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การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง พฤติกรรมผูบริโภค กลยุทธการตลาด และการ
จัดการเชิงกลยุทธในธุรกิจผลิตจําหนายอาคาร ชุดพักอาศัย “กรณีศึกษา บริษัทเอเชีย่ นพร็อพ
พอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด” นี้ มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาปจจัยการตัดสินใจซื้ออาศัยชุด
พักอาศัยในกลุมบริษทั เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด 2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัย
การตัดสินใจซื้ออาคารชุดพักอาศัยในกลุมบริษทั เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด
จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล 3. เพื่อกําหนดกลยุทธการตลาดบริษัทเอเชีย่ น พร็อพเพอร
ตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัดโดยไดออกแบบการวิจัยเปนแบบเชิงปริมาณและคุณภาพ มีการศึกษา
ขอมูลปฐมภูมิ จากการใชแบบสอบถามปละการสัมภาษณเ โดยไดออกแบบการวิจัยเปนแบบเชิง
คุณภาพ จากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูจัดการฝายการตลาด และศึกษาขอมูลทุติยภูมิ จาก
งานวิจัยที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังใชเครื่องมือในการวิเคราะห ไดแก SWOT Analysis, TOWS
Matrix ซึ่งกลุมตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษา เปนประชาชนทั่วไปที่สนใจซื้อคอนโดมิเนียม จํานวน
400 คน
จากการศึกษาพบวา ปจจัยในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม เรียงลําดับจากมากไปนอยได
ดังนี้ เรื่อง ราคา มีจํานวนมากที่สุด รองลงมา คือ ที่จอดรถ ชื่อเสียง ทําเลที่ตั้ง สาธารณูปโภค
พื้นที่ใชสอยและใกลที่ทํางาน และสภาพแวดลอม ตามลําดับ ในขณะที่ สิ่งอํานวยความสะดวกที่

ต อ งการพบว า กลุ ม ตั ว อย า งมี ค วามต อ งการระบบการรั ก ษาความปลอดภั ย ที่ จ อดรถ
อิ น เทอร เ น็ ต และแอร ค อนดิ ชั น จํ า นวนมากที่ สุ ด ผลการวิ เ คราะห ก ลยุ ท ธ ท างการตลาด
Marketing Mix 7P’s ตอการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากที่สุด ผลการวิเคราะหสถานะมีสภาพแวดลอมภายในดานจุดแข็ง (S) มากกวาจุดออน
(W) (S = 2.325 > W = 2.200) และสภาพแวดลอมภายนอกในดานอุปสรรค (T) มากกวา
โอกาส(O) (T = 2.100 > O = 2.050) สถานะขององคกรอยูในชองกลยุทธเพิ่มศักยภาพ คือ
ควรใชประโยชนจากโอกาสและสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการ
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาปญหาและสาเหตุปญหาตางๆ ขององคกรในกลุมบริษัท
ปจจัยการตัดสินใจซื้ออาศัยชุดพักอาศัยในกลุมบริษัท เพื่อเปรียบเทียบปจจัยการตัดสินใจซื้อ
อาคารชุดพักอาศัยในกลุมบริษัท และเพื่อกําหนดกลยุทธการตลาดบริษัทเอเชี่ยน พร็อพเพอร
ตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด
บทนํา
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)ดําเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2534โดยคุณอนุพงษ อัศวโภคิน และคุณพิเชษฐ วิภวศุภกร
ในฐานะผูถือหุนใหญ ตอมาในป 2543 ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดยผานการควบ
รวมกิจการกับบริษัท พื้นสําเร็จรูป พีซีเอ็ม จํากัด (มหาชน) ซึ่งทําธุรกิจผลิตแผนพื้นสําเร็จรูป ที่
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตั้งแตวันที่ 22 กันยายน 2535 โดยกอนหนาที่จะมีการควบ
รวมกิจการ บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนใหญในบริษัท พื้นสําเร็จรูป
พีซีเอ็ม จํากัด (มหาชน)
ภายหลังการควบรวมกิจการกับบริษทั พื้นสําเร็จรูป พีซีเอ็ม จํากัด (มหาชน) ในป 2543
ไดเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
(“บริษทั ”) และไดจัดตั้งบริษัทใหมชื่อ บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด (มหาชน)
ดําเนินธุรกิจแผนพื้นสําเร็จรูป ซึ่งบริษทั ถือหุน 100% ตนป 2547 บริษัทไดขายหุนทั้งหมดใน
บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด (มหาชน) ใหกับบริษัท พรีบิลท จํากัด ซึ่งทํา
ธุรกิจรับเหมากอสราง เพื่อแลกกับการเพิ่มสัดสวนการถือหุนในบริษัท พรีบิลท จํากัดจาก
19.8% ที่บริษทั ถืออยูเดิม มาเปน 64.73%

ในป 2548 บริษัทไดดําเนินการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจ และโครงสรางการถือ
หุนในบริษทั ทีเ่ กี่ยวของ เพื่อใหลักษณะการประกอบธุรกิจชัดเจน โดยการลดสัดสวนการถือหุน
ใน บริษัทพรีบิลท จํากัด (มหาชน) จากเดิมที่ถือหุนอยูในอัตรรอยละ 64.73 เปนรอยละ 43.82
และรอยละ
24.02
ตามลําดับ
ทําใหโครงสรางธุรกิจของบริษทั มีเพียงธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเทานั้น
ปจจุบัน บริษทั มีทุนจดทะเบียน 2,343 ลานบาท ธุรกิจหลักของบริษทั ไดแก การพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเพื่ออยูอาศัย
บริษทั และบริษัทในเครือมีการพัฒนาโครงการทาวนเฮาสบาน
เดี่ยวและคอนโดมิเนียม ภายใตแบรนดหลัก คือ บานกลางกรุง บานกลางเมือง The City 2
THE ADDRESS และ Life โดยจะเนนพัฒนาที่อยูอาศัยในทําเลที่ตั้งในเขตเมือง ระดับราคา
ประมาณ3-6ลานบาท
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)ดําเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2534โดยคุณอนุพงษ อัศวโภคิน และคุณพิเชษฐ วิภวศุภกร
ในฐานะผูถือหุนใหญ ตอมาในป 2543 ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดยผานการควบ
รวมกิจการกับบริษัท พื้นสําเร็จรูป พีซีเอ็ม จํากัด (มหาชน) ซึ่งทําธุรกิจผลิตแผนพื้นสําเร็จรูป ที่
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตั้งแตวันที่ 22 กันยายน 2535 โดยกอนหนาที่จะมีการควบ
รวมกิจการ บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนใหญในบริษัท พื้นสําเร็จรูป
พีซีเอ็ม จํากัด (มหาชน)
ภายหลังการควบรวมกิจการกับบริษทั พื้นสําเร็จรูป พีซีเอ็ม จํากัด (มหาชน) ในป 2543
ไดเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
(“บริษทั ”) และไดจัดตั้งบริษัทใหมชื่อ บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด (มหาชน)
ดําเนินธุรกิจแผนพื้นสําเร็จรูป ซึ่งบริษทั ถือหุน 100% ตนป 2547 บริษัทไดขายหุนทั้งหมดใน
บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด (มหาชน) ใหกับบริษัท พรีบิลท จํากัด ซึ่งทํา
ธุรกิจรับเหมากอสราง เพื่อแลกกับการเพิ่มสัดสวนการถือหุนในบริษัท พรีบิลท จํากัดจาก
19.8% ที่บริษทั ถืออยูเดิม มาเปน 64.73%
ในป 2548 บริษัทไดดําเนินการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจ และโครงสรางการถือ
หุนในบริษทั ทีเ่ กี่ยวของ เพื่อใหลักษณะการประกอบธุรกิจชัดเจน โดยการลดสัดสวนการถือหุน
ใน บริษัทพรีบิลท จํากัด (มหาชน) จากเดิมที่ถือหุนอยูในอัตรรอยละ 64.73 เปนรอยละ 43.82
และรอยละ
24.02
ตามลําดับ
ทําใหโครงสรางธุรกิจของบริษทั มีเพียงธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเทานั้น
ปจจุบัน บริษทั มีทุนจดทะเบียน 2,343 ลานบาท ธุรกิจหลักของบริษทั ไดแก การพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเพื่ออยูอาศัย
บริษทั และบริษัทในเครือมีการพัฒนาโครงการทาวนเฮาสบาน

