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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง  พฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์การตลาด และการ

จัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจผลิตจ าหน่ายอาคาร ชุดพักอาศัย “กรณีศึกษา บริษัทเอเชี่ยนพร็อพ  

พอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ” นี้ มีวัตถุประสงค์  1.  เพื่อศึกษาปัจจัยการตัดสินใจซ้ืออาศัยชุด

พักอาศัยในกลุ่มบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 2.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจัย

การตัดสินใจซ้ืออาคารชุดพักอาศัยในกลุ่มบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้  ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 

จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 3.  เพื่อก าหนดกลยุทธ์การตลาดบริษัทเอเชี่ยน พร็อพเพอร์

ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัดโดยได้ออกแบบการวิจัยเป็นแบบเชิงปริมาณและคุณภาพ   มีการศึกษา

ข้อมูลปฐมภูมิ จากการใช้แบบสอบถามปละการสัมภาษณ์เ โดยได้ออกแบบการวิจัยเป็นแบบเชิง

คุณภาพ   จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้จัดการฝ่ายการตลาด และศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จาก

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ได้แก่ SWOT Analysis, TOWS 

Matrix  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็น ประชาชนทั่วไปท่ีสนใจซ้ือคอนโดมิเนียม จ านวน 

400 คน 

        จากการศกึษาพบวา่  ปัจจัยในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม  เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้

ดังนี้ เรื่อง ราคา มีจ านวนมากที่สุด รองลงมา คือ ที่จอดรถ ชื่อเสียง ท าเลที่ตั้ง สาธารณูปโภค 

พื้นที่ใช้สอยและใกล้ที่ท างาน และสภาพแวดล้อม ตามล าดับ  ในขณะท่ี สิ่งอ านวยความสะดวกที่

 



จ 

ต้องการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความต้องการ ระบบการรักษาความปลอดภัย  ที่จอดรถ  

อินเ ทอร์เน็ต และ แอร์คอนดิชัน จ านวนมากที่สุด ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาด  

Marketing Mix 7P’s ต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ผลการวิเคราะห์สถานะมีสภาพแวดล้อมภายในด้านจุดแข็ง ( S) มากกว่าจุดอ่อน 

(W)  (S = 2.325 > W = 2.200) และสภาพแวดล้อมภายนอกในด้านอุปสรรค ( T) มากกว่า

โอกาส(O) (T = 2.100 > O = 2.050)  สถานะขององค์กรอยู่ในช่องกลยุทธ์เพิ่มศักยภาพ คือ 

ควรใช้ประโยชน์จากโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการ 
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        การศกึษาคน้ควา้ด้วยตนเองฉบับน้ีส าเร็จได้ด้วยดีด้วยความกรุณาจาก อาจารย์         
เยาวลักษณ์ จิตต์วโรดม  ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้ความกรุณาแนะน า ตรวจตราแก้ไข
เนื้อหา ตลอดจนให้ก าลังใจในการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมท้ัง อาจารย์ ดร.ประเสริฐ   
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         ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ครอบครัว ที่เป็นก าลังใจให้การสนับสนุน และขอบคุณ
พี่ๆและเพื่อนนักศึกษาปริญญาทุกท่าน ที่ได้ให้ก าลังใจและความช่วยเหลือในการท าการศึกษา
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ประโยชน์ส าหรับท่านท่ีสนใจเพื่อน าไปใช้ในการประกอบความรู้ในอนาคต 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  องค์กรและลักษณะธุรกิจขององค์กร 

ชื่อองค์กร: บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม๎นท์ จํากัด (มหาชน) 
ลักษณะธุรกิจขององค์กร 
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม๎นท์ จํากัด (มหาชน)ดําเนินธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ กํอตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534โดยคุณอนุพงษ์  อัศวโภคิน และคุณพิเชษฐ  วิภวศุภกร 
ในฐานะผู๎ถือหุ๎นใหญํ  ตํอมาในปี 2543 ได๎เข๎าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  โดยผํานการควบ
รวมกิจการกับบริษัท พื้นสําเร็จรูป พีซีเอ็ม จํากัด (มหาชน) ซึ่งทําธุรกิจผลิตแผํนพื้นสําเร็จรูป  ที่
เข๎าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแตํวันท่ี  22 กันยายน 2535 โดยกํอนหน๎าที่จะมีการควบ
รวมกิจการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ๎าส์ จํากัด (มหาชน) เป็นผู๎ถือหุ๎นใหญํในบริษัท  พื้นสําเร็จรูป
พีซีเอ็ม จํากัด (มหาชน) 

ภายหลังการควบรวมกิจการกับบริษัท พื้นสําเร็จรูป พีซีเอ็ม จํากัด (มหาชน) ในปี 2543 
ได๎เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม๎นท์ จํากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) และได๎จัดตั้งบริษัทใหมํช่ือ บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด (มหาชน) 
ดําเนินธุรกิจแผํนพื้นสําเร็จรูป ซึ่งบริษัทถือหุ๎น 100% ต๎นปี 2547 บริษัทได๎ขายหุ๎นทั้งหมดใน
บริษัท พีซีเอ็ม  คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด (มหาชน) ให๎กับบริษัท พรีบิลท์ จํากัด ซึ่งทํา
ธุรกิจรับเหมากํอสร๎าง เพื่อแลกกับการเพิ่มสัดสํวนการถือหุ๎นในบริษัท พรีบิลท์ จํากัดจาก 
19.8% ที่บริษัทถืออยูํเดิม มาเป็น 64.73% 

ในปี 2548 บริษัทได๎ดําเนินการปรับโครงสร๎างการประกอบธุรกิจ  และโครงสร๎างการถือ
หุ๎นในบริษัทที่เกี่ยวข๎อง เพื่อให๎ลักษณะการประกอบธุรกิจชัดเจน โดยการลดสัดสํวนการถือหุ๎น
ใน บริษัทพรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) จากเดิมที่ถือหุ๎นอยูํในอัตรร๎อยละ 64.73 เป็นร๎อยละ 43.82 
และร๎อยละ 24.02 ตามลําดับ ทําให๎โครงสร๎างธุรกิจของบริษัทมีเพียงธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เทํานั้น 

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,343 ล๎านบาท ธุรกิจหลักของบริษัท ได๎แกํ การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยูํอาศัย บริษัทและบริษัทในเครือมีการพัฒนาโครงการทาวน์เฮ๎าส์บ๎าน
เดี่ยวและคอนโดมิเนียม ภายใต๎แบรนด์หลัก คือ  บ๎านกลางกรุง บ๎านกลางเมือง The City 2 
THE ADDRESS และ Life โดยจะเน๎นพัฒนาที่อยูํอาศัยในทําเลที่ตั้งในเขตเมือง ระดับราคา
ประมาณ3-6ล๎านบาท
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รูปภาพที่ 1.1  โครงสร๎างของบริษัท 
 

วิสัยทัศน์ : เราจะเป็นที่ยอมรับในฐานะผู๎กําหนดทิศทางในการอยูํอาศัยด๎วยความคิด
สร๎างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต๎องการในการอยูํอาศัยและถึงพร๎อมด๎วยคุณภาพทั้งสินค๎าและ
การบริการ 

 พันธกิจ: เราจะไมํหยุดน่ิงในการสร๎างสรรค์ความพึงพอใจในการอยูํอาศัยที่ถึงพร๎อม
ด๎วยคุณภาพ 

ค่านิยมองค์กร: 
Creative: เป็นผู๎นําในการใช๎ความคิดสร๎างสรรค์  และจินตนาการเพื่อมองหา

คําตอบให๎กับความต๎องการของลูกค๎าในอนาคต 
Courageous: กล๎าคิดกล๎าทําในสิ่งที่แตกตําง  เพื่อให๎ตอบโจทย์ความพึงพอใจ

ของลูกค๎าสูงสุด 
Dynamic: กระตือรือร๎นและไมํหยุดน่ิงในการเปลี่ยนโอกาสในการตอบสนอง

ความต๎องการของลูกค๎าให๎กลายเป็นจริง 
Caring: ได๎รับความไว๎วางใจจากลูกค๎าจากความหํวงใยและเอาใจใสํในคุณภาพ

สินค๎าและบริการที่เชื่อถือได๎ 
 

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้  ดีเวลลอปเม๎นท์  จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัท
ยํอย แบํงลักษณะการประกอบธุรกิจหลักดังนี้ 

(ก) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
เป็นธุรกิจหลักซึ่งดําเนินการโดยบริษัท  เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้  ดีเวลลอปเม๎นท์  จํากัด 

(มหาชน) และ บริษัทยํอยอีก 9 บริษัทคือ 
(1) บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด 
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(2) บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ เรสซิเดนท์ จํากัด * 
(3) บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร๎าว) จํากัด 
(4) บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จํากัด 
(5) บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) จํากัด 
(6) บริษัท ทองหลํอ ดีเวลลอปเม๎นท์ จํากัด 
(7) บริษัท ทองหลํอ เรสซิเดนซ์ จํากัด * 
(8) บริษัท ซิกเนเจอร ์แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส จํากัด 
(9) บริษัท ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม๎นท์ จํากัด 
* ปัจจุบันบริษัทดังกลําวไมํมีการดําเนินธุรกิจใดๆ 
โครงการที่พัฒนาประกอบไปด๎วย  ทาวน์เฮ๎าส์  บ๎านเดี่ยว และคอนโดมิเนียม  ภายใต๎ 

แบรนด์ บ๎านกลางกรุง  บ๎านกลางเมือง  และ เดอะ ซิตี้ โดยมีนโยบายท่ีจะสร๎างบ๎านในทําเลที่ตั้ง
ในเขตเมืองหรือใกล๎ศูนย์กลางทางธุรกิจ  ซึ่งสามารถเดินทางได๎สะดวก  และเน๎นแบบบ๎านท่ีมี
สไตล์โมเดิร์น นอกจากนี้ยังมี บริษัท ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม๎นท์  จํากัด (เดิมช่ือ บริษัท ทองหลํอ 
พร็อพเพอร์ตี้  จํากัด) ซึ่งเป็นบริษัทรํวมลงทุนระหวํางบริษัทฯ  และบริษัท  พรีบิลท์ จํากัด  
(มหาชน ) โดยมีสัดสํวนการลงทุนร๎อยละ  40 และ 60 ตามลําดับ  ดําเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์โดยใช๎เทคโนโลยีการกํอสร๎างสําเร็จรูปเพื่อพัฒนาโครงการบ๎านเดี่ยวและทาวน์
เฮ๎าส์ โดยเจาะตลาดที่อยูํอาศัยท่ีมีระดับราคาต่ํากวํา 1 ล๎านบาท ซึ่งกลุํมลูกค๎าเป้าหมายเป็นคน
ละกลุํมกับลูกค๎าของ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม๎นท์  จํากัด (มหาชน) ปัจจุบันทริล
เลี่ยนเริ่มทยอยพัฒนาโครงการและจะเปิดขายได๎ในไตรมาสแรกปี 2548 

 
(ข) ธุรกิจรับเหมากํอสร๎าง 

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจรับเหมากํอสร๎างบ๎านอยูํอาศัย
อาคารสํานักงาน  โรงงาน และสํวนตํอเติม  รวมท้ังให๎บริการตกแตํงภายใน  โดยรับงานกํอสร๎าง
จากเจ๎าของโครงการโดยตรง (Main Contractor) ปัจจุบันบริษัทฯถือหุ๎นในบริษัท  พรีบิลท์ จํากัด 
(มหาชน) เป็นสัดสํวนร๎อยละ  64.73 และบริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) อยูํในระหวํางการยื่น
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย 

 
(ค) ธุรกิจผลิตและจําหนํายวัสดุกํอสร๎าง 

บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น  แมททีเรียล จํากัด ซึ่งถือร๎อยละ  100 โดยบริษัท 
พรีบิลท ์จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนํายผลิตภัณฑ์แผํนพื้นคอนกรีตสําเร็จรูป 
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(ง) ธุรกิจอื่นๆ 
 บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้  โฮลดิ้ง จํากัด ดําเนินธุรกิจประเภทบริหาร

สินทรัพย ์ปัจจุบันไมํมีการ ดําเนินธุรกิจใดๆ 
 กองทุนรวมซิตี้แอสเสท  เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร๎อง

ร๎องประเภทไมํรับซ้ือคืนหนํวยลงทุน ระบุชื่อผู๎ถือหนํวยลงทุน ไมํมีการ 
 กําหนดอายุโครงการ  มีวัตถุประสงค์หลักในการนําเงินที่ได๎จากการจําหนําย

หนํวยลงทุนไปซ้ือหรือเชําอสังหาริมทรัพย์  จัดหาประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์หรือในทรัพย์สินอื่น 

 บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น  โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจผลิต
และจําหนํายวัสดุคอนกรีตมวลเบา  ณ สิ้นปี 2547 บริษัทถือหุ๎นในสัดสํวน  
16.26% 

 
กลุ่มลูกค้าหลัก  ส่วนแบ่งการตลาดขององค์กร 
กลุํมลูกค๎าเป้าหมายของบริษัทจะเป็นกลุํมลูกค๎าซ่ึงอยูํในตลาดระดับกลางขึ้นไป  (ระดับ

ราคา 3-6 ล๎านบาท) ที่นิยมความสะดวกสบายในการเดินทางไปทํางานและนิยมที่จะซ้ือทาวน์
เฮ๎าส ์บ๎านเดี่ยว หรือคอนโดมิเนียม ในเขตพื้นที่ตัวเมืองหรือศูนย์กลางธุรกิจ  (Center Business 
District) ของกรุงเทพมหานคร 

 
บริษัท เอเชี่ยน  พร็อพเพอร์ตี้  ดีเวลลอปเม๎นท์  จํากัด (มหาชน) จัดอยูํในอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพย์ 
 
โครงการของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

1. บ๎านกลางกรุง The Nice รัชวิภา 24. Life @ สาทร 10 (SOLD OUT) 
2. บ๎านกลางกรุง Urbanian รัชวิภา 25. Life @ พหล-อารีย์ (SOLD OUT) 
3. บ๎านกลางเมือง Luzern สุขุมวิท 26. Life @ รัชดา-สุทธิสาร (SOLD OUT) 
4. บ๎านกลางเมือง Urbanion ศรีนครินทร์-พัฒนาการ 27. Life @ รัชดา (SOLD OUT) 
5. บ๎านกลางเมือง Urbanion พระราม 9-รามคําแหง 28. Life @ ทําพระ 
6. บ๎านกลางเมือง Urbanion เกษตร-นวมินทร์ 29. Life @ สุขุมวิท 67 
7. บ๎านกลางเมือง Urbanion พระราม9-วงแหวน 30. Life @ ลาดพร๎าว 18 
8. บ๎านกลางเมือง Urbanion ลาดพร๎าว-โชคชัย 4 31. The Address สยาม (SOLD OUT) 
9. บ๎านกลางเมือง Urbanion สาทร-ตากสิน 32. The Address สุขุมวิท 42 (SOLD OUT) 
10. บ๎านกลางเมือง Urbanion สุขุมวิท 113 (SOLD OUT) 33. The Address ชิดลม 
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11. บ๎านกลางเมือง Urbanion ศรีนครินทร์ 34. The Address พญาไท 
12. บ๎านกลางเมือง Urbanion ลาดพร๎าว 71 35. The Address ปทุมวัน 
13. The Centro สุขุมวิท 113 36. The Address สุขุมวิท 28 
14. BIZTOWN ศรีนครินทร์ (SOLD OUT) 37. The Address สาทร 12 
15. BIZTOWN ลาดพร๎าว 38. The Address อโศก 
16. The City ปิ่นเกล๎า-พระราม 5 (Sold Out) 39. RHYTHM รัชดา-ห๎วยขวาง 
17. The City ปิ่นเกล๎า 40. The Centro รัตนาธิเบศร์ 
18. The City รัตนาธิเบศร์-แคราย 41. บ๎านกลางเมือง Urbanion พระราม3-สุข

สวัสดิ์ 
19. The City พระราม 5-ราชพฤกษ์ 42. Biztown พระราม3-สุขสวัสดิ์ 
20. RHYTHM รัชดา  43. บ๎านกลางเมือง Urbanion ลาดพร๎าว-

เสนา 
21. Life @ พหล 18 (SOLD OUT) 44. The City พระราม5-ราชพฤกษ์ 2 
22. Life @ สุขุมวิท (SOLD OUT) 45. The Centro อํอนนุช-วงแหวน 
23. Life @ ห๎วยขวาง   

 
ส่วนแบ่งทางการตลาด 
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้  ดีเวลลอปเม๎นท์  จํากัด (มหาชน) มีจํานวน  7,791  ล๎าน

บาท อยูในอันดับท่ี 4 รองจาก อันดับ 1 คือ พฤกษา เรียลเอสเตท จํานวน 23,799 ล๎านบาท 
อันดับ 2 คือ แลนด์ แอนด์ เฮ๎าส์ จํานวน 15,506 ล๎านบาท และอันดับ 3 คือ โนเบิล ดีเวลลอป
เมนท์ จํานวน 15,292 ล๎านบาท ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1.1: สํวนแบํงทางการตลาด ปี พ.ศ. 2554 
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จํานวนโครงการของ บริษัท เอเชี่ยน  พร็อพเพอร์ตี้  ดีเวลลอปเม๎นท์  จํากัด (มหาชน) 
ตั้งแตํปี 2552 มีจํานวน 8 โครงการ ปี 2553 จํานวน 5 โครงการ และปี 2554 จํานวน 7 
โครงการดังแสดงในแผนภูมิที่ 1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1.2: เปรียบเทียบจํานวนโครงการของ บริษัทฯ 
 

จํานวนหนํวยท่ีขายได๎ของ บริษัท เอเชี่ยน  พร็อพเพอร์ตี้  ดีเวลลอปเม๎นท์  จํากัด 
(มหาชน) ตั้งแตํปี 2552 มีจํานวน 2,311 หนํวย ปี 2553 จํานวน 1,649 หนํวย และปี 2554 
จํานวน 1,690 หนํวย ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1.3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1.3: เปรียบเทียบจํานวนหนํวยของบริษัทฯ 
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 จํานวนยอดขายของ บริษัท เอเชี่ยน  พร็อพเพอร์ตี้  ดีเวลลอปเม๎นท์  จํากัด (มหาชน) 
ตั้งแตํปี 2552 มีจํานวน 14,039 ล๎านบาท ปี 2553 จํานวน 8,511 ล๎านบาท และปี 2554 จํานวน 
7,791 ล๎านบาทดังแสดงในแผนภูมิที่ 1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1.4: เปรียบเทียบยอดขายของบริษัทฯ 
 
ธุรกิจคอนโดมิเนียม ดูเหมือนจะเข๎าสูํชํวงเริ่มชะลอตัวลง แตํการพัฒนาคอนโดมิเนียม  ก็

ยังคงมีให๎เห็นตํอไป  ตราบใดที่ Margin ยังมีมากพอทําให๎เกิดแรงจูงใจ  แตํธุรกิจน้ีนับวันจะถูก
สงวนไว๎ ให๎กับรายใหญํๆ  ไมํเกิน 10 ราย ที่อยูํในตลาดหลักทรัพย์  ที่มีสายป่านยาว  มีแหลํงทุน
อยํางไร๎ขีดจํากัดเพราะออกบอนด์  ออกหุ๎นกู๎ได๎ตลอด  อีกทั้งยังต๎องเป็นมืออาชีพ  ต๎องรอบรู๎ท้ัง
กฎหมาย  ฎระเบียบข๎อบังคับตํางๆมากมาย  ถ๎าเป็นรายเล็กรายยํอยท่ีมีทุนจํากัด  ไมํรอบร๎ู
กฎหมาย กฎระเบียบตํางๆ  หากพลาดพลังอาจล๎มทั้งยืนหรือหมดตัวได๎  ซึ่งในปี 2553 ทั้งปีมี
โครงการคอนโดฯ  เปิดใหมํ 67,000 ยูนิต รายใหญํถือสํวนแบํงไป  50,000 ยูนิตหรือประมาณ  
75% สําหรับปัญหาและอุปสรรคในธุรกิจคอนโดฯ  ปี 2554 นั้นยังต๎องเผชิญกับมรสุมตํางๆ  อยูํ
อาท ิ

1) อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น 
2) ราคานํ้ามันท่ีมีแนวโน๎มสูงขึ้น สํงผลตํอสภาวะต๎นทุน 
3) แรงงานขาดแคลนและราคาสูง 
4) วัสดุกํอสร๎างราคาสูง 
5) กฎระเบียบข๎อบังคับตํางๆ มีการควบคุมมากขึ้น 
6) สินเชื่อ Pre Finance หายากขึ้น 
7) ธุรกิจแขํงขันสูง Margin น๎อยลง  



