ผูบ้ ริ โภคมีการเลื อกรับรู ้ (Perceptual Screens) สื่ อ
ข่าวสารหรื อสิ่ งเร้าอื่นๆ อยู่ตลอดเวลา เนื่ องจากในแต่ละวันผูบ้ ริ โภคจะพบสิ่ งเร้าต่างๆ มากมายที่
เกิดขึ้นรอบๆ ตัวจนไม่สามารถรับรู ้ได้ท้ งั หมด จึงจาเป็ นต้องมีการกรองข้อมูลด้วยการคัดเลือกจาก
ภายในจิตใต้สานึ กเฉพาะในสิ่ งที่ตอ้ งการรับรู ้เท่านั้น (Subconscious Filters) การเลือกของผูบ้ ริ โภค
แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ การคัดเลือกสิ่ งเร้าโดยใช้กายภาพ (Physiological Screens) ซึ่ งหมายถึงการ
เลือกสิ่ งที่น่าสนใจ ดึงดูดความสนใจได้ดี และการคัดเลือกสิ่ งเร้าโดยการใช้จิตวิทยา (Psychological
Screens) คื อ การคัดเลื อกจากความรู ้ สึ ก ภายในของผูบ้ ริ โภคเองที่ จะมี การใช้ปัจจัย ทางทัศนคติ
ความต้องการและความเชื่อในการเข้ามามีอิทธิพลต้องการเลือกรับรู ้ เป็ นต้น
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2.5.3 การเลือกรับรู้
การเลือกรับรู ้ (Selective Perception) จากแบบจาลองที่กล่าวมาข้างต้นทาให้มองเห็ นถึ ง
ความสาคัญของการเลื อกรับรู ้ สิ่งเร้ าของผูบ้ ริ โภค โดยกระบวนการรั บรู ้ มี 4 ขั้นตอนด้วยกันดังนี้
(Belch & Belch, 2004 อ้างถึงใน กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย ์ และพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, 2553, น. 115)

ภาพที่ 2.2 กระบวนการเลือกรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค
แหล่งทีม่ า: กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย ์ และพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, 2553, น. 118.
2.5.3.1 การเลือกเปิ ดรับ (Selective Exposure) เป็ นขั้นตอนแรกในการเลือกว่าจะ
เปิ ดรับสิ่ งเร้ ารู ปแบบหรื อจากช่ องทางใด เช่ น การเลื อกที่จะดู โทรทัศน์ การเลือกที่จะฟั งวิทยุ การ
อ่า นข้อมู ล จากหนัง สื อ เป็ นต้น โดยพื้ นฐานของมนุ ษย์จะเลื อกเปิ ดรั บจากสิ่ ง ที่ ตนชื่ นชอบและ
สอดคล้องกับรู ปแบบการดารงชีวติ ของตนเอง
2.5.3.2 การเลือกสนใจ (Selective Attention) เป็ นการเลือกที่จะสนใจในสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ งจากจานวนสิ่ งเร้ ามากมาย เป็ นการคัดเลื อกเบื้องต้นด้วยการสัมผัสจากความน่าสนใจหรื อน่ า
ดึงดูดของสิ่ งเร้านั้นโดยหาความสอดคล้องหรื อค้นหาข้อมูลเพื่อนามาตอบสนองความต้องการของ
ตนเอง
2.5.3.3 การเลื อกเข้าใจ (Selective Comprehension) หรื อ ที่ เรี ย กว่า การเลื อ ก
ตีความ(Selective Interpretation) จากสิ่ งเร้ าที่เลื อกสนใจที่ คดั กรองมาเพื่อค้นหาข้อมู ลเชิ งลึ กจน
เข้าใจถึงแก่นแท้ของสิ่ งนั้นด้วยการใช้ประสบการณ์ ความเชื่ อ และทัศนคติของตนในการทาความ
เข้าใจ ตีความหมาย และสรุ ปข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการเลือกรับรู ้ต่อไป
2.5.3.4 การเลือกจดจา (Selective Retention) เป็ นขั้นตอนสรุ ปสุ ดท้ายที่ผบู ้ ริ โภค
จะเลือกจดจาเฉพาะสิ่ งที่ตนเองคิดว่ามีความสาคัญ มีความหมาย และเป็ นประโยชน์แก่ตนเอง
จากขั้นตอนการเลื อกรับรู ้ ท้ งั 4 ขั้นตอน ทาให้ทราบว่าโฆษณาที่จะประสบความสาเร็ จใน
การเข้าถึงผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายได้น้ นั ต้องเริ่ มจากการนาโฆษณาไปไว้อยูใ่ นสื่ อที่ผบู ้ ริ โภคเปิ ดรับ
เพื่อเป็ นตัวเลื อกให้เกิ ดกระบวนการเลื อกรั บรู ้ ซ่ ึ งต้องอาศัยคุ ณลักษณะของโฆษณาที่ ดี น่ าดึ งดู ด
ทั้งขนาด สี สัน และความคิดสร้ างสรรค์เพื่อให้โฆษณาของตนมีความโดดเด่นกว่าคู่แข่งในตลาด
เป้าหมายในการทาโฆษณา คือ การสร้างการรับรู ้เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคสามารถจดจาตราสิ นค้า ผลิตภัณฑ์
และ/หรื อบริ การของเราให้ได้
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2.5.4 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการรับรู้
การรับรู ้และการกระทาที่เกิ ดจากการรู ้ น้ นั มีอิทธิ พลจากปั จจัยหลายประการ ทั้งปั จจัยทาง
กายภาพและปั จจัยทางความคิดต่างๆ โดยปั จจัยที่มีผลต่อการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคสามารถจัดกลุ่มได้
ดังนี้ (สิ ทธิ โชค วรานุสันติกุล, 2524 อ้างถึงใน สุ ริโย ชัยโสภา, 2549; กิ ตติพฒั น์ สารกิติพนั ธ์,
2553)
2.5.4.1 ปัจจัยด้านเทคนิค (Technical) สภาพความเป็ นจริ งที่ผบู ้ ริ โภครับรู ้จากของ
สิ่ งนั้นแบบไม่ผา่ นการตีความอย่างลึ กซึ้ ง สิ่ งที่เป็ นคุ ณลักษณะทางด้านกายภาพจะมีผลกระทบต่อ
การพิ จารณาทางด้า นราคาและคุ ณภาพของผลิ ตภัณ ฑ์ไ ด้ดี ก ว่า สิ่ ง ที่ ไ ม่ ใ ช่ คุ ณ ลัก ษณะทางด้า น
กายภาพ โดยมีปัจจัยทางด้านเทคนิคหลักๆ สาคัญ ดังนี้
1) ขนาด (Size) สิ่ งของที่ มีขนาดใหญ่จะสามารถดึ งดู ดความสนใจจาก
ผูบ้ ริ โภคได้ดีกว่าสิ่ งที่มีขนาดเล็ก ดังนั้นการทาภาพโฆษณาที่แสดงให้เห็ นถึ งผลิ ตภัณฑ์ที่มีขนาด
ใหญ่จะช่วยให้ดึงดูดสายตาผูบ้ ริ โภคได้ดีกว่าและบางครั้งจะบ่งบอกถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
ด้วย เช่น คนส่ วนใหญ่คิดว่าร้านค้าที่มีขนาดใหญ่ยอ่ มมีสินค้าที่ดีมีคุณภาพกว่าร้านค้าที่มีขนาดเล็ก
เพราะคิดว่าจะมีสินค้ามากกว่า มีให้เลือกและสะดวกสบายมากกว่า เป็ นต้น
2) สี สัน (Color) สี สันที่ สดใสจะดึ งดู ดความสนใจได้ดีกว่าสี ขาวหรื อสี
พื้น ซึ่ งผลิตภัณฑ์ใดที่มีสีสันเด่นสะดุดตาจะช่วยให้เกิดการจดจาได้ดีกว่า การใช้สีสันอาจพบในป้ าย
ฉลากของผลิตภัณฑ์โดยจะทาหน้าที่ในการดึงดูดความสนใจผูบ้ ริ โภคให้สนใจในตัวผลิตภัณฑ์มาก
ยิง่ ขึ้น
3) ความเข้ ม ข้ น (Intensity) ความเข้ ม ข้ น ของเสี ยง ความสว่ า ง
ความส าคัญ และความเด่ นชัด จะช่ วยในการเพิ่ ม ความน่ าสนใจและเป็ นจุ ดรวมความสนใจได้
มากกว่าจุดอื่นๆ
4) การเคลื่อนไหว (Movement) การเคลื่ อนไหวเป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิ ดความ
สนใจได้เป็ นอย่างดี สื่ อโฆษณาส่ วนใหญ่จะใช้การเคลื่อนไหวมาประกอบในชิ้นงานทั้งโฆษณาทาง
โทรทัศน์ สื่ อ ณ จุดขาย หรื อการแสดงสาธิ ตทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ นอกจากสร้างความสนใจแล้วยัง
จะช่วยในการสร้างการจดจาในตัวผลิตภัณฑ์ได้เป็ นอย่างดี
5) การวางตาแหน่ ง (Position) ตาแหน่ งการวางของวัตถุ จะมี ผลต่อการ
รับรู ้ของผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะวัตถุที่อยูใ่ นระดับสายตาจะดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าตาแหน่งอื่น การ
เลือกวางในตาแหน่งที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการรับรู ้และการจดจาของผูบ้ ริ โภคได้ดี
ยิง่ ขึ้น
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6) การตัดกัน (Contrast) การตัดกันไม่ว่าจะเป็ นสี สันหรื อขนาดจะเพิ่ ม
ความน่ า สนใจได้ม ากกว่า ส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ใ นการตกแต่ ง ร้ า น บรรจุ ภ ัณฑ์ ข องสิ น ค้า หรื อ การ
ออกแบบป้ายผลิตภัณฑ์
7) ความโดดเดี่ยว (Isolation) ความโดดเดี่ยวสามารถนามาใช้ในการสร้ าง
ความน่าสนใจต่อการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคได้เช่ นกัน แม้วา่ สิ่ งที่ใช้ความโดดเดี่ยวจะมีขนาดใหญ่หรื อ
เล็กก็สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็ นอย่างดี
2.5.4.2 ความต้องการ (Need) คือ เมื่อบุคคลเกิดการรับรู ้และตีความสิ่ งเร้าดังกล่าว
แล้วนั้น หากตรงตามความต้องการของตนก็จะมีการตอบสนองต่อการรั บรู ้ เชิ งบวกกับสิ่ งเร้ านั้น
อย่างรวดเร็ ว เช่ น เมื่อกระหายน้ า บุคคลจะเกิ ดการรั บรู ้ ต่อผลิ ตภัณฑ์เครื่ องดื่ มทันที เป็ นต้น ทั้งนี้
ปั จจัยภายนอกก็มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ของบุคคลได้เช่นกัน อาทิเช่น คุณสมบัติทางกายภาพ ลักษณะ
ของบรรจุภณั ฑ์ สี สันหรื อการโฆษณา
2.5.4.3 ประสบการณ์ (Experience) คือ การที่บุคคลตอบสนองการรับรู ้กบั สิ่ งเร้ า
ที่ตนเคยได้เห็นหรื อเคยได้สัมผัสจากประสบการณ์ภูมิหลังเดิม จะตอบสนองต่อการรับรู ้ได้ดีกว่าสิ่ ง
เร้าที่ตนไม่เคยรู ้จกั มาก่อนเนื่ องจากบุคคลจะมีความเชื่ อมัน่ กับสิ่ งที่ตนเคยสัมผัสมาว่าเป็ นสิ่ งที่ดีซ่ ึ ง
จะนาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อได้ง่ายยิง่ ขึ้น
2.5.4.4 การเตรี ยมการไว้ก่อน (Preparatory Set) คือ การที่บุ คคลเคยรับรู ้ และ
เรี ยนรู ้ สิ่งเร้ าดังกล่าวมาก่อนแล้ว จึงมีการเตรี ยมการในการตอบสนองต่อสิ่ งนั้นมาเป็ นอย่างดี แต่
บุคคลจะเกิดความคาดหวัง (Expectation) ต่อสิ่ งเร้าดังกล่าวว่าจะต้องสามารถตอบสนองตามความ
ต้องการที่ตนได้คาดหวังเอาไว้ ยกตัวอย่างเช่น การเลือกร้านอาหารของผูบ้ ริ โภคจะมีการเตรี ยมการ
เลื อกร้ านและตรวจสอบข้อมู ลจนมัน่ ใจว่าร้ านที่ ตนเลื อกมานั้นดี แต่หากผูบ้ ริ โภคได้รับประทาน
อาหารในร้ านดังกล่าวแล้วไม่ตรงกับสิ่ งที่ตนคาดหวังเอาไว้ก็อาจจะทาให้รู้สึก ไม่ดีต่อร้ านอาหาร
ดังกล่าวทันที เป็ นต้น
2.5.4.5 บุคลิกภาพ (Personality) ของตัวบุคคลจะมีความแตกต่างกันในแต่ละคน
ซึ่ งบุคลิกภาพนี้จะมีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ เช่น หากเป็ นคนที่เชื่ อคนง่าย ก็อาจจะทาให้อ่อนไหว
ไปตามสิ่ งเร้าที่เข้ามาได้ง่าย เป็ นต้น
2.5.4.6 ทัศนคติ (Attitude) เป็ นปั จจัย ที่ มีอิทธิ พลต่อการรั บ รู ้ ข องตัวบุ คคล เมื่ อ
บุคคลดังกล่าวมีทศั นคติที่ดีต่อใครคนใดคนหนึ่ งจะมีการรับรู ้ต่อการกระทาของบุคคลนั้นในด้านที่
ดีอยูเ่ สมอ
2.5.4.7 ตาแหน่งทางสังคม (Social Position) รู ปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล
ที่มีความต่างกันจะส่ งผลถึงการรับรู ้ของแต่ละคนต่างกันออกไปตามสังคมที่อยู่
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2.5.4.8 วัฒนธรรม (Culture) มีอิทธิ พลอย่างมากต่อการรับรู ้ของคนในสังคมและ
สามารถแผ่ขยายออกไปได้อย่างรวดเร็ ว
พีรพัฒน์ ฉัตรศิริกุลชัย (2553) ได้อธิ บายปั จจัยที่เป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้เกิดการรับข้อมูล
ของผูบ้ ริ โภคสามารถแบ่งได้เป็ น 6 ลักษณะ ได้แก่
1) ความแปลกใจ (Surprise) เป็ นสิ่ งที่สามารถสร้ างความสนใจและดึงดูด
ใจผูบ้ ริ โภค
2) การเคลื่อนไหว (Movement) เช่น แสงไฟกระพริ บ รู ปภาพเคลื่ อนไหว
หรื อสัญลักษณ์เคลื่อนไหวต่างๆ
3) เสี ยงที่แปลก (Unusual Sounds) เป็ นเสี ยงที่ต่างออกไปจากเสี ยงปกติ
ส่ วนมากจะใช้ในสื่ อกระจายเสี ยง เช่น โฆษณาทางวิทยุหรื อโทรทัศน์
4) ขนาดของสิ่ งกระตุน้ (Size of Stimulus) เช่น ป้ ายโฆษณากลางแจ้งที่มี
ขนาดใหญ่กว่าขนาดปกติ หรื อวัตถุโฆษณาขนาดใหญ่ที่ต้ งั อยูก่ ลางแจ้ง เป็ นต้น
5) สิ่ งที่มีความแตกต่างกัน (Contrast Effect) การใช้ความแตกต่างกันใน
การดึงดูดความสนใจผูบ้ ริ โภค เช่น ใช้โฆษณาสี ดาตัดกับสี ขาวในสื่ อสิ่ งพิมพ์ เป็ นต้น
6) สี (Color) การใช้สีสันที่มีความสดใสและโดดเด่น จะช่วยในการดึงดู ด
ความสนใจของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี
การเลื อกใช้สิ่งเร้ าใจในผลงานโฆษณา จะต้องอาศัยการวิเคราะห์ ปัจจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและเหมาะสม เนื่องจากกลุ่มเป้ าหมายบางกลุ่มอาจมีความอ่อนไหวต่อสิ่ งเร้า
ใจในเชิ งลบมากกว่าการนาเสนอโดยเชิ งบวก หากสิ่ งเร้าใจดังกล่าวนั้นมีมากจนเกินไป ดังนั้นการ
เลือกใช้สิ่งเร้าใจจึงต้องคานึงถึงความเหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ ด้วย
จากแนวคิดที่เกี่ยวข้องข้างตนแสดงให้เห็นว่า มีปัจจัยหลายประการที่มีอิทธิ พลต่อ
การรั บ รู ้ ข องผูบ้ ริ โ ภค ทั้ง ปั จ จัย ที่ เกิ ด จากภายในตนเอง เช่ น ปั จ จัย ด้า นเทคนิ ค ความต้อ งการ
ประสบการณ์ เดิ มที่เคยรับรู ้ มาก่อน บุคลิ กภาพ หรื อทัศนคติที่มีต่อผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ จะมี
อิทธิ พลทางตรงต่อผูบ้ ริ โภค และปั จจัยที่เกิ ดขึ้นจากสิ่ งแวดล้อมภายนอก เช่ น ตาแหน่ งทางสังคม
หรื อวัฒนธรรม สิ่ งเหล่านี้ จะสะท้อนสิ่ งที่คนในสังคมยอมรับเพื่อส่ งไปยังผูบ้ ริ โภคให้เกิดการรับรู ้
และเลือกที่จะนามาปฏิบตั ิตามหรื อแสดงออกผ่านพฤติกรรมต่อไป
โดยแนวคิดดังกล่าวจะนามาใช้ประกอบข้อมูล ในการกาหนดหลักการออกแบบ
และรู ปแบบสื่ อโฆษณาที่ มีผลต่อการรับรู ้ และทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภค เพื่อที่จะเป็ นแนวทางในการ
สร้างสรรค์สื่อโฆษณาที่มีความน่าสนใจและมีประสิ ทธิ ภาพในการสร้างการรับรู ้ได้เป็ นอย่างดี
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2.6 แนวคิดเกีย่ วกับทัศนคติ
2.6.1 ความหมายของทัศนคติ
ทัศนคติเป็ นการแสดงออกถึ งความรู ้ สึกที่เกิดขึ้นจากภายในตัวบุคคล ที่สามารถเป็ นได้ท้ งั
เชิ ง บวกและเชิ ง ลบ ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมที่ แสดงออกมา และเป็ นดัช นี ช้ ี วัดว่า บุ ค คลนั้น มี
ความรู ้ สึกอย่างไรกับบุคคลรอบข้าง วัตถุ สิ่งของ หรื อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่ วงเวลานั้นๆ
(สุ ชา จันทน์เอม, 2529; ปรี ยาภรณ์ วงศ์อนุตรโรจน์, 2541) และยังเป็ นการแสดงถึงความพร้อมของ
บุ ค คลที่ จ ะแสดงพฤติ ก รรมออกมาในทางที่ จ ะสนับ สนุ น หรื อ ต่ อ ต้า นในแนวคิ ด ของบุ ค คล
สถานการณ์ หรื อสถาบัน ซึ่ งเป็ นไปได้ใน 2 ลัก ษณะคื อ ชอบหรื อพึง พอใจในสิ่ ง นั้นๆ หรื ออี ก
ลักษณะหนึ่ งคือไม่ชอบ ไม่พึงพอใจในสิ่ งนั้น (Kendler, 1963 อ้างถึงใน ศิวชั จันทนาสุ ภาภรณ์ ,
2554; ศักด์ไทย สุ รกิจบวร, 2545)
2.6.2 องค์ ประกอบของทัศนคติ
องค์ประกอบของทัศนคติ มี 3 ประการดังนี้ (Solomon, 2004; ศิวชั จันทนาสุ ภาภรณ์ ,
2554)
2.6.2.1 ด้านความนึ กคิด คือส่ วนที่เกิ ดขึ้นจากความเชื่ อของตัวบุคคลที่เกี่ ยวข้อง
กับสิ่ งเร้าต่างๆ หากบุคคลมีความรู ้สึกที่ดีต่อสิ่ งนั้นก็จะมีทศั นคติที่ดีตามไปด้วย ซึ่ งมีองค์ประกอบ
ด้วยกัน 3 ส่ วนคือ ส่ วนที่เป็ นความรู ้ ที่มีเกี่ ยวกับข้อเท็จจริ ง ส่ วนที่เป็ นความเชื่ อส่ วนบุคคล และ
ส่ วนที่เป็ นการประเมินผล
2.6.2.2 ด้านความรู ้สึก คือส่ วนที่เกิดจากอารมณ์ของบุคคลที่มีความเกี่ยวเนื่ องกับ
สิ่ งต่างๆ ที่มีอิทธิ พลแตกต่างกันออกไปตามสถานการณ์ขณะนั้น โดยจะถูกแสดงออกมาในรู ปแบบ
ของบุคลิกภาพของตัวบุคคลดังกล่าว
2.6.2.3 ด้านการกระทา คือ เมื่อเกิ ดทัศนคติข้ ึนกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งแล้วนั้นจะแสดง
ออกมาในรู ปแบบของการกระทาหรื องดเว้นการกระทา
จากแนวคิ ดเกี่ ย วกับ ทัศ นคติ สามารถสรุ ปได้ว่า ทัศนคติ เป็ นความรู ้ สึ กนึ กคิ ดที่
เกิดขึ้นจากภายในตัวบุคคลที่เป็ นได้ท้ งั ทางบวกและทางลบ และจะถูกแสดงออกมาผ่านพฤติกรรม
ภายนอกหรื อประสาทสัม ผัสทั้ง 5 คื อ ตา หู จมู ก ลิ้ น และกาย เพื่อให้ทราบถึ งความรู ้ สึ กที่ มีต่อ
บุคคลอื่น สถานการณ์ หรื อวัตถุสิ่งของนั้นๆอย่างเด่นชัดว่าบุคคลนั้นรู ้สึกอย่างไร
2.6.3 ทัศนคติลาดับขั้นของผลกระทบ
ทัศนคติลาดับขั้นของผลกระทบ (The Hierarchy of Effects) การกระทาของผูบ้ ริ โภคย่อมมี
ผลกระทบที่เกิ ดจากทัศนคติ ความเชื่ อในสิ่ งๆ หนึ่ งของบุคคลจะส่ งผลให้เกิดการแสดงพฤติกรรม
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อย่างหนึ่ งและเกิ ดเป็ นลาดับขั้นของผลกระทบของทัศนคติ ที่จะส่ งผลต่อระดับการเกี่ ยวพันของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ลาดับขั้นได้แก่ ระดับของความเกี่ยวพันสู ง (High-involvement
Hierarchy) คื อระดับ ขั้นการเรี ย นรู ้ แบบมาตรฐานของผูบ้ ริ โ ภค โดยเริ่ ม จาก 1) การสร้ า งความ
เชื่ อมัน่ ในตราผลิ ตภัณฑ์ 2) ประเมินความเชื่ อนั้นเพื่อสร้างความรู ้สึกถึงความต้องการผลิ ตภัณฑ์ 3)
เกิดพฤติกรรมการซื้ อ 4) เกิดความจงรักภัคดีต่อผลิตภัณฑ์และลาดับขั้นแบบระดับความเกี่ยวพันต่า
(Low-involvement Hierarchy) คือ ผูบ้ ริ โภคเริ่ มต้นด้วยการ 1) ไม่มีความชื่ นชอบต่อผลิ ตภัณฑ์ใด
ผลิตภัณฑ์หนึ่ง 2) มีความรู ้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในระดับที่ต่า 3) เลือกซื้ อเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เคยซื้ อ
หรื อใช้ทศั นคติในการเลือกซื้ อ (Henry, 2004; ดวงใจ ชุมนุมมณี , 2552)
สรุ ปได้ว่าระดับความเกี่ ยวพันมีผลต่อการรั บรู ้ และทัศนคติ ที่ จะนาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ ยวพันกับผูบ้ ริ โภคต่ า เช่น อาหารหรื อเครื่ องดื่มที่
ผูบ้ ริ โภคสามารถตัดสิ นใจซื้ อได้ท นั ที แม้ว่าจะมี ขอ้ มู ลเกี่ ย วกับ ตราผลิ ตภัณฑ์แค่เพีย งบางส่ วน
เท่านั้น แต่สาหรับผลิ ตภัณฑ์ที่มีความเกี่ ยวพันกับผูบ้ ริ โภคสู ง เช่น บ้านหรื อรถยนต์ที่จาเป็ นต้องมี
การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ถี่ถว้ นก่อนตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งการทาตลาดผ่านการโฆษณา จะเข้า
มามีบทบาทในการให้ขอ้ มูลกับผูบ้ ริ โภคต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
2.6.4 ทฤษฎีลาดับขั้นผลกระทบ
Awaewness
Knowledge
Liking
Preference
Convietion
Purechase
ภาพที่ 2.3 ลาดับขั้นการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
แหล่งทีม่ า: Lavidge & Steiner, 1961.
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Lavidge and Steiner (1961) ได้อธิ บายลาดับขั้นตอนของการดูสื่อโฆษณาของผูบ้ ริ โภคที่จะ
ส่ งผลกระทบต่อการรับรู ้อนั จะนาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค โดยมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 เกิดการรับรู ้ (Awareness) เป็ นขั้นที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ตอ้ งการให้ผบู ้ ริ โภค
กลุ่มเป้ าหมายเกิดการรับรู ้ถึงตัวผลิตภัณฑ์/บริ การ โดยหวังเพียงให้ผบู ้ ริ โภครับทราบและจดจาตรา
สิ นค้าหรื อรายละเอียดเพียงเล็กน้อยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ขั้นที่ 2 เกิ ดความรู ้ (Knowledge) ขั้นที่อธิ บายให้ผูบ้ ริ โภครับทราบถึงประโยชน์
วิธี ก ารใช้ รายละเอี ย ด และคุ ณสมบัติ ข องตัวผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ ง อาจจะใช้ช่ องทางสื่ อต่ า งๆ ในการ
สอดแทรกความรู ้ดงั กล่าว เช่น สื่ อดิจิทลั สื่ อสิ่ งพิมพ์ เป็ นต้น
ขั้นที่ 3 เกิดความชอบ (Liking) ในขั้นตอนนี้ เป็ นการโน้มน้าวใจ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ด
ความชอบในตัวผลิ ตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น โดยอาจจะใช้วิธีการส่ งเสริ มการตลาดมาช่ วยในการกระตุน้
ผูบ้ ริ โภคให้รู้สึกดีกบั สิ นค้ามากยิง่ ขึ้น
ขั้นที่ 4 เกิ ด ความสนใจ (Preference) ผู ้บ ริ โภคอาจจะมี ค วามชอบสิ น ค้า ได้
มากกว่าหนึ่ ง ดังนั้นการสร้ างความน่ าสนใจจะช่ วยให้ผูบ้ ริ โภคลดความสนใจในผลิ ตภัณฑ์ของ
คู่แข่งลง
ขั้นที่ 5 สร้ า งความเชื่ อ มั่น (Conviction) ขั้ น ตอนนี้ เป็ นขั้น ที่ จ ะสร้ า งความ
ปรารถนาของผูบ้ ริ โภคให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ ซึ่ งการโฆษณาจะช่วยกระตุน้ ให้เกิดความ
เชื่อมัน่ มากยิง่ ขึ้น อาจจะมีการเชิญผูบ้ ริ โภคมาร่ วมทดสอบผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเพื่อเพิ่มความมัน่ ใจว่า
มีความปลอดภัยจากการใช้มากยิง่ ขึ้น
ขั้นที่ 6 การซื้ อ (Purchase) เป็ นขั้น ตอนที่ ผูบ้ ริ โภคตัด สิ นใจซื้ อ ผลิ ต ภัณฑ์ เ พื่ อ
สนองความต้องการของตน แต่ท้ งั นี้ การมี บริ การหลังการขายจะช่ วยเพิ่มความจงรั กภัคดี ในตรา
สิ นค้าเพื่อให้เกิดการซื้ อซ้ าต่อไปในอนาคต
ทฤษฎี ล าดับ ขั้นผลกระทบเป็ นรู ป แบบขั้นตอนที่ จะแสดงให้เห็ นถึ ง การตัดสิ นใจที่ เป็ น
ลาดับขั้นของผูบ้ ริ โภค เริ่ มตั้งแต่ข้ นั รับรู ้ เกิ ดเป็ นความรู ้ เกิ ดความชอบ เกิ ดความสนใจ เพิ่มความ
เชื่ อมัน่ ก่อนซื้ อ และการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ซึ่ งในแต่ละขั้นนั้นนักการตลาดสามารถนาสื่ อโฆษณา
สอดแทรกเข้าไปเพื่อชักจูงโน้มน้าวใจผูบ้ ริ โภค เพื่อให้เกิ ดความต้องการในผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
นั้นๆ แต่ จาเป็ นที่ ตอ้ งเลื อกใช้สื่ อให้ถูก ต้องและเหมาะสมในแต่ ล ะล าดับ ขั้น เพื่ อให้ก ารลงทุ น
โฆษณาดังกล่าวเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
โดยแนวคิ ดดังกล่ าวจะทาให้ทราบถึ งลาดับขั้นผลกระทบของผูบ้ ริ โภคในแต่ละขั้นตอน
เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดรู ปแบบสื่ อโฆษณาที่ตรงกับการรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภค และ
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เป็ นแนวทางในการประกอบข้อมูล เพื่อให้ผูป้ ระกอบการสามารถเลือกใช้สื่อโฆษณาที่ใช้ในการ
สร้างการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค ในแต่ละขั้นตอนได้ตามจุดประสงค์ที่วางไว้

2.7 แนวคิดความเกีย่ วพันระหว่ างสิ นค้ าและผู้บริโภค
ความหมายของความเกี่ยวพันระหว่างสิ นค้าและผูบ้ ริ โภค
ความเกี่ยวพันระหว่างสิ นค้าและผูบ้ ริ โภค หมายถึง กระบวนการตัดสิ นใจของแต่ละบุคคล
ในการสื บค้น ประเมิน จัดหาและใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยมุ่งเน้นกับการให้ความสาคัญหรื อเกี่ยวพัน
(Involvement) กับ ผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ ก ารก่ อนการตัดสิ นใจซื้ อ สามารถสรุ ป ปั จจัย ที่ เกี่ ย วพันกับ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคได้ดงั ต่อไปนี้ (นัทธมน หมทอง, 2555; เบญจรัตน์ พุ่มแดง และวิจิตรา ลาภ
เอกอุดม, 2553)

ภาพที่ 2.4 กระบวนการเกี่ยวพันระหว่างสิ นค้าและผูบ้ ริ โภค
แหล่งทีม่ า: สุ ดาพร กุณฑลบุตร, 2549, น. 73.
จากภาพที่ 2.4 การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคนั้น จะผ่านกระบวนการที่มีความเกี่ยวพันกับ
สิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าวมาก่อน ไม่ว่าจะเป็ นการสื บค้นข้อมูล การพิจารณารายละเอียด และการ
ได้รับอิทธิ พลจากสองกลุ่มปั จจัย กลุ่มแรก คือ ปั จจัยด้านจิตวิทยาของแต่ละบุคคล เช่ น การจูงใจ
การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ ทัศนคติส่วนบุคคล การสื บค้นข้อมูล การประมวลผลและอื่นๆ และกลุ่มที่สอง
คือ ปั จจัยทางด้านสังคม เช่ น ชนชั้นทางสังคม วัฒนธรรม ครอบครัว เพื่อน คนใกล้ชิด และกลุ่ ม
อ้างอิง
การซื้ อที่ใช้ความเกี่ยวพันต่า (Low Involvement) หมายถึง การซื้ อใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
ที่ใช้ในชี วิตประจาวัน ราคาไม่สูง ไม่ตอ้ งหาข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ นค้ามากนัก ทาให้สามารถตัดสิ นใจ
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ซื้ อ ได้ง่ า ย เช่ น เครื่ อ งดื่ ม สบู่ ยาสี ฟั น ยารั ก ษาโรค เป็ นต้น ซึ่ งผลิ ต ภัณฑ์ ดัง กล่ า วการซื้ อ ของ
ผูบ้ ริ โภคจะไม่คานึ งถึ งตราสิ นค้ามากนัก นักการตลาดจึงทาการตลาดกับสิ นค้าเหล่านี้ ดว้ ยการใช้
รู ปลักษณ์ในการดึงดูดใจผูบ้ ริ โภค
การซื้ อที่ใช้ความเกี่ยวพันสู ง (High Involvement) หมายถึง การซื้ อใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
ที่ น อกเหนื อ จากการใช้ง านในชี วิต ประจ าวัน ราคาแพง มี ค วามส าคัญ ต้อ งหาข้อ มู ล ในการ
ประกอบการตัดสิ นใจก่อนการซื้ อค่อนข้างมาก เป็ นสิ นค้าชิ้นใหญ่หรื อมีเทคโนโลยีสูง การพิจารณา
ก่ อ นการซื้ อต้ อ งรอบคอบและถี่ ถ้ ว น เช่ น การซื้ อยารั ก ษาโรคที่ ร้ า ยแรง การซื้ ออุ ป กรณ์
เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า ที่ เป็ นนวัตกรรมใหม่ การซื้ อ รถยนต์หรื อ บ้า น เป็ นต้น ในการท าการตลาดกับ
กลุ่มเป้ าหมายกลุ่มนี้ นักการตลาดจาเป็ นที่จะต้องสร้ างสรรค์สื่อที่ให้ขอ้ มูลที่ดีและจาเป็ นต่อลูกค้า
และต้องให้ขอ้ มูลที่ตรงไปตรงมาและมีความน่าเชื่อถือให้มากที่สุด
อานาจ พนาคุณากร (2554) ได้อธิ บายเพิ่มเติมว่าการซื้ อที่ใช้ความเกี่ยวพันสู งอาจเกิดมาจาก
การที่เคยซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ ไปใช้ได้ผลหลายครั้ งแล้วจนเกิ ดเป็ นความภักดีในตราสิ นค้า
(Brand Loyalty) ซึ่ งเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจซื้ อเมื่อพบว่าผลที่ได้รับจากการใช้สินค้าดังกล่าว
เป็ นที่น่าพอใจและพร้อมที่จะบอกต่อข้อมูลในเชิงบวกไปยังผูใ้ กล้ชิดหรื อผูท้ ี่ตอ้ งการข้อมูลเกี่ยวกับ
สิ นค้าดังกล่าวต่อๆ ไป
โดยแนวคิดดังกล่าวจะทาให้เห็นถึงความเกี่ยวพันของผูบ้ ริ โภคกับการตัดสิ นใจซื้ อสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ ง ซึ่ งจะช่ วยให้สามารถกาหนดรู ปแบบสื่ อโฆษณา ที่ ใช้ในการช่ วยกระตุ น้ ความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคได้ตรงตามประเภทของสิ นค้านั้นๆ ได้มากยิง่ ขึ้น

2.8 ทฤษฎีการตัดสิ นใจซื้อ
2.8.1 ความหมายของการตัดสิ นใจซื้อ
การตัดสิ นใจ (Decision) หมายถึง การเลือกระหว่าง 2 ทางเลือกขึ้นไป โดยใช้การบูรณาการ
ระหว่างความรู ้ ประสบการณ์ และปั จจัยสิ่ งแวดล้อมต่างๆ มาใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจเพื่อให้ได้
ทางเลื อกที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองมากที่สุด (กัลยกร วรกุลลัฎฐานี ย ์ และพรทิพย์
สัมปั ตตะวนิช, 2553) กระบวนการของผูบ้ ริ โภคที่ใช้ในการที่จะวิเคราะห์ปัญหาหรื อความต้องการ
ที่ เกิ นขึ้ นนั้น ไม่ ว่า จะเป็ นความต้อ งการภายในตัวบุ ค คลหรื อ เกิ ดจากการถู ก กระตุ ้นจากสิ่ ง เร้ า
ภายนอกก็ตาม ผูบ้ ริ โภคจะมีกระบวนการในการเปิ ดรับสิ่ งเร้าดังกล่าวจนไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อและ
ประเมินผลหลังการซื้ อเพื่อนาประสบการณ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์เก็บไว้เป็ นฐานข้อมูลในการเลือก
ซื้ อครั้งต่อไป (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543)
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2.8.2 กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Consumer Decision Process) คือพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคหลังจากเกิดการรับรู ้ในผลิตภัณฑ์ โดยอธิ บายได้ดงั นี้

ภาพที่ 2.5 กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
แหล่งทีม่ า: กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย ์ และพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, 2553, น. 94.
2.8.2.1 การตระหนักในปั ญหาหรื อความต้องการ (Problem/Need Recognition)
คือ การรับรู ้ ตีความปั ญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นภายในตัวเอง โดยสามารถนึ กภาพเห็ นความ
แตกต่างในความปรารถนาที่เกิดขึ้น (Desired State of Affairs) เปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
(Actual State of Affairs) และเมื่อสิ่ งที่ปรารถนา มีอานาจมากกว่าสิ่ งที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ประกอบกับ
การได้รับการกระตุน้ จากสิ่ งเร้าภายนอกจึงส่ งผลให้เกิดกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการดังกล่าว หากเปรี ยบสิ่ งที่ปรารถนาได้กบั ตัวปั ญหาที่เกิดขึ้น (Problems) สิ่ งที่เป็ นอยูใ่ น
ปั จ จุ บ ันก็ จะเปรี ย บได้ก ับ ตัวแก้ปั ญหา (Solutions) และกระบวนการตัด สิ นใจซื้ อเปรี ย บได้ก ับ
ขั้นตอนที่จะนาไปสู่ การแก้ปัญหาดังกล่าวนัน่ เอง (เสรี วงศ์มณฑา, 2542; อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543
กัลยกร วรกุลลัฎฐานี ย ์ และพรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช , 2553) โดยสาเหตุที่ทาให้เกิดการตระหนักถึ ง
ปั ญหา/ความต้องการมีดงั ต่อไปนี้
1) เมื่อสิ นค้าเดิ มที่มีอ ยู่หมดไปแล้ว (Out of Stock) ทาให้เกิ ดความ
ต้องการที่จะซื้ อมาทดแทนหรื อซื้ อมาใช้อีก
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2) เมื่ อ สิ น ค้า เดิ ม ไม่ ต อบสนองความต้อ งการ (Dissatisfaction) เมื่ อ
ผูบ้ ริ โภคเกิดความไม่พอใจในสิ่ งที่ใช้หรื อมีอยูห่ รื อสิ นค้าที่มีไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้
ดีเท่าที่ควร
3) เมื่อมีความต้องการใหม่เกิดขึ้น (New Needs/Wants) เมื่อผูบ้ ริ โภคเกิด
ความต้องการที่จะเปลี่ ยนแปลงในชี วิตประจาวันจึงนาไปสู่ ความต้องการแบบใหม่ๆ เช่ น การได้
เงินเดือนเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัว อาจทาให้เกิดความต้องการในการใช้ชีวติ ที่หรู หรามากขึ้น เป็ นต้น
4) เมื่ อต้อ งมี สิ นค้า ที่ ใ ช้ค วบคู่ ก ัน (Related Products) เกิ ด จากการที่
ผูบ้ ริ โภคได้สินค้าใหม่สิ่งหนึ่ งขึ้นมา ทาให้เกิ ดความต้องการสิ นค้าที่ใช้ควบกับสิ นค้าชนิ ดนี้ เช่ น
การซื้ อ มือถือเครื่ องใหม่จึงมีความต้องการในการซื้ ออุปกรณ์ที่ใช้ควบกันใหม่ดว้ ย เป็ นต้น
5) การถู ก กระตุ ้น โดยนัก การตลาด (Marketer-induced Problem
Recognition) เกิ ดจากการที่นกั การตลาดใช้การโฆษณาเป็ นเครื่ องมือในการกระตุน้ ความต้องการ
ใหม่ของผูบ้ ริ โภคเพื่อให้เห็ นว่า ผูบ้ ริ โภคสามารถมีทางเลือกที่ดีกว่าสิ่ งที่เป็ นอยู่ เช่ น ไม้ถูพ้ืนแบบ
ใหม่ที่ทาให้แม่บา้ นทาความสะอาดได้ง่ายยิง่ ขึ้น เป็ นต้น
6) สิ นค้าใหม่ (New Product) เมื่อมี สินค้าใหม่ที่ยงั ไม่เคยมี มาก่ อนใน
ตลาด โดยจะถูกนาเสนอพร้อมอธิ บายรายละเอียดว่าสามารถตอบสนองความต้องการอะไรได้บา้ ง
และดีกว่าสิ นค้าเดิ มที่มีมาก่อนในตลาดอย่างไร เช่ น การโฆษณามือถื อรุ่ นใหม่ที่พกพาง่ายและใช้
งานได้ดีกว่ามือถือในอดีต เป็ นต้น
2.8.2.2 การแสวงหาข้อมูลที่จะเป็ นทางเลือก (Search for Alternative Solution) คือ
การแสวงหาข้อมูลที่จะนามาใช้ในการเพิ่มความมัน่ ใจในการตัดสิ นใจซื้ อให้มากขึ้น ข้อมูลต่างๆ จะ
เป็ นข้อ มู ล ข่ า วสารที่ ไ ด้รั บ จากตัว บุ ค คลหรื อ จากสิ่ ง อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ บุ ค คลซึ่ ง ในแหล่ ง ข้อ มู ล แต่ ล ะ
ประเภทจะมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคมากหรื อน้อยแตกต่างกันออกไป โดยสามารถ
อธิ บายได้ดงั นี้ (กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย ์ และพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, 2553)
1) อิทธิ พลที่ได้รับจากบุคคลอื่น (Interpersonal Influences) ผูบ้ ริ โภคจะ
ได้รับอิทธิ พลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจจากคนในครอบครัว สังคม และวัฒนธรรม โดยคนกลุ่มนี้ จะมี
บทบาทอย่างมากต่อการให้ขอ้ มู ลช่ วยในการตัดสิ นใจ ซึ่ งข้อมู ลดังกล่ าวหากได้รับจากบุ คคลที่
ใกล้ชิดกับผูบ้ ริ โภคยิ่งมากเพียงใด ผูบ้ ริ โภคก็จะให้ความน่าเชื่ อถือกับข้อมูลดังกล่าวมากขึ้นเท่านั้น
ซึ่ งความใกล้ชิดของแต่ละบุคคลสามารถอธิ บายได้ดงั นี้
(1) อิทธิ พลของวัฒนธรรม คือ รู ปแบบประเพณี ขนบธรรมเนี ยม คุณค่า
ค่านิยมและพฤติกรรมในการแสดงออกต่างๆที่มีการถ่ายทอดกันรุ่ นสู่ รุ่น การถ่ายทอดดังกล่าวจะมี
ผลต่อความรู ้สึกทางจิตใจของผูบ้ ริ โภคและจะส่ งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อ การใช้ ความชอบและการ
ยอมรับในตัวสิ นค้า การทาการตลาดที่ดีจึงไม่ควรผิดแปลกไปจากวัฒนธรรมเดิมของผูบ้ ริ โภค
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(2) อิทธิ พลของสังคม คือ การที่คนส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการแสดงออก
ที่คล้ายคลึงหรื อแสดงออกไปในทิศทางเดียวกัน จะส่ งผลต่อคนทุกคนภายในกลุ่มให้รู้สึกว่าต้องทา
ตามเพื่อลดความแตกแยกที่อาจจะเกิดขึ้นหากไม่ทาตามพฤติกรรมดังกล่าว
2) อิทธิ พลที่ไม่ใช่บุคคล (Nonpersonal Influences) คือ อิทธิ พลที่อยูเ่ หนื อ
การควบคุ มของตัวบุ คคล เช่ น เวลา สถานที่ และสภาวะสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งในส่ วนนี้ จะมี ผลต่อการ
ประกอบการตัด สิ น ใจซื้ อ หรื อ ไม่ ก็ ไ ด้ข้ ึ น อยู่ ก ับ ความนึ ก คิ ด ของตัว ผู ้บ ริ โ ภคในขณะที่ อ ยู่ ใ น
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ โดยอธิ บายได้ดงั นี้
(1) เวลา (Time) ความต้อ งการของผู ้บ ริ โภคมี ช่ ว งเวลาที่ ต้อ งการ
แตกต่างกันออกไป การทาการตลาดที่ดีจึงต้องคานึ งถึ งช่ วงเวลาที่ เหมาะสมในการโฆษณาที่ถูก
ช่ ว งเวลาที่ เ หมาะสม ในขณะที่ ผู บ้ ริ โ ภคเปิ ดรั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ ที่ ส ามารถส่ ง ข้อ มู ล ในการ
ประกอบการตัดสิ นใจซื้ อไปยังผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด หรื อแม้แต่การทาโฆษณา
ในการกระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคก็จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องเลื อกเวลาให้เหมาะสมในการ
สื่ อสารโฆษณาเช่นกัน
(2) สถานที่ (Place) สถานที่จะเป็ นช่ องทางที่ช่วยให้เกิ ดการตัดสิ นใจ
ซื้ อได้ง่ายยิง่ ขึ้น เนื่องจากผูบ้ ริ โภคเมื่อเกิดความต้องการสิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่ งจะมีการเลือกช่องทางที่
สะดวกที่สุดในการซื้ อสิ นค้า ดังนั้นการทาโฆษณาหรื อจุดเสนอขายสิ นค้าจึงต้องทราบถึงพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคเพื่อที่จะสามารถสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(3) สภาพแวดล้อม (Environment) สภาพแวดล้อมมีผลกระทบต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคทางอ้อม สภาพแวดล้อมดังกล่าว ได้แก่ เศรษฐกิ จ การเมือง สังคม และ
เทคโนโลยี ซึ่ งนักการตลาดจาเป็ นที่จะต้องศึกษาอิทธิ พลภายนอกเหล่านี้ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการแข่งขันในตลาดธุ รกิจที่เผชิ ญอยู่
2.8.2.3 การประเมิ นค่ า ทางเลื อก (Evaluation of Alternatives) คื อ ขั้นตอน
หลัง จากที่ ผู บ้ ริ โภคได้ท าการรวบรวมทางเลื อ กทั้ง หมดที่ เ ป็ นไปได้ใ นการเลื อก โดยจะนามา
ประเมินหาทางเลือกที่ดีที่สุดด้วยการพิจารณาจากข้อดี -ข้อเสี ย ความคุ ม้ ค่าคุ ม้ ราคา คุ ณภาพสิ นค้า
และการรับประกัน รวมทั้งปั จจัยที่เกิดจากภายใน เช่น ประสบการณ์ ทัศนคติและความชอบส่ วนตัว
ก็จะมีผลต่อการประเมินทางเลือกดังกล่าวด้วย
2.8.2.4 การซื้ อสิ นค้า (Purchase) เป็ นขั้นตอนที่ ผูบ้ ริ โภคท าการตัดสิ นใจเลื อก
ทางเลือกที่เหมาะสมและคาดการณ์วา่ จะสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้มากที่สุ
2.8.2.5 การประเมินหลังการซื้ อ (Post Purchase Evaluation) คือขั้นตอนสุ ดท้ายที่
ผูบ้ ริ โภคจะทาการประเมินความพึงพอใจหลังจากการใช้สินค้าดังกล่าวว่าสามารถตอบสนองความ
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ต้องการได้ดีหรื อไม่เพื่อเก็บข้อมูลดังกล่าวในการนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในครั้ง
ต่อไป
2.8.3 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคจะตอบสนองความต้องการได้อย่างสมบู รณ์ จาเป็ นต้องมี
ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเข้ามาเกี่ ยวข้อง โดยมี 2 รู ปแบบ ดังนี้ (กัลยกร วรกุลลัฎฐานี ย ์
และพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, 2553)
2.8.3.1 ปั จจัยภายใน (Internal Factors) หรื อปั จจัยด้านจิตวิทยา (Psychological
Factors) คือ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลมากที่สุดต่อการพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคและเป็ นอิทธิ พลที่เกิดขึ้นโดย
ส่ ว นตัว นั่น ก็ คื อ ปั จ จัย ด้า นจิ ต วิ ท ยาหรื อ ปั จ จัย ที่ ซ่ อ นอยู่ ภ ายในตัว บุ ค คลที่ ท าให้ บุ ค ลิ ก และ
พฤติกรรมของแต่ละคนแสดงออกมาไม่เหมือนกัน สามารถแบ่งประเภทของปั จจัยภายในออกได้
ดังนี้
1) แรงจู งใจ (Motivation) คื อ ปั จจัยภายในเชิ งจิ ตวิทยาที่ แสดงให้เห็ น
พฤติกรรมความชอบของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกันออกไป พฤติกรรมต่างๆ ที่มนุ ษย์แสดง
ออกมานั้นจะถูกชักจูงด้วยแรงจูงใจที่เกิ ดขึ้นภายในซึ่ งอาจจะเกิดจากการเห็นพฤติกรรมของคนใน
สังคมแล้วมีความต้องการอยากที่จะเลียนแบบพฤติกรรม ทาให้เกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม
ดังกล่ าวโดยสิ่ งที่ ถูกกระตุ น้ ออกมานั้นเป็ นสิ่ งที่ แสดงออกเพื่อมุ่งสู ้ เป้ าหมายชนิ ดต่างๆ นั่นก็คือ
ความต้อ งการที่ มี ก ารเลื อ กเฟ้ น ไว้ก่ อ นลงมื อ กระท านั่น เอง ซึ่ งจะมี ก ารฝั ง แน่ น ลึ ก อยู่ ภ ายใน
ตลอดเวลา (ธงชัย สันติ วงษ์, 2546) แต่ในสิ่ งกระตุน้ นั้นจะมีพลังความตึงเครี ยดที่เกิ ดจากผลของ
ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองแฝงอยู่เช่ นกัน ซึ่ งบุคคลจะมีวิธีในการลดความตึ งเครี ยด
ดังกล่าวนั้น โดยใช้พฤติกรรมที่คาดว่าจะสนองความต้องการของเขาและช่ วยทาให้เกิ ดความผ่อน
คลายจากความรู ้สึกตึงเครี ยดดังกล่าวได้ พฤติกรรมที่ถูกแสดงออกมานั้นจะเป็ นผลจากความคิดและ
การเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นด้วยตนเองของแต่ละบุคคล (เสรี วงษ์มณฑา, 2542) Maslow (1970 อ้างถึงใน
อทิตยา เสนะวงศ์, 2555) ได้อธิ บายลาดับขั้นความต้องการของมนุ ษย์ที่เป็ นปั จจัยที่จะส่ งผลต่อ
พฤติกรรมที่จะแสดงออกมา ดังต่อไปนี้
(1) ความต้องการทางร่ า งกาย (Physiological Needs) คื อ ความ
ต้องการขั้นพื้นฐานของมนุ ษย์ที่จาเป็ นต้องได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างสม่ าเสมอ หาก
ไม่ได้รับการสนองแล้วก็ไม่สามารถที่จะดารงชี วิตอยู่ต่อไปได้ ความต้องการเหล่านี้ ได้แก่ อากาศ
อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัย น้ าดื่ม และยารักษาโรค เป็ นต้น
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(2) ความต้อ งการด้า นความมั่น คง (Security Needs) คื อ ความ
ต้องการที่เพิ่มขึ้น หลังจากได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานแล้ว ซึ่ งในขั้นนี้ มนุ ษย์ทุก
คนจะมีความปรารถนาที่จะได้รับความคุม้ ครองจากภัยอันตรายต่างๆ ที่ อาจจะเกิ ดขึ้นกับร่ างกาย
ของตน เช่น การถูกทาร้ายร่ างกาย การประสบอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น
(3) ความต้อ งการที่ จ ะได้รั บ การยกย่ อ งทางสั ง คม (Social or
Affiliative Needs) เมื่อความต้องการขั้นพื้นฐานในระดับต้นๆ ของมนุษย์ ได้รับการตอบสนองเป็ น
อย่างดีแล้ว มนุษย์จะมีความต้องการในระดับที่สูงขึ้นจะเป็ นความต้องการที่มีบุคคลอื่นเข้ามามีส่วน
ร่ วม โดยมี ค วามปรารถนาที่ จ ะได้รั บ การยอมรั บ หรื อยกย่องจากบุ ค คลอื่ นในสั ง คมหรื อ ความ
ต้องการที่จะได้รับมิตรภาพ ความสาคัญจากเพื่อนร่ วมงานและการได้เป็ นส่ วนหนึ่งขององค์การ
(4) ความต้องการในเกียรติยศและชื่ อเสี ยง (Esteem Needs) คือความ
ต้องการที่จะมีฐานะเด่นและเป็ นที่ยอมรับจากคนในสังคมกลุ่มที่ใหญ่ข้ ึน เป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ ไป
รวมถึ งความต้องการในความสาเร็ จ ความรู ้ ความสามารถที่มากกว่าสิ่ งที่มีอยู่เดิมเพื่อให้เป็ นที่นบั
หน้าถือตาจากคนในสังคม
(5) ความต้องการความสาเร็ จแห่ งตน (Self-actualization) คือความ
ต้องการขั้นสู งสุ ด หลังจากที่ ได้รับการตอบสนองความต้องการในขั้นอื่ นๆ จนเป็ นที่พอใจแล้ว
บุคคลที่จะมีความต้องการในขั้นนี้จะมีไม่มากโดยความต้องการในขั้นดังกล่าวนี้ จะเป็ นขั้นที่มีความ
ต้องการอยากจะทาอะไรสาเร็ จตามความนึกคิดของตน
นัน ทญา วาดกลิ่ น (2550) ได้อ ธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ การแสดง
พฤติกรรมการตอบสนองของบุคคลไว้ว่า บุคคลจะไม่เพียงมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อความสามารถที่มี
อยู่ใ นตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ัน ๆ เพี ย งอย่า งเดี ย ว แต่ จ ะรวมถึ ง การตอบโต้ก ับ ปั จ จัย อื่ น ๆ อัน เป็ นการ
แสดงออกถึ งการมีจิตสานึ กที่น้อยกว่า เช่ น ขนาด รู ปทรง น้ าหนัก สี วัตถุ ดิบ และตราสิ นค้า ซึ่ ง
ปั จจัยเหล่านี้จะมีผลในการโน้มน้าวการตัดสิ นใจและอารมณ์ความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ดีเช่นกัน
2) ความต้องการ (Need) คื อ การต้องการรั บ การตอบสนองอย่า งน้อย
บางส่ วนหรื อทั้งหมดเพื่อให้ตนเองรู ้ สึกถึงความพึงพอใจ แต่หากยังไม่ได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ บุคคลนั้นก็จะแสดงพฤติกรรมบางอย่างเพิ่มให้ได้ในสิ่ งที่ตอ้ งการ
3) ความอยากได้ ( Want) คื อ สิ่ งที่ ส ะ ท้ อ นถึ งความต้ อ งการที่
เฉพาะเจาะจง เกิดจากปั จจัยภายนอกคือปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง บุคคลจะเกิด
การเรี ยนรู ้ที่จะหาสิ่ งที่ตอ้ งการเพื่อมาตอบสนองความต้องการของตนเอง
2.8.3.2 ปั จจัยภายนอกหรื อปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรม (External or Social
and Cultural Factors) คือปั จจัยที่เกิดขึ้นจากสิ่ งรอบข้าง สิ่ งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ซึ่ งเข้ามา
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มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคด้วยการโฆษณาหรื อแนะนาบอกต่อ ในบางครั้งจะมีผลจาก
การที่ ค นในสั ง คมส่ ว นใหญ่ ใ ช้สิ น ค้า ชนิ ด ดัง กล่ า วกัน เป็ นจานวนมาก ผู บ้ ริ โ ภคจึ ง จ าเป็ นต้อ ง
ตัดสิ นใจซื้ อเพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยกจากคนในกลุ่มสามารถแบ่งประเภทของปั จจัยภายในออก
ได้ดงั นี้
1) วัฒนธรรมและวัฒนธรรมกลุ่ ม ย่อย (Culture and Subculture) คื อ
รู ปแบบหรื อแบบแผนของคนในสังคมที่ ใช้และปฏิ บตั ิร่วมกัน โดยมี การใช้สืบต่อกันมาด้วยการ
ถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ ของของสมาชิกในสังคม
2) ชั้นทางสังคม (Social Class) คือ การจัดแบ่งกลุ่มคนในสังคมออกเป็ น
กลุ่ มย่อยๆ ตามลักษณะวิถีชีวิต (Lifestyles) ค่า นิ ย ม (Values) บรรทัดฐาน (Norms) ความสนใจ
(Interests) และพฤติกรรม (Behaviors) Belch and Belch (2004 อ้างถึงใน กัลยกร วรกุลลัฎฐานี ย ์
และพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, 2553)
3) กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) คือ กลุ่ มที่ผูบ้ ริ โภคใช้เป็ นจุ ดในการ
เปรี ยบเทียบเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า โดยผูบ้ ริ โภคจะรู ้สึกมีความผูกพันทางอารมณ์
บ้างอย่างทาให้ผบู ้ ริ โภคเลือกใช้กลุ่มบุคคลกลุ่มนี้เป็ นตัวอย่างในการเลียนแบบพฤติกรรมตาม
4) ครอบครั ว (Family) คื อ กลุ่ ม ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ของ
ผูบ้ ริ โภคมากที่สุด เนื่ องจากมีความผูกพันและใกล้ชิดกว่าคนในสังคม ทาให้เกิดความน่าเชื่ อถือใน
คาพูดหรื อคาแนะนาที่มาจากคนในครอบครัว
โดยทฤษฎี ดงั กล่ าวจะแสดงให้เห็ นถึ งปั จจัยและอิทธิ พลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะช่ วยให้ผูป้ ระกอบการสามารถนามาเป็ นแนวทางในการก าหนดรู ปแบบของสื่ อ
โฆษณา เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและกระตุน้ ความต้องการซื้ อของกลุ่มเป้ าหมายได้มากยิง่ ขึ้น