เดี่ยวและคอนโดมิเนียม ภายใตแบรนดหลัก คือ บานกลางกรุง บานกลางเมือง The City 2
THE ADDRESS และ Life โดยจะเนนพัฒนาที่อยูอาศัยในทําเลที่ตั้งในเขตเมือง ระดับราคา
ประมาณ3-6ลานบาท
ปญหา และลักษณะปญหาที่สําคัญของบริษัท
ผลกระทบขององคกรเกิดจากภาวะความผันผวนทางการเงินจะกอใหเกิดบริษัทมีภาระ
หนี้สูงเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง ประกอบกับความไมเสถียรภาพของการเมืองภายในประเทศ
และวิกฤติการณทางการเงินทั่วโลก การชลอตัวจากยอดขายคอนโดมิเนียมกอใหเกิดผลกระทบ
ตอการลงทุนและแผนการขยายธุรกิจเชิงรุกในชวง 2 – 3 ป ขางหนา ดังนั้น แนวโนมการสราง
ตนทุนทางการเงินจึงขึ้นอยูกับความเชื่อมั่นและการตัดสินใจซื้อ ประกอบกับการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจเปนอยางมาก จึงควรมีการศึกษากลยุทธทางดานการตลาดขององคกรและคูแขงอยู
ตลอดเวลาและตอเนื่อง
ปญหาและลักษณะปญหาระดับธุรกิจ
ปญหาในดานการตลาดและคาใชจายในการทําการสื่อสารการตลาดประสบ
ปญหาเนื่องจากภาระคาใชจายและงบประมาณดานการลงทุนสูง ในสวนปญหาของติดตามลูกคา
ที่สนใจซื้อคอนโดมิเนียมไมมีการติดตามลูกคาอยางตอเนื่อง ทําใหยอดการขายคงตัว จากการ
เคราะหสวนประสมทางการตลาด
ทําใหกลับมามองถึงขอบกพรองของการทําการตลาดและ
การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซื้อที่อยูอาศัย จึงควรศึกษาเพิ่มเติมในดานพฤติกรรม
ผูบริโภคและกลยุทธทางการตลาด
เพื่อกําหนดกลยุทธในการแขงขันในธุรกิจซือ้ ขาย
คอนโดมิเนียมในยุคปจจุบนั
นอกจากปจจัยดานเศรษฐกิจที่สงผลกระทบตอธุรกิจ
คอนโดมิเนียม ความเสี่ยงที่สําคัญที่อาจสงผลกระทบตอตลาดคอนโดมิเนียม คือ ความสมดุล
ระหวางอุปสงคและอุปทานที่แทจริงในตลาดคอนโดมิเนียม จากการที่โครงการคอนโดมิเนียมที่
ถูกเปดตัวออกมานั้นไดรับการตอบรับทีด่ ีจากผูบริโภค ทําใหทั้งผูป ระกอบการรายเกาที่มีความ
ชํานาญในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่ยังคงเปดโครงการใหมอยางตอเนื่อง
ผูประกอบการที่เคยเนนการพัฒนาโครงการแนวราบไดหันมาพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม
เชนกัน และผูประกอบการรายใหมที่มีที่ดินเปนของตนเองในทําเลดังกลาว ไดหันมาลงทุน
พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเชนกัน ทั้งนี้จะเห็นไดวาเปดตัวโครงการใหมๆ ในทําเลดังกลาว
ยังคงมีออกมาสูตลาดอยางตอเนื่อง ปจุบันโครงการคอนโดมิเนียมมีการเปดตัว มีปริมาณ

คอนขางสูง ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการเรงลงทุนโครงการคอนโดมิเนียมของผูประกอบการในชวงที่
ผานมาทําใหในปจจุบันการแขงขันในตลาดคอนโดมิเนียม
ในทําเลดังกลาวมีความรุนแรงมากขึ้น จะเห็นไดวาผูประกอบการจะใชกลยุทธการตลาด
โดยชูจุดเดนในดานทําเลที่ตั้งของโครงการ ราคาและการจัดรายการสงเสริมการขายเพื่อจูงใจ
ลูกคา อยางไรก็ตามการเปดโครงการการขายเริ่มมีสัญญาณชะลอลงในบางพื้นที่

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค กลยุทธการตลาด และการจัดการเชิงกล
ยุทธในธุรกิจผลิตจําหนายอาคารชุดพักอาศัย - กรณีศึกษา บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอรตี้ ดีเวลล
อปเมนท จํากัด ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยและบทความที่เกี่ยวของดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการกลยุทธ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
4. แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกที่อยูอาศัยและพฤติกรรมการอยูอาศัย
5. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการกลยุทธ
การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) โดยทั่วไป หมายถึง การกําหนด
วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค (Objective) เปาหมาย (Goal) ขององคกร
ในระยะสั้นและระยะยาว จากนั้นจึงวางแผนทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหองคกรสามารถดําเนินงาน
ตามพันธกิจอันนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว นอกจากนี้เนื่องจาก
สภาพแวดลอมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งอาจกอใหเกิดโอกาส หรืออุปสรรค
แกองคกรได องคกรจึงจําเปนตองพิจารณาสภาพแวดลอมภายในขององคกร เพื่อหาจุดแข็งหรือ
จุดออนในการที่จะสามารถหลีกเลี่ยงจากอุปสรรค หรือใชประโยชนจากโอกาสที่มีอยูนั้นได
ดังนั้น การจัดการเชิงกลยุทธจึงเปนการบริหารโดยคํานึงถึง
1. ลักษณะการดําเนินงานขององคกร
2. ลักษณะธุรกิจในอนาคต