8 
 

อยํางไรก็ตามปัจจุบันตลาดคอนโดมิเนียม  มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น  ด๎วยปัจจัยด๎าน  ความ
ต๎องการที่อยูํอาศัยในเมือง  เดินทางสะดวกใกล๎รถไฟฟ้าประกอบกับบรรดาผู๎ประกอบการมี  
ความม่ันใจในทิศทางเศรษฐกิจปีนี้มากขึ้นทาให๎จํานวนที่อยูํอาศัยเปิดขายใหมํในปี  2553 กวํา
ร๎อยละ  50 โดยเฉพาะผู๎ประกอบการรายใหญํที่มีการคาดการณ์วําจะเป็นกลุํมทุนที่มี
คอนโดมิเนียมออกมาขายมากที่สุด  รวมๆ  แล๎วไมํตํากวํา  5 หมื่นยูนิต  ซึ่งนับรวมถึง
คอนโดมิเนียมตามเกณฑ์บีโอไอ  ขนาด 28 ตารางเมตร  ภายใต๎ราคาไมํเกิน  1 ล๎านบาทด๎วย 
(ณัฏฐเอก โพธิ์ชัย, 2553) ดังนั้น การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผู๎ซื้อทุกกลุํมเป้าหมายให๎ชัดเจน
แมํนยํา รวมท้ังต๎องบริหารงานแบบมืออาชีพ  รอบรู๎ กฎระเบียบข๎อบังคับตํางๆ  และท่ีสําคัญคือ
ต๎องมีความพร๎อมในเรื่องเงินทุนสภาพคลํอง ต๎องวิจัยตลาด ในแตํละทําเล ระดับราคา และความ
ต๎องการที่แท๎จริงของตลาด  โดยเฉพาะสํวนประสมทางทางการตลาด (7Ps) ได๎แกํ ผลิตภัณฑ์ 
ราคา ชํองทางการจัดจําหนําย การสํงเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการให๎บริการและ
สิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ  จึงจะสามารถประสบความสําเร็จได๎และทําความเข๎าใจตํอพฤติกรรม
ของกลุํมเป้าหมายดังกลําวในการเลือกซื้ออาคารชุดเพื่ออยูํอาศัย  โดยสามารถวางกลยุทธ์
ทางด๎านการตลาดและการขายได๎อยํางเหมาะสม ทั้งในด๎านรูปแบบราคาความพึงพอใจ  และการ
ให๎บริการตํอผู๎ซื้อได๎เป็นอยํางดีอันจะเป็นการสํงเสริมปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิต  และคุณภาพ
ของอาคารชุดพักอาศัยได๎อยํางเหมาะสมยิ่งขึ้นในอนาคต 

 
สภาพการแข่งขัน และคู่แข่งหลักขององค์กร 
ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ของ  บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ดี

เวลลอปเม๎นท์  จํากัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB+” พร๎อมทั้งจัดอันดับเครดิตหุ๎นกู๎ชุดใหมํของ
บริษัทในวงเงินไมํเกิน 1,000 ล๎านบาทที่ระดับ  “BBB+” เชํนกัน อันดับเครดิตดังกลําวสะท๎อนถึง
ผลงานในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยูํอาศัยท่ีประสบความสําเร็จ  ตลอดจนตรา
สินค๎าท่ีได๎รับการยอมรับในตลาดทาวน์เฮ๎าส์และคอนโดมิเนียมในเมือง  รวมถึงความยืดหยํุนใน
การบริหารงานซึ่งทําให๎บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาโครงการให๎เป็นไปตามแนวโน๎ม
ของอุตสาหกรรมได๎อยํางรวดเร็ว อยํางไรก็ตาม จุดแข็งดังกลําวถูกลดทอนบางสํวนจากความไมํ
แนํนอนทางการเมืองรวมทัง๎ลักษณะของธุรกิจที่มีความผันผวน  และการแขํงขันในการซือ๎ที่ดินที่
ทวีความรุนแรงย่ิงขึน๎บริษัทกํอตั้งในปี  2533 โดยนายอนุพงษ์  อัศวโภคิน และนายพิเชษฐ  วิภว
ศุภกร ซึ่งเป็นผู๎ถือหุ๎นใหญํที่ถือหุ๎นรวมกันประมาณ  1 ใน 3 ของบริษัท จุดแข็งด๎านการตลาด
เป็นผลมาจากการที่บริษัทเป็นผู๎ริเริ่มและผู๎นําในตลาดทาวน์เฮาส์ใจกลางเมือง  (บ๎านกลางกรุง
และบ๎านกลางเมือง ) ทัง๎น้ีความแข็งแกรํงทางธุรกิจสะท๎อนถึงความเป็นหน่ึงในผู๎นําด๎านตลาด
ทาวน์เฮ๎าส์และรองลงมาคือคอนโดมิเนียมโดยเฉพาะในยํานกลางเมือง  บริษัทแสดงให๎เห็นถึง
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการทํามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของ
พฤฒิกรรมผู๎บริโภค  โดยสินค๎าของบริษัทเป็นที่นิยมในกลุํมผู๎ซือ๎อายุน๎อย  นอกจากนี้บริษัทยังมี
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ความเชี่ยวชาญในการเลือกทําเลที่ดีสําหรับพัฒนาโครงการ  ในชํวงกํอนปี  2548 ยอดขายทาวน์
เฮ๎าส์ของบริษัทคิดเป็นสัดสํวนมากกวํา ร๎อยละ 80 ของยอดขายรวม  และตัง๎แตํปี 2550 เป็นต๎น
มา ยอดขายคอนโดมิเนียมได๎กลายมาเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการเติบโตของบริษัทด๎วย
สัดสํวนท่ีเพิ่มขึ้น จากร๎อยละ 35 ของยอดขายรวมเป็นร๎อยละ 40-50 ในชํวงปี 2551-2552 

ณ สิ้นเดือนกันยายน  2553 บริษัทมีมูลคําโครงการคงเหลือพร๎อมขายประมาณ  21,891 
ล๎านบาท โดยเป็นมูลคําของคอนโดมิเนียมร๎อยละ 40 ในขณะท่ีทาวน์เฮ๎าส์และบ๎านเดี่ยวมีมูลคํา
คิดเป็นร๎อยละ 29 และ 31 ตามลําดับ ทั้งน้ีราคาขายเฉลี่ยตํอหนํวยในโครงการทั้งหมดอยูํท่ี
ประมาณ 5 ล๎านบาทยอดขายท่ียังไมํได๎รับร๎ูเป็นรายได๎  (Backlog) ในโครงการคอนโดมิเนียมอยูํ
ในระดับสูงที่  20,216 ล๎านบาท ณ สิ้นเดือนกันยายน  2553 โดยโครงการคอนโดมิเนียมที่มีอยูํ
ทั้งหมด (รวมยอดขายท่ียังไมํได๎รับร๎ูเป็นรายได๎และมูลคําโครงการคงเหลือ ) นําจะชํวยสร๎าง
กระแสรายได๎ให๎แกํบริษัทในชํวงระหวํางปี 2554-2556 ที่ระดับปีละประมาณ  6,500-12,000 ล๎าน
บาท ซึ่งปัจจัยดังกลําวนําจะชํวยสร๎างความแนํนอนของกระแสเงินสดในระยะปานกลางและใช๎
เป็นแหลํงเงินลงทุนสําหรับการพัฒนาโครงการใหมํในอนาคตบริษัทมีรายได๎เกิน  10,000 ล๎าน
บาทเป็นครั้งแรกในปี 2552 เป็นรายได๎สูงสุดอันดับ  4 ในกลุํมบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด ทริสเรทติ้งคาดวําบริษัทจะสามารถรักษาระดับรายได๎
ดังกลําวเอาไว๎ได๎ในระยะปานกลางจากการมียอดขายคอนโดมิเนียมที่ยังไมํได๎รับร๎ูรายได๎จํานวน
มากและการมีสถานะที่แข็งแกรํงในตลาดทาวน์เฮ๎าส์ในเมือง บริษัทได๎รับประโยชน์จากมาตรการ
ด๎านภาษีของภาครัฐโดยมีอัตราสํวนกําไรในระดับท่ีนําพอใจและมั่นคง  ทั้งน้ีอัตราสํวนกําไรจาก
การดําเนินงานกํอนคําเสื่อมราคาและคําตัดจําหนํายอยูํที่ ร๎อยละ 21.8 ในชํวง 9 เดือนแรกของปี  
2553 อัตราสํวนกําไรที่อยูํในระดับคํอนข๎างคงที่สะท๎อนถึงความมีประสิทธิภาพของบริษัทในการ
ควบคุมต๎นทุนและการตัง๎ราคาขาย ทริสเรทติง๎คาดวําอัตราสํวนกําไรดังกลําวจะปรับลดลง 
ประมาณร๎อยละ 3-4 หลังจากที่มาตรการด๎านภาษีสํวนใหญํของภาครัฐสิ้นสุดลงในปี  2553 และ
การแขํงขันในตลาดเริ่มกลับมามีความรุนแรงจากความคาดหวังวําเศรษฐกิจจะเติบโตสูงขึ้น  การ
เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหมํ  ๆ ที่มีความสม่ําเสมอมากขึ้น  นําจะชํวยให๎บริษัทมีกระแส
เงินสดจากโครงการท่ีแล๎วเสร็จเพียงพอที่จะใช๎ลงทุนในโครงการใหมํ  ซึ่งจะชํวยลดแรงกดดันใน
เรื่องการเพิ่มภาระหนี้ลงไปได๎  อัตราสํวนเงินกู๎รวมตํอโครงสร๎างเงินทุนคาดวําจะแกวํงตัวใน
กรอบที่แคบประมาณร๎อยละ 45-50 ในระยะปานกลาง  เงินทุนจากการดําเนินงานปรับตัวดีขึน๎  
อยํางตํอเนื่องจาก 1,300 ล๎านบาทในชํวงปี  2549-2550 มาอยูํท่ี 2,025 ล๎านบาทในปี 2552 และ 
1,517 ล๎านบาทในชํวง  3 ไตรมาสแรกของปี  2553 ทริสเรทติ้งคาดวําบริษัทจะยังคงขยายธุรกิจ
ด๎วยความระมัดระวังตํอไปโดยการรักษาสมดุลระหวํางเงินลงทุนกับกระแสเงินสดรับภาวะตลาด
ที่อยูํอาศัยของไทยคํอนข๎างผันผวนในปี  2552 ซึ่งเป็นผลมาจากความไมํมีเสถียรภาพของ
การเมืองภายในประเทศและวิกฤติการณ์ทางการเงินทั่วโลก  อยํางไรก็ตาม  ภาวะตลาดเริ่มฟื้น
ตัวในชํวงครึ่งหลังของปี 2552 และอยูํในสภาวะทรงตัวในปี  2553ผู๎ประกอบการรายใหญํยังคงมี
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สํวนแบํงทางการตลาดเพิ่มขึ้น  ทั้งน้ีหลังจากมีผลการดําเนินงานที่นําพอใจในปี  2553
ผู๎ประกอบการรายใหญํเกือบทั้งหมดก็มีแผนการขยายธุรกิจเชิงรุกในชํวง  2-3 ปีข๎างหน๎า ดังนั้น
การซื้อที่ดินในทําเลที่เหมาะสมจึงมีแนวโน๎มที่จะมีต๎นทุนเพิ่มขึ้น  ในขณะท่ีมาตรการกระตุ๎น
เศรษฐกิจด๎านภาษีของรัฐบาลสํวนใหญํได๎สิ้นสุดลงในปี  2553 ทัง๎น้ีทริสเรทติ้งคาดวําความ
ต๎องการที่อยูํอาศัยจะคํอย  ๆ ฟื้นตัวตามความเชื่อม่ันของผู๎บริโภคและการเติบโตของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ 

จากอดีตที่ผํานมา  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ในยุคกํอนวิกฤตปี  2540 ที่อยูํอาศัยใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑลทุกประเภทรวมกันที่สร๎างเสร็จ  จดทะเบียนในรอบ  1 ปี เคยขึ้นสูงสุดปี  
2538 และปี 2539 ถึงปีละ 170,000 – 180,000 ยูนิตแตํหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ  ตัวเลข
ปรับลดลงมาเหลือ 2-3 หมื่นยูนิต และคํอยๆ ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 8-9 หมื่นยูนิตตํอปีในปัจจุบัน 
โดยสัดสํวนคอนโดฯ เดิมถือครองสํวนแบํงตลาดอยูํประมาณร๎อยละ 10-15 เทําน้ัน แตํหลังจากมี
ปัจจัยบวกในหลายๆ ด๎าน ได๎แกํ 

1) โครงการกํอสร๎างรถไฟฟ้า BTS ในชํวงปลายปี 2542 เป็นต๎นมา 
2) โครงการกํอสร๎างรถไฟฟ้าใต๎ดิน MRT ในป ี2547 
3) ปัจจัยด๎านราคานํ้ามันโลกที่พุํงสูงขึ้น 
4) ปัญหาการจราจรแออัดในกรุงเทพมหานครฯ 
5) การใช๎ชีวิตของคนเมืองเริ่มเปลี่ยนไป หันมานิยมอยูํคอนโดฯ ใกล๎สถานีรถไฟฟ้า ใกล๎

แหลํงช๎อปปิ้ง แหลํงบันเทิงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคนรํุนใหมํ ทําให๎สัดสํวนตลาดคอนโดฯ  เพิ่มขึ้น 
ตั้งแตํในปี  2552 เป็นปีแรก  ที่คอนโดฯถือสํวนแบํงตลาดถึง ร๎อยละ 51 ของที่อยูํอาศัยทุก
ประเภทรวมกันจากตัวเลขการจดทะเบียนท้ังหมดในปี  2553 ทั้งปี มีบ๎านสร๎างเสร็จจดทะเบียน  
80,000 ยูนิต เป็นคอนโดฯ มีมากถึง 41,000 ยูนิต คิดเป็นร๎อยละ 51.25 

จากตัวเลขดังกลําวนั้น สะท๎อนให๎เห็นวํา คอนโดฯครองสํวนแบํงเกินร๎อยละ50 ติดตํอกัน
ตํอเนื่อง 2 ปี และคาดวําตลาดคอนโด  จะยังคงมีสัดสํวนท่ีสูงอยูํตํอไป  เนื่องจากคอนโดฯ  ที่ขาย
ไปแล๎วเป็นจํานวนมากในปี  2552 และ 2553 จะสร๎างเสร็จในปี  2554 และ 2555 เป็นจํานวน
มากสําหรับสถานการณ์ในครึ่งปีแรก 2553 มีแรงขับเคลื่อนจากมาตรการภาษี และคําธรรมเนียม
ในการโอนทําให๎ตลาดอสังหาริมทรัพย์คึกคักและร๎อนแรงพอสมควร ทั้งที่อยูํทํามกลางสถานการณ์
ความวุํนวายทางการเมืองแตํดูเหมือนวําไมํสํงผลกระทบมากนักแตํสํงผลให๎โครงการคอนโดฯ  ที่
คาดวําจะเปิดตัวในชํวงไตรมาส  1 และ 2 ได๎เลื่อนมาเปิดตัวในไตรมาส  3 และไตรมาส  4 เพื่อ
หลีกเลี่ยงผลกระทบท่ีเกิดจากสถานการณ์ทางการเมือง  จึงทําให๎มีการแหํเปิดตัวโครงการใหมํ
จํานวนมาก  โดยเฉพาะรายใหญํหลายรายท่ีอยูํในตลาดหลักทรัพย์ออกมาเปิดตัวครั้งละ  2-3 
โครงการ ในวันเดียวมีการโหมโฆษณา  ทําการตลาดอยํางหนัก  โดยเฉพาะแคมเปญตํางๆที่
ปลํอยออกมากระตุ๎นการขาย เชํน แถมเฟอร์นิเจอร์ครบชุด แถมเครื่องใช๎ไฟฟ้าทุกชนิด  อยูํฟรี 1 
ปี ดอกเบี้ยร๎อยละ 0 ซื้อ 2 แถม 1 รับเงินสด 10,0000 – 100,000 ไมํต๎องดาวน์กู๎ได๎ ร๎อยละ 100
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โดยย่ิงแขํงกันขายแขํงกันแถมมากเทําไหร ํยิ่งทําให๎ผู๎ซื้อตกใจไมํกล๎าตัดสินใจซื้อ ไว๎ซื้อตอนหลัง
นําจะถูกกวํา แตํยิ่งขายไมํได๎ผู๎ประกอบการก็ยิ่งเพิ่มของแถมอัดแคมเปญกันมากขึ้นทําให๎ผู๎ซื้อที่
เข๎าชมโครงการ  มักจะถามวํา  ที่น่ีแถมอะไรบ๎าง  นําสนใจแคํไหน  โดยท่ียังไมํพิจารณา
รายละเอียดคอนโดฯ  วํามีอะไรบ๎าง  ทําให๎พนักงานขายจึงสงสัยวําจะมาซื้อคอนโดฯ  หรือจะมา
หาของแถมกันแนํ  สะท๎อนให๎เห็นวําตํอไปการขายคอนโดฯ  ไมํมีของแถม  สงสัยจะขายยากขึ้น
หรือขายไมํได๎ชํวงไตรมาส 4 ขําวฟองสบูํ ภาคสังหาริมทรัพย์ถูกประโคมออกมาเป็นระยะๆ  ทาง 
3 สมาคมพิจารณาแล๎ววําหากเหตุการณ์จะดําเนินตํอไปเชํนน้ี  จะสํงผลกระทบตํอตลาดอยําง
แนํนอน จึงทําให๎ต๎องนําเสนอข๎อเท็จจริงตํางๆ ตามความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นเพื่อมายืนยันวํา  ยังไมํ
เห็นสัญญาณฟองสบูํ และอธิบายให๎ชัดเจนวํา ฟองสบูํจะเกิดขึ้นต๎องมีองค์ประกอบอะไรบ๎าง  แตํ
สุดท๎ายทางธนาคารแหํงประเทศไทยก็เชื่อวํา  ยังไมํมีสัญญาณฟองสบูํในภาคอสังหาริมทรัพย์  
แตํเพื่อเป็นการไมํประมาท  จึงขอฉีดยาวัคซีนให๎กํอน  1 เข็มป้องกันโรค  จึงเป็นท่ีมาของการ
ประกาศมาตรการ  LTV ตามที่ทราบกันแล๎วออกมา  โดยฉีดให๎คอนโดฯ  อยํางเดียวไมํพอ  ขอ
แถมให๎โครงการบ๎านจัดสรรด๎วยท้ังๆ  ที่โครงการบ๎านจัดสรร  ไมํมีนักเก็งกําไร  นักป่ันราคาเลย
ทั้งน้ีธุรกิจคอนโดฯ  หลังจากได๎รับวัคซีนไปแล๎วความร๎อนแรงก็คํอยๆ  ลดลง ถึงแม๎แบงค์ชาติจะ
ไมํออกมาตรการ  LTV มาบังคับใช๎ ธุรกิจคอนโดก็เริ่มชลอลงแล๎วเนื่องจากในรอบ  5 ปีท่ีผํานมา
กรุงเทพ และปริมณฑลมีคอนโดฯท่ีสร๎างเสร็จจดทะเบียนมากถึง  150,000 ยูนิต ซึ่งถือวําเพิ่ม
สูงขึ้นมากเป็นประวัติการณ์ ทั้งอัตราความเร็วและปริมาณสํวนเหตุผลคอนโดฯ  ที่เริ่มชะลอตัวลง  
เนื่องจากปัจจัยลบตํางๆ อาท ิ 

1) บางพื้นที่เร่ิมมี Supply มากกวํา Demand อัตราดูดซับต่ําลง 
2) คอนโดฯ ไมํสามารถตอบสนองครอบครัวที่มีสมาชิกหลายคน 
3) ราคาคอนโดฯ ตํอตารางเมตรสูงกวําราคาทาวน์เฮ๎าส์ และบ๎านเดี่ยว 
4) คอนโดฯ เป็นสินทรัพย์คงทนราคาสูง ไมํสามารถซื้อได๎บํอยครั้ง 
5) พฤติกรรมคนไมํท้ิงถิ่นฐานเดิม โครงการเกิดมากคนถิ่นอื่นไมํมาซื้อรอ  Demand เกิด

ใหมํนาน 
6) นักเก็งกําไร และนักลงทุนมีจํานวนน๎อยลง 
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จ านวนโครงการของอสังหาริมทรัพย์ ปี พ.ศ. 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1.5: จํานวนโครงของอสังหาริมทรัพย์ ปี พ.ศ. 2554 
จํานวนโครงการท่ีเกิดขึ้นของบริษัท  เอเชี่ยน  พร็อพเพอร์ตี้  ดีเวลลอปเม๎นท์  จํากัด 

(มหาชน) มีจํานวน 7 โครงการ อยูในอันดับท่ี 3 รองจาก อันดับ 1 คือ พฤกษา เรียลเอสเตท 
จํานวน 32 โครงการ และ แลนด์ แอนด์ เฮ๎าส์ จํานวน 10 โครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1.6: จํานวนหนํวยของโครงการ ปี พ.ศ. 2554 
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จํานวนหนํวยหรือยูนิตที่เกิดขึ้นของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม๎นท์ จํากัด 
(มหาชน) มีจํานวน  1,609 หนํวย อยูํในอันดับท่ี 5 รองจาก อันดับ 1 คือ พฤกษา เรียลเอสเตท 
จํานวน 10,147 หนํวย อันดับ 2 คือ แอลพีเอ็น ดีเวลลอปเม๎นท์ จํานวน 6,375 หนํวย อันดับ 3 คือ 
แลนด์ แอนด์ เฮ๎าส์ จํานวน 3,455 หนํวย และอันดับ 4 คือ เดอะคอนฟิเด๎นซ์ จํานวน 1,950 หนํวย 
 
1.2  ปัญหาและลักษณะปัญหาระดับธุรกิจ 
 

ปัญหาในด๎านการตลาดและคําใช๎จํายในการทําการสื่อสารการตลาดประสบปัญหา

เนื่องจากภาระคําใช๎จํายและงบประมาณดานการลงทุนสูง ในสํวนปัญหาของติดตามลูกค๎าที่

สนใจซ้ือคอนโดมิเนียมไมํมีการติดตามลูกค๎าอยํางตํอเนื่อง ทําให๎ยอดการขายคงตัว จากการ

เคราะห์สํวนประสมทางการตลาด  ทําให๎กลับมามองถึงข๎อบกพรํองของการทําการตลาดและ

การศึกษาพฤติกรรมผู๎บริโภคในการเลือกซื้อที่อยูํอาศัย จึงควรศึกษาเพิ่มเติมในด๎านพฤติกรรม