2.9 แนวคิดเกีย่ วกับการสร้ างสรรค์ สื่อโฆษณา
2.9.1 ความหมายของการสร้ างสรรค์ สื่อโฆษณา
การสร้างสรรค์สื่อโฆษณา คือ การคิดวางแผนสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ หรื อปรังปรุ ง
ของเดิ ม ที่ มี อยู่ใ ห้มี ความน่ าสนใจและดี ยิ่ง ขึ้ น ผูส้ ร้ า งสรรค์งานโฆษณาจาเป็ นที่ จะต้องก าหนด
วัตถุประสงค์ที่ชดั เจน เพื่อที่จะสามารถมากพัฒนากลยุทธ์ในการสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อการรับรู ้ของผูร้ ับสารให้มากที่สุด (วณิ ช สุ ขศิริ, 2545)
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2.9.2 ขั้นตอนการสร้ างสรรค์ งานโฆษณา
ขั้นตอนการสร้างสรรค์งานโฆษณา มีดงั นี้ Russell and Lane (2002 อ้างถึงใน วณิ ช สุ ขศิริ,
2545)
2.9.2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ (Set an Objective) การทาโฆษณาเป็ นเครื่ องใน
การแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงต้องระบุวตั ถุประสงค์ให้ชดั เจนว่า ต้องการให้เกิดผลต่อผูร้ ับสาร
อย่างไร เช่น สิ นค้าใหม่ที่เพิ่งเข้าในตลาดจะใช้โฆษณาเพื่อช่วยให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั สิ นค้า หรื อต้องการ
เน้นย้าให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการซื้ อสิ นค้าหรื อการบอกถึงประโยชน์ที่ผบู ้ ริ โภคจะได้รับ เป็ นต้น
2.9.2.2 การเลือกกลุ่มเป้ าหมาย (Select the Target) คือการระบุกลุ่มเป้ าหมายหลัก
ที่คาดว่าจะเป็ นลูกค้าเพื่อช่วยในการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทาโฆษณา อาจมีการแบ่งเป็ น
กลุ่มต่างๆหรื อแบ่งตามรายได้ การใช้จ่าย ลักษณะการใช้ชีวิตประจาวัน รุ่ นอายุ (Generation)หรื อ
สถานภาพสมรส เป็ นต้น โดยทัว่ ไปเกณฑ์การแบ่งกลุ่มเป้ าหมายที่นิยมใช้คือ
1) แบ่งตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic Profile)
(1) เพศ (ชาย/หญิง)
(2) ช่วงอายุ (วัยรุ่ น/วัยกลางคน/ผูส้ ู งอายุ)
(3) ระดับการศึกษา (มัธยม/ปริ ญญาตรี /ปริ ญญาโท)
2) แบ่งตามลักษณะเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic Profile)
(1) รายได้
(2) อาชีพ
3) แบ่งตามลักษณะทางจิตวิทยา (Psychographic Profile) ลักษณะการซื้ อ
อาจมาจากรู ปแบบการดาเนิ นชีวติ ตามหลักจิตวิทยา เช่น
(1) Yuppies (Young Professional Person) คือ กลุ่มวัยรุ่ นหนุ่มสาวที่มี
รายได้สูงและมีความทะเยอทะยานในการทางาน มุ่งมัน่ ที่จะอยูใ่ นตาแหน่งงานที่สูงขึ้น
(2) Dinkies (Double Income Couples Without Kids) คือ กลุ่มคู่สมรส
ที่ไม่มีบุตร
4) แบ่งตามลักษณะการใช้
(1) ใช้สินค้า/บริ การมาก
(2) ใช้สินค้า/บริ การปานกลาง
(3) ใช้สินค้า/บริ การน้อย
(4) ไม่ใช้สินค้า/บริ การเลย
2.9.2.3 การเลือกสื่ อ (Select Media) ปัจจัยในการเลือกสื่ อมี 3 ประกาศที่สาคัญ คือ
1) สื่ อที่สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ดีที่สุด
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2) สื่ อที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุด
3) สื่ อที่ให้ผลประโยชน์/ผลตอบแทนที่คุม้ ค่าแก่การลงทุน
2.9.2.4 การซื้ อสื่ อ (Buy Media) ควรคานึ งถึงงบประมาณที่มีใช้ในการทาโฆษณา
ลัก ษณะช่ องทางของสื่ อ ที่ ส ามารถเข้า ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมายและจานวนของกลุ่ ม เป้ า หมาย รวมถึ ง
ข้อจากัดของสื่ อแต่ละชนิดเพื่อใช้ในการคานวณความถี่และความต่อเนื่ องในการนาเสนอ
2.9.2.5 การผลิตงานโฆษณา (Create the Advertising) การเริ่ มงานสร้างสรรค์ที่ดี
ก่ อ นเริ่ ม งานจะต้อ งหาข้อ มู ล ที่ จ ะน ามาใช้ใ นการก าหนดลู ก ค้า กลุ่ ม เป้ า หมายและหาแนวคิ ด
(Big Idea) เกี่ยวกับสิ นค้า/บริ การดังกล่าว เพื่อที่จะลดปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการผลิตงานโฆษณา
2.9.3 องค์ ประกอบของการสร้ างสรรค์ สื่อโฆษณา
สื่ อโฆษณาแต่ละชิ้นงานจะต้องมีองค์ประกอบที่สามารถสื่ อความหมายไปยังผูร้ ับสารได้
อย่างครบถ้วน โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้ (พนา ทองมีอาคม, 2532 อ้างถึงใน วณิ ช สุ ขศิริ,
2545)
2.9.3.1 องค์ประกอบด้านวัจนภาษา (Verbal Language) คือ คาหรื อรู ปประโยค
ต่างๆ ที่ใช้ในการสื่ อสารด้วยภาษาหนึ่งๆ อาจจะส่ งสารไปยังผูร้ ับสารด้วยการเปล่งเสี ยงในภาษาพูด
(Vocal Verbal) หรื อส่ งสารแบบที่ไม่เปล่งเสี ยง (Nonverbal Verbal) ที่ผรู ้ ับสารเข้าใจความหมายได้
โดยไม่ตอ้ งใช้การฟังรู ปแบบที่ผสู ้ ร้างสรรค์โฆษณาคิดค้นในการใช้ส่งสาร ประกอบด้วย
1) ชื่ อสิ นค้า (Brand Name) เป็ นคาที่ กาหนดขึ้ นเพื่อใช้เรี ยกแทนสิ นค้า
ชนิดนั้นๆ
2) คาขวัญ (Slogan) คือรู ปแบบคาหรื อประโยคที่ใช้ในการโฆษณา โดยจะ
เป็ นคาโฆษณาที่ผูบ้ ริ โภคฟั งแล้วเกิ ดความสนใจหรื อสามารถจดจาได้ทนั ที ซึ่ งจะช่วยในการสร้าง
ภาพลักษณ์หรื อบุคลิกของสิ นค้าให้เกิดขึ้นในใจผูบ้ ริ โภค
3) ข้อ ความโฆษณา (Copy) เป็ นข้อ ความที่ อ ธิ บ ายรายละเอี ย ดคร่ า วๆ
เกี่ยวกับตัวสิ นค้า/บริ การ ซึ่งจะเป็ นเพียงข้อความสั้นๆ เพื่อให้เกิดการจดจาได้ง่าย
2.9.3.2 องค์ประกอบด้านอวัจนภาษา (Nonverbal Language) คือสัญลักษณ์ ที่ใช้
แทนคา ข้อความ หรื อประโยค สามารถสื่ อความหมายได้เช่ นเดี ยวกัน รวมทั้งจะทาให้สื่อมีความ
สะดุดตาน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น เช่น ภาพประกอบโฆษณา ภาพถ่าย เป็ นต้น
โดยแนวคิ ด นี้ สามารถน ามาเป็ นแนวทางในการสร้ า งสรรค์ สื่ อโฆษณา เพื่ อ ให้
ผูป้ ระกอบการเข้าใจถึ งขั้นตอนในการออกแบบสื่ อโฆษณา โดยนาหลักการออกแบบจากแนวคิด
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ดังกล่ าวมาประกอบข้อมู ล เพื่อใช้ในการสร้ างสรรค์สื่อโฆษณาที่สามารถดึ งดู ดความสนใจจาก
ผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี

2.10 แนวความคิดหรื อ Concept ของงานโฆษณา
2.10.1 ความหมายของแนวความคิดหรื อ Concept ของงานโฆษณา
แนวความคิดหรื อ Concept ของงานโฆษณาหมายถึ ง สิ่ งดี ๆ หรื อจุ ดเด่ นของสิ นค้าหรื อ
บริ การที่เราต้องการสื่ อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายให้ได้รับทราบ โดยแนวคิดจาก 3 องค์ประกอบ
คือ 1) ตัวผลิตภัณฑ์ (Product) 2) ผูบ้ ริ โภค (Consumer) และ 3) คู่แข่งขัน (Competitor)

Product

Concept

Consumer

Competitor

ภาพที่ 2.6 แสดงความเกี่ยวข้องขององค์ประกอบการทาโฆษณา
แหล่งทีม่ า: ทัศไนย สุ นทรวิภาต, 2551.
การประเมินสถานการณ์ทางการตลาดเพื่อวางแผนในการทาสื่ อโฆษณาจาเป็ นที่จะต้อง
ศึกษาข้อมูลเชิ งลึกจากองค์ประกอบทั้ง 3 ส่ วน คือ ผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภค และคู่แข่ง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งองค์ประกอบด้านผลิ ตภัณฑ์ที่เป็ นที่นิยมของนักการตลาดที่จะเริ่ มวิเคราะห์จากมุมมองภายใน
องค์กร นัน่ ก็คือผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ด้วยการดึ งจุดเด่นหรื อจุดที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งออกมา
เพื่อสร้างจุดขายนาเสนอต่อผูบ้ ริ โภค
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2.10.2 ทฤษฎีในการกาหนดแนวคิดหรื อ Concept ของงานโฆษณา
นักการตลาดได้คิดค้นกาหนดวิธีในการกาหนดแนวคิดหลักในการสร้างสรรค์งานโฆษณา
ไว้ม ากมาย แต่ มี เ พี ย ง 3 วิ ธี ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ และใช้ ก ัน อย่ า งแพร่ ห ลาย ได้แ ก่ (ทัศ ไนย
สุ นทรวิภาต, 2551; กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย ์ และพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, 2553)
2.10.2.1 แนวคิด Unique Selling Propostion คือ การนาลักษณะเฉพาะที่มีความ
โดดเด่ นของตัวผลิ ตภัณฑ์ม าเป็ นแนวคิ ดหลัก ในการสร้ า งสรรค์สื่ อโฆษณา ลัก ษณะดัง กล่ า วนี้
จะต้องเป็ นลักษณะที่พิเศษและไม่มีในผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรื อไม่เคยมีผใู ้ ดได้ทามาก่อน
2.10.2.2 แนวคิด Brand Image คือ การนาภาพลักษณ์ (Image) ของผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อนามาใช้ในการสร้างสรรค์งานโฆษณา
2.10.2.3 แนวคิด Positioning คือ การนาจุดครองใจผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อผลิ ตภัณฑ์ มา
ใช้ในการกาหนดแนวคิดหลักในการทางานโฆษณา โดยต้องคานึ งถึ งทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวด้วย
งานโฆษณาที่ ดี ส ามารถสร้ า งแนวคิ ด สร้ า งสรรค์ไ ด้จ ากองค์ ป ระกอบที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ผลิ ตภัณฑ์ คือ ตัวผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภค และคู่แข่ง ซึ่ งงานโฆษณาที่จะสามารถครองใจผูบ้ ริ โภคได้
นั้นจะต้องมีเนื้อหาที่พอเหมาะ และสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภคในช่วงเวลาที่เหมาะสมจึงจะทาให้ผลงาน
โฆษณาดังกล่าวทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.10.3 การกาหนดสิ่ งเร้ าใจในงานโฆษณา
เป็ นการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาเพื่อใช้ในการชักจูงหรื อโน้มน้าวผูบ้ ริ โภคผ่านสื่ อโฆษณา
เพื่ อ ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมอย่า งใดอย่า งหนึ่ ง ตามวัต ถุ ป ระสงค์ที่ ต้ งั ไว้ห รื อ เป็ นการกระตุ ้น เพื่ อ ให้
ผู บ้ ริ โ ภคเกิ ด ความรู ้ สึ ก หรื อ ทัศ นคติ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ งกับ ตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ บริ ก าร (ทัศ ไนย
สุ นทรวิภาต, 2551; กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย ์ และพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, 2553)
ประเภทของสิ่ งเร้าใจในงานโฆษณา
1) นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงเหตุผล-อารมณ์ (Rational-Emotional Appeals)
(1) นาเสนอโดยสิ่ ง เร้ า ใจเชิ ง เหตุ ผ ล (Rational Appeals) หมายถึ ง การน า
คุ ณ สมบัติ ห รื อ ลัก ษณะที่ โ ดดเด่ น ด้า นประโยชน์ ใ ช้ส อยของผลิ ต ภัณ ฑ์ ม าใช้ใ นการสร้ า งการ
โน้มน้าวใจผูบ้ ริ โภค เพื่อให้เกิดความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์หรื อบริ การดังกล่าว
(2) นาเสนอโดยสิ่ งเร้ าใจเชิ งอารมณ์ (Emotional Appeals) หมายถึ ง การนา
ประเด็นเกี่ ยวกับทางด้านอารมณ์ หรื อความรู ้ สึกของผูบ้ ริ โภคเข้ามาเกี่ ยวข้องกับผลิ ตภัณฑ์หรื อ
บริ การ มาอ้างถึ งสิ่ งที่ มากกว่าประโยชน์ใช้สอยของผลิ ตภัณฑ์ เช่ น ความผูกพัน ความรั ก ความ
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ห่ วงใย ความต้องการยอมรับจากสังคม หรื อความต้องการให้ผูอ้ ื่นมองเห็ นถึ งความสาเร็ จในชี วิต
เป็ นต้น
2) นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงบวก–ลบ (Positive-Negative Appeals)
(1) นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงบวก (Positive Appeals) หมายถึง การนาเอาผลดีที่
เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การดังกล่าวมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา
(2) นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงลบ (Negative Appeals) หมายถึง การนาเอาผลเสี ย
ที่อาจจะเกิดขึ้นหากไม่ใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การดังกล่าวมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา
3) นาเสนอโดยใช้ความตลกขบขัน (Humorous Appeals) หมายถึง การสร้างสรรค์
ผลงานโฆษณาโดยใช้ ค วามตลกขบขัน หรื อใช้ อ ารมณ์ ข ัน ในการชั ก จู ง หรื อโน้ ม น้ า วใจ
กลุ่ ม เป้ า หมายแต่ ก ารใช้อ ารมณ์ ข ัน อาจจะได้ผ ลดี ก ับ กลุ่ ม เป้ า หมายเพี ย งบางกลุ่ ม เท่ า นั้น และ
ขณะเดียวกันอาจจะล้มเหลวต่อกลุ่มเป้ าหมายบางกลุ่มโดยสิ้ นเชิง
4) นาเสนอสิ่ งเร้าใจโดยใช้ความรู ้สึกกลัว (Fear Appeals) หมายถึง การสร้างสรรค์
ผลงานโฆษณา โดยใช้สิ่งเร้าใจด้วยความรู ้สึกกลัว หรื อการขู่ให้หวาดกลัว มาใช้ในการโน้มน้าวใจ
กลุ่มเป้ าหมาย นักการตลาดต้องพึงระวังเกี่ยวกับการขู่ให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกกลัวอย่างสมเหตุสมผล หรื อ
ต้องมีเหตุผลเพียงพอที่จะทาให้รู้สึกกลัว
5) นาเสนอโดยสิ่ งเร้ าใจทางเพศ (Sex Appeals) หมายถึง การสร้างสรรค์ผลงาน
โฆษณา โดยใช้สิ่งเร้าใจด้วยการสร้างแรงดึงดูดใจทางเพศในลักษณะต่างๆ เช่น การมีความรักแบบ
หนุ่มสาว แบบสามีภรรยา แบบคู่รัก และแบบการกระตุน้ ทางเพศ เป็ นต้น สิ่ งเร้าประเภทนี้ จะใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งการ เครื่ องสาอาง ฯลฯ
6) นาเสนอโดยใช้บุคคลอ้างอิง (Presenter) หมายถึ ง การสร้างสรรค์งานโฆษณา
โดยใช้สิ่ ง เร้ า ใจที่ เ ป็ นบุ ค คลอ้า งอิ ง ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในการนาเสนอ เพื่ อ เป็ นการสร้ า งการรั บ รู ้ ข อง
ผูบ้ ริ โภคให้เกิ ดความสนใจในสื่ อโฆษณาดังกล่าว โดยผ่านช่ องทางการนาเสนอในรู ปแบบต่างๆ
เช่น รู ปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรื อผ่านการแต่งเพลง เป็ นต้น
7) นาเสนอโดยใช้โปรโมชัน่ (Promotion) หมายถึง รู ปแบบที่ใช้การสร้างการรับรู ้
และจูงใจผูบ้ ริ โภคด้วยการใช้โปรโมชัน่ ในการนาเสนอ เช่น การลดราคา หรื อ การแถมสิ่ งของต่างๆ
เป็ นต้น ซึ่ งจะใช้สาหรับกระตุน้ ความต้องการซื้ อของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อหรื อใช้บริ การดังกล่าว
โดยแนวคิดดังกล่าวสามารถนาไปวิเคราะห์เกี่ ยวกับสิ่ งเร้ าใจ เพื่อนาไปใช้ในการกาหนด
รู ปแบบสื่ อโฆษณาที่ส่งผลต่อการรั บรู ้ และทัศนคติของผูบ้ ริ โภค โดยจะทาให้สื่อโฆษณามีความ
น่าสนใจและดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภคได้มากยิง่ ขึ้น
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2.11 ทาวน์ เฮาส์
2.11.1 แนวคิดเกีย่ วกับพัฒนาการของทาวน์ เฮาส์ ในประเทศไทย
รู ปแบบบ้านที่อยูอ่ าศัยในประเทศไทยที่เป็ นลักษณะทาวน์เฮาส์ น้ นั ได้เริ่ มมีการพัฒนามา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ซึ่ งสามารถจาแนกพัฒนาการของทาวน์เฮาส์ ออกได้เป็ น 3 ช่ วง ดังนี้ (ศิวาพร
กลิ่นมาลัย, 2549)
ช่วงยุคที่ 1 ปี พ.ศ. 2523-2529 เป็ นช่ วงเริ่ มต้นของที่อยู่อาศัยที่มีลกั ษณะเป็ นทาวน์เฮาส์
เนื่องจากอัตราการขยายตัวของประชากรในเมืองเพิม่ ขึ้นเป็ นจานวนมาก ผูป้ ระกอบการจึงได้ทาการ
จัดสรรพื้นที่บา้ นให้เรี ยงกันเป็ นแถว เพื่อที่จะสามารถเพิ่มจานวนในการสร้างบ้านได้มากขึ้น โดย
ในช่ วงแรกบ้านทาวน์เฮาส์จะมีลกั ษณะเป็ น 2 ชั้น แต่รูปแบบบ้านยังไม่มีความหลากหลายมากนัก
เนื่องจากมีขอ้ จากัดต่างๆ
ช่วงยุคที่ 2 ปี พ.ศ. 2530-2539 ทาวน์เฮาส์ได้มีการพัฒนาพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านให้มาก
ยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มจานวนชั้นให้สูงขึ้นแต่มีการลดพื้นที่ความกว้างให้ลดลงเพื่อเพิ่มจานวนบ้านให้
ได้มากยิ่งขึ้น ในยุคนี้ แต่ละโครงการได้มีการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมรอบๆ โครงการให้น่าอยูม่ ากยิ่งขึ้น
เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในโครงการมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
ช่วงยุคที่ 3 ปี พ.ศ. 2540-ปั จจุบนั เป็ นยุคที่ผปู ้ ระกอบการเริ่ มมีการทาการตลาดแบบใหม่ๆ
ด้วยการออกแบบรู ปแบบผังโครงการให้มีความแปลกใหม่และแตกต่างจากคู่แข่งเพื่อดึ งดู ดความ
สนใจของผูบ้ ริ โภค โดยยุคนี้ จะให้ความสาคัญกับพื้นที่สวนหย่อมน้อยลงเนื่ องจากมีขอ้ จากัดเรื่ อง
ราคาวัตถุดิบก่อสร้างและราคาที่ดินที่สูงขึ้น แต่ได้มีการเพิ่มสถานที่สาธารณะอื่นในโครงการขึ้นมา
แทน เช่น ห้องออกกาลังกาย สระว่ายน้ าในโครงการ เป็ นต้น
2.11.2 เกณฑ์ ในการจัดประเภทของทาวน์ เฮาส์
เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดประเภทของทาวน์เฮาส์ มีหลากหลายรู ปแบบขึ้นอยู่กบั วัตถุ ประสงค์
ของแต่ละผูป้ ระกอบการ แต่เกณฑ์ที่ใช้จดั ประเภทของทาวน์เฮาส์ ทวั่ ไปมีอยูด่ ว้ ยกัน 3 ประเภทดังนี้
(บริ ษทั ประกาศดอมคอม, 2553 อ้างถึงใน เฉลิมพล หุดากร, 2554)
2.11.2.1 แบ่งตามทาเลที่ต้ งั ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล จัดกลุ่มได้ดงั นี้
1) ย่านรังสิ ต ลาลูกกา ธัญบุรี
2) ย่านมีนบุรี นิมิตใหม่ สุ วนิ ทวงศ์ หทัยราษฎร์
3) ย่านศรี นคริ นทร์ บางนา เทพารักษ์ สุ วรรณภูมิ
4) ย่านพหลโยธิ น วิภาวดีรังสิ ต
5) ย่านลาดพร้าว รามอินทรา นวมินทร์
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6)
7)
8)
9)

ย่านรัชดาภิเษก พระรามเก้า รามคาแหง กรุ งเทพกรี ฑา
ย่านสี ลม สุ ขมุ วิท สาทร พระราม4
ย่านกรุ งธนบุรี ประชาอุทิศ พระราม2 เพชรเกษม เอกชัย บางบอน
ย่านปิ่ นเกล้า บรมราชชนนี รัตนาธิ เบศร์ (ฝั่งตะวันตก) บางใหญ่ บาง

บัวทอง
10) ย่านนราธิวาสราชนคริ นทร์ พระราม3
โดยในแต่ละย่านนั้นจะมีความต่างกันทางด้านของระดับราคาและพื้นที่ใช้สอยภายในตัว
บ้าน เช่ นบริ เวณกรุ งเทพฯชั้นในโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ จะมีราคาที่สูงกว่าโครงการที่อยู่บริ เวณ
พื้นที่กรุ งเทพฯรอบนอก หรื อหากราคาใกล้เคียงกันโครงการที่อยูใ่ นนอกเมืองผูป้ ระกอบการอาจจะ
สามารถสร้างบ้านที่มีบริ เวณพื้นที่ใช้สอยได้มากกว่าโครงการในตัวเมืองเนื่องจากราคาที่ดินถูกกว่า
2.11.2.2 แบ่งตามรู ปแบบของบ้าน ซึ่ งจะขึ้นอยู่กบั ผูป้ ระกอบการในการกาหนด
รู ป แบบต่ า งๆ ตามที่ ไ ด้ว างแผนเอาไว้ โดยทั่ว ไปมี ก ารแบ่ ง ออกเป็ น 5 รู ป แบบดัง นี้ (ศิ ว าพร
กลิ่นมาลัย, 2549 อ้างถึงใน เฉลิมพล หุดากร, 2554)
1) รู ปแบบสมัยใหม่ (Modern Style) หมายถึง รู ปแบบที่มีการเน้นความ
เรี ย บง่ า ย ไม่ ซับ ซ้ อน ลดทอนรายละเอี ย ดที่ ไ ม่ จาเป็ นลง มี ก ารแสดงออกถึ ง วัส ดุ ที่ ใ ช้ด้วยการ
ออกแบบให้วสั ดุ มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น เช่ น การใช้กระจกบานใหญ่ การประดับตกแต่งแบบ
พอดีเพื่อไม่ให้พ้นื ที่ในบ้านดูรกจนเกินไป เป็ นต้น
2) รู ปแบบเขตร้อนสมัยใหม่ (Modern Tropical Style) หมายถึง รู ปแบบ
บ้า นที่ มี ก ารผสมผสานทางสถาปั ต ยกรรมระหว่ า งแบบสมัย ใหม่ ก ับ แบบเขตร้ อ น โดยมี ก าร
ออกแบบในการใช้วสั ดุที่สามารถรับกับอากาศในเขตร้อนชื้นได้ เช่น การใช้วสั ดุที่เป็ นไม้มาทาเป็ น
ไม้ระแนงเพื่อคายความร้อน หรื อการออกแบบให้หลังคาสู งขึ้นเพื่อถ่ายเทอากาศได้ดีข้ ึน เป็ นต้น
3) รู ปแบบร่ วมสมัย (Contemporary Style) หมายถึ ง รู ปแบบบ้านที่
ผสมผสานองค์ประกอบทั้งแบบยุโรปและรู ปแบบสมัยใหม่อย่างลงตัว โดยลดทอนรายลดทอน
รายละเอียดบางส่ วนเพื่อให้เหมาะสมมากยิง่ ขึ้น
4) รู ปแบบยุโรป (European style) หมายถึง รู ปแบบที่มีองค์ประกอบ
หลักๆแบบตะวันตก ใช้ลวดลายในการประดับตกแต่งทาให้เกิ ดความหรู หรามากยิ่งขึ้น เนื่ องจาก
รู ปแบบบ้านแบบยุโรปต้องอาศัยความละเอียดในการตกแต่งอย่างมากจึงทาให้ราคาของแบบบ้านนี้
มีราคาค่อนข้างสู งกว่าแบบอื่นๆ
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5) รู ปแบบดั้งเดิม (Tradition Style) หมายถึง รู ปแบบที่มีการคงลักษณะ
เดิมซ้ าๆกันมา โดยมีองค์ประกอบมาตรฐานตามแบบบ้านทัว่ ไป เช่น หน้าจัว่ ระเบียงด้านหน้าขนาด
เล็ก เป็ นต้น
2.11.2.3 แบ่งตามระดับราคาและรายได้ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งแบ่งได้เป็ น 7 ระดับราคา
ได้แก่
1) ทาวน์เฮาส์ ระดับล่าง (ราคาต่ากว่า 1 ล้านบาท)
2) ทาวน์เฮาส์ ระดับล่าง - กลาง (ช่วงราคา 1.0-2.0 ล้านบาท)
3) ทาวน์เฮาส์ ระดับกลาง (ช่วงราคา 2.0-3.0 ล้านบาท)
4) ทาวน์เฮาส์ระดับกลาง - บน (ช่วงราคา 3.0-4.0 ล้านบาท)
5) ทาวน์เฮาส์ ระดับสู ง (ช่วงราคา 4.0-5.3 ล้านบาท)
6) ทาวน์เฮาส์ ระดับสู งมาก (ช่วงราคา 5.3-8.0 ล้านบาท)
7) ทาวน์เฮาส์ ระดับสู งมากที่สุด (ช่วงราคาตั้งแต่ 8.0 ล้านบาทขึ้นไป)
ประเภททาวน์เฮาส์มีรูปแบบในการแบ่งประเภทที่หลากหลายขึ้นอยูก่ บั ผูป้ ระกอบการว่าจะ
ก าหนดโครงการของตนให้ มี รู ป แบบอย่า งไร รวมทั้ง การเลื อ กใช้สื่ อ โฆษณาใช้เหมาะสมกับ
แผนการตลาดเพื่อที่จะจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสม แต่จาเป็ นที่จะต้องคานึ งถึงรู ปแบบการ
ดาเนินชีวิตและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
โดยแนวคิดดังกล่าวทาให้ทราบเกี่ยวกับความเป็ นมาของทาวน์เฮาส์และลักษณะแบบบ้าน
ทาวน์เฮาส์ในปั จจุบนั ว่าผูบ้ ริ โภคมีความต้องการบ้านในลักษณะแบบใด เพื่อสามารถกาหนดจุดขาย
ของโครงการและเป็ นแนวทางในการสร้างสรรค์สื่อโฆษณา ที่ตรงกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อของ
ผูบ้ ริ โภคต่อไป

2.12 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
เพ็ญประภา ทาใจ และไกรชิต สุ ตะเมือง (2556) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ ยวของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและเขตปริ มณฑล โดยใช้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การทาวิจยั ด้วยการสุ่ มจากกลุ่มตัวอย่างประชากรทั้งสิ้ น 400 ตัวอย่าง ผลการวิจยั
พบว่าในสมมติ ฐานที่ 2 ปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการที่ประกอบด้วย การโฆษณาประชาสัมพันธ์
โปรโมชัน่ และกระบวนการขาย มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ยวอย่างมีนยั สาคัญ
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อภัสนันท์ เชื่ อถื อเจริ ญกิ จ และกฤษฎา พัชราวานิ ช (2554) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อทาวน์เฮาส์ของผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษากรุ งเทพมหานคร โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การ
ท าวิจ ัย ด้วยการสุ่ ม จากกลุ่ ม ตัวอย่า งประชากรทั้ง สิ้ น 400 ตัว อย่า ง ผลการวิจ ัย พบว่า ปั จ จัย ที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อทาวน์เฮาส์ ของผูบ้ ริ โภคมากที่สุดคือ ปั จจัยทางด้านราคา รองลงมาคือ
ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์
ณัช พล กติ กาวงศ์ขจร (2556) ศึ ก ษาเรื่ องปั จจัย ที่ มีผ ลต่ อการเลื อกซื้ อบ้านทาวน์โฮมใน
จังหวัดปทุมธานี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การทาวิจยั ด้วยการสุ่ มจากกลุ่มตัวอย่างประชากรทั้งสิ้ น
420 ตัวอย่าง ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน เพศ อายุ อาชี พ รายได้ของครอบครัว จานวน
สมาชิ ก ภายในบ้า น และจานวนรถยนต์ส่ ง ผลต่ อปั จจัย การเลื อกซื้ อบ้า นทาวน์ โฮมของผูซ้ ้ื อใน
จังหวัดปทุมธานี
อานาจ พนาคุณากร (2554) ศึกษาเรื่ องการศึกษาปั จจัยแวดล้อมในการดารงชี วิตที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ Eco-Car ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวกจานวน
400 ตัวอย่าง ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยแวดล้อมในการดารงชี วิตที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์
Eco-Car ในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม จิตวิทยาและบุคลิกภาพและความเป็ นตัวปั จเจกชน
อยูใ่ นระดับมาก โดยพบว่าปั จจัยทางด้านบุคลิกภาพและความเป็ นปั จเจกชนส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อมากที่สุด
รัษฎากร ชัยเรื องรัชต์ (2554) ศึกษาเรื่ องการศึกษางานออกแบบที่มีลกั ษณะเรี ยบง่าย โดยผล
วิจยั พบว่าความเรี ยบง่ ายจาเป็ นต่อกระบวนการคิด ความพยายามในการค้นหา ศึกษา และการทา
ความเข้าใจในข้อมูลจนสามารถสร้ างองค์ความรู ้ความเข้าใจในนิ ยามความหมาย หลักการ คุ ณค่า
คุณสมบัติและคุณประโยชน์ของความเรี ยบง่ายได้อย่างแท้จริ ง
ยศพงศ์ เกิ ดเกี ยรติขจร (2557) ศึกษาเรื่ องการศึกษาและพัฒนาสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์
เพื่อการรณรงค์การลดอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ โครงการ “ไทร์ เซฟตี้ บาย บริ ดจสโตน” กรณี ศึกษา
องค์ก รบริ ดจสโตน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งคิ ดว่า หนัง สื อพิ มพ์เป็ นช่ องทางการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ที่สามารถเข้าถึ งได้โดยง่ายเป็ นประจา คิดเป็ นร้ อยละ 19 โทนสี (Tone) ที่มีความ
เหมาะสมมากที่สุดสาหรับการใช้ในสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์ คือ สี กลุ่มโทนเย็น
คิดเป็ นร้อยละ 63 ส่ วนการเลือกใช้รูปแบบเพื่อการสร้างสรรค์ในสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการ
รณรงค์ อันดับแรกคือ การออกแบบเรขศิลป์ หรื อกราฟฟิ ก (Graphic Design) คิดเป็ นร้อยละ 39
เนื่องจากเป็ นรู ปแบบที่มีความน่าสนใจ ดึงดูด และสามารถสื่ อความหมายได้เป็ นอย่างดี
ฤทัย เตชะบูรณเทพาภรณ์ (2554) ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจ และปั จจัยทางการตลาดบนเฟซบุค
(Facebook) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การของ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยทางการตลาดบนเฟซบุคด้านการ
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ส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอยู่
ในระดับการตัดสิ นใจมาก ทั้งในส่ วนของการโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ การ
ออกข่าวและการตลาดทางตรง
จากประเด็นต่างๆ ของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องของแต่ละบุคคล ทาให้สามารถสรุ ปได้วา่ มีปัจจัย
หลายประการที่จะส่ งผลต่อการรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อบ้านในรู ปแบบต่างๆ
กล่าวคือ ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านทาเลที่ต้ งั และปั จจัยด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด ล้วนมีผลในการประกอบการตัดสิ นใจซื้ อบ้านของผูบ้ ริ โภคด้วยกันทั้งสิ้ น ซึ่ ง
การสื่ อสารข้อมูลด้านปั จจัยต่างๆของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จบ้านทาวน์เฮาส์ จาเป็ นที่จะต้องใช้การ
โฆษณาเข้ามาช่วยในการสื่ อสาร ทาให้ผทู ้ าการศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ ยวกับสื่ อโฆษณาที่
ใช้ใ นการสื่ อสารไปยัง ผู บ้ ริ โ ภคว่า สื่ อ ประเภทใดบ้า งที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรั บ รู ้ แ ละทัศ นคติ ข อง
ผูบ้ ริ โภค และมีอิทธิ พลอย่างไรบ้าง
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีดาเนินการศึกษา
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการศึกษา
3.1.1 ประชากรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
คื อผูท้ ี่ มี ส่วนเกี่ ย วข้องด้า นสื่ อโฆษณาของกลุ่ ม ธุ รกิ จบ้า นทาวน์ เฮาส์ และผูบ้ ริ โภคบ้า น
ทาวน์เฮาส์
3.1.2 กลุ่มตัวอย่ างบุคคลทีใ่ ช้ ในการศึกษา
คือ กลุ่มพนักงานจากองค์การต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบสื่ อโฆษณาของธุ รกิจ
บ้านทาวน์เฮาส์ และกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่วางแผนที่จะซื้ อบ้านทาวน์เฮาส์ และกลุ่ มที่ซ้ื อบ้านทาวน์เฮาส์
เรี ยบร้ อยแล้ว โดยใช้วิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ให้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ซึ่ งมีการวางแผนกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเป็ นตัวแทนของประชากรที่
ดี ที่ปราศจากความลาเอียง ได้มีการแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ฝ่ ายการตลาดธุ รกิจโครงการบ้านทาวน์เฮาส์
กลุ่มที่ 2 ผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า นการออกแบบสื่ อ โฆษณา (ที่ เ คยออกแบบสื่ อ โฆษณาบ้า น
ทาวน์เฮาส์)
กลุ่มที่ 3 ผูบ้ ริ โภคของบ้านทาวน์เฮาส์
3.1.3 เกณฑ์ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ างบุคคล
คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างที่ 1: ฝ่ ายการตลาดธุ รกิจโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ (จานวน 5 คน)
1) ทางานในโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ราคาเริ่ มต้นที่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 4 ล้านบาท
2) มี ก ารเลื อ กใช้ สื่ อ ในการท าโฆษณาบ้า นทาวน์ เ ฮาส์ ที่ ห ลากหลาย เช่ น สื่ อ
โทรทัศน์ ป้ ายโฆษณา สื่ อสิ่ งพิมพ์ เป็ นต้น
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3) โครงการบ้ า นทาวน์ เ ฮาส์ ดั ง กล่ า ว ต้ อ งเคยเข้ า ร่ วมงานแสดงเกี่ ย วกั บ
อสังหาริ มทรัพย์ เช่น มหกรรมบ้านและคอนโดของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็ นต้น
คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างที่ 2: ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่ อโฆษณา (จานวน 5 คน)
1) เคยร่ วมงานออกแบบงานโฆษณาประเภทใดประเภทหนึ่ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยูอ่ าศัย
2) เคยร่ วมงานออกแบบโฆษณาที่ เกี่ ยวกับอสังหาริ มทรั พย์ประเภทที่ อยู่อาศัยมา
อย่างน้อย 2 โครงการขึ้นไป
คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างที่ 3: ในการวิจยั ครั้งนี้ มีการสารวจกลุ่มผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ของ
กลุ่ มผูบ้ ริ โภคบ้านทาวน์เฮาส์ ซึ่ งพบว่ากลุ่ มเป้ า หมายหลักจะเป็ นผูบ้ ริ โภคระดับล่ าง-กลาง และ
ผูบ้ ริ โภคระดับกลาง ในการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ จึงได้ทาการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ โภคของ
บ้านทาวน์เฮาส์ (จานวน 8 คน) แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มย่อย ซึ่ งเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคมีการ
แบ่งตามระดับราคาของบ้านทาวน์เฮาส์ โดยทาวน์เฮาส์ ระดับล่าง-กลาง คือ ช่ วงราคา 1.0-2.0 ล้าน
บาท และทาวน์เฮาส์ ระดับกลาง คือ ช่วงราคา 2.0-3.0 ล้านบาท (ประทีป ตั้งมติธรรม, 2553 อ้างถึง
ใน เฉลิมพล หุ ดากร, 2554) แต่จากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างฝ่ ายการตลาดพบว่าในปั จจุบนั มีการ
ปรั บราคาของวัตถุ ดิบและค่าแรงในการก่ อสร้ างที่ สู งขึ้ น จึ ง ส่ งผลให้ราคาบ้า นทาวน์เฮาส์ มีการ
ปรับตัวสู งขึ้นตาม จึงมีการปรับเกณฑ์ของระดับกลุ่มผูบ้ ริ โภคใหม่ ดังนี้
1) ผูบ้ ริ โภคระดับล่าง-กลาง คือผูท้ ี่มีความสนใจซื้ อบ้านทาวน์เฮาส์ ราคาไม่เกิน 2.5
ล้านบาท
2) ผูบ้ ริ โภคระดับกลาง คือ ผูท้ ี่มีความสนใจซื้ อบ้านทาวน์เฮาส์ ราคาตั้งแต่ 2.5 ล้าน
บาทขึ้นไป
และมีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ออกเป็ น 4 กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1: ผูท้ ี่วางแผนที่จะซื้ อบ้านทาวน์เฮาส์ในราคาไม่เกิน 2.5 ล้านบาท จานวน 2 คน
กลุ่มที่ 2: ผูท้ ี่วางแผนที่จะซื้ อบ้านทาวน์เฮาส์ในราคาตั้งแต่ 2.5 ล้านบาทขึ้นไป
จานวน 2 คน
โดยกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
1) มีการวางแผนที่จะเตรี ยมซื้ อบ้านทาวน์เฮาส์ (ภายในไม่เกิน 6 เดือน)
2) มี ร ายได้ต่ อเดื อน 15,000 บาทขึ้ น ไป (วงเงิ น ขั้น ต่ า ที่ ธ นาคารอาคาร
สงเคราะห์สามารถให้ทาเรื่ องขอกูซ้ ้ื อบ้านได้ในราคาไม่เกิน 1,500,000 บาท)
3) เป็ นผูม้ ีอานาจในการตัดสิ นใจซื้ อบ้านทาวน์เฮาส์
4) มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านทาวน์เฮาส์จากสื่ อต่างๆ ก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ
กลุ่มที่ 3: ผูท้ ี่ซ้ื อบ้านทาวน์เฮาส์เรี ยบร้อยแล้วในราคาไม่เกิน 2.5 ล้านบาท จานวน 2 คน
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กลุ่ มที่ 4: ผูท้ ี่ ซ้ื อบ้านทาวน์เฮาส์ เรี ยบร้ อยแล้วในราคาตั้งแต่ 2.5 ล้านบาทขึ้ นไป
จานวน 2 คน
โดยกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 จะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
1) ซื้ อบ้านทาวน์เฮาส์ ราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่เกิน 6 เดือนที่ผา่ นมา)
2) เป็ นผูม้ ีอานาจในการตัดสิ นใจซื้ อบ้านทาวน์เฮาส์
3) มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านทาวน์เฮาส์ จากสื่ อต่างๆ

3.2 วิธีการศึกษา
3.2.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การศึ กษาในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ โดยใช้เทคนิ คการสัมภาษณ์ เดี่ ยวเชิ งลึ ก (InDepth Interview) โดยใช้เทคนิ คการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เป็ น
การสั ม ภาษณ์ ที่ มี ก ารใช้แบบฟอร์ มที่ มี ก ารเตรี ย มการมี แ ผนการสั มภาษณ์ แ ละการบริ ห ารการ
สัมภาษณ์ จดั เตรี ยมไว้อย่างค่อนข้างแน่ นอนเป็ นการล่ วงหน้าผสมผสานรู ปแบบไม่เป็ นทางการผู ้
สัมภาษณ์มีอิสระในการถามและสามารถปรับเปลี่ยนการซักถามให้เหมาะสมกับผูใ้ ห้สัมภาษณ์แต่
ละคนได้ โดยแบ่งเป็ นคาถามหลักและคาถามตาม (Probing) ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั จะเป็ นผูท้ าการสัมภาษณ์เอง
เพื่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ มู ล ละเอี ย ดตรงกับ วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้ใ ห้ ม ากที่ สุ ด และหากว่ า ในขณะที่
สัม ภาษณ์ พบประเด็นปั ญหาใดก็ จะท าการสั ม ภาษณ์ โดยละเอี ย ดเพื่อให้ไ ด้คาตอบอย่า งชัดเจน
พร้ อมทั้งบันทึกข้อมูลที่ได้ลงในเครื่ องบันทึกเสี ยงโครงสร้างของคาถามจะสร้ างขึ้นโดยใช้กรอบ
ค าถามการศึ ก ษาในการก าหนดประเด็ น ต่ า งๆเพื่ อ ตั้ง เป็ นค าถาม ซึ่ งในแต่ ล ะประเด็ น อาจจะ
ประกอบด้วยหลายคาถาม โดยมีแนวคาถามที่ใช้ถามในแต่ละกลุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1: ฝ่ ายการตลาดธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ (ทาวน์เฮาส์)
ส่ วนที่ 1 สถานการณ์ภาพรวมในตลาด
สถานการณ์ ข องธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ (ทาวน์ เ ฮาส์ ) ในปั จ จุ บ ัน เป็ นอย่ า งไร มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
ส่ วนที่ 2 ผลที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั
จากสถานการณ์การแข่งขันในตลาดอสังหาริ มทรัพย์ อะไรที่ยงั เป็ นปั ญหาสาคัญในการ
สื่ อสารการตลาดที่ท่านกาลังเจอในขณะนี้ และมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไรบ้าง
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1) สื่ อ โฆษณาที่ ท่ า นเลื อ กใช้ใ นปั จ จุ บ ัน มี ป ระเภทใดบ้า ง และมี เ หตุ ผ ลในการ
เลือกใช้สื่อแต่ละประเภทอย่างไร และสื่ อที่ท่านเลือกใช้ประเภทใดบ้าง ที่ท่านคิดว่ามีผลต่อการรับรู ้
และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี และมีผลอย่างไร
2) สื่ อประเภทใดบ้างที่ มีผลถึ งขั้นตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค และมีผลอย่างไร สื่ อ
บุคคลมีบทบาทต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคหรื อไม่ อย่างไรบ้าง
ส่ วนที่ 3 สิ่ งที่คาดการณ์ในอนาคต
จากประสบการณ์ที่ผา่ นมา ท่านคิดว่าในอนาคตจะมีการวางแผนหรื อปรับปรุ งการใช้สื่อ
อย่างไร เพื่อให้เกิดผลดีต่อธุ รกิจของท่านมากที่สุด
กลุ่มที่ 2: ผูเ้ ชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบสื่ อโฆษณาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยูอ่ าศัย
รู ปแบบของสื่ อโฆษณา : อาทิเช่ น สื่ อถึ งความน่ าเชื่ อถื อ สื่ อถึ งความอบอุ่น สื่ อถึงความ
ทันสมัย ความสนุกสนาน/ตลกขบขัน ฯลฯ
หลักการออกแบบสื่ อโฆษณา : อาทิ เช่ น การออกแบบข้อความ รู ปภาพ สี สัน โทนสี
อารมณ์ ฯลฯ
ส่ วนที่ 1 สถานการณ์ภาพรวมในตลาด
สื่ อโฆษณาที่ใช้ในธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบนั มีการเลือกใช้สื่อรู ปแบบใดบ้าง และมี
การเปลี่ยนแปลงจากอดีตอย่างไรบ้าง
ส่ วนที่ 2 ผลที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั
1) หลักการออกแบบการสื่ อสารโฆษณาที่ท่านเลือกใช้มีอะไรบ้าง และมีเหตุผลใน
การเลือกใช้อย่างไร
(1) ข้อความ
(2) รู ปภาพ
(3) สี สัน,โทนสี
(4) อื่นๆ
ท่านคิดว่าสื่ อที่มีผลต่อการรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี ควรมีหลักการใน
การออกแบบอย่างไร เพราะอะไร
2) แนวทางในการกาหนดรู ปแบบของสื่ อที่ท่านเลื อกใช้ในปั จจุบนั มีรูปแบบใดบ้าง
และมีเหตุผลในการเลือกใช้อย่างไร
(1) ความน่าเชื่อถือ
(2) ความทันสมัย
(3) ความอบอุ่น
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(4) ความสนุกสนาน
(5) ความคุม้ ค่า
(6) อื่นๆ
ท่านคิ ดว่ารู ปแบบของสื่ อแบบใดที่ มีผ ลต่ อการรั บรู ้ และทัศ นคติ ของผูบ้ ริ โภคได้ดีที่สุ ด
เพราะอะไร
ส่ วนที่ 3 คาดการณ์ในอนาคต
จากประสบการณ์ที่ผา่ นมาท่านคิดว่า ในอนาคตรู ปแบบของสื่ อควรเป็ นอย่างไร จึงจะสร้าง
การรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคได้ดีที่สุด เพราะอะไร
กลุ่มที่ 3: ผูบ้ ริ โภคของโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ (กลุ่มที่กาลังจะซื้ อบ้านภายใน 6 เดือน)
รู ป แบบของสื่ อโฆษณา: สื่ อถื อความน่ า เชื่ อถื อ สื่ อถึ งความอบอุ่น สื่ อถึ ง ความทันสมัย
ความสนุกสนาน/ตลขบขัน ฯลฯ
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยที่มีผลต่อการรับรู ้สื่อโฆษณาบ้านทาวน์เฮาส์
1) ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านทาวน์เฮาส์มีอะไรบ้าง
2) สื่ อโฆษณามีผลต่อการรับรู ้และทัศนคติของท่านอย่างไรบ้าง
3) สื่ อโฆษณาที่ดึงดูดความสนใจท่านต้องเป็ นแบบใด อย่างไรบ้าง
ส่ วนที่ 2 ความสนใจในการซื้ อบ้านทาวน์เฮาส์
1) ท่ า นเคยเห็ นหรื อได้ยินสื่ อโฆษณาบ้านทาวน์เฮาส์ ของโครงการรู ปแบบใด
อย่างไรบ้าง
2) สื่ อโฆษณาบ้านทาวน์เฮาส์ รูปแบบใดบ้างที่ส ามารถให้ขอ้ มูลของโครงการ
ดังกล่าวแก่ท่านได้เป็ นอย่างดี เพราะเหตุใด
3) สื่ อโฆษณาบ้านทาวน์เฮาส์รูปแบบใดบ้าง ที่ทาให้ท่านชื่ นชอบโครงการดังกล่าว
เพราะเหตุใด
4) สื่ อโฆษณาบ้านทาวน์เฮาส์รูปแบบใดบ้าง ที่ทาให้ท่านสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมของ
โครงการดังกล่าว เพราะเหตุใด
5) สื่ อโฆษณาบ้านทาวน์เฮาส์รูปแบบใดบ้าง ที่ทาให้ท่านเชื่ อถือในโครงการดังกล่าว
เพราะเหตุใด
ส่ วนที่ 3 ขั้นตัดสิ นใจซื้ อบ้านทาวน์เฮาส์
1) รู ปแบบสื่ อโฆษณาบ้านทาวน์เฮาส์ รูปแบบใด ที่คาดว่ามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ของท่าน เพราะเหตุใด
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2) ลักษณะของพนักงานขายของโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ ที่ดี ที่มีผลต่อการช่ วย
ตัดสิ นใจซื้ อของท่านต้องมีคุณสมบัติเป็ นอย่างไร เพราะเหตุใด
กลุ่มที่ 3: ผูบ้ ริ โภคของโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ (ที่ซ้ื อบ้านแล้วไม่เกิน 6 เดือนที่ผา่ นมา)
รู ปแบบของสื่ อโฆษณา: สื่ อถื อความน่ าเชื่ อถื อ สื่ อถึ งความอบอุ่น สื่ อถึ งความทันสมัย
ความสนุกสนาน/ตลกขบขัน ฯลฯ
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยที่มีผลต่อการรับรู ้สื่อโฆษณาบ้านทาวน์เฮาส์
1) ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านทาวน์เฮาส์มีอะไรบ้าง
2) สื่ อโฆษณามีผลต่อการรับรู ้และทัศนคติของท่านอย่างไรบ้าง
3) สื่ อโฆษณาที่ดึงดูดความสนใจท่านต้องเป็ นแบบใด อย่างไรบ้าง
ส่ วนที่ 2 ความสนใจในการซื้ อบ้านทาวน์เฮาส์
1) ท่า นเคยเห็ นหรื อได้ยินสื่ อโฆษณาบ้า นทาวน์ เฮาส์ ของโครงการรู ปแบบใด
อย่างไรบ้าง
2) สื่ อโฆษณาบ้านทาวน์เฮาส์ รูปแบบใดบ้างที่ส ามารถให้ข้อมู ลของโครงการ
ดังกล่าวแก่ท่านได้เป็ นอย่างดี เพราะเหตุใด
3) สื่ อโฆษณาบ้า นทาวน์ เฮาส์ รูป แบบใดบ้า ง ที่ ท าให้ท่ า นชื่ นชอบโครงการ
ดังกล่าว เพราะเหตุใด
4) สื่ อโฆษณาบ้านทาวน์เฮาส์ รูปแบบใดบ้าง ที่ทาให้ท่านสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติม
ของโครงการดังกล่าว เพราะเหตุใด
5) สื่ อโฆษณาบ้า นทาวน์ เฮาส์ รูป แบบใดบ้า ง ที่ ท าให้ท่ า นเชื่ อถื อในโครงการ
ดังกล่าว เพราะเหตุใด
ส่ วนที่ 3 ขั้นตัดสิ นใจซื้ อบ้านทาวน์เฮาส์
1) รู ปแบบสื่ อโฆษณาบ้านทาวน์เฮาส์ รูปแบบใด ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของ
ท่าน เพราะเหตุใด
2) ลักษณะของพนักงานขายของโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ ที่ดี ที่มีผลต่อการช่ วย
ตัดสิ นใจซื้ อของท่านต้องมีคุณสมบัติเป็ นอย่างไร เพราะเหตุใด
ทั้งนี้ ได้มีการเลื อกใช้ตวั อย่างสื่ อโฆษณาที่เป็ นรู ปแบบในการสร้ างการรั บรู ้ และทัศนคติ
ของผูบ้ ริ โภคที่ แตกต่างกันออกไป เพื่อใช้ในการประกอบการสัมภาษณ์ ที่จะช่ วยให้กลุ่ มตัวอย่าง
เข้าใจในลักษณะของแต่ละรู ปแบบสื่ อโฆษณามากยิง่ ขึ้น ดังนี้
ตัวอย่างรู ปแบบของสื่ อโฆษณาบ้านทาวน์เฮาส์
1) นาเสนอสิ่ งเร้าใจเชิงเหตุผล-อารมณ์ (Rational-Emotional Appeals)
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(1) นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงเหตุผล (Rational Appeals)