3. สภาพแวดลอม
4. การจัดสรรทรัพยากร
5. การปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค
Roger D. (2001) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค มีความหมายกวางๆ วา หมายถึง
การศึกษาถึงการแสดงออกของคนในฐานะผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการทํากิจกรรม
ตางๆ คือ การจัดหาการบริโภคสินคาและบริการตางๆ รวมถึงการกําจัดหรือทิ้งสิ่งที่
ใชแลวนั้นดวย ทั้งนี้การศึกษาจะมุงสนใจที่จะสืบคนใหทราบเหตุผลวา ทําไมและ
เพราะอะไร เขาจึงเลือกซื้อสินคาและบริการนั้นหรือตรานั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อธุรกิจจะไดนํา
ความรูนั้นมาใชสําหรับวางกลยุทธการดําเนินงาน เพื่อการเอาชนะใจลูกคาไดอยางมี
ประสิทธิภาพและไดผลมากยิ่งขึ้น
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดและการวางตําแหนงผลิตภัณฑ
(STP Marketing)
สวนประสมการสงเสริมการตลาด (Promotional Mix) หมายถึง เครื่องมือการ
ติดตอสื่อสารทางการตลาดเพื่อแจงขาวสาร จูงใจตลาด สรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อของ
ตลาด สวนประสมการสงเสริมการตลาด ประกอบดวย 4 ประการคือ
1. การโฆษณา
2. การขายโดยใชพนักงานขาย
3. การสงเสริมการขาย
4. การใหขาวและการประชาสัมพันธ
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมผูบริโภค กลยุทธการตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธใน
ธุรกิจผลิตจําหนายอาคารชุดพักอาศัย - กรณีศึกษา บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอป
เมนท จํากัด” เปนการศึกษาถึงปจจัยการตัดสินใจซื้ออาศัยชุดพักอาศัยในกลุมบริษัท เอเชี่ยน
พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท และกําหนดกลยุทธการตลาดบริษัทเอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลล
อปเมนท จํากัด โดยไดออกแบบการวิจัยเปนแบบเชิงคุณภาพ มีการศึกษาคนควาทั้งสวนที่เปน

ขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิ จากนั้นจึงนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหประมวลผล โดยใช
ทฤษฎีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ เพื่อสรุปเปนกลยุทธการการตลาด เพื่อนําไปเปน
แบบจําลองทางธุรกิจและแนวทางในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ในปจจุบันและอนาคต ซึ่งประกอบดวยวิธีการศึกษา ดังนี้
ระเบียบวิธีการศึกษา
1 ศึกษาขอมูล ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภค กลยุทธ
การตลาด และการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ ใ นธุ ร กิ จ จากหนั ง สื อ บทความต า งๆและงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวของ
2 ศึกษาและวิเคราะหความคิดเห็นพฤติกรรมผูบริโภคและกลยุทธการตลาด 7P’s โดย
การใชแบบสอบถาม
3 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของบริษัท (SWOT Analysis) โดย
การใชแบบสัมภาษณผูจัดการ ฝายการตลาด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท
จํากัด
4 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิ เพื่อหาแนวทางการกําหนดกลยุทธโดย
การวิเคราะห TOWS Matrix
5 เลือกกลยุทธโดยวิธีการใหคะแนนแบบถวงน้ําหนัก
เครื่องมือที่ใชในการศึกษารวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ โดยรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ ซึ่งเปนการเก็บขอมูล
จากการใชแบบสอบถามโดยมีการแจกแบบสอบถามใหกับลูกคาที่เขาชมคอนโดมิเนียมและ
สอบถามขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายคอนโดมิเนียม Life รัชดาภิเษก จํานวน 400 คน
ขอมูลเชิงปริมาณ
เครื่องมือที่ใชทําการศึกษาในครั้งนี้ ไดแก
1. แบบสอบถาม สําหรับลูกคาที่สนใจและเขาชมคอนโดมิเนียมและสอบถามขอมูล
เกี่ยวกับการซื้อขายคอนโดมิเนียม Life รัชดาภิเษก ผูศึกษาไดประยุกตคําถามมาจากทฤษฎี
พฤติกรรมผูบริโภคและสวมผสมทางการตลาด (Marketing Mix 7P’s) โดยแบงคําถามออกเปน
4 สวน คือ