ผู๎บริโภคและกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการแขํงขันในธุรกิจซื้อขาย

คอนโดมิเนียมในยุคปัจจุบัน   นอกจากปัจจัยด๎านเศรษฐกิจที่สํงผลกระทบตํอธุรกิจ

คอนโดมิเนียม ความเสี่ยงท่ีสําคัญที่อาจสํงผลกระทบตํอตลาดคอนโดมิเนียม คือ ความสมดุล

ระหวํางอุปสงค์และอุปทานท่ีแท๎จริงในตลาดคอนโดมิเนียม จากการที่โครงการคอนโดมิเนียมที่

ถูกเปิดตัวออกมานั้นได๎รับการตอบรับที่ดีจากผู๎บริโภค ทําให๎ทั้งผู๎ประกอบการรายเกําท่ีมีความ

ชํานาญในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่ยังคงเปิดโครงการใหมํอยํางตํอเนื่อง 

ผู๎ประกอบการที่เคยเน๎นการพัฒนาโครงการแนวราบได๎หันมาพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม

เชํนกัน และผู๎ประกอบการรายใหมํท่ีมีที่ดินเป็นของตนเองในทําเลดังกลําว ได๎หันมาลงทุน

พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเชํนกัน ทั้งน้ีจะเห็นได๎วําเปิดตัวโครงการใหมํๆ ในทําเลดังกลําว

ยังคงมีออกมาสูํตลาดอยํางตํอเนื่อง ปัจุบัน โครงการคอนโดมิเนียมมีการเปิดตัว มีปริมาณ

คํอนข๎างสูง ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นวําการเรํงลงทุนโครงการคอนโดมิเนียมของผู๎ประกอบการในชํวงที่

ผํานมา ทําให๎ในปัจจุบันการแขํงขันในตลาดคอนโดมิเนียมในทําเลดังกลําวมีความรุนแรงมากขึ้น 

จะเห็นได๎วําผู๎ประกอบการจะใช๎กลยุทธ์การตลาด โดยชูจุดเดํนในด๎านทําเลที่ตั้งของโครงการ 

ราคาและการจัดรายการสํงเสริมการขายเพื่อจูงใจลูกค๎า อยํางไรก็ตามการเปิดโครงการการขาย

เริ่มมีสัญญาณชะลอลงในบางพื้นที่ 
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1.3  ปัญหาและลักษณะปัญหาระดับองค์กรและหน้าที่ 
ผลกระทบขององค์กรเกิดจากภาวะความผันผวนทางการเงินจะกํอให๎เกิดบริษัทมีภาระ

หนี้สูงเมื่อเปรียบเทียบกับคูํแขํง  ประกอบกับความไมํเสถียรภาพของการเมืองภายในประเทศ
และวิกฤติการณ์ทางการเงินทั่วโลก การชลอตัวจากยอดขายคอนโดมิเนียมกํอให๎เกิดผลกระทบ
ตํอการลงทุนและแผนการขยายธุรกิจเชิงรุกในชํวง 2 – 3 ปี ข๎างหน๎า ดังนั้น แนวโน๎มการสร๎าง
ต๎นทุนทางการเงินจึงขึ้นอยูํกับความเชื่อม่ันและการตัดสินใจซ้ือ ประกอบกับการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจเป็นอยํางมาก จึงควรมีการศึกษากลยุทธ์ทางด๎านการตลาดขององค์กรและคูํแขํงอยูํ
ตลอดเวลาและตํอเนื่อง 
 
1.4 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุปัญหาตํางๆ  ขององค์กรในกลุํมบริษัท เอเชี่ยน  พร็อพ
เพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม๎นท์ จํากัด 

2. ปัจจัยการตัดสินใจซ้ืออาศัยชุดพักอาศัยในกลุํม บริษัท เอเชี่ยน  พร็อพเพอร์ตี้  ดีเวล 
ลอปเม๎นท์ จํากัด 

3.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจซ้ืออาคารชุดพักอาศัยในกลุํม บริษัท เอเชี่ยน 
พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม๎นท์ จํากัด จําแนกตามคุณลักษณะสํวนบุคคล 

4.  เพื่อกําหนดกลยุทธ์การตลาดบริษัทเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม๎นท์ จํากัด 
 
1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

จากการศึกษา ปัจจัยการตัดสินใจซ้ืออาศัยชุดพักอาศัยในกลุํม บริษัท เอเชี่ยน  พร็อพ
เพอร์ตี้  ดีเวลลอปเม๎นท์  จ ากัดและกําหนดกลยุทธ์ การตลาด จะเกิดประโยชน์  ทั้งในระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี ้

ระยะสั้น 
ทําให๎ทราบถึงพฤติกรรมผู๎บริโภคในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม และปัจจัยใน

การตัดสินใจซ้ือของผู๎บริโภคในสถานการณ์ปัจจุบัน 
ระยะกลาง 

สามารถคาดการณ์ในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในการสํงเสริมการขาย
และการสร๎างโปรโมชันให๎ตรงกับความต๎องการของผู๎บริโภค 
 ระยะยาว 
  -  สร๎างกําไรที่ย่ังยืนให๎กับผู๎ถือหุ๎น ลูกค๎า พนักงาน และสังคมไทย 
  -  เป็นองค์กรที่ทรงคุณคําและได๎รับการยกยํองจากสังคมไทย  และท่ัวโล ก



15 
 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาเรื่อง  การศึกษาพฤติกรรมผู๎บริโภค กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกล

ยุทธ์ในธุรกิจผลิตจําหนํายอาคารชุดพักอาศัย - กรณีศึกษา บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล
อปเม๎นท์ จํากัด ผู๎ศึกษาได๎ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข๎องดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการกลยุทธ์ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู๎บริโภค 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาด 
4. แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกที่อยูํอาศัยและพฤติกรรมการอยูํอาศัย 
5. เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการกลยุทธ์ 

การจัดการเชิงกลยุทธ์  (Strategic Management) โดยท่ัวไป หมายถึง การกําหนด
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์  (Objective) เป้าหมาย (Goal) ขององค์กร
ในระยะสั้นและระยะยาว  จากนั้นจึงวางแผนทํากิจกรรมตํางๆ  เพื่อให๎องค์กรสามารถดําเนินงาน
ตามพันธกิจอันนําไปสูํการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว๎  นอกจากนี้เนื่องจาก
สภาพแวดล๎อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา  ซึ่งอาจกํอให๎เกิดโอกาส  หรืออุปสรรค
แกํองค์กรได๎ องค์กรจึงจําเป็นต๎องพิจารณาสภาพแวดล๎อมภายในขององค์กร เพื่อหาจุดแข็งหรือ
จุดอํอนในการท่ีจะสามารถหลีกเลี่ยงจากอุปสรรค  หรือใช๎ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยูํน้ันได๎  
ดังนั้น การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นการบริหารโดยคํานึงถึง 

1. ลักษณะการดําเนินงานขององค์กร 
2. ลักษณะธุรกิจในอนาคต 
3. สภาพแวดล๎อม 
4. การจัดสรรทรัพยากร 
5. การปฏิบัติงานให๎บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
จินตรา และ ณัฎฐพันธ์ (2547) ได๎กลําวถึง แนวคิดพื้นฐานท่ีสําคัญของการจัดการ

เชิงกลยุทธ์ คือ การกําหนดภารกิจ  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการ ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว  โดยการจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์จะมีผลตํอการดําเนินงานใน
ระยะยาว ดังนั้น องค์กรจึงต๎องมีการวางแผนการทํากิจกรรมตํางๆ  เพื่อให๎การดําเนินงานตาม
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ภารกิจบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว๎  ทั้งน้ีเพื่อให๎ตอบสนองตํอกระแสการเปลี่ยนแปลง  ซึ่ง
อาจจะเป็นอุปสรรคและบดบังโอกาสในการก๎าวหน๎าขององค์กรได๎  ฉะนั้นองค์กรจึงต๎องพิจารณา
ถึงจุดแข็งที่มีอยูํแล๎วนา  มาใช๎ให๎เป็นประโยชน์และพิจารณาถึงจุดอํอนขององค์กรเพื่อหา
แนวทางขจัดจุดอํอนเหลํานั้นเสีย  ในแนวคิดด๎านการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้นจะมีความแตกตํางไป
จากการจัดการโดยท่ัวไป  ซึ่งมักจะศึกษาถึงบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารตามกระบวนการหรือ
ขั้นตอนตํางๆ  และเน๎นหนักไปที่การจัดการและการบริหารภายในองค์กร  แตํการจัดการเชิงกล
ยุทธ์จะให๎ความสําคัญกับปัจจัยตํางๆ  โดยเฉพาะปัจจัยภายนอกองค์กร  หรือสภาวะแวดล๎อม
ภายนอกด๎าน ตํางๆ ที่เข๎ามาเกี่ยวข๎องกับการแขํงขัน  คํานึงถึงการสร๎างความได๎เปรียบในการ
แขํงขันในระยะยาว 

การจัดการกลยุทธ์ยังคํานึงถึงความความสําคัญของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียกับองค์กร  
(Stakeholders) และการจัดการเชิงกลยุทธ์ยังทําหน๎าที่ในการเชื่อมโยงประสานหนํวยตํางๆ  ใน
องค์กรให๎สามารถบริหารจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรรํวมกัน 

 
2.1.1 หลักการส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
หลักสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่จะนาไปสูํการเพิ่มโอกาสของความสําเร็จและ

ความล๎มเหลวขององค์กร 
1. การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการกําหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง ภารกิจ และวัตถุประสงค์ 

ขององค์กรธุรกิจอยํางเป็นระบบ  ดังนั้นการจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นสิ่งที่กําหนดทิศทางของ
องค์กร และชํวยให๎นักบริหารปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อม  การตระหนักถึง
ความเปลี่ยนแปลงนั้นทําให๎นักบริหารสามารถกําหนดวัตถุประสงค์และทิศทางการดําเนินงาน
อยํางเป็นรูปธรรมสอดคล๎องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงได๎ 

2. การจัดการเชิงกลยุทธ์ยังนา ไปสูํการจัดการความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  เนื่องจากมีการ
เตรียมรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงไว๎แล๎ว  ทําให๎องค์กรค๎นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด
ตํอองค์กรทํามกลางการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยตํางๆ  ที่เข๎ามาเกี่ยวข๎อง  ทั้งน้ีเนื่องจากการ
จัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการกําหนดวิธีการหรือแนวทางในการดําเนินงานและกิจกรรมตํางๆ  ของ
องค์กรเพื่อให๎บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรท่ีตั้งไว๎ได๎ 

3. การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการนําแนวทางในการดําเนินองค์กรท่ีคิดค๎นสร๎างสรรค์ขึ้น  
และนํามาประยุกต์ใช๎เพื่อให๎บรรลุเป้าหมาย  ดังนั้น ความคิดสร๎างสรรค์จึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับ
นักบริหาร 

4. การวางแผนกลยุทธ์เป็นหน๎าที่หลักของนักบริหาร  เนื่องจากต๎องวางแผนประยุกต์ใช๎  
และกําหนดทิศทางในการดาเนินงานขององค์กร  การจัดทาและปฏิบัติให๎สอดคล๎องตามแผน   
กลยุทธ์จึงมีความสําคัญโดยเฉพาะในระยะยาว  ดังนั้น ความสามารถในการกําหนดกลยุทธ์ของ
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นักบริหารและความสามารถในการควบคุมให๎การปฏิบัติเป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว๎ได๎  จะเป็นสิ่ง
สะท๎อนศักยภาพและสะท๎อนความสามารถของผู๎บริหารได๎เป็นอยํางดี 

5. การจัดการเชิงกลยุทธ์ทาให๎เกิดความได๎เปรียบในการแขํงขัน  จะชํวยสร๎าง
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการแขํงขันให๎แกํธุรกิจ  และเสริมสร๎างการพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการบริหารของนักบริหาร  รวมท้ังชํวยเตรียมความพร๎อมและพัฒนาบุคลากรที่อยูํภายใน
องค์กร  เนื่องจากการพัฒนาเชิงกลยุทธ์จะต๎องมีการสร๎างความเข๎าใจและแนวทางในการ
เตรียมพร๎อมเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นของสภาพแวดล๎อมและคูํแขํง  นอกจากนี้
แล๎วการจัดการเชิงกลยุทธ์ยังชํวยให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องในองค์กรเข๎าใจในภาพรวม โดยเฉพาะ
เป้าหมายในการดําเนินงาน ทําให๎สามารถจัดลําดับการดําเนินงานตามลําดับความสําคัญ
เรํงดํวนได๎ 

6. การจัดการเชิงกลยุทธ์ชํวยให๎การทางานเกิดความสอดคล๎องในการปฏิบัติหน๎าที่
เนื่องจากมีการกําหนดกลยุทธ์  การประยุกต์ใช๎  และการตรวจสอบควบคุมไว๎อยํางชัดเจน  ทําให๎
เกิดความเข๎าใจตรงกันและเกิดความรํวมมือ  โดยเฉพาะความเข๎าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กร  
อีกทั้งจะชํวยให๎มีการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพสอดคล๎องกับการบริหาร
องค์กรในสํวนตํางๆ 

 
2.1.2 องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบด๎วยองค์ประกอบยํอยพื้นฐาน 5 ประการ คือ 
1. การกําหนดทิศทาง (Direction Setting) 
2. การประเมินองค์การและสภาพแวดล๎อม (Environment Scanning) 
3. การกําหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) 
4. การดําเนินกลยุทธ์ (Strategy Implementation) 
5. การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) 
 
1. ก าหนดทิศทาง 
ในการกําหนดทิศทางขององค์กรจะประกอบด๎วย  การกําหนดวิสัยทัศน์  (Vision) และ

การกําหนดภารกิจ  (Mission) หรือกรอบในการดําเนินงานที่ชัดเจนจะชํวยให๎องค์กรสามารถ
กําหนดทิศทางในระยะยาว อีกทั้งยังแสดงถึงความตั้งใจในการดําเนินธุรกิจอีกด๎วย 

ภารกิจ (Mission) ในกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์นั้น  ขั้นแรกองค์กรจะต๎อง
ระบุภารกิจและเป้าหมายหลักที่สําคัญของบริษัท  ซึ่งภารกิจ หมายถึง ประกาศหรือข๎อความของ
บริษัทที่พยายามกําหนดวําจะทําอะไรในปัจจุบันและกําลังจะทําอะไรในอนาคต  องค์กรเป็น
องค์กรแบบใดและจะก๎าวไปสูํการเป็นองค์กรแบบใด  ทั้งน้ีเพื่อบรรลุสูํความเป็นเลิศเหนือคูํแขํง  
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ซึ่งโดยสํวนใหญํแล๎วข๎อความเรื่องภารกิจขององค์กรจะประกอบไปด๎วย  ข๎อความที่บํงบอกถึง
คุณคําทางปรัชญาสําคัญที่ผู๎บริหารตัดสินใจกระทํา ซึ่งแสดงถึงพันธะของบริษัทที่มีตํอเป้าหมาย
และสอดคล๎องกับคุณคําของผู๎บริหาร  นอกจากนี้แล๎วภารกิจยังจะสร๎างสภาพแวดล๎อมในการ
กําหนดกลยุทธ์อีกด๎วย 

เป้าหมาย  (Goal) คือ การบอกถึงสิ่งที่องค์กรปรารถนาให๎เกิดขึ้นในอนาคต  และ
พยายามบรรลุ โดยมีการกําหนดให๎ชัดเจน  กระชับ ตรงจุด และสามารรถวัดได๎  ทั้งน้ีการกําหนด
เป้าหมายจะมีการกําหนดให๎ชัดเจนข้ึนกวําการกําหนดภารกิจ วําจะต๎องทําสิ่งใด 

 
2.1.3 การประเมินองค์กรและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning) 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป 
เพลินทิพย์ โกเมศโสภา (2546) การดําเนินธุรกิจในปัจจุบันจะดําเนินทํามกลาง

การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภาวะแวดล๎อมตํางๆ  อยูํตลอดเวลา  ซึ่งสามารถจําแนกได๎เป็น  3 
ประการใหญํ ดังนี ้

 1) สภาพแวดล๎อมภายนอก  (External Environment) ได๎แกํ เศรษฐกิจ 
การเมือง กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม ประชากรศาสตร์  เทคโนโลยีและสภาพแวดล๎อมทาง
กายภาพ 

 2) ปัจจัยภาวะแวดล๎อมภายใน  (Internal Environment) ได๎แกํ 
สภาพแวดล๎อมจากหนํวยงานและหน๎าที่งานตํางๆ  ภายในองค์กร  เชํน ฝ่ายผลิต ฝ่ายการเงิน
การตลาดการจัดองค์กรท่ีเกี่ยวกับคุณภาพ  ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ต๎นทุน ประสิทธิภาพการผลิต  
อันกํอให๎เกิดความได๎เปรียบหรือเสียเปรียบ เชํน การแขํงขัน 

 3) ปัจจัยภาวะแวดล๎อมที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนินงานกิจการ  (Task 
Environment) ซึ่งได๎แกํ ลูกค๎า คูํแขํงขัน คนกลางทางการตลาด ผู๎จัดสํงวัตถุดิบ เป็นต๎น 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2546) นักการตลาดได๎แบํงสภาพแวดล๎อม
ออกเป็น 2 กลุํม คือ กลุํมแรกเป็นสภาพแวดล๎อมที่ควบคุมได๎  (Controllable) กลุํมที่สองเป็น
สภาพแวดล๎อมที่ควบคุมไมํได๎ (Uncontrollable) 

สภาพแวดล๎อมที่ควบคุมได๎  ได๎แกํ ปัจจัยท่ีนักการตลาดสามารถเข๎าไปกากับ
ดูแลได๎ ปัจจัยเหลํานี้จะอยูํภายใต๎การควบคุมและตัดสินใจของนักการตลาด  เชํน การกําหนด
วัตถุประสงค์ทางการตลาด  การเลือกตลาดเป้าหมาย  การจัดองค์การทางการตลาดและการ
กําหนดสํวนประสมทางการตลาด 

สภาพแวดล๎อมที่ควบคุมไมํได๎  แบํงออกเป็น  2 อยําง คือ สภาพแวดล๎อมมห
ภาคและสภาพแวดล๎อมจุลภาค 
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สภาพแวดล๎อมมหภาค  (Macro Environment) ได๎แกํ สภาวะแวดล๎อมทางด๎าน
ประชากรศาสตร์  สภาพทางเศรษฐกิจ  ทรัพยากรธรรมชาติ  เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม  ซึ่ง
อยูํภายนอกบริษัท แตํสํงผลกระทบตํอการตลาดในระยะยาว 

 
สภาพแวดล๎อมจุลภาค  (Micro Environment) ได๎แกํ สภาพภายในตัวบริษัทเอง  

ผู๎จัดจําหนํายวัสดุ สถาบันการตลาด ลูกค๎า คูํแขํงและสาธารณซ่ึงเป็นสภาพแวดล๎อมที่เกี่ยวข๎อง
กับงานในหน๎าที่ทางการตลาดอยํางใกล๎ชิด  และสํงผลกระทบโดยตรงตํอการดําเนินงานทาง
การตลาด 

2. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 
SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์  ซึ่งชํวยผู๎บริหาร

กําหนดจุดแข็งและจุดอํอนจากสิ่งแวดล๎อมภายใน  โอกาสและอุปสรรคจากสิ่งแวดล๎อมภายนอก  
ตลอดจนผลกระทบท่ีมีศักยภาพจากปัจจัยเหลํานี้ตํอการทํางานขององค์การ  จุดอํอนของ
องค์การ โอกาสจากสิ่งแวดล๎อมและอุปสรรคจากสิ่งแวดล๎อมภายนอก  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน,์  
2546) 

การวิเคราะห์สิ่งแวดล๎อมภายใน  (Internal Environment Analysis) เป็นการ
ประเมินจุดแข็ง  (Strengths) และจุดอํอน (Weakness) จากสิ่งแวดล๎อมภายในองค์การ  ได๎แกํ 
โครงสร๎างองค์การและการจัดการ นโยบาย และกลยุทธ์ของหน๎าที่ธุรกิจตํางๆ ฯลฯ 

การวิเคราะห์สิ่งแวดล๎อมภายนอก  (External Environment Analysis) เป็นการ
ประเมินโอกาส  (Opportunity) และอุปสรรค  (Threat) จากสิ่งแวดล๎อมภายนอกองค์การ  ได๎แกํ 
สิ่งแวดล๎อมทางเศรษฐกิจ  ประชากรศาสตร์  สังคม วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย สิ่งแวดล๎อม
ทางกายภาพและทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 2.1 แสดงการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
 

3. การวิเคราะห์การแข่งขันในธุรกิจโดยใช้ 5’Force Model  
Kotler (2003) กลําวถึง Five Force’s Model ของ Michael Potter ได๎อธิบาย

ถึงองค์ประกอบหลัก  5 ประการ ของสภาพแวดล๎อมเชิงการแขํงขันที่มีผลกระทบตํอการบริหาร
กิจการคือ 

 1) คู่แข่งขันรายเดิมในธุรกิจ  ตลาดสํวนน้ีไมํนําดึงดูดใจถ๎ามีคูํแขํง
จํานวนมาก  ยิ่งไมํนําดึงดูดใจถ๎าธุรกิจกําลังถดถอย ต๎นทุนคงที่เกิดขึ้นสูง  การออกจาก