ภาพที่ 3.1 ตัวอย่างการนาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงเหตุผล
(2) นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงอารมณ์ (Emotional Appeals)

ภาพที่ 3.2 ตัวอย่างการนาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงอารมณ์
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2) นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงบวก – ลบ (Positive - Negative Appeals)
(1) นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงบวก (Positive Appeals)

ภาพที่ 3.3 ตัวอย่างการนาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงบวก
(2) นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงลบ (Negative Appeals)

ภาพที่ 3.4 ตัวอย่างการนาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงลบ
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3) นาเสนอโดยใช้ความตลกขบขัน (Humorous Appeals)

ภาพที่ 3.5 ตัวอย่างการนาเสนอโดยใช้ความตลกขบขัน
4) นาเสนอสิ่ งเร้าใจโดยใช้ความรู ้สึกกลัว (Fear Appeals)

ภาพที่ 3.6 ตัวอย่างการนาเสนอสิ่ งเร้าใจโดยใช้ความรู ้สึกกลัว
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5) นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจทางเพศ (Sex Appeals)

ภาพที่ 3.7 ตัวอย่างการนาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจทางเพศ
6) นาเสนอโดยใช้บุคคลอ้างอิง (Presenter)

ภาพที่ 3.8 ตัวอย่างการนาเสนอโดยใช้บุคคลอ้างอิง
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7) นาเสนอโดยใช้โปรโมชัน่ (Promotion)

ภาพที่ 3.9 ตัวอย่างการนาเสนอโดยใช้โปรโมชัน่
3.2.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
แบบสัมภาษณ์สร้ างขึ้นโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องเป็ นพื้นฐานและ
นาเสนอต่ออาจารย์ที่ ปรึ กษาเพื่อทาการตรวจสอบและปรั บปรุ งเนื้ อหาของคาถามในด้านความ
เที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity) การใช้ภาษา และความเที่ยงตรงของโครงสร้าง (Construct
Validity) เพื่อให้ได้รูปแบบคาถามที่ครบถ้วนและมีคุณภาพเพียงพอที่จะสามารถตอบคาถามใน
การศึกษาครั้งนี้ได้
ผูว้ ิจ ัย ได้ท าหนัง สื อ ขออนุ ญ าตเข้าสั ม ภาษณ์ แ ละเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากองค์ก าร โดย
คัดเลื อกกลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ผูว้ ิจยั ก าหนดเพื่ อนัดวันเวลาและสถานที่ ใ นการเก็บ ข้อมู ล มี วิธี ก ารเก็ บ
รวบรวมข้อมูลโดยแบ่งเป็ นสัมภาษณ์เชิ งลึกในกลุ่มผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบสื่ อโฆษณา
ของโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ (ฝ่ ายการตลาดและผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการออกแบบสื่ อโฆษณา) และ
ผูบ้ ริ โภคบ้านทาวน์เฮาส์ โดยใช้แนวคาถามเป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์ ซึ่ งแนวคาถามเหล่านี้ ได้
สร้างขึ้นจากการกาหนดประเด็นคาถามให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา มีการสังเกต
พฤติ ก รรมในระหว่า งการดาเนิ นการสนทนาและใช้เครื่ องบันทึ กเสี ย งโดยขออนุ ญาตจากผูใ้ ห้
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สัมภาษณ์ ก่อน ซึ่ งช่ วยให้ผูว้ ิจยั ได้ขอ้ มูลที่สามารถนามาตรวจสอบกับที่บนั ทึกและได้ขอ้ มูลอย่าง
ครบถ้วนตามวัตถุ ประสงค์ที่กาหนดไว้ วิธีการจดบันทึกข้อมูล (Notetaking) เฉพาะถ้อยคาสาคัญ
หรื อหัวข้อคร่ าวๆ ระยะเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกคนละประมาณ 1 ชัว่ โมง
3.2.3 การตรวจสอบข้ อมูล
ในขั้นแรกจะต้องตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้มาเพียงพอและตอบปัญหาของการวิจยั จากวิธีการ
สัม ภาษณ์ เ ดี่ ย วเชิ ง ลึ ก โดยมี ก ารบัน ทึ ก การสนทนาร่ ว มกับ การสั ง เกตพฤติ ก รรมระหว่า งการ
ดาเนินการสนทนา การเก็บข้อมูลโดยผูว้ จิ ยั เข้าไปศึกษากับผูใ้ ห้สัมภาษณ์ อาจทาให้เกิดความลาเอียง
(Bias) ดังนั้นจึงมีการตรวจสอบข้อมูลระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสร้างความน่าเชื่ อถือของ
งานวิจยั (Trustworthiness) หรื อมีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ได้แก่
3.2.3.1 การตรวจสอบสามเส้ าด้านข้อมู ล (Data Triangulation) มี การทาการ
ตรวจทานความเข้าใจกับผูใ้ ห้สัมภาษณ์เป็ นระยะ (Member Checking) เพื่อทบทวนความเข้าใจให้
ตรงกัน หลังจากสัมภาษณ์เสร็ จในแต่ละประเด็น วิธีการตรวจสอบข้อมูลมาจากแหล่งที่มา 3 แหล่ง
ได้แก่ เวลา สถานที่ และบุคคล
3.2.3.2 การตรวจสอบสามเส้ า ด้ า นวิ ธี รวบรวมข้ อ มู ล (Methodological
Triangulation) การศึ กษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเอกสารต่างๆ หรื อทาการซักถามผูใ้ ห้สัมภาษณ์
เพื่อความแน่นอนว่าเหมาะสมหรื อไม่
3.2.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั จะท าการวิเคราะห์ ข้อมู ล แบบสร้ างข้อสรุ ปในการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ ข้อมู ลที่ นามา
วิเคราะห์จะเป็ นข้อความบรรยาย (Descriptive) ซึ่ งได้จากการสังเกต สัมภาษณ์ และจดบันทึก และ
การวิเคราะห์เนื้อหากับข้อมูลที่ได้จากเอกสาร
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งขั้นตอนสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การทบทวนวรรณกรรม ผูว้ ิจยั จะทบทวนแนวคิ ดทฤษฎี อย่างกว้างขวาง
เพื่อให้เกิ ด แง่มุมในการมองประเด็นได้หลายแบบแต่ไม่ได้นามาใช้เป็ นกรอบในการวิเคราะห์ ใน
ส่ วนของการวิเคราะห์น้ นั ผูว้ ิจยั จะสรุ ปผลตามข้อมูลจริ งที่ได้จากการเก็บข้อมูลและนามาพิจารณา
ว่ามีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีใดที่ได้ศึกษาไว้ต้ งั แต่ตน้ หรื อไม่ อย่างไร
ขั้นที่ 2 การตรวจสอบข้อมู ล เพื่อให้มนั่ ใจในความเชื่ อถื อได้ของข้อมู ล ตรวจดู
ความครบถ้วนของข้อมูล และประเมินคุณภาพของข้อมูลว่าอยูใ่ นระดับที่จะนามาวิเคราะห์และตอบ
ปัญหาของการวิจยั
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ขั้นที่ 3 การถอดเทปทุกคาพูด (Transcription) วิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis)
และมีการยกข้อความคาพูด (Quotation) ประกอบเพื่อให้เห็นจริ ง โดยใช้สัญลักษณ์ในการอ้างอิง
“#1,#2,#3,…..” แทนผูใ้ ห้สัมภาษณ์และตามด้วยเลขบรรทัดจากการถอดเทปบทสัมภาษณ์
ขั้นที่ 4 การทาข้อสรุ ปชัว่ คราว ผูว้ ิจยั จะทราบว่าข้อมูลส่ วนใดคือข้อมูลที่ตอ้ งการ
ต่อไปเพื่อ การตรวจสอบหรื อหาข้อมูลเพิ่มเติม และลดขนาดหรื อกาจัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหรื อไม่
ต้องการออกไปได้
ขั้นที่ 5 การสร้ างบทสรุ ปและการพิสูจน์บทสรุ ป โดยนาข้อสรุ ปย่อยๆที่ ทาไว้มา
ประมวลเป็ นขั้นตอนตามลาดับ ซึ่ ง จะต้องพิ จารณาว่า ข้อสรุ ปย่อยใดบ้างที่ อยู่ก ลุ่ มเดี ย วกันและ
พยายามทาข้อสรุ ปย่อยที่ สมบู รณ์ ครอบคลุ มมากที่ สุด จากนั้นจึ งเริ่ มนาข้อสรุ ปย่อยมาเชื่ อมโยง
ความสัมพันธ์เพื่อนาไปสู่ บทสรุ ปที่จะ ตอบปัญหาของการวิจยั

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การวิจยั เรื่ อง การเลือกใช้และออกแบบสื่ อโฆษณาที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้และทัศนคติของ
ผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษาบ้านทาวน์เฮาส์ สามารถแบ่งผลการศึกษาออกเป็ น 3 ส่ วนได้แก่
4.1 ส่ วนที่ 1 การเลือกใช้สื่อโฆษณาของฝ่ ายการตลาดบ้านทาวน์เฮาส์
4.2 ส่ วนที่ 2 หลักการออกแบบสื่ อโฆษณาของผูอ้ อกแบบสื่ อโฆษณาอสังหาริ มทรัพย์
4.3 ส่ วนที่ 3 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคบ้านทาวน์เฮาส์
การศึ กษาวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ โดยใช้เทคนิ คการสัมภาษณ์ เดี่ ยวเชิ งลึ ก
(In-Depth Interview) โดยกลุ่มเป้ าหมายคือกลุ่มพนักงานฝ่ ายการตลาดบ้านทาวน์เฮาส์ จานวน 5
ท่ า น ผู ้อ อกแบบสื่ อ โฆษณาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์จ านวน 5 ท่ า น ผู บ้ ริ โ ภคที่ ว างแผนที่ จ ะซื้ อ บ้า น
ทาวน์เฮาส์จานวน 4 ท่าน และผูท้ ี่ซ้ื อบ้านทาวน์เฮาส์เรี ยบร้อยแล้วจานวน 4 ท่านโดยผลวิจยั สรุ ปได้
ดังนี้

4.1 ส่ วนที่ 1: การเลือกใช้ สื่อโฆษณาของฝ่ ายการตลาดบ้ านทาวน์ เฮาส์
ในส่ วนนี้ เป็ นการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ฝ่ายการตลาดของโครงการบ้านทาวน์เฮาส์
โดยเป็ นข้อมูลที่เกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อโฆษณาที่ทางโครงการมีการเลือกใช้อยูใ่ นปั จจุบนั รวมถึ ง
เหตุผลที่เลื อกใช้สื่อโฆษณาประเภทดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึ งภาพรวมในการเลื อกใช้สื่อของฝ่ าย
การตลาดโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ ซึ่ งจะนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการสรุ ปและอภิปรายผลข้อมูล
ต่อไป
กลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูล ฝ่ ายการตลาดบ้านทาวน์เฮาส์จานวน 5 คน
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ตารางที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่างฝ่ ายการตลาดบ้านทาวน์เฮาส์
ลาดับ/รหัส
ID.1#1
ID.1#2
ID.1#3
ID.1#4
ID.1#5

เพศ
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย

องค์ กร
โครงการ A
โครงการ B
โครงการ C
โครงการ D
โครงการ E

ตาแหน่ งงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดชั้นสู ง
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการตลาด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
ผูจ้ ดั การแผนกการตลาด

4.1.1 สถานการณ์ ของธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์ (ทาวน์ เฮาส์ ) ในปั จจุบัน
ในส่ วนของการศึ ก ษาสถานการณ์ ภาพรวมในตลาดของธุ รกิ จ บ้า นทาวน์ เ ฮาส์ จากผล
การศึ กษาพบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มู ลส่ วนใหญ่ได้ให้รายละเอี ยดเกี่ ยวกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคของบ้านทาวน์เฮาส์
โดยแบ่งเป็ น ลักษณะกลุ่ มผูบ้ ริ โภคด้านประชากร ลักษณะภู มิลาเนา และลักษณะความต้องการ
รู ปแบบบ้านของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั รวมทั้งได้ให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการแข่งขัน และสถานการณ์ที่มี
การเปลี่ ยนแปลงในการเลื อกใช้สื่อจากอดี ตจนถึ งปั จจุบนั ของธุ รกิ จบ้านทาวน์เฮาส์ โดยสรุ ปเป็ น
หัวข้อได้ดงั นี้
1) ลักษณะกลุ่มผูบ้ ริ โภคด้านประชากร
สรุ ปลักษณะกลุ่มผูบ้ ริ โภคในตลาดอสังหาริ มทรัพย์ประเภททาวน์เฮาส์ ถือว่ายังมี
อัต ราการเติ บ โตที่ ย งั เป็ นที่ ส นใจของผู ้ป ระกอบการ โดยมี อ ัต ราการเติ บ โตขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง
เนื่ องจากยังเป็ นสิ นค้าที่ยงั เป็ นที่นิยมของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้น้อย และเป็ นกลุ่มที่เพิ่งเริ่ มชี วิต
การทางานที่แยกครอบครัวมาอยูด่ ว้ ยตนเองหรื อเป็ นกลุ่มคู่รักวัยรุ่ น (Young Couple) ที่มีความคิดว่า
ทาวน์เฮาส์เป็ นบ้านที่ดูเป็ นบ้านมากกว่าคอนโดมีเนี ยม และต้องการบ้านที่สร้างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
เนื่องจากต้องการที่จะย้ายจากบ้านเดิมเพื่อเข้าอยูอ่ าศัยในที่ใหม่ทนั ทีเพื่อประหยัดค่าใช่จ่าย โดยกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั และมีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่แตกต่างไม่เหมือนใคร มีความชอบ
ส่ วนตัว และต้องการสิ่ งที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง มีการหาข้อมูลประกอบการ
พิจารณาก่อนการซื้ อค่อนข้างมาก โดยหาข้อมูลส่ วนใหญ่ทางช่ องทางสื่ อดิ จิทลั มากยิ่งขึ้ น ดังนั้น
รู ป แบบบ้านทาวน์ เฮาส์ ในปั จจุ บนั จึ ง มี ก ารปรั บเปลี่ ยนให้สอดคล้องกับ ความต้องการของกลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภค โดยรู ปแบบบ้านที่มีการนาเสนอพื้นที่ใช้สอยที่สามารถใช้งานได้จริ งในทุกพื้นที่ และให้
ความสาคัญด้านราคาที่คุม้ ค่ามากกว่าการได้รับการตอบสนองทางด้านอารมณ์ ซึ่ งบ้านทาวน์เฮาส์ ยงั
เป็ นที่อยู่อาศัยประเภทที่ยงั มีความสาคัญ และยังเป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ในประเทศ
ไทยได้เป็ นอย่างดี ดังข้อมูลที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้วา่
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ยังเป็ นสิ นค้าที่ขาดไม่ได้แน่นอน เพราะยังเป็ นบ้านที่ดูเป็ นบ้านมากกว่าคอนโด แต่วา่ ราคา
ไม่ สู ง จนเกิ น ไปเลยจะเหมาะกับ กลุ่ ม ที่ ร ายได้ไ ม่ ม าก ถ้า คิ ด เป็ นเปอร์ เ ซ็ น ต์น่ า จะอยู่
ประมาณ 10 ถึง 20 เปอร์ เซ็ นต์และยังเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งการของตลาดอยู่ ถือว่าทาวน์เฮาส์ ยงั มี
อนาคตที่ดีสุดสาหรับประเทศไทยที่มีพ้ืนฐานที่ไม่สูงมาก (ID.1#1, สัมภาษณ์, 23 มกราคม
2559)
กลุ่มผูบ้ ริ โภคบ้านทาวน์เฮาส์ส่วนใหญ่ในปั จจุบนั มีลกั ษณะของครอบครัวที่เล็กลง
โดยมีการย้ายจากครอบครัวเดิมออกมาอยูอ่ าศัยด้วยตนเองกันมากขึ้น ดังผูใ้ ห้สัมภาษณ์รายหนึ่ งได้
กล่าวไว้วา่
ตลาดทาวน์เฮาส์ เป็ นตลาดที่เพื่อมวลชนอยู่แล้ว เพราะว่าระดับราคาสิ นค้าจะค่อนข้างต่ า
และสาหรับผูท้ ี่มีรายได้ค่อนข้างน้อย ดังนั้นภาพรวมตลาดจะเป็ นตลาดที่มีอตั ราการเติบโต
ขึ้นประมาณ 11% จากปี ที่ผา่ นมา ปี 58 เทียบปี 57 ซึ่ งขนาดครอบครัวรุ่ นใหม่คือจะเป็ น
ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น แล้วก็เป็ นประเภทคนหนุ่มสาวที่เดี๋ยวนี้ เขาก็จะไม่ค่อยแต่งงาน คือ
เป็ นโสดแบบโสดเทียมหมายถึงเป็ นพวก young couple เรี ยนจบมีหน้าที่การงานขึ้นมา
ระดับ หนึ่ ง ก็ อยากจะแยกครอบครั วมาแล้วแต่ ก็ ย งั ไม่ ไ ด้แ ต่ ง งานแต่ ก็ อยู่ด้วยกัน จะมี
ผูบ้ ริ โภคเป็ นกลุ่มนี้ ที่เป็ นกลุ่มครอบครัวที่ เล็กลงคนอายุน้อยลง” (ID.1#4, สัมภาษณ์ , 21
มีนาคม 2559)
2) ลักษณะภูมิลาเนา
กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายของทาวน์เฮาส์ คือกลุ่มผูท้ ี่อยูอ่ าศัยรอบๆ บริ เวณโครงการ
หมู่บา้ นทาวน์เฮาส์ ไม่เกิน 5 กิ โลเมตร เนื่ องจากพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมที่ยึดติด
กับการอยูอ่ าศัย การเลือกซื้ อบ้านจึงมีการเลือกซื้ อที่อยูอ่ าศัยในที่แห่ งใหม่ที่อยูไ่ ม่ไกลจากที่อยูอ่ าศัย
เดิ ม หรื อเลื อกทาเลที่อยู่ใกล้กบั ครอบครัว คนใกล้ชิด หรื อคนรู ้ จกั หรื อเป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีการ
เลื อกซื้ อที่ อยู่อาศัย ที่ อยู่ใ กล้ก ับ แหล่ ง ที่ ท างานของตน เพื่ อสะดวกในการเดิ นทางและประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้มากยิง่ ขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับผูใ้ ห้สัมภาษณ์ที่ได้กล่าวไว้วา่ ปั จจุบนั เดี๋ยวนี้ กลุ่มเป้ าหมาย
ของที่อยูอ่ าศัย เป็ นลักษณะแบบจีโอกราฟฟิ กดีมานด์ เป็ นสิ นค้าซึ่ งยึดติดกับทาเล คือคนจะซื้ อบ้าน
จะซื้ อในถิ่นที่ตนคุน้ เคยหรื อว่าอยูใ่ กล้บา้ นเดิม หรื อไม่ก็อิงตามแหล่งงานที่ทางานหรื อไม่ก็อิงตาม
บ้านแฟน” (ID.1#4, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
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3) ลักษณะความต้องการรู ปแบบบ้านของผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั
เนื่องจากกลุ่มผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ของบ้านทาวน์เฮาส์ คือกลุ่มที่เป็ นพนักงานบริ ษทั
ซึ่ งมีรูปแบบการดาเนิ นชี วิตที่ตอ้ งเร่ งรี บและใช้เวลาส่ วนใหญ่ในการทางาน และมีพฤติกรรมความ
ต้องการฟั งก์ชนั่ ต่ างๆ ของบ้า นที่ส ามารถใช้งานได้จริ ง และราคาต้องเหมาะสมกับรายได้ที่ตน
สามารถชาระได้ในแต่ละเดือน สาหรับด้านการดีไซน์ของบ้านผูบ้ ริ โภคมีความต้องการแบบบ้านที่
สอดคล้องกับรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของตน ฟั งก์ชนั่ ต่างๆ ภายในบ้านต้องสามารถใช้งานได้จริ ง
และเป็ นประโยชน์ต่อการใช้งานมากที่สุด โดยมีผใู ้ ห้สัมภาษณ์ รายหนึ่ งได้กล่าวไว้วา่ ทาวน์เฮาส์ 3
ชั้นซึ่ งเมื่อก่อนขายดีแต่ตอนนี้กลุ่มผูบ้ ริ โภคมองว่าชั้น 3 ไม่ได้ใช้ สมมติทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 3 ชั้นอยูท่ ี่
ราคาใกล้เคียงกัน ทาเลอยู่ห่างกันนิ ดหน่อย ผูบ้ ริ โภคกลับเลื อกทาวน์เฮาส์ 2 ชั้นเอาพื้นที่ดา้ นข้าง
เลือกแปลงมุมแทน (ID.1#2, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2559)
4) การแข่งขันภายในตลาด
การแข่งขันของกลุ่มธุ รกิจประเภททาวน์เฮาส์ในปั จจุบนั มีผปู ้ ระกอบการรายใหม่ๆ
เกิ ดขึ้นจานวนมาก ขนาดพื้นที่แต่ละโครงการจะเล็กลง ทาเลเริ่ มที่จะไกลออกไปจากตัวเมืองมาก
ขึ้นหรื อบางโครงการก็จาเป็ นต้องเข้าซอย เนื่ องจากราคาที่ดินมี การขยับตัวสู งขึ้นมาก ทาเลที่ติด
ถนนหรื อ อยู่ ใ นย่า นธุ ร กิ จ จึ ง ไม่ ส ามารถสร้ า งโครงการทาวน์ เ ฮาส์ ไ ด้เ พราะต้น ทุ น สู ง อี ก ทั้ง
กลุ่มเป้ าหมายของธุ รกิจดังกล่าวเป็ นผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ระดับล่างถึงระดับกลาง และความต้องการ
ซื้ อ ของผู บ้ ริ โ ภคจะค านึ ง ถึ ง เรื่ อ งของราคาเป็ นปั จ จัย หลัก การแข่ ง ขัน ทางการตลาดของบ้า น
ทาวน์เฮาส์ จึงมี ก ารแข่ง ขันกันที่ ระดับ ราคา ซึ่ งบ้านทาวน์ เฮาส์ ใ นราคาระดับ ล่ า ง จะมี อตั ราการ
แข่งขันที่ค่อนข้างรุ นแรงกว่าบ้านทาวน์เฮาส์ราคาระดับบน
สาหรับรู ปแบบบ้านได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย โดยในปั จจุบนั จะมี
การออกแบบบ้านเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยเน้นรู ปแบบที่สามารถใช้งานได้
จริ ง ลดฟั งก์ชนั่ หรื อสิ่ งอานวยความสะดวกที่ไม่จาเป็ นเพื่อเป็ นการลดต้นทุนในการก่ อสร้ างของ
ผู ้ป ระกอบการ เพื่ อ ที่ จ ะสามารถลดราคาขายให้ ใ นระดั บ ราคาที่ ผู ้บ ริ โภคยอมรั บ ได้ ซึ่ ง
ผูป้ ระกอบการบางรายจึ งเริ่ มปรับเปลี่ยนด้านการใช้วสั ดุ ในการก่อสร้าง โดยมีการใช้นวัตกรรมใน
การก่อสร้างให้รวดเร็ ว แข็งแรง และต้นทุนต่าลงกันมากขึ้น โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการรายใหญ่บาง
ราย มี โ รงงานที่ ส ามารถผลิ ต วัส ดุ ก่ อ สร้ า งเป็ นของตนเองท าให้ ไ ด้ร าคาต้น ทุ น ที่ ถู ก ลง หรื อ
ผูป้ ระกอบการบางรายได้มีการลดสิ่ งอานวยความสะดวกที่เป็ นสาธารณะของโครงการ เพื่อเป็ นการ
ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่ไม่จาเป็ นลง รวมทั้งเพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่ตอ้ งมี
การเรี ยกเก็บกับผูบ้ ริ โภคในอนาคต เช่น ไม่สร้ างสระว่ายน้ า ลดขนาดสวนสาธารณะให้พอเหมาะ
กับความต้องการของโครงการ เป็ นต้น โดยมีการเพิ่มสิ่ งอื่นเข้ามาทดแทนในส่ วนที่ลดงบประมาณ
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ดัง กล่ า ว เช่ น เพิ่ ม ห้องออกก าลัง กายในร่ ม เพิ่ ม เครื่ องเล่ นเด็ ก ในส่ วนสาธารณะ เป็ นต้น ทั้ง นี้
ผูป้ ระกอบการจะต้องทาการสารวจสิ่ งที่เป็ นสาธารณะหรื อส่ วนรวมให้ตรงกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุด ซึ่ งมีความสอดคล้องกับผูใ้ ห้สัมภาษณ์รายหนึ่งที่กล่าวไว้วา่
ยัง มี ก ารแข่ ง ขัน เรื่ อ ยๆ แต่ อาจจะเน้นไปทางด้า นราคาและรู ป ลัก ษณ์ หน้า ตาของบ้า น
มากกว่าเพราะด้านฟั งก์ชนั อาจจะยังดิ้นไม่ได้มาก เพราะมีกฎหมายที่ยงั จากัดและควบคุ ม
อยูค่ ่อนข้างเยอะ เช่นห้ามสร้างเกิน 40 เมตรเพราะฉะนั้นฟั งก์ชนั ภายในก็ยงั จะคล้ายๆหรื อ
เหมือนกันทุ กๆแบรนด์ อยู่ที่แล้วแต่แบรนด์ว่าจะดิ้นออกมาทางหน้าตาให้ดูโมเดิ ร์นขึ้ น
มากกว่าทาวน์เฮาส์ เมื่อก่อน หรื อทางด้านราคาที่บางผูป้ ระกอบการไปเน้นทางด้านวัสดุ
เช่ น ผนังสาเร็ จรู ป จะช่ วยในการลดต้นทุ นได้เยอะ เพราะว่าคนซื้ อค่อนข้างจะเน้นด้าน
ราคาเป็ นหลัก” (ID.1#1, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2559)
5) การเปลี่ยนแปลงในการเลือกใช้สื่อจากอดีตจนถึงปัจจุบนั
การเลือกใช้สื่อของฝ่ ายผูป้ ระกอบการในอดีตจะมีการใช้สื่อออฟไลน์เป็ นสื่ อหลัก
ในการทาการตลาด เช่ น ป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่ สื่ อสิ่ งพิมพ์ นิ ตยสาร ฯลฯ โดยวัสดุ ที่ใช้จะเป็ น
ผ้าดิบและใช้การเขียนข้อความลงไปเพื่อใช้ในการส่ งสารไปยังผูบ้ ริ โภค แต่ปัจจุบนั มีการใช้วสั ดุ ที่
ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น ทาให้สามารถเพิ่มรู ปภาพที่เสมือนรู ปบ้านจริ งลงไปในสื่ อ เพื่อ
สร้างการรับรู ้และกระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ดียงิ่ ขึ้น
สาหรับสื่ ออีกช่องทางหนึ่ งที่ผบู ้ ริ โภคมีการเลือกใช้กนั อย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั
นัน่ ก็คือสื่ อออนไลน์ ซึ่ งเป็ นช่ องทางสื่ อที่สามารถเข้าถึ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายได้รวดเร็ วและคล
อบคลุ มได้มากที่สุด ช่ องทางสื่ อออนไลน์ได้แก่ Facebook, Instargram และเว็บไซต์ต่างๆ โดย
ผูบ้ ริ โภคจะใช้ช่องทางสื่ อออนไลน์ในการหาข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจ และทาการเปรี ยบเทียบ
ข้อดีขอ้ เสี ยของแต่ละโครงการเพื่อให้ได้บา้ นที่ตรงกับความต้องการของตนมากที่สุด ดังนั้นการทา
การตลาดของผูป้ ระกอบการจึงต้องเพิ่มช่องทางด้านออนไลน์ให้ครอบคลุมกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
มากยิ่งขึ้น การตลาดในยุคปั จจุบนั จึงต้องการการบูรณาการในการใช้สื่อออฟไลน์และสื่ อออนไลน์
เข้าด้วยกัน เพื่อช่ วยในการสื่ อสารไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคให้เกิ ดการรับรู ้ และทัศนคติที่ดีต่อโครงการ
และช่วยกระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้เกิดการซื้ อในอนาคต
4.1.2 ปัญหาจากการสื่ อสารทางการตลาดและแนวทางในการแก้ ไข
จากการศึกษาผลที่ เกิ ดขึ้ นในปั จจุบนั ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเกี่ ยวกับปั ญหาที่ ผูป้ ระกอบการบ้าน
ทาวน์เฮาส์กาลังพบเจอพร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ที่
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เป็ นปั ญหาของธุ รกิจบ้านทาวน์เฮาส์ในปั จจุบนั ว่าเป็ นอย่างไร และวิธีของผูป้ ระกอบการได้เลือกใช้
ในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็ นหัวข้อดังนี้
1) การสื่ อสารเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้ าหมาย/ช่ องทางสื่ อที่ใช้คาดเคลื่อนกับพฤติกรรม
การเสพสื่ อของกลุ่มเป้ าหมาย
จากการแข่ ง ขัน ในตลาดบ้ า นทาวน์ เ ฮาส์ ที่ มี อ ัต ราที่ สู งขึ้ น การใช้ สื่ อของ
ผูป้ ระกอบการแต่ละรายจึงมีอตั ราที่สูงขึ้นตามเช่นกัน จึงทาให้เกิดปั ญหาสื่ อล้นตลาดทาให้ผบู ้ ริ โภค
ต้องเลื อกเปิ ดรั บสื่ อเฉพาะที่ ตนสนใจเพียงอย่า งเดี ยว โดยเฉพาะสื่ อออนไลน์ที่มีรูปแบบการท า
การตลาดด้วยการใช้วิธีสุ่มการโฆษณาในการสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภค ซึ่ งอาจจะทาให้การส่ งสารไป
ยังผูร้ ับสารกลุ่มที่เราต้องการมีความคลาดเคลื่อน และทาให้ผปู ้ ระกอบการเกิดปั ญหาในการเลือกใช้
สื่ อที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายได้นอ้ ยลง เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมีตวั เลือกในการเปิ ดรับ
สื่ อมากขึ้น ดังที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้วา่ บางครั้งใช้สื่อ Facebook จะเป็ นลักษณะ random (สุ่ ม)
ซึ่ งบางครั้งผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายไม่เห็ น บางครั้งอาจจะพลาดกันได้ คือสื่ อไม่สามารถครอบคลุ ม
ได้ตลอดเวลา (ID.1#3, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2559)
และปั ญหาที่เกิ ดจากการสื่ อสารข้อมูลไปยังผูบ้ ริ โภคที่อาจจะเกิ ดข้อผิดพลาดใน
ข้อมูล หรื อผิดกลุ่มเป้ าหมาย ดังที่ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ รายหนึ่ งได้กล่าวไว้ว่า ปั ญหาสาคัญก็น่าจะเป็ น
ทางด้านของช่องทางว่าวันนี้เราเข้าถึงเขาหรื อเปล่า เราก็เรื่ องของ message (ข้อความ) ที่เราสื่ อถึงเขา
ว่า message ที่สื่อไปถึงเขา สามารถเข้าถึงและตรงกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคหรื อเปล่า” (ID.1#4, สัมภาษณ์,
21 มีนาคม 2559)
แนวทางในการแก้ไข
การแก้ปัญหาด้านช่ องทางการสื่ อสารไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายได้ไม่เพียงพอ
เนื่ องจากสื่ อในตลาดปั จจุ บนั มีมากจนเกิ นไป การแก้ไขจึงควรแก้ที่ขอ้ ความหรื อรู ปแบบของสื่ อ
นั้นๆ ให้มีความสั้น กระชับ และตรงประเด็น โดยชู จุดขายให้ชดั เจนว่าจุดประสงค์ในการสื่ อสาร
ของเราคืออะไร เพื่อที่ผบู ้ ริ โภคจะได้เข้าใจในสิ่ งที่เราต้องการสื่ อได้ง่ายยิ่งขึ้น และมีการใช้ช่องทาง
สื่ อ ที่ ค ัดกรองกลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภคที่ ค าดว่า จะเป็ นกลุ่ ม เป้ า หมาย ด้ว ยการระบุ ข ้อมู ล ในการส่ ง ข้อ มู ล
ข่าวสารให้ตรงกับกลุ่มที่คาดว่าจะเป็ นผูบ้ ริ โภคเราให้ละเอียดมากยิง่ ขึ้น และปรับช่วงเวลาในการส่ ง
สารให้ตรงกับพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายให้มากยิ่งขึ้น ดังที่ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ รายหนึ่ งได้
กล่าวไว้วา่
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สิ่ งที่จะทาก็คือการสื่ อสารแบบนี้ ง่ายๆ โดยหน้าโครงการหรื อว่าเว็บไซต์ต่างๆ จะไม่โปรย
อะไรเยอะแยะ จะยิงตรงๆ อย่างตอนนี้ ก็ยิงตรงๆ ไปเลยว่า “3 ชั้นราคา 2.99 Good Price”
แบบกึ่งๆ ฮาร์ ดเซลล์ไปเลย ผูบ้ ริ โภคก็เลยโทรเข้ามากันเยอะ ขึ้นอยูก่ บั กลุ่มคนด้วยว่าเป็ น
อย่างไร ถ้าถามว่าแก้เกมส์ ยงั ไง ก็ตอ้ งบอกว่าก็ใช้วิธีการตรงๆ โดยชู ราคาขึ้นมาว่าเราจะ
ขายเท่าไหร่ (ID.1#2, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2559)
2) งบประมาณที่ใช้สื่อมีจานวนจากัด
ในการแข่งขันกันในตลาดของธุ รกิจบ้านทาวน์เฮาส์ ความได้เปรี ยบหรื อเสี ยเปรี ยบ
ที่จะเกิ ดขึ้นระหว่างผูป้ ระกอบการรายเล็กกับผูป้ ระกอบการรายใหญ่ ในการทาการตลาดคือเรื่ อง
ของงบประมาณที่ใช้ในการทาการตลาด เนื่ องจากบ้านทาวน์เฮาส์ เป็ นสิ นค้าที่มีความเกี่ ยวพันสู ง
ผูบ้ ริ โภคจึงจาเป็ นต้องหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการตัดสิ นใจซื้ อจากช่องทางของสื่ อ
ต่ า งๆ มากกว่ า สิ น ค้า ประเภทอื่ น ๆ การลงโฆษณาในสื่ อ ต่ า งๆ จึ ง ต้อ งมี ค วามครอบคลุ ม ให้
กลุ่มเป้ าหมายเกิดการรับรู ้ได้มากที่สุด
ปั ญหาดัง กล่ า วจึ ง เป็ นปั จจัย ที่ ส าคัญของผูป้ ระกอบการรายย่อ ยที่ ต้องค านึ ง ถึ ง
งบประมาณในการใช้สื่ อเข้า มาเป็ นปั จจัยที่ สาคัญในการทาการตลาด เนื่ องจากจาเป็ นที่จะต้อง
จัดสรรเลือกใช้ช่องทางสื่ อที่เหมาะสมและคุม้ ค่าแก่การลงทุนให้มากที่สุด โดยเฉพาะช่องทางด้าน
สื่ อออนไลน์ที่จะต้องเลือกช่วงเวลาให้ตรงกับการใช้งานของกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
ในการใช้สื่อได้ดีที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับผูใ้ ห้สัมภาษณ์รายหนึ่งที่ได้กล่าวไว้วา่
ปั ญหาด้านการสื่ อสารที่อาจจะเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้มากแค่ไหน จะต้องขึ้นอยูก่ บั งบประมาณ
ของโครงการด้วย อย่า งสื่ อเว็บ ไซต์ก็จะมี เยอะมาก แต่ ละเว็บ ก็ จะมี ขอ้ ดี ขอ้ เสี ย ต่ างกัน
ออกไป บางครั้งผูบ้ ริ โภคที่เข้าไปดูสื่อเว็บของเรา แม้วา่ บางครั้งเราใช้สื่ออันนี้ กบั คนกลุ่มนี้
ที่ ค าดว่ า จะเป็ นกลุ่ ม เป้ า หมาย แต่ ก ลับ กลายเป็ นว่า สื่ อ อี ก เว็บ หนึ่ งอาจจะมี ผู ้บ ริ โ ภค
กลุ่ มเป้ าหมายเข้าไปมากกว่า ก็อาจทาให้เราเสี ยเม็ดเงิ นตรงจุ ดนี้ ไปเยอะกว่า (ID.1#3,
สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2559)
แนวทางในการแก้ไข
การแก้ ไ ขปั ญหาเรื่ องของงบประมาณที่ ใ ช้ ใ นการลงสื่ อโฆษณามี จ ากั ด
ผูป้ ระกอบการมีวธิ ี แก้ไขด้วยการนาข้อมูลการเลือกใช้สื่อที่เคยใช้ทาการตลาดในอดีตมาวิเคราะห์วา่
สื่ อช่ องทางไหนมีประสิ ทธิ ภาพมากที่ สุด เพื่อที่จะเพื่อปริ มาณในการใช้สื่อของช่ องทางนั้นๆ ให้
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มากยิง่ ขึ้น และตัดทอนช่องทางสื่ อที่ไม่ได้ผลในการสื่ อสารให้ลดน้อยลง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การทาการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้มากยิง่ ขึ้น ดังที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้วา่
การแก้ไขก็คือจะไม่ทุ่มเม็ดเงินลงไป แต่จะมีการสอบถามกับทีมงานว่าสื่ ออันไหนดีสุด เรา
ก็จะนาเอาข้อมูลมานัง่ ดู ในไตรมาสแรกว่าเป็ นอย่างไร พอได้ขอ้ มูลจากไตรมาสและก็จะ
สร้ างกรอบในการวางแผนการตลาดครั้งต่อไป ว่าเม็ดเงิ นต่อไปเราจะใช้กบั สื่ ออะไรบ้าง
โดยจะเลือกใช้สื่อที่ได้ผลที่สุด (ID.1#3, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2559)
การให้ ค วามส าคัญ กับ ช่ ว งเวลาในการสื่ อ สารก็ ถื อ เป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญ ต่ อ การท า
การตลาด เนื่ องจากพฤติกรรมในการเปิ ดรั บสื่ อของผูบ้ ริ โภคมี ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน จึ งจะต้องมี
การศึกษาพฤติกรรมเหล่านี้อย่างถี่ถว้ น เพื่อที่จะสามารถสื่ อสารได้ตรงกับช่วงเวลาในการรับสื่ อของ
กลุ่มเป้ าหมาย ดังที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์รายหนึ่งได้กล่าวไว้วา่
อย่างบางวันก็เลือกช่วงเวลาส่ ง SMS ส่ ง E-mail เช่น ช่ วงเที่ยงหลังจากที่ทานข้าวเสร็ จ
หรื อช่ วงใกล้เลิ ก งานผู บ้ ริ โ ภคจะได้มี เวลาอ่ า นของเรามากขึ้ น จริ ง ๆ ก็ เ ป็ นการใช้สื่ อ
ช่องทางเดิมแต่เราเปลี่ ยนช่ วงเวลา อย่างวันเสาร์ อาทิตย์ผูบ้ ริ โภคอาจจะเปิ ดดู ข่าวสารน้อย
เราก็จะไม่ส่ง แต่จะไปส่ งช่วงวันธรรมดาที่ทางานเพราะอาจจะมีโอกาสเปิ ดดู ได้มากกว่า
เป็ นต้น (ID.1#5, สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 2559)
3) ปั ญหาการกูเ้ งินของผูบ้ ริ โภค
ปั ญ หาที่ ส าคัญ ของผู ้บ ริ โ ภคบ้า นทาวน์ เ ฮาส์ ที่ ผู ้ป ระกอบการส่ ว นใหญ่ ก าลัง
ประสบปั ญหาดังกล่าว นัน่ คือปั ญหาด้านการกูเ้ งินในการซื้ อบ้านของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งแม้วา่ ผูบ้ ริ โภคจะ
มีความต้องการที่จะซื้ อบ้านทาวน์เฮาส์ ดงั กล่าว โดยผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ที่มีรายได้เพียงพอในการกู้
เงินจากธนาคาร แต่ไม่ทราบถึ งปริ มาณหนี้ สินที่ตนมีอยู่ จึงทาให้ไม่สามารถกู้เงิ นจากธนาคารใน
การกูซ้ ้ื อบ้านได้ จึงทาให้เกิดการจองกูซ้ ้ื อบ้านไม่ผา่ นกันเป็ นจานวนมาก ดังที่ ID.1#3 ได้กล่าวไว้วา่
ปั จจุ บ นั คนเป็ นหนี้ กนั เยอะมากถึ ง แม้ว่า จะมี เงิ นเดื อนประมาณ 60,000 บาท มีรายได้
ครอบครัวหลายแสนบาท สามารถกูเ้ งินซื้ อบ้าน 2-3 ล้านบาทได้แบบสบายๆ ในการผ่อน
แต่ ณ ปั จจุบนั ไม่สามารถผ่อนได้เพราะทุกคนติดแบล็คลิ สต์ (black list) หรื อไม่ก็ติด
เครดิตบูโร (credit bureau) คือมีหนี้ สินเยอะจนไม่สามารถซื้ อบ้านได้ แต่เขาไม่รู้ตวั คน
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ส่ วนมากไม่รู้ตวั ว่ามีหนี้สินอะไรบ้าง ทั้งผ่อนรถ ผ่อนบัตรเครดิต... ซึ่ งทาให้ผบู ้ ริ โภคถึงซื้ อ
ไม่ได้ท้ งั ๆ ที่มีรายได้ที่สูง (ID.1#3, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2559)
แนวทางในการแก้ไข
ปั ญหาที่เกิดจากการที่ผบู ้ ริ โภคกูธ้ นาคารเพื่อซื้ อบ้านไม่ผา่ น ซึ่ งอาจจะเกิดจากการ
ที่ผบู ้ ริ โภคถูกแบล็คลิสต์จากธนาคาร หรื อผูบ้ ริ โภคมีหนี้ สินจากการผ่อนสิ นค้าอื่นๆ จนเกิดวงเงินที่
ทางธนาคารได้ให้ไว้ การแก้ไขของผูป้ ระกอบการจะใช้วิธีการให้พนักงานขายได้ทาการตรวจสอบ
ข้อมู ลผูบ้ ริ โภคทุ กรายก่ อนวางจองบ้าน โดยบางครั้ งอาจจะมี การโทรตรวจสอบกับทางธนาคาร
โดยตรงเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าผูบ้ ริ โภคท่านนี้ สามารถกูซ้ ้ื อบ้านได้ หรื อหากไม่สามารถกูซ้ ้ื อบ้าน
ได้ดว้ ยตัวผูบ้ ริ โภคคนเดี ยว ทางพนักงานขายก็จะมี การให้คาแนะนาในการแก้ไขหนี้ สินดังกล่าว
เช่น ให้วิธีการกูร้ ่ วมกับผูอ้ ื่นเพื่อให้ได้วงเงินที่มากขึ้น หรื อการปลดหนี้ สินส่ วนที่น่าจะปลดได้ง่าย
เพื่อให้วงเงินที่สามารถใช้ได้เพิม่ ขึ้น
4) ปั ญหาที่เกิดขึ้นภายในโครงการ
ราคาขายของบ้านทาวน์เฮาส์จะถูกกาหนดจากต้นทุนรวมจากการก่อสร้าง อาทิเช่น
ค่าที่ดิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ค่าแรงงาน ค่าดาเนิ นงานในการขายและการตลาด ฯลฯ แต่
ด้วยกลุ่ มผูบ้ ริ โภคบ้า นทาวน์เฮาส์ จะเป็ นกลุ่ มที่ มีรายได้น้อย ราคาขายของบ้านทาวน์เฮาส์ จึงไม่
สามารถที่จะขายในราคาสู งเกิดกาลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคได้ บางโครงการจึงจาเป็ นที่จะต้องลดต้นทุน
ด้วยการลดขนาดพื้นที่ ส่วนรวม หรื อสิ่ งอานวยความสะดวกของสาธารณะให้เล็กลง เช่ น การไม่
สร้างสระว่ายน้ า การลดขนาดสวนสาธารณะให้พอเหมาะกับโครงการ เป็ นต้น เพื่อให้ตน้ ทุนถูกลง
และสามารถขายในราคาที่ตลาดต้องการได้ ดังที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์รายหนึ่งได้กล่าวไว้วา่
ที่เป็ นปั ญหาเลยคือเรื่ องของสาธาณู ปโภคส่ วนกลางไม่ค่อยดี เพราะโครงการจะเน้นแบบ
บ้านเป็ นหลัก หากเพิ่มสาธารณู ปโภคเข้าไปจะทาให้ตน้ ทุนต่อบ้านต่อหลังจะแพงขึ้น ซึ่ ง
ทาวน์เฮาส์ ถ้าไม่จาเป็ นไม่อยากจะไปแตะเรื่ องราคามาก เพราะว่าถ้าราคาสู งเกินไปจะทา
ให้ สู้ คู่ แ ข่ ง ไม่ ค่ อยไหวแน่ ๆ อยู่แ ล้วและคนก็ ย งั รั บ รู ้ ว่า ทาวน์ เ ฮาส์ มี ค วามเป็ นส่ ว นตัว
ค่อนข้างน้อยอะไรประมาณนี้ ซะมากกว่า จึงต้องพยายามสื่ อสารจุดเด่นที่มีอะไรที่มากกว่า
จึ ง จะต้องสื่ อสารให้เห็ นถึ ง สิ่ ง ที่ ม าทดแทนอย่า งเช่ นโครงการเรามี ถ นนใหญ่ มี ถ นนที่
ค่อนข้างกว้างกว่าโครงการอื่นๆ(ID.1#1, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2559)
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แนวทางในการแก้ไข
ผูป้ ระกอบการได้ใช้วิธีการนาจุดขายของตัวสิ นค้ามาลดความสาคัญของปั ญหา
พื้ น ที่ ส่ ว นกลาง โดยท าการตลาดเน้น ตัว ฟั ง ก์ ชั่น ที่ ผู ้บ ริ โ ภคจะได้เ พิ่ ม มากกว่า ที่ จ ะได้รั บ จาก
โครงการของคู่แข่ง อาทิเช่น สามารถจอดรถได้ 2 คัน หรื อหน้าบ้านกว้างกว่าโครงการอื่นๆ เป็ นต้น
รวมทั้ง ได้เ พิ่ ม สิ่ ง อานวยความสะดวกหรื อ สถานที่ ส าธารณะที่ มี ค วามเหมาะสมและผูบ้ ริ โ ภค
สามารถใช้ประโยชน์ได้จริ ง เช่ น เพิ่มห้องออกกาลังกาย เพิ่มเครื่ องเล่นเด็กเล่นในสวนสาธารณะ
ของหมู่บา้ น เป็ นต้น ซึ่ งช่ วยทดแทนและเป็ นการลดต้นทุนในการก่อสร้ างเพื่อให้สามารถขายใน
ราคาที่เหมาะสมกับกาลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคดังกล่าว
สรุ ปปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ นในปั จ จุ บ ัน ด้ว ยเศรษฐกิ จ ที่ เ พิ่ ง กลับ มาฟื้ นตัว หลัง จาก
เศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวจากสภาวะทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปี ที่ผา่ นมา ผูบ้ ริ โภคยังมีอตั ราการใช้
จ่ายที่รัดกุมและจากัดการซื้ อในกลุ่มสิ นค้าที่มีค่าใช้จ่ายสู ง และปั ญหาการสื่ อสารที่ยงั ไม่เข้าถึงกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคที่ แท้จริ ง คื อกลุ่ ม ที่ มีก าลัง ซื้ อและมี ค วามพร้ อมที่ จะซื้ อบ้า นที่ อยู่อาศัย ซึ่ ง แม้ว่า จะเป็ น
กลุ่ มเป้ าหมายที่ เราต้องการแต่ผูบ้ ริ โภคอาจจะยังไม่มีความต้องการที่ อยากซื้ อ หรื อยังไม่มีความ
จาเป็ นที่อยากจะได้บา้ นหลังใหม่และอาศัยบ้านหลังเดิมอยู่ รวมทั้งผูบ้ ริ โภคบางกลุ่มยังมีทศั นคติต่อ
ทาวน์เฮาส์ ว่าเป็ นบ้านที่มีความเป็ นส่ วนตัวค่อนข้างน้อย เนื่ องจากมีกาแพงที่ติดกับบ้านหลังอื่นๆ
แต่ จ ากปั ญ หาดัง กล่ า วก็ ท าให้ ผู ป้ ระกอบการหลายรายได้มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบในการท า
การตลาด เพื่อดึงดูดความสนใจผูบ้ ริ โภคโดยเน้นเอาจุดขายของตัวสิ นค้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
คุม้ ค่าที่ผบู ้ ริ โภคจะได้รับ
แต่ยงั มีปัจจัยอื่นๆ ที่มีความเกี่ ยวข้องที่ไม่ได้เกิ ดจากปั ญหาภายในโครงการเพียง
อย่างเดียวโดยเป็ นปั ญหาที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิ จที่เกิ ดขึ้นในปั จจุบนั ที่มีการชะลอตัวของความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคลดลง จากการที่ผูบ้ ริ โภคใช้เวลาในการพิจารณาและตัดสิ นใจที่ ซ้ื อสิ นค้าที่
ราคาสู งมากยิง่ ขึ้น ดังข้อมูลที่ได้จากผูส้ ัมภาษณ์รายหนึ่งที่กล่าวไว้วา่
ปัจจัยหลักๆ น่าจะอยูเ่ รื่ องของคุณภาพในภาพของแม็คโครมากกว่า ภาวะที่ตอนนี้ เจอก็คือ
ในเรื่ องของดีมานด์ถูกชะลอตัวลง ซึ่ งซับพลายยังคงอยูใ่ นตลาด แต่ความต้องการในตลาด
มีความชะลอตัวลง โดยดูได้จากยอดแวะลดลงอัตราในการตัดสิ นใจจองแม้ไม่ได้ลดลง...
โดยน่าจะเป็ นในสภาพของเศรษฐกิจ (ID.1#4, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
4.1.3 ประเภทสื่ อและเหตุผลในการเลือกใช้ สื่อโฆษณา
จากผลการศึกษาที่เกี่ ยวกับประเภทสื่ อที่ฝ่ายการตลาดโครงการได้เลื อกใช้ในการทาการ
สื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ทราบถึงแนวทางที่ฝ่ายการตลาดแต่ละโครงการได้เลือกใช้ในปั จจุบนั
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ว่ามีการเลื อกใช้สื่อโฆษณาแต่ละประเภทและเหตุผลในการเลือกใช้สื่อดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็ น
หัวข้อดังนี้
1) สื่ อป้ายโฆษณา
ผูป้ ระกอบการมี เหตุ ผลที่เลื อกใช้สื่ อป้ ายโฆษณาเนื่ องจากบ้านทาวน์เ ฮาส์ เป็ น
สิ นค้าที่ติดอยู่กบั ที่ ผูบ้ ริ โภคต้องเดิ นทางเข้ามาดู สินค้าแทนการที่เรานาสิ นค้าออกไปขาย โดยมี
จุ ดประสงค์ที่ เลื อกใช้สื่อป้ ายเพื่อใช้ใ นการบอกทางผูบ้ ริ โภคให้เดิ นทางมายังโครงการได้อย่า ง
ถูกต้อง และผูบ้ ริ โภคของบ้านทาวน์เฮาส์ส่วนใหญ่จะเป็ นผูท้ ี่อยูอ่ าศัยในบริ เวณพื้นที่น้ นั ไม่เกินรัศมี
5 กิโลเมตร เนื่ องจากพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะนิ ยมหาที่พกั อาศัยใกล้กบั แหล่งที่พกั เดิมของ
ตน สื่ อ ป้ า ยจึ ง มี ผ ลในการสร้ า งภาพลัก ษณ์ ที่ ดีใ ห้ ก ับ แบรนด์ข องสิ น ค้า และช่ วยกระตุ ้นความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคให้เกิดการซื้ อในอนาคต ซึ่ งมีผใู ้ ห้สัมภาษณ์ได้ให้ขอ้ มูลที่น่าสนใจไว้วา่
หลักๆ ก็มีสื่อป้ าย ถื อเป็ นอันดับแรกที่ตอ้ งหาทาเลต้องครอบคลุ ม 5 กิ โลเมตรเพื่อให้คน
แถวนั้นเห็ น เพราะคนที่ ซ้ื อบ้านเป็ นคนที่ อยู่ในละแวกนั้น หรื อในบริ เวณนั้น จึงทาเพื่อ
ตอกย้ าให้คนแถวนั้นได้รับรู ้ เผื่อวันหนึ่ งถ้าเขาอยากซื้ อขึ้นมาเขาก็จะได้เลือกเรา หรื อถ้า
เผื่อคนรู ้ จกั ของคนเท่านั้นเขาอยากซื้ อเค้าก็จะได้ช่วยบอกต่อ” (ID.1#2, สัมภาษณ์ , 28
มกราคม 2559)
2) สื่ อดิจิทลั
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั จะนิยมใช้ช่องทางสื่ อดิจิทลั ในการติดตามข่าวสาร หรื อ
หาข้อมูลในอัตราที่เพิ่มขึ้นกว่าในอดีต เนื่องจากสื่ อช่องทางดังกล่าวสามารถใช้งานและเข้าถึงได้ง่าย
กว่าสื่ ออื่นๆ ในปั จจุบนั โดยผูบ้ ริ โภคจะหาข้อมูลเปรี ยบเทียบของบ้านทาวน์เฮาส์ แต่ละโครงการ
ก่อนที่จะเดิ นทางไปดู สถานที่จริ งเพื่อประหยัดเวลา และผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมที่ให้ความน่าเชื่ อถื อ
กับบุคคลที่สามที่พูดถึงข้อดีและข้อเสี ยของโครงการ ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่จึงใช้สื่อดิจิทลั ในการ
สื่ อสารข้อมูลต่างๆ ไปยังผูบ้ ริ โภคมากยิ่งขึ้น เช่น Facebook, Twitter, Instargram, YouTube และ
เว็บรี ววิ ต่างๆ เป็ นต้น ซึ่ งช่องทางสื่ อดิจิทลั ยังถือว่าเป็ นช่องทางที่ประหยัดค่าใช้จ่าย และสื่ อสารไป
ยังผูบ้ ริ โภคได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถเลือกการเข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายที่เราต้องการได้
มากกว่าสื่ อชนิดอื่นๆ ซึ่ งสอดคล้องกับข้อมูลจากผูใ้ ห้สัมภาษณ์รายหนึ่งที่ได้กล่าวไว้วา่
เว็บไซต์ดีอยูอ่ ย่างคือสามารถใส่ รายละเอียดได้เยอะขึ้น เพราะคนมีเวลานัง่ อ่านได้มากขึ้น
ส่ วน Facebook ก็ช่วยให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ในวงกว้างเป็ นแมสเลยจริ งๆ โดยจะเลือกไปลง
ในสื่ อที่ผบู ้ ริ โภคใช้เยอะๆ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเข้าถึงได้ง่ายส่ วนเว็บรี วิวจะเป็ นการที่มือที่สาม
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เขาจะพูดถึงรายละเอียดโครงการ โดยการเปรี ยบเทียบข้อดีขอ้ เสี ย ว่าที่นี่มีอะไรดีอะไรไม่ดี
เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจที่ดีตวั หนึ่ ง เหมือนเพื่อนบอกเพื่อน คือแทนที่ โครงการจะไป
บอกผูบ้ ริ โภคว่าอะไรดีอะไรไม่ดี แต่ผบู ้ ริ โภคไม่เชื่ อ ผูบ้ ริ โภคจะไปเชื่ อมือที่สามมากกว่า”
(ID.1#4, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
3) สื่ อบุคคล
สื่ อบุคคลหมายถึงข้อมูลที่ผบู ้ ริ โภคได้รับจากบุคคลต่างๆ ที่ผบู ้ ริ โภครู ้จกั เช่น ญาติ
พี่น้อง เพื่ อน บุค คลที่มี ชื่อเสี ยง บุคคลที่ใ กล้ชิดสนิ ทสนม เป็ นต้น ซึ่ งรวมถึ งข้อมู ลที่ ได้รับจาก
พนักงานขายของโครงการที่สามารถให้ขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นใจซื้ อได้เป็ นอย่างดี ผูบ้ ริ โภคก็จะ
มีความเชื่อถือในข้อมูลที่ได้รับดังกล่าวมากกว่าการได้รับข้อมูลจากสื่ ออื่นๆ โดยสื่ อบุคคลเป็ นสื่ อที่
สร้างการรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคให้เกิดความเชื่ อมัน่ ในโครงการได้เป็ นอย่างดี โดยสื่ อบุคคล
จึ ง เป็ นสื่ อที่ สามารถช่ วยในการประชาสัมพันธ์ รายละเอี ย ดของโครงการให้ก ับ ผูบ้ ริ โภคใหม่ ที่
ต้องการหาข้อมูลในการประกอบการตัดสิ นใจซื้ อได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งในปั จจุบนั แต่ละโครงการได้มี
การทาการตลาดกับสื่ อประเภทดังกล่าวนี้ โดยมีการให้รางวัลกับผูท้ ี่แนะนาหรื อบอกต่อผูบ้ ริ โภค
กลุ่มเป้ าหมายแบ่งออกเป็ น 2 วิธีคือ 1) สามารถแนะนาให้ผบู ้ ริ โภคมาเยี่ยมชมโครงการ 2) สามารถ
แนะนาผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายให้ซ้ื อบ้านในโครงการ ซึ่ งวิธีดงั กล่าวสามารถจูงใจให้กบั ผูท้ ี่สนใจได้
ทาการแนะนาหรื อบอกต่อไปยังผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท้ ี่อยู่ใน
โครงการดังกล่าวอยูก่ ่อนแล้ว ซึ่ งกลุ่มนี้ จะเป็ นผูท้ ี่ให้ขอ้ มูลที่น่าเชื่ อถือ และสามารถจูงใจผูบ้ ริ โภค
กลุ่มเป้ าหมายให้มาเยี่ยมชมโครงการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังที่ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้วา่ ถ้า
เซลล์อาจจะเชื่อแค่ครึ่ งๆ เพราะรู ้วา่ เซลล์เน้นขายของอาจจะมีหลอกลวงก็ได้ แต่ถา้ เป็ นพ่อแม่พี่นอ้ ง
บอก ก็จะมี ความไว้เนื้ อเชื่ อใจได้ดีกว่า เคยมี ผูบ้ ริ โภคท่านหนึ่ งที่ มาซื้ อของโครงการ โดยเขาพา
เพื่อนมาซื้ อ 10 หลังเลยก็มี (ID.1#1, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2559)
4) สื่ อไดเร็ คเมล์
เหตุผลที่เลื อกใช้สื่อไดเร็ คเมล์ คือ เป็ นการช่ วยดึ งดู ดความสนใจของผูบ้ ริ โภคที่
เคยเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ ถือว่าเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่มีศกั ยภาพในการซื้ อกับเรา
มากที่สุด เนื่องจากผูท้ ี่เคยเข้ามาเยีย่ มชมโครงการดังกล่าวถือได้วา่ น่าจะเป็ นผูท้ ี่มีความสนใจที่จะซื้ อ
บ้าน และเป็ นผูท้ ี่น่าจะมีความพอใจในโครงการในระดับหนึ่ ง ดังนั้นไดเร็ คเมล์จะทาหน้าที่ในการ
เชิญชวนด้วยโปรโมชัน่ ที่พิเศษกว่าข้อเสนอที่ให้กบั บุคคลกลุ่มนี้ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการปิ ดการ
ขายได้มากยิง่ ขึ้นโดยมีผใู ้ ห้สัมภาษณ์รายหนึ่งได้กล่าวไว้วา่
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ไดเร็ คเมล์จะใช้สาหรับผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาเยีย่ มชมแล้วดึงให้เข้ากลับมาอีกครั้งโดยจะมีขอ้ มูล
ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้เก็บไว้หลายปี มาก และในทุกๆ ไตรมาสก็จะให้ฝ่ายขายโทรกลับไปหา
ผูบ้ ริ โ ภคสอบถามว่า ได้บ ้า นหรื อ ยัง แล้ว ก็ ส กรี น จนถึ ง ขั้น ใช้สื่ อไดเร็ ค เมล์ เพื่ อ จะได้
รั บทราบว่าผูบ้ ริ โภครายนี้ ยงั ไม่ได้มีบา้ นกาลังเซอร์ เวย์อยู่ก็ ทาการใช้โปรโมชัน่ ในการ
ดึงดูดความสนใจโดยอธิ บายว่าโครงการมีเงื่อนไขพิเศษอะไรมอบให้ หากคุณกลับมาเยี่ยม
ชมอีกครั้งหนึ่ง (ID.1#3, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2559)
5) สื่ อ SMS/สื่ อเทเลมาร์ เก็ตติ้ง
เหตุผลที่เลือกใช้สื่อ SMS และเทเลมาร์ เก็ตติ้งคือช่ วยในการเชิ ญชวนมาเยี่ยมชม
โครงการ และกระตุน้ ความต้องการผูบ้ ริ โภคด้วยการแจ้งโปรโมชัน่ หรื อแคมเปญต่างๆ ไปยังกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคจากฐานข้อมูลของผูบ้ ริ โภคของที่เคยมาเยี่ยมชมโครงการ หรื อเคยเยี่ยมชมตามบูธของ
โครงการในสถานที่ ต่า งๆ ซึ่ งเป็ นข้อมู ลที่ เก็บ รวบรวมโดยแบ่ง รายละเอี ยดตามความต้องการที่
ผูบ้ ริ โภคได้กรอกข้อมูลไว้ โดยเฉพาะกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เคยมาเยี่ยมชมโครงการมาก่อน ซึ่ งกลุ่มนี้ ถือ
เป็ นกลุ่มที่มีสิทธิ ที่จะตัดสิ นใจซื้ อบ้านได้สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ ดังนั้นสื่ อดังกล่าวนี้จะใช้ในการจูงใจด้วย
การเชิ ญชวนให้ผู บ้ ริ โภคได้ก ลับ มาเยี่ ย มชมโครงการอี ก ครั้ ง เพื่ อ รั บ ข้อเสนอพิ เศษที่ จ ะได้รั บ
มากกว่าผูบ้ ริ โภคกลุ่มอื่นๆ ซึ่ งสอดคล้องกับผูใ้ ห้สัมภาษณ์ที่กล่าวไว้วา่
สื่ อ sms ก็ส่งจากฐานข้อมูลผูบ้ ริ โภคที่มีคนที่เขาเคยเข้ามาแวะชมโครงการก็จะมีพวกเก็บ
ข้อมูลชื่ อที่อยูเ่ อาไว้ โดยแบ่งจากความต้องการที่เป็ นรายละเอียดที่ผบู ้ ริ โภคกรอกเอาไว้…
ซึ่ งผูบ้ ริ โภคเหล่านี้จะเป็ นผูบ้ ริ โภคที่ค่อนข้างจะมีสิทธิ น่าจะซื้ อสู ง เพราะเขาอุตส่ าห์เดินเข้า
มาชมโครงการ แสดงว่าเขาต้องมีความต้องการที่จะซื้ อบ้าน ไม่วา่ จะซื้ อใน 3 เดือน 6 เดือน
หรื อปี หน้าแต่ก็คือมีแนวโน้มในการที่จะซื้ อบ้านในอนาคตอันใกล้ (ID.1#1, สัมภาษณ์, 23
มกราคม 2559)
อย่า งไรก็ ต าม ก็ ย งั มี ผู ท้ ี่ ไ ม่ เ ห็ นด้ว ยกับ ช่ อ งทางดัง กล่ า วนี้ โดยเห็ น ว่า ผลที่ ไ ด้
กลับมาจากการใช้สื่อช่องทางนี้ได้ค่อนข้างน้อย ผูบ้ ริ โภคลดความสนใจจากสื่ อข้อความ sms แต่ไป
สนใจสื่ อช่องทางที่เป็ นสื่ อข้อความเหมือนกันอย่างสื่ อไลน์ (line) แทน ดังที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์รายหนึ่ง
ได้กล่าวไว้ว่า ต่อไป SMS ไม่ได้ผล คือได้แค่รับรู ้ แต่ถามว่าจองหรื อไม่ คาตอบคือค่อนข้างน้อย
กลายเป็ น junk หมดแล้วสมัยนี้ ก็เปลี่ยนไปตามเทรนด์ ถ้าตอนนี้ ทาก็น่าจะเป็ นสื่ อไลน์ก็จะมีใช้บา้ ง
(ID.1#2, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2559)
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6) สื่ อแจกใบปลิว ออกบูธ
เหตุผลที่เลือกใช้สื่อใบปลิว ออกบูท คือใช้ในการประชาสัมพันธ์เปิ ดตัวโครงการ
แจ้งโปรโมชัน่ และเชิ ญชวนให้ผูบ้ ริ โภคที่อยู่ห่างไกลออกไป ได้ทดลองเข้าไปชมบรรยากาศใน
โครงการซึ่ งเป็ นการขยายกลุ่มเป้ าหมายให้กว้างมากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานที่เป็ นเกี่ยวกับด้าน
แสดงสิ นค้าโครงการบ้านจัดสรร เช่ น งานมหกรรมบ้านและคอนโด เป็ นต้น ซึ่ งผูบ้ ริ โภคที่มาเดิ น
ชมที่ งานดังกล่ าวจะเป็ นกลุ่ มผูบ้ ริ โภคที่ มีแนวโน้มในการซื้ อบ้านใหม่สูง ดังที่ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ได้
กล่าวไว้ว่า ใบปลิว แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ 1) ในพื้นที่รอบรอบ 5 กิ โลเมตรโดยในหมู่บา้ นเก่าๆจะ
พยายามส่ งตามหมู่บา้ นนั้นให้หมด เพื่อให้เขารู ้วา่ ตรงจุดนี้ มีโครงการเปิ ดใหม่ และ 2) ทาให้เป็ นแม
สมากขึ้นพวกรถไฟฟ้าห้างสรรพสิ นค้าต่างๆ สร้างกลุ่มให้กว้างขึ้น (ID.1#2, สัมภาษณ์, 28 มกราคม
2559)
สมัย นี้ พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคเขาจะไม่ ค่ อยเข้า มาหาเรา โดยเราต้องเข้าไปหาเขาเองด้ว ย
ใบปลิวกับบูธที่ออกไปตามที่ต่างๆ โดยจะมีทีมงานไปตามจุดสาคัญสาคัญแจกใบปลิว ซึ่ ง
การออกบูธกับการแจกใบปลิวไม่ได้ตอ้ งการปิ ดการขาย แต่ตอ้ งการแค่ประชาสัมพันธ์ให้รู้
ว่ามีโครงการอยูท่ ี่นี่ และต้องการอยากให้คุณเข้ามาดู เป็ นการดึ งคนที่อยู่รอบนอกที่ยงั ไม่
รู ้จกั โครงการให้เข้ามาหาเรา (ID.1#3, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2559)
7) สื่ อสิ่ งพิมพ์ (หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร)
ธุ ร กิ จ บ้า นทาวน์ เ ฮาส์ ใ นปั จ จุ บ ัน เริ่ ม มี ก ารใช้สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ใ นอัต ราที่ ล ดลงตาม
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ก็ยงั มีบางโครงการที่เลือกใช้สื่อช่องทางนี้ ในบางครั้ง โดย
มีการเลือกเฉพาะช่องทางสื่ อที่ตรงกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายสนใจเท่านั้น เช่น สื่ อนิ ตยสารเฉพาะที่
เกี่ ยวกับบ้านจัดสรร หรื อหนังสื อพิมพ์ที่เกี่ยวกับข่าวอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นเพียงการเติม
เต็มช่องทางในการสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภคให้ครอบคลุมเพิ่มมากยิง่ ขึ้น
4.1.4 ประเภทสื่ อทีค่ าดว่ ามีผลต่ อการรับรู้ และทัศนคติของผู้บริ โภค
ในส่ วนของผลการศึกษาที่เกี่ ยวกับสื่ อที่ฝ่ายการตลาดโครงการได้เลื อกใช้ ที่คิดว่ามีผลต่อ
การรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี โดยการศึกษาดังกล่าวนี้ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางใน
การเลื อกใช้สื่อว่ามีสื่อประเภทใดบ้าง ที่ผปู ้ ระกอบการคิดว่ามีอิทธิ พลต่อการรับรู ้และทัศนคติของ
ผูบ้ ริ โภค และมีเหตุผลในการเลือกใช้สื่อดังกล่าวอย่างไร โดยแบ่งออกเป็ นประเภทสื่ อดังนี้
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1) สื่ อป้ ายโฆษณา เป็ นสื่ อที่มีผลต่อการรับรู ้ อย่างมากต่อผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย
เพราะนอกจากจะช่ วยสร้ างการรั บรู ้ ที่เกี่ ยวกับรายละเอี ยดข้อมูลและสร้ างความน่ าเชื่ อถื อให้กบั
โครงการแล้ว หน้าที่สาคัญของสื่ อป้ ายโฆษณาก็คือการบอกทางให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเดินทางไปยัง
โครงการได้อย่างถูกต้อง และรับรู ้วา่ โครงการของเราอยูบ่ ริ เวณดังกล่าว
2) สื่ อบุคคลเป็ นสื่ อที่ ผูบ้ ริ โภคให้ความเชื่ อถื อเป็ นอย่างดี เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคจะ
เชื่ อถื อข้อมูลที่ได้จากคนรู ้ จกั หรื อคนใกล้ชิด มากกว่าข้อมูลที่ได้รับจากสื่ ออื่นๆ ซึ่ งสื่ อในช่องทาง
ดังกล่ าวนี้ ถือว่าเป็ นช่ องทางที่ค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก หากเที ยบกับช่ องทางอื่นๆ แต่บางโครงการยัง
ไม่ได้ให้ความสาคัญกับสื่ อนี้มากเท่าที่ควร เนื่องจากมีความคิดว่าการปิ ดการขายควรเป็ นหน้าที่ของ
พนักงานขาย และน่าจะได้ผลตอบรับที่ดีกว่า
3) สื่ อภายในโครงการ เป็ นสื่ อที่ ส ร้ างการรับรู ้ และทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภค ให้มี
ความรู ้ สึ ก ที่ ดี ต่อโครงการ โดยหากซุ ้ ม โครงการสวยและดู ดี จะช่ วยดึ ง ดู ดให้ผูบ้ ริ โภคมี ค วาม
ต้องการที่ อยากมาอาศัย ในโครงการดัง กล่ า วแต่ ท้ งั นี้ ความประทับ ใจครั้ งแรกของผูบ้ ริ โภคก็ มี
ความสาคัญ ไม่วา่ จะเป็ นการให้การตอนรับของพนักงานขาย พนักงานรักษาความปลอกภัยแม่บา้ น
หรื อบรรยากาศในโครงการที่มีความอบอุ่นและร่ มรื่ น ก็จะมีส่วนช่วยให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการ
ในการตัดสิ นใจซื้ อได้มากขึ้น
4) สื่ อดิจิทลั จะช่ วยสร้ างการรับรู ้ ต่อผูบ้ ริ โภคในวงกว้างมากยิ่งขึ้น และสามารถ
ตอบโต้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ตลอดเวลา รวมทั้งยังเป็ นสื่ อที่ราคาประหยัดและสามารถใส่ ขอ้ มูลต่างๆได้
มากกว่ า สื่ อ ชนิ ด อื่ น รวมทั้ง สามารถเข้า ถึ ง กลุ่ ม ผู ้บ ริ โภคได้ อ ย่ า งทั่ว ถึ ง และสามารถเลื อ ก
กลุ่มเป้ าหมายที่ตรงกับความต้องการของเราได้มากขึ้น
แต่การทาการตลาดผ่านสื่ อเพียงช่องทางใดช่ องทางหนึ่ งอาจจะไม่ประสบผลสาเร็ จเสมอ
ไป การที่จะสร้างการรับรู ้ที่ดีของสิ นค้าเราให้เกิดขึ้นในใจผูบ้ ริ โภคได้น้ นั จาเป็ นที่จะต้องบูรณาการ
ระหว่างช่องทางในการสื่ อสารหลายๆช่องทางเข้าด้วยกัน จึงจาทาให้การสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภคเกิด
ประสิ ทธิภาพสู งที่สุดดังที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้วา่
แต่ ล ะสื่ อ จะท าหน้า ที่ ไ ม่ เ หมื อ นกัน แต่ ก็ จ ะมี ก ารช่ ว ยกัน ในแต่ ล ะสื่ อ อย่า งการสร้ า ง
ภาพลักษณ์ให้เห็นถึงความสวยของโครงการ ซึ่ งอันนี้ Facebook ก็มีส่วนช่วยในการสร้าง
ภาพลักษณ์ ดงั กล่าว และการจัดกิจกรรมของโครงการอันนี้ สื่อบุคคลก็จะมีผลช่ วยในการ
ประชาสัมพันธ์ โดยจะแยกกันหน้าที่กนั ในแต่ละช่ องทาง ผูบ้ ริ โภคที่ไม่เคยเห็ นสื่ อป้ าย
โฆษณา ก็ อาจจะมี การไปหาข้อมู ล เพิ่ ม เติ มใน Facebook หรื อ Google ในการประกอบ
ข้อมูลแทน (ID.1#5, สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 2559)
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4.1.5 สื่ อโฆษณาทีค่ าดว่ามีผลถึงขั้นช่ วยในการตัดสิ นใจซื้อ
จากผลการศึกษาที่เกี่ยวกับสื่ อที่ฝ่ายการตลาดโครงการได้เลือกใช้ ที่คิดว่ามีผลถึงขั้นช่วยใน
การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี คือ สื่ อป้ ายโฆษณา ซึ่ งเป็ นสื่ อที่สร้างการสร้างการรับรู ้
และทัศนคติที่ดีของผูบ้ ริ โภคต่อโครงการได้เป็ นอย่างดี ผูบ้ ริ โภคจะมี การรั บรู ้ สื่อป้ ายโฆษณาที่ มี
การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของบ้านในโครงการ และเมื่อเกิดความสนใจก็จะมีโอกาสที่
จะเข้าไปเยีย่ มชมในโครงการด้วยตนเอง แต่ท้ งั นี้สื่อป้ ายโฆษณาจะสามารถดึงผูบ้ ริ โภคได้เฉพาะคน
ในพื้นที่อยูร่ อบๆ โครงการเท่านั้น เนื่ องจากเป็ นสื่ อที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ แต่ดว้ ยพฤติกรรมใน
การเลือกซื้ อที่อยูอ่ าศัยของผูบ้ ริ โภคที่ยงั คงยึดติดกับทาเลที่อยูอ่ าศัยเดิม สื่ อป้ ายโฆษณาจึงยังคงเป็ น
สื่ อที่ประสิ ทธิ ภาพต่อการรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี
ส่ วนสื่ อที่มีความสาคัญรองลงมาคือสื่ อดิจิทลั โดยเป็ นสื่ อที่ช่วยสร้างการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค
ได้ในวงกว้างมากยิง่ ขึ้น เนื่ องจากพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั มีการค้นหาข้อมูลสิ่ งต่างๆ ทางสื่ อ
ดิจิทลั เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจก่อนที่จะเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมที่โครงการ ซึ่ งสื่ อประเภทนี้ จะสามารถ
ใส่ รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของโครงการได้อย่างครบถ้วน เช่น ข้อมูลของบ้านรู ปแบบต่างๆ ข้อมูล
ด้านราคา แผนที่ในการเดินทางมาโครงการ และข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชัน่ ต่างๆ เป็ นต้น รวมทั้งจะ
สามารถตอบโต้ก ันระหว่างผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการได้อย่า งทันที ซึ่ ง จะท าให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ด
ทัศนคติที่ดีกบั โครงการมากยิง่ ขึ้น สาหรับสื่ อบุคคลคือ สื่ อที่ผบู ้ ริ โภครับรู ้ขอ้ มูลของโครงการผ่าน
บุคคลที่สามที่เป็ นคนใกล้ชิดกับผูบ้ ริ โภค เช่น คนในครอบครัว ญาติพี่นอ้ ง เพื่อน หรื อคนรู ้จกั เป็ น
ต้น ซึ่ งนอกจากจะช่วยประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลของโครงการแล้ว คนกลุ่มนี้ ยงั ช่วยเพิ่มความมัน่ ใจและ
เพิ่มโอกาสในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี
4.1.6 บทบาทของสื่ อบุคคลทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
ผลการสัมภาษณ์ พบว่า สื่ อบุคคลถื อว่ามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคค่อนข้างมาก
โดยเฉพาะกลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภคที่ ซ้ื อ บ้า นหลัง แรก ซึ่ ง หากพนัก งานขายที่ ส ามารถให้ข ้อมู ล ที่ มี ค วาม
น่าเชื่อถือและการให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ประกอบในการซื้ อบ้าน จะทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความ
มัน่ ใจและเพิ่มโอกาสในการตัดสิ นใจซื้ อได้มากยิ่งขึ้น ในปั จจุบนั พนักงานขายจะต้องมีเทคนิ คการ
ขายที่เพิ่มมากกว่าการขายในรู ปแบบเดิม ซึ่ งอาจจะต้องมีขอ้ มูลในการที่จะช่ วยแนะนาผูบ้ ริ โภค ที่
เกี่ยวกับวิธีการหรื อขั้นตอนการยื่นเอกสารในการทาเรื่ องกูเ้ งินกับทางธนาคาร โดยเปรี ยบเสมือนที่
ปรึ กษาให้กบั ผูบ้ ริ โภคในทุ กขั้นตอนการกูเ้ งิ นเพื่อซื้ อบ้าน ซึ่ งจะทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการรั บรู ้ และ
ทัศนคติที่ดี และมีความไว้เนื้อเชื่อใจโครงการเป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับผูใ้ ห้สัมภาษณ์รายหนึ่ งได้
กล่าวไว้วา่
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มีผลต่อการตัดสิ นใจค่อนข้างมากถ้าเป็ นกลุ่มที่ซ้ื อบ้านหลังแรก คือบางคนไม่มีขอ้ มูลอะไร
เลย แค่เราอธิ บายรายละเอียดตัวสิ นค้าให้เค้าเข้าใจว่าพิจารณาอะไรบ้าง คือเป็ นเหมือนที่
ปรึ กษาให้เขาและมีการบอกว่าเขาต้องเตรี ยมเรื่ องการเงินอย่างไร เตรี ยมสิ นเชื่ อยังไงบ้าง
อย่างไรบ้าง รวมทั้งการอธิ บายตัวสิ นค้าตัวรายละเอียดของโครงการ (ID.1#5, สัมภาษณ์, 3
มิถุนายน 2559)
แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยงั มีผทู ้ ี่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ โดยให้เหตุผลว่าสื่ อบุคคลที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดีอีกกลุ่มหนึ่ งนั้นก็คือบุคคลใกล้ชิดของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งคนกลุ่ม
นี้จะเป็ นการบอกต่อที่มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการขายโดยพนักงานขาย ดังที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ได้กล่าว
ไว้วา่ คิดว่าเขาไม่ค่อยเชื่อพนักงานขาย เพราะคนขายก็คือจะขายสิ นค้าเพียงอย่างเดียว ส่ วนใหญ่เขา
จึงไปเชื่อคนที่เคยอยูม่ าแล้ว หรื อคนที่รู้จกั กัน (ID.1#4, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
สรุ ปสื่ อบุ ค คลมี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคหรื อไม่ น้ นั ขึ้ นอยู่กบั ศักยภาพของ
บุคคลคนนั้นว่ามีทกั ษะในการพูดหรื อโน้มน้าวใจได้ดีมากน้อยเพียงใด แต่ในปั จจุ บนั พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคจะค่อนข้างให้ความสาคัญกับข้อมูลที่ได้จากบุคคลที่สาม ที่มีความน่าเชื่ อถือมากกว่าข้อมูล
ที่ได้จากพนักงานขาย
4.1.7 การวางแผนหรื อปรับปรุ งการใช้ สื่อในอนาคต
ในส่ วนของผลการศึกษาที่เกี่ยวกับการวางแผน หรื อปรับปรุ งการใช้สื่อบ้านทาวน์เฮาส์ ใน
อนาคต เพื่ อให้เกิ ดผลดี ต่อธุ รกิ จต่อไป เพื่ อให้ทราบถึ งแนวทางในการปรั บปรุ งการเลื อกใช้สื่ อ
พร้ อมทั้งเหตุ ผ ล ที่ จะช่ วยให้ก ารสื่ อสารไปยัง ผูบ้ ริ โภคมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากยิ่ง ขึ้ น โดยสามารถ
อธิ บายเป็ นหัวข้อดังนี้
1) ปรับปรุ งเรื่ องตราสิ นค้า
การสร้างชื่อเสี ยงของตราสิ นค้าให้เป็ นที่รู้จกั ถือเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลต่อการรับรู ้
และทัศนคติที่ดีของผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากบ้านทาวน์เ ฮาส์ เป็ นสิ นค้าที่มีความเกี่ ยวพันและมีมูลค่าสู ง
ผูบ้ ริ โภคจึงต้องคานึ งถึงหลายๆ องค์ประกอบก่ อนตัดสิ นใจซื้ อ โดยตราสิ นค้าจึ งเป็ นสิ่ งที่จะช่ วย
เพิ่มความเชื่ อมัน่ และลดความกังวลที่จะเสี่ ยงของผูบ้ ริ โภคได้มากยิ่งขึ้น ซึ่ งการสร้างชื่ อเสี ยงให้กบั
ตราสิ นค้าจาเป็ นต้องอาศัยการสั่งสมชื่อเสี ยงเป็ นเวลานาน ซึ่ งจะช่วยให้ได้เปรี ยบทางการแข่งขันใน
ตลาดมากยิ่ ง ขึ้ น แต่ ก ารท าการตลาดในยุ ค ปั จจุ บ ัน แม้ว่า จะเป็ นแบรนด์ ที่ มี ชื่ อเสี ย งหากไม่ ท า
การตลาดอย่างต่อเนื่ อง ก็อาจจะส่ งผลให้ไม่เป็ นที่ รู้จกั ของผูบ้ ริ โภครุ่ นใหม่ๆ ก็เป็ นได้ ดังที่ผูใ้ ห้