สวนที่1 เปนขอมูลทั่วไปจากผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลที่วัดไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และผูที่ตัดสินใจในการซื้อ
ส ว นที่ 2 เป น แบบสอบถามพฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภค ชุ ด พั ก อาศั ย - กรณี ศึ ก ษา บริ ษั ท
เอเชี่ยนพร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด
สวนที่3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นกลยุทธทางการตลาด ชุดพักอาศัย - กรณีศึกษา
บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด โดยมีระดับความคิดเห็นใหเลือก 5 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ
ขอมูลเชิงคุณภาพ
ใชวิธีการสัมภาษณ ผูจัดการ ฝายขาย บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท
จํ า กั ด เป น การสอบถามกลยุ ท ธ ท างการตลาด จุ ด แข็ ง จุ ด อ อ น โอกาส และอุ ป สรรคของ
การตลาด เกี่ยวกับการซื้อขายคอนโดมิเนียม Life รัชดาภิเษก
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหเรื่อง “พฤติกรรมผูบริโภค กลยุทธการตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ
ในธุรกิจผลิตจําหนายอาคารชุดพักอาศัย - กรณีศึกษา บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอป
เมนท จํากัด” โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา การแจกแบบสอบถามสําหรับกลุม
ตัวอยางของพนักงานปจจุบันจํานวน 400 ชุด ไดคืนมาจํานวน 400 ชุด โดยผูศึกษาแบงการ
นําเสนอ ดังนี้
1. การวิเคราะหเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
2. การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ชุดพักอาศัย - กรณีศึกษา บริษัทเอเชี่ยนพร็อพ
เพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด
3. การวิเคราะหความคิดเห็นกลยุทธทางการตลาด ชุดพักอาศัย - กรณีศึกษา บริษัทเอ
เชี่ยนพร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1. เตรี ย มแบบสอบถาม เพื่ อ การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากกลุ ม ตั ว อย า ง ซึ่ ง ใช เ วลา
ดําเนินการในชวงเดือนมกราคม 2555

2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ในชวงเดือนมกราคม 2555 โดยแจก
แบบสอบถาม 400 ชุด
3. สัมภาษณ ผูจัดการ ฝายขาย บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด
เปนการสอบถามกลยุทธทางการตลาด จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของการตลาด
เกี่ยวกับการซื้อขายคอนโดมิเนียม Life รัชดาภิเษก
สรุปการศึกษา อภิปรายผล และ ขอเสนอแนะ
สวนที่ 1 ขอมูลประชากรศาสตร
สถานภาพโดยทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็นตอการเลือกซื้อชุดพัก
อาศัย ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือน โดยมีผูตอบ
แบบสอบถาม สวนใหญมีเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย กลุมอายุระหวาง 31 – 40 ป
สถานะภาพสวนใหญ โสดระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 20,001 - 40,000 บาท ผูมีอํานาจการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือผูซื้อเอง
สวนที่ 2 พฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม
ราคาที่ตองการซื้อสวนใหญคือ 3,000,001 - 4,000,000 บาทลักษณะหองสวนใหญที่
ตองการคือ 1 หองนอน ขนาด 46 - 55 ตร.ม. จํานวนเงินผอนที่ตองการคือ 6,000 บาท ขึ้นไป
สวนใหญมีวัตถุประสงคเลือกซื้อเพื่อเปนบานหลังที่ 2
กลุมตัวอยางมีปจจัยในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม เรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้
เรื่อง ราคา มีจํานวนมากที่สุด รองลงมา คือ ที่จอดรถ ชื่อเสียง ทําเลที่ตั้ง สาธารณูปโภค พื้นที่
ใชสอยและใกลที่ทํางาน และสภาพแวดลอม ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาตามสิ่งอํานวยความสะดวกที่ตองการพบวา กลุมตัวอยางมีความตองการ
ระบบการรักษาความปลอดภัย ที่จอดรถ อินเทอรเน็ตและแอรคอนดิชัน จํานวนมากที่สุด
รองลงมา คือ หองออกกําลังกาย สระวายน้ําและเครื่องทํา รานสะดวกซื้อ รานเสริมสวย และราน
ซักรีด ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหกลยุทธทางการตลาด Marketing Mix 7P’s ตอการเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียม พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด

ในขณะที่การวิเคราะห เปรียบเทียบปจจัยการตัดสินใจซื้ออาคารชุดพักอาศัยในกลุม
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล พบวา
กลุ มตั วอย างทั้ งเพศชายและเพศหญิ งมี ความคิ ดเห็ นป จจั ย กลยุ ท ธ ท างการตลาด Marketing
Mix7’s ในภาพรวมคาเฉลี่ยของเพศหญิงมีคาเทากับ 4.63 มากกวาคาเฉลี่ยของเพศชายซึ่งมีคา
เทากับ 4.61
กลุ มตั ว อย างความแตกต างระหว างอายุ ความคิ ดเห็ นป จ จั ย กลยุ ท ธ ท างการตลาด
Marketing Mix7’s ในภาพรวมกลุมอายุ 31-40 ป มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.63 รองลงมาคือ
26-30 ป 50 ปขึ้นไป ไมเกิน 25 ป และ 41-50 ป ตามลําดับ
กลุมตัวอยางทางสถานะมีความคิดเห็นปจจัยกลยุทธทางการตลาด Marketing Mix7’s ใน
ภาพรวมกลุมโสด มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.64
รองลงมาคือ หมาย/หยา และสมรส
ตามลําดับ
กลุมตัวอยางทางระดับการศึกษามีความคิดเห็นปจจัยกลยุทธทางการตลาด Marketing
Mix7’s ในภาพรวมกลุมปริญญาเอก มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.63 รองลงมาคือ ปริญญาตรี
ปริญญาโท และต่ํากวาปริญญาตรี
กลุมตัวอยางทางสถานะมีความคิดเห็นปจจัยกลยุทธทางการตลาด Marketing Mix7’s ใน
ภาพรวมกลุมธุรกิจสวนตัว มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.65 รองลงมาคือ รัฐวิสาหกิจ พนักงาน
บริษัทเอกชน รับราชการและนักศึกษา ตามลําดับ
กลุมตัวอยางที่ มีรายได ตอเดือนมีความคิดเห็นปจจัย กลยุท ธทางการตลาด Marketing
Mix7’s ในภาพรวมกลุมผูมีรายได 40,001 - 60,000 บาท มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.65
รองลงมาคือ มากกวา 60,000 บาท ไมเกิน 20,000 บาท และ 20,001 - 40,000 บาทตามลําดับ
กลุมตัวอยางผูมีสิทธตัดสินใจซื้อมีความคิดเห็นปจจัยกลยุทธทางการตลาด Marketing
Mix7’s ในภาพรวมกลุมสามี/ภรรยา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.62 รองลงมาคือ ตัวเองและพอ
แม ตามลําดับ
สวนที่ 3 กลยุทธการตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธในธุรกิจผลิตจําหนายอาคารชุด
พักอาศัย จากผลการวิเคราะหสถานะมีสภาพแวดลอมภายในดานจุดแข็ง (S) มากกวาจุดออน
(W) (S = 2.325 > W = 2.200) และสภาพแวดลอมภายนอก
ในดานอุปสรรค (T) มากกวาโอกาส(O) (T = 2.100 > O = 2.050) สถานะขององคกรอยูในชอง
กลยุทธเพิ่มศักยภาพ คือ ควรใชประโยชนจากโอกาสและสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการ
ทํางาน เปนปจจัยผลักดันจากภายนอกใหเกิดการเพิ่มศักยภาพการแขงขันในตลาดซื้อขาย

คอนโดมิเนียม ดังนั้น ในการวางแผนยุทธศาสตรควรเนนกลยุทธที่ควรนําไปใชคือ การเจาะ
ตลาด การพัฒนาตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ ที่เพื่อใหบรรลุสูวิสัยทัศนขององคกรตอไป
ขอเสนอแนะสําหรับบริษัท
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในหรือการทํา SWOT Analysis
บริษัทฯควรใหความสําคัญทางดานตนทุนเพิ่มขึ้น โดยทําควบคูไปกับการสรางความแตกตางที่
มีอยูเดิม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- การใชกลยุทธอิเล็คทรอนิกส (e- business Strategies) เปนการใชอินเตอรเน็ตมา
ทําใหเกิดประโยชนในทางธุรกิจ ใชกลยุทธบีทูซี (B2C business Strategies) เปนกลยุทธที่ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT กับอินเตอรเน็ตเพื่อเชื่อมโยงตอองคการธุรกิจตางๆ พรอมกับ
ลูกคาของเขาโดยการนําเสนอโครงการคอนโดมิเนียมโดยตรงไปยังลูกคา โดยผานอินเตอรเน็ต
ซึ่งถือวา ขายปลีกผานเครื่องอิเล็คทรอนิกสเรียกวา e- tailing
- ลดตนทุน (Cost Focus) ควรลดตนทุนเพิ่มเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแขงขัน โดยใชความไดเปรียบในเรื่องการตลาดเฉพาะกลุม ที่มีลักษณะ Global ซึ่งทําให
เกิดการประหยัดตอขนาดและทําใหตนทุนคงที่ตางๆ เชนตนทุนการผลิต ตนทุนการวิจัยและ
พัฒนา และตนทุนทางการตลาดลดลง
- การสรางความแตกตาง (Focused Differentiation) ควรคงความ
แตกตางเดิมจากคูแขงขันไว แตเพิ่มความมุงเนนการสรางภาพลักษณของสินคาใหมีความ
ทันสมัยและกาวล้ําคูแขงขัน
- ความรวดเร็วในการนําเสนอผลิตภัณฑใหม (Rapid Response) ควรมี
ความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของผูบริโภค เพื่อชวงชิงความไดเปรียบทางการ
แขงขันจากการเปนผูนําผลิตภัณฑใหม ซึ่งอาจตองเพิ่มการลงทุนและประสิทธิภาพในการวิจัย
และพัฒนาแนวคิดการเลือกที่อยูอาศัยของคนรุนใหม
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค พบวา กลุมอายุระหวาง 31 – 40 ป มีความสนใจในการ
เลือกซื้อคอนโดมิเนียมมากที่สุด สวนใหญเปนพนักงานเอกชน การศึกษาในระดับปริญญาตรี
โสด สอดคลอดกับการศึกษาของ กิตติพงศ วงศฟู (2541) ผูซื้อคอนโดมิเนียม