จุดแข็ง (Strengths) 
ข๎อดีเดํนซ่ึงวิเคราะห์จากส่ิงแวดล๎อมภายใน 
1. จุดแข็งทางการตลาด 
    1.1 จุดแข็งในสํวนประสมทางการตลาดบริการ 
(4’Ps) 
    1.2 จุดแข็งในหน๎าที่การตลาด 
    1.3 จุดแข็งในการบริหารการตลาด 
2. จุดแข็งด๎านการเงิน 
3. จุดแข็งด๎านการผลิต 
4. จุดแข็งด๎านบุคลากร 
5. จุดแข็งด๎านอ่ืนขององค์การ 

จุดอ่อน (Weakness) 
ปัญหาหรือข๎อเสียซึ่งวิเคราะห์จากส่ิงแวดล๎อม
ภายใน 
1. จุดอํอนทางการตลาด 
    1.1จุดอํอนในสํวนประสมทางการตลาดบริการ 
    1.2 จุดอํอนในหน๎าที่การตลาด 
    1.3 จุดอํอนในการบริหารการตลาด 
2. จุดอํอนด๎านการเงิน 
3. จุดอํอนด๎านการผลิต 
4. จุดอํอนด๎านบุคลากร 
5.จุดอํอนด๎านอื่นขององค์การ 

อุปสรรค (Threat) 

ปัญหาหรืออุปสรรคซ่ึงวิเคราะห์จากส่ิงแวดล๎อม
ภายนอก 

1. ส่ิงแวดล๎อมจุลภาค 

    1.1 ลูกค๎าหรือตลาด 

    1.2 คูํแขํงขัน 

    1.3 ผู๎ขายปัจจัยการผลิต 

    1.4 คนกลาง 

2. ส่ิงแวดล๎อมมหภาค 

    2.1 ประชากรศาสตร ์

    2.2 เศรษฐกิจ 

    2.3 เทคโนโลย ี

    2.4 สังคมและวัฒนธรรม 

    2.5 การเมืองและกฎหมาย 

    2.6 ทรัพยากรธรรมชาต ิ

โอกาส (Opportunity) 

ข๎อได๎เปรียบซึ่งวิเคราะห์จากสภาพแวดล๎อม
ภายนอก 

1. ส่ิงแวดล๎อมจุลภาค 

    1.1 ลูกค๎าหรือตลาด 

    1.2 คูํแขํงขัน 

    1.3 ผู๎ขายปัจจัยการผลิต 

    1.4 คนกลาง 

2. ส่ิงแวดล๎อมมหภาค 

    2.1 ประชากรศาสตร ์

    2.2 เศรษฐกิจ 

    2.3 เทคโนโลย ี

    2.4 สังคมและวัฒนธรรม 

    2.5 การเมืองและกฎหมาย 

    2.6 ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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อุตสาหกรรมทําได๎ยาก  หรือคูํแขํงขันมีสํวนได๎เสียมาก  เงื่อนไขเหลํานี้กํอให๎เกิดสงครามราคา  
(Price War) มีการตํอสู๎กันด๎วยโฆษณาและแขํงขันกันแนะนําผลิตภัณฑ์ใหมํ  ซึ่งทําให๎ต๎นทุนของ
การแขํงขันสูงขึ้น 

 2) คู่แข่งขันที่เข้ามาใหม่  ความนําดึงดูดใจขึ้นอยูํกับความยากงํายของ
การเข๎า -ออกจากอุตสาหกรรมธุรกิจน้ันนําดึงดูดใจมากถ๎าอุปสรรคที่กีดกั้นคูํแขํงขันรายใหมํ
ไมํให๎เข๎ามามีอยูํมากและการออกไปจากธุรกิจของคูํแขํงขันทําได๎งําย  กรณีที่แยํที่สุดก็คือ
อุปสรรคในการเข๎ามามีน๎อย  แตํออกไปมีมากทําให๎กิจกรรมตํางๆ เข๎าได๎งํายเม่ืออยูํในภาวะ
เติบโต แตํกลับออกยากในภาวะถดถอย ผลก็คือ เกิดความเรื้อรังและผลตอบแทนตกต่ํา 

 3) สินค้าทดแทน  อุตสาหกรรมนั้นไมํนําเป็นท่ีดึงดูดใจ  ถ๎ามีสินค๎า
ทดแทนที่มีศักยภาพ  สินค๎าทดแทนกํอให๎เกิดข๎อจํากัดทางด๎านราคาและผลกําไร  บริษัทต๎อง
ตรวจสอบแนวโน๎มของราคาอยํางใกล๎ชิด  ถ๎ามีความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นในสินค๎า
ทดแทน จะทําให๎ราคาและผลกําไรยิ่งตกต่ําลงไปอีก 

 4) ผู้ขายปัจจัยการผลิต  อุตสาหกรรมนั้นไมํเป็นที่นําดึงดูดใจถ๎าผู๎ขาย
ปัจจัยการผลิต  (Suppliers) สามารถขึ้นราคาสินค๎าหรือลดคุณภาพสินค๎าผู๎ขาย ปัจจัยการผลิต  
(Suppliers) รวมตัวกันได๎ เมื่อสินค๎าทดแทนมีน๎อย  เมื่อสินค๎านั้นเป็นสินค๎าจําเป็น  เมื่อต๎นทุนใน
การเปลี่ยนแปลงผู๎ขายปัจจัยการผลิต (Suppliers) เกิดขึ้นสูง  และเม่ือผู๎ขายปัจจัยการผลิต  
(Suppliers) สามารถขยายตัวในแนวดิ่ง  การป้องกันที่ดีที่สุดคือ  การสร๎างความสัมพันธ์แบบ
ชนะ-ชนะ กับผู๎ขายปัจจัยการผลิต (Suppliers) หรือผู๎ขายปัจจัยการผลิต (Suppliers) หลายราย 

 5) ผู้ซ้ือ อุตสาหกรรมนั้นไมํนําดึงดูดใจถ๎าผู๎ซื้อมีอํานาจตํอรองสูง  ผู๎ซื้อมี
อํานาจตํอรองเพิ่มขึ้นเมื่อ 

  (1) ผู๎ซื้อรวมตัวกัน 
  (2) ไมํมีความแตกตํางในสินค๎า 
  (3) ต๎นทุนการเปลี่ยนแปลงของผู๎ซื้อต่ํา 
  (4) ผู๎ซื้อมีความไวตํอราคา 
  (5) เมื่อผู๎ซื้อสามารถจัดการหรือทําสินค๎าน้ันได๎เอง  เพื่อเป็นการ

ป้องกันตนเอง ผู๎ขายควรเลือกผู๎ซื้อที่มีอํานาจตํอรองน๎อยที่สุดหรือเปลี่ยนแปลงผู๎ซื้อ  การป้องกัน
ที่ดีกวําคือ การมอบข๎อเสนอที่ดีกวําให๎ผู๎ซื้อจนผู๎ซื้อมิอาจปฏิเสธได๎ 
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รูปภาพที่ 2.2 5’Force Model 
 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 

Roger D. (2001) กลําววํา พฤติกรรมผู๎บริโภค  มีความหมายกว๎างๆ วํา  หมายถึง 
การศึกษาถึงการแสดงออกของคนในฐานะผู๎บริโภคที่เกี่ยวข๎องกับการทํากิจกรรมตํางๆ คือ  การ
จัดหาการบริโภคสินค๎าและบริการตํางๆ  รวมถึงการกําจัดหรือทิ้งสิ่งที่ใช๎แล๎วนั้นด๎วย  ทั้งน้ี
การศึกษาจะมํุงสนใจท่ีจะสืบค๎นให๎ทราบเหตุผลวํา  ทําไมและเพราะอะไร  เขาจึงเลือกซื้อสินค๎า
และบริการนั้นหรือตรานั้นๆ  ทั้งน้ี เพื่อธุรกิจจะได๎นําความรู๎น้ันมาใช๎สําหรับวางกลยุทธ์การ
ดําเนินงาน เพื่อการเอาชนะใจลูกค๎าได๎อยํางมีประสิทธิภาพและได๎ผลมากยิ่งขึ้น 

Kotler (2003) ได๎กลําวถึงจุดมํุงหมายของการตลาด  คือ ต๎องการตอบสนองความ
ต๎องการของผู๎บริโภค ให๎ผู๎บริโภคได๎รับความพึงพอใจสูงสุด  การศึกษาพฤติกรรมผู๎บริโภคจึง
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการซื้อ  การใช๎ผลิตภัณฑ์ของผู๎บริโภคซึ่งจะนําไปสูํความพึงพอใจตาม
ความต๎องการทางความคิดและตามประสบการณ์ของผู๎บริโภค 

ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) กลําววํา พฤติกรรมผู๎บริโภค  (Consumer Behavior) 
คือ พฤติกรรมที่ผู๎บริโภคทําการค๎นหา  การคิด การซื้อ การใช๎ การประเมินผล  การใช๎สอย
ผลิตภัณฑ์และการบริการ  ซึ่งคาดวําจะตอบสนองความต๎องการของเขา  หรือเป็นขั้นตอนซ่ึง
เกี่ยวกับความคิดประสบการณ์  การซื้อ  การใช๎สินค๎าและบริการของผู๎บริโภคเพื่อตอบสนอง
ความต๎องการและความพึงพอใจของเขา 

2. คู่แข่งขันที่เข้ามาใหม่ 

1. คู่แข่งขันราย

เดิมในธุรกิจ 
4. ผู้ขายปัจจัยการผลิต 5. ผู้ซ้ือ 

3. สินค้าทดแทน 

อุปสรรคจากคูํแขํงขันที่เข๎ามาใหม ํอํานาจการตํอรองของผู๎

ป้อนปัจจัยการผลิต 

อุปสรรคจากสินค๎าทดแทน 
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สมจิตร ล๎วนจําเริญ (2546) กลําววํา พฤติกรรมผู๎บริโภค หมายถึง การกระทําของแตํละ
บุคคลที่เกี่ยวข๎องโดยตรงกับการได๎รับและการใช๎สินค๎าและหรือบริการทางเศรษฐกิจ  รวมถึง
กระบวนการตัดสินใจท่ีเกิดขึ้นกํอน และท่ีเป็นตัวกําหนดให๎เกิดการกระทําตํางๆ ขึ้น 

จุดเริ่มต๎นเพื่อให๎เข๎าใจพฤติกรรมของผู๎ซื้อ  คือ รูปแบบของการตอบรับตํอสิ่งเร๎า
ภายนอกสภาวะแวดล๎อมทางการตลาดจะเข๎าไปสูํภาวะจิตใจของผู๎ซื้อ  คุณลักษณะของผู๎ซื้อและ
และกระบวนการในการตัดสินใจจะนําไปสูํการตัดสินใจซ้ือ 

พฤติกรรมการบริโภคสํวนใหญํได๎รับอิทธิพลจากปัจจัย  4 ด๎าน ได๎แกํ ปัจจัยด๎าน
วัฒนธรรม  (วัฒนธรรมยํอยและชนช้ันทางสังคม ) ปัจจัยด๎านสังคม  (กลุํมอ๎างอิง  ครอบครัว  
บทบาทและสถานภาพ ) ปัจจัยสํวนบุคคล  (อายุขั้นตอนในวัฏจักรชีวิตครอบครัว  อาชีพการงาน 
สถานะทางเศรษฐกิจ  รูปแบบการดําเนินชีวิต  บุคลิกภาพและแนวคิดของตนเอง ) ปัจจัยด๎าน
จิตวิทยา (แรงจูงใจ การรับรู ๎การเรียนร๎ู ความเชื่อและทัศนคติ) 

 2.2.1 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 
โมเดลพฤติกรรมผู๎บริโภค  (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่

ทําให๎เกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์  โดยมีจุดเริ่มต๎นจากการเกิดสิ่งกระตุ๎น  (Stimulus) ทําให๎
เกิดความต๎องการ  เมื่อสิ่งกระตุ๎นน้ันผํานเข๎ามาในความรู๎สึกนึกคิดของผู๎บริโภค  (Buyer’s Black 
Box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลํองดําท่ีผู๎ผลิตหรือผู๎ขายไมํสามารถคาดคะเนได๎  ซึ่งความรู๎สึกนึกคิด
ตํางๆ จะได๎รับอิทธิพลตํางๆ ภายในใจของผู๎บริโภคแล๎ว  จะมีการตอบสนองผู๎บริโภค  (Buyer’s 
Response) หรือการตัดสินใจของผู๎บริโภค  (Buyer’s Purchase Decision) โดยการซ้ือหรือไมํ
ซื้อ 

สรุปแล๎วจุดเริ่มต๎นของโมเดลนี้อยูํที่การมีสิ่งกระตุ๎น  (Stimulus) ให๎เกิดความต๎องการ
กํอน แล๎วทําให๎เกิดการตอบสนอง  (Response) ดังนั้น โมเดลนี้จึงอาจเรียกวํา  S-R Theory ดัง
แผนภาพตํอไปนี้ 
 
              Stimulus                            Buyer’s Black Box                             Response 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 2.3 แสดงรูปแบบพฤติกรรมของผู๎บริโภคอยํางงําย หรือ S-R Theory 

 
 

สิ่งกระตุ๎นทางการตลาด

และสิ่งกระตุ๎นอื่นๆ 
การตอบสนอง 

ของผู๎บริโภค 

กลํองดําหรือความรู๎สึก

นึกคิดของผู๎บริโภค 



24 
 

1. สิ่งกระตุ้นภายนอก 
1.1 สิ่งกระตุ๎นทางการตลาด  (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งที่

ผู๎ประกอบการสร๎างขึ้นเพื่อดึงดูดผู๎บริโภคและต๎องการซื้อสินค๎าโดยใช๎สํวนประสมทางการตลาด  
(Marketing Mix) ซึ่งใช๎ในการกระตุ๎นมีดังนี ้

 (1) ผลิตภัณฑ์  ได๎แกํ  การนําเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลาย
รูปแบบที่มีคุณภาพรวมถึงคุณคําทางโภชนาการ 

 (2) ราคา ได๎แกํ การตั้งราคาสินค๎าเป็นราคาที่ผู๎บริโภคพอใจ  
และผู๎บริโภคเกิดความรู๎สึกวําราคาเป็นธรรม  รวมท้ังได๎มีการจัดลดราคาเป็นบางครั้ง  เพื่อจูงใจ
ให๎ผู๎บริโภคต๎องการซื้อ 

 (3) สถานท่ี หอพักควรให๎ความสะดวกในการคมนาคมและการ
ติดตํอกับพนักงาน 

 (4) การสํงเสริมการตลาด  ได๎แกํ การแขํงขันทําให๎เกิดการ
ดึงดูดผู๎บริโภคให๎สนใจมากขึ้น ไมํวําจะเป็นการบริการ  การแจ๎งขําวสาร  การจัดกิจกรรมทาง
สังคมตํางๆ การลดราคา ใบโฆษณาท่ีแจกตามสถานท่ีตํางๆ 

1.2 สิ่งกระตุ๎นอื่นๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ๎นความต๎องการของ
ผู๎บริโภคที่ผู๎ประกอบการไมํสามารถควบคุมได๎  อาจเป็นไปได๎ทั้งในทางที่จะสํงเสริม  หรือเป็น
อุปสรรคตํอการบริโภค เป็นต๎น 

 (1) เศรษฐกิจ เชํน ภาวะเศรษฐกิจ  อัตราดอกเบี้ย  รายได๎ของ
ผู๎บริโภค เป็นต๎น 

 (2) กฎหมาย เชํน อัตราการเพิ่มหรือลดในการจัดเก็บภาษีเงิน
ได๎หรือกฎหมายในการแบํงหอพักชาย-หญิง 

 (3) วัฒนธรรม เชํน ขนบธรรมเนียมประเพณี  อาจมีผลทําให๎
ผู๎บริโภคเกิดความต๎องการการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ภาพที่ 2.4 รูปแบบพฤติกรรมผู๎ซื้อผู๎บริโภค (Model of buyer consumer behavior) และปัจจัยท่ี

มีอิทธิพลตํอการซื้อของผู๎บริโภค (Factor influencing consumer’s buying behavior) 
 
2. กล่องด า หรือความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค 
ความรู๎สึกนึกคิดของผู๎บริโภคเปรียบเสมือนกลํองดํา  (Black Box) ซึ่งผู๎ผลิตหรือ

ผู๎ขายไมํสามารถทราบ  จึงต๎องพยายามค๎นหาความรู๎สึกนึกคิดของผู๎บริโภค  ซึ่งความรู๎สึกนึกคิด
ของผู๎ซื้อได๎รับอิทธิพลจากลักษณะของผู๎ซื้อ และกระบวนการตัดสินใจของผู๎ซื้อ 

2.1 ลักษณะของผู๎ซื้อ  (Buyer Characteristics) ลักษณะของผู๎ซื้อมี
อิทธิพลจากปัจจัยตํางๆ  คือ ปัจจัยด๎านวัฒนธรรม  ปัจจัยด๎านสังคม  ปัจจัยสํวนบุคคลและปัจจัย
ด๎านจิตวิทยา ซึ่งรายละเอียดในแตํละลักษณะจะกลําวถึงในหัวข๎อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอพฤติกรรม
ของผู๎บริโภค 

2.2 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู๎ซื้อ  (Buyer Decision Process) 
ประกอบด๎วยขั้นตอน  คือ การรับรู๎ความต๎องการ  (ปัญหา) การค๎นหาข๎อมูล  การประเมินผล

ส่ิงกระตุ๎นภายนอก (Stimulus=s) 
 

ส่ิงกระตุ๎นทาง  ส่ิงกระตุ๎นอื่น 
การตลาด  (Other Stimulus) 
(Marketing Stimulus) 
 
ผลิตภัณฑ์ เศรษฐกิจ 
ราคา เทคโนโลย ี
การจัดจําหนําย การเมือง 
การสํงเสริมการตลาด 
วัฒนธรรม 

กลํองดําหรือ
ความรู๎สึกของผู๎ซื้อ 
(Buyer’s Black Box) 

การตอบสนองของผู๎ซื้อ 
(Responses=R) 

 

การเลือกผลิตภัณฑ์ 
การเลือกตราสินค๎า 

การเลือกผู๎ขาย 

เวลาในการซื้อ 

ปริมาณการซื้อ 

เลือกของผู๎ซื้อ (Buyer’s Characteristics) 
 
ปัจจัยด๎านวัฒนธรรม (Culture) 
ปัจจัยด๎านสังคม (Social) 
ปัจจัยสํวนบุคคล (Personal) 
ปัจจัยด๎านจิตวิทยา (Psychological) 

ขั้นตอนการตัดสินใจของผู๎ซื้อ (Buyer’s Decision Process) 
 
การรับรู๎ปัญหา (Problem Recognition) 
การค๎นหาข๎อมูล (Information Search) 
การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) 
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-Purchase Behavior) 
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ทางเลือก การตัดสินใจซ้ือและพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ซึ่งรายละเอียดในแตํละกระบวนการจะ
กลําวถึงในหัวข๎อกระบวนการตัดสินใจของผู๎ซื้อ  การตอบสนองของผู๎ซื้อ  (Buyer’s Response) 
ผู๎บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตํางๆ ดังนี ้

(1) การเลือกผลิตภัณฑ์  (Product Choice) ตัวอยําง การเลือก
ผลิตภัณฑ์ ห๎องพัก มีทางเลือก คือ หอพัก บ๎านเชํา อพาร์ทเมนท์ โรงแรม 

(2) การเลือกตราสินค๎า  (Brand Choice) ตัวอยําง ถ๎าผู๎บริโภค
เลือกหอพักภายในมหาวิทยาลัยขอนแกํน  จะเลือกหอพักกาสะลอง  หอพักมอแดงเฟิร์สคลาส  
เป็นต๎น 

(3) การเลือกผู๎ขาย  (Dealer Choice) ตัวอยําง ผู๎บริโภคจะ
เลือกจากหอพักภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกํนก็ได๎ 

(4) การเลือกเวลาในการซื้อ  (Purchase Timing) ตัวอยําง 
ผู๎บริโภคจะเลือกห๎องพัก เดือน เวลาใด ก็ได๎ 

(5) การเลือกปริมาณการซื้อ  (Purchase Amount) ตัวอยําง
ผู๎บริโภคจะเลือกวําจะเชําแบบรายวัน รายเดือน 

2.2.2 ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 
การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมผู๎บริโภค  เพื่อทราบถึงลักษณะความต๎องการ

ของผู๎บริโภคทางด๎านตํางๆ  เพื่อที่จะจัดสิ่งกระตุ๎นทางการตลาดให๎เหมาะสม  งานของผู๎ขายและ
นักการตลาด ก็คือ ค๎นหาวําลักษณะของผู๎ซื้อและความรู๎สึกนึกคิดได๎รับอิทธิพลมาจากสิ่งใดบ๎าง  
ทราบความต๎องการและลักษณะของลูกค๎า เพื่อที่จะจัดสํวนประสมทางการตลาดตํางๆ  กระตุ๎น
และสนองความต๎องการของผู๎ซื้อที่เป็นเป้าหมายได๎ถูกต๎อง ลักษณะของผู๎ซื้อได๎รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยด๎านวัฒนธรรม  ปัจจัยด๎านสังคม  ปัจจัยสํวนบุคคลและปัจจัยทางด๎านจิตวิทยา  โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม  (Culture Factors) วัฒนธรรมเป็นสิ่งกําหนดความ
ต๎องการพื้นฐานและพฤติกรรมของบุคคล วัฒนธรรมแบํงออกเป็น  วัฒนธรรมพื้นฐาน  วัฒนธรรม
กลุํมและชนช้ันทางสังคม 

1) วัฒนธรรมพื้นฐาน  (Cultural) เป็นสิ่งที่กําหนดความต๎องการซื้อและ
พฤติกรรมบุคคล  เชํน คนไทยเป็นคนรักพวกรักพ๎อง  มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผํ  ชอบความโอํอํา  รัก
ความเป็นอิสระ 