83
สัมภาษณ์รายหนึ่ งได้กล่าวไว้วา่ อยากให้มีการสร้างแบรนด์ให้มากขึ้น มองว่าอดีตอาจจะมีชื่อเสี ยง
อยูใ่ นยุคคุณพ่อคุณแม่ แต่ตอนนี้ ไม่ใช่แล้ว ซึ่ งก็มีคนรุ่ นใหม่ที่เกิดขึ้นมาเรื่ อยๆ บางคนอาจจะยังไม่
รู ้จกั โครงการเลย ซึ่ งโครงการยังไม่ได้ทาแบรนด์ให้แข็งแกร่ งสาหรับคนรุ่ นใหม่ (ID.1#1, สัมภาษณ์ ,
23 มกราคม 2559)
2) ปรับปรุ งด้านสื่ อดิจิทลั
สื่ อดิจิทลั ในปั จจุบนั ถือเป็ นสื่ อที่มีความน่ าสนใจและมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว
และการแข่งขันของธุ รกิ จบ้านทาวน์เฮาส์ ดว้ ยการใช้สื่อผ่านช่ องทางสื่ อดิ จิทลั มีอตั ราที่เพิ่มสู งขึ้น
เนื่ องจากพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีการใช้สื่อดิ จิทลั ในอัตราส่ วนที่เพิ่มมากขึ้น ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่
จึงเริ่ มมีการพัฒนาการใช้สื่อในช่ องทางดังกล่าวนี้ ให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อการใช้งาน โดยเฉพาะการ
ปรับปรุ งเว็บไซต์ให้ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึ งได้ง่ายมากขึ้น รวมทั้งมีการออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้
รองรับกับเครื่ องมือสื่ อสารทุกระบบ ทั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ มือถือ สมาร์ ทโฟน ฯลฯ
แต่ สื่ อดิ จิท ลั ก็ ย งั มี ผ ลเสี ย ที่ จะตามมาหากดู แลไม่ รัดกุ ม เพี ย งพอ เนื่ องจากเป็ น
ช่องทางที่ผบู ้ ริ โภคสามารถโต้ตอบกับผูป้ ระกอบการได้อย่างอิสระ ซึ่ งบางครั้งอาจจะมีผทู ้ ี่ไม่หวังดี
ในการเข้ามาในรู ปแบบของการก่อกวนเว็บไซต์ ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องมีผูด้ ูแลในช่องทางดังกล่าวนี้
อย่างใกล้ชิด เพื่อป้ องกันผลเสี ยที่อาจจะเกิดขึ้น
3) ปรับปรุ งด้านการใช้สื่อภายในโครงการ
สื่ อ ภายในโครงการเป็ นสื่ อ อี ก ประเภทหนึ่ งที่ ห ลายๆโครงการอาจมองข้า ม
ความสาคัญ แต่สื่ อประเภทนี้ ถื อว่ามี ผลต่อการรั บ รู ้ และทัศ นคติ ข องผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี สื่ อ
ภายในโครงการได้แก่ ซุ ้มหน้าโครงการ บรรยากาศภายในโครงการ การตกแต่งของพนักงานขาย
การบริ การของพนักงาน และการตอนรั บของแม่บา้ นและพนักงานรั กษาความปลอดภัย เป็ นต้น
โดยสื่ อนี้จะทาหน้าที่ในการสร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ผบู ้ ริ โภคมาเยี่ยมชมที่โครงการ ซึ่ ง
อาจจะส่ งผลได้ถึงขั้นช่ วยในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคดังที่ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ได้ก ล่ าวไว้ว่า สื่ อ
อันหนึ่ งที่โครงการอาจจะมองข้ามคือสื่ อไซด์งาน นัน่ ก็คือการทาไซด์งานให้น่าอยู่หรื อการทาให้
เกิ ดความรู ้ สึ ก ประทับ ใจตั้ง แต่ ค รั้ งแรกที่ เข้า มา ซึ่ งตรงนี้ ถื อ ว่า เป็ นสิ่ ง ที่ ดีเ พราะจะช่ วยในการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคได้มากเหมือนกัน (ID.1#2, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2559)
4) ปรับปรุ งด้านสื่ อบุคคล
สื่ อบุคคลเป็ นสื่ อที่มีความสาคัญในธุ รกิจบ้านจัดสรร แต่ยงั คงมีหลายโครงการที่ยงั
ไม่ได้ให้ความสาคัญกับสื่ อประเภทนี้ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะมีความเชื่ อถือคนใกล้ชิดมากกว่าเชื่ อ
ข้อมูลจากพนักงานขาย โดยสามารถปรับปรุ งด้วยการเพิ่มการให้รางวัลสาหรับผูท้ ี่แนะนาโครงการ
ให้กบั ผูอ้ ื่ นรู ้ จกั มากยิ่งขึ้ น หรื อผูท้ ี่ สามารถเชิ ญชวนผูบ้ ริ โภคให้ซ้ื อบ้านของโครงการได้ ซึ่ งสื่ อ
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ดังกล่าวนี้ถือเป็ นสื่ อที่มีการใช้งบประมาณที่นอ้ ยกว่าการเลือกใช้สื่อประเภทอื่นๆ จึงเหมาะสมอย่าง
ยิ่งสาหรับโครงการบ้านจัดสรรรายย่อยที่มีงบประมาณในการทาการตลาดจากัด ผูป้ ระกอบการจึง
ควรปรับปรุ งและให้ความสาคัญกับสื่ อประเภทนี้ ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อธุ รกิจ ดังที่ผใู ้ ห้
สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้วา่
ก็น่าจะเป็ นเรื่ อง Friend get Friend ก็คงกลับไปแบบ back to basic คือก็ปรับสิ นค้าให้มี
คุณภาพ ปรับบริ การที่ดี ท้ายสุ ดผูบ้ ริ โภคก็จะเป็ นคนที่บอกต่อเอง ทั้งคนที่ซ้ื อแล้วหรื อคน
ที่ยงั ไม่ได้ซ้ื อแต่ได้สัมผัสกับสิ นค้าหรื อบริ การของโครงการ ซึ่ งตรงนี้ ไม่ตอ้ งทาอะไร แค่
ปรับสิ่ งที่มีให้คงมาตราฐานต่อไป ( ID.1#4, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
5) ปรับปรุ งด้าน message ที่ใช้ในทุกๆ สื่ อ
นอกจากช่องทางสื่ อที่ควรเลือกใช้ให้มีความเหมาะสมในการทาการตลาดแล้ว การ
ใช้รูปแบบของข้อมูลที่จะใช้ในการสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภคก็ถือว่ามีความสาคัญ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคแต่
ละกลุ่ ม จะมี ก ารเปิ ดรั บ ข้อมู ล ที่ แตกต่ า งกันออกไป การเลื อกรู ป แบบของข้อมู ล ที่ ตรงกับ ความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมายก็จะช่วยให้ได้เปรี ยบทางด้านการแข่งขันมากยิง่ ขึ้น ดังที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ได้
กล่าวไว้ว่า เรื่ องของ message ต้องปรับให้ตรงกลุ่มมากขึ้น ไม่ใช่ การหว่านว่าใครก็ได้ ต้องเรี ยก
ผูบ้ ริ โภคที่ ตรงกลุ่ มเข้ามา โดยผูบ้ ริ โภคที่ เป็ นกลุ่ มเป้ าหมายก็คือผูท้ ี่ มี ศกั ยภาพที่ จะซื้ อบ้านของ
โครงการนัน่ เอง (ID.1#4, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559)
สรุ ปสิ่ งที่คาดการณ์ในการวางแผนหรื อปรับปรุ งการเลือกใช้สื่อในอนาคตคือ การ
ปรับปรุ งในสื่ อที่ใช้อยู่ปัจจุบนั อย่างเช่ นสื่ อในโครงการที่ตอ้ งปรับให้ดูทนั สมัยและน่ าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น และการปรับปรุ งภาพลักษณ์ ของแบรนด์ให้ดูดีทนั สมัยและให้ความสาคัญกับสื่ อบุคคลมาก
ขึ้น เพื่อสร้ างความน่ าสนใจและความน่ าเชื่ อถื อไปยังผูบ้ ริ โภค การใช้ขอ้ ความก็ควรปรับให้เข้าถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายมากยิง่ ขึ้น

4.2 ส่ วนที่ 2: หลักการออกแบบสื่ อโฆษณาของผู้ออกแบบสื่ อโฆษณาอสั งหาริมทรัพย์
ในส่ วนนี้ เป็ นการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ฝ่ายออกแบบสื่ อโฆษณาของโครงการบ้าน
ทาวน์เฮาส์ โดยข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักการในการออกแบบและรู ปแบบของสื่ อ
โฆษณาที่ มีการเลื อกใช้ในการออกแบบสื่ อโฆษณาของธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบนั รวมถึ ง
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เหตุผลที่มีการเลื อกใช้วิธีการดังกล่ าว ซึ่ งจะนาข้อมู ลดังกล่ าวไปใช้ในการสรุ ปและอภิ ปรายผล
ข้อมูลต่อไป
รู ปแบบของสื่ อโฆษณา: อาทิเช่ น สื่ อถื อความน่ าเชื่ อถื อ สื่ อถึ งความอบอุ่น สื่ อถึ งความ
ทันสมัย ความสนุกสนาน/ตลกขบขัน ฯลฯ
หลักการออกแบบสื่ อโฆษณา: อาทิเช่น การออกแบบข้อความ รู ปภาพ สี สัน โทนสี อารมณ์
ฯลฯ
กลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูล ฝ่ ายออกแบบสื่ อโฆษณาอสังหาริ มทรัพย์จานวน 5 คน
ตารางที่ 4.2 กลุ่มตัวอย่างฝ่ ายออกแบบสื่ อโฆษณาอสังหาริ มทรัพย์
ลาดับ/รหัส

เพศ

องค์ กร

ตาแหน่ งงาน

ID.2#1
ID.2#2
ID.2#3
ID.2#4
ID.2#5

ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย

โครงการที่ 1
โครงการที่ 2
โครงการที่ 3
โครงการที่ 4
โครงการที่ 5

Senior Graphic Designer
Graphic Designer
Graphic Designer
Marketing Specialist
Graphic Designer

4.2.1 รู ปแบบสื่ อโฆษณาในปัจจุบัน
จากผลการศึกษาสถานการณ์ภาพรวมในตลาด ของการออกแบบสื่ อโฆษณาของธุ รกิจบ้าน
ทาวน์เฮาส์ พบว่าการสื่ อสารด้วยรู ปแบบของสื่ อที่ใช้ในอดีตจนถึงปั จจุบนั มีความแตกต่างกัน โดย
สรุ ปเป็ นหัวข้อได้ดงั นี้
รู ปแบบของสื่ อที่ใช้ในธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบนั
ในภาพรวมของธุ รกิจอสังหริ มทรัพย์จะมีการเลือกใช้รูปแบบที่แบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วนคือ
ส่ ว นที่ ห นึ่ ง เป็ นส่ ว นของการสื่ อ สารองค์ก ร ซึ่ งเป็ นการใช้รู ป แบบที่ เ น้น การสร้ า งแบรนด์ ใ ห้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความรู ้สึกดีและเกิดภาคภูมิใจหากได้ใช้สินค้าของแบรนด์ดงั กล่าว โดยรู ปแบบของการ
สื่ อสารจะไม่เน้นการขายสิ นค้า แต่จะสื่ อสารโดยการใช้รูปแบบทางด้านอารมณ์ เข้ามามีบทบาท
ส าคัญในการท าการตลาด โดยใช้ก ารสื่ อ สารโฆษณาที่ มี ก ารเชื่ อ มโยงแบรนด์ก ับ วิธี ชี วิต ของ
ผูบ้ ริ โภคเข้า ไว้ด้วยกัน เพื่อกระตุ น้ ความต้องการภายในของผูบ้ ริ โภคให้เกิ ดความผูก พันและมี
ทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์

86
ส่ วนรู ปแบบที่สองเป็ นส่ วนที่มีการทาการตลาดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่ใช้
เพื่อการขายหรื อปิ ดการขาย โดยมีจุดประสงค์หลักในการกระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้เกิด
การซื้ อสิ นค้า รู ปโดยจะมีการใช้องค์ประกอบที่เกี่ยวกับด้านสิ นค้า ราคา ทาเล หรื อส่ วนลดของแถม
ต่างๆ ในการจู งใจผูบ้ ริ โภค ซึ่ งผ่านการใช้สื่อช่ องทางต่างๆเพื่อให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการรับรู ้ และเพิ่ม
โอกาสในการตัดสิ นใจซื้ อ แต่ท้ งั นี้ การทาการตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพจาเป็ นต้องเริ่ มจากการศึกษา
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริ ง และการใช้โอกาสจากสถานการณ์
ณ ช่ วงเวลานั้นๆ มาเป็ นองค์ป ระกอบในการออกแบบสื่ อ เพื่อให้เกิ ดการสื่ อสารที่ ตรงกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด ดังที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้วา่
จะมี 2 ส่ วน คือ ส่ วนของ Corporate (องค์กร) และส่ วนของ Project (แผนงาน) ซึ่ งในส่ วน
ของ corporate จะเน้น ไปในการสร้ า งแบรนด์ . ..จะไม่ ไ ด้เ น้น ขายของ แต่ จ ะเน้น สร้ า ง
ภาพลักษณ์ ให้เห็ นว่าแบรนด์เราเป็ นแบรนด์เท่ห์ เป็ น High - End และผูบ้ ริ โภคหลักก็จะ
สามารถรู ้ ได้ว่าสิ นค้าเราประมาณไหน ส่ วนในส่ วนของ Project ก็จะต่างออกไปซึ่ งไม่
เหมือนกัน สู ้กนั แบบแทบจะเลียนแบบกันซึ่ งๆ หน้าเลย อยูท่ ี่วา่ ใครจะไวกว่า ช่องทางใคร
คิดได้ก่อนแล้วปล่อยออกก่อนก็ชนะ แต่ก็มีเรื่ องของคอนเซปที่ แต่ละแบรนด์ก็จะมีคอน
เซปที่ต่างกันออกไป (ID.2#2, สัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2559)
4.2.2 การเปลีย่ นแปลงการใช้ สื่อจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
จากการสัมภาษณ์พบว่าในอดีตมีการใช้รูปแบบการสื่ อสารที่เน้นขายสิ นค้าเพียงอย่างเดียว
เป็ นการสื่ อสารที่ตรงไปตรงมา สื่ อที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็ นสื่ อออฟไลน์ประเภทสื่ อป้ ายโฆษณา โดยมี
รายละเอียดเกี่ ยวกับสิ นค้า ทาเล ราคา และโปรโมชัน่ ของโครงการ ซึ่ งวัสดุ ที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็ น
ผ้าดิ บโดยใช้การเขียนข้อความในบนวัสดุดงั กล่าว ต่อมาได้มีการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาวัสดุ
เป็ นผ้าไวนิล โดยการใช้วธิ ี สกรี นข้อความต่างๆลงบนผ้าไวนิ ลดังกล่าว ซึ่ งทาให้สามารถใส่ รูปภาพ
บ้านเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและดึงดูดสายตาผูบ้ ริ โภคได้มากยิง่ ขึ้น
แต่ในปั จจุบนั มีการใช้รูปแบบที่สื่อทางด้านอารมณ์มากขึ้น มีการบิดเบื้อนของข้อความและ
รู ปภาพที่อาจจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับตัวสิ นค้า แต่ให้ผบู ้ ริ โภคนาตีความและเข้าใจความหมายด้วย
ตนเอง ซึ่ งเป็ นการสร้างการรับรู ้ในรู ปแบบใหม่ที่มีความแตกต่างออกไปจากการทาการตลาดในรู ป
แบบเดิม แต่รูปแบบดังกล่าวนี้จาเป็ นที่จะต้องอาศัยจิตนาการและประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภค เพื่อใช้
ในการตี ค วามหมายดัง กล่ าว ซึ่ ง การเลื อกใช้รูป แบบนี้ จะต้องมี ก ารประเมิ นกลุ่ ม เป้ า หมายก่ อน
เพื่อที่จะสามารถส่ งสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างเหมาะสม