สวนใหญเปนเพศชาย อยูในวัยทํางานอายุระหวาง 21-40ป มีสถานภาพสมรสแลว การศึกษา
ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท า ประกอบอาชี พ เป น ลู ก จ า งหรื อ พนั ก งานบริ ษั ท เอกชน แนวโน ม
พฤติ ก รรมคนในสั ง คมเมื อ งใหญ เ ริ่ ม เปลี่ ย นมาใช ชี วิ ต การครองตั ว เป น โสดมากกว า มี ชี วิ ต
ครอบครัว โดยเฉพาะในกลุมคนวัยทํางานมีชวงอายุในการแตงงานชาลงจากชวง 25-30 ป เปน
30-40 ป หรืออาจจะอยูในสถานะโสดไปตลอดชีวิต พฤติกรรมในชวงลักษณะนี้สวนใหญเกิด
ขึ้ น กั บ สั งคมเมื องในประเทศที่ พั ฒ นาแล ว และได ก ระจายมาถึ ง ประเทศที่ กํา ลั งพั ฒ นาอย า ง
ประเทศไทยดวย ซึ่งในประเทศไทยคนหนุมสาวในแวดวงธุรกิจที่ครองตัวเปนโสดมีจํานวน
เพิ่มขึ้น คนรุนใหมจะมีที่อยูอาศัยที่เชาหรือซื้ออยูกับเพื่อนในเมืองชั้นใน
อาจจะเชาซื้อ
คอนโดมิเนียมหองเดียวอยูกันสองคนกับเพื่อนใกลที่ทํางาน ผอนสงคาเชาและถือวาเปนการ
ลงทุนระยะ 5 ปแรก แลวก็อาจจะขายคอนโดมิเนียมขนาดเล็กเพื่อซื้อคอนโดมิเนียมขนาดใหญ
ขึ้นเปน 2หองนอนอยูกับเพื่อนเชนเดิมและแยกอยูกับเพื่อนคนละ 1 หอง ซึ่งอยูไมไกลจากแหลง
ทํางานมากนัก เมื่อเริ่มมีครอบครัวก็จะขายคอนโดมิเนียมและยายตัวเองออกไปอยูชานเมืองใน
รูปแบบทาวนเฮาส แตถามีเงินมากพอจะตองการบานเดี่ยวชานเมือง คนรุนใหมจะเปลี่ยนและ
ยายบานมากกวาคนในอดีต บางคนอาจจะยายบานถึง 3-4 ครั้ง ในชีวิต นอยรายที่อาศัยอยูใน
บานพอแมจนกระทั่งแตงงานมีครอบครัวก็จะตองซื้อใหมทันที
บรรณานุกรม
ภาษาไทย
กิตพงษ วงศฟู. (2541).ปจจัยที่มีผลตอความตองการซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดเชียงใหม.
รายงานการคนควาอิสระ. (เศรษฐศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม.
จินตรา บุญบงกร และ ณัฎฐพันธ เขจรนันทน. (2547). การจัดการเชิงกลยุทธ. พิมพครั้งที่ 1
กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
จิราพร กําจัดทุกข. (2552). ความพึงพอใจหลังการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานคร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกตและเทคโนโลยีสารสนเทศ),
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, กรุงเทพฯ.
ชัชรัช เย็นบํารุง. (2541). ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีตอการซื้อหองชุดพักอาศัย ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของผูบริโภค : กรณีศึกษาหองชุดพักอาศัยในครอบครอง
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน). วิทยานิพนธ บธ.ม. (การตลาด). บัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.นนทบุร.ี