2) วัฒนธรรมกลุํมยํอย  (Sub Cultural) มีรากฐานมาจากเชื้อชาติ  
ศาสนา สีผิว และภูมิภาคที่แตกตํางกัน เป็นต๎น 

3) ชั้นทางสังคม (Social Class) เป็นการจัดลา  ดับบุคคลในสังคม  จาก
ระดับสูงไประดับต่ํา  โดยใช๎ลักษณะที่คล๎ายคลึงกัน  ได๎แกํ อาชีพ รายได๎ บุคลิกลักษณะของ
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บุคคล เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการแบํงสํวนตลาด  การกําหนดตลาดเป้าหมาย  ตําแหนํง
ผลิตภัณฑ์และการจัดสํวนประสมทางการตลาด 

2. ปัจจัยด้านสังคม  (Social Class) เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข๎องในชีวิตประจําวัน
และมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการซื้อ  ลักษณะทางสังคมจะประกอบด๎วยกลุํมอ๎างอิง  ครอบครัว  
บทบาทและสถานะผู๎ซื้อ 

2.1 กลุํมอ๎างอิง (Reference Group) เป็นกลุํมท่ีบุคคลเข๎าไปเกี่ยวข๎อง  
กลุํมนี้จะมีอิทธิพลตํอทัศนคติ ความคิดเห็น และคํานิยมของบุคคล  กลุํมอ๎างอิงสามารถแบํงได๎  2 
ระดับคือ 

 
(1) กลุํมปฐมภูมิ (Primary Group) ได๎แกํ ครอบครัว เพื่อน

สนิท 
(2) กลุํมทุติยภูมิ (Second Group) ได๎แกํ กลุํมบุคคลชั้นนําใน

สังคม เพื่อนรํวมอาชีพและเพื่อนรํวมสถาบัน บุคคลกลุํมตํางๆ ในสังคม 
2.2 ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือวํามีอิทธิพลมากที่สุดตํอ

ทัศนะ ความคิด และคํานิยมของบุคคล สิ่งเหลํานี้มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมของครอบครัว 
2.3 บทบาทและสถานะ  (Roles and Statuses) บุคคลจะเกี่ยวข๎องกัน

หลายกลุํม เชํน ครอบครัว กลุํมอ๎างอิง องค์กรและสถาบันตํางๆ  บุคคลจะมีหน๎าที่และสถาบัน
แตกตํางกัน 

3. ปัจจัยส่วนบุคคล  (Personal Factors) การตัดสินใจของผู๎ซื้อได๎รับอิทธิพล
จากลักษณะสํวนบุคคลตํางๆ และสถาบันตํางๆ ได๎แกํ อายุ อาชีพ ฐานะ รายได๎ หรือโอกาสทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา รสนิยม รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพและแนวความคิดสํวนบุคคล 

4. ปัจจัยด้านจิตวิทยา  (Psychological Characteristics) การซื้อของบุคคล
ได๎รับอิทธิพลจากกระบวนการจิตวิทยา  5 อยําง คือ การจูงใจ การรับรู๎ การเรียนร๎ู ความเชื่อถือ
และทัศนคติ 

4.1 การจูงใจ  (Motivation) เป็นวิธีการชักนําพฤติกรรมบุคคล  โดย
อาศัยสิ่งจูงใจหรือสิ่งกระตุ๎นทางการตลาด  เพื่อกระตุ๎นให๎ผู๎บริโภคเกิดความต๎องการและ
ตอบสนองออกมาในรูปแบบพฤติกรรมการบริโภค 

4.2 การรับรู๎ (Perception) เป็นกระบวนการท่ีบุคคลตีความ  และรับร๎ู
ข๎อมูล เริ่มจากบุคคลได๎รับรู๎สิ่งกระตุ๎นจะเกิดจากการรับรู๎ท่ีแตกตํางกัน  ขึ้นอยูํกับลักษณะทาง
กายภาพของสิ่งเร๎าตํางๆ นั้น ความสัมพันธ์ของสิ่งเร๎ากับสิ่งแวดล๎อมในขณะน้ัน  เงื่อนไขของแตํ
ละบุคคลซึ่งแตํละบุคคลมีความต๎องการ ทัศนคติ คํานิยมและสิ่งจูงใจแตกตํางกัน 
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4.3 การเรียนร๎ู (Learning) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นผลจาก
ประสบการณ์ของบุคคล  การเรียนร๎ูของบุคคลที่จะเกิดขึ้นเม่ือบุคคลได๎รับสิ่งกระตุ๎น  และจะเกิด
การตอบสนอง 

4.4 ความเชื่อถือ  (Beliefs) เป็นความคิดซึ่งบุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต  ดังนั้นผู๎ประกอบการจะต๎องให๎ความสนใจอยําง
มากเกี่ยวกับการสร๎างภาพลักษณ์ของสินค๎าและบริการ 

4.5 ทัศนคติ (Attitude) เป็นสภาวะทางจิตใจซ่ึงแสดงถึงความพร๎อมที่
จะตอบสนองตํอสิ่งกระตุ๎น  ซึ่งเป็นการประเมินความรู๎สึกนึกคิดของผู๎บริโภคในแนวทางที่ชอบ  
ไมํชอบ พอใจหรือไมํพอใจตํอสินค๎าและบริการ  ขณะเดียวกันก็เกิดมาจากการจัดระเบียบของ
แนวความคิดที่มาจากการรับรู๎ การเรียนร๎ู การจูงใจ ความเชื่อและอุปนิสัยของผู๎บริโภค 

2.2.3 ขั้นตอนการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s Decision Process) 
1. การรับรู๎ปัญหา (Problem Recognition) เป็นการตระหนักถึงความต๎องการที่

เกิดขึ้นและยังไมํได๎รับการตอบสนองทา ให๎เกิดความเครียดและความกดดัน 
2. การค๎นหาข๎อมูล (Information Search) ถ๎าความต๎องการที่เกิดขึ้นรุนแรงและ

สามารถตอบสนองความต๎องการได๎  ผู๎บริโภคก็ตัดสินใจซ้ือ  แตํถ๎าไมํเป็นเชํนที่กลําวมา  ความ
ต๎องการก็ยังคงมีอยูํและจะถูกเก็บสะสมไว๎ในความทรงจา อาจมีการค๎นหาข๎อมูลในคร้ังตํอไป  ซึ่ง
อาจได๎มาจากแหลํงสํวนตัว  ได๎แกํ ครอบครัว  เพื่อน หรืออาจได๎มาจากแหลํงการค๎า  เชํน การ
โฆษณา พนักงานขาย การแสดงสินค๎า 

3. การประเมินผลทางเลือก  (Evaluation of Alternatives) การประเมินคําจะ
เป็นอยํางไรน้ันข้ึนอยูํกับบุคลิกภาพของผู๎บริโภค การรับรู๎ถึงความต๎องการ ตลอดจนอิทธิพลจาก
กลุํมอ๎างอิงตํางๆ ด๎วย 

4. การตัดสินใจซ้ือ  (Purchase Decision) จากการประเมินคําทําให๎ผู๎บริโภค  
สามารถจัดลําดับความสําคัญของทางเลือก  โดยทําการตัดสินใจทางเลือกที่คิดวําดีที่สุด  แตํกํอน
จะตัดสินใจอาจมีปัจจัยอื่นเข๎ามาแทรกแซงในชํวงนี้ คือ ทัศนคติของบุคคลอื่น 

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ  (Post-purchase Behavior) หลังจากการซื้อผู๎บริโภค
จะได๎รับประสบการณ์จากการซื้อ  ซึ่งอาจได๎รับความพึงพอใจหรือไมํก็ได๎  ถ๎าผู๎บริโภคมีความพึง
พอใจก็จะกลับมาซื้อซ้ําอีกและยังบอกกลําวให๎กับคนอื่นๆ ได๎ทราบถึงข๎อดีตํางๆ  ทําให๎ได๎ลูกค๎า
เพิ่มเติม แตํถ๎าผู๎บริโภคไมํพอใจก็อาจจะเลิกซื้อได๎ 

พฤติกรรมในด๎านจิตวิทยา  เป็นศาสตร์ที่พยายามเข๎าใจธรรมชาติของจิตใจ
มนุษย์และเป็นตัวกําหนดโครงสร๎างของจิตใจมนุษย์  มีนักจิตวิทยาและนักพฤติกรรมศาสตร์
หลายทํานได๎ให๎ความเห็นวํา พฤติกรรมสามารถกําหนดได๎เป็น 2 ลักษณะได๎แกํ 
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1) พฤติกรรมที่เปิดเผย  (Over Behavior) เป็นพฤติกรรมที่สามารถ
สังเกตได๎ James B. Watson กลําววํา พฤติกรรมที่เปิดเผยเป็นกิจกรรมเดียวซึ่งสามารถวัดได๎
ในทางวิทยาศาสตร์  พฤติกรรมที่เปิดเผยหรือพฤติกรรมภายนอก  (External Action) สามารถ
สังเกตได๎และงํายตํอการสังเกต  

2) พฤติกรรมที่ไมํเปิดเผย  (Covert Behavior) เป็นพฤติกรรมที่ยังไมํ
แสดงออกมาภายนอก  เป็นเหตุการณ์และกระบวนการท่ีอยูํข๎างใน  เชํน ความคิด จินตนาการ 
ความรู๎สึก ความตั้งใจ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกิดกํอนการตัดสินใจและเกิดกํอนการกระทําใดๆ  

พฤติกรรมที่ไมํเปิดเผยหรือพฤติกรรมภายใน  (Internal Action) เป็น
ความรู๎สึกนึกคิดภายในรํางกาย สามารถอธิบายพฤติกรรม  (Baldwin. 1998:4) เป็นกระบวนการ
ที่อยูํภายใต๎กระบวนการรับรู๎ (Cognitive Process) 

พฤติกรรมการรับรู๎  (Cognitive Process) เป็นพฤติกรรมที่ไมํเปิดเผย  
(Covert) และสามารถเห็นได๎จากพฤติกรรมที่ไมํเปิดเผย (Over Acts) ในภายหลังเทํานั้น  

จึงสรุปได๎วํา  พฤติกรรมที่เปิดเผยเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอก  แล๎วผําน
กระบวนการคิดและมีการตัดสินใจออกมาเป็นการกระทําแล๎ว  เชํน การตัดสินใจซ้ือสินค๎าช้ินใด
ชิ้นหนึ่งแล๎วแตํพฤติกรรมที่อยูํในกระบวนการ ซึ่งอยูํในจิตใจมนุษย์เป็นความคิดความรู๎สึกตํอสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งแตํยังไมํได๎ทําการตัดสินใจ พฤติกรรมที่ไมํเปิดเผยนี้เป็นแนวโน๎มของพฤติกรรมที่
เปิดเผย แตํยังมิได๎ทําการตัดสินใจและยังไมํได๎แสดงออกเป็นการกระทําเทําน้ัน 

 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดและการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์  
(STP Marketing) 

สํวนประสมการสํงเสริมการตลาด  (Promotional Mix) หมายถึง  เครื่องมือการ
ติดตํอสื่อสารทางการตลาดเพื่อแจ๎งขําวสาร จูงใจตลาด สร๎างทัศนคติ  และพฤติกรรมการซื้อของ
ตลาด สํวนประสมการสํงเสริมการตลาด ประกอบด๎วย 4 ประการคือ 

1. การโฆษณา 
2. การขายโดยใช๎พนักงานขาย 
3. การสํงเสริมการขาย 
4. การให๎ขําวและการประชาสัมพันธ์ 
1. การโฆษณา (Advertising) เป็นรูปแบบการเสนอขาย  ความคิด สินค๎าหรือบริการ  

โดยไมํใช๎พนักงานขาย  และต๎องมีการจํายเงินโดยผู๎อุปถัมภ์รายการ  การโฆษณาจึงมี
ลักษณะเฉพาะ  คือ เป็นการเสนอขายสินค๎าบริการ  หรือความคิดโดยการใช๎สื่อ  และต๎องการ
จํายเงินคําสื่อโดยผู๎อุปถัมภ์รายการ 
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2. การขายโดยใช๎พนักงานขาย  (Personal Selling) เป็นการติดตํอสื่อสารทางตรงแบบ
เผชิญหน๎าระหวํางผู๎ขายและลูกค๎าที่คาดหวัง  การขายโดยใช๎พนักงานขาย  ถือเป็นการ
ติดตํอสื่อสารแบบสองทาง (Two Way Communication) 

3. การสํงเสริมการขาย  (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมระยะสั้นที่ใช๎สํงเสริมการ
ขายท่ีนอกเหนือจากการโฆษณา  การขายโดยใช๎พนักงานขายและการประชามสัมพันธ์ซึ่ง
สามารถกระตุ๎นความสนใจการทดลองใช๎  หรือการซื้อของลูกค๎าขั้นสุดท๎ายหรือบุคคลอื่นใน
ชํองทางการจัดจําหนํายแตํละระดับ  หรืออาจหมายถึง  กิจกรรมระยะสั้นซ่ึงใช๎ชํวยและเสริมการ
ขายโดยใช๎พนักงานและการโฆษณา  การสํงเสริมการขายอาจใช๎รํวมกับการโฆษณา  หรือการ
ขายโดยพนักงานขาย 

4. การให๎ขําวและการประชาสัมพันธ์  (Publicity and Public Relation) การให๎ขําว เป็น
การสํงเสริมการขายโดยไมํใช๎บุคคลโดยไมํมีการจํายเงินจากองค์กรท่ีได๎รับผลประโยชน์จากการ
ให๎ขําวนั้น การประชาสัมพันธ์หมายถึง  การติดตํอสื่อสารกับกลุํมที่เป็นลูกค๎าและไมํใช๎ลูกค๎า  ซึ่ง
ประกอบด๎วย ประชาชนทั่วไป พนักงานในองค์กร ผู๎ถือหุ๎น และหนํวยราชการ  หรืออาจหมายถึง  
ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองค์กรหน่ึงเพื่อสร๎างทัศนคติที่ดีตํอองค์กร  ให๎เกิดกับกลุํมใด
กลุํมหนึ่ง การให๎ขําวจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ 

วัตถุประสงค์ของการสํงเสริมการตลาดก็คือ  กระตุ๎นความต๎องการซื้อของลูกค๎า  
(Demand) ซึ่งมี 2 ลักษณะคือ 

1. สํงเสริมหรือสนับสนุนทัศนคติเดิมท่ีดีอยูํแล๎ว ไปสูํพฤติกรรมการซื้อ 
2. เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อของตลาดเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์พื้นฐานในการส่งเสริมการตลาดมี 3 ประการคือ 
1. เพื่อแจ๎งขําวสาร  (To Inform) อาจเป็นการแนะนําสินค๎าใหมํหรืออธิบายลักษณะใหมํ

ของผลิตภัณฑ์หรือชี้แจงข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  เชํน ไดเอทโค๎ก แจ๎งวําเป็นเครื่องดื่มท่ีมี
แคลอรี่น๎อยกวําหนึ่งแคลอรี่ตํอ 100 กรัม 

2. เพื่อจูงใจ (To Persude) เป็นการช้ีจุดเดํนของสินค๎าเพื่อกระตุ๎นให๎ลูกค๎าเกิดความ
ต๎องการและเกิดการตัดสินใจซ้ือ เชํน เป๊ปซ่ี ใช๎สโลแกนวํา รสชาติของคนรํุนใหมํ 

3. เพื่อเตือนความจํา  (To Remind) เป็นการสํงเสริมให๎ลูกค๎าระลึกถึงสินค๎านั้นอยูํเสมอ  
เชํน นมตราหมีให๎พาดหัววํา เพื่อคนที่คุณรัก 

2.3.1 กระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์ (Adoption Process) 
เป็นข้ันตอนท่ีแตํละบุคคลจะมีการยอมรับหรือปฏิเสธความคิดใหมํ  ประกอบด๎วยลําดับ

ขั้นตอน คือ 
1. การรู๎จัก (Awareness) 
2. ความสนใจ (Interest) 
3. การประเมินผล (Evaluation) 
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4. การทดลอง (Trial) 
5. การตัดสินใจ (Decision) 
6. การยืนยันการตัดสินใจ (Confirmation) 
จากแนวความคิดสํวนประสมการสํงเสริมทางการตลาด พบวํา ประกอบด๎วยสํวนประสม  

4 ประการ คือ การโฆษณา การขายโดยใช๎พนักงานขาย  การสํงเสริมการขาย  และการใช๎ขําว /
การประชาสมั  พันธ์ โดยใช๎เพื่อการแจ๎งขําวสาร  จูงใจ หรือเตือนความจําให๎ระลึกถึงตราสินค๎า  
เนื่องจากการแขํงขันที่รุนแรงขึ้นไมํวําจะเป็นการเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต๎องการพื้นฐาน
หรือสนองความต๎องการด๎านจิตวิทยาของลูกค๎า  จะทําให๎ลูกค๎ามีทางเลือกใน  การใช๎บริการ  มาก
ยิ่งขึ้น  ด๎วยเหตุนี้โปรแกรมการสํงเสริมที่ดีเทํานั้นที่จะเข๎าถึงกลุํมเป้าหมายและจูงใจ
กลุํมเป้าหมายให๎เกิดความต๎องการซื้อได๎  การสํงเสริมการตลาดจะมีความจําเป็นอยํางมากใน
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา  ดังนั้นการสํงเสริมการตลาดจึงเป็นเครื่องมือที่จะสามารถกระตุ๎นให๎
ผู๎บริโภครู๎จักร๎านสินสวําง และอาจจะเพิ่มยอดลูกค๎าได๎ ฉะนั้นผู๎ศึกษาวิจัยจึงมีความจําเป็นท่ีต๎อง
อาศัยการสํงเสริมการตลาด  เข๎ามาใช๎ในการพัฒนาขีดความสามารถในด๎านการสํงเสริม
การตลาดเพื่อแก๎ไขปัญหาด๎านการตลาดของร๎านสินสวําง  คือ มีผู๎บริโภครู๎จักร๎านสินสวํางเป็น
จํานวนน๎อย เนื่องขาดการสํงเสริมทางการตลาดอยํางตํอเนื่อง  โดยแนวทางการแก๎ไขมํุงไปใน
สํวนของการให๎ขําวประชาสัมพันธ์เพื่อให๎ผู๎บริโภคร๎ูจักร๎านสินสวํางเพิ่มมากขึ้น 

สํวนประสมทางการตลาดของสินค๎านั้น โดยพื้นฐานจะมีอยู ํ4 ตัวได๎แกํ ผลิตภัณฑ์ ราคา 
ชํองทางการจัดจําหนําย  และการสํงเสริมการตลาด  แตํสํวนประสมทางการตลาดของตลาด
บริการจะมีความแตกตํางจากสํวนประสมทางการตลาดของสินค๎าทั่วไปกลําวคือ  จะต๎องมีการ
เน๎นถึงพนักงาน กระบวนการให๎บริการ และสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ  ซึ่งท้ังสามสํวนประสมเป็น
ปัจจัยหลักในการสํงมอบบริการ ดังนั้น สํวนประสมทางการตลาดของการบริการจึงประกอบด๎วย  
7Ps ได๎แกํ ผลิตภัณฑ์  ราคา ชํองทางการจัดจําหนําย  การสํงเสริมการตลาด  พนักงาน 
กระบวนการให๎บริการ และสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ ดังนี ้ 
 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 
บริการจะเป็นผลิตภัณฑ์อยํางหนึ่ง  แตํเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไมํมีตัวตน  (Intangible product) 

ไมํสามารถจับต๎องได๎  มีลักษณะเป็นอาการนาม  ไมํวําจะเป็นความสะดวก  ความรวดเร็ว  ความ
สบายตัว ความสบายใจการให๎ความเห็น  การให๎คําปรึกษา  เป็นต๎น บริการจะต๎องมีคุณภาพ
เชํนเดียวกับสินค๎า  แตํคุณภาพของบริการจะต๎องประกอบมาจากหลายปัจจัยท่ีปรกอบกัน  ทั้ง
ความรู๎ ความสามารถ  และประสบการณ์ของพนักงาน  ความทันสมัยของอุปกรณ์  ความรวดเร็ว
และตํอเนื่องของขั้นตอนการสํงมอบบริการ  ความสวยงามของอาคารสถานท่ีรวมถึงอัธยาศัย
ไมตรีของพนักงานทุกคน  บริการในธุรกิจมี  3 ประเภท ได๎แกํ บริการหลัก บริการเสริม และ
บริการอื่นๆ  ซึ่งการบริการท้ังหมดจะต๎องมีคุณภาพ  โดยท่ีบริการหลักต๎องเป็นตัวที่นํารายได๎
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หลักมาสูํธุรกิจและต๎องมีคุณภาพมากที่สุดบริการเสริมต๎องเป็นตัวเสริมบริการหลักและต๎องไมํ
ทําลายบริการหลัก บริการเสริมจะให๎บริการได๎ก็ตํอเมื่อลูกค๎ามีความพึงพอใจกับบริการหลักแล๎ว
สํวนบริการอื่นๆ ต๎องสร๎างความประทับใจและความสะดวกอยํางแท๎จริงให๎กับลูกค๎า 

 
2. ราคา (Price) 
ราคาเป็นสิ่งที่กําหนดรายได๎ของกิจการ กลําวคือ การตั้งราคาสูงก็จะทําให๎ธุรกิจมีรายได๎