87
4.2.3 รู ปแบบของสื่ อที่เลือกใช้ ในปั จจุบัน
จากผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางในการกาหนดรู ปแบบ
ของสื่ อโฆษณาที่มีการเลือกใช้ในปั จจุบนั และมีเหตุผลในการเลือกใช้รูปแบบดังกล่าวโดยสรุ ปเป็ น
หัวข้อได้ดงั นี้
1) นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงเหตุผล (Rational Appeals)
เป็ นรู ปแบบที่มีการนาเอาจุดเด่นหรื อจุดขายของโครงการมาสร้างการโน้มน้าวใจ
ผูบ้ ริ โภค เพื่อให้เกิ ดการรั บรู ้ และทัศนคติ ที่ดีต่อแบรนด์ โดยการทาการตลาดรู ปแบบนี้ จะต้องมี
การศึ ก ษาพฤติ กรรมหรื อความต้องการที่ แท้จริ ง ของผูบ้ ริ โภค เพื่ อให้เกิ ดการได้เปรี ยบทางการ
แข่งขันสู งสุ ด ซึ่ งอาจจะนาความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นที่นิยม ณ ขณะนั้นมาเป็ นจุดขาย
เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย เช่น การมีสนามเด็กเล่นเพื่อรองรับครอบครัว
ที่มีเด็กเล็ก หรื อการขยายขนาดหน้าบ้านให้กว้างกว่าของคู่แข่ง เป็ นต้น รวมถึ งการใช้สิ่งอานวย
ความสะดวกต่างๆมาเป็ นจุดขายของโครงการ เช่น ใกล้รถไฟฟ้ า ใกล้ห้างสรรพสิ นค้า เป็ นต้น ดังที่
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้วา่
ถ้าเป็ นพวกคอนโดที่อยูต่ ามแนวรถไฟฟ้ า เป็ นกลุ่มวัยรุ่ น กลุ่มคนที่อายุประมาณสัก 24-25
ปี เป็ นช่วงวัยรุ่ นกาลังเริ่ มทางาน กลุ่มๆ นี้เราก็ตอ้ งเล่นที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ ของ
พวกเค้าได้ตอ้ งสื่ อให้เค้าเห็ นว่า โครงการที่ๆ เค้าจะมาอยู่ค่อนข้างครบวงจร ไม่ว่าจะฟิ ต
เนส คลับเฮ้าส์ สระว่ายน้ า สถานที่ปั่นจักรยาน โดยหลังๆ มานี่ เราก็เริ่ มที่จะมีเลนสาหรับ
ปั่ นจัก รยานภายในโครงการขึ้ นมา เพราะว่า เทรนด์ก าลังมา (ID.2#1, สัมภาษณ์ , 13
พฤษภาคม 2559)
2) นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงอารมณ์ (Emotional Appeals)
การสื่ อสารรู ปแบบดัวกล่าว จะเป็ นการทาการตลาดเพื่อกระตุน้ ความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค ในรู ปแบบการตัดสิ นใจที่เหนือความเป็ นเหตุเป็ นผล โดยผูบ้ ริ โภคจะรับรู ้ขอ้ มูลทางด้าน
อารมณ์ความรู ้สึกมากกว่าคุณสมบัติที่แท้จริ งของตัวสิ นค้า ซึ่ งการสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภคไม่จาเป็ นว่า
สิ่ งที่ขายคืออะไร ราคาเท่าไหร่ แต่บอกผูบ้ ริ โภคในเรื่ องของสิ่ งที่เขาจะได้คืออะไร ความภาคภูมิใจ
แบบใด โดยการออกแบบสื่ อในรู ปแบบนี้ อาจไม่จาเป็ นต้องใช้รูปผลิตภัณฑ์ที่แท้จริ ง แต่อาจจะใช้
รู ปภาพอื่นๆ ที่จะสื่ อถึงวิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ ความแตกต่างและโดดเด่นแทนการสื่ อสารที่บอกเหตุ
และผล เช่ น การนารู ปภาพของสวนขนาดใหญ่เพื่อสื่ อว่าโครงการมีพ้ืนที่สีเขียว การใช้รูปภาพเด็ก
วิง่ เล่นในสวนเพื่อสื่ อถึงความอบอุ่นของคนในครอบครัวเมื่อได้อยูใ่ นโครงการดังกล่าว เป็ นต้น ซึ่ ง
สอดคล้องกับผูใ้ ห้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้วา่
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อย่างตอนนี้ เราก็ เริ่ มที่ จะขายสไตล์มากขึ้ น สมุ มติ เราทาโครงการที่ ติดกับ รถไฟฟ้ าแล้ว
ด้านหลังมีติดกับสวนหรื อพื้นที่สีเขียว เราก็จะเอาตรงนี้มาขายประมาณว่าทาเลติดรถไฟฟ้ า
มีสวนขนาดใหญ่ เป็ นปอดของคนกรุ งเทพหรื อจังหวัดนั้นๆ คือเราเริ่ มเอาด้านอารมณ์มา
เล่ น ให้ ม ากขึ้ นเปลี่ ย นไปตามเทรนด์ ค วามต้อ งการของผู ้บ ริ โ ภคเป็ นหลัก (ID.2#5,
สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2559)
3) นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงบวก (Positive Appeals)
การนาผลดี ที่ได้จากการใช้ผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การมาเป็ นสิ่ งจูงใจผูบ้ ริ โภค จะช่ วย
ในการกระตุน้ ให้เกิ ดความต้องการซื้ อได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งจะทาให้ผูบ้ ริ โภครับรู ้ ได้ถึงสิ่ งที่จะได้รับ
และเห็ นผลดี จ ากการซื้ อ บ้า นของโครงการ เช่ น การได้รับ ความสะดวกสบายจากท าเลที่ ใ กล้
รถไฟฟ้ า การได้รับพื้นที่ใช้สอยที่มากกว่าโครงการอื่นๆ หรื อการได้รับบริ การที่มากกว่าบริ การที่
มาตรฐานทั่วไป เป็ นต้น โดยการน าเสนอรู ป แบบดัง กล่ า วนี้ อาจจะน าเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ หรื อ
นวัตกรรมเข้ามาสร้างความสนใจให้ผบู ้ ริ โภคได้มากขึ้น เช่น แบบบ้านที่ประหยัดพลังงานด้วยการ
ใช้แผงวงจรกาเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นต้น ดังที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้วา่
อย่างถ้าในตลาดทุกคนขายเหมือนกันหมด ยกตัวอย่างบ้านที่ราคา 3 ล้าน แต่ของเราราคา
อาจจะ 3 ล้านเท่ากันแต่มีพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่า...เราก็จะใช้วสั ดุ ประหยัดพลังงานซึ่ งก็ตาม
เทรนด์ของ ECO ที่กาลังมาหรื อเทรนด์รักษ์โลก คือชูให้เห็นว่าคุณซื้ อบ้านราคานี้ แต่จะช่วย
เรื่ องของประหยัดค่าไฟด้วย ใช้กระจกตัดแสง ช่วยให้ประหยัดแอร์ และแบบที่ให้แสงเข้า
มาในบ้านทาให้สว่างโดยไม่ตอ้ งเปิ ดไฟ (ID.2#5, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2559)
4) นาเสนอโดยใช้บุคคลอ้างอิง (Presenter)
รู ปแบบการใช้บุคคลอ้างอิง ดาราหรื อศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงในการทาการตลาดเพื่อ
ดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภค เป็ นรู ปแบบที่สร้างการรับรู ้และการจดจาได้ดี เนื่ องจากรู ปแบบนี้ จะ
ใช้ความมีชื่อเสี ยงของบุคคลดังกล่าวในการนาเสนอโครงการ ซึ่ งบุคคลเหล่านี้ จะมีฐานผูบ้ ริ โภคที่มี
ความชื่ นชอบตนผ่านช่ องทางการนาเสนอต่า งๆ เช่ น การแสดง การร้ องเพลง หรื อเพลงที่ แต่ ง
เป็ นต้น โดยการนาเสนอทางการตลาดจะไม่เน้นการขายที่มากจนเกินไป แต่จะเน้นการสื่ อสารทาง
อารมณ์ของศิลปิ นหรื อดาราไปยังผูบ้ ริ โภค ให้เกิดการรับรู ้และติดตามผลงานที่มีความเชื่ อมโยงกับ
สื่ อของโครงการ ดังที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้วา่
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รู ปแบบที่กาลังมาแรงก็คือการดึงเอาตัวของศิลปิ นเข้ามาเป็ นสื่ อช่วย ซึ่ งจะทาให้ผูบ้ ริ โภค
เกิ ดการจดจาได้มากกว่า ว่าเป็ นแบรนด์ของอะไร โครงการอะไร ซึ่ งจะทาเป็ นเรื่ องราว
แบบไม่เน้นขายมาก...อย่างคู่แข่งบางรายก็ใช้ศิลปิ นที่เป็ นกระแสเข้ามาช่วยในการโฆษณา
โดยอาจจะมีการแต่งเพลงเพื่อประกอบโครงการนั้นๆ โดยเฉพาะ และเมื่อมีการพูดถึงมีการ
ติดตาม คนก็จะเกิดความสนใจโครงการมากขึ้น (ID.2#1, สัมภาษณ์, 13 พฤษภาคม 2559)
5) สิ่ งเร้าใจโดยใช้โปรชัน่ (Promotion)
การใช้รูปแบบที่ดึงดูดด้วยโปรโมชัน่ ทั้งด้านราคา ลด แลก แจก แถม หรื อการลุ น้
รับของรางวัลต่างๆ เป็ นรู ปแบบที่สร้ างการรั บรู ้ ให้กบั ผูบ้ ริ โภคระดับล่างได้เป็ นอย่างดี เนื่ องจาก
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มที่รายได้ค่อนข้างน้อย จึงให้ความสาคัญด้านราคามากกว่าการ
สื่ อสารด้านอารมณ์ ซึ่ งหากมีโครงการที่ทาการเสนอขายหลายโครงการ ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ จะให้ความ
สนใจไปยังโครงการที่ มีราคาถู ก ที่ สุ ดก่ อน และถ้าเงื่ อนไขที่ ท างผูป้ ระกอบการเสนอขายเป็ นที่
ยอมรั บ ได้ก็ จะตัดสิ นใจซื้ อกับโครงการดัง กล่ าวทันที ดังนั้นการสื่ อสารที่ เน้นการรั บรู ้ ท างด้า น
อารมณ์จะไม่มีผลกับกลุ่มคนระดับนี้ เท่าที่ควร ดังที่ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้วา่ “ถ้ าเป็ นผู้บริ โภค
กลุ่มเราอาจจะใช้ ส่วนลดหรื อใช้ โปรโมชั่น เช่ นฟรี ตกแต่ งภายในหรื อแถมแอร์ เพราะเขาไม่ ได้ มอง
ว่ าเขาอยู่แล้ วจะรู้ สึ กอย่ างไร แต่ เขาอาจจะสนใจแค่ ในระดับมูลค่ าที่เขาไหว แล้ วของที่เขาจะได้ คือ
อะไรบ้ าง...ไม่ ใช่ ว่าเขาอยู่แล้ วจะอบอุ่นหรื อไม่ ” (ID.2#2. สัมภาษณ์ , 18 พฤษภาคม 2559.)
4.2.4 รู ปแบบสื่ อทีม่ ีผลต่ อการรับรู้ และทัศนคติของผู้บริโภค
จากผลการศึกษาพบว่ารู ปแบบที่มีผลต่อการรับรู ้ และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วน คือ 1) การสื่ อสารโดยสิ่ งเร้าใจเชิ งเหตุผล คือ รู ปแบบการสื่ อสาร
อย่างตรงไปตรงมามี รายละเอี ย ดที่ ส้ ัน กระชับ และเข้าใจง่ าย โดยรู ปแบบดังกล่ าวนี้ จะสามารถ
เข้าถึงการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างรวดเร็ ว 2) คือการสื่ อสารโดยสิ่ งเร้าใจเชิ งอารมณ์
เป็ นรู ปแบบการสื่ อสารที่กระตุน้ ความต้องการภายในของผูบ้ ริ โภค โดยการสื่ อสารรู ปแบบนี้ จะต้อง
อาศัยประสบการณ์ และจิ นตนาการของผูบ้ ริ โภคกลุ่ มเป้ าหมาย เพื่อให้เกิ ดการตี ความที่ ตรงกับ
จุดประสงค์ที่วางไว้ สาหรับรู ปแบบดังกล่าวนี้ จะนิ ยมใช้กบั ผูบ้ ริ โภคระดับบนและเป็ นโครงการที่
ราคาขายค่อนข้างสู ง ซึ่ งนอกจากสามารถสร้างการรับรู ้ให้กลุ่มเป้ าหมายได้เป็ นอย่างดีแล้ว และยังมี
ส่ วนช่วยในการสร้างทัศนคติที่ดีของผูบ้ ริ โภคต่อโครงการได้อีกด้วย แต่การสื่ อสารรู ปแบบดังกล่าว
จะไม่นารู ปแบบของการลดราคามาใช้ควบคู่ เนื่ องจากจะเป็ นการทาให้เกิ ดทัศนคติทางลบต่อแบ
รนด์แก่กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย ดังที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้วา่
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บางที่รูปแบบที่สื่อด้วยความเป็ นครอบครัวแล้วเราสื่ อมายังที่ตวั เด็ก ก็อาจจะช่วยกระตุน้ ให้
เกิ ดความสนใจก็ได้ อย่างเช่ น ลู กอาจจะเรี ยนอยู่โรงเรี ยนทาเลแถวนี้ ก็อาจจะช่ วยให้เกิ ด
การอยากซื้ อก็ได้ การทาสื่ อบางที่ก็อาจจะต้องใช้เด็กเข้ามาประกอบให้เห็นภาพมากขึ้นก็
ได้...ยกตัวอย่างเช่ น เรามีทาห้องในบ้านห้องเล็กๆ ห้องนึ งสาหรับคุณหนู มีที่ให้ดูดาว มี
กล้องส่ องทางไกล หรื อเป็ นสระว่ายน้ า หรื อสวนสนุ กสาหรั บให้เด็กเล่น ซึ่ งพวกนี้ พวก
เด็กๆจะเกิดการรับรู ้ได้ดี พ่อแม่ก็อาจจะคานึ งตรงนี้ วา่ มีพ้ืนที่ให้ลูก (ID.2#1, สัมภาษณ์, 13
พฤษภาคม 2559)
4.2.5 หลักการออกแบบการสื่ อสารโฆษณา
1) จากผลการศึกษาพบว่าหลักการออกแบบสื่ อที่มีประสิ ทธิ ภาพ จะต้องเริ่ มจาก
การศึกษาปั จจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ทาเลในการวางสื่ อป้ ายโฆษณา การเลือกใช้สีให้แตกต่าง
จากคู่ แข่ ง เป็ นต้น รวมถึ ง การศึ ก ษาพฤติ ก รรมและความต้อ งการของกลุ่ ม ผู บ้ ริ โ ภคเป้ า หมาย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากเป็ นบริ ษทั อสังหาริ มทรัพย์ขนาดใหญ่ จะมีการควบคุมหลักการออกแบบสื่ อ
ทุกประเภทด้วยอัตลักษณ์ ขององค์กรหรื อ “CI” (Corporate Identity) ซึ่ งจะมีการวางหลักการ
ออกแบบสื่ อที่เป็ นระบบ ไม่สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่ งได้ เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ด
ภาพจาในการรับรู ้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2) ส่ ว นการออกแบบสื่ อ โดยทั่ว ไปจะมี ห น่ ว ยงานของภาครั ฐ ควบคุ ม อยู่คื อ
สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (สคบ.) โดยจะทาหน้าที่ในการควบคุมการใช้สื่อของ
ผูป้ ระกอบการ เพื่ อไม่ใ ห้เกิ ดการเอารั ดเอาเปรี ย บผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะรู ป แบบสื่ อที่ มี การจู ง ใจ
ผูบ้ ริ โภคด้วยการให้ของแถม ชิงโชคหรื อลุน้ รางวัล จะต้องผ่านการพิจราณาจาก สคบ. ก่อน จึงจะ
สามารถเผยแพร่ สื่อดังกล่าวได้ ดังที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้วา่
ความน่ า เชื่ อถื อก็ ต้องมี ใ นระดับ นึ ง เพราะคนที่ จะซื้ อโครงการจะต้องดู เรื่ อ งของความ
น่ า เชื่ อถื อที่ ก็ มี หลัก การของแบรนด์ หลัก การออกแบบก็ จะมี ล ัก ษณะว่า ควรออกแบบ
อย่างไรพวก สคบ. เขาก็จะมีหลักการที่ควบคุมอยู่ จะเป็ นสิ่ งที่เค้ากาหนดให้เราต้องใส่ ใน
ชิ้นงาน เพื่อให้ดูน่าเชื่ อถือ เพราะเป็ นข้อบังคับของชิ้นงานนั้นๆ (ID.2#3, สัมภาษณ์, 27
เมษายน 2559)
การออกแบบสื่ อโฆษณาบ้านทาวน์เฮาส์ จะมีองค์ประกอบที่ใช้ในการออกแบบแต่
ละชิ้นงาน ซึ่ งมีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
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(1) ข้อความ
ในการออกแบบสื่ อแต่ละชนิ ด การที่จะสื่ อสารให้ผูบ้ ริ โภคเข้าใจถึ งสิ่ งที่
เราขายว่าคืออะไร สิ่ งที่จาเป็ นต้องมีในสื่ อนัน่ ก็คือรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าหรื อ
บริ การในธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ก็มีหลักการในการออกแบบข้อความที่จาเป็ นต้องมีในสื่ อ คือ ชื่ อ
แบรนด์สินค้า เบอร์ โทร ทาเลที่ต้ งั โครงการ รายละเอียดสิ นค้า จุดขายของสิ นค้า และลูกศรบอกทาง
เป็ นต้น รวมทั้งการกาหนดขนาด ลัก ษณะของตัวอังษรที่ ใช้ก็จ ะมี ความแตกต่างกันออกไปตาม
จุ ดประสงค์ข องชิ้ นงาน โดยชื่ อของโครงการและราคาจะมี ข นาดตัวอักษรที่ ใ หญ่ สุ ด ทาเลของ
โครงการขนาดอักษรจะเล็กลงมา ส่ วนโปรโมชัน่ ทุกอย่างจะใช้ขนาดอักษรที่ใหญ่ข้ ึนมาและจะต้อง
ขนาดเท่ากันทั้งหมด การเลือกใช้สื่อในการโฆษณาบ้านทาวน์เฮาส์ จะมีหน้าที่และความสาคัญที่การ
เลื อกใช้ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะสื่ อที่เป็ นป้ ายบอกทางต่างๆ ถือว่าเป็ นสื่ อที่มีความจาเป็ นอย่างยิ่ง
ในธุ รกิจดังกล่าว เนื่ องจากการขายบ้านเป็ นสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคจะต้องเดินทางมาดู ที่โครงการเท่านั้น
ต่างกับสิ นค้าอื่นๆ ทัว่ ไปที่สามารถนาสิ นค้าไปขายให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้โดยตรง ป้ ายบอกทางจึงเป็ น
สื่ อแรกที่จะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเดินทางมายังโครงการได้ถูกต้อง
หลักการในการออกแบบสื่ อป้ ายจึ งต้องใช้ขอ้ ความที่ ส้ ั น กระชับ และ
เข้าใจง่าย และข้อมูลทั้งหมดบนสื่ อป้ ายดังกล่าวต้องมีความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด เนื่องจากผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่ขบั รถผ่านบริ เวณที่ สื่อป้ ายตั้งอยู่ การให้ขอ้ มู ลที่ ลงรายละเอี ยดจนเกิ นไปอาจจะทาให้
ผูบ้ ริ โภคไม่สามารถเข้าใจรายละเอียดของสิ นค้าได้ท้ งั หมด แต่ท้ งั นี้ เรื่ องทาเลในการวางสื่ อก็ถือเป็ น
สิ่ งที่สาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้สื่อป้ ายมีประสิ ทธิ ภาพ โดยทาเลดังกล่าวจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางหรื อ
สิ่ งใดมาบดบังข้อมูลที่สาคัญของชิ้นงาน ฉะนั้นผูท้ ี่ออกแบบสื่ อจะต้องลงพื้นที่สารวจทาเลที่ต้ งั ของ
สื่ อให้ถี่ถว้ นก่อนออกแบบเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสาร ดังที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้วา่
ค าพู ดต้องใช้ค าจากัด ความที่ ส้ ั น ที่ สุ ด เพราะรถวิ่ง เร็ วดัง นั้นข้อ ความต้องสั้ น กระชับ และตรง
ใจความที่สุด...ถ้าเป็ นสื่ อป้ ายข้อความต้องตัวใหญ่ กระชับ มีไม่กี่คา เพราะคนเห็นแค่น้ ี ก็รู้แล้วว่าคือ
โครงการอะไร (ID.2#2, สัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2559)
(2) รู ปภาพ
การใช้รูปภาพในการสื่ อสาร จะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้และจดจาได้
ดีกว่าการใช้เพียงข้อความ ซึ่ งผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่จะเลือกใช้ภาพที่เป็ น 3 มิติก่อนในช่วงที่เปิ ด
โครงการ เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคได้เห็นภาพรวมของบ้านว่าเป็ นลักษณะอย่างไร แต่การใช้ภาพ 3 มิติ
อาจจะส่ งผลกระทบในเชิ งลบต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภคได้เช่นกัน เนื่ องจากภาพ 3 มิติกบั บ้านจริ งๆ
ที่ ส ร้ า งเสร็ จแล้ว อาจจะมี ค วามต่ า งกันเล็ ก น้อ ย ซึ่ ง อาจจะท าให้ผู บ้ ริ โภคไม่ พ อใจและเกิ ดการ
ร้ องเรี ย นได้ ดัง นั้นรู ป ภาพที่ มี ประสิ ท ธิ ภาพที่ ดีจึง เป็ นรู ป ภาพที่ ถ่ า ยจากบ้า นจริ ง ๆ ซึ่ ง จะท าให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความมัน่ ใจว่าจะได้บา้ นที่เสร็ จแล้วแน่นอน
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จากการสัม ภาษณ์ พบว่า การใช้รูปภาพในการท าสื่ อโฆษณาก็มี ขอ้ จากัด
เนื่ องจากการถ่ายภาพจากตัวบ้านจริ งๆ มีค่าใช้จ่ายที่สูง ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่จึงนิ ยมไปใช้ภาพ
แบบ 3 มิติ เนื่ องจากใช้งบประมาณที่ถูกกว่า โดยบางโครงการที่เน้นผูบ้ ริ โภคระดับบน จะมีการใช้
รู ปภาพที่สื่ อสารทางด้า นอารมณ์ เข้ามาช่ วยในการทาการตลาดด้วย เช่ น ภาพบรรยากาศภายใน
โครงการ ภาพซุ ้มหน้าโครงการ ภาพสวนขนาดใหญ่ เป็ นต้น ซึ่ งรู ปภาพเหล่านี้ จะช่วยให้ผบู ้ ริ โภค
เกิดการจิตนาการได้วา่ บรรยากาศสิ่ งแวดล้อมรอบๆ โครงการเป็ นอย่างไร แต่การใส่ รูปภาพทุกชนิ ด
ต้องถูกตรวจสอบและควบคุมโดย สคบ. ผูป้ ระกอบการจึงจาเป็ นที่จะต้องมีการชี้ แจงรายละเอียด
ที่ ม าของภาพดัง กล่ า วในทุ ก ชิ้ น งานที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สารไปยัง ผู ้บ ริ โภค โดยอาจจะมี ก ารใส่
รายละเอียดกากับไว้ใต้รูปภาพ เช่น ภาพจริ งบรรยากาศจาลอง ภาพจาลองสถานที่จริ ง เป็ นต้น ดังที่
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้วา่
ส่ วนถ้าเป็ นบิลบอร์ ดถ้ามีรูปบ้านจริ ง ก็จะใส่ รูปจริ ง เพราะผูบ้ ริ โภคอยาก
เห็ นของจริ ง หารใส่ รูปหลอกๆ ไปแน่นอนว่าผูบ้ ริ โภคจะคิดว่าบ้านยังสร้ างไม่เสร็ จ ต้อง
สร้างให้เกิดความเชื่ อมัน่ ว่าบ้านของโครงการสร้างเสร็ จแล้ว เพราะมีแต่คนที่อยากได้บา้ น
ที่ทาเสร็ จพร้อมเข้าอยู่ ไม่มีใครอยากได้บา้ นที่ซ้ื อเสร็ จแล้วต้องรอ (ID.2#2, สัมภาษณ์, 18
พฤษภาคม 2559)
(3) สี สัน โทนสี
หลักการออกแบบสื่ อด้านสี สันและโทนสี จะเป็ นการสื่ อสารที่ช่วยในการ
แบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี โดยโทนสี แต่ละสี จะสามารถสร้ างการรับรู ้ ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคแต่
ต่างกันออกไป ซึ่ งผูอ้ อกแบบจาเป็ นที่จะต้องรู ้วา่ กลุ่มเป้ าหมายของเราคือใครและอยูใ่ นระดับใด จึง
จะสามารถออกแบบโทนสี ให้ตรงกับกลุ่ มเป้ าหมายดังกล่ าวได้ จากการสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มู ลได้
อธิ บายเกี่ยวกับกลุ่มโทนสี ที่แบ่งตามกลุ่มผูบ้ ริ โภคโดยแบ่งออกเป็ น 3 ระดับดังนี้
กลุ่มผูบ้ ริ โภคระดับบน สี ที่ใช้จะเป็ นโทนสที่มีความขรึ ม เรี ยบหรู สะอาด
ตา โดยพื้นหลังของสื่ อจะต้องดูเรี ยบง่าย ดูไม่รกจนเกินไป สี ที่นิยมใช้กบั ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ คือ สี ทอง
สี ดา หรื อสี ขาว เป็ นต้น
กลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคระดับ กลาง สี ที่ ใ ช้จะเป็ นโทนสี ที่ มี ค วามสดใส แสดงถึ ง
ความทันสมัยหรื อนวัตกรรมใหม่ๆ สี ที่นิยมใช้กบั ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ คือ สี น้ าเงิน สี ฟ้าสดใส เป็ นต้น
กลุ่มผูบ้ ริ โภคระดับล่าง สี ที่ใช้จะเป็ นโทนสี ที่มีความร้อนแรงและโดดเด่น
โดยเป็ นกลุ่มโทนสี ที่สื่อให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกถึงการที่ตอ้ งตัดสิ นใจอย่างรวดเร็ ว สี ที่นิยมใช้กบั ผูบ้ ริ โภค
กลุ่มนี้ คือ สี แดง สี เหลือง สี แสด เป็ นต้น
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แต่ ก ารเลื อกโทนสี จาเป็ นที่ จะต้องส ารวจต าแหน่ ง ของพื้ นที่ ที่ จะติ ดตั้ง
ชิ้นงานดังกล่าว เพื่อตรวจสอบการเลือกใช้สื่อของคู่แข่งก่อนการออกแบบ ซึ่ งจะช่วยให้สื่อที่จะทา
ให้สื่อเรามีความโดดเด่นและสะดุดตาผูบ้ ริ โภคมากที่สุด ดังข้อมูลที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้วา่ สิ่ ง
ที่ตอ้ งคานึ งถึง คือ สื่ อที่คู่แข่งในบริ เวณใกล้เคียงกันเลื อกใช้วา่ เขาใช้สีอะไรเป็ นหลัก แล้วต้องทา
ออกมาให้แตกต่าง...หรื อถ้าเป็ นแคมเปญโปรโมชัน่ ระยะสั้นๆ เราก็อาจเปลี่ ยนโทนสี ได้เพื่อให้ดู
แปลกและแตกต่าง (ID.2#3, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559)
แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีผทู ้ ี่ไม่เห็นด้วยกับการเลือกให้ความสาคัญเฉพาะองค์ประกอบ
อันใดอันหนึ่ งในการออกแบบสื่ อ โดยให้ความเห็นว่าหลักการออกแบบสื่ อที่ดีและมีประสิ ทธิ ภาพ
องค์ประกอบภายในชิ้นงานควรที่จะมีรายละเอียดทุกอย่างให้ครบถ้วน นัน่ ก็คือ รายละเอียดสิ นค้า
ราคา สถานที่ต้ งั โครงการ และโปรโมชัน่ เพื่อที่ผบู ้ ริ โภคจะสามารถรับรู ้และตีความสิ่ งที่เราต้องการ
จะสื่ อได้ทนั ที ดังที่ผูใ้ ห้สัมภาษณ์รายหนึ่ งได้กล่าวไว้วา่ พวก4’P คือก็ตอ้ งมีอยูใ่ นสื่ อทั้งหมด เช่ น
คุณขายอะไร ราคาเท่าไหร่ โครงการอยูท่ ี่ไหน ใกล้ที่ทางานหรื อไม่ โปรโมชัน่ แถมอะไรบ้าง รวมๆ
ก็ คื อ งานการตลาดทั้ง หมด แต่ บ างที ก็ อาจจะมี ไ ม่ ค รบทั้ง หมด อย่า งเช่ นสื่ อ ที่ ใ ช้ใ นการเปิ ดตัว
โครงการ ที่ตอ้ งทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความแปลกใจและติดตาม (ID.2#4, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2559)
4.2.6 หลักการออกแบบตามกลุ่มผู้บริโภค
จากการสัมภาษณ์พบว่า หลักการแบ่งสื่ อโฆษณาจะมีการแบ่งผูบ้ ริ โภคออกเป็ นแต่ละระดับ
โดยมีการเลือกใช้รูปแบบของ ข้อความ รู ปภาพ สี สัน/โทนสี และรู ปแบบของสื่ อโฆษณาที่มีความ
แตกต่างกันออกไปตามกลุ่มของผูบ้ ริ โภค โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มได้ดงั นี้
กลุ่มที่ 1 ผูบ้ ริ โภคระดับบน
ลักษณะของผูบ้ ริ โภคกลุ่ มนี้ ส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่ มเจ้าของธุ รกิ จหรื อผูท้ ี่ มีรายได้ระดับสู ง
สามารถเลือกเวลาทางานของตนได้เอง เรื่ องทาเลและปั จจัยทางด้านราคาของบ้านจะไม่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อมากนัก โดยผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ จะมีความต้องการวิถีชีวิตที่สงบ ส่ วนตัว และการปลอดภัย
ของครอบครัว การสื่ อสารจึงควรเน้นไปในด้านการใช้รูปแบบที่สื่อทางด้านอารมณ์มาใช้เป็ นหลัก
นาเสนอสิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคจะได้รับจากการซื้ อบ้านของโครงการ เช่ น จะได้รับความภาคภูมิใจในชี วิต
ความอบอุ่นภายในครอบครัว ความปลอดภัยที่มากกว่ามาตรฐาน เป็ นต้น หลักการออกแบบจึงต้อง
ใช้รูปภาพและข้อความที่สื่อไปในด้านของความสุ ขของคนในครอบครัว และสี สันโทนสี จะใช้เป็ น
โทนสี ที่ดูขรึ ม เรี ยบหรู ดูดี
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กลุ่มที่ 2 ผูบ้ ริ โภคระดับกลาง
กลุ่ ม ผู บ้ ริ โ ภคระดับ กลางจะเป็ นกลุ่ ม คนรุ่ น ใหม่ ก าลัง เริ่ ม ต้น ครอบครั ว ใหม่ มี ค วาม
ทันสมัยหรื อชอบสิ่ งอานวยความสะดวกที่เป็ นเทคโนโลยี แต่ยงั เป็ นกลุ่ มที่ อยู่ในวัยทางาน ต้อง
เดิ นทางไปท างานในทุ กๆ วัน คนกลุ่ ม นี้ จึงยังคงให้ความสาคัญกับท าเลของโครงการ และการ
คมนาคมที่ ส ะดวกในการเดิ นทางไปท างาน รู ป แบบที่ ใ ช้สื่ อจึ งควรใช้ก ารสื่ อที่ แสดงถึ ง ความ
สะดวกสบายในการเชื่ อมต่อในการเดินทาง และแบบบ้านมีความทันสมัยแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร
หลักการออกแบบรู ปภาพและข้อความจึงต้องเน้นไปในด้านการตอบโจทย์วิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ อง
คนเมือง มีการนาเทคโนโลยีมาผนวกเข้ากับการใช้ชีวิตประจาวัน ส่ วนสี สันโทนสี จะใช้โทนสี ที่มี
ความสดใส ทันยุคทันสมัยของคนเมืองในปัจจุบนั
กลุ่มที่ 3 ผูบ้ ริ โภคระดับล่าง
ผูบ้ ริ โภคระดับล่างเป็ นกลุ่มที่มีรายได้น้อยและมีความต้องการย้ายครอบครัวจากบ้านเช่ า
คอนโด หรื อหอพักที่ตนอยู่ มาเป็ นบ้านที่มีขนาดใหญ่ข้ ึนเพื่อรองรั บสมาชิ กภายในครอบครัวที่ มี
จานวนมากขึ้น คนกลุ่มนี้ จึงให้ความสนใจไปในด้านของราคา รู ปแบบที่ใช้ในการทาการตลาดจึง
ควรใช้การจูงใจทางด้านราคา หรื อการลด แลก แจก แถม และสี สันโทนสี ที่ใช้จะเป็ นโทนสี ที่แรง
และโดดเด่น
4.2.7 หลักการออกแบบสื่ อโฆษณาทีม่ ีผลต่ อการรับรู้ และทัศนคติ
จากผลการศึ ก ษาพบว่า สื่ อ ที่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้ แ ละทัศ นคติ ข องผู บ้ ริ โ ภคได้เป็ นอย่า งดี
จะต้องมีการวางแผนการทาสื่ อตั้งแต่ข้ นั ตอนการระบุกลุ่มเป้ าหมายของเราว่าคือใคร มีพฤติกรรมใน
ชี วิตประจาวันแบบไหน มี ความต้องการอะไร และบริ โภคสื่ อช่ องทางใดบ้าง ซึ่ งผูอ้ อกแบบสื่ อ
จะต้องศึกษาข้อมูลเหล่านี้ ให้ถี่ถว้ นเพื่อนามาตีโจทย์ในการออกแบบสื่ อที่ตรงใจกลุ่มเป้ าหมายมาก
ที่สุด รวมทั้งจะต้องดูจุดประสงค์ของการใช้สื่อดังกล่าวว่ามีเพื่อต้องการอะไร เช่น สื่ อที่ใช้เพื่อการ
ขาย สื่ อที่ใช้เพื่อการสร้างแบรนด์ภาพลักษณ์ หรื อสื่ อที่ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ วนั เปิ ดตัวโครงการ
เป็ นต้น
เมื่ อได้ชิ้นงานที่ น่าสนใจแล้ว จะต้องเลื อกใช้ช่องทางที่ เหมาะสมและตรงกับพฤติ กรรม
กลุ่ มเป้ าหมาย โดยการใช้รูปแบบที่ กลุ่ มเป้ าหมายให้ความสนใจและสามารถสร้ างการรั บรู ้ และ
ทัศ นคติ ไ ด้เ ป็ นอย่ า งดี โดยเฉพาะการเลื อ กใช้ รู ปจะช่ ว ยให้ ผู ้บ ริ โภคเกิ ด การรั บ รู ้ แ ละจดจ า
รายละเอียดในชิ้นงานนั้นๆ ได้ดีมากขึ้น ดังที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้วา่
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สื่ อที่ได้ผลจริ งๆ ข้อความต้องน่ าสนใจ ราคา พื้นที่ใช้สอยต้องเยอะกว่าคู่แข่ง แล้วก็พ้ืน
หลังของสื่ อต้องสะอาด รวมทั้งข้อควมต้องสั้นและกระชับ...ส่ วนรู ปภาพเราต้องดูนยั ยะที่
เราจะสื่ อ ว่าจะต้องการใช้เพื่อให้คนจดจาหรื อใช้เพื่อประกอบการขาย...รู ปจะช่ วยให้เกิ ด
การจดจาได้ดีกว่า เพราะการอ่านที่ดีควรมีการใส่ สัญลักษณ์คนก็จะจาสัญลักษณ์ได้มากกว่า
(ID.2#5, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2559)
4.2.8 การคาดการณ์การออกแบบสื่ อในอนาคต
จากผลการศึกษาพบว่า ในอนาคตช่ องทางสื่ อที่มีแนวโน้มเติบโตสู งขึ้นน่ าจะเป็ นสื่ อทาง
ออนไลน์ แต่สื่อออฟไลน์บางประเภทก็ยงั คงมีความสาคัญกับธุ รกิ จดังกล่าว เช่ น สื่ อป้ ายโฆษณา
สื่ อป้ ายบอกทางต่างๆ เป็ นต้น เนื่ องจากยังเป็ นสื่ อที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภค
เป็ นอย่างมากในธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ โดยในอนาคตรู ปแบบที่จะมีผลต่อการรับรู ้และทัศนคติของ
ผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี จะเป็ นรู ป แบบที่ นาเสนอขายความจริ งและนวัตกรรมที่ มี ความทันสมัย
เนื่องจากผูบ้ ริ โภคมีการใช้การสื่ อสารผ่านช่องทางสื่ อดิจิทลั กันอย่างแพร่ หลาย การนาเสนอข้อมูลที่
เป็ นเท็จอาจส่ งผลให้เกิดทัศนคติในทางลบได้มากกว่าการนาเสนอความจริ งที่เป็ น ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะมี
การใช้ขอ้ มูลทางช่องทางสื่ อต่างๆ ในการพิจารณาและช่วยในการตัดสิ นใจกันมากขึ้น

4.3 ส่ วนที่ 3 ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อการรับรู้ และทัศนคติของผู้บริโภคบ้ านทาวน์ เฮาส์
ในส่ วนนี้ เป็ นการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ ริ โภคของโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ โดย
เป็ นข้อมูลที่เกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในแต่ละขั้นตอนการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค รวมถึงเหตุผลที่
เลือกเปิ ดรับสื่ อในแต่ละขั้นตอนดังกล่าว ซึ่ งจะนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการสรุ ปและอภิปรายผล
ข้อมูลต่อไป
กลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูล ผูบ้ ริ โภคบ้านทาวน์เฮาส์จานวน 8 คน
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ตารางที่ 4.3 กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคบ้านทาวน์เฮาส์
ลาดับ/รหัส
ID.3#1
ID.3#2
ID.3#3
ID.3#4
ID.3#5
ID.3#6
ID.3#7
ID.3#8

เพศ
สถานะ
หญิง ยังไม่ซ้ื อ ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท
หญิง ยังไม่ซ้ื อ ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท
หญิง
ซื้ อแล้ว ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท
หญิง
ซื้ อแล้ว ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท
หญิง ยังไม่ซ้ื อ เกิน 2.5 ล้านบาทขึ้นไป
ชาย ยังไม่ซ้ื อ เกิน 2.5 ล้านบาทขึ้นไป
ชาย ซื้ อแล้ว เกิน 2.5 ล้านบาทขึ้นไป
ชาย ซื้ อแล้ว เกิน 2.5 ล้านบาทขึ้นไป

ตาแหน่ งงาน
พนักงานเอกชน
เจ้าหน้าที่รัฐ
พนักงานเอกชน
พนักงานเอกชน
พนักงานเอกชน
พนักงานเอกชน
ธุ รกิจส่ วนตัว
พนักงานเอกชน