ณัฏฐเอก โพธิช์ ัย (2553) การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาคารชุดพักอาศัยใน
เขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาโครงการวอเตอรมารค เจาพระยา, การศึกษาคนควา
ดวยตนเองหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบันฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
นันทิดา วชิรปราการสกุล. (2549). พฤติกรรมการเปดรับขาวสารและปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม กรณีศึกษา: บริษัทแอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด
มหาชน. รายงานโครงการเฉพาะบุคคล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, กรุงเทพฯ.
บัณฑิต จุลาลัย. (2551). กระบวนการซื้อที่อยูอาศัย. วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห. 14
(กรกฎาคม – กันยายน): 26-28.
บุญชู ไทยตระกูลพาณิช. (2541). ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยในอาคารชุดราคาถูกตอระบบ
การใหบริการดานสาธารณูปโภคสวนกลาง.วิทยานิพนธศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกริก.
มานพ พงศทัต. 2537. คนรุนใหมกับที่อยูอาศัยและผลตอเมือง. วารสารประชากรศาสตร. 10
(กันยายน): 11-24.
วรพจน พนาชื่นวงศสกุล. (2550). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกทําเลที่อยูอาศัยของคนทํางาน
ในเขตเมือง กรณีศึกษา คนทํางานในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร. งานวิจัยเฉพาะเรื่อง
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
พีระพร สุภาวัฒน. (2550). แนวทางการบริหารจัดการที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุด:
ความสัมพันธระหวางสภาพการณจริงและความคาดหวังของผูใชอาคาร. วิทยานิพนธ
สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
เพลินทิพย โกเมศโสภา. (2546). การวางแผนการตลาด. โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ.
วิสุทธิ์ กัลปยาศิร.ิ (2545). ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อที่อยูอาศัย กรณีศึกษา : เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร. ภาคนิพนธ บธ.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, กรุงเทพฯ.
วศรุดา อัจยุตโภคิน. (2552). ปญหาและการจัดการเชิงกลยุทธ ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย :
กรณีศึกษา บริษทั เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน). บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ศิวรุต ศรีสุข. (2548). กลยุทธการบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารชุดพักอาศัย
ระดับราคาสูงยานใจกลางเมือง. วิทยานิพนธสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ศิริวรรณ เสรีรัตน. (2546). การบริการการตลาดยุคใหม. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. (2550). กลยุทธการตลาดและการบริหารเชิงกลยุทธโดยมุงที่ตลาด.
กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธนวัชการพิพม จํากัด.
สมจิตร ลวนจําเริญ . (2546). พฤติกรรมผูบริโภค ฉบับปรับปรุงป 2546 .กรุงเทพฯ. สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
สาวิตร โกมาสถิตย. (2549). การตัดสินใจเลือกซื้อที่อยูอาศัยแบบอาคารชุดในกรุงเทพมหานคร.
ปริญญานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สายหยุด เกิดสวัสดิ์. (2546). ความตองการอาคารชุดพักอาศัยในเขตดินแดงและหวยขวาง.
วิทยานิพนธ คอ.ม. บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ.
สุวิมล แมนจริง. (2546). การจัดการการตลาด. พิมพครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอช.
เอ็น.กรุป จํากัด.
อดุลย จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล. (2550). พฤติกรรมผูบริโภค. พิมพครั้งที่ 8.
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.กรุงเทพฯ.
อนุชิต ศิริกิจ (2551) รูปแบบการดําเนินชีวิตและทัศนคติที่มีตอการเลือกบานจัดสรรประเภท
บานเดี่ยวและทาวนเฮาส, RMUTT Global Business and Economics Review.
อภิญญา แสมเสริมบุญ. (2549). ปจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในยานทองหลอ
กรุงเทพมหานคร. ภาคนิพนธ บธ.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, กรุงเทพฯ
อุษณีย ทอย. (2542). การวิเคราะหอุปสงคที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล.
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก.
เอมอร วงษศริ ิ. (2546). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเปนที่อยู
อาศัยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤติเศรษฐกิจ(ป พ.ศ. 2539 – พ.ศ.
2545).สารนิพนธบธ.ม. (การตลาด). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
กรุงเทพฯ.
ภาษาอังกฤษ
Kotler, P.(2003). Marketing Management. U.S.A. New Jersey: Prentice Hall,
Internationnal, Inc.
Roger D. Blackwell, Paul W . Miniard and James F . Engel. (2001). Consumer
Behavior.
9thed. Florida : Harcort, Inc.

16

17

18

19