สูงขึ้น การตั้งราคาต่ําก็จะทําให๎รายได๎ของธุรกิจต่ํา  ซึ่งอาจจะนําไปสูํสภาวะขาดทุนได๎  อยํางไรก็
ตามก็มิได๎หมายความวําธุรกิจหน่ึงจะตั้งราคาได๎ตามใจชอบ  ธุรกิจจะต๎องอยูํในสภาวะของการมี
คูํแขํง หากตั้งราคาสูงกวําคูํแขํงมาก  แตํบริการของธุรกิจนั้นไมได๎มีคุณภาพสูงกวําคูํแขํงมาก
เทํากับราคาที่เพิ่ม  ยํอมทําให๎ลูกค๎าไมํมาใช๎บริการธุรกิจนั้นตํอไป  หากธุรกิจตั้งราคาต่ําก็จะ
นํามาสูํสงครามราคา  เนื่องจากคูํแขํงขันรายอื่นสามารถลดราคาตามได๎ในเวลาอันรวดเร็ว  ใน
มุมมองลูกค๎า  การตั้งราคามีผลเป็นอยํางมากตํอการตัดสินใจซ้ือบริการของลูกค๎า  และราคาของ
การบริการเป็นปัจจัยสําคัญในการบอกถึงคุณภาพที่จะได๎รับ  กลําวคือ ราคาสูงคุณภาพในการ
บริการนําจะสูงด๎วยดังน้ันการท่ีธุรกิจตั้งราคาสูงก็หมายถึงลูกค๎าก็ต๎องจํายเงินไว๎สูงด๎วย  ผลที่
ตามมาคือ ลูกค๎าต๎องการเปรียบเทียบราคากับคูํแขํง  หรืออยํางน๎อยเปรียบเทียบความคุ๎มคํากับ
สิ่งที่จะได๎รับ 

 
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) 
ในการบริการนั้น สามารถให๎บริการผํานชํองทางการจัดจําหนํายได๎ 4 วิธีคือ 
1. การให๎บริการผํานร๎าน  (Outlet) การให๎บริการแบบน้ีเป็นแบบที่ทํากันมานาน  เชํน 

ร๎านตัดผม ร๎านซักรีด ร๎านให๎บริการอินเตอร์เน็ต  ให๎บริการด๎วยการเปิดร๎านค๎าตามตึกแถวใน
ชุมชนหรือในห๎างสรรพสินค๎าแล๎วขยายสาขาออกไปเพื่อให๎บริการลูกค๎าได๎สูงสุด  โดยร๎าน
ประเภทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทําให๎ผู๎รับบริการและผู๎ให๎บริการมาพบกัน  ณ สถานท่ีแหํงหนึ่งโดย
การเปิดร๎านค๎าขึ้นมา 

2. การให๎บริการถึงบ๎านลูกค๎าหรือสถานท่ีที่ลูกค๎าต๎องการ  การให๎บริการแบบน้ีเป็นการ
สํงพนักงานไปให๎บริการถึงที่บ๎านลูกค๎า  หรือสถานท่ีอื่นตามความสะดวกของลูกค๎า  เชํน การ
บริการจัดสํงอาหารตามสั่ง  การให๎บริการสํงพยาบาลไปดูแลผู๎ป่วย  การสํงพนักงานทําความ
สะอาดไปทําความสะอาดอาคาร การปรึกษาคดีถึงที่ทํางานลูกค๎า  การจ๎างวิทยากรมาฝึกอบรมที่
โรงแรมแหํงหนึ่ง  การบริการแบบน้ีธุรกิจไมํต๎อมีการจัดตั้งสํานักงานหรูหราหรือการเปิดเป็น
ร๎านค๎าให๎บริการ  สํานักงานอาจเป็นบ๎าน  หรืออาจจะมีสํานักงานแยกตํางหากแตํลูกค๎าติดตํอ
ธุรกิจด๎วยการใช๎โทรศัพท์ เป็นต๎น 



33 
 

3. การให๎บริการผํานตัวแทน การให๎บริการแบบน้ีเป็นการขยายธุรกิจด๎วยการขายแฟรน
ไชส์หรือการจัดตั้งตัวแทนในการบริการ  เชํน Mc Donald หรือ KFC ที่ขยายธุรกิจไปทั่วโลก  
บริษัทการบินไทยขายตั๋วเครื่องบินผํานบริษัททํองเที่ยว และโรงแรมตํางๆ 

4. การให๎บริการผํานทางอิเล็กทรอนิกส์  การให๎บริการแบบน้ีเป็นบริการท่ีคํอนข๎างใหมํ  
โดยอาศัยเทคโนโลยีมาชํวยลดต๎นทุนจากการจ๎างพนักงาน  เพื่อทําให๎การบริการเป็นไปได๎อยําง
สะดวกและทุกวันตลอด  24 ชั่วโมง เชํน การให๎บริการผํานเครื่องเอทีเอ็ม  เครื่องแลกเงินตรา
ตํางประเทศ  เก๎าอี้นวดอัตโนมัติ  การให๎บริการดาวน์โหลด  (Download) ข๎อมูลจากสื่อ
อินเตอร์เน็ต 

 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
การสํงเสริมการตลาดของธุรกิจบริการจะมีความคล๎ายคลึงกับธุรกิจขายสินค๎า  กลําวคือ 

การสํงเสริมการตลาดของธุรกิจบริการทําได๎ในทุกรูปแบบ  ไมํวําจะเป็นการโฆษณา  การ
ประชาสัมพันธ์ การให๎ขําวการลดแลกแจกแถม  การตลาดทางตรงผํานสื่อตํางๆ  ซึ่งการบริการท่ี
จะต๎องการเจาะลูกค๎าระดับสูง  ต๎องอาศัยการประชาสัมพันธ์  ชํวยสร๎างภาพลักษณ์  สํวนการ
บริการที่ต๎องการเจาะลูกค๎าระดับกลางและระดับลํางซ่ึงเน๎นราคาคํอนข๎างต่ํา  ต๎องอาศัยการลด
แลกแจกแถม เป็นต๎น 

 
5. พนักงาน (People) 
พนักงานจะประกอ  บไปด๎วยบุคคลทั้งหมดในองค์กรที่ให๎บริการนั้น  ซึ่งจะรวมตั้งแตํ

เจ๎าของกิจการ  ผู๎บริหาร พนักงานทุกระดับ  ซึ่งบุคคลดังกลําวทั้งหมดมีผลตํอคุณภาพของการ
ให๎บริการเจ๎าของและผู๎บริหารมีสํวนสําคัญอยํางมากในการกําหนดนโยบายในการให๎บริการ  การ
กําหนดอํานาจหน๎าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในทุ  กระดับ  กระบวนการในการ
ให๎บริการรวมถึงการแก๎ไขปรับปรุงการให๎บริการพนักงานผู๎ให๎บริการและพนักงานในสํวน
สนับสนุนพนักงานผู๎ให๎บริการเป็นบุคคลที่มีต๎องพบปะและให๎บริการลูกค๎าโดยตรง  และพนักงาน
ในการสํวนสนับสนุนก็จะทําหน๎าที่ให๎การสนับสนุนงานด๎านตํางๆ  ที่จะทําให๎การบริการน้ัน
ครบถ๎วนสมบูรณ์ 

 
6. กระบวนการให้บริการ (Process) 
กระบวนการให๎บริการเป็นสํวนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญมากต๎องอาศัย

พนักงานที่มีประสิทธิภาพหรือเครื่องมือทันสมัยในการทําให๎เกิดกระบวนการท่ีสามารถสํงมอบ
บริการที่มีคุณภาพได๎  เนื่องจากการให๎บริการโดยท่ัวไปมักจะประกอบด๎วยหลายขั้นตอน  ได๎แกํ 
การต๎อนรับ การสอบถามข๎อมูลเบื้องต๎น  การให๎บริการตามความต๎องการ  การชําระเงิน  เป็นต๎น 
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ซึ่งในแตํละขั้นตอนต๎องประสานเชื่อมโยงกันอยํางดี  หากมีขั้นตอนใดไมํดีแมํแตํขั้นตอนเดียว
ยํอมทําให๎การบริการลูกค๎าไมํเป็นที่ประทับใจ 
 

7. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) 
สิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ  ได๎แกํ อาคารของธุรกิจบริการ  เครื่องมือ และอุปกรณ์ เชํน 

เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องเอทีเอ็ม  เคาน์เตอร์ให๎บริการ  การตกแตํงสถานท่ี  ล็อบบี้ ลานจอดรถ 
สวน ห๎องน้ํา การตกแตํงป้ายประชาสัมพันธ์  แบบฟอร์มตํางๆ  สิ่งตํางๆ เหลํานี้เป็นสิ่งที่ลูกค๎าใช๎
เป็นเครื่องแทนคุณภาพของการบริการ 

กลําวคือ ลูกค๎าจะอาศัยสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพยิ่งดูหรูหราและสวยงามเพียงใด  บริการ
ก็นําจะมีคุณภาพด๎วยจากแนวคิดสํวนผสมทางการตลาดบริการ  พบวํา มีความแตกตํางจาก
สํวนผสมทางการตลาดของสินค๎า  คือ จะมีการเน๎นในเรื่องของพนักงาน  อีกทั้งสํวนผสมทาง
การตลาดจะมี  4’Ps โดยท่ีสํวนผสมทางการตลาดบริการจะประกอบไปด๎วย  7’Ps ได๎แกํ 
ผลิตภัณฑ์, ราคา, ชํองทางการจัดจําหนําย , การสํงเสริมการตลาด , พนักงาน, กระบวนการ
ให๎บริการ และสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ  ผู๎ศึกษาวิจัยได๎มีการศึกษาถึงแนวคิด  สํวนประสมทาง
การตลาดบริการเนื่องจาก  ร๎านสินสวํางเป็นธุรกิจการบริการ  โดยมํุงเน๎นในสํวนของการสํงเสริม
การตลาด ทําให๎ผู๎บริโภคร๎ูจักร๎านสินสวํางเป็นจํานวนมากขึ้น  และกระบวนการให๎บริการที่ต๎อง
อาศัยพนักงานให๎การบริการท่ีรวดเร็ว  และสะดวก รวมไปถึงสิ่งแวดล๎อมภายในร๎านให๎มีความ
สะอาด เรียบร๎อย 
 

2.3.2 การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (STP Marketing) 
การตัดสินใจนําเสนอผลิตภัณฑ์สูํตลาดไมํวําจะเป็นตลาดผู๎บริโภค  ตลาดอุตสาหกรรม  

ตลาดผู๎ขายตํอหรือตลาดรัฐบาลนั้น โดยท่ัวไปแล๎วบริษัทไมํสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความ
เหมาะสมหรือตรงกับความต๎องการของลูกค๎าในทุกตลาดได๎ เนื่องจากลูกค๎ามีจํานวนมาก  มีถิ่นที่
อยูํกระจัดกระจาย และมีลักษณะความชอบความต๎องการ และวิธีการปฏิบัติการซ้ือที่แตกตํางกัน  
โดยบริษัทจะนําเสนอผลิตภัณฑ์เข๎าสูํเฉพาะตลาดที่บริษัทชํานาญ  และเห็นโอกาสความสําเร็จ
ทางธุรกิจ เพื่อให๎บรรลุถึงวัตถุประสงค์ทางการตลาดในการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน  ซึ่งความชอบ 
ความต๎องการ  และพฤติกรรมของผู๎บริโภคมีความหลากหลาย  กลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมาย  
(Target marketing) จึงถูกนํามาใช๎ ซึ่งหมายถึง การจัดผลิตภัณฑ์และสํวนประสมทางการตลาด
ที่แตกตํางกันเพื่อสนองความต๎องการของตลาด  ที่มีลักษณะความชอบ  ความต๎องการและ
พฤติกรรมผู๎บริโภคที่แตกตํางกัน  ในการจัดสํวนประสมทางการตลาดให๎เหมาะสมกับตลาด
เป้าหมายน้ันจําเป็นต๎องเริ่มต๎นด๎วยการแบํงตลาดออกเป็นสํวนๆ  โดยอาศัยปัจจัยท่ีเกี่ยวกับ
ผู๎บริโภคหรือตลาดเป็นพื้นฐานในการแบํง  หลังจากนั้นจึงกําหนดตลาดเป้าหมาย  และกําหนด
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ตําแหนํงผลิตภัณฑ์ของบริษัทให๎มีความสอดคล๎องกับความชอบ ความต๎องการ  และพฤติติกรรม
ของตลาดที่เลือกเป็นเป้าหมายน้ัน ซึ่งกลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมายน้ี บริษัทต๎องพิจารณา 3 
ประการคือ  STP marketing ซึ่งคําวํา  STP ยํอมาจาก  Segmenting, Targeting และ 
Positioning 
 

ประการที่หนึ่ง การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation หรือ Segmenting) 
เป็นการแบํงตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหน่ึงออกเป็นตลาดยํอยๆ ที่แตกตํางกัน

ทางด๎านความชอบ  ความต๎องการ  และพฤติกรรมผู๎บริโภคในแตํละตลาดยํอยๆ  นั้น โดยอาศัย
คุณสมบัติของผู๎บริโภคหรือตลาดเป็นปัจจัยในการแบํง  ทั้งน้ีเพื่อให๎สามารถแยกตลาดออกเป็น
สํวนๆ (Market Segments) และทําให๎เห็นความเดํนชัดท่ีแตกตํางกันของคุณสมบัติ  ความชอบ 
ความต๎องการและพฤติกรรมของผู๎บริโภคที่อยูํในแตํละสํวนของตลาด  เพื่อจะได๎วางแผนและใช๎
ความพยายามทางการตลาดได๎เหมาะสมกับแตํละสํวนตลาด  ตัวอยํางเชํน  ผลิตภัณฑ์กระเป๋า  
แบํงสํวนตลาดโดยยึดเกณฑ์ เพศ วัย รายได๎ และรสนิยม เป็นพื้นฐานในการแบํงตลาดกระเป๋า 
ออกเป็นสํวนๆ (Market Segment) 

ประการที่สอง การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market targeting หรือ Targeting) 
เป็นกิจกรรมในการประเมินผลและการเลือกสํวนตลาด  (Market Segments) ที่บริษัท

เห็นวําเหมาะสมกับทรัพยากรและความชํานาญของบริษัท  ตลอดจนเป็นสํวนตลาดที่มีโอกาส
ทางการตลาด มีศักยภาพในการสร๎างยอดขายและทํากําไรให๎กับบริษัท  ตัวอยํางเชํน  ผลิตภัณฑ์
กระเป๋าของบริษัท เลือกตลาดเป้าหมายเป็นผู๎หญิง อาย ุ30 - 60 ปี รายได๎สูง และรสนิยมดี 

ประการที่สาม  การก าหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด  (Market positioning 
หรือ Positioning) 

เป็นการกําหนดตําแหนํงผลิตภัณฑ์ของบริษัทให๎เกิดขึ้นในใจของผู๎บริโภคในเชิง
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคูํแขํงขัน โดยใช๎กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดเป็นเครื่องมือใน
กระบวนการสร๎างตําแหนํงผลิตภัณฑ์  ตัวอยํางเชํน  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าของบริษัท  จะกําหนด
ตําแหนํงทางการแขํงขันสําหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท  โดยเน๎นความเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนัง
ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับมาตรฐานการสํงออก 

 
การแบ่งส่วนตลาด  (Market Segmentation) ระดับของการแบํงสํวนการตลาด  

(Levels of market segmentation) มี 6 ระดับ ดังนี ้
1. การตลาดมวลชน  (Mass marketing) เป็นการตลาดที่มํุงความสําคัญที่มีการผลิต

สินค๎าในรูปแบบเดียวกันเป็นจํานวนมาก  (Mass production) โดยนําออกวางตลาดให๎ทั่วถึง  
(Mass distribution) และสํงเสริมการตลาดอยํางมาก  (Mass promotion) โดยมองตลาดวํามี
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ความต๎องการคล๎ายคลึงกัน  เป็นแนวคิดที่มุํงความสําคัญที่การผลิต  (Production-oriented) โดย
มํุงที่จะผลิตภัณฑ์สินค๎าในรูปแบบเดียวกันจํานวนมาก เพื่อลดต๎นทุนในการผลิต 

2. การตลาดโดยมุ่งที่ส่วนของตลาด  (Segment marketing) เป็นการใช๎เครื่องมือ
การตลาดโดยมํุงที่สํวนของตลาด  (Market segment) แนวคิดนี้อาจมองวําตลาดมีความต๎องการ
ที่แตกตํางกัน บริษัทต๎องจัดผลิตภัณฑ์และสํวนประสมทางการตลาดให๎แตกตํางกันสําหรับแตํละ
ตลาดเป้าหมาย  ในกรณีน้ีจะกํอให๎เกิดข๎อได๎เปรียบกับธุรกิจ  เพราะผลิตภัณฑ์และสํวนประสม
ทางการตลาดจะสามารถสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎ดี 

3. การตลาดโดยมุ่งที่ตลาดกลุ่มเล็ก  (Niche marketing) เป็นการใช๎เครื่องมือ
การตลาดโดยมํุงที่ตลาดกลุํมเล็ก  (Niche market) ซึ่งมีความต๎องการที่เฉพาะเจาะจงเป็นกลุํมท่ี
แคบกวําสํวนของตลาด  (Marketsegment) เนื่องจากสํวนของตลาดมีขนาดใหญํจึงมีคูํแขํงขัน
มาก แตํตลาดกลุํมเล็กนี้  (Niche market) จะมีคูํแขํงขันเพียงหนึ่งรายหรือไมํกี่รายเทํานั้น  ตลาด
กลุํมเล็กจึงเป็นที่นําสนใจสําหรับบริษัทเล็ก แตํอยํางไรก็ตามบริษัทใหญํก็สามารถใช๎กลยุทธ์นี้ได๎
เชํนกัน ตลาดกลุํมเล็กสํวนใหญํจะเป็นกลุํมท่ีมีรายได๎สูง พร๎อมที่จะจํายเงินซ้ือสินค๎าราคาแพง  มี
ความต๎องการที่เฉพาะเจาะจง เชํน มีคุณภาพดีเดํนเป็นพิเศษ 

4. การตลาดท้องถิ่น  (Local marketing) เป็นการใช๎กลยุทธ์การตลาดเพื่อตอบสนอง
ความต๎องการของกลุํมลูกค๎าในท๎องถิ่น เชํน ห๎างสรรพสินค๎าแตํละสาขาจะจัดหาสินค๎า และใช๎กล
ยุทธ์การตลาดแตกตํางกัน  ธนาคารแตํละสาขาจะเน๎นกลยุทธ์การให๎บริการลูกค๎าที่แตกตํางกัน  
การตลาดท๎องถิ่นน้ีจะยึดถือลักษณะด๎านประชากรศาสตร์  (Demographics) คํานิยมและรูปแบบ
การดํารงชีวิต (Value and lifestyles) ของแตํละชุมชนหรือท๎องถิ่น เป็นหลัก 

5. การตลาดมุ่งเฉพาะบุคคล  (Individual marketing) เป็นการใช๎เครื่องมือการตลาด
โดยมํุงที่ลูกค๎ารายใดรายหน่ึง  ตัวอยํางของธุรกิจท่ีใช๎กลยุทธ์นี้คือ  บริษัทคอมพิวเตอร์มํุงขาย
ให๎กับธนาคารหรือสถาบันการศึกษาหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง  ร๎านตัดเสื้อซึ่งตัดเสื้อผ๎าสําเร็จรูป
สํงให๎ร๎านค๎าปลีกร๎านใดร๎านหน่ึงบริษัททัวร์จัดทํองเที่ยวให๎กับครอบครัวหรือนักศึกษากลุํมใด
กลุํมหนึ่ง กลยุทธ์นี้อาจจะเรียกวํา การตลาดมํุงเฉพาะกลุํมลูกค๎า  (Customized marketing) หรือ 
การตลาดมํุงเฉพาะบุคคล  (One-to-one marketing) หรือ การตลาดหนึ่งสํวนตลาด  (Segments 
of one) 

6. การตลาดที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบตัวเอง  (Self-marketing) เป็นการตลาดที่ลูกค๎า
ชํวยตัวเองในการซื้อสินค๎า ซึ่งผู๎บริโภคแตํละรายต๎องใช๎ความรับผิดชอบมากขึ้นในการพิจารณา
ผลิตภัณฑ์และตราสินค๎า  เชํน การซื้อผํานอินเตอร์เน็ต  การสั่งซื้อสินค๎าทางโทรศัพท์  การสั่งซื้อ
ทาง Fax หรือ E-mail การสั่งซื้อสินค๎าทางจดหมาย ฯลฯ 
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2.3.3 รูปแบบของการแบ่งส่วนตลาด (Patterns of market segmentation) 
การแบํงสํวนตลาดตามหลักประชากรศาสตร์ท่ีแตกตํางกัน  (เชํน รายได๎ อายุ ที่อยูํ

อาศัย) จะแบํงตลาดแบบใดนั้นจะต๎องพิจารณาถึงความชอบ  ความต๎องการความพอใจ  และ
พฤติกรรมของตลาดที่มีตํอผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด๎วย 3 แบบ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1. ความชอบเหมือนกัน  (Homogeneous preferences) คือการที่ผู๎บริโภคทุกคนใน
ตลาดนั้นมีความชอบ  ความต๎องการ  ความพอใจ และพฤติกรรมทางการตลาดที่ไมํแตกตํางกัน  
สํงผลให๎ผลิตภัณฑ์ที่ผู๎บริโภคในตลาดนี้มีความต๎องการ จึงมีคุณสมบัติตํางๆ ที่คล๎ายคลึงกัน 

2. ความชอบกระจัดกระจาย (Diffused preferences) ผู๎บริโภคแตํละคนมีพฤติกรรม
ทางการตลาดความชอบ  ความต๎องการ  เกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แตกตํางกันอยํางมาก  
ในกรณีน้ีโดยท่ัวไปผู๎ผลิตจะเลือกนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน  เพราะจะเป็นที่ยอมรับของ
คนสํวนใหญํ  สําหรับคูํแขํงขันท่ีเข๎ามาในตลาดอาจจะกําหนดตําแหนํงผลิตภัณฑ์ใกล๎เคียงกับ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรืออาจกําหนดในตําแหนํงที่มีคูํแขํงขันน๎อย 