4.3.5 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อบ้ านทาวน์ เฮาส์
จากผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านทาวน์เฮาส์ ของผูบ้ ริ โภค พบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญเกี่ ยวกับทาเลที่ต้ งั ของโครงการ เนื่ องจากต้องการบ้านที่อยู่ใกล้
สถานที่ต่างๆ เพื่อสะดวกต่อการเดิ นทาง รองลงมาได้แก่ลกั ษณะของรู ปแบบบ้านและสิ่ งอานวย
ความสะดวกต่างๆ โดยสรุ ปหัวข้อได้ดงั นี้
1) ทาเลที่ต้ งั ของโครงการ
การเลื อกซื้ อบ้านของผูบ้ ริ โภคจะมี การเลื อกทาเลที่ ต้ งั ของโครงการเป็ นปั จจัยที่
สาคัญอันดับต้น ซึ่ งโครงการจะต้องอยู่ใกล้กบั สถานที่ ต่างๆ ที่ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญ เช่ น ใกล้
โรงพยาบาล โรงเรี ยน รถไฟฟ้ า ห้างสรรพสิ นค้า เป็ นต้น และโครงการก็จะต้องมีความเป็ นส่ วนตัว
มากกว่าการอยูใ่ นแหล่งชุมชนทัว่ ไป ซึ่ งผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่มจะมีการให้ความสาคัญในเรื่ องของทาเล
แตกต่างกันออกไป โดยแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มย่อยดังนี้
(1) ผูบ้ ริ โภคกลุ่ ม วัย ท างาน ซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม พนัก งานบริ ษ ัท ที่ ค านึ ง ถึ ง ท าเลที่
สะดวกในการเดินทางไปที่ทางาน โดยผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ จะให้ความสาคัญในเรื่ องของการเดินทางที่
สะดวกสบาย เช่ น ใกล้ BTS มี รถประจาทางวิ่ง ผ่านหน้า โครงการ เป็ นต้น และใกล้กบั สถานที่
สาคัญต่างๆ เช่น ใกล้ที่ทางาน ใกล้หา้ งสรรพสิ นค้า ใกล้มหาลัย ใกล้โรงพยาบาล เป็ นต้น
(2) ผูบ้ ริ โภควัยมีครอบครัว เป็ นกลุ่มที่มีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น โดย
กลุ่มนี้จะมีการดาเนินชีวติ ที่คล้ายกับกลุ่มวัยทางานทุกอย่าง เพียงแต่จะมีการเพิ่มการให้ความสาคัญ
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เรื่ องของพื้นที่ใช้สอยที่ตอ้ งการเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับสมาชิกที่เพิ่มขึ้น และคานึ งถึงสถานที่อานวย
ความสะดวกในโครงการอื่ นๆ เช่ น สวนสาธารณะ เครื่ องเล่ นของเด็ ก เป็ นต้น รวมทั้ง การให้
ความสาคัญกับสถานที่ที่อยูร่ อบๆ โครงการเช่น โรงเรี ยน มหาลัย เป็ นต้นซึ่ งสอดคล้องกับข้อมูลที่ผู ้
ที่ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้วา่ สิ่ งแรกที่จะดูก็คือเรื่ องของทาเลว่าต้องใกล้โรงเรี ยน ใกล้ที่ทางานที่เน้น
ความสะดวกในการเดินทาง (ID.3#4, สัมภาษณ์, 20 สิ งหาคม 2559)
2) ลักษณะรู ปแบบบ้าน ขนาดพื้นที่
การออกแบบสื่ อที่ใช้รูปภาพบ้านตัวอย่างจริ งหรื อถ่ายภาพจากบรรยากาศจริ ง จะ
ทาให้ผูบ้ ริ โภคมีความเชื่ อมัน่ และเกิ ดการรั บรู ้ ได้ดีกว่ารู ปภาพที่ เป็ นภาพจาลองหรื อภาพ 3 มิติ
เนื่ องจากบ้านจัดสรรเป็ นสิ นค้าที่มีความเกี่ ยวพันสู ง การใช้รูปภาพจริ งในการนาเสนอในสื่ อจะทา
ให้ผบู ้ ริ โภคมัน่ ใจว่าจะได้บา้ นที่สร้างเสร็ จแน่นอน และสามารถจิตนาการว่าตนเองเมื่อเข้าไปอยูใ่ น
สถานที่ดงั กล่าวแล้วจะรู ้สึกอย่างไร รวมทั้งขนาดพื้นที่ของบ้านจะต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยที่พอเหมาะ มี
พื้นที่ส่วนกลางที่เพียงพอกับประชากรที่อยูอ่ าศัยในโครงการ
อย่างไรก็ตาม ก็ยงั มีผทู ้ ี่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว โดยเห็นว่าการนาเสนอเรื่ อง
ของขนาดพื้นที่อาจจะไม่มีผลมากนัก เพราะคานึ งถึงราคาและความคุ ม้ ค่าเป็ นหลัก เนื่ องด้วยกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มดังกล่าวจะมีความคิดที่วา่ หากพื้นที่ใช้สอยมีความต่างกันไม่มากจนเกินไป ก็จะเลือก
บ้านที่ราคาถูกกว่าแทน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของตนได้มากยิ่งขึ้น ดังที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์รายหนึ่งได้
กล่าวไว้วา่ ส่ วนเรื่ องขนาดพื้นที่ตวั บ้านมีผลน้อย เพราะอยูก่ บั ลู กแค่ 2 คน หากราคาต่างกันมาก ก็
จะเลือกหลังที่ราคาถูกกว่า เอาเท่าที่มีกาลังส่ งดีกว่า (ID.3#1, สัมภาษณ์, 5 สิ งหาคม 2559)
3) ปั จจัยด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
จากการสัมภาษณ์พบว่า ปั จจัยด้านสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆภายในโครงการที่
ผูบ้ ริ โภคต้องการ เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่ โมง มีห้องออกกาลังกาย สระว่าย
น้ า หรื อสวนสาธารณะ เป็ นต้น และอีกสิ่ งหนึ่ งที่มีความสาคัญคือเรื่ องของถนนภายในโครงการ ซึ่ ง
จะต้องมี ขนาดที่ เหมาะสมอย่างน้อย 10 เมตรขึ้ นไป เพื่อให้การเดิ นทางเข้าออกของรถภายใน
หมู่บา้ นสามารถเดินทางได้โดยสะดวก รวมไปถึงระยะทางจากหน้าโครงการไปยังบ้านที่ผบู ้ ริ โภค
เลือกซื้ อต้องไม่ลึกจนเกินไป โดยเฉพาะผูบ้ ริ โภคที่ไม่มีรถยนต์ในการเดิ นทาง ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ จาเป็ น
สื่ อภายในโครงการที่ผบู ้ ริ โภคจะนามาประกอบข้อมูล เพื่อใช้ในการพิจารณาอย่างถี่ ถว้ นก่อนการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ดังที่ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้วา่ ก็ดูเกี่ยวกับการเดินทาง ถนน สภาพแวดล้อม ความ
สะดวกสบายอื่นๆ บางที่สารวจมาหลายๆ ที่แบบโครงการรวมๆ ดี มากเลย แต่ ทางเข้านี่ ลึกมาก
จนเกินไป อย่างเราไม่มีรถขับด้วยก็อาจจะลาบาก (ID.3#2, สัมภาษณ์, 5 สิ งหาคม 2559) และ อีก
อย่างนึ งคือเรื่ องของความปลอดภัย โครงการนั้นๆ ต้องมี รปภ. ดูแลตลอด24ชัว่ โมง มีฟิตเนส หรื อ
สระว่ายน้ าถ้ามีดว้ ยจะดีมาก (ID.3#6, สัมภาษณ์, 5 สิ งหาคม 2559)
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4.3.2 ประเภทของสื่ อโฆษณาทีม่ ีผลต่ อการรับรู้ และทัศนคติ
จากผลการศึกษาพบว่าสื่ อโฆษณาที่มีผลต่อการรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคได้แก่ สื่ อป้ าย
โฆษณา สื่ อดิจิทลั และสื่ อบุคคล โดยสื่ อเหล่านี้ จะต้องมีรูปแบบในการนาเสนอที่ดึงดูดความสนใจ
ได้เป็ นอย่างดี สามารถอธิ บายเป็ นหัวข้อได้ดงั นี้
1) สื่ อป้ายโฆษณา
เป็ นสื่ อ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรั บ รู ้ แ ละทัศ นคติ ข องผู ้บ ริ โภคที่ อ ยู่ บ ริ เวณรอบๆ
โครงการ ซึ่ ง จะช่ วยให้ผูบ้ ริ โภครั บ ทราบถึ ง ข้อมู ล ของโครงการว่า แบบบ้านเป็ นอย่างไร ราคา
เท่าไหร่ ทาเลอยูท่ ี่ไหน และมีโปรโมชัน่ พิเศษอย่างไร ถือว่าเป็ นช่องทางแรกของโครงการที่ใช้ใน
การสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้ขอ้ มูลและเกิดทัศนคติที่ดีต่อโครงการ
สื่ อป้ ายโฆษณามีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ ของผูบ้ ริ โภคโดยแบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ
1) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั โครงการ โดยรายละเอียดในสื่ อป้ ายโฆษณาดังกล่าว จะเน้นไปใน
ด้านการถ่ายทอดทางอารมณ์ คือการใช้ สิ่ งเร้ าเชิ งอารมณ์ ในการกระตุน้ ความต้องการภายในของ
ผูบ้ ริ โภค 2) เพื่อนาเสนอขายสิ นค้า คือการนาเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวกับสิ นค้า ราคา และโปรโมชัน่
อย่างตรงไปตรงมา ซึ่ งรู ปแบบดังกล่าวนี้ จะเป็ นการกระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้โดยทันที
เนื่องจากผูบ้ ริ โภคไม่จาเป็ นที่จะต้องตีความในสารดังกล่าว ดังที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้วา่
มีผลนะ เพราะทาให้รู้ถึงรายละเอียดของบ้านและโปรโมชัน่ ที่มากกว่าคู่แข่ง เพราะ
การที่เราเลื อกซื้ อบ้านเราก้ตอ้ งเปรี ยบเทียบโครงการต่างๆ หลายๆ โครงการก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ
แต่ที่สาคัญก็คือเรื่ องของราคา ถ้ามีการบอกราคาให้ชดั เจนจะดีกว่าการที่ตอ้ งโทรไปสอบถามราคา
เพราะแบบนั้น เราจะกลัว เรื่ อ งของการโดนหว่ า นล้อ มให้ ซ้ื อ ในราคาที่ เ ราไม่ ถู ก ใจ (ID.3#3,
สัมภาษณ์, 20 สิ งหาคม 2559)
2) สื่ อดิจิทลั
จากการสัม ภาษณ์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคจะมี พฤติ กรรมในการหาข้อมู ลจากสื่ อดิ จิท ลั
เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ก่อนที่จะไปเยี่ยมชมโครงการจริ ง โดยผูบ้ ริ โภคจะเชื่ อข้อมูลจากบุคคลที่
สามเช่ น ข้อมูลที่ ได้จากเว็บรี วิวโครงการ ข้อมู ลจากกระทู ต้ ่างๆ ที่บอกข้อมู ลโดยผูท้ ี่อยู่อาศัยใน
โครงการนั้นๆ แล้ว เป็ นต้น ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะเชื่ อข้อมูลจากบุคคลเหล่านี้ มากกว่าข้อมูลที่ได้รับจาก
พนักงานขาย
แต่ผปู ้ ระกอบการส่ วนใหญ่ได้มีการเลือกใช้ช่องทางสื่ อดิจิทลั ในการทาการตลาด
กับผูบ้ ริ โภคมากยิ่งขึ้น โดยการใช้งบในการจ้างผูท้ ี่ รับจ้างเขียนรี วิวในเว็บไซต์ที่เป็ นที่ นิยมต่างๆ
เพื่อช่วยในการกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคที่ได้เข้ามาอ่านเกิดความต้องการบ้านของโครงการ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมี
พฤติกรรมที่เชื่ อถือข้อมูลบุคคลที่สาม จึงทาให้การทาการตลาดรู ปแบบนี้ ถือเป็ นรู ปแบบที่มีความ
น่าสนใจ และเป็ นการสร้างการรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี
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3) สื่ อบุคคล
จากการสัมภาษณ์ พบว่า สื่ อบุคคลเป็ นสื่ ออีกประเภทหนึ่ งที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้
ของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งจะทาหน้าที่ในการบอกต่อข้อมูลที่เป็ นเชิ งลึกหรื อข้อมูลที่มาจากผูท้ ี่
อยูอ่ าศัยจริ ง ซึ่ งช่วยให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความมัน่ ใจในโครงการมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะญาติ พี่นอ้ ง เพื่อน
หรื อผูท้ ี่ ใกล้ชิด จะมี อิทธิ พลในการจู งใจผูบ้ ริ โภคได้ดีกว่าพนักงานขายหรื อบุ คคลที่ สาม เพราะ
ผูบ้ ริ โภคจะมีความเชื่ อใจและเชื่ อถื อในข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลเหล่านี้ มากกว่าข้อมูลที่ได้จากทาง
อื่นๆ ในปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการบ้านจัดสรรบางโครงการ ได้นาการตลาดจากช่องทางสื่ อบุคคลมาใช้
ในการทาการตลาดเพิ่มมากขึ้ น โดยการกระตุน้ จากบุ คคลที่ มีอิทธิ พลในการบอกต่อด้วยการให้
รางวัล หากบุคคลดังกล่าวสามารถแนะนาบุคคลอื่นๆ ให้เข้ามาเยี่ยมชมหรื อซื้ อบ้านในโครงการได้
สาเร็ จ และในอนาคตสื่ อประเภทนี้ จะได้รับความสาคัญจากโครงการต่างๆ ในการนามาใช้เป็ น
เครื่ องมือทางการตลาดเพิ่มมากยิง่ ขึ้น
4.3.3 สื่ อโฆษณาทีด่ ึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
จากการศึกษาพบว่าสื่ อโฆษณาที่สามารถดึงดูดใจผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี การออกแบบของ
ข้อความ รู ปภาพ และสี สัน/โทนสี จะต้องมีความน่าสนใจ โดยสรุ ปผลการศึกษาเป็ นหัวข้อดังนี้
1) ข้อความ
ข้อความที่ ส ามารถดึ ง ดู ดใจผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่า งดี จะต้องเป็ นข้อความที่ บ อก
รายละเอียดของโครงการได้อย่างครบถ้วน โดยมีองค์ประกอบในสื่ อโฆษณาดังนี้
(1) ท าเล อยู่ ใ กล้ ส ถานที่ ส าคั ญ ต่ า งๆ เช่ น ใกล้ ห้ า งสรรพสิ นค้ า ใกล้
โรงพยาบาล ใกล้โรงเรี ยน เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นปั จจัยหลักในการประกอบข้อมู ลการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค
(2) รู ปแบบบ้าน โดยจะต้องมีรายละเอียดที่บอกเกี่ ยวกับฟั งก์ชนั่ ภายในบ้าน
อย่างคร่ า วๆ ว่ามี ล ักษณะอย่า งไร มี ขนาดกี่ ห้องนอน กี่ ห้องน้ า มี ขนาดพื้นที่ ใช้ส อยเท่ าไหร่ ซึ่ ง
ผูบ้ ริ โภคที่มีครอบครัวจะให้ความสาคัญกับรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวเป็ นสาคัญ เพื่อให้เพียงพอกับ
การใช้สอยของคนในครอบครัว
(3) ราคา จะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคสามารถประเมินกาลังทรัพย์ของตนได้ก่อนที่จะ
เข้าเยีย่ มชม จากการสัมภาษณ์พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความสนใจในข้อมูลที่เกี่ยวกับราคา ซึ่ งหาก
ในสื่ อที่ผบู ้ ริ โภครับรู ้มีขอ้ มูลเกี่ยวกับราคาแจ้งไว้ในสื่ อดังกล่าว จะทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้และ
ทัศนคติที่ดีกบั โครงการมากกว่าสื่ อที่ไม่แจ้งราคาให้ทราบ
(4) โปรโมชัน่ จะช่ วยให้เกิดการกระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้มาก
ยิง่ ขึ้นแต่ในส่ วนของโปรโมชัน่ เป็ นเพียงข้อมูลหนึ่งที่ใช้ประกอบหลังจากการตัดสิ นใจซื้ อ เนื่ องจาก
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การซื้ อบ้านทาวน์เฮาส์ที่มีความเกี่ยวพันสู ง ผูบ้ ริ โภคจะคานึ งถึงปั จจัยหลักที่ใช้ในการประกอบการ
ตัดสิ นใจซื้ อก่ อน เมื่ อมี ความต้องการที่ จะซื้ อสิ นค้าแล้ว จึ งจะให้ความสาคัญกับส่ วนโปรโมชั่น
ต่างๆ ที่จะได้เพิ่มจากการซื้ อสิ นค้าดังกล่าว
2) รู ปภาพ
รู ป ภาพเป็ นส่ ว นส าคัญ ที่ จ ะช่ ว ยดึ ง ดู ด ความสนใจของผู ้บ ริ โ ภคได้ม ากยิ่ ง ขึ้ น
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความสนใจรู ปภาพบ้านที่ถ่ายจากบ้านตัวอย่างของจริ งมากกว่ารู ปภาพที่เป็ น
บ้านแบบ 3 มิติ เนื่องจากผูบ้ ริ โภคมีความไม่มนั่ ใจกับรู ปภาพที่เป็ นภาพ 3 มิติ ที่สามารถตกแต่งภาพ
ให้สวยเกิ นความเป็ นจริ งได้ รู ปภาพที่ใช้ในสื่ อบ้านทาวน์เฮาส์ ที่มีผลต่อการรับรู ้ และทัศนคติของ
ผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั มีดงั นี้
(1) รู ป ภาพบ้า นตัว อย่ า งจริ ง คื อ รู ปภาพที่ ถ่ า ยจากบ้า นตัว อย่ า งจริ ง ใน
โครงการที่มีการเสนอขายให้กบั ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งรู ปภาพดังกล่าวนี้ จะทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อ
โครงการ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคจะมัน่ ใจว่า จะได้บ ้า นที่ ส ร้ างเสร็ จ เหมื อนในรู ป ภาพดัง กล่ า วอย่า ง
แน่นอน
(2) รู ป ภาพบ้านแบบจาลอง คื อ รู ปภาพบ้านที่ จาลองมาจากบ้านจริ งด้วย
โปรแกรม 3 มิ ติ ซึ่ ง จะจาลองแบบบ้า นเสมื อนจริ ง และสามารถตกแต่ ง ภาพเพิ่ ม เติ ม ได้ม ากขึ้ น
รู ป ภาพดัง กล่ า วนี้ ผูป้ ระกอบการส่ ว นใหญ่ จะใช้ใ นการท าการตลาดตอนเปิ ดโครงการ เพื่ อให้
ผูบ้ ริ โภคได้เห็นตัวอย่างโครงสร้างของบ้านเมื่อสร้างเสร็ จ
(3) รู ปภาพบรรยากาศจริ ง คือ รู ปภาพที่ถ่ายจากบรรยากาศโดยทัว่ ไปภายใน
โครงการ โดยนาเสนอรู ปภาพที่เป็ นจุดขายของโครงการ เช่ น ภาพของสวนสาธารณะขนาดใหญ่
ภาพสระว่ายน้ า ภาพซุ ม้ ทางเข้าโครงการ เป็ นต้น เพื่อสร้างการรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคให้เกิด
การรั บรู ้ ที่แตกต่า งไปจากเดิ ม ซึ่ ง เป็ นการปรั บ เปลี่ ยนรู ปแบบในการทาการตลาดให้มี มุมมองที่
ถ่ายทอดทางด้านอารมณ์มากยิง่ ขึ้น
(4) รู ป ภาพทัว่ ไป คื อ รู ป ภาพที่ โครงการได้นามาใช้ในสื่ อโฆษณา โดยที่
รู ปภาพดังกล่าวนั้นไม่ได้ถ่ายจากสถานที่ในโครงการ แต่อาจจะเป็ นภาพที่ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการ
โฆษณาในการสื่ อสารทางด้านอารมณ์ หรื อเพื่อนาเสนอกิ จกรรมรู ปแบบต่างๆ เช่ น ใช้ภาพเด็กวิ่ง
เล่นในสวนเพื่อนาเสนอความอบอุ่นของคนในครอบครัว ใช้ภาพรถไฟฟ้ าเพื่อสื่ อถึงการเดินทางไป
ยังสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย เป็ นต้น
แต่ท้ งั นี้การเลือกใช้รูปบ้านตัวอย่างของจริ งในการประกอบสื่ อโฆษณา จะช่วยให้
เกิดการรับรู ้และทัศนคติที่ดีของผูบ้ ริ โภคได้มากกว่ารู ปภาพอื่นๆ เนื่ องจากการใช้รูปภาพบ้านที่เป็ น
ของจริ งผูบ้ ริ โภคจะสามารถจิตนาการได้ว่า เมื่ อตนได้เข้าไปอยู่อาศัยในบ้านหลังดังกล่าวแล้วจะ
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รู ้สึกอย่างไร และมัน่ ใจว่าจะได้รับบ้านตามแบบในรู ปภาพที่ลงในสื่ อโฆษณาดังกล่าว ซึ่ งจะมีผล
ช่วยในการประกอบการตัดสิ นใจซื้ อบ้านทาวน์เฮาส์ได้มากยิง่ ขึ้น ดังที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้วา่
ถ้าเป็ นรู ปที่ถ่ายจากตัวบ้านจริ งอันนี้ เราจะให้ความสนใจมากกว่า เพราะถ้าเห็ นรู ปเราจะดู
ข้างล่างเลยว่ามีดอกจันมีขอ้ ความว่าอะไรบ้าง เพราะถ้าเห็นในรู ปว่าภาพสวยมากเลย แต่พอ
ไปดู ของจริ งแล้วไม่ใช่ แบบนี้ จะทาให้เราเสี ยความรู ้สึกอย่างมาก พวกสื่ อคอนโดชอบทา
แบบนี้ ดังนั้นถ้าเป็ นสื่ อที่ใช้รูปบ้านจริ งๆ อันนี้ จะทาให้เราชอบมากกว่า เราไม่รู้สึกว่าเรา
โดนหลอก (ID.3#1, สัมภาษณ์, 5 สิ งหาคม 2559)
3) สี สัน/โทนสี
โทนสี ที่ ใช้ในสื่ อควรเป็ นโทนสี ที่สดใสดู แล้วสบายตา ท าให้การนาเสนอสื่ อมี
ความน่ าอ่านและมีความน่ าสนใจโดยเฉพาะการใช้โทนสี ที่สนับสนุ นให้รูปภาพที่ ใช้มีความโดด
เด่นมากยิ่งขึ้น จะช่ วยให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกถึ งความน่ าพักอาศัย ร่ มรื่ น และมีความน่าสนใจกว่าสื่ อที่ใช้
โทนสี ที่ฉูดฉาด ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ได้กล่าวไว้ว่า ส่ วนที่เป็ นเรื่ องของสี สัน ก็ควรเป็ นสี ที่ดูสบายๆ ถ้า
เป็ นที่ บ อกเรื่ องของรายละเอี ย ดของบ้า น เพราะจะท าให้เราอ่ านง่ ายขึ้ น แต่ ถ้าคุ ณจะมี เรื่ องของ
โปรโมชัน่ พิเศษก็อาจจะใช้สีสันที่โดดเด่นมาใช้นิดหน่อยก็ได้ (ID.3#3, สัมภาษณ์ , 20 สิ งหาคม
2559)
และผูใ้ ห้สัมภาษณ์ อีกรายหนึ่ งได้แสดงความเห็ นเกี่ ยวกับโทนสี ที่มองแล้วเย็นตา
จะมีผลต่อการรับรู ้ได้ดีกว่าโทนสี ที่ร้อนแรง ดังที่กล่าวไว้วา่ ส่ วนเรื่ องสี สันก็จะชอบโทนสี ที่มีความ
เย็นตา ดูร่มรื่ น มีความเป็ นธรรมชาติ แต่ถา้ สี สดๆ จะทาให้คิดว่าแถวนี้ จะร้อนรึ ปล่าวอะไรประมาณ
นี้ แต่ถา้ สี ที่ดูเย็นๆ ตา จะทาให้รู้สึกว่าดูร่มรื่ น อย่างถ้าสื่ อป้ ายที่ดูแล้วน่าอยู่ เราก็อยากจะลองเข้ามาดู
ของจริ ง (ID.3#5, สัมภาษณ์, 5 สิ งหาคม 2559)
4.3.4 สื่ อโฆษณาทีม่ ีผลในการสร้ างการรับรู้
จากผลการศึกษารู ปแบบสื่ อโฆษณาที่ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้ได้เป็ นอย่างดี ได้แก่ 1) รู ปแบบ
ที่ นาเสนอโดยสิ่ งเร้ าใจเชิ ง เหตุ ผล 2) นาเสนอโดยสิ่ งเร้ าใจเชิ งอารมณ์ 3) นาเสนอโดยใช้บุคคล
อ้างอิง 4) นาเสนอโดยใช้โปรโมชัน่ ซึ่ งรู ปแบบแต่ละสื่ อจะสร้างการรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภค
ที่แตกต่างกันออกไป โดยสรุ ปเป็ นหัวข้อดังนี้
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1) นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงเหตุผล (Rational Appeals)
สื่ อที่บอกว่าทาเลว่าอยู่ตรงไหนอย่างไร กี่ห้องน้ า กี่ ห้องนอน ฟั งก์ชนั่ ภายในเป็ น
อย่างไรบ้าง (ID.3#1, สัมภาษณ์, 5 สิ งหาคม 2559)
สื่ อที่ บอกเรื่ องของทาเล ฟั งก์ชั่นของบ้าน ราคาว่าเท่าไหร่ โครงการอยู่ตรงไหน
อย่างสื่ อที่บอกเรื่ องของทาเลอันนี้ ก็ทาให้เราสนใจอยากเข้าไปดู ของจริ งว่าเป็ นอย่างไร (ID.3#2,
สัมภาษณ์, 5 สิ งหาคม 2559)
ก็ เ ป็ นสื่ อ เรื่ อ งที่ บ อกว่า ท าเลโครงการอยู่ต รงไหน ติ ด BTS อะไร แถวไหน”
(ID.3#3, สัมภาษณ์, 20 สิ งหาคม 2559)
จะเป็ นเรื่ องของบอกว่าทาเลอยูต่ รงไหน โครงการเป็ นอย่างไร (ID.3#5, สัมภาษณ์,
5 สิ งหาคม 2559)
รู ป แบบที่ เ คยเห็ น ก็ จ ะเป็ นที่ เ ห็ น แบบบ้า นของโครงการนั้น ๆ ว่า เป็ นอย่า งไร
ข้อความบอกเกี่ ยวกับฟั งก์ชั่นของบ้าน กี่ ห้องนอน กี่ ห้องน้ า เดิ นทางกี่ นาที ถึง BTS เกี่ ยวกับด้าน
ทาเลความสะดวกสบาย แล้วก็มีอะไรบ้างในหมู่บา้ น ตัวบ้านกี่ตารางเมตร (ID.3#6, สัมภาษณ์ , 5
สิ งหาคม 2559)
ก็เป็ นเรื่ องทาเล ใกล้โรงบาล ใกล้มหาวิทยาลัยอะไร (ID.3#7, สัมภาษณ์ , 20
สิ งหาคม 2559)
แบบที่ บ อกรายละเอี ย ดของโครงการว่า อยู่แ ถวไหน ใกล้อ ะไรบ้า ง (ID.3#8,
สัมภาษณ์, 20 สิ งหาคม 2559)
2) นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงอารมณ์ (Emotional Appeals)
ก็พวกนาเสนอโดยเอารู ปครอบครั วมาใช้ก็เห็ นมาบ้าง (ID.3#2, สัมภาษณ์ , 5
สิ งหาคม 2559)
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เรื่ องของสิ่ งอานวยความสะดวกภายในโครงการพวกสวนสาธารณะ ติดทะเลสาบ
ติดธรรมชาติต่างๆ (ID.3#3, สัมภาษณ์, 20 สิ งหาคม 2559)
หลักๆ ก็จะเป็ นแบบความเป็ นครอบครัว ซึ่ งนาเสนอชี วิตจริ งดี (ID.3#7, สัมภาษณ์ ,
20 สิ งหาคม 2559)
3) นาเสนอโดยใช้บุคคลอ้างอิง (Presenter)
แล้วก็สื่อที่มีดาราพรี เซ็นเตอร์ อนั นี้ ก็จะเห็นบ่อยเหมือนกัน (ID.3#2, สัมภาษณ์, 5
สิ งหาคม 2559)
4) นาเสนอโดยใช้โปรโมชัน่ (Promotion)
ก็เป็ นสื่ อที่บอกเกี่ยวกับพวกโปรโมชัน่ (ID.3#1, สัมภาษณ์, 5 สิ งหาคม 2559)
เรื่ องของที่บอกโปรโมชัน่ ของแถมต่างๆ ซื้ อบ้านแถมรถ ซื้ อบ้านแถมแอร์ หรื อเฟอ
นิเจอร์ ต่างๆ (ID.3#2, สัมภาษณ์, 5 สิ งหาคม 2559)
ก็จะเป็ นรู ปแบบที่ นาเสนอเรื่ องของราคา มี โปรโมชั่นของแถมต่างๆ เช่ น ฟรี ค่า
โอน (ID.3#4, สัมภาษณ์, 20 สิ งหาคม 2559)
สื่ อที่บอกเรื่ องของลดราคา ว่าลดเท่าไหร่ อย่างไร (ID.3#5, สัมภาษณ์, 5 สิ งหาคม
2559)
เป็ นสื่ อที่นาเสนอเรื่ องของราคา โปรโมชัน่ ที่เพิ่มเติมขึ้นมา (ID.3#7, สัมภาษณ์, 20
สิ งหาคม 2559)
ก็ที่นาเสนอโปรโมชัน่ พวกลดราคา หรื อแถมเฟอร์ นิเจอร์ แถมฟรี ค่าโอน (ID.3#8,
สัมภาษณ์, 20 สิ งหาคม 2559)
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4.3.5 สื่ อโฆษณาทีม่ ีผลในการให้ ข้อมูลของโครงการ
จากผลการศึกษาสื่ อโฆษณาที่สามารถให้ขอ้ มูลกับผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดีคือ 1) รู ปแบบที่
นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงเหตุผล 2) รู ปแบบที่นาเสนอโดยใช้บุคคลอ้างอิง 3) รู ปแบบที่นาเสนอโดย
ใช้โปรโมชัน่ ซึ่ งจะบอกเรื่ องของรายละเอียดข้อมูลของโครงการได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งการบอก
ถึงโปรโมชัน่ ที่ผบู ้ ริ โภคจะได้รับหากจองหรื อตัดสิ นใจซื้ อในช่วงเวลาดังกล่าวที่ระบุไว้ในสื่ อ และ
การใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงมานาเสนอจะช่ วยให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการทราบข้อมูลของโครงการ
ดังกล่าว โดยสรุ ปเป็ นหัวข้อได้ดงั นี้
1) นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงเหตุผล (Rational Appeals)
สื่ อ ที่ บ อกว่า ท าเลอยู่ไ หน ฟั ง ก์ ชั่น ภายในเป็ นอย่า งไร ซึ่ งถ้า เป็ นรู ป แบบอื่ น ต้อ งโทร
สอบถามเพิม่ เติมเองว่าห้องครัวเป็ นแบบไหน พื้นที่ขนาดเท่าไหร่ แล้วพอโทรสอบถามถ้า
เจอพนักงานที่ไม่ค่อยดี ก็อาจจะตอบคาถามกลับมาไม่ดีแต่ถา้ เป็ นรู ปแบบที่บอกทุกอย่าง
หมดแล้ว ก็จะได้สามารถอ่านเอง แล้วทาความเข้าใจด้วยตัวเองได้เลย ซึ่ งอันนี้ จะดี กว่า
(ID.3#1, สัมภาษณ์, 5 สิ งหาคม 2559)
ก็คงเป็ นสื่ อที่บอกเรื่ องของทาเลที่ต้ งั ที่ให้ขอ้ มูลได้เป็ นอย่างดี” (ID.3#2, สัมภาษณ์
, 5 สิ งหาคม 2559)
ก็ตอ้ งเป็ นแบบที่ บอกเรื่ องของรายละเอี ย ดต่างๆ ของโครงการ เช่ น ราคา ทาเล
โปรโมชั่น ต่ า งๆ เพราะบอกข้อ มู ล ที่ เ ราต้อ งรู ้ แ ละประกอบการตัด สิ น ใจซื้ อ บ้า นไว้ห มดแล้ว
(ID.3#3, สัมภาษณ์, 20 สิ งหาคม 2559)
ก็น่าจะเป็ นแบบที่บอกเรื่ องของบอกฟั งก์ชนั่ รวมๆ ของบ้านว่ามีอะไรที่น่าสนใจ
บ้าง (ID.3#4, สัมภาษณ์, 20 สิ งหาคม 2559)
ก็คือสื่ อที่บอกเรื่ องทาเล ราคา ฟั งก์ชนั่ ภายในเป็ นอย่างไร (ID.3#5, สัมภาษณ์ , 5
สิ งหาคม 2559)
ก็เป็ นสื่ อที่ นาเสนอทาเล เพราะนาเสนอครบทุ ก อย่า งอยู่ใ นตัวอยู่แล้ว (ID.3#7,
สัมภาษณ์, 20 สิ งหาคม 2559)
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ถ้าให้ดีที่สุดก็คือโชว์รูปบ้านภาพจริ งให้เห็ นว่าตัวบ้านเป็ นแบบไหน จะทาให้เรา
เห็นบ้านก่อนที่จะเข้าไปดูจริ ง ดูวา่ ดีไซน์เป็ นอย่างไร แล้วค่อยตัดสิ นใจเข้าไปดู แล้วก็ทาเลต้องอยู่
ไม่ลึกมากเกินไป แล้วก็ดูดา้ นราคา ถ้าราคาสู งเกินไปก็ไม่น่าสนใจ (ID.3#6, สัมภาษณ์, 5 สิ งหาคม
2559)
ก็ แ บบที่ บ อกฟั ง ก์ ชั่น ของบ้า น เราอ่ า นแล้วจะได้รู้เ ลยว่าโครงการมี อ ะไรบ้า ง
(ID.3#8, สัมภาษณ์, 20 สิ งหาคม 2559)
2) นาเสนอโดยใช้บุคคลอ้างอิง (Presenter)
แบบที่เอาพรี เซ็นเตอร์ มานาเสนอก็จะทาให้เราสนใจถ้าหากบุคคลนั้นเป็ นที่เรารู ้จกั
และชื่นชอบ ก็จะทาให้เราอยากหาข้อมูลเพิ่มเติม (ID.3#4, สัมภาษณ์, 20 สิ งหาคม 2559)
3) นาเสนอโดยใช้โปรโมชัน่ (Promotion)
สื่ อ ที่ บ อกเรื่ อ งของโปรโมชั่น ว่า ตอนนี้ โครงการมี โ ปรโมชั่น แบบไหนบ้า ง”
(ID.3#5, สัมภาษณ์, 5 สิ งหาคม 2559)
4.3.6 สื่ อโฆษณาทีม่ ีผลให้ เกิดความชอบในโครงการ
จากผลการศึ ก ษาสื่ อ ที่ ช่ วยให้ผู บ้ ริ โภคเกิ ด ความชื่ อชอบโครงการ ได้แก่ 1) รู ปแบบที่
นาเสนอโดยสิ่ งเร้ าใจเชิ งเหตุผล 2) รู ปแบบที่นาเสนอแบบโดยสิ่ งเร้ าใจเชิ งอารมณ์ 3) รู ปแบบที่
นาเสนอโดยใช้บุคคลอ้างอิง 4) รู ปแบบที่นาเสนอโดยใช้โปรโมชัน่ โดยผูบ้ ริ โภคจะมีพฤติกรรมที่
ชื่นชอบโครงการที่มีการเลือกใช้สื่อที่มีการนาเสนอความจริ งหรื อข้อมูลที่แท้จริ ง มากกว่าโครงการ
ที่ปกปิ ดข้อมูลบางส่ วนหรื อบอกข้อมูลไม่ครบ และรู ปแบบสื่ อที่นาเสนอเกี่ยวกับความเป็ นอยูข่ อง
ครอบครั ว ที่ อ บอุ่ น ซึ่ งผู บ้ ริ โภคจะเกิ ดทัศ นคติ ที่ ดีก ว่า โครงการมากยิ่ ง ขึ้ น หากสื่ อดัง กล่ า วนั้น
นาเสนอจากบรรยากาศจริ งๆภายในโครงการ โดยสรุ ปเป็ นหัวข้อได้ดงั นี้
1) นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงเหตุผล (Rational Appeals)
ก็เป็ นสื่ อที่บอกเรื่ องของราคา ทาเล สิ่ งอานวยความสะดวกแบบไหน ก็คงเป็ นสื่ อ
พวกนี้เหมือนเดิม เพราะช่วยให้เราตัดสิ นใจได้ง่ายขึ้น (ID.3#3, สัมภาษณ์, 20 สิ งหาคม 2559)
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ก็เป็ นรู ปแบบที่ให้เห็นตัวบ้านเลยว่าเป็ นอย่างไร ไม่ตอ้ งมีโปรอะไรมากมาย เอาแค่โชว์รูป
บ้านขึ้นมา แล้วกาหนดราคามาเลยว่าเท่าไหร่ ทาเลอยูไ่ หน แล้วก็รูปแบบที่นาเสนอพื้นที่
ใช้สอยว่าเท่าไหร่ กี่ตารางเมตร แล้วก็รูปแบบที่นาเสนอสิ่ งอานวยความสะดวก มีฟิตเนส
มีสปอนต์คลับ (ID.3#6, สัมภาษณ์, 5 สิ งหาคม 2559)
2) นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงอารมณ์ (Emotional Appeals)
ก็เป็ นสื่ อที่นาเสนอด้านครอบครัว ทาให้ดูน่าอยู่ ครอบครัวมาอยู่ดว้ ยน่ าจะอบอุ่น
(ID.3#1, สัมภาษณ์, 5 สิ งหาคม 2559)
สื่ อที่ใช้รูปของครอบครั วมาใช้ในสื่ อ เพราะเราก็มีครอบครั ว พอเห็ นแล้วก็รู้สึก
ดึงดูด เพราะคิดว่าลูกเราคงชอบถ้าได้มาอยูโ่ ครงการนี้ (ID.3#2, สัมภาษณ์, 5 สิ งหาคม 2559)
คือรู ปแบบที่ นาเสนอด้วยรู ปภาพที่ เป็ นครอบครั ว เพราะดู แล้วอบอุ่นดี (ID.3#4,
สัมภาษณ์, 20 สิ งหาคม 2559)
สื่ อที่บอกถึงความเป็ นครอบครัว ทาให้ดูน่าอยูแ่ ละน่าจะอบอุ่น (ID.3#5, สัมภาษณ์
, 5 สิ งหาคม 2559)
ก็คงเป็ นสื่ อที่นาเสนอครอบครัว ทาเลที่ต้ งั แล้วก็พวกรู ปแบบบ้านสี ของตัวบ้านก็
มีผล เพราะจะชอบสี ที่ดูสบายๆ เย็นตามากกว่าสี ที่ดูเข้มๆ (ID.3#7, สัมภาษณ์, 20 สิ งหาคม 2559)
3) นาเสนอโดยใช้บุคคลอ้างอิง (Presenter)
สื่ อที่มีพรี เซ้นเตอร์ อันนี้จะทาให้รู้สึกว่าพวกดาราเคยมาที่โครงการนี้ แล้ว แสดงว่า
โครงการนี้น่าจะดีในระดับนึงมีคนรู ้จกั เยอะ (ID.3#5, สัมภาษณ์, 5 สิ งหาคม 2559)
4) นาเสนอโดยใช้โปรโมชัน่ (Promotion)
สื่ อ ที่ เ น้น โปรโมชั่น ว่า มี แ ถมอะไร ให้ อ ะไรเพิ่ ม บ้า งอัน นี้ ก็ น่ า สนใจ (ID.3#1,
สัมภาษณ์, 5 สิ งหาคม 2559)
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สื่ อที่บอกเรื่ องของโปรโมชัน่ ส่ วนลดของแถมต่างๆ อันนี้ ก็ดึงดู ดได้ดีเหมือนกัน
(ID.3#4, สัมภาษณ์, 20 สิ งหาคม 2559)
ก็เป็ นแบบที่บอกเรื่ องทาเลบ้าน เพราะรู ปแบบนี้ ค่อนข้างที่ให้ขอ้ มูลที่น่าสนใจ ทา
ให้อยากหาข้อมูลเพิม่ เติมของโครงการ (ID.3#6, สัมภาษณ์, 5 สิ งหาคม 2559)
อันที่บอกว่ามีโปรโมชัน่ อะไรแถมบ้าง อันนี้ ทาให้ดึงดู ดความสนใจได้ดี และถ้า
น่าสนใจก็อยากจะลองเข้าไปชมที่โครงการ (ID.3#8, สัมภาษณ์, 20 สิ งหาคม 2559)
4.3.7 สื่ อโฆษณาทีม่ ีผลให้ เกิดสนใจหาข้ อมูลเพิม่ เติมของโครงการ
จากผลการศึกษาสื่ อที่ ช่วยให้ผูบ้ ริ โภคสนใจที่จะหาข้อมู ลเพิ่มเติมของโครงการได้แก่ 1)
รู ป แบบที่ นาเสนอโดยสิ่ งเร้ าใจเชิ งเหตุ ผ ล 2) รู ป แบบที่ นาเสนอโดยใช้โปรโมชั่น โดยสื่ อทั้ง 2
รู ปแบบนี้เกิดจากผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจโครงการในระดับหนึ่ ง และเมื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็จะ
มีการหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่ น สื่ อดิจิทลั บุคคลรอบข้าง หรื อจากสื่ อประเภทอื่นๆ เป็ น
ต้น ซึ่ งสามารถสรุ ปแบ่งออกเป็ นหัวข้อได้ดงั นี้
1) นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงเหตุผล (Rational Appeals)
ก็เป็ นสื่ อที่ บอกเรื่ องของทาเล ราคา เพราะอยากทาร้ านเสริ มสวย อันนี้ จึงมี ส่วน
สาคัญเหมือนกันที่จะทาให้สามารถดูได้วา่ ทาเลนี้สามารถทามาค้าขายได้หรื อไม่ (ID.3#4, สัมภาษณ์
, 20 สิ งหาคม 2559)
ก็ น่า จะเป็ นสื่ อที่ บ อกเรื่ องท าเลว่า อยู่ตรงไหน แล้ว ก็ สื่ อที่ บ อกเรื่ องโปรโมชั่น
(ID.3#5, สัมภาษณ์, 5 สิ งหาคม 2559)
ก็ ที่ บ อกเรื่ อ งของท าเลบ้า นว่า อยู่ที่ ไ หน อยากรู ้ ว่า โครงการอยู่ตรงไหน น่ า อยู่
หรื อไม่ ถ้าน่าอยูก่ ็สนใจที่จะลองหาข้อมูลเพิ่มเติม (ID.3#8, สัมภาษณ์, 20 สิ งหาคม 2559)
2) นาเสนอโดยใช้โปรโมชัน่ (Promotion)
สื่ อที่บอกโปรโมชัน่ อันนี้ก็จะทาให้เราอยากรู ้วา่ แถมอะไรอย่างไร ซึ่ งดึงดูดให้เรา
สนใจที่จะลองโทรติดต่อเข้าไปถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกที (ID.3#3, สัมภาษณ์, 20 สิ งหาคม 2559)
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เป็ นแบบโปรโมชั่นว่า มี แถมอะไรบ้า ง ว่า มี ล ดราคาเท่า ไหร่ แถมอะไรเพิ่ม เติ ม
หรื อไม่ ก็จะทาให้เราสนใจด้วย (ID.3#7. สัมภาษณ์, 20 สิ งหาคม 2559)
4.3.8 สื่ อโฆษณาทีม่ ีผลให้ เกิดความเชื่ อถือในโครงการ
จากผลการศึกษาสื่ อที่ช่วยให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความน่าเชื่ อถื อในโครงการได้แก่ 1) รู ปแบบที่
นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงเหตุผล 2) รู ปแบบที่นาเสนอโดยใช้บุคคลอ้างอิง โดยสื่ อที่บอกรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมดจะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความน่าเชื่อถือกับโครงการได้เป็ นอย่างดี และการนาบุคคลที่มี
ชื่ อเสี ยงมานาเสนอจะทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความมัน่ ใจในโครงการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น โดยสรุ ปเป็ น
หัวข้อได้ดงั นี้
1) นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงเหตุผล (Rational Appeals)
ก็คงเป็ นสื่ อที่เห็ นถึ งแบบบ้าน หรื อเป็ นแบบเห็นเรื่ องทาเล เพราะถ้าเป็ นสื่ อแบบ
อื่นเค้าก็ใช้การตลาดมาดึ งดู ดเรา ซึ่ งก็อาจจะไม่ได้อย่างที่เค้าบอกไว้จริ งๆ เพราะอาจจะมีดอกจัน
เล็กๆ ข้างล่างว่าเฉพาะแบบบ้านที่ราคาแพงเท่านั้น ประมาณนี้ คือพอดู หลายๆ โครงการก็ได้รู้ว่า
โครงการที่ใช้สื่อเอาของแถมหรื อ อะไรมาดึ งดู ด ก็รู้ได้เลยว่าบ้านที่เราจะได้อาจจะเป็ นหลังที่ อยู่
ท้ายสุ ดโครงการ หรื อที่อยูไ่ กลๆ อยูห่ ลังเดียว (ID.3#2, สัมภาษณ์, 5 สิ งหาคม 2559)
ก็ตอ้ งเป็ นสื่ อรู ปแบบที่บอกข้อมูลที่เป็ นความจริ ง ภาพบ้านจริ งๆ ราคาจริ งๆ ไม่ใช่
บอกว่าราคาเท่านี้ พอเข้าไปที่โครงการบอกว่าราคานี้ หมดแล้ว เหลือหลังอื่นที่เป็ นราคาสู งกว่าแทน
อันนี้ก็ทาให้รู้สึกไม่ดีกบั โครงการ (ID.3#3, สัมภาษณ์, 20 สิ งหาคม 2559)
ก็คงเป็ นสื่ อที่นาเสนอเรื่ องของทาเลที่ต้ งั เพราะการที่เราได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนก็ทา
ให้เราเชื่อถือโครงการมากขึ้น (ID.3#4, สัมภาษณ์, 20 สิ งหาคม 2559)
ก็ยงั เป็ นรู ปแบบแรกที่เกี่ยวกับบอกเรื่ องทาเลที่ต้ งั ที่ทาให้อยากที่จะเข้าไปดูวา่ เป็ น
แบบไหน และทาให้รู้สึกเชื่ อมัน่ ในโครงการเพราะข้อมูลที่ให้มา ไม่เป็ นอะไรที่ปิดบัง เลยทาให้เรา
เชื่อถือโครงการมากขึ้น (ID.3#6, สัมภาษณ์, 5 สิ งหาคม 2559)
ก็เป็ นสื่ อที่บอกเรื่ องรายละเอียดของโครงการทั้งหมด ทาให้รู้สึกว่าเค้าบอกข้อมูล
ครบดี น่าลองเข้าไปดู (ID.3#8, สัมภาษณ์, 20 สิ งหาคม 2559)
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2) นาเสนอโดยใช้บุคคลอ้างอิง (Presenter)
ก็คงเป็ นสื่ อที่ใช้ดารามาพรี เซ้นให้นี่เลย ทาให้มนั่ ใจว่าโครงการเป็ นที่รู้จกั คงไม่
น่ามาหลอกเราแล้วก็เรื่ องของสื่ อที่ลดราคาที่มีการให้ส่วนลดโปรโมชัน่ ต่างๆ (ID.3#5, สัมภาษณ์, 5
สิ งหาคม 2559)
แต่ผูบ้ ริ โภคบางกลุ่มมีความคิดว่าการสื่ อไม่มีผลถึ งขั้นในการสร้ างความน่ าเชื่ อถื อ
ของโครงการ แต่ปัจจัยที่น่าจะส่ งผลถึ งขั้นนี้ น่าจะเกี่ ยวกับการสร้ างชื่ อเสี ยงของผูป้ ระกอบการ ยิ่ง
ชื่อเสี ยงที่สั่งสมมาเป็ นระยะเวลานานมากเท่าใด ก็จะยิ่งสร้างความน่าเชื่ อถือให้กบั โครงการได้มาก
ยิง่ ขึ้น ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้วา่
เรื่ องสื่ อคิดว่าไม่มีผลถึงขั้นจะทาให้น่าเชื่อถือกับโครงการ เพราะการที่จะเชื่ อถือโครงการนี่
แสดงว่าสื่ อนั้นต้องตอบโจทย์เราหมดเลยนะ ขนาดพี่สาวเราอยูก่ ่อนแล้วเรายังต้องมาดูดว้ ย
ตนเองเลย ด้วยบ้านราคาก็สูงกว่าสิ นค้าทัว่ ไป จะให้เชื่อจากสื่ อเลยก็คงไม่ใช่ สื่ อไม่มีผลกับ
ความน่าเชื่อถือ (ID.3#1, สัมภาษณ์, 5 สิ งหาคม 2559)
4.3.9 รู ปแบบสื่ อโฆษณา ทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
จากผลการศึ ก ษาสื่ อ ที่ มี ผ ลต่ อ การช่ ว ยประกอบการตัด สิ น ใจซื้ อ ของผู ้บ ริ โ ภคได้แ ก่
1) รู ปแบบที่นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงเหตุผล 2) รู ปแบบที่นาเสนอโดยใช้โปรโมชัน่ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคที่มี
ความต้องการซื้ อที่อยูอ่ าศัยจะรับรู ้สื่อเพื่อช่วยในการประกอบข้อมูลในการตัดสิ นใจซื้ อเท่านั้น โดย
ขั้นการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคจะต้องอาศัยปั จจัยหลายๆอย่างเพิ่มเติ ม แต่สื่อที่ ให้ขอ้ มู ลที่ เป็ น
ความจริ ง จะช่ ว ยให้ ผูบ้ ริ โ ภคเกิ ดการรั บ รู ้ และทัศ นคติ ที่ ดี ก ับ โครงการ และสื่ อ ที่ นาเสนอด้า น
โปรโมชัน่ ต่างๆ จะช่วยในการกระตุน้ ความต้องการซื้ อของผูบ้ ริ โภคได้มากยิ่งขึ้น ซึ่ งสื่ อเหล่านี้ จะมี
ส่ วนช่วยในการประกอบการตัดสิ นใจซื้ อได้เป็ นอย่างดี โดยสรุ ปเป็ นหัวข้อได้ดงั นี้
1) นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงเหตุผล (Rational Appeals)
ก็จะเป็ นสื่ อที่ให้ขอ้ มูลกับเราครั้งแรกแล้วเรากระจ่างเลย ก็คือสื่ อที่บอกเรื่ องทาเล ที่ต้ งั ของ
โครงการ ราคา ขนาดพื้นที่ อะไรพวกนี้ ทาให้เรารู ้ ว่าขนาดข้อมู ลยังไม่กกั๊ เลย แต่ถ้าสื่ อ
รู ปแบบอื่นยังกัก๊ ๆ หรื อบิดเบียนข้อมูลอยู่นะ คือถ้าเราไม่ซีเรี ยสเรื่ องเงิ นเราอ่านเจอสื่ อที่
บอกทุกอย่างครบแบบนี้ เราจะมาที่นี่ก่อนเลยนะ (ID.3#1, สัมภาษณ์, 5 สิ งหาคม 2559)
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ก็เป็ นรู ปแบบที่บอกเรื่ องของทาเลเหมื อนเดิ มนะ เพราะพี่คิดว่าถ้าเป็ นรู ปแบบนี้
ช่วยให้ขอ้ มูลกับเราได้ดีที่สุดแล้วคะ (ID.3#2, สัมภาษณ์, 5 สิ งหาคม 2559)
ก็เรื่ องของที่ บอกข้อมู ลโครงการ ทาเล และโปรโมชัน่ เพราะการที่ โครงการให้
ข้อมูลที่เป็ นจริ ง จะทาให้เรานามาประกอบการตัดสิ นใจซื้ อได้เป็ นอย่างดี (ID.3#3, สัมภาษณ์, 20
สิ งหาคม 2559)
ก็เป็ นสื่ อที่ นาเสนอเรื่ องของทาเล ราคานะคะ เพราะพี่จะดู เรื่ องพวกนี้ ก่อนเป็ น
หลักๆเลยคะ (ID.3#4, สัมภาษณ์, 20 สิ งหาคม 2559)
น่ าจะเป็ นสื่ อที่บอกเรื่ องทาเลว่าใกล้อะไรบ้าง ใกล้ห้าง ใกล้ที่ทางาน แล้วก็สื่อที่
นาเสนอเกี่ยวกับครอบครัวที่ทาให้เราเห็นภาพว่าถ้ามาอยูแ่ ล้วน่าจะมีความสุ ข (ID.3#5, สัมภาษณ์, 5
สิ งหาคม 2559)
รู ปแบบที่นาเสนอประโยชน์ใช้สอยที่จะได้รับ ทาให้เราเห็นแล้วรู ้สึกว่าน่าจะเข้า
ไปเยีย่ มชมบรรยากาศในหมู่บา้ น เพราะถ้าสื่ อไม่ดึงดูดพอก็อาจจะทาให้เราไม่คิดอยากจะเข้าไปดู...
แต่ปัจจัยที่สนับสนุ นด้านการช่ วยตัดสิ นใจซื้ อคือ ทาเล บรรยากาศ ราคา สิ่ งอานวยความสะดวก
แล้วก็รูปแบบบ้านว่าดีไซล์เป็ นอย่างไร แต่ถา้ สื่ อที่พูดอะไรที่เกี่ยวกับพวกนี้ ก็อาจจะมีส่วนแค่เล็กๆ
(ID.3#6, สัมภาษณ์, 5 สิ งหาคม 2559)
ก็ยงั เป็ นเรื่ องของสื่ อทาเลและสื่ อครอบครัว ยังคงมีผลที่จะช่วยตัดสิ นใจซื้ อของผม
ได้เป็ นอย่างดี (ID.3#7, สัมภาษณ์, 20 สิ งหาคม 2559)
คงเป็ นสื่ อที่ บ อกเรื่ องท าเลและรายละเอี ย ดของโครงการ แล้วก็ สื่ อที่ บ อกพวก
โปรโมชั่น อันนี้ จะได้เอามาประกอบการตัดสิ นใจของเราได้เพิ่มขึ้ น (ID.3#8, สัมภาษณ์ , 20
สิ งหาคม 2559)
2) นาเสนอโดยใช้โปรโมชัน่ (Promotion)
แต่พวกโปรโมชัน่ ในสื่ ออาจจะเป็ นส่ วนที่อยูท่ า้ ยสุ ดที่จะมองหากตัดสิ นใจจะซื้ อแล้ว แต่ก็
ไม่ได้เป็ นส่ วนที่จะช่วยประกอบการตัดสิ นใจซื้ อจริ งๆ ยกเว้นแต่โปรโมชัน่ ที่จะบอกว่าจะ
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ตกแต่งให้ท้ งั หลัง อันนี้ อาจจะทาให้เราเอามาตีราคาแล้วกลับมาดูเป็ นส่ วนลดว่าหักลบไป
เมื่อไปเทียบกับโครงการอื่นแล้ว ที่อยูใ่ นสถานที่ที่ใกล้เคียงกัน แล้วจะน่าซื้ อกว่าโครงการ
อื่นๆ หรื อไม่ (ID.3#6, สัมภาษณ์, 5 สิ งหาคม 2559)
4.3.10 คุณลักษณะของพนักงานขายทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
ปั จจัยหนึ่ งที่จะส่ งเสริ มในการช่ วยตัดสิ นใจซื้ อบ้านของผูบ้ ริ โภคนัน่ ก็คือ ลักษณะที่ดีของ
พนักงานขายในโครงการซึ่ งอาจจะไม่ได้มีผลกับการเลือกซื้ อบ้านของผูบ้ ริ โภคโดยตรง แต่จะมีผล
ต่ อ การรั บ รู ้ แ ละทัศ นคติ ที่ ดี ข องผู ้บ ริ โภคที่ มี ต่ อ โครงการ และจะเป็ นช่ อ งทางในการช่ ว ย
ประชาสัมพันธ์โครงการได้เป็ นอย่างดี หากผูบ้ ริ โภคเกิ ดความรู ้ สึกประทับใจจากการบริ การของ
พนักงานขาย โดยสรุ ปคุณสมบัติที่ดีของพนักงานขายเป็ นหัวข้อได้ดงั นี้
1) การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับรายละเอียดของบ้านได้เป็ นอย่างดี
จากผลการศึ กษาพบว่าพนักงานที่มีขอ้ มูลเกี่ ยวกับรายละเอียดของฟั งก์ชั่นต่างๆ
ของบ้า น และเมื่ อผูบ้ ริ โภคสอบถามก็ สามารถให้ข ้อมู ลที่ ผูบ้ ริ โภคต้องการได้เป็ นอย่า งดี มี การ
แนะนาการใช้งานของฟั งก์ชนั่ ต่างๆ ภายในบ้าน แนะนาสถานที่ต่างๆ ภายในโครงการ และจะต้อง
มีการสนทนาให้ขอ้ มูลที่เ ป็ นประโยชน์กบั ผูบ้ ริ โภคตลอดเวลาที่ ผูบ้ ริ โภคเยี่ยมชม ซึ่ งจะช่ วยให้
ผูบ้ ริ โภครู ้ สึกประทับใจและรั บรู ้ ถึงความเอาใจใส่ ของโครงการ โดยคุ ณสมบัติเหล่านี้ จะช่ วยให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความเชื่ อถื อ และเกิ ดทัศนคติที่ดีต่อโครงการมากยิ่งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับข้อมูลที่ผใู ้ ห้
สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้วา่
ต้องพูดคุยกับผูบ้ ริ โภคตลอด แล้วต้องพยายามพรี เซ็นว่าในหมู่บา้ นมีอะไรบ้าง ไม่ใช่ปล่อย
ให้ผูบ้ ริ โภคยืนดู แล้วเดิ นเองคนเดี ย ว ต้องคอยพยายามพู ดให้ผูบ้ ริ โภคฟั ง แล้วก็ ท าให้
ผูบ้ ริ โภครู ้ สึกว่าเป็ นกันเองกับคนขาย แล้วก็แนะนาโปรโมชั่นดี ๆ ให้ แล้วก็ ให้ขอ้ มูล ที่
ถู กต้องที่เกี่ ยวกับบ้าน จุดนี้ คืออะไร ทาอะไรได้บา้ ง แนะนาการใช้งานเบื้องต้น (ID.3#6,
สัมภาษณ์, 5 สิ งหาคม 2559)
2) การเอาใจใส่ ในการบริ การ
จากผลการศึกษาพบว่า คุ ณสมบัติของพนักงานขายที่ดีจะต้องมีความเอาใจใส่ กบั
ผูบ้ ริ โภคที่มาเยี่ยมโครงการ เนื่ องจากผูบ้ ริ โ ภคที่ สละเวลามาเยี่ยมชมโครงการ ถื อว่าผูบ้ ริ โภคคน
ดัง กล่ า วมี ค วามต้อ งการที่ อ ยู่อาศัย อยู่ก่ อ นแล้วในระดับ หนึ่ ง การที่ ไ ด้รับ การตอนรั บ และการ
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ให้บริ การที่ดีจะช่ วยให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดทัศนคติที่ดีต่อโครงการ ซึ่ งมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อในอนาคต
ดังที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้วา่
บางโครงการก็ดีนะ ถามอะไรก็ตอบ ให้ขอ้ มูลทุกอย่าง ซึ่ งแบบหลังเราว่าดี กว่า และมีผล
ช่ ว ยในการตัด สิ น ใจซื้ อ เราได้ใ นระดับ หนึ่ ง ยิ่ ง ถ้า ฟั ง ก์ ชั่น บ้า นทุ ก อย่ า งดี แล้ว มาเจอ
พนักงานขายที่บริ การดีดว้ ย ยิง่ จะทาให้เราชอบโครงการเข้าไปใหญ่เลย จากที่อาจจะลังเลก็
อาจจะซื้ อเลยละกัน” (ID.3#1, สัมภาษณ์, 5 สิ งหาคม 2559)
สรุ ป ผลการศึ ก ษาพบว่า คุ ณสมบัติที่ ดีข องพนัก งานขายที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค คือ 1) สามารถให้รายละเอียดข้อมูลของโครงการได้เป็ นอย่างดี เช่น รายละเอียดของบ้าน
ในโครงการ รายละเอียดของขั้นตอนการกูเ้ งินกับทางธนาคาร เป็ นต้น 2) ต้องมีการเอาใจใส่ ในการ
บริ การ ต้องมีการพูดคุยและให้ขอ้ มูลกับผูบ้ ริ โภคตลอดเวลาที่เยี่ยมชมโครงการ มีการเอาใจใส่ และ
ตอบคาถามกับผูบ้ ริ โภคอย่างสม่าเสมอ

บทที่ 5
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ ก ษาการเลื อกในและการออกแบบสื่ อโฆษณา ที่ มี
อิทธิ พลต่อการรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภค โดยมีกรณี ศึกษาคือบ้านประเภททาวน์เฮาส์ เพื่อศึกษา
ถึงปั จจัยที่นาไปสู่ การเลือกใช้สื่อโฆษณาของฝ่ ายการตลาดและการออกแบบของฝ่ ายออกแบบสื่ อ
โฆษณาในธุ รกิ จอสังหาริ มทรั พย์ประเภททาวน์เฮาส์ และศึกษาอิ ทธิ พลของสื่ อโฆษณาที่ มีผลต่อ
การรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคของบ้านทาวน์เฮาส์ โดยในบทนี้ ผทู ้ าวิจยั ได้นาข้อมูลมาสรุ ปผล
พร้อมทั้งอภิปรายผล และข้อเสนอแนะต่างๆ ดังนี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
5.3 ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาดัง กล่ า ว สามารถน ามาวิ เ คราะห์ ผ ลการศึ ก ษาโดยรวมทั้ง หมดจาก
วัตถุประสงค์ในการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 การเลือกใช้สื่อโฆษณาของฝ่ ายการตลาดบ้านทาวน์เฮาส์
1) การเลื อกใช้แ ละเหตุ ผลในการเลื อ กใช้สื่ อ โฆษณาของฝ่ ายการตลาดบ้า น
ทาวน์เฮาส์
(1) ปั ญหาในการสื่ อสารการตลาดและแนวทางในการแก้ ไ ขของ
ผูป้ ระกอบการบ้านทาวน์เฮาส์
(2) ประเภทสื่ อและเหตุผลในการเลือกใช้สื่อโฆษณา
(3) ประเภทสื่ อที่มีผลต่อการรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภค
(4) ประเภทสื่ อที่มีผลถึงขั้นช่วยในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
(5) บทบาทและคุณสมบัติที่ดีของสื่ อบุคคล
(6) การวางแผนปรับปรุ งการเลือกใช้สื่อโฆษณาในอนาคต
ส่ วนที่ 2 หลักการออกแบบสื่ อโฆษณาของผูอ้ อกแบบสื่ อโฆษณาอสังหาริ มทรัพย์
1) แนวทางในการกาหนดรู ปแบบของสื่ อโฆษณา
(1) รู ปแบบสื่ อที่มีผลต่อการรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภค
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(2) หลักการในการออกแบบการสื่ อสารโฆษณาอสังหาริ มทรัพย์
2) รู ปแบบและหลักการออกแบบสื่ อโฆษณาในอนาคต
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคบ้านทาวน์เฮาส์
1) ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
(1) รู ปแบบสื่ อที่มีผลต่อการรับรู ้และทัศนคติ
(2) รู ปแบบสื่ อที่มีผลถึงขั้นช่วยในการตัดสิ นใจซื้ อ
2) คุณสมบัติของพนักงานขายที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ

5.1 สรุปผลผลการศึกษา
ประเภทของการนาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจในงานโฆษณา
สื่ อโฆษณาเป็ นเครื่ องมือในการทาการตลาดของธุ รกิ จบ้านทาวน์เฮาส์ ที่ผูป้ ระกอบการมี
ความต้องการในการสร้ างการรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคให้เกิ ดความรู ้ สึกที่ดีต่อธุ รกิ จดังกล่าว
โดยในแต่ละชิ้ นงานสื่ อโฆษณาจะต้องมีรูปแบบที่ช่วยในการสร้างความดึงดู ดเพื่อให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ด
ความสนใจ หรื อที่เรี ยกกันว่า “สิ่ งเร้าใจในงานโฆษณา” ซึ่ งมีรูปแบบโดยสรุ ปเป็ นหัวข้อได้ดงั นี้
1) นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงเหตุผล-อารมณ์ (Rational-Emotional Appeals)
(1) นาเสนอโดยสิ่ งเร้ าใจเชิ งเหตุผล (Rational Appeals) คือ รู ปแบบที่มีการ
นาเสนอข้อมูลที่สาคัญของโครงการ หรื อรายละเอียดของสิ นค้าที่ผูบ้ ริ โภคต้องการข้อมูลดังกล่าว
เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจซื้ อ เช่น รายละเอียดของพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน ราคา ทาเลที่ต้ งั
ของโครงการ รายละเอียดของโปรโมชัน่ ต่างๆ เป็ นต้น
(2) นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิ งอารมณ์ (Emotional Appeals) คือการสื่ อสารด้วย
การใช้สิ่งเร้ าใจในการกระตุ น้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้เกิ ดความต้องการที่ เกิ ดขึ้ นจาก
ภายในตัวบุคคลที่เหนื อความเป็ นเหตุเป็ นผล ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะรับรู ้ขอ้ มูลทางด้านอารมณ์ความรู ้สึก
มากกว่าคุ ณสมบัติที่แท้จริ งของตัวสิ นค้าหรื อบริ การ โดยสื่ อที่ ผูป้ ระกอบการเลื อกใช้ในการสื่ อ
อารมณ์จะมีการใช้รูปภาพหรื อข้อความที่สื่อถึงความเป็ นอยูท่ ี่แตกต่างจากคนทัว่ ไป เช่น การสื่ อถึง
การใช้ชีวิตที่หรู หรา หรื อการใช้รูปรถยนต์ราคาแพงเพื่ อแสดงให้เห็ นถึ งวิถีชีวิตที่ เหนื อกว่าคน
ธรรมดาทัว่ ไป เป็ นต้น
2) นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงบวก–ลบ (Positive-Negative Appeals)
(1) นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิ งบวก (Positive Appeals) คือ รู ปแบบที่นาผลดีที่
ผูบ้ ริ โภคจะได้รับหากซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าว โดยรู ปแบบนี้จะสามารถสร้างการรับรู ้ และเป็ น
การกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการในการตัดสิ นใจซื้ อที่รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
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(2) นาเสนอโดยสิ่ งเร้ าใจเชิ งลบ (Negative Appeals) คือ การนาผลเสี ยจาก
การไม่ซ้ื อหรื อใช้บริ การในกล่าวมาใช้ในการสร้างสรรค์สื่อโฆษณา
3) นาเสนอโดยใช้ความตลกขบขัน (Humorous Appeals) คือ การนาเสนอด้วย
การใช้ ค วามตลกขบขับ หรื อ การเพิ่ ม อารมณ์ ข ัน ในสื่ อ โฆษณา เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู ้ ห รื อ ชัก จู ง
กลุ่มเป้ าหมายให้เกิดความสนใจข้อมูลดังกล่าว
4) นาเสนอสิ่ งเร้าใจโดยใช้ความรู ้สึกกลัว (Fear Appeals) คือ การสร้างการรับรู ้
ด้วยการนาเสนอให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความหวาดกลัว หรื อขู่ให้กลัวในผลที่จะเกิดขึ้นหากไม่ซ้ื อสิ นค้า
หรื อบริ การดังกล่าว แต่การใช้สื่อรู ปแบบนี้ ตอ้ งใช้อย่างสมเหตุสมผล เนื่ องจากหากใช้เกิ ดความ
เหมาะสมอาจจะส่ งผลลบต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อโครงการ
5) นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจทางเพศ (Sex Appeals) คือ การนาเสนอด้วยรู ปแบบที่
สร้ างการรั บ รู ้ และความสนใจของผูบ้ ริ โภค ด้วยสิ่ งเร้ าหรื อสิ่ งดึ งดู ดใจทางเพศในลักษณะต่างๆ
เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้ในข้อมูลของสื่ อดังกล่าวได้ดียงิ่ ขึ้น
6) นาเสนอโดยใช้บุคคลอ้างอิ ง (Presenter) คือ การนาเสนอด้วยบุ คคลอ้างอิ ง
ดารา หรื อนักร้องที่มีชื่อเสี ยง เพื่อสร้างการรับรู ้และดึงดูดความสนใจผูบ้ ริ โภค
7) นาเสนอโดยใช้โปรโมชัน่ (Promotion) คือ การนาเสนอดึงดูดใจผูบ้ ริ โภคด้วย
การใช้โปรโมชัน่ ส่ วนลดหรื อของแถมต่างๆ เพื่อสร้ างการรั บรู ้ และกระตุ น้ ความต้องการซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค
5.1.1 การเลือกใช้ และเหตุผลในการเลือกใช้ สื่อโฆษณาของฝ่ ายการตลาด
จากการสัมภาษณ์ฝ่ายการตลาดโครงการบ้านทาวน์เฮาส์จานวน 5 คน สามารถสรุ ปปั ญหา
ที่ผปู ้ ระกอบการกาลังพบเจอในการสื่ อสารการตลาด โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทได้แก่ 1) ปั ญหา
ภายใน คือ ปั ญหาที่เกี่ยวกับงบประมาณในการทาโฆษณามีจากัด จึงทาให้การใช้สื่อในการสื่ อสาร
โฆษณาไม่สามารถทาได้อย่างครอบคลุ มทุกกลุ่มผูบ้ ริ โภค โดยมีแนวทางการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
ด้วยการนาข้อมูลการใช้สื่อต่างๆ ในอดีตมาวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อหาช่องทางที่มีโอกาสที่จะสามารถ
เข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายได้มากขึ้น และปั ญหาด้านต้นทุนในการดาเนิ นงาน เนื่ องด้วยบ้านทาวน์เฮาส์
ส่ วนใหญ่จะมีลูกค้าเป็ นกลุ่มคนที่รายได้ไม่สูงมากนัก ราคาขายจึงไม่สามารถขายในราคาที่สูงเกิ ด
กาลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคได้ ดังนั้นจึงต้องลดต้นทุนด้านต่างๆ ของโครงการ เพื่อที่จะสามารถขายได้ใน
ราคาที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับได้และบริ ษทั มีผลกาไร โดยแนวทางการแก้ไขของแต่ละโครงการ จึงมีการ
ลดต้นทุนด้วยการสร้างสิ่ งที่เป็ นสาธารณะในโครงการให้เพียงพอและ เช่น การไม่สร้างสระว่ายน้ า
ในโครงการแต่สร้ างห้องออกกาลังกายทดแทน เพื่อลดต้นทุนจากค่าดู แลส่ วนกลางของโครงการ
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หรื อการรวมสนามเด็กเล่นกับสวนสาธารณะเข้าไว้ดว้ ยกัน เป็ นต้น 2) ปั ญหาภายนอก คือ ปั ญหาที่
เกี่ยวกับการสื่ อสารที่ไม่ตรงกลุ่มเป้ าหมาย คือการสื่ อสารที่เข้าไม่ถึงผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายที่แท้จริ ง
เนื่องจากมีขอ้ มูลข่าวสารในตลาดจานวนมาก ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการเลือกเปิ ดรับเฉพาะบางข่าวสาร
เท่านั้น ซึ่ งส่ งผลให้การส่ งสารให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคเป็ นไปได้ยากมากขึ้น โดยการแก้ปัญหาจึงต้องใช้
การคัดกรองการสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ นหรื อ
ลดงบประมาณที่จะต้องเสี ยไปกับการสื่ อสารกับลูกค้าที่ไม่ใช่กลุ่มเป้ าหมาย 3) ปั ญหาด้านการยื่นกู้
เงินของลูกค้ากับทางธนาคาร ซึ่ งเกิดจากพฤติกรรมการใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภคที่เกินงบประมาณที่ทาง
ธนาคารได้ ต้ ั ง ไว้ ธนาคารจึ ง ไม่ อ นุ ม ั ติ ก ารกู้ ซ้ื อบ้ า นดั ง กล่ า ว โดยมี วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาของ
ผูป้ ระกอบการ ด้วยการใช้วธิ ี ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้าตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่ มจองซื้ อบ้าน หรื อ
แนะนาให้ลูกค้าใช้วธิ ี การกูร้ ่ วมก็กบั บุคคลอื่นเพื่อให้สามารถกูเ้ งินกับทางธนาคารได้สาหรับสื่ อที่มี
การเลื อกใช้ใ นโครงการบ้า นทาวน์เฮาส์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ 1) สื่ อออฟไลน์ ได้แก่ ป้ า ย
บิลบอร์ ด ป้ ายบอกทาง ใบปลิว ออกบูธ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อบุคคล และสื่ อภายในโครงการ โดยใช้เพื่อ
การประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่บริ เวณรอบๆ โครงการ เนื่ องจากกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายจะเป็ นคนที่อยู่
อาศัยบริ เวณดังกล่าว รวมทั้งช่วยในการสร้างการรับรู ้และสร้างความน่าเชื่ อถือให้กบั ตราสิ นค้าและ
นาทางลูกค้าให้มาถึงโครงการได้อย่างถูกต้อง 2) สื่ อออนไลน์ ซึ่ งจะใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้กบั
กลุ่ มลู กค้าที่ อยู่ในพื้นที่ ห่างไกลออกไป เพื่อให้ได้รู้จกั โครงการและอยากจะเข้ามาเยี่ยมชม โดย
เหตุผลที่เลือกใช้สื่อออนไลน์เนื่ องจากเป็ นสื่ อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายได้ง่ายกว่าสื่ อ
อื่นๆ รวมทั้งยังสามารถคัดกรองเลือกเฉพาะกลุ่มที่คาดว่าเป็ นลูกค้าเป้ าหมายเฉพาะรายบุคคลและ
สามารถคุยโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างทันที
สาหรับสื่ อที่มีผลต่อการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดีได้แก่สื่อป้ ายโฆษณา และสื่ อดิจิทลั
โดยผูบ้ ริ โภคใช้สื่อสื่ อดิจิทลั เพื่อหาข้อมูลเปรี ยบเทียบทั้งข้อดีและข้อเสี ยของแต่ละโครงการก่อนที่
จะเดินทางไปดูที่โครงการ และสื่ อป้ ายโฆษณาจะช่วยในการบอกทางให้สามารถไปยังโครงการได้
อย่างถูกต้อง ส่ วนสื่ อที่มีผลต่อทัศนคติที่ดีต่อโครงการได้แก่ สื่ อภายในโครงการ และสื่ อบุคคล ซึ่ ง
ผูบ้ ริ โภคจะเชื่อถือในคาแนะนาจาก ญาติ เพื่อน คนใกล้ชิด หรื อคนรู ้จกั มากกว่าการเชื่ อถือจากสื่ อ
โฆษณาต่า งๆ และสื่ อที่ มีผลต่อตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ 1) สื่ อ
ออฟไลน์ คือ สื่ อป้ ายโฆษณา สื่ อบุคคล สื่ อใบปลิ ว/ออกบูธ และสื่ อหน้าโครงการ เนื่ องจากแต่ละ
สื่ อจะมี การทาหน้าที่ ต่างกันออกไป ซึ่ งทุ กหน้าที่จะช่ วยส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความมัน่ ใจและมี
ความน่าเชื่อถือในโครงการ 2) สื่ อออนไลน์ ซึ่งจะทาหน้าที่ให้ขอ้ มูลรายละเอียด เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้
นามาเปรี ยบเทียบประกอบการตัดสิ นใจซื้ อบ้านทาวน์เฮาส์ สาหรับบทบาทของพนักงานขายจะมีผล
ต่อการประกอบการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะการให้รายละเอียดเกี่ยวกับบ้านที่ผบู ้ ริ โภค
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ต้องการและคาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ในการประกอบการซื้ อบ้าน เช่น คาแนะนาเกี่ยวกับการกูเ้ งิน
กับทางธนาคาร เป็ นต้น
สิ่ งที่ควรปรับปรุ งการใช้สื่อในอนาคตเพื่อให้เกิดผลดีต่อธุ รกิ จ ได้แก่ 1) ปรับปรุ งเรื่ องการ
สร้างชื่ อเสี ยงให้กบั ตราสิ นค้าเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความน่ าเชื่ อถื อ 2) ปรับปรุ งด้านช่องทางสื่ อ เช่ น
สื่ อดิจิทลั สื่ อป้ ายโฆษณา สื่ อภายในโครงการ และสื่ อบุคคล ซึ่ งสื่ อเหล่านี้ เป็ นช่องทางที่สร้างการ
รับรู ้และสร้างทัศนคติที่ดีของผูบ้ ริ โภคให้กบั โครงการได้เป็ นอย่างดี 3) ปรับปรุ งด้านเนื้ อหาที่ใช้ใน
ทุกๆสื่ อ ซึ่ งต้องมีการปรับให้เนื้อหามีความสอดคล้องกับในทุกช่องทางที่สื่อสารไปยังผูบ้ ริ โภค
5.1.2 หลักการออกแบบสื่ อโฆษณาของผู้ออกแบบสื่ อโฆษณาอสั งหาริมทรัพย์
รู ปแบบสื่ อที่ใช้ในธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบนั แบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ 1) ส่ วน
ของการสื่ อสารองค์ก ร ที่ จะทาหน้า ที่ ใ นการสร้ า งภาพลักษณ์ ชื่ อเสี ย ง และสร้ างแบรนด์ให้ก ับ
องค์กร 2) ส่ วนของการทาการตลาดเพื่อขาย ซึ่ งมีจุดประสงค์เพื่อปิ ดการขายด้วยการใช้สิ่งจูงใจ
ต่างๆเช่น การใช้โปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม เป็ นต้น ส่ วนรู ปแบบในการสื่ อสารที่ผอู ้ อกแบบส่ วน
ใหญ่ เ ลื อ กใช้ใ นปั จจุ บ ัน มี ด้ว ยกัน 4 รู ปแบบคื อ 1) รู ป แบบที่ น าเสนอโดยสิ่ ง เร้ า ใจเชิ ง เหตุ ผ ล
(Rational Appeals) คือการนาเอาจุดเด่นหรื อจุดขายของโครงการมาใช้ในการโน้มน้าวใจผูบ้ ริ โภค
2) รู ปแบบที่ใช้สิ่งเร้าใจเชิ งอารมณ์ (Emotional Appeals) คือการสื่ อสารด้วยการใช้สิ่งเร้าใจในการ
กระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้เกิดการตัดสิ นใจที่เหนื อความเป็ นเหตุเป็ นผล 3) รู ปแบบ
ที่นาเสนอโดยใช้บุคคลอ้างอิง (Presenter) คือการนาบุคคลที่มีชื่อเสี ยงมาเป็ นสิ่ งจูงใจให้ผูบ้ ริ โภค
เกิ ดการรับรู ้ ผลิ ตภัณฑ์หรื อการบริ การ 4) สิ่ งเร้าใจโดยใช้โปรชัน่ (Promotion) คือรู ปแบบที่ใช้การ
จูงใจด้วยการให้สิ่งที่นอกเหนื อสิ่ งพื้นฐานที่ผบู ้ ริ โภคได้รับ โดยใช้การจูงใจด้วยการลด แลก แจก
แถม เพื่อให้เกิดการซื้ อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
สาหรับรู ปแบบการสื่ อสารที่มีผลต่อการรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี ได้แก่
1) รู ปแบบที่นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิ งเหตุผล (Rational Appeals) ที่มีการสื่ อสารอย่างตรงไปตรงมา
และจะต้องมีความสั้น กระชับ เข้าใจง่าย เพื่อที่ผบู ้ ริ โภคเกิ ดการรับรู ้ได้ในทันที 2) รู ปแบบที่ใช้สิ่ง
เร้าใจเชิงอารมณ์ (Emotional Appeals) เป็ นรู ปแบบที่กระตุน้ ความต้องการภายในของผูบ้ ริ โภคให้
เกิดความต้องการที่เหนือกว่าความต้องการทางกายภาพ
หลักการออกแบบสื่ อให้มีประสิ ทธิ ภาพ จะต้องมีการศึกษาพื้นที่ที่ใช้สื่อดังกล่าวก่อนการ
ออกแบบสื่ อ และต้องมีการศึกษาพฤติกรรมในการบริ โภคสื่ อของกลุ่มเป้ าหมายอย่างถี่ถว้ น สาหรับ
องค์ประกอบที่สาคัญในการออกแบบสื่ อ ได้แก่ 1) ข้อความ เช่น ชื่ อแบรนด์สินค้า เบอร์ โทรติดต่อ
ทาเลที่ ต้ งั ของโครงการ รายละเอียดของสิ นค้า จุดขายของสิ นค้า และลู กศรบอกทาง เป็ นต้น ซึ่ ง
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จะต้องมีความกระชับ สั้น เข้าใจง่าย 2) รู ปภาพ เช่น ภาพบ้านตัวอย่างของจริ ง ภาพบ้านแบบจาลอง
และภาพบรรยากาศของโครงการ ซึ่ งจะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้และจดจาได้มากยิ่งขึ้น 3) สี สัน
โทนสี จะมีการแบ่งผูบ้ ริ โภคในแต่ละระดับ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ กลุ่มโทนสี ที่แตกต่างกัน
เช่น กลุ่มผูบ้ ริ โภคระดับบนต้องใช้โทนสี ขรึ ม เรี ยบหรู เช่น สี ทอง สี ดา สี ขาว เป็ นต้น กลุ่มผูบ้ ริ โภค
ระดับกลางต้องใช้กลุ่มโทนสี ที่มีความสดใส แสดงถึงความทันสมัย เช่น สี น้ าเงิ น สี ฟ้าสดใส เป็ นต้น
และกลุ่มผูบ้ ริ โภคระดับล่างจะใช้สีที่มีความแรง และโดดเด่น เช่นสี แดง สี เหลืองสด สี แสด เป็ นต้น
ในอนาคตรู ปแบบที่คาดว่าจะมีผลต่อการรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี คือ
รู ปแบบที่ นาเสนอขายสิ่ งที่ เป็ นความจริ งและนวัตกรรมที่ มีความทันสมัย โดยการนาเสนอข้อมูล
ต่างๆ ที่เป็ นจริ งจะช่ วยให้ผูบ้ ริ โภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อโครงการ และผูบ้ ริ โภคจะให้ความสาคัญกับ
เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆมากยิ่งขึ้ น สาหรั บสิ่ งที่ คาดว่าน่ าจะยังเป็ นจุ ดขายที่ ดีของธุ รกิ จบ้า น
ทาวน์เฮาส์ คือ ด้านทาเลที่ต้ งั ของโครงการ ซึ่ งยังคงมีความสาคัญอย่างมากในธุ รกิจนี้
5.1.3 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการรับรู้ และทัศนคติของผู้บริโภคบ้ านทาวน์ เฮาส์
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านทาวน์เฮาส์ ของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ 1) ทาเลที่ต้ งั ของ
โครงการ ซึ่ ง ต้อ งอยู่ใ กล้ก ับ สถานที่ ส าคัญ ต่ า งๆ เช่ น ที่ ท างาน โรงพยาบาล โรงเรี ย น มหาลัย
ห้างสรรพสิ นค้า รถไฟฟ้า เป็ นต้น เนื่องจากผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้นอ้ ยส่ วนใหญ่ยงั เป็ นพนักงานบริ ษทั
ดังนั้นการใช้เวลาในการเดินทางไปทางานจึงยังเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งคานึงถึงเป็ นปั จจัยสาคัญ การเลือกที่อยู่
อาศัยของผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้จึงเน้นโครงการที่อยูใ่ นเมือง หรื อทาเลที่สามารถคมนาคมได้อย่างสะดวก
2) ลักษณะรู ปแบบบ้านและขนาดพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เป็ นครอบครัวมีบุตร จะคานึ งถึง
พื้นที่ประโยชน์ใช้สอยให้เพียงพอกับการใช้งานของคนในครอบครัว ซึ่ งจะต้องมีขนาดที่เหมาะสม
และใช้งานได้จริ งในทุกพื้นที่ของบ้าน 3) ปั จจัยด้านสิ่ งอานวยความสะดวกภายในโครงการ เช่น มี
พนัก งานรั ก ษาความปลอดภัย ดู แ ลตลอด 24 ชั่วโมง มี ห้ อ งออกก าลัง กาย สระว่า ยน้ า หรื อ
สวนสาธารณะ เป็ นต้น ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ถือเป็ นส่ วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากปั จจัยที่เป็ นพื้นฐานของที่อยู่
อาศัย
จากผลการศึกษาในการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ โภคทั้ง 8 คน พบว่ารู ปแบบสื่ อโฆษณาที่มีอิทธิ พล
ต่อการรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคบ้านทาวน์เฮาส์ สามารถสรุ ปเป็ นตารางได้ดงั นี้
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ตารางที่ 5.1 รู ปแบบสื่ อโฆษณาที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้

ขั้นที่ 1 เกิดการรับรู้
(Awareness)
ขั้นที่ 2 เกิดความรู้
(Knowledge)
ขั้นที่ 3 เกิดความชอบ
(Liking)
ขั้นที่ 4 เกิดความสนใจ
(Preferencs)
ขั้นที่ 5 สร้ างความ
เชื่ อมัน่ (Conviction)
ขั้นที่ 6 การซื้อ
(Purchase)

นาเสนอโดยสิ่งเร้ า
ใจเชิงเหตุผล
(Rational
Appeals)


นาเสนอโดยสิ่งเร้ า
ใจเชิงอารมณ์
(Emotional
Appeals)







นาเสนอโดยใช้
บุคคลอ้ างอิง
(Presenter)

นาเสนอโดยใช้
โปรโมชั่น
(Promotion)





















จากตารางที่ 5.1 สามารถสรุ ปผลขั้นตอนของการเปิ ดรับสื่ อโฆษณา ที่ส่งผลกระทบต่อการ
รับรู ้ที่จะนาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งผลที่ได้รับจากการศึกษารู ปแบบสื่ อ ที่มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการรับรู ้สื่อโฆษณาของผูบ้ ริ โภคบ้านทาวน์เฮาส์ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1) นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงเหตุผล (Rational Appeals)
จากการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ โภคบ้านทาวน์เฮาส์ ท้ งั 8 คนพบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ที่มีการ
รับรู ้ในรู ปแบบการนาเสนอแบบมีเหตุมีผลโดยสรุ ปได้ดงั นี้
(1) ขั้นเกิ ดการรับรู ้ โดยมีการเปิ ดรับสื่ อที่มีการนาเสนอเกี่ ยวกับรายละเอียด
ของบ้านที่ โครงการมีการเปิ ดขาย ทั้งเรื่ องของทาเลที่ต้ งั ของโครงการดังกล่าวอยู่ตรงตาแหน่ งใด
รู ปแบบของบ้านว่ามีลกั ษณะอย่างไร ฟั งก์ชนั่ ต่างๆ ภายในบ้านว่ามีอะไรที่แตกต่างจากโครงการ
อื่นๆ บ้าง ราคาที่ เปิ ดขาย รวมถึ งพื้นที่ ใช้สอยภายในบ้านว่าขนาดเท่าไหร่ ซึ่ งจากการสัมภาษณ์
พบว่าผูใ้ ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะเกิดการรับรู ้กบั เรื่ องของทาเลที่ต้ งั ของโครงการดังกล่าวเป็ นอันดับ
แรก รองลงมาคือเรื่ องของราคาว่าบ้านในโครงการดังกล่าวนั้นมีราคาเริ่ มต้นที่เท่าไหร่ สาหรับเรื่ อง
ของแบบบ้านและขนาดพื้นที่ใช้สอยผูบ้ ริ โภคจะให้ความสาคัญก็ต่อเมื่อได้มาเยี่ยมชมที่โครงการ มี
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ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ได้ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมว่า สื่ อของโครงการมีผลอย่างยิง่ ที่จะดึงดูดผูบ้ ริ โภคให้เข้าไปเยี่ยม
ชมที่โครงการ ซึ่ งถ้าสื่ อไม่มีการบอกรายละเอียดหรื อประโยชน์ใช้สอยที่เราต้องการ หรื อข้อมูลที่ทา
ให้เราสนใจจากการรั บรู ้ สื่อดังกล่ าวตั้งแต่ครั้ งแรก การที่ สื่อไม่มีขอ้ มู ลต่างๆ เหล่ านี้ ก็อาจจะไม่
ดึงดูดความสนใจได้พอที่จะให้เข้าไปเยี่ยมชมที่โ ครงการดังกล่าว รวมทั้งการใช้เนื้ อหาข้อความให้
ง่ายต่อการจดจาด้วยการออกแบบที่ตอ้ งใช้ขอ้ ความที่ส้ ัน กระชับ และเข้าใจในเนื้ อหาดังกล่าวได้
อย่า งทันที สาหรั บ รู ป ภาพที่ ใ ช้สื่ อพบว่า ผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์ จะมี ก ารรั บรู ้ ก ับ รู ป ภาพที่ เป็ นภาพบ้า น
ตัวอย่า งของจริ ง ได้ดีก ว่า รู ป ภาพบ้า นตัวอย่า งที่ เป็ นแบบจาลอง เนื่ องจากมี ค วามคิ ดที่ ว่า การที่
ผูป้ ระกอบการใช้รูปภาพบ้านตัวอย่างของจริ งในการนาเสนอบนสื่ อดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าบ้านมี
การสร้างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ งจะช่วยสร้างความมัน่ ใจในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในอนาคต
มากยิ่งขึ้น สาหรับสี สันหรื อโทนสี ที่ใช้ในสื่ อเพื่อการสร้างการรับรู ้ได้ดีจะต้องเป็ นโทนสี ที่มีความ
สดใส ทันสมัย และดู สบายตา ซึ่ งจะช่ วยให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการรับรู ้ รายละเอียดข้อมู ลดังกล่ าวได้ดี
ยิง่ ขึ้น
(2) ขั้นเกิดความรู ้ จากการสัมภาษณ์พบว่า สื่ อที่สามารถให้รายละเอียดข้อมูล
ของโครงการได้อย่างครบถ้วน จะสามารถให้ความรู ้ที่เกี่ยวกับโครงการที่ผูบ้ ริ โภคต้องการได้เป็ น
อย่า งดี โดยผูบ้ ริ โภคจะมี การศึ กษาข้อมู ล ที่ ไ ด้จากสื่ อที่ ตนรั บ รู ้ ในเบื้ องต้นซึ่ ง ช่ องทางสื่ อที่ ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์เลือกใช้ในการค้นหาข้อมูล ได้แก่ การโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากโครงการ การค้นหา
ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางสื่ อดิจิทลั การสอบถามจากคนที่รู้จกั โดยผูบ้ ริ โภคจะให้ความสาคัญในการ
ค้นหาข้อมูลทางสื่ อดิจิทลั ก่อนเป็ นอันดับแรก เนื่องจากเป็ นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากที่สุด
รองลงมาคือการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากโครงการ ซึ่ งจะมีการสอบถามในเรื่ องของบ้านตามราคา
ที่มีการแจ้งบนสื่ อดังกล่าวว่าเป็ นลักษณะแบบใด และฟังก์ชนั่ ต่างๆภายในบ้านว่ามีขนาดกี่ห้องนอน
กี่ ห้องน้ า และสามารถจอดรถได้กี่คนั สาหรับการหาข้อมูลจากคนรู ้ จกั จะมีการสอบถามจากคน
รอบข้างว่ารู ้จกั โครงการดังกล่าวหรื อไม่ และมีขอ้ มูลที่น่าสนใจอะไรบ้าง หรื ออาจจะมีการสอบถาม
จากบุ คคลอื่ นๆที่ อยู่อาศัยภายในโครงการนั้นแล้ว ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะให้ความน่ าเชื่ อถื อกับช่ องทาง
ดังกล่าวนี้เป็ นอย่างดี
(3) ขั้นเกิ ดความชอบเมื่ อผูบ้ ริ โภคมี รายละเอี ยดข้อมู ลเกี่ ยวกับโครงการใน
ระดับ หนึ่ ง แล้ว จึ ง มี ก ารเข้า ไปเยี่ย มโครงการเพื่ อ ดู บ ้า นตัวอย่า งของจริ ง และเมื่ อได้สั ม ผัส กับ
บรรยากาศภายในบ้า นและบรรยากาศรอบๆโครงการแล้วเป็ นที่ น่าพอใจ ก็จะเกิ ดความชอบใน
โครงการดังกล่ าวจากการสัมภาษณ์ พบว่าสื่ อของโครงการที่ มีการให้รายละเอี ยดข้อมูลต่างๆ ได้
อย่างครบถ้วน ซึ่ งผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าใจและตีความหมายจากสื่ อนั้นๆ ได้ดว้ ยตนเอง และเข้าใจ
ความหมายดังกล่าวได้เป็ นอย่างดี จะทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดทัศนคติที่ดีกบั โครงการดังกล่าว เนื่ องจากมี
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ความคิดที่วา่ โครงการที่ให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งอย่างเต็มที่แสดงว่าเป็ นโครงการที่น่าจะมีความจริ งใจ
และไม่หลอกลวงผูบ้ ริ โภค
(4) ขั้นเกิดความสนใจ จากการสัมภาษณ์พบว่ารู ปแบบสื่ อที่มีการให้ขอ้ มูลกับ
ผูบ้ ริ โภคอย่างเต็มที่ เมื่อผูบ้ ริ โภคมีการนาไปเปรี ยบเทียบกับสื่ อของคู่แข่งอื่นๆ ที่ให้ขอ้ มูลที่น้อย
กว่า หรื อมีการปกปิ ดข้อมูลบางส่ วน เช่น การไม่แจ้งราคาที่ขาย การมีเงื่อนไขแอบแฝง หรื อการใช้
ภาพบ้านที่เป็ นแบบจาลอง เป็ นต้น ซึ่ งจะทาให้ผบู ้ ริ โภคมีการให้ความสนใจกับสื่ อที่ให้รายละเอียด
ได้อย่างครบถ้วนมากกว่าสื่ อที่ปกปิ ดข้อมูล
(5) ขั้นสร้ างความเชื่ อมัน่ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ได้ให้ขอ้ มูลว่า สื่ อที่ บอก
เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการบ้านอย่างครบถ้วน จะมีผลต่อการเชื่ อมัน่ ใจโครงการดังกล่าวนั้น
ว่าน่ าจะเป็ นโครงการที่มีความน่าเชื่ อถือในระดับหนึ่ งซึ่ งดี กว่าโครงการที่นาเสนอในรู ปแบบอื่นๆ
ที่ไม่ได้บอกรายละเอียดที่ตนต้องการ โดยเฉพาะการบอกราคาที่ตรงกับราคาที่โครงการได้เปิ ดขาย
จริ ง ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความรู ้สึกที่ดีหากบ้านที่ตนมีความสนใจ จะสามารถซื้ อได้ในราคาที่ตนได้เห็น
ในสื่ อของโครงการ
(6) ขั้นการซื้ อ จากการสัมภาษณ์พบว่าสื่ อที่บอกรายละเอียดของโครงการได้
อย่างครบถ้วน จะเป็ นสิ่ งแรกที่ จะช่ วยให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความต้องการซื้ อบ้านในโครงการดังกล่าว
เนื่องจากผูบ้ ริ โภคที่มีการเปิ ดรับสื่ อเกี่ยวกับบ้านทาวน์เฮาส์ น้ นั ส่ วนใหญ่จะมีความสนใจและกาลัง
ทรัพย์ที่จะซื้ อบ้านทาวน์เฮาส์อยูแ่ ล้ว การที่สื่อที่บอกรายละเอียดของโครงการทั้งหมดว่ามีอะไรบ้าง
ในโครงการที่ เป็ นที่ น่าสนใจ ซึ่ ง จะช่ วยให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความต้องการที่ อยากจะเข้า ไปเยี่ยมชม
โครงการดังกล่ าวด้วยตนเอง และจะช่ วยให้เกิ ดความต้องการในการซื้ อบ้านโครงการนั้นๆ ใน
อนาคต
2) นาเสนอเชิงอารมณ์ (Emotional Appeals)
จากการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ โภคบ้านทาวน์เฮาส์ ท้ งั 8 คนพบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ที่มีการ
รับรู ้ในรู ปแบบการนาเสนอด้วยรู ปแบบการดาเนิ นชีวติ โดยสรุ ปได้ดงั นี้
(1) ขั้นเกิดการรับรู ้ จากการสัมภาษณ์พบว่าผูบ้ ริ โภคจะเกิดการรับรู ้ในสื่ อที่มี
การนาเสนอรู ปแบบของการดาเนิ นชี วิต ที่มีการสื่ อสารเกี่ ยวกับความอบอุ่นของคนในครอบครั ว
หรื อรู ปแบบที่สื่อสารให้เห็นถึงการใช้ชีวติ ที่มีความสะดวกสบายจากการเดินทางจากโครงการไปยัง
สถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะผูบ้ ริ โภคที่มีครอบครัวจะมีการรับรู ้ในสื่ อรู ปแบบนี้ มากกว่าผูบ้ ริ โภคกลุ่ม
อื่นๆเนื่ องจากผูบ้ ริ โภคกลุ่มดังกล่าวจะมีการวางแผนชี วิตครอบครัว โดยมีความคิดที่วา่ การที่ได้อยู่
อาศัยในโครงการที่ ดี อาจจะทาให้ครอบครั วของตนได้มีความสุ ขเหมื อนกับการนาเสนอในสื่ อ
ดังกล่าวการนาเสนอสื่ อโฆษณาในรู ปแบบนี้ จึงสามารถสร้างการรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มี
ต่อโครงการได้เป็ นอย่างดี
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(2) ขั้นเกิ ดความชอบ จากการสัมภาษณ์พบว่าผูบ้ ริ โภคจะมีความชอบในสื่ อ
รู ป แบบการนาเสนอที่ แ สดงให้เ ห็ น ถึ ง ชี วิ ตที่ มี ค วามสุ ข ซึ่ ง ในรู ป แบบนี้ จะท าให้ ผูบ้ ริ โ ภคเกิ ด
ความชอบและเกิดการจิตนาการตนเองเมื่อได้เข้าไปอาศัยอยูใ่ นโครงการดังกล่าว และการนาเสนอ
ในรู ปแบบนี้เป็ นการนาเสนอที่สะท้อนชีวติ ความเป็ นอยู่ ที่ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความต้องการดาเนิ น
ชี วิตให้ได้ตามรู ปแบบที่ นาเสนอในสื่ อ โดยผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ได้ให้ขอ้ มู ลเพิ่มเติ มว่าการที่ เห็ นสื่ อที่
นาเสนอในรู ปแบบนี้ ทาให้รู้สึกว่าคนในครอบครั วน่ าจะมีความชอบโครงการดังกล่ าวนี้ เช่ นกัน
เพราะจะทาให้ดูแล้วน่ าอยู่ ครอบครัวน่ าจะอยู่อย่างมีความสุ ข โดยเฉพาะการมีรูปภาพสิ่ งอไนวย
ความสะดวกภายในโครงการอื่นๆ เช่น สวนสาธารณะ ติดทะเลสาบ ติดธรรมชาติต่างๆ ยิ่งจะช่วย
ทาให้เกิดความชอบและอยากที่จะเข้ามาเยีย่ มชมโครงการมากขึ้น
3) นาเสนอโดยใช้บุคคลอ้างอิง (Presenter)
(1) ขั้นเกิ ดการรับรู ้ จากการสัมภาษณ์ พบว่าผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ สื่อโฆษณาที่
ตนมีความคุ น้ เคยหรื อเคยเห็ นมาก่อน โดยเฉพาะสื่ อโฆษณาที่มีการใช้บุคคลอ้างอิงหรื อบุคคลที่มี
ชื่ อเสี ยง เช่น ดารา นักร้ อง หรื อบุคคลในวงการบันเทิง เป็ นต้น ซึ่ งการรับรู ้ดงั กล่าวผูบ้ ริ โภคจะให้
ความสนใจกับบุคคลอ้างอิงก่อนเป็ นอันดับแรก จากนั้นจึงให้ความสนใจกับรายละเอียดอื่นๆ ในสื่ อ
ดังกล่ าว โดยในรู ปแบบนี้ ส ามารถสร้ างการรั บรู ้ ด้วยการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค ผ่านการนาเสนได้
หลากหลายรู ปแบบเช่ น จากภาพถ่ายที่บุคคลที่มีชื่อเสี ยงถ่ ายกับบรรยากาศภายในโครงการ จาก
เพลงที่ศิลปิ นได้แต่งเพลงให้กบั โครงการ หรื อภาพเคลื่อนไหวจากกิจกรรมที่โครงการจัดขึ้นโดยมี
บุคคลที่มีชื่อเสี ยงไปร่ วมงานดังกล่าว เป็ นต้น ซึ่ งสื่ อรู ปแบบนี้ จะสามารถสร้างการรับรู ้ให้ผบู ้ ริ โภค
เกิดความสนใจและมีโอกาสในการมาเยีย่ มชมโครงการได้เป็ นอย่างดี
(2) ขั้นเกิดความรู ้ จากการสัมภาษณ์พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีการรับรู ้ขอ้ มูลผ่านการ
นาเสนอของบุ คคลอ้างอิ ง จะมี การหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับรายละเอียดหากตนมี ความสนใจใน
โครงการนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นบุคคลที่ผบู ้ ริ โภคมีความชื่ นชอบในผลงานอยูก่ ่อนแล้ว จะทา
ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความชอบและต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น ซึ่ งสื่ อในรู ปแบบนี้ จะมีผลดีอย่าง
มากหากโครงการมีการทาการตลาด โดยจัดกิ จกรรมต่างๆ ผ่านการนาเสนอด้วยศิลปิ นหรื อดารา
เพื่ อดึ ง ดู ดความสนใจให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความต้องการที่ จะเข้า มาร่ วมงานกิ จกรรมที่ จดั ขึ้ นภายใน
โครงการ ซึ่ งจะทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการรั บรู ้ และทัศนคติที่ดีเมื่อได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศภายใน
โครงการด้วยตนเอง
(3) ขั้นเกิ ดความชอบ รู ปแบบการนาเสนอข้อมูลด้วยบุคคลอ้างอิงดังกล่าวนี้
จะสามารถกระตุน้ ความชื่นชอบของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อโครงการได้เป็ นอย่างดี จากการสัมภาษณ์พบว่า
การที่มีบุคคลที่มีชื่อเสี ยงได้เคยมาร่ วมงานหรื อจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการดังกล่าวแล้ว จะทา
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ให้ผบู ้ ริ โภคมีความเชื่อว่าโครงการนี้น่าจะดีในระดับหนึ่ง เพราะเห็นว่าบุคคลที่มีชื่อเสี ยงยังให้ความ
สนใจและมาร่ วมกิจกรรมในโครงการ ซึ่ งจะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความชื่ นชอบในโครงการดังกล่าว
เช่นกัน รวมทั้งจะมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้กบั บุคคลอื่นๆ ได้รู้จกั โครงการมากยิง่ ขึ้น
(4) ขั้นสร้ า งความเชื่ อมัน่ โดยรู ป แบบการนาเสนอด้วยบุ ค คลอ้างอิ งนี้ จะมี
ส่ วนช่ วยในการสร้ างความเชื่ อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมีความมัน่ ใจใน
สิ นค้าหรื อบริ การที่มีการนาเสนอด้วยบุคคลอ้างอิงที่เป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ ไป มากกว่าการนาเสนอ
ด้วยบุคคลอื่นๆ ที่ตนไม่รู้จกั แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภคมีความเชื่อมัน่ ในกลุ่มอ้างอิงที่ตนรู ้จกั หรื อชื่ น
ชอบมากกว่าการได้รับข้อมูลจากบุคคลทัว่ ไป รวมทั้งจะมีการตอบสนองในกิ จกรรมสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง
ตามบุ คคลที่ ตนชื่ นชอบดังกล่ าว ซึ่ งมี ความสอดคล้องกับ นันทญา วาดกลิ่ น (2550) ที่ได้อธิ บาย
เกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมการตอบสนองของบุคคลไว้ว่า กลุ่มอ้างอิง คือ กลุ่มที่ผบู ้ ริ โภคใช้เป็ น
จุดในการเปรี ยบเทียบเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า โดยผูบ้ ริ โภคจะรู ้สึกมีความผูกพันทาง
อารมณ์ บา้ งอย่างทาให้ผูบ้ ริ โภคเลื อกใช้กลุ่มบุคคลกลุ่มนี้ เป็ นตัวอย่างในการเลี ยนแบบพฤติกรรม
ตามจึงเห็นได้วา่ รู ปแบบนี้จะมีผลต่อความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อโครงการผ่านการนาเสนอของ
บุคคลอ้างอิงได้เป็ นอย่างดี
4) นาเสนอโดยใช้โปรโมชัน่ (Promotion)
(1) ขั้นเกิ ดการรับรู ้ จากการสัมภาษณ์ พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะมีการรับรู ้
ในสื่ อที่นาเสนอรู ปแบบโปรโมชัน่ ได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะการให้ส่วนลดเรื่ องของราคา การแถม
สิ่ ง ของอื่ น ๆ ที่ น อกเหนื อ จากอุ ป กรณ์ ภ ายในบ้า น หรื อ การแถมฟรี ค่ า โอนกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ท าง
ผูป้ ระกอบการเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้ แทนผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น สื่ อที่ผปู ้ ระกอบการใช้ใน
การสื่ อสารให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการรับรู ้ จึงควรสร้ างความโดดเด่นในรายละเอียดโปรโมชัน่ ที่ตรงกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก ส าหรับการใช้รูปภาพเกี่ ย วกับโปรโมชัน่ ที่ นาเสนอให้ก ับ
ผูบ้ ริ โภคจะสามารถสร้างการรับรู ้ได้เป็ นอย่างดี เนื่ องจากการใช้สื่อภาพจะช่วยให้เกิดการรับรู ้และ
สร้ างความน่ าสนได้เพิ่ มมากยิ่งขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้องกับ พนา ทองมีอาคม (2532 อ้างถึ งใน วณิ ช
สุ ข ศิ ริ , 2545) ที่ ก ล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบของสร้ า งสรรค์ สื่ อ โฆษณาที่ เ ป็ นอวัจ นภาษาไว้ว่ า
องค์ประกอบด้านอวัจนภาษา (Nonverbal Language) คือ สัญลักษณ์ ที่ใช้แทนคา ข้อความ หรื อ
ประโยค สามารถสื่ อความหมายได้เช่ นเดี ยวกัน รวมทั้งจะทาให้สื่อมีความสะดุ ดตาน่ าสนใจมาก
ยิง่ ขึ้น เช่น ภาพประกอบโฆษณา ภาพถ่าย เป็ นต้น
(2) ขั้นเกิดความรู ้ สื่ อที่มีการนาเสนอด้วยรู ปแบบการใช้โปรโมชัน่ จะส่ งผล
ให้เกิ ดการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติ มหากผูบ้ ริ โภคต้องการทราบรายละเอี ยดดังกล่ าวเพื่อต้องการที่ จะ
ทราบเงื่อนไขหรื อโปรโมชัน่ อื่นๆ ที่โครงการได้นาเสนออยู่ ณ เวลานั้น โดยเฉพาะโปรโมชัน่ ที่เป็ น
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ลักษณะการร่ วมลุ น้ ชิ งรางวัลใหญ่ เช่ น ซื้ อบ้านในโครงการสามารถร่ วมลุ น้ ชิ งรถยนต์ เป็ นต้น ซึ่ ง
ผูบ้ ริ โภคจะมีการหาข้อมูลเพิม่ เติมถึงสิ ทธิ์ ที่จะได้มีโอกาสร่ วมลุน้ โปรโมชัน่ ดังกล่าว รวมทั้งการหา
ข้อมูลกับโปรโมชัน่ ที่ทางโครงการนาเสนอให้กบั ผูบ้ ริ โภคว่ามีอะไรบ้าง เพื่อที่ผูบ้ ริ โภคจะได้นา
ข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาในการตัดสิ นใจซื้ อต่อไป
(3) ขั้นเกิ ดความชอบ จากการสัมภาษณ์ พบว่าผูบ้ ริ โภคบ้านทาวน์เฮาส์ ที่มี
การรับรู ้ สื่อที่ เกี่ ยวกับโปรโมชั่นที่ โครงการได้นาเสนอ จะทาให้เกิ ดความชอบในโครงการนั้นๆ
เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคกลุ่ มเป้ าหมายเป็ นผูท้ ี่มีรายได้น้อยถึ งปานกลาง จึงให้ความสนใจในเรื่ องของ
โปรโมชัน่ หรื อส่ วนลดเป็ นปั จจัยหลัก โดยเฉพาะโปรโมชัน่ ที่มีระยะเวลาเป็ นตัวกาหนด จะสามารถ
ดึงดูดผูบ้ ริ โภคเกิดความสนใจที่จะเข้าไปเยี่ยมชมโครงการได้ไวมากยิ่งขึ้น เนื่ องจากผูบ้ ริ โภครับรู ้
รายละเอียดของโครงการที่เพียงพอแล้ว การที่ทราบว่ามีโปรโมชัน่ พิเศษให้เพิ่มเติมนอกเหนื อจาก
สิ่ งที่จะได้รับ จะทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความชอบในโครงการดังกล่าวมากยิง่ ขึ้น
(4) ขั้นเกิดความสนใจ จากการสัมภาษณ์พบว่าผูบ้ ริ โภคที่ได้รับรู ้เกี่ยวกับสื่ อ
ที่มีการนาเสนอด้วยโปรโมชัน่ พิเศษ จะช่ วยในการสร้ างความสนใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี
ซึ่ ง ผูบ้ ริ โภคจะให้ความสนใจเกี่ ยวกับ สิ่ งที่ โครงการจะให้เพิ่ม เติ ม จากฟั ง ก์ชั่นพื้นฐานของบ้า น
รวมถึงโปรโมชัน่ ที่เกี่ ยวกับการลดราคาพิเศษก็จะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคมีความสนใจในรายละเอียดของ
โครงการมากยิง่ ขึ้น โดยเมื่อผูบ้ ริ โภคเกิดความสนใจในระดับหนึ่งแล้วก็จะเข้าไปเยีย่ มชมบรรยากาศ
ภายในโครงการ เพื่อนามาใช้ในการประกอบข้อมูลตัดสิ นใจซื้ อต่อไป
(5) ขั้นการซื้ อ เมื่อผูบ้ ริ โภคเกิดความต้องการที่จะตัดสิ นใจซื้ อบ้านทาวน์เฮาส์
จากโครงการดังกล่าวแล้วนั้น จากการสัมภาษณ์พบว่ารู ปแบบที่จะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคสามารถตัดสิ นใจ
ได้ง่ายขึ้นนัน่ ก็คือรู ปแบบที่นาเสนอด้วยโปรโมชัน่ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะนารายละเอียดของส่ วนลดหรื อ
ของแถมต่างๆ ที่ทางโครงการเสนอ โดยนามาตีเป็ นมูลค่าเพื่อนาไปหักเป็ นส่ วนลดจนได้ราคาซื้ อที่
แท้จริ ง จากนั้นผูบ้ ริ โภคจะประเมิ นราคาดัง กล่ าวและนาไปเปรี ยบเที ย บกับ โครงการอื่ นๆ หาก
สามารถยอมรับได้ก็จะสนใจข้อเสนอที่ได้รับนั้นของโครงการ แต่ท้ งั นี้ สื่อเป็ นเพียงส่ วนประกอบ
หนึ่งในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเท่านั้น ซึ่ งรู ปแบบสื่ อที่เป็ นการนาเสนอแบบใช้โปรโมชัน่ จะมี
ส่ วนช่วยกระตุน้ การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคได้มากยิง่ ขึ้น แสดงให้เห็นว่า ในขั้นการซื้ อผูบ้ ริ โภคจะมี
การนาข้อมูลต่างๆ และประสบการณ์ที่ตนมีเกี่ ยวกับสิ นค้า โดยจะนามาประมวลผลเพื่อเลือกสิ่ งที่
เหมาะสมและตรงกับความต้องการของตนเองมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับกัลยกร วรกุลลัฎฐานี ย ์
และพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (2553) ที่ขอ้ งเกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสิ นใจซื้ อที่กล่าวไว้วา่ การตัดสิ นใจ
ซื้ อ หมายถึง การเลือกระหว่าง 2 ทางเลือกขึ้นไป โดยใช้การบูรณาการระหว่างความรู ้ ประสบการณ์
และปั จจัยสิ่ งแวดล้อมต่างๆ มาใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจเพื่อให้ได้ทางเลือกที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของตนเองมากที่สุด
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คุ ณ สมบัติ ข องพนัก งานขายที่ ดี จะต้อ งมี ค วามรู ้ ใ นข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกับ บ้า นทาวน์ เ ฮาส์ ใ น
โครงการเป็ นอย่างดี เช่น ข้อมูลฟังก์ชนั่ ต่างๆ ภายในบ้าน และการให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับการทาเอกสาร
ของลูกค้าในการยืน่ เรื่ องกูเ้ งินกับทางธนาคาร และคุณสมบัติดา้ นการบริ การจะต้องมีบุคลิกที่ดี และ
เอาใจใส่ ในการบริ การทุกขั้นตอน พนักงานขายถื อว่ามีส่วนสาคัญอย่างยิง่ ในการสร้างภาพลักษณ์
และทัศนคติที่ดีให้กบั โครงการ และยังมีส่วนช่ วยในการสร้างความมัน่ ใจในการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี

5.2 อภิปรายผลการศึกษา
5.2.1 การเลือกใช้ และเหตุผลในการเลือกใช้ สื่อโฆษณาของฝ่ ายการตลาดบ้ านทาวน์ เฮาส์
จากผลการสั ม ภาษณ์ ฝ่ ายการตลาดบ้า นทาวน์ เ ฮาส์ จ านวน 5 คน สามารถสรุ ป ได้ว่ า
สถานการณ์ของกลุ่มธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ประเภททาวน์เฮาส์ ยังคงเป็ นกลุ่มที่มีอตั ราเติบโตอย่าง
ต่อเนื่ องและยังเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด เนื่ องจากบ้านทาวน์เฮาส์ มีราคาที่เหมาะสมและไม่สูงมาก
จนเกินไป ทาให้ผบู ้ ริ โภคที่มีรายได้นอ้ ยถึงปานกลางมีกาลังที่จะซื้ อได้ และผูบ้ ริ โภคมีความคิดที่วา่
บ้านทาวน์เฮาส์ มีความเป็ นบ้านมากกว่าคอนโดหรื อห้องเช่าโดยกลุ่มลู กค้าส่ วนใหญ่คือผูบ้ ริ โภคที่
อยูอ่ าศัยในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบๆ โครงการ เนื่ องจากพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะนิ ยมซื้ อที่อยูอ่ าศัยในที่
แห่งใหม่ที่ไม่ไกลจากที่อยูอ่ าศัยเดิม และมีความต้องการบ้านที่มีลกั ษณะที่สามารถใช้งานได้จริ ง ซึ่ ง
แสดงให้เห็ นว่าผูบ้ ริ โภคบ้านทาวน์เฮาส์ ส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นกลุ่มที่ เพิ่งเริ่ มสร้ างครอบครั ว โดยมี
ความต้องการที่ ตอ้ งการที่ อยู่อาศัยที่ ใหม่ที่เหมาะสมกับครอบครั วใหม่ หรื อเพื่อรองรับสมาชิ กที่
กาลังจะเพิ่มในครอบครัว ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2003 อ้างถึงในแครี ยา พัฒน์, 2551)
ที่เกี่ยวกับด้านฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจในขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 นัน่ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มลูกค้า
ของทาวน์เฮาส์ ส่วนใหญ่ ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ เพิ่งเริ่ มการมีครอบครัวใหม่ เป็ นครอบครัวที่เพิ่มแต่งงาน
หรื อเป็ นครอบครัววัยหนุ่มสาว โดยในปั จจุบนั ธุ รกิจประเภทดังกล่าวเริ่ มมีผปู ้ ระกอบการรายใหม่ๆ
เข้ามาแข่งขันในตลาดจานวนมากขึ้น ซึ่ งคู่แข่งรายขนาดเล็กจะใช้การตลาดแบบตอบสนองความ
ต้องการทางด้านอารมณ์ของผูบ้ ริ โภคมาเป็ นจุดขาย นัน่ ก็คือการใช้ความแตกต่างด้านลักษณะดีไซน์
ของโครงสร้ า งของบ้า น ให้มี ค วามแตกต่ า งจากบ้า นทาวน์ เ ฮาส์ ท วั่ ไปในตลาด รวมทั้ง การน า
เทคโนโลยีนวัตกรรมแบบใหม่ๆเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในฟั งก์ชนั่ ของบ้าน เพื่อดึงดูดความสนใจของ
ผูบ้ ริ โภคได้มากยิง่ ขึ้น สาหรับการเปลี่ยนแปลงในการเลือกใช้สื่อจากอดีตจนถึงปั จจุบนั คือการเริ่ ม
มี ก ารลดบทบาทลงของสื่ อออฟไลน์ ได้แ ก่ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ นิ ต ยสารต่ า งๆ เป็ นต้น เนื่ อ งจาก
ผูบ้ ริ โภคเริ่ มลดความสนใจในการเปิ ดรับสื่ อ ที่เกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ในช่องทางดังกล่าวลง แต่
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สื่ อออฟไลน์ประเภทสื่ อป้ ายบอกทางหรื อสื่ อใบปลิวต่างๆ ยังถือว่ามีส่วนสาคัญในการทาการตลาด
ของธุ ร กิ จ ประเภททาวน์ เ ฮาส์ อ ย่า งมาก และในปั จ จุ บ ัน มี ก ารใช้สื่ อ ออนไลน์ เ ข้า มาในการท า
การตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะสื่ อดิ จิทลั ที่สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น การทา
การตลาดในปั จจุ บ นั จึ ง เป็ นการใช้สื่ อออฟไลน์ และออนไลน์ ค วบคู่ ก ันเพื่ อที่ จะสามารถเข้า ถึ ง
พฤติกรรมการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จากการสัมภาษณ์พบว่าการเลือกใช้สื่อของฝ่ ายการตลาด มีการให้ความสาคัญกับสื่ อดั้งเดิม
อย่า งสื่ อ ป้ า ยโฆษณา โดยยัง คงเป็ นสื่ อ ที่ มี ค วามส าคัญอย่า งมากส าหรั บ ธุ ร กิ จ บ้า นทาวน์ เ ฮาส์
เนื่ อ งจากสื่ อ ป้ า ยโฆษณาจะช่ ว ยสร้ า งการรั บ รู ้ แ ละทัศ นคติ ที่ ดี ใ ห้ ก ับ ผู บ้ ริ โ ภคกลุ่ ม เป้ า หมาย
นอกจากนี้ สื่อสมัยใหม่อย่างสื่ อออนไลน์ก็เริ่ มเป็ นที่ สนใจของผูป้ ระกอบการมากยิ่งขึ้ น ซึ่ งผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า สื่ อออนไลน์เป็ นช่องทางในการสื่ อสารกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้อย่าง
เข้าถึ ง ซึ่ งสามารถใส่ รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของโครงการได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งยังช่วยให้เกิ ด
การประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มลูกค้าอื่นๆ ได้อย่างครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น แสดงให้เห็นว่าสื่ อโฆษณายัง
เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญที่ใช้ในการวางแผนการตลาดของผูป้ ระกอบการบ้านทาวน์เฮาส์ ได้เป็ นอย่างดี
โดยการเลือกใช้สื่อจะต้องมีการบูรณาการร่ วมกันทั้งสื่ อออฟไลน์และสื่ อออนไลน์ ซึ่ งสอดคล้องกับ
พรจิต สมบัติพานิช (2553) ที่ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับหน้าที่หลักของสื่ อออฟไลน์ประเภทสื่ อกลางแจ้ง
นัน่ ก็คือการกระตุน้ เตือนผูบ้ ริ โภคที่เดิ นทางออกนอกบ้านให้เกิ ดการรับรู ้ ถึงตราสิ นค้า และยังเป็ น
ช่องทางที่สามารถสื่ อสารข้อมูลข่าวสารไปยังผูบ้ ริ โภคได้จานวนมากๆ ในช่วงเวลาเดียวกันและสื่ อ
ออนไลน์ที่เป็ นช่ องทางที่มีผูร้ ับสารเป็ นจานวนมาก และยังเป็ นช่ องทางที่สามารถโต้ตอบกันด้วย
ระบบการสื่ อสารแบบสองทาง (Two Way Satellite Internet) ซึ่ งจะช่ วยให้การสื่ อสารไปยังกลุ่ม
ลูกค้าสามารถทาได้รวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น
จากการสัมภาษณ์พบว่า สื่ อป้ ายโฆษณาและสื่ อดิจิทลั เป็ นประเภทสื่ อที่มีผลต่อการรับรู ้ของ
ผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี เนื่ องจากกลุ่ มลู กค้าที่ มีความต้องการซื้ อบ้านที่ แท้จริ ง จะมี การหาข้อมู ล
ประกอบการตัดสิ นใจจากสื่ อดิจิทลั เป็ นหลัก โดยจะมีการเปรี ยบเทียบทั้งข้อดีและข้อเสี ยของแต่ละ
โครงการก่อนที่จะเดินทางไปเยีย่ มชมที่โครงการ และสื่ อป้ ายโฆษณาจะช่วยในการนาทางผูบ้ ริ โภค
ให้สามารถมายังโครงการได้อย่างถู กต้อง ส่ วนสื่ อที่มีผลต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภคได้แก่ สื่ อภายใน
โครงการ และสื่ อบุคคล ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะมีความเชื่ อถือในคาแนะนาจาก ญาติ เพื่อน คนใกล้ชิด หรื อ
คนรู ้ จกั มากกว่าการเชื่ อถื อจากพนักงานขายของโครงการ และการได้มาเยี่ยมชมบรรยากาศหรื อ
ได้รับบริ การที่ประทับใจจากพนักงานในโครงการ หากมีความพึงพอใจก็จะส่ งผลให้เกิดทัศนคติที่ดี
ต่อโครงการ โดยสื่ อที่คาดว่ามีผลต่อตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคจะต้องเป็ นสื่ อที่ให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง
และสามารถให้รายละเอียดที่ผูบ้ ริ โภคต้องการได้เป็ นอย่างดี โดยสรุ ปสื่ อแต่ละประเภทเป็ นหัวข้อ
ได้ดงั นี้
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1) สื่ อป้ า ยโฆษณา เป็ นสื่ อที่ ส ร้ า งการรั บ รู ้ ใ ห้ ก ั บ ผู ้บ ริ โภคได้ เ ป็ นอย่ า งดี
โดยเฉพาะสื่ อป้ายโฆษณาที่ให้รายละเอียดที่ผบู ้ ริ โภคต้องการได้อย่างครบถ้วน จะมีผลให้ผบู ้ ริ โภค
เกิ ดความมัน่ ใจในโครงการซึ่ ง เป็ นปั จจัย ที่ อาจจะส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคได้ใ น
อนาคต
2) สื่ อบุคคล เป็ นช่องทางสื่ อที่สร้างความน่าเชื่ อถือให้กบั โครงการได้เป็ นอย่างดี
โดยเฉพาะข้อมู ล ที่ ผูบ้ ริ โภคได้รับจากบุ ค คลใกล้ชิ ด จะมี ผ ลช่ วยในการประกอบข้อมู ล ในการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคได้ดียงิ่ ขึ้น
3) สื่ อใบปลิว/ออกบูธ เป็ นช่ องทางที่สร้างการรับรู ้ให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ในวงกว้าง
โดยเฉพาะกลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มอื่นๆ ที่อยูห่ ่างออกไปจากรอบๆ โครงการ ซึ่ งการออกบูธจะช่วยทาให้
ผูบ้ ริ โภครู ้ตาแหน่งที่ต้ งั ของโครงการ และการที่ผบู ้ ริ โภคได้มาเยี่ยมชมโครงการจากสื่ อช่องทางสื่ อ
ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภคมีความสนใจที่จะซื้ อบ้านในระดับหนึ่ง
4) สื่ อภายในโครงการ เป็ นสื่ อที่ สร้ างการรับรู ้ และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคให้เกิ ด
ความประทับใจในโครงการ โดยสื่ อประเภทนี้ จะรวมถึ งความประทับใจจากการได้รับบริ การจาก
ทุกภาคส่ วนในโครงการ ซึ่ งจะมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี
5) สื่ อ ดิ จิ ท ัล จะท าหน้ า ที่ ใ ห้ ข้อ มู ล รายละเอี ย ด เพื่ อ ให้ ผู ้บ ริ โภคได้ น ามา
เปรี ยบเทียบประกอบการตัดสิ นใจซื้ อ และเป็ นช่ องทางที่จะสามารถเข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายได้เป็ น
อย่างดี อีกทั้งยังสามารถสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภคในวงกว้างได้มากยิง่ ขึ้น
ซึ่ งแต่ละประเภทสื่ อจะมีการทาหน้าที่ต่างกันออกไป โดยทุกสื่ อจะช่วยส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภค
เกิ ดความมัน่ ใจและมีความเชื่ อถื อในโครงการ เพราะผูบ้ ริ โภคมี ความคิดว่าการที่โครงการใช้สื่อ
หลากหลายประเภท แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมัน่ ว่าผูบ้ ริ โภคจะได้รับบ้านที่สร้างเสร็ จอย่างแน่นอน
เนื่ องจากบ้านเป็ นสิ นค้าที่มีความเกี่ยวพันสู ง ผูบ้ ริ โภคจึงมีการพิจารณาและหาข้อมูลให้ถี่ถว้ นก่อน
การตัดสิ นใจซื้ อมากกว่าสิ นค้าประเภทอื่นๆ ซึ่ งสอดคล้องกับ นัทธมน หมทอง, (2555), เบญจรัตน์
พุม่ แดง และวิจิตรา ลาภเอกอุดม, (2553) ที่ได้อธิ บายเกี่ยวกับการซื้ อหรื อใช้บริ การสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ที่
นอกเหนือจากที่ใช้งานในชี วิตประจาวันและสิ่ งๆ นั้นมีราคาที่สูง เป็ นสิ นค้าใหม่ หรื อมีเทคโนโลยี
สู ง ผูบ้ ริ โภคจึ งมี ก ารหาข้อมู ล ในการประกอบการตัดสิ นใจซื้ อค่ อนข้า งมากก่ อนการซื้ อสิ นค้า
ดังกล่าว จึงเห็ นได้วา่ สื่ อทุกสื่ อจาเป็ นที่จะต้องมีการบูรณาการในการสื่ อสารไปในทิศทางเดียวกัน
จึงจะทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความมัน่ ใจในโครงการและช่วยในการตัดสิ นใจในการซื้ อบ้านได้ดียงิ่ ขึ้น
สาหรับสื่ อบุคคลหรื อพนักงานขายถือว่าเป็ นอีกสื่ อหนึ่งที่มีผลต่อการประกอบการตัดสิ นใจ
ซื้ อของผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากสื่ อบุ คคลจะช่ วยให้รายละเอี ยดของโครงการที่ มีความน่ าเชื่ อถื อ และ
คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ในการประกอบการซื้ อบ้านได้เป็ นอย่างดี โดยอาจจะไม่ใช่เพียงให้ขอ้ มูล
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เฉพาะข้อมูลภายในโครงการ แต่รวมถึงการให้ขอ้ มูลในการประกอบการกูเ้ งินกับทางธนาคาร ซึ่ ง
นอกจากที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถดาเนิ นการในการยื่นเรื่ องกูเ้ งินได้อย่างถูกต้องแล้ว ยังจะช่วยให้
ลูกค้าเกิดทัศนคติที่ดีต่อโครงการได้อีกด้วย
5.2.2 หลักการออกแบบสื่ อโฆษณาของผู้ออกแบบสื่ อโฆษณาอสั งหาริมทรัพย์
จากการสัมภาษณ์ฝ่ายออกแบบสื่ อโฆษณาทั้ง 5 คน สรุ ปได้วา่ หลักการในการออกแบบสื่ อ
โฆษณาของบ้า นทาวน์ เฮาส์ ที่ ส่ ง ผลต่ อการรั บ รู ้ แ ละทัศ นคติ ข องผูบ้ ริ โ ภคได้ดี จะต้อ งเริ่ ม จาก
การศึ กษาพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคกลุ่ มเป้ าหมายให้ถี่ถ้วนก่ อนที่ จะออกแบบสื่ อโฆษณา เพื่อที่จะ
นามาออกแบบสื่ อในรู ปแบบที่ดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี โดยรู ปแบบสื่ อ ที่ฝ่าย
ออกแบบสื่ อโฆษณาได้นามาใช้ในการออกแบบสื่ อธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
1) ส่ วนของการสื่ อสารองค์ก ร เป็ นส่ วนที่ มี ท าหน้า ที่ ใ นการสร้ างภาพลัก ษณ์
ชื่ อเสี ย ง และมู ล ค่ า ในตราสิ นค้า ให้ก ับ องค์ก ร โดยองค์ก รส่ วนใหญ่ ที่ มี ก ารสื่ อ สารในรู ปแบบ
ดังกล่าวนี้จะเป็ นองค์ที่มีงบประมาณในการทาการตลาดอย่างเป็ นระบบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้าง
ความน่าเชื่อถือและสร้างชื่อเสี ยงให้องค์กรเป็ นที่รู้จกั ของผูบ้ ริ โภค
2) ส่ วนของการทาการตลาดเพื่อขาย เป็ นส่ วนที่ ทาหน้าที่ ในการกระตุ น้ ความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มี ความต้องการสิ นค้าหรื อบริ การ ซึ่ งมีการใช้รูปแบบในการนาเสนอเพื่อ
จุดประสงค์ในการขาย เช่น การใช้รูปแบบโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม เป็ นต้น
โดยทั้งสองส่ วนนี้ จะทาควบคู่กนั ไปเพื่อให้การสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภคมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ที่สุด แสดงให้เห็นว่าการทาการตลาดของธุ รกิจบ้านทาวน์เอาส์จะต้องทาควบคู่กนั ระหว่างการสร้าง
ภาพลัก ษณ์ ข ององค์ก ร และการท าการตลาดเพื่ อ ขาย จึ ง จะส่ ง ผลต่ อการรั บ รู ้ และทัศ นคติ ข อง
ผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับ ทีม ติง้ สมชัยศิลป, (2552) นภวรรณ คณานุรักษ์ และกัญช์
อินทรโกเศศ (2546) ที่กล่าวถึงว่าโฆษณามีหน้าที่ในการกระจายข้อมูลทางการตลาดและการสื่ อสาร
ภาพลัก ษณ์ ข ององค์ก ร เพื่ อสร้ า งภาพลัก ษณ์ ใ ห้ผู บ้ ริ โ ภคเกิ ด การจดจ าอันจะนาไปสู่ ก ารสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มให้กบั ตราสิ นค้า ส่ วนรู ปแบบของการสื่ อสารของธุ รกิ จนี้ มีการเปลี่ ยนแปลง ด้วยการนา
การสื่ อสารด้านอารมณ์เข้ามามีบทบาทในการทาการตลาดมากขึ้น ซึ่ งต่างจากในอดีตที่จะใช้รูปแบบ
ที่เน้นการขายสิ นค้าเพียงอย่างเดียว แต่เนื่องจากในปั จจุบนั มีการแข่งขันของผูป้ ระกอบการในตลาด
ที่มีมากขึ้น จึงทาให้แต่ละโครงการต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดให้มีความแตกต่างไปจาก
คู่แข่งรายอื่นๆ โดยจากการสัมภาษณ์พบว่า รู ปแบบทางการสื่ อสารที่ฝ่ายออกแบบสื่ อโฆษณาส่ วน
ใหญ่เลือกใช้มีดงั ต่อไปนี้
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1) รู ปแบบที่นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงเหตุผลคือ การนาเอาจุดเด่นหรื อจุดขายของ
โครงการมาใช้ใ นการโน้มน้าวใจผูบ้ ริ โภค เพื่อให้เกิ ดการรั บ รู ้ และสนใจที่ จะเข้า มาเยี่ย มชมใน
โครงการ เช่น หน้ากว้างของบ้านมีความกว้างเป็ นพิเศษ มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดในย่านนี้
เป็ นต้น จากการสั ม ภาษณ์ พ บว่า ผู อ้ อกแบบสื่ อ โฆษณาส่ ว นใหญ่ มี ก ารออกแบบโดยการใส่
รายละเอียดข้อมูลในสื่ ออย่างครบถ้วน เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคสามารถทาความเข้าใจจากสื่ อได้ดว้ ยตนเอง
โดยจะมี ก ารเน้นข้อความในส่ วนที่ สาคัญ เช่ น ชื่ อโครงการ ราคา ทาเลที่ ต้ งั ของโครงการ และ
โปรโมชัน่ เป็ นต้น รวมทั้งการใช้รูปภาพจะต้องเป็ นภาพที่สื่อให้เห็นถึงความเป็ นจริ งของโครงการ
โดยหากมี ก ารใช้รูป ภาพบ้านหรื อบรรยากาศต่ า งๆ จะต้องเป็ นภาพที่ ถ่ ายจากบ้านตัวอย่างหรื อ
บรรยากาศจากสถานที่จริ ง ซึ่งจะทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้และทัศนคติที่ดีต่อโครงการได้มากกว่า
ภาพที่เป็ นแบบจาลอง
2) รู ปแบบที่นาเสนอเชิงอารมณ์ คือรู ปแบบที่นาเสนอด้วยการใช้สิ่งเร้าใจที่สร้าง
การรั บรู ้ และทัศนคติ ได้มากกว่า ความเป็ นเหตุ และผลโดยรู ปแบบดังกล่ าวนี้ จะท าหน้าที่ ใ นการ
กระตุน้ ความต้องการซื้ อจากภายในของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้เกิดความต้องการในสิ นค้าดังกล่าวจากการ
สัมภาษณ์พบว่ารู ปแบบที่ฝ่ายออกแบบสื่ อโฆษณาส่ วนใหญ่เลือกใช้ได้แก่ การนาเสนอวิถีชีวิตความ
เป็ นอยู่ การนาเสนอชีวติ ที่เหนือระดับ หรื อการใช้ชีวิตที่ติดกับธรรมชาติ เป็ นต้น โดยรู ปภาพในสื่ อ
รู ปแบบดังกล่าวนี้จะนิยมใช้รูปภาพที่เกี่ยวกับความสุ ขของมนุษย์ เช่นรู ปภาพที่แสดงถึงครอบครัวที่
อบอุ่น รู ปภาพที่แสดงถึงธรรมชาติบริ สุทธิ์ เป็ นต้น ซึ่ งจะสร้างการรับรู ้ให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี
โดยเฉพาะผูบ้ ริ โภคที่มีครอบครัวจะมีความสนใจในสื่ อรู ปแบบนี้มากกว่าผูบ้ ริ โภคกลุ่มอื่นๆ
3) รู ป แบบที่ นาเสนอโดยบุ คคลอ้างอิ งคื อ การนาบุคคลอ้างอิ งหรื อบุ คคลที่ มี
ชื่ อเสี ยงมาสร้างการรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคให้เกิดความรู ้สึกดีต่อโครงการ ผ่านการนาเสนอ
ด้วยช่องทางสื่ อประเภทต่างๆ จากบุคคลที่มีชื่อเสี ยงดังกล่าว โดยจากการสัมภาษณ์พบว่ารู ปแบบที่
นิ ยมใช้ในการนาเสนอในธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ การใช้เพลงที่แต่งโดยศิลปิ นชื่ อดังที่เป็ น
เพลงเฉพาะของโครงการ หรื อการให้ดารามาเป็ นทากิ จกรรมในวันเปิ ดตัวโครงการ เป็ นต้น ซึ่ งสื่ อ
รู ปแบบดังกล่าวนี้ จะช่วยกระตุน้ การรับรู ้และความสนใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี รวมถึงการ
สื่ อ สารข้อมู ล ของโครงการผ่า นบุ ค คลอ้า งอิ ง จะช่ วยให้ ผูบ้ ริ โ ภคเกิ ดการรั บ รู ้ แ ละจดจาข้อ มู ล
ดังกล่าวได้มากยิง่ ขึ้น
4) รู ปแบบที่นาเสนอโดยใช้โปรชัน่ คือ การนาเสนอด้วยการใช้สิ่งที่ตรงกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่อกระตุน้ ให้เกิ ดการซื้ อสิ นค้า จากการสัมภาษณ์พบว่าการใช้รายละเอียดที่
เกี่ ยวกับโปรโมชั่นในสื่ อโฆษณา จะมี ผลต่อการรับรู ้ ของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะการ
ออกแบบที่ ใ ช้รูป ภาพของสิ่ งที่ นามาแถมเพิ่ ม เติ ม ให้ก ับผูบ้ ริ โภค จะสามารถสร้ างการรั บรู ้ และ
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ผูบ้ ริ โภคเกิดการจดจาสื่ อดังกล่าวได้ดีมากยิ่งขึ้น แสดงให้เห็นว่าการออกแบบสื่ อโฆษณาที่ดีและมี
ประสิ ทธิ ภาพ จะต้องมีการเลือกรู ปแบบที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อให้มีผลต่อ
การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับกัลยกร วร
กุลลัฎฐานี ย ์ และพรทิพย์ สัมปั ตตะวนิ ช, (2553) ทัศไนย สุ นทรวิภาต (2551) ที่กล่าวถึ งการ
สร้ างสรรค์งานโฆษณาต้องมีการกาหนดสิ่ งเร้ าใจเพื่อโน้มน้าวหรื อชักจูงผูบ้ ริ โภค เพื่อกระตุน้ ให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตามจุดประสงค์ที่วางไว้
จากการสัมภาษณ์ พบว่า รู ปแบบการสื่ อสารที่ มีผลต่อการรั บรู ้ และทัศนคติของผูบ้ ริ โภค
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วนคือ 1) รู ปแบบที่นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิ งเหตุผลคือรู ปแบบที่มีการ
สื่ อสารอย่างตรงไปตรงมา และจะต้องมีขอ้ ความที่ส้ นั กระชับ เข้าใจง่าย เพื่อที่ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้
ได้ในทันที 2) คือรู ปแบบที่ใช้สิ่งเร้ าใจเชิ งอารมณ์ คือ รู ปแบบที่กระตุน้ ความต้องการภายในของ
ผูบ้ ริ โภคให้เกิดการรับรู ้ และสนใจในสิ่ งที่นาเสนอด้านอารมณ์ ที่มากกว่าเหตุผล เช่ น การนาเสนอ
ด้วยรู ปแบบชี วิตความเป็ นอยู่ที่แตกต่างจากบุคคลอื่นทัว่ ไป หรื อการนาเสนอเกี่ ยวกับครอบครัวที่
อบอุ่น เป็ นต้น โดยรู ปแบบดังกล่ าวนี้ จะต้องอาศัยประสบการณ์ หรื อการจิตนาการของผูบ้ ริ โภค
เพื่อให้เกิดการรับรู ้และสามารถตีความตรงตามจุดประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างชัดเจน ซึ่ งสอดคล้องกับ
กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย ์ และพรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช (2553) ทัศไนย สุ นทรวิภาต (2551) ที่กล่าวถึง
รู ป แบบสิ่ งเร้ า ใจในงานโฆษณาที่ เป็ นสิ่ งเร้ า ใจเชิ งเหตุ ผลและอารมณ์ โดยเชิ งเหตุผลคื อการนา
คุ ณสมบัติหรื อลัก ษณะที่ โดดเด่ นในแง่ ข องประโยชน์ ใ ช้ส อยหรื อจุ ดขายมาสร้ า งการโน้ม น้า ว
ผูบ้ ริ โภค และสิ่ งเร้าใจเชิ งอารมณ์คือการนาความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
หรื อบริ การ โดยอ้างถึงสิ่ งที่จะได้รับมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับในผลิตภัณฑ์ เช่น ความรัก ความ
ผูกพัน การได้รับการยอมรับจากสังคม หรื อความต้องการให้ผอู ้ ื่นมองเห็นถึงความสาเร็ จในชีวิตตน
เป็ นต้น
หลักการออกแบบสื่ อให้มีประสิ ท ธิ ภาพ จะต้องเริ่ มจากการศึ ก ษาสภาพแวดล้อมรอบๆ
ตาแหน่งที่คาดว่าจะติดตั้งชิ้ นงานสื่ อดังกล่าว เช่ น ตาแหน่งที่เหมาะสมกับระดับสายตา การใช้สีที่
โดดเด่ นกว่าคู่ แข่ง เป็ นต้น รวมถึ งการศึ กษาพฤติ กรรมของกลุ่ มเป้ า หมายว่ามี พฤติ กรรมในการ
บริ โภคสื่ ออย่างไรบ้าง สาหรั บองค์ประกอบที่สาคัญในชิ้ นงาน ได้แก่ 1) ข้อความ ด้วยการแสดง
รายละเอียดของข้อมูลสิ นค้าหรื อบริ การเพื่อสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภค โดยมีองค์ประกอบของข้อความ
ที่ ส าคัญ เช่ น ชื่ อแบรนด์สิ นค้า เบอร์ โทรติ ดต่ อ ท าเลที่ ต้ งั ของโครงการ รายละเอี ย ดของสิ นค้า
จุดขายของสิ นค้า และลูกศรบอกทาง เป็ นต้น และต้องมีการเลือกใช้ขนาดและลักษณะของตัวอักษร
แตกต่างกันออกไปตามจุดประสงค์ของแต่ละชิ้นงาน หลักการออกแบบข้อความที่ดีจะต้องมีความ
กระชับ สั้ น เข้า ใจง่ า ย เพื่ อให้ผูบ้ ริ โภคที่ เห็ นสื่ อดัง กล่ า วสามารถตี ค วามและเข้า ใจความหมาย
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ดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ ว 2) รู ปภาพ จะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้และจดจาได้มากยิ่งขึ้น จากการ
สัมภาษณ์ พ บว่า ในปั จจุ บนั โครงการต่า งๆ ได้ใช้ภาพที่มี ความสมจริ งหรื อเป็ นภาพจริ ง เพื่ อให้
ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการรั บรู ้ และอยากที่ จะเข้ามาเยี่ยมชมในโครงการ โดยบางโครงการมี การนาภาพที่
อาจจะไม่เกี่ ยวข้องกับตัวสิ นค้า เพื่อมาใช้กระตุ น้ ความต้องการทางอารมณ์ ของผูบ้ ริ โภคให้มาก
ยิง่ ขึ้น 3) สี สัน โทนสี จะมีการแบ่งผูบ้ ริ โภคในแต่ละระดับ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้กลุ่มโทนสี
ที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มผูบ้ ริ โภคระดับบนต้องใช้โทนสี ขรึ ม เรี ยบหรู เช่น สี ทอง สี ดา สี ขาว เป็ นต้น
กลุ่มผูบ้ ริ โภคระดับกลางต้องใช้กลุ่มโทนสี ที่มีความสดใส แสดงถึงความทันสมัย เช่น สี น้ าเงิน สี ฟ้า
สดใส เป็ นต้น และกลุ่มผูบ้ ริ โภคระดับล่างจะใช้สีที่มีความแรง และโดดเด่น เช่นสี แดง สี เหลืองสด
สี แสด เป็ นต้น ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบของสื่ อที่ดีจะต้องมีการผสมผสานกันระหว่างด้าน
วัจนภาษาและอวัจนภาษา ด้วยวิธีการถ่ายทอดผ่านรู ปแบบสื่ อที่ มีความน่ าสนใจและดึ งดู ดความ
สนใจของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับพนา ทองมีอาคม (2532 อ้างถึงใน วณิ ช สุ ขศิริ,
2545) เกี่ยวกับองค์ประกอบในการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาที่แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ องค์ประกอบ
ด้านวัจนภาษา (Verbal Language) เป็ นการใช้การสื่ อสารด้วยภาษาหนึ่ งๆโดยที่ผูร้ ับสารสามารถ
เข้าถึงความหมายได้ดว้ ยการฟั งหรื อด้วยการไม่ฟังก็ได้ ซึ่ งรู ปแบบที่ผสู ้ ร้างสรรค์โฆษณาคิดเพื่อใช้
ในการสื่ อสารได้แก่ ข้อความ ค าขวัญ หรื อข้อความโฆษณา และองค์ป ระกอบด้านอวัจนภาษา
(Nonverbal Language) คือการใช้สัญลักษณ์ ที่ใช้แทนคา ข้อความ หรื อประโยค แต่ก็สามารถสื่ อ
ความหมายได้เช่นเดี ยวกัน และยังจะช่ วยให้เกิ ดการรับรู ้ และจดจาได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วย เช่ น รู ปภาพ
ประกอบโฆษณา สี สัน โทนสี เป็ นต้น
ในอนาคตรู ปแบบที่คาดว่าจะมีผลต่อการรับรู ้ และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี คือ
รู ปแบบที่นาเสนอขายสิ่ งที่เป็ นความจริ งและนวัตกรรมที่มีความทันสมัย เพราะผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั
มีการใช้ช่องทางสื่ อดิจิทลั กันอย่างแพร่ หลาย การหาข้อมูลที่เป็ นความจริ งจึงสามารถทาได้ง่ายมาก
ขึ้น ดังนั้นถ้าโครงการเสนอข้อมูลที่ เป็ นเท็จ อาจจะส่ งผลต่อทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคในด้านลบกับ
โครงการ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมีความรู ้และพิจารณาก่อนการตัดสิ นใจซื้ อกันมากขึ้น หากแม้ขอ้ มูลที่
เป็ นความจริ งจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้เต็มที่เท่าที่ควร แต่ผบู ้ ริ โภคก็
จะมีการประเมินในประโยชน์ใช้สอยด้านอื่นๆที่เป็ นข้อดีของโครงการในการประกอบการตัดสิ นใจ
ซื้ อแทน
5.2.3 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการรับรู้ และทัศนคติของผู้บริโภคบ้ านทาวน์ เฮาส์
การเลือกซื้ อที่อยูอ่ าศัยแต่ละประเภทจะมีกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั
ปั จจัยที่ ใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่ มเป้ าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ปั จจัยที่เกี่ยวกับฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ เช่น อาชีพ รายได้ เชื้อชาติ และภูมิหลังของครอบครัว
เป็ นต้น ซึ่ งมีผลต่อการเลือกซื้ อที่อยูอ่ าศัยของผูบ้ ริ โภคโดยตรง สาหรับการเลือกที่อยูอ่ าศัยของผูท้ ี่มี
รายได้น้อยถึ งรายได้ปานกลาง โดยผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ จะมี การเลื อกที่ อยู่อาศัยที่ เหมาะสมกับกาลัง
ทรั พ ย์ที่ ต นสามารถช าระได้ใ นแต่ ล ะเดื อ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การตั้ง ราคาบ้า นทาวน์ เ ฮาส์ ข อง
ผูป้ ระกอบการ จะต้องค านึ ง ถึ ง รายได้ข องผูบ้ ริ โภคกลุ่ ม เป้ า หมายเป็ นส าคัญ ซึ่ ง สอดคล้องกับ
แนวคิดของพรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2529) ณัฐนรี ไชยภักดี (2552) ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ
(2538) ที่ เกี่ ยวกับด้านฐานะทางสังคมและเศรษฐกิ จ ที่ เกี่ ย วกับปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อทัศนคติ และ
พฤติกรรมของตัวบุคคล โดยระดับรายได้ของบุ คคลจะส่ งผลถึ งการใช้จ่ายของแต่ละครอบครัวที่
แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ การเลื อกทาเลที่อยู่อาศัยใหม่ของผูบ้ ริ โภคจะมี การเลื อกที่ ใกล้กบั แหล่ ง
อานวยความสะดวกต่างๆ เช่ น ที่ทางาน โรงพยาบาล โรงเรี ยน มหาลัย ห้างสรรพสิ นค้า รถไฟฟ้ า
เป็ นต้น เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้นอ้ ยส่ วนใหญ่ยงั เป็ นพนักงานบริ ษทั ดังนั้นการใช้เวลาในการ
เดินทางไปทางานจึงยังเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งคานึ งถึงเป็ นปั จจัยสาคัญ การเลือกที่อยูอ่ าศัยของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม
นี้จึงเน้นโครงการที่อยูใ่ นเมือง หรื อทาเลที่สามารถคมนาคมได้อย่างสะดวก ปั จจัยต่อมาคือเรื่ องของ
ขนาดพื้ น ที่ ข องที่ อ ยู่ อ าศัย โดยเฉพาะกลุ่ ม ผู ้บ ริ โ ภคที่ เ ป็ นครอบครั ว มี บุ ต ร จะค านึ ง ถึ ง พื้ น ที่
ประโยชน์ใช้สอยให้เพียงพอกับการใช้งานของคนในครอบครัว รวมทั้งพื้นที่ส่วนกลางจะต้องมี
ขนาดเหมาะสมและใช้ง านได้จริ ง และปั จจัย เรื่ องของลัก ษณะของรู ปแบบบ้านจะต้องมี ความ
ทันสมัยและถ่ายทอดอารมณ์ให้รู้สึกถึงความอบอุ่นให้กบั คนในบ้าน ดังนั้นสื่ อที่ใช้ในการโฆษณา
จะต้องมีรูปแบบที่ดูสบายๆ และอบอุ่น ภาพที่ ใช้ประกอบควรเป็ นภาพบ้านตัวอย่างของจริ งหรื อ
บรรยากาศจริ งในโครงการ ซึ่ งจะช่วยสร้างการรับรู ้ให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี การใช้ขอ้ ความใน
สื่ อควรนาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับจุดเด่นของโครงการ เช่น ทาเล ราคา ลักษณะรู ปแบบบ้าน และ
โปรโมชัน่ ทั้งนี้ การติ ดตั้งสื่ อในแต่ละจุ ดจะต้องคานึ งถึ งตาแหน่ งที่ เหมาะสม และปั จจัยด้านสิ่ ง
อานวยความสะดวกภายในโครงการ เช่น มีพนักงานรักษาความปลอดภัยดู แลตลอด 24 ชัว่ โมง มี
ห้องออกกาลังกาย สระว่ายน้ า หรื อสวนสาธารณะ เป็ นต้น ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ ถือเป็ นส่ วนที่เพิ่มเติ ม
ขึ้นมาจากปั จจัยพื้นฐาน ซึ่ งจะมีอิทธิ พลในการช่ วยสนับสนุ นการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคมาก
ยิง่ ขึ้น
สาหรับการเลือกเปิ ดรับสื่ อเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะ
สื่ อบางประเภทจะมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ มี ความเกี่ ยวพันสู ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคื อสื่ อ
บุคคลที่เป็ นข้อมูลที่ผบู ้ ริ โภคได้รับจากคนใกล้ตวั ญาติพี่น้อง เพื่อ หรื อคนสนิท ซึ่ งมีผลต่อการสร้าง
ความเชื่ อมัน่ ในการเพิ่มความเชื่ อถื อให้โครงการได้มากยิ่งขึ้น และจะเป็ นการช่ วยประชาสัมพันธ์
ต่อไปยังบุ คคลอื่ นๆ หากมีความพอใจในการใช้สินค้าดังกล่ าว ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าความเกี่ ยวพัน
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ระหว่างสิ นค้ากับผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับสื่ อ โดยเฉพาะสิ นค้าที่มีความเกี่ ยวพันสู ง
จะต้องเลือกใช้สื่อที่สามารถสร้างความมัน่ ใจ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี
ซึ่ งสอดคล้องกับอานาจ พนาคุณากร (2554) ที่ได้อธิ บายไว้วา่ การซื้ อที่ใช้ความเกี่ยวพันสู งอาจเกิด
มาจากการที่เคยซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ ไปใช้ได้ผลหลายครั้งแล้วจนเกิ ดเป็ นความภักดี ในตรา
สิ นค้า (Brand Loyalty) ซึ่ งเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจซื้ อเมื่อพบว่าผลที่ได้รับจากการใช้สินค้า
ดังกล่ าวเป็ นที่ น่าพอใจ และพร้ อมที่ จะบอกต่อข้อมู ล ในเชิ งบวกไปยังผูใ้ กล้ชิดหรื อผูท้ ี่ ตอ้ งการ
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าดังกล่าวต่อๆ ไป จากการสัมภาษณ์พบว่า บางโครงการได้มีการให้ความสาคัญ
กับสื่ อบุคคลมากกว่าสื่ อรู ปแบบอื่นด้วยการให้รางวัลกับผูท้ ี่บอกต่อ เช่น การให้เงินรางวัลหากมีการ
แนะนาผูซ้ ้ื อรายอื่นให้มาเยี่ยมชมโครงการ หรื อการให้รางวัลเป็ นสิ่ งของตอบแทนหากแนะนาคน
รู ้ จ ัก มาซื้ อ บ้า นในโครงการได้ เป็ นต้น ซึ่ งจะเป็ นการช่ ว ยกระตุ ้น ให้ ผู ้บ ริ โภคเกิ ด การช่ ว ย
ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลอื่นๆได้รู้จกั และมาเยีย่ มชมโครงการมากยิง่ ขึ้น
จากแนวคิดของ Lavidge and Steiner (1961) ที่อธิ บายถึงขั้นตอนของการเปิ ดรับสื่ อโฆษณา
ที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู ้ ที่จะนาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งรู ปแบบสื่ อที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการรับรู ้สื่อโฆษณาของผูบ้ ริ โภคบ้านทาวน์เฮาส์มีดงั นี้
5.2.3.1 นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงเหตุผล (Rational Appeals)
รู ปแบบดังกล่ าวเป็ นรู ป แบบที่ ส ามารถสร้ า งการรั บรู ้ และทัศนคติ ข องผูบ้ ริ โภค
ได้มากที่สุด ซึ่ งสามารถสร้างการรับรู ้ได้ในทุกขั้นตอนของผลกระทบต่อการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคโดย
เริ่ มจากการเปิ ดรับข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของบ้านทาวน์เฮาส์จากสื่ อโฆษณาของโครงการ
ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะมีการรั บรู ้ เกี่ ยวกับลักษณะของบ้าน ขนาดพื้นที่ ใช้สอยภายในบ้าน ทาเลที่ ต้ งั ของ
โครงการ ฟั งก์ชนั่ ต่างๆ ภายในบ้าน ราคาที่เปิ ดขาย รวมถึงโปรโมชัน่ ที่จดั ขึ้นในขณะนั้น โดยสื่ อ
จะต้องมีรายละเอียดข้อมูลเหล่านี้ อยู่ในสื่ ออย่างครบถ้วน และมีการออกแบบโดยใช้โทนสี ที่สบาย
ตา ไม่ฉูดฉาดหรื อโดดเด่นจนเกินไป โดยอาจจะมีการใช้สีที่โดดเด่นเฉพาะในส่ วนที่เป็ นโปรโมชัน่
เพื่อกระตุน้ ความต้องการซื้ อให้กบั ผูบ้ ริ โภคมากยิ่งขึ้น ซึ่ งจะสามารถสร้างการรับรู ้ให้กบั ผูบ้ ริ โภค
กลุ่ มนี้ ได้เป็ นอย่างดี เมื่อผูบ้ ริ โภคเกิ ดการรับรู ้ ขอ้ มู ลดังกล่าวจะมี การจดจาและหาข้อมูลเพิ่มเติ ม
เกี่ ยวกับรายละเอียดที่ได้รับ โดยจะมีการค้นหาข้อมูลทางสื่ อดิจิทลั เพื่อหาข้อมูลเกี่ ยวกับแบบบ้าน
ต่ า งๆ ของโครงการว่า มี แ บบไหนที่ น่ า สนใจบ้า ง มี พ้ื น ที่ ใ ช้ส อยภายในบ้า นขนาดเท่ า ไหร่ กี่
ห้องนอน กี่หอ้ งน้ า และสามารถจอดรถภายในบ้านได้กี่คนั รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับราคาที่โครงการ
เปิ ดขาย เพื่อที่จะนามาประเมิ นและเปรี ยบเที ย บกับโครงการอื่ นๆ ที่ อยู่ในบริ เวณดัง กล่ า ว และ
ช่องทางสื่ อบุคคลถือเป็ นอีกสื่ อหนึ่งที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้และสร้างความน่าเชื่ อถือในข้อมูลให้กบั
ผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี จึงควรมีการสื่ อสารข้อมูลที่เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ที่สาคัญกับสื่ อบุคคล
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ดังกล่าว เพื่อเป็ นการสนับสนุ นในการให้ขอ้ มูลรายละเอียดของบ้านให้กบั ผูบ้ ริ โภคเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ซึ่ งเมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้ว จะมีการประเมินและเปรี ยบเทียบจนได้แบบบ้านที่
ตนชื่ นชอบมากที่สุด และในขั้นต่อไปจะมีการเข้าไปเยี่ยมชมในสถานที่จริ งเพื่อสัมผัสบรรยากาศ
จริ งในโครงการ และจิตนาการว่าเมื่อตนได้เข้ามาอยูใ่ นโครงการดังกล่าวแล้วจะเป็ นอย่างไร โดยใน
ขั้นนี้ สื่อรอบๆโครงการและสื่ อภายในโครงการจะมี ส่วนช่ วยในการสนับสนุ นในการประกอบ
ข้อมู ลก่อนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี โดยเมื่อผูบ้ ริ โภคมีความชื่ นชอบโครงการ
ดังกล่าวแล้ว จะเริ่ มมีความสนใจในการทาความเข้าใจในรายละเอียดข้อมูลที่ได้รับมากยิ่งขึ้น การ
ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมของพนักงานขายในขั้นนี้ จึงควรเพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านราคาและโปรโมชัน่
โดยจะต้องเป็ นข้อมูลที่เป็ นจริ งเพื่อที่จะช่วยในการสนับสนุ นการตัดสิ นใจซื้ อได้มากยิง่ ขึ้นสาหรับ
ขั้นการสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั โครงการนั้น สื่ อที่มีการนาเสนอรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วนจะทา
ให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความเชื่ อถื อในข้อมูลที่ได้รับ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมีความคิดที่ว่า การที่โครงการให้
ข้อมูลรายละเอียดที่ครบถ้วน น่าจะเป็ นโครงการที่เชื่ อถือได้มากกว่าโครงการที่ไม่บอกรายละเอียด
ข้อมูล รวมถึงการใช้สื่อในรู ปแบบนี้ จะทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถทาความเข้าใจจากสื่ อได้ดว้ ยตนเอง
ซึ่ งจะเป็ นผลดีต่อการให้ขอ้ มูลกับผูบ้ ริ โภคในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ ว เมื่อผูบ้ ริ โภคมีขอ้ มูลที่ได้รับ
อย่างเพียงพอจะช่ วยให้ผูบ้ ริ โภคสามารถนาไปประกอบข้อมู ลในการตัดสิ นใจซื้ อบ้านได้ไวมาก
ยิง่ ขึ้น
5.2.3.2 นาเสนอโดยใช้โปรโมชัน่ (Promotion)
รู ป แบบที่ น าเสนอโดยการใช้ โ ปรโมชั่ น เป็ นรู ปแบบที่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้ ข อง
ผูบ้ ริ โภครองลงมาจากการนาเสนอเชิ ง เหตุ ผ ลโดยรู ปแบบดังกล่ าวนี้ จะมี ผ ลในทุ กขั้นตอนของ
ผลกระทบต่อการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค ยกเว้นแต่ข้ นั ตอนในการสร้างความเชื่ อมัน่ แสดงให้เห็นว่าการ
ใช้รูป แบบนี้ สามารถชักจู งให้ผูบ้ ริ โภคนาไปสู่ การซื้ อได้ แต่ อาจจะไม่ มีผลต่อความเชื่ อมัน่ ของ
ผูบ้ ริ โภค การนาเสนอด้วยรู ปแบบดังกล่าวจึงมีขอ้ ควรระวังในการเลือกใช้รูปแบบนี้ มากจนเกินไป
ซึ่ ง อาจจะส่ ง ผลถึ ง การลดความเชื่ อมัน่ ในภาพลัก ษณ์ ข องโครงการโดยในขั้นของการรั บ รู ้ ข อง
ผูบ้ ริ โภคจะให้ความสนใจกับข้อมู ลโปรโมชัน่ ที่ โครงการได้นาเสนอผ่านสื่ อโฆษณา โดยเฉพาะ
โปรโมชัน่ ที่มีการให้เงื่อนไขที่พิเศษและมูลค่าสู ง เช่น การให้ส่วนลดพิเศษก่อนเปิ ดโครงการ การ
แถมฟรี ตกแต่งภายในทั้งหลัง หรื อการลุน้ รับรถยนต์ เป็ นต้น ซึ่ งผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายจะมีการรับรู ้
ในสื่ อที่ มี ก ารกระตุ ้นความต้องการซื้ อด้วยโปรโมชั่น ได้เป็ นอย่า งดี เมื่ อ ผูบ้ ริ โ ภคเกิ ดการรั บ รู ้
โปรโมชัน่ ในสื่ อโฆษณาดังกล่าว จะทาการค้นหาข้อมูลที่เกี่ ยวกับโปรโมชัน่ นั้นๆ เพื่อให้ทราบถึ ง
เงื่อนไขที่จะได้รับจากการร่ วมโปรโมชัน่ ที่ได้รับ รวมถึงเงื่อนไขที่เป็ นข้อจากัดเฉพาะส่ วนใดส่ วน
หนึ่งของแบบบ้านที่ร่วมรายการ ซึ่ งจะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคสามารถประเมินข้อมูลเบื้องต้นในเงื่อนไขที่
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จะได้รับว่ามีความน่าสนใจหรื อไม่หากพึงพอใจกับเงื่อนไขของโปรโมชัน่ ดังกล่าว จะส่ งผลในขั้น
ต่อมาคือขั้นเกิดความชอบและสนใจในโครงการ ซึ่ งในขั้นนี้ จะเป็ นขั้นที่สามารถดึงดูดความสนใจ
ด้วยระยะเวลาของโปรโมชัน่ ในสื่ อโฆษณา โดยจะช่ วยในการกระตุน้ ให้ผูบ้ ริ โภคเข้ามาเยี่ยมชม
โครงการได้ไวมากยิ่งขึ้น และเมื่อผูบ้ ริ โภคเกิ ดความพึงพอใจในโปรโมชัน่ ที่ได้รับก็จะเกิ ดความ
สนใจในการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะนาโปรโมชัน่ หรื อรายการของแถมที่จะได้รับ โดยนามาตี
เป็ นมูลค่าเพื่อคานวณถึ งส่ วนลดที่ได้รับเพื่อนาไปหักค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งชาระ เมื่อมีความพึงพอใจใน
ราคาที่ ตอ้ งชาระสุ ทธิ ท้ งั หมด ก็จะส่ งผลถึ งขั้นในการตัดสิ นใจซื้ อบ้านตามเงื่ อนไขโปรโมชั่นที่
ได้รับจากโครงการดังกล่าว
5.2.3.3 นาเสนอโดยใช้บุคคลอ้างอิง (Presenter)
รู ปแบบการนาเสนอโดยใช้บุคคลอ้างอิงจะมีผลในขั้นตอนผลกระทบทุกขั้นตอน
ยกเว้นขั้นตอนความสนใจและขั้นตอนการซื้ อ แสดงให้เห็ นว่าการในรู ปแบบดังกล่าวนี้ สามารถ
สร้างการรับรู ้ได้เป็ นอย่างดี แต่ไม่สามารถส่ งผลไปถึงขั้นตอนของการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคได้
แต่หากใช้ในช่วงเปิ ดโครงการใหม่ หรื อใช้บุคคลอ้างอิงในการนาเสนอจุดขายของโครงการ จะช่วย
ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้ขอ้ มูลต่างๆ เหล่านั้นได้มากยิง่ ขึ้นโดยในขั้นการรับรู ้ ซึ่ งการใช้บุคคลอ้างอิง
ที่มีชื่อเสี ยงหรื อเป็ นบุคคลที่ผบู ้ ริ โภครู ้จกั จะทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้และต้องการทราบเนื้ อหาใน
สื่ อว่ามีรายละเอี ยดอย่างไร โดยรู ปแบบในการนาเสนอของบุคคลอ้างอิ ง อาจจะมีได้หลากหลาย
รู ปแบบแตกต่างกันออกไปตามสถานะของบุคคลอ้างอิ งดังกล่ าว เช่ น ดาราที่ มีชื่อเสี ยงอาจจะใช้
วิธีการนาเสนอด้วยการแสดงจาลองการใช้ชีวิตความเป็ นอยู่ในโครงการดังกล่าว หรื อนักร้ องที่ มี
ชื่ อเสี ยงอาจจะนาเสนอผ่านบทเพลงที่แต่งขึ้นให้กบั โครงการ เป็ นต้น ซึ่ งบุคคลอ้างอิงเหล่านี้ จะมี
ฐานผูบ้ ริ โภคที่ ติดตามผลงานอยู่จานวนหนึ่ ง ซึ่ งอาจจะรวมถึ งผูบ้ ริ โภคที่ เป็ นกลุ่ มเป้ าหมายของ
โครงการด้วยเช่ นกัน และเมื่ อผูบ้ ริ โภคเกิ ดการรั บ รู ้ ในสื่ อโฆษณาดัง กล่ าวแล้วนั้นก็จะหาข้อมู ล
เพิ่มเติม เพื่อติดตามผลงานของบุคคลอ้างอิงดังกล่าวมากยิ่งขึ้น โดยถ้าเป็ นดาราที่มีชื่อเสี ยงอาจจะ
ติดตามจากการใช้ชีวิตประจาวันของบุ คคลดังกล่ าวผ่านสื่ อดิ จิทลั ต่างๆ หรื อหากเป็ นนักร้ องที่ มี
ชื่ อเสี ยงก็จะมีการติดตามผลงานเพลงจากช่ องทางสื่ ออื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่ งในขั้นนี้ ผูป้ ระกอบการจะมี
การถ่ า ยท าภาพนิ่ ง หรื อภาพเคลื่ อนไหว ที่ ถ่า ยจากบรรยากาศภายในโครงการโดยให้ดาราหรื อ
นักร้องคนดังกล่าวเป็ นผูน้ าเสนอโครงการผ่านสื่ อนั้นๆ เพื่อที่จะส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคที่ติดตามผลงาน
เกิดความชื่ นชอบโครงการ และอยากที่จะมาสัมผัสบรรยากาศและเยี่ยมชมโครงการด้วยตนเอง ซึ่ ง
เป็ นการสร้ างการรับรู ้ ให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น และยังส่ งผลถึ งขั้นการสร้ างความ
เชื่อมัน่ ให้กบั โครงการโดยการนาเสนอผ่านบุคคลอ้างอิงจะช่วยให้โครงการมีความน่าเชื่ อถือและมี
ชื่ อเสี ยงมากยิ่งขึ้น เพราะผูบ้ ริ โภคจะมี ความคิดว่าการที่มีบุคคลอ้างอิงมาเยี่ยมชมโครงการนี้ แล้ว
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น่ าจะสามารถเชื่ อถื อในข้อมู ลที่ได้รับจากโครงการได้ในระดับหนึ่ ง แต่ท้ งั นี้ รูปแบบการนาเสนอ
ดังกล่าวอาจจะส่ งผลได้ถึงขั้นสร้างความน่ าเชื่ อถื อเท่านั้น โดยไม่มีผลถึ งขั้นการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค แสดงให้เห็ นว่าแม้ผูบ้ ริ โภคจะมีความสนใจและเชื่ อถือในบุคคลอ้างอิง แต่การตัดสิ นใจ
ซื้ อบ้านอาจจะต้องมีปัจจัยอื่นๆ ในการประกอบข้อมูล ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าการนาเสนอผ่านบุคคล
อ้างอิงเพียงปั จจัยเดี ยวอาจจะไม่สามารถจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดการซื้ อบ้านได้ในทันที การนาเสนอ
รู ปแบบดังกล่ า วนี้ จึงควรนาไปใช้ร่วมกับ การนาเสนอรู ปแบบอื่ นๆ เพื่อให้ก ารนาเสนอผ่า นสื่ อ
โฆษณามีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
5.2.3.4 นาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิงอารมณ์ (Emotional Appeals)
รู ปแบบการนาเสนอโดยสิ่ งเร้ าใจเชิ งอารมณ์ เป็ นรู ปแบบที่ ส่งผลกระทบในการ
สร้างการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคได้เพียง 2 ขั้น คือ ขั้นเกิดการรับรู ้ และ ขั้นเกิดความชอบ ซึ่ งแสดงให้เห็น
ว่า การน าเสนอสื่ อ โฆษณาโดยสิ่ ง เร้ า ใจเชิ ง อารมณ์ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้ ข องผู บ้ ริ โ ภคเป็ นอย่ า งดี
โดยเฉพาะสื่ อที่ มีการนาเสนอด้วยรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของคนในครอบครั วที่ อบอุ่น จะทาให้
ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความชื่ นชอบในโครงการดัง กล่ า ว แต่ ผูบ้ ริ โภคจะไม่ เกิ ดการเรี ย นรู ้ ที่ จะหาข้อมู ล
เพิ่มเติมเนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมีความสนใจในการนาเสนอของสื่ อโครงการดังกล่าวเท่านั้น แต่ไม่เกิ ด
ความสนใจในตัวสิ นค้าที่เสนอขายของโครงการ รวมถึงการนาเสนอโดยสิ่ งเร้าใจเชิ งอารมณ์ไม่มีผล
ต่อการสร้ างความเชื่ อมัน่ ของโครงการ เนื่ องจากรู ปแบบดังกล่าวนี้ สามารถจูงใจให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ด
การรับรู ้และความชอบได้เพียงเท่านั้น ซึ่ งไม่มีผลที่จะจูงใจให้ผูบ้ ริ โภคหาข้อมูลเพิ่มเติม จึงทาให้
ผูบ้ ริ โภคมีขอ้ มูลที่ได้รับจากโครงการในจานวนที่นอ้ ยเกินไป ไม่เพียงพอต่อการสร้างความเชื่ อมัน่
ของโครงการ ซึ่ งในขั้นตอนดังกล่าวนี้ จะส่ งผลกระทบต่อขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ซึ่ ง จะท าให้ผูบ้ ริ โภคมี ข ้อมู ล ประกอบการตัดสิ นใจซื้ อไม่ เพี ย งพอ และไม่ เกิ ดการซื้ อบ้า นของ
โครงการดังกล่าวในที่สุด
5.2.4 คุณลักษณะของพนักงานขายทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานขายที่ดีตอ้ งมีคุณสมบัติที่ดี 2 ประการ คือ 1) ต้องสามารถ
ให้รายละเอี ยดข้อมู ลของโครงการได้เป็ นอย่างดี ทั้งรายละเอี ยดข้อมู ลที่ เกี่ ยวกับบ้านทาวน์เฮาส์
ข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชนั่ ภายในบ้านในแต่ละส่ วนว่ามีการใช้งานอย่างไร ข้อมูลแนะนาเกี่ยวกับส่ วนที่
เป็ นสาธารณะภายในโครงการ รวมถึ ง ข้อมู ล ที่ เป็ นประโยชน์ ใ นการกู้เงิ นกับ ทางธนาคารว่า มี
ขั้นตอนอย่างไรบ้าง ซึ่ งจะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อโครงการได้เป็ นอย่างดี 2) ต้องมีความ
เอาใจใส่ ผบู ้ ริ โภคอย่างใกล้ชิด การที่ผูบ้ ริ โภคเดิ นทางมาเยี่ยมชมถึงโครงการ แสดงว่าผูบ้ ริ โภคคน
ดังกล่ าวต้องมี จุดประสงค์ที่จะซื้ อบ้า นในระยะเวลาอันใกล้น้ ี ดังนั้นการได้รับการเอาใส่ ใ จจาก
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พนักงาน ตั้งแต่การเข้าไปเยี่ยมชมโครงการครั้งแรก จะทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิดความรู ้สึกที่ดีและอบอุ่น
การให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์กบั ผูบ้ ริ โภคตลอดเวลา และคอยตอบคาถามที่ผบู ้ ริ โภคต้องการทราบ
อย่างใส่ ใจ ซึ่ งคุณสมบัติเหล่านี้จะมีส่วนช่วยในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี
แผนผังหลักการสร้ างสรรค์ สื่อโฆษณาสาหรับอสั งหาริมทรัพย์ประเภททาวน์ เฮาส์

ภาพที่ 5.1 หลักการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาสาหรับอสังหาริ มทรัพย์ประเภททาวน์เฮาส์

5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้ อเสนอแนะจากผลการศึกษา
ข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ สามารถนาผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้กบั องค์กรหรื อธุ รกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ประเภททาวน์เฮาส์ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการเลือกใช้สื่อที่ตรงกับพฤติกรรมของ
กลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ าหมาย และช่ วยในการออกแบบสื่ อให้มีค วามน่ าสนใจและดึ ง ดู ดความสนใจของ
ผูบ้ ริ โภค ด้วยรู ปแบบข้อความ รู ปภาพ และสี สัน/โทนสี ที่ใช้ในสื่ อโฆษณา เพื่อให้ผูป้ ระกอบการ
ได้รับประโยชน์ดงั นี้
1) ช่องทางสื่ อดิจิทลั เช่น เว็บไซต์ของโครงการ จะต้องออกแบบให้ใช้ได้กบั ทุก
เครื่ องมือสื่ อสารเพื่อรองรับการใช้งานของผูบ้ ริ โภคได้อย่างครอบคลุม โดยการใช้สีสันและโทนสี
จะต้องมีความสอดคล้องกับสื่ อโฆษณาประเภทอื่นๆ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการจดจาภาพลักษณ์ของ
โครงการได้มากยิง่ ขึ้น
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2) การทาการตลาดของผูป้ ระกอบการรายย่อย ควรเลื อกใช้สื่อที่ เหมาะสมกับ
งบประมาณที่มีในการทาการตลาด โดยอาจไม่จาเป็ นต้องใช้สื่อที่เข้าถึงทุกกลุ่มเป้ าหมาย เนื่ องจาก
จะทาให้สิ้นเปลืองงบประมาณจนเกินไป จึงควรที่จะศึกษาและรู ้กลุ่มเป้ าหมายที่แท้จริ งของเราก่อน
ว่า คื อกลุ่ ม ใด แล้ว จึ ง เลื อกช่ อ งทางสื่ อที่ ตรงกับ พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ สื่ อของผูบ้ ริ โภคกลุ่ ม นั้น
เพื่อให้การทาการตลาดเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
3) สื่ อ ป้ า ยโฆษณาที่ ผู ้บ ริ โ ภคสนใจจะต้อ งใส่ ข ้อ ความที่ เ กี่ ย วกับ ท าเลที่ ต้ ัง
โครงการ ราคาที่เปิ ดขาย ขนาดพื้นที่ของบ้าน และโปรโมชัน่ ซึ่ งการใช้ขอ้ ความในสื่ อชิ้นหนึ่ งต้อง
มีการใช้ขอ้ ความที่ สั้น กระชับ เข้าใจง่าย และมีความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด รวมทั้งตาแหน่งของสื่ อ
ป้ ายโฆษณาดังกล่ าวจะให้ผูท้ ี่ ขบั รถผ่านไปมาสามารถสังเกตุ เห็ นได้ง่ายหากต้องการใส่ รูปภาพ
ประกอบจะต้องใช้รูปภาพบ้านตัวอย่างของจริ ง ซึ่ งจะช่ วยให้ผูบ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้และทัศนคติที่ดี
ต่อโครงการ สาหรับสี สันหรื อโทนสี ที่เลือกใช้ในชิ้นงานดังกล่าวต้องเป็ นโทนสี อ่อนสบายตา ซึ่ งจะ
ทาให้สามารถอ่านรายละเอียดข้อความได้ง่ายขึ้นด้วย
4) สาหรับสื่ อที่มีผลต่อการรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคบ้านทาวน์เฮาส์ ควรใช้
สื่ อรู ปแบบที่ บอกเกี่ ยวกับรายละเอี ยดโครงการที่แท้จริ งและปกปิ ดข้อมู ลที่ น้อยที่ สุด โดยเฉพาะ
เรื่ องของราคาควรมี ใ นทุ ก สื่ อที่ ใ ช้ใ นการสื่ อ สารไปยัง ผูบ้ ริ โ ภคกลุ่ ม นี้ เนื่ องจากผู บ้ ริ โภคบ้า น
ทาวน์เฮาส์ จะมีการรับรู ้สื่อที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับราคามากกว่าสื่ อรู ปแบบอื่น ซึ่ งจะพิจารณาเรื่ อง
ราคาโดยเปรี ยบเทียบในแต่ละโครงการ ก่อนที่จะตัดสิ นใจเลือกเข้าไปเยี่ยมชมในโครงการ โดยจาก
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างฝ่ ายการตลาดพบว่าโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ ที่สร้างการรับรู ้ดว้ ยราคา จะ
ได้รับความสนใจจากผูบ้ ริ โภคก่อนโครงการอื่นๆ รวมถึงรู ปแบบโปรโมชัน่ ก็เป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ งที่
มี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้ ไ ด้เ ป็ นอย่า งดี โดยการออกแบบในสื่ อที่ ใ ช้รูป แบบนาเสนอโดยใช้โปรโมชั่น
จะต้องใช้โทนสี ใ นส่ วนที่ บ อกเกี่ ย วกับ รายละเอี ย ดของโปรโมชั่นให้มี ค วามโดนเด่ นสะดุ ดตา
มากกว่ารายละเอียดอื่นๆ เพื่อสร้างการรับรู ้ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสนใจได้มากยิง่ ขึ้น
5.3.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพที่ทาให้ทราบข้อมูลเชิ งลึ กของพฤติกรรมการเลือก
เปิ ดรับสื่ อของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งการวิจยั ในครั้งต่อไปควรมีการเก็บข้อมูลในเชิ งปริ มาณ เพื่อให้ทราบถึง
การรับรู ้ และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และการวิจยั นี้ มีการศึกษาเกี่ ยวกับ
การรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสิ่ งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม คือการศึกษาในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ
ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ของผู บ้ ริ โ ภค ซึ่ งจะท าให้ ท ราบถึ ง ปั จ จัย ที่ ส นับ สนุ น การท า
การตลาดของธุ รกิจบ้านทาวน์เฮาส์ เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสารมากยิง่ ขึ้น
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