3. ความชอบเป็นกลุ่มหลายกลุ่ม  (Clustered preferences) มีลักษณะคล๎ายกับกรณี
แรก แตํความชอบความต๎องการที่เหมือนกันน้ันถูกแบํงออกเป็นกลุํมๆ อยํางชัดเจน ธุรกิจจะเข๎า
สูํตลาดโดยมีทางเลือก 3 ทาง คือ 

3.1 เลือกตาแหน่งศูนย์กลางโดยการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานท่ัวไป  
โดยคาดวําจะได๎การยอมรับจากทุกกลุํม  ซึ่งเหมาะกับการใช๎นโยบายการตลาดที่ไมํแตกตํางกัน  
(Undifferentiated marketing) 

3.2 เลือกตาแหน่งในส่วนตลาดที่ใหญ่ที่สุดส่วนเดียว  โดยใช๎นโยบาย
การตลาดแบบรวมกําลังหรือมุํงเฉพาะสํวน (Concentrated marketing) 

3.3 เลือกทั้ง 3 กลุ่ม โดยเสนอสํวนประสมทางการตลาด  3 ชุดให๎เหมาะสมกับ
แตํละกลุํมเป้าหมายโดยใช๎นโยบายการตลาดที่แตกตํางกัน (Differentiated marketing) 

 
2.3.4 หลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภค  (Bases for segmenting 

consumer markets) 
ตัวแปรที่สําคัญๆ  ที่ถือเป็นหลักเกณฑ์ในการแบํงสํวนตลาด  เชํน  ลักษณะ

ประชากรศาสตร์ของผู๎ซื้อลักษณะตัวแปรทางภูมิศาสตร์  ประชากรศาสตร์  จิตวิทยาและ
พฤติกรรมผู๎บริโภคซึ่งใช๎เป็นหลักเกณฑ์ในการแบํงสํวนตลาดผู๎บริโภค  โดยตัวแปรเหลํานี้
สามารถจัดกลุํมออกเป็น 2 กลุํม คือ 

1. ลักษณะของผู๎บริโภค (Consumer characteristic) 
2. การตอบสนองของผู๎บริโภค (Consumer response) 
และแบํงออกเป็น 4 เกณฑ ์คือ 
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1. ภูมิศาสตร์ (Geographic) 
2. ประชากรศาสตร์ (Demographic) 
3. จิตวิทยา (Psychographic) 
4. พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioristic) 
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 
1. การแบ่งส่วนตลาดทางภูมิศาสตร์  (Geographic segmentation) ในกรณีน้ีตลาด

จะถูกแบํงออกตามสถานท่ีที่แตกตํางกัน  เชํน ประเทศ รัฐ จังหวัด อําเภอ ท๎องถิ่น หรือหมูํบ๎าน 
บริษัทต๎องระลึกถึงการใช๎กลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกตํางกันตามที่ตั้งของตลาด  โดยคํานึง
ลักษณะและพฤติกรรมของแตํละบุคคลในแตํละเขตภูมิศาสตร์น้ัน 

2. การแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร์  (Demographic segmentation) การ
แบํงสํวนตลาดตามปัจจัยทางประชากรศาสตร์  ได๎แกํ อายุ เพศ ขนาด ครอบครัว  รายได๎ 
การศึกษา  อาชีพ วัฏจักรชีวิตครอบครัวศาสนา  เชื้อชาติ  ตัวแปรทางประชากรศาสตร์เป็น
หลักเกณฑ์ที่ใช๎กันแพรํหลายมานาน  เนื่องจากชํวยให๎เห็นถึงกลุํมตลาดที่สําคัญ  เนื่องจากความ
ต๎องการของผู๎บริโภคหรืออัตราการใช๎ผลิตภัณฑ์  จะมีความเกี่ยวข๎องอยํางสูงกับตัวแปรทาง
ประชากรศาสตร์ ซึ่งตัวแปรทางประชากรศาสตร์วัดได๎งํายมากกวําตัวแปรอื่นๆ 

3. การแบ่งส่วนตลาดตามหลักจิตวิทยา  (Psychographic segmentation) จะใช๎
หลักเกณฑ์ตามความแตกตํางกันของการดํารงชีวิต  หรืออาจใช๎ความแตกตํางกันของ
บุคลิกลักษณะ เป็นตัวแบํงสํวนตลาด 

4. การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรม  (Behavioristic segmentation) การแบํงตาม
พฤติกรรมโดยใช๎หลักเกณฑ์ความรู๎  ทัศนคติ การใช๎ผลิตภัณฑ์  หรือการตอบสนองตํอคุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ หรือโอกาสในการซื้อผลิตภัณฑ์  นักการตลาดเชื่อวําตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์  
เป็นจุดเริ่มต๎นท่ีสําคัญในการแบํงสํวนตลาด 

 
2.3.5 ประสิทธิผลของการแบ่งส่วนตลาด (Effective segmentation) 
เมื่อกําหนดวําตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์มีการแบํงสํวนตลาดตามเกณฑ์ใดแล๎ว  

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของการแบํงสํวนตลาด มีดังนี ้
1. ปรากฏชัดและวัดออกมาได้  (Measurable) เมื่อทําการแบํงสํวนตลาดแล๎วได๎สํวน

ตลาดยํอยที่สามารถวัดขนาดและอํานาจในการซื้อของแตํละสํวนตลาดได๎ 
2. ตลาดมีขนาดใหญ่พอเพียง  (Substantial) เมื่อทําการแบํงสํวนตลาดแล๎วได๎สํวน

ตลาดยํอยที่มีขนาดความต๎องการที่สามารถสร๎างยอดขายและกําไรได๎มากพอ 
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3. สามารถที่จะเข้าถึงได้  (Accessible) เมื่อทําการแบํงสํวนตลาดแล๎วได๎สํวนตลาด
ยํอยที่บริษัทสามารถเข๎าถึงและตอบสนองความต๎องการของตลาดได๎ 

4. สามารถดาเนินการได้  (Actionable) เมื่อทําการแบํงสํวนตลาดแล๎วได๎สํวนตลาด
ยํอยที่บริษัทสามารถใช๎โปรแกรมการตลาด จูงใจตลาดเป้าหมายยํางได๎ผล 

5. มีลักษณะแตกต่าง  (Differentiable) เมื่อทําการแบํงสํวนตลาดแล๎วได๎สํวนตลาด
ยํอยที่ลูกค๎ามองเห็นความแตกตํางของผลิตภัณฑ์และสํวนประสมการตลาดที่แตกตํางจากคูํ
แขํงขัน สามารถตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าให๎เกิดความพึงพอใจได๎ 

 
2.3.6 การก าหนดหรือเลือกตลาดเป้าหมาย (Market Target) 
การเลือกตลาดเป้าหมายมี 2 ขั้นตอน ได๎แกํ 
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินส่วนตลาด  (Evaluating the market segment) การศึกษา

สํวนตลาด 3 ด๎าน คือ ขนาดและความเจริญเติบโตของสํวนตลาด  ความสามารถจูงใจสํวนตลาด  
วัตถุประสงค์และทรัพยากรของบริษัท  การศึกษา 3 ด๎านน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อเลือกสํวนตลาดที่
เหมาะสมเป็นเป้าหมายตํอไป 

1.1 ขนาดและความเจริญเติบโตของส่วนตลาด  (Segment size and growth) ใน
ที่น้ีจะคาดคะเนยอดขายและการเพิ่มขึ้นของยอดขาย  ตัวอยําง การคาดคะเนนํ้ายาล๎างจาน  ถ๎า
คาดคะเนวําตลาดมีขนาดใหญํและเจริญเติบโตพอสมควรเม่ือขายแล๎วจะมีกําไรจาดสํวนตลาด
นั้น ก็ถือวําเป็นเกณฑ์ที่ตลาดนั้นผํานตามเกณฑ์ที่ 1.1 และพิจารณาประเด็นอื่นตํอไป 

1.2 ความสามารถในการจูงใจโครงสร้างส่วนตลาด  (Segment structural 
attractiveness) เป็นการพิจารณาวําสํวนตลาดนั้นสามารถเข๎าถึงและตอบสนองความต๎องการ
ของตลาดนั้นได๎หรือไมํ 

1.3 วัตถุประสงค์และทรัพยากรของบริษัท  (Company objectives and 
resources) แม๎วําความเจริญเติบโตของตลาด  และความสามารถจูงใจตลาดจะเป็นที่นําพอใจ  
แตํถ๎าขัดแย๎งกับวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีอุปสรรคด๎านความชํานาญหรือทรัพยากรไมํ
เพียงพอ ก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นจากการเลือกสํวนตลาดนั้น 

 
ขั้นตอนที่ 2 การเลือกส่วนตลาด  (Selecting the market segment ) จาการที่

ประเมินสํวนของตลาดที่เหมาะสมในข๎อหนึ่งแล๎ว  บริษัทอาจเลือกหนึ่งสํวนตลาดหรือหลายสํวน
เป็นเป้าหมาย โดยมีวิธีเลือก ดังนี ้

2.1 การตลาดที่ไม่แตกต่างหรือการตลาดที่เหมือนกัน  (Undifferentiated 
marketing) เป็นกลยุทธ์การตลาดที่เสนอผลิตภัณฑ์หนึ่งรูปแบบโดยมองวําตลาดมีความ
ต๎องการเหมือนๆ  กัน บริษัทจะพยายามออกแบบผลิตภัณฑ์และวางโครงการทางการตลาดที่
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ดึงดูดใจผู๎ซื้อให๎มากที่สุด  ทั้งน้ีขึ้นอยูํกับการเพิ่มขึ้น  การเพิ่มชํองทางการจําหนํายและการ
โฆษณาหลายๆ  ด๎าน จะให๎แนวความคิดอยํางแพรํหลายเพื่อทําให๎เกิดภาพลักษณ์ที่ดีตํอ
ผลิตภัณฑ์ แม๎วําผลิตภัณฑ์จะมีความแตกตํางกันจริงหรือไมํก็ตาม  จะทําให๎สินค๎าของบริษัท
แตกตํางจากสินค๎าของคูํแขํงขัน  ตัวอยํางของการตลาดแบบน้ี  ได๎แกํ สปอนเซอร์  ลูกขนไกํ 
น้ําแข็งยูนิค น้ําดื่มไบเลํย์ สบูํนกแก๎ว 

2.2 การตลาดที่ต่างกันหรือการตลาดมุ่งต่างส่วน  (Differentiated marketing) ใน
กรณีน้ีบริษัทจะเลือกดําเนินการในสํวนตลาดมากกวํา  1 สํวน โดยออกแบบผลิตภัณฑ์  และสํวน
ประสมทางการตลาดให๎ตํางกันตามความเหมาะสม กับแตํละสํวนตลาดนั้น  บริษัทสํวนใหญํจะใช๎
กลยุทธ์นี้ 

2.3 การตลาดแบบรวมกา  ลัง หรือการตลาดมุ่งเฉพาะส่วน  (Concentrated 
marketing) เป็นการเลือกสํวนตลาดเพียงสํวนเดียว  (Single segment) ในหลายสํวนตลาดเป็น
เป้าหมายแล๎วใช๎กลยุทธ์การตลาดเพื่อสนองความต๎องการในตลาดนั้น 

 
2.3.7 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) 
ตําแหนํงผลิตภัณฑ์ (Product Position) หมายถึง การรับรู๎ของผู๎บริโภคในเชิงความรู๎สึก

นักคิดหรือทัศนคติตํอสินค๎าหรือบริการขององค์กรเม่ือเปรียบเทียบกับสินค๎าหรือบริการของคูํ
แขํงขันเป็นกระบวนการทางการตลาดเพื่อสร๎างและรักษาแนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ
ธุรกิจให๎เกิดขึ้นในจิตใจของลูกค๎าเมื่อเทียบกับตราสินค๎าของคูํแขํงขันซึ่งต๎องอาศัยกระบวนการ
สื่อสารทางการตลาดโดยการดึงจุดเดํนที่เป็นเอกลักษณ์  (Unique Selling Proposition : USP) 
มาใช๎ในการสื่อสารตอกย้ําให๎เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่เป็นที่จดจําและโดดเดํนเม่ือผู๎บริโภคนึกถึง
ผลิต ภณั ฑ์ของบริษัทในเชิงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคูํแขํง  โดยการกําหนดตําแหนํง
ผลิตภัณฑ์นั้นอาจสามารถทําได๎โดย 

1. การกําหนดตําแหนํงผลิตภัณฑ์ตามคุณลักษณะภายนอกที่สังเกตเห็นได๎ของ
ผลิตภัณฑ์ เชํน ขนาดความเกําแกํของตรายี่ห๎อ 

2. การกําหนดตําแหนํงผลิตภัณฑ์ตามผลประโยชน์ที่ลูกค๎าจะได๎รับ 
3. การกําหนดตําแหนํงผลิตภัณฑ์ตามคุณลักษณะของลูกค๎า 
4. การกําหนดตําแหนํงผลิตภัณฑ์ตามความเหนือกวําในเชิงเปรียบเทียบกับคูํแขํงขัน 
5. การกําหนดตําแหนํงผลิตภัณฑ์ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ 
6. การกําหนดตําแหนํงผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติ คุณภาพ และราคา ของผลิตภัณฑ์ 
 
จากแนวความคิดการแบํงสํวนตลาด  การเลือกตลาดเป้าหมาย  การวางตําแหนํง

ผลิตภัณฑ์ (STP Marketing) แบํงออกเป็น 3 ประการ ได๎แกํ 
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1. การแบํงสํวนตลาด  เป็นการแบํงสํวนตลาดของผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหน่ึงออกเป็น
ตลาดยํอยที่แตกตํางกันไป โดยอาศัยพฤติกรรมผู๎บริโภคในการแบํง 

2. การเลือกตลาดเป้าหมายใช๎สําหรับเลือกสํวนตลาดที่เห็นวําเหมาะสมสามารถแขํงขัน
ได๎ มีปัจจัยหลายด๎านท่ีเอื้อตํอการดําเนินธุรกิจ และ 

3. การวางตําแหนํงผลิตภัณฑ์  ซึ่งจะต๎องคํานึงถึงกลุํมผู๎บริโภคเป้าหมายโดย
เปรียบเทียบกับคูํแขํงขัน และใช๎กลยุทธ์การสํงเสริมการตลาดเป็นเครื่องมือในการวางตําแหนํงผู๎
ศึกษาวิจัยได๎นําทฤษฏีมาประยุกต์ใช๎  คือ การศึกษาถึงการแบํงสํวนตลาด  กลุํมเป้าหมาย  และ
การกําหนดตําแหนํงของผลิตภัณฑ์จําเป็นในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร๎างความ
ได๎เปรียบตํอคูํแขํงขัน  โดยเฉพาะธุรกิจบริการอยํางร๎านสินสวําง  ดังนั้น ผู๎ศึกษาวิจัยจึงได๎นํา
แนวคิดในการแบํงสํวนตลาดเพื่อให๎ทราบถึงกลุํมลูกค๎าเป้าหมาย  และจัดทําสื่อให๎เข๎าถึงกลุํม
ผู๎บริโภคของร๎านสินสวําง 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกที่อยู่อาศัยและพฤติกรรมการอยู่อาศัย  

2.4.1 กระบวนการซ้ือที่อยู่อาศัย 
บัณฑิต จุลาลัย (2551: 26-28) ได๎กลําวถึงกระบวนการซื้อที่อยูํอาศัยวํา  กระบวนการ

ซื้อที่อยูํอาศัยจะยาวนานกวําการบริโภคสินค๎าประเภทอื่นอีกทั้งเป็นการตัดสินใจอยํางรอบคอบ  
ผํานขั้นตอนตํางๆ  ยาวนานสี่ขั้นตอน  คือ ตระหนักร๎ู รวบรวบข๎อมูล  ประเมินทางเลือก  และ
ตัดสินใจ 

1. ตระหนักร๎ู 
ความอยาก (Wants) ซื้อที่อยูํอาศัยนั้นมีอยูํตลอดเวลา  แตํจะเปลี่ยนเป็นความ

ต๎องการ (Needs) ซื้อที่อยูํอาศัยเมื่อผู๎บริโภคมีความจําเป็นหรือตระหนักร๎ู  โดยจะเกิดขึ้นเม่ือมี
ปัญหาท่ีอยูํอาศัยที่มาจากสาเหตุทางด๎านกายภาพ  ได๎แกํ ที่อยูํอาศัยแบบเดิมคับแคบ  สภาพ
ทรุดโทรมจนยากที่จะซํอมแซมหรือตํอเติมได๎  มีปัญหาสภาพแวดล๎อม  เชํน น้ําทํวม มลภาวะ 
ฯลฯ รวมท้ังความปลอดภัยในทรัพย์สินเนื่องจากโจรภัยหรืออัคคีภัย  ในขณะท่ีสาเหตุทางด๎าน
สังคมจะไมํเป็นปัญหาเนื่องจากเป็นเพียงความรู๎สึก  เชํน เมื่อหนุํมสาวเริ่มสร๎างครอบครัวจึง
ต๎องการความเป็นอิสระหรือความเป็นสํวนตัว  หรือเม่ือเข๎าสูํวัยชรา  สภาพที่อยูํอาศัยเดิมไมํ
เหมาะสมกับอายุและกิจกรรมในวัย  รวมท้ังสภาพปัญหาจราจรท่ีมีผลตํอชีวิตประจําวันในการ
เดินทางไปทํางานหรือไปศึกษาเลําเรียนก็เป็นปัจจัยหน่ึงในการตระหนักร๎ูเชํนกัน 

ปัจจัยดังกลําวมีสํวนผลักดันให๎เกิดความตระหนักร๎ูในการซื้อที่อยูํอาศัย  เป็นจุด
เปลี่ยนระหวํางผู๎ที่ต๎องการซื้อที่อยูํอาศัยทั่วไป  และผู๎ที่ต๎องการซื้อที่อยูํอาศัยจริง  เมื่อการ
ตระหนักร๎ูที่จะซ้ือที่อยูํอาศัยมาจากหลายสาเหตุ  การตัดสินใจจึงทําได๎ยากและต๎องใช๎เวลา
ยาวนานถึงสามปีภายในระยะดังกลําว  ผู๎ซื้อที่อยูํอาศัยจะเริ่มสนใจเร่ืองที่อยูํอาศัยมากขึ้น  
ค๎นคว๎าหาข๎อมูลเกี่ยวกับที่อยูํอาศัย  ติดตามโครงการพัฒนาหรือผู๎ประกอบการอสังหาริมทรัพย์
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ตามสื่อตํางๆ  ศึกษาการกํอสร๎างและตกแตํงจากนิตยสารตกแตํงบ๎านและนิตยสารที่อยูํอาศัย  
หรือแม๎แตํงานมหกรรมที่อยูํอาศัย  หากมีโอกาสจะสํารวจบ๎านญาติมิตร  คนร๎ูจัก  ประเมิน
สถานภาพของตนเองและครอบครัวในด๎านตํางๆ  คาดการณ์หรือวางแผนชีวิตตํอไปในอนาคต  
แลกเปลี่ยนความคิด  ระดมสมอง โต๎แย๎ง ในหมํูผู๎ที่เกี่ยวข๎องและหาผู๎สนับสนุนทางการเงิน  การ
ซื้อที่อยูํอาศัยนอกจากสามีภรรยาแล๎วยังรวมถึงบุตรหลาน บิดา มารดา ญาติ พี่น๎อง และเพื่อนผู๎
ซื้อที่อยูํอาศัยจะใช๎เวลาพิจารณาแยกแยะประเด็นตํางๆ  จนสามารถสรุปแนวทางการซ้ือที่อยูํ
อาศัยท่ีชัดเจน  ซึ่งเป็นไปตามข๎อจํากัดของหน๎าที่การงาน  สถานะทางการเงิน  และสถานภาพ
ครอบครัว 

2. รวบรวมข๎อมูล 
แม๎วําผู๎ซ้ือที่อยูํอาศัยจะได๎รวบรวมและพิจารณาข๎อมูลเกี่ยวกับที่อยูํอาศัยมา

บ๎างแล๎ว แตํสํวนใหญํข๎อมูลทั่วไปไมํเฉพาะเจาะจง  ดังนั้น ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการรวบรวมข๎อมูล
เชิงลึกลงไปในรายละเอียด  อยํางเชํนในเร่ืองรูปแบบ  แม๎ผู๎ซ้ือจะตัดสินใจแล๎ววําจะเลือกที่อยูํ
อาศัยแบบบ๎านเดี่ยว บ๎านแถวหรือทาวน์เฮาส์  ห๎องชุดพักอาศัยหรือคอนโดมิเนียม  ตามเงื่อนไข
เรื่องจํานวนผู๎อยูํอาศัย ที่ตั้งในเมืองหรือชานเมือง  และงบประมาณที่มีอยูํ  แตํในขั้นตอนน้ีจะเป็น
การรวบรวมข๎อมูลเฉพาะบ๎านแบบใดแบบหน่ึงเทําน้ันเชํนเดียวกับเรื่องทําเล  ตามเงื่อนไข
สถานท่ีทํางาน โรงเรียน บ๎านของบิดามารดา พี่น๎อง ญาติมิตร ราคาตามเงื่อนไขเงินออม  รายได๎
ที่ได๎รับในปัจจุบัน หรือความสามารถในการผํอนสํงตํอไปในอนาคต 

โดยท่ัวไปกลุํมรวบรวมข๎อมูลจะใช๎เวลาประมาณหนึ่งปี  แหลํงข๎อมูลสําคัญ  
ได๎แกํนิตยสารที่อยูํอาศัยหรือนิตยสารตกแตํงบ๎าน  งานมหกรรมที่อยูํอาศัย  การประชุมสัมมนา
เกี่ยวกับที่อยูํอาศัย  ตลอดจนข๎อมูลจากทางราชการได๎แกํ  ผังเมือง แผนพัฒนาตํางๆ  เอกสาร 
งานวิจัย หนังสือและจากผู๎ที่มีความรู๎ทางด๎านนี้  รวมท้ังการหาข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่กําลัง
ได๎รับความนิยมมากขึ้นเน่ืองจากสะดวกประหยัด และสอดคล๎องกับพฤติกรรมของคนรํุนใหมํ 

3. ประเมินทางเลือก 
ผู๎ซื้อที่อยูํอาศัยจะใช๎เวลาในชํวงสามถึงหกเดือนสํารวจโครงการตํางๆ  ที่อยูํใน

ทิศทางหรือบริเวณใกล๎เคียงกัน  ระดับราคาและรูปแบบใกล๎เคียงกัน  ที่สําคัญเป็นการตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริงกับข๎อมูลที่ได๎มากํอนหน๎านี้  อีกทั้งพิจารณาในรายละเอียดมากขึ้น  เริ่มตั้งแตํทําเล  
เชํนเส๎นทางคมนาคมหลัก  ปริมาณการจราจร  ถนนสายหลักของโครงการ  ทางเข๎าออกโครงการ  
บริการขนสํงมวลชนหรือสาธารณะ  ฯลฯ สภาพแวดล๎อมบริเวณโดยรอบและสิ่งอํานวยความ
สะดวก เชํนตลาด ศูนย์การค๎า โรงพยาบาล  โรงเรียน ฯลฯ โครงการ เชํน ขนาด ผังบริเวณ 
เพื่อนบ๎าน งานบริการระบบรักษาความปลอดภัย  พื้นที่สํวนกลาง  สนาม ฯลฯ ตัวบ๎าน เชํน 
รูปแบบ พื้นที่ใช๎สอย วัสดุคุณภาพ ฯลฯ ผู๎ประกอบการ  เชํน ชื่อเสียง ความนําเชื่อถือ  การ
ให๎บริการหลังการขาย  ฯลฯ และการตลาด  เชํน ระดับราคา ยอดเงินดาวน์  อัตราดอกเบี้ย  
สถาบันการเงิน รายการพิเศษ ฯลฯ ปัจจุบันตลาดบ๎านพร๎อมโอนหรือบ๎านพร๎อมอยูํเพิ่มมากขึ้น 
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ผู๎ประเมินทางเลือกจึงมีโอกาสพิจารณาบ๎านตัวอยํางหรือบ๎านที่สร๎างเสร็จอยําง
ละเอียดกํอนตัดสินใจผู๎ประเมินทางเลือกจะเข๎าเย่ียมชมสามถึงหกโครงการ  เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบ และจะเข๎าตรวจสอบซ้ําสองถึงสามครั้งสําหรับโครงการท่ีพอใจจนกวําจะได๎คําตอบ
เป็นท่ีพอใจกับทุกฝ่ายโดยท่ัวไปในขั้นตอนน้ี  หากฝ่ายหญิงไมํมีงานประจําจะเป็นผู๎สํารวจ
รวบรวมข๎อมูลในชํวงต๎น สํวนฝ่ายชายและผู๎สนับสนุนทางการเงินจะรํวมพิจารณาในชํวงหลัง 

ชํวงเวลาวันหยุดและวันที่สภาพอากาศแจํมใสจะมีสํวนผลักดันให๎เกิดการเดิน
ทางเข๎าเยี่ยมชมโครงการตํางๆ  แตํมีไมํน๎อยท่ีผู๎ประเมินทางเลือก  เลือกไปชมโครงการในเวลา
ที่ดินฟ้าอากาศแปรปรวน  น้ําทํวมขัง เพื่อตรวจสอบข๎อมูลอยํางแท๎จริง  ป้ายโฆษณาขนาดใหญํ  
ตามเส๎นทางดํวนหรือถนนสายหลัก  จึงเป็นสิ่งสําคัญชํวยนําทางไปสูํโครงการตํางๆ  ในขณะท่ี
สภาพโครงการบ๎านตัวอยํางหรือบ๎านที่กําลังกํอสร๎าง  เอกสารประกอบการขายท่ีมีรายละเอียด
ข๎อมูลตํางๆคําอธิบายจากพนักงานขาย พนักงานรักษาความปลอดภัย ผู๎ที่อาศัยในโครงการหรือ
ใกล๎เคียง แม๎แตํคนงานกํอสร๎างล๎วนเป็นแหลํงข๎อมูลสําคัญ  และมีผลในการเปรียบเทียบหรือการ
ประเมินทางเลือกหรือการเปรียบเทียบข๎อมูลระหวํางโครงการโดยเฉพาะทางด๎านการตลาดและ
การเงินนั้น การสอบถามเจ๎าหน๎าที่ในงานมหกรรมที่อยูํอาศัย  ชํวยลดเวลาและการเดินทางไปถึง
ตัวโครงการจริง  อีกทั้งสะดวกในการซักถามเจ๎าหน๎าที่ในเวลาเดียวกัน  จนสามารถตัดสินใจได๎
ทันท ี

4. ตัดสินใจซ้ือ 
การตัดสินใจซ้ือจะเกิดขึ้นเม่ือผู๎ซื้อที่อยูํอาศัยผํานขบวนการมาแล๎วสามขั้นตอน  

โดยในขั้นตอนน้ีผู๎ซื้อที่อยูํอาศัยมีข๎อมูลมากพอพร๎อมตัดสินใจแล๎ว  หากสํวนใหญํยังกังวลใจไมํ
กล๎าตัดสินใจ ด๎วยเหตุผลสํวนตัวหรือมีปัจจัยลบมากระทบจิตใจ  เชํน แนวโน๎มเศรษฐกิจ  สภาวะ
ทางการเมืองของประเทศ เหตุการณ์ตํางๆ  ในสังคม อุบัติภัยตํางๆ  ฯลฯ ในขณะเดียวกัน  ปัจจัย
บวกที่จะชํวยให๎เกิดการตัดสินใจซ้ือ  คือ ข๎อเสนอของโครงการที่จูงใจ  เชํน รางวัล ของชํารํวย 
สํวนลด อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ฯลฯ รวมท้ังรายการพิเศษที่เสนอในงานมหกรรมที่อยูํอาศัยหรือมา
จากผู๎ซื้อที่อยูํอาศัยเอง  เชํน ขําวการเลื่อนตําแหนํงหน๎าที่การงาน  รายได๎เพิ่มขึ้น  หรือฐานะใน
สังคมที่สูงขึ้น ผลประกอบการขององค์กรดี  แนวโน๎มเศรษฐกิจท่ีจะดีขึ้น  ฯลฯ และปัจจัยสําคัญที่
ทําให๎เกิดการตัดสินใจ ได๎แกํ มาตรการตํางๆ ของรัฐที่เอื้อตํอการซื้อที่อยูํอาศัย  และเงื่อนไขทาง
สังคม ได๎แกํ ฤกษ์วันแตํงงาน  กําหนดวันคลอดบุตร  วันเปิดภาคการศึกษา  ฯลฯ และ
กระบวนการซื้อที่อยูํอาศัยจึงจบลงเม่ือเกิดการตัดสินใจซ้ือ 
 

2.4.2 การเลือกท าเลที่ตั้งของที่อยู่อาศัย 
พีระพงษ์ มูรพันธ์ (2540: 31) ได๎สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับทําเลที่ตั้งของที่อยูํอาศัย

สําหรับผู๎มีรายได๎น๎อยวําควรมีปัจจัยตํางๆ ที่ควรพิจารณาถึง ดังนี ้
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1. ปัจจัยด๎านท่ีตั้ง หรือลักษณะทางกายภาพ สรุปได๎ดังนี้ 
1) ความสะดวกในการเข๎าถึง  (Accessibility) ที่พักอาศัยจะมีความสัมพันธ์กับ

แหลํงงาน โดยต๎องอยูํใกล๎กับสถานท่ีทํางาน  มีความสะดวกในการเข๎าถึงแหลํงงาน  มีระบบการ
คมนาคมขนสํงที่สะดวก  อยูํใกล๎ถนนสายหลักที่จะเชื่อมไปสูํแหลํงงานหรือสถานท่ีพักผํอน  และ
ยํานธุรกิจการค๎าได๎โดยตรง 

2) ตัวอาคารและสภาวะแวดล๎อม ความพึงพอใจที่ได๎รับจากทําเลที่ตั้ง ตัวอาคาร
คุณภาพของสิ่งแวดล๎อม 

3) ราคาที่ดิน เป็นคําใช๎จํายหลักของการเลือกที่ตั้งของที่อยูํอาศัย  ผู๎มีรายได๎
น๎อยจะเลือกอาศัยอยูํในพื้นท่ีที่มีราคาที่ดินและราคาคําเชําถูก 

4) แหลํงงาน ยํานธุรกิจการค๎า  ผู๎มีรายได๎น๎อยจะเลือกพักอาศัยไมํหํางไกลจาก
แหลํงงานและยํานธุรกิจการค๎ามากนัก เนื่องจากจะสามารถลดคําใช๎จํายในการเดินทางได๎ 

 
2. ปัจจัยจากตัวบุคคลผู๎อยูํอาศัย 
1) ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ผู๎อยูํอาศัยที่มีรายได๎แตกตํางกันจะมีความ

ต๎องการที่อยูํอาศัยท่ีเหมาะสมกับรายได๎ของตนเอง  สําหรับผู๎มีรายได๎น๎อยจะถูกจํากัดด๎วย
ความสามารถในการจําย  (Affordability) ทําให๎ไมํสามารถเลือกที่อยูํอาศัยที่มีทําเลที่ตั้งที่ดีใน
ราคาสูง ซึ่งมีบริการทุกด๎านครบถ๎วนได๎  แตํจะต๎องการที่อยูํอาศัยราคาถูก  (หรือคําเชําถูก ) เพื่อ
ลดคําใช๎จํายในการเดินทางโดยจะพยายามอยูํใกล๎กับแหลํงงาน 

2) ความพอใจและสถานะทางสังคม ผู๎มีรายได๎น๎อยจะเลือกที่อยูํอาศัยในสถานท่ี
มีสภาวะแวดล๎อมทางสังคมในทิศทางที่สอดคล๎องและใกล๎เคียงกับวิถีทางดําเนินชีวิตของตน 

3) สภาพของครอบครัว  บุคคลในครอบครัวสํวนใหญํเป็นกลุํมคนอายุใด  มี
สถานภาพอยํางไร ซึ่งความต๎องการที่อยูํอาศัยยํอมแตกตํางกันในแตํชํวงของชีวิต กลําวคือ 

(1) วัยหนํุมสาว วัยแรงงาน ซึ่งเป็นวัยศึกษาเลําเรียนหรือเริ่มทํางาน  
ซึ่งจะมีอิสระในการเลือกที่อยูํอาศัยให๎เหมาะสมกับความต๎องการทางด๎านการศึกษาและท่ีทํางาน 

(2) วัยแตํงงานมีครอบครัว  ต๎องการที่ตั้งของที่อยูํอาศัยและรูปแบบที่
สัมพันธ์กับสภาพของครอบครัวและเหมาะสมกับรายได๎ 

(3) วัยสูงอายุ อาจต๎องการที่อยูํอาศัยท่ีสงบเงียบ กว๎างขวางในเขตชาน
เมือง 

4) ปัจจัยอื่นๆ  นอกจากที่กลําวมาแล๎วที่เป็นตัวกําหนดขอบเขตที่อยูํ
อาศัยได๎แนํนอนวําผู๎อยูํอาศัยจะอยูํในบริเวณพักอาศัยใดโดยเฉพาะ เชํน การแบํงแยกผิว  ชนชั้น 
ศาสนา เป็นต๎น 
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3. การเลือกบริเวณที่อยูํอาศัย มีแนวความคิดที่สําคัญ 2 ประการ คือ  
1) รายได๎ของครอบครัวเป็นสํวนสําคัญในการตัดสินใจ  คนที่มีรายได๎สูงมักมี

โอกาสเลือกที่อยูํอาศัยได๎มากกวํา  โดยพยายามเลือกบริเวณที่มีคําเชําที่ดินต่ํา  ใกล๎เส๎นทาง
คมนาคมขนสํงและการเข๎าถึงได๎โดยสะดวก 

2) สภาพแวดล๎อมที่ดี  และความรู๎สึกสนิทสนมกับเพื่อนบ๎าน  ซึ่งต๎องมีรายได๎
และรสนิยมอยูํในระดับเดียวกัน 

 
2.4.3 ความต้องการที่อยู่อาศัย 
อุษณี ทอย (2542: 48-51) กลําววํา อุปสงค์ที่อยูํอาศัยจะเหมือนกับอุปสงค์ของสินค๎า

อื่นๆคือ จะต๎องมีสํวนประกอบสองประการเกิดขึ้นกํอนจึงจะมีอุปสงค์เกิดขึ้นได๎ คือ 
1. มีความต๎องการเกิดขึ้น  (Wants) เป็นความต๎องการที่อยูํอาศัยท่ีปรารถนา  

เนื่องจากที่อยูํอาศัยเป็นปัจจัยหน่ึงในปัจจัยสี่ที่มีความจําเป็นตํอการดํารงชีวิตของมนุษย์  และ
เหตุผลที่สําคัญที่มีตํอที่อยูํอาศัย คือ เป็นองค์ประกอบพื้นฐานท่ีสําคัญตํอมนุษย์ คือ 

1) คนต๎องการความปลอดภัยโดยใช๎ที่อยูํอาศัยเป็นท่ีป้องกันอันตรายตํางๆ  ทั้ง
จากสัตว์ร๎ายและคนร๎าย 

2) คนต๎องการความสบาย โดยใช๎ที่อยูํอาศัยเป็นท่ีคุ๎มแดด  คุ๎มฝน ทําให๎รํางกาย
สบาย ไมํถูกภัยธรรมชาติคุกคาม 

3) คนต๎องการใช๎ที่อยูํอาศัยไว๎เป็นที่เก็บทรัพย์สมบัติ เครื่องมือ เครื่องใช๎ 
4) คนต๎องการใช๎ที่อยูํอาศัยไว๎เป็นที่พักพิงกายยามเจ็บป่วย 
5) คนต๎องการมีที่อยูํอาศัยทําให๎เกิดความม่ันคงในชีวิต เพราะการมีบ๎านเทํากับ

มีหลักประกันในชีวิตวําจะไมํต๎องเรํรํอนและยังเป็นแหลํงรวมความรัก ความอบอุํน คุ๎นเคย 
6) คนต๎องการมีที่อยูํอาศัยถือวําเป็นศักดิ์ศรี  แสดงฐานะทางสังคม  ผู๎เป็น

เจ๎าของเกิดความรู๎สึกภาคภูมิใจ เป็นท่ียอมรับของสังคม  มีหน๎ามีตา เป็นท่ีอาศัยของผู๎อื่นได๎และ
ไมํต๎องอาศัยผู๎อื่น 

7) ที่อยูํอาศัยถือเป็นทรัพย์สินที่มีคํามาก  หาได๎ยาก ดังนั้นผู๎ที่มีบ๎าน  มีที่อยูํ
อาศัยจึงถือวําประสบผลสําเร็จในชีวิตด๎านหน่ึง 

8) คนที่มีที่อยูํอาศัยจะมีความรู๎สึกเป็นอิสระ  เป็นตัวของตัวเอง  ไมํต๎องคอย
เกรงใจผู๎ที่เราอาศัยเขาอยูํ  จะทํากิจการใดในที่อยูํอาศัยอันกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอตัวเอง  ตํอ
ครอบครัว ก็สามารถทําได๎โดยอิสระ  โดยปกติมนุษย์เมื่อเกิดมาก็อาศัยอยูํกับพํอแมํ  ญาติพี่น๎อง 
ตลอดจนผู๎ปกครอง แตํเมื่อถึงเวลาหนึ่งมนุษย์ก็จะต๎องการที่อยูํอาศัยใหมํ เนื่องจาก 

(1) มีครอบครัว  มีความต๎องการแยกบ๎านเพื่อสร๎างครอบครัวใหมํ 
ยกเว๎นกรณีต๎องการอยูํกับพํอแมํ 
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(2) เมื่อโตเป็นผู๎ใหญํเพียงพอ  มีอาชีพเป็นหลักฐาน  สามารถเลี้ยง
ตัวเองเมื่อรู๎สึกวําสมควรมีบ๎านมีที่อยูํอาศัยเป็นของตนเอง 

(3) เมื่อไมํสามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎ในครอบครัวเดิมหรือที่อยูํอาศัยเดิม 
2. มีอํานาจซื้อ (Purchasing Power) เป็นความต๎องการที่อยูํอาศัยท่ีประชาชน

สามารถจํายและเต็มใจจํายเพื่อซื้อบ๎าน คนเราต๎องการที่อยูํอาศัยเม่ือถึงเวลา แตํจะสามารถซื้อที่
อยูํอาศัยได๎จะขึ้นอยูํกับ 

1) รายได ๎จะต๎องมีเพียงพอที่จะหาซื้อบ๎านหรือที่อยูํอาศัยได๎ 
2) ราคาบ๎านหรือที่อยูํอาศัยเดิม  ราคาที่ดิน  ซึ่งราคาบ๎านสํวนใหญํขึ้นอยูํกับ

ราคาวัสดุกํอสร๎าง 
3) ปัจจัยอื่นๆ ที่เรํงหรือลดอํานาจซื้อ  ได๎แกํ การกู๎เงินจากแหลํงเงินทุน  เชํน 

ธนาคารหรือเงินทุนหลักทรัพย์ เครดิตจากบริษัทที่ขายท่ีอยูํอาศัยหรือหมูํบ๎านจัดสรร  ความนิยม
การมีบ๎าน เวลาในการตัดสินใจซ้ือ 

 
2.4.4 รูปแบบของการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน 
ศิวรุต ศรีสุข (2548) ได๎กลําววํา แนวโน๎มพฤติกรรมคนในสังคมเมืองใหญํเริ่มเปลี่ยนมา

ใช๎ชีวิตการครองตัวเป็นโสดมากกวํามีชีวิตครอบครัว  โดยเฉพาะในกลุํมคนวัยทํางานมีชํวงอายุ
ในการแตํงงานช๎าลงจากชํวง  25-30 ปี เป็น 30-40 ปี หรืออาจจะอยูํในสถานะโสดไปตลอดชีวิต  
พฤติกรรมในชํวงลักษณะน้ีสํวนใหญํเกิดขึ้นกับสังคมเมืองในประเทศที่พัฒนาแล๎วและได๎กระจาย
มาถึงประเทศที่กําลังพัฒนาอยํางประเทศไทยด๎วย ซึ่งในประเทศไทยคนหนํุมสาวในแวดวงธุรกิจ
ที่ครองตัวเป็นโสดมีจํานวนเพิ่มขึ้น  แนวโน๎มจากสภาพแวดล๎อมและสังคมเมืองในปัจจุบันนําจะ
เป็นสาเหตุหลักที่ทําให๎คนท่ัวไปตัดสินใจแตํงงานช๎าลงหรือบางรายอาจตัดสินใจไมํแตํงงานเลย 

รูปแบบของการใช๎ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน  แบํงออกเป็น  4 รูปแบบ ดังนี้ (อดุลย์ จาตุ
รงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล, 2550) 

1. บทบาททางสังคม  (Social Roles) ความสัมพันธ์ของบทบาทภายใน
ครอบครัวของไทยเปลี่ยนไปจากเดิมมาก  เมื่อกํอนภรรยาอยูํกับบ๎านและทําหน๎าที่ตัดสินใจใน
เรื่องตํางๆ ภายในบ๎านของตน  สามีมักจะทําหน๎าที่ตัดสินใจซื้อและซ้ือของมาให๎  ในปัจจุบันสตรี
ได๎รับการศึกษาสูงขึ้น  ออกไปทํางานนอกบ๎านและมีอํานาจซื้อในตลาดเป็นอัตราสํวนท่ีสูง
มากกวําสมัยกํอนมาก  ซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญํตํอแบบการใช๎ชีวิตของครอบครัวไทย  
ในปัจจุบันนี้  สมาชิกแตํละคนในครอบครัวตํางก็มีบทบาทและมีอิทธิพลตํอการซื้อของให๎กับ
ครอบครัวมากทีเดียว  เมื่อมีการตัดสินใจเลือกตรายี่ห๎อของสินค๎าใหญํๆ  มักจะมีการตัดสินใจ
รํวมกันซึ่งจากสาเหตุที่ผู๎หญิงในปัจจุบันได๎ออกมาทํางานนอกบ๎านมากขึ้นทําให๎ครอบครัวยุค
ใหมํในปัจจุบันได๎มีการปรับเปลี่ยนท่ีอยูํอาศัยตามวิถีชีวิต สภาพการทํางาน  การอยูํอาศัยก็อยูํใน
อาคารชุดที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกตํางๆ 
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2. เวลาสําหรับการพักผํอน  (Leisure Time) ในปัจจุบันมีเวลาการทํางานที่
แนํนอน มีการกําหนดเวลาสําหรับการพักผํอน  ดังนั้น การใช๎เวลาพักผํอนจึงมีบทบาทเป็นสํวน
หนึ่งของแบบของการใช๎ชีวิต จะเห็นได๎วํา ทุกวันน้ีคนไทยสนใจในเรื่องกิจกรรมและกีฬาเพื่อการ
พักผํอนมากขึ้น  เชํน ไปเที่ยวชายทะเล  สนใจดนตรี  การไปดูหนังในวันหยุด  การออกไป
รับประทานอาหารนอกบ๎าน รวมไปถึงการออกกําลังกายในยามวําง  เป็นต๎น การใช๎เวลาพักผํอน
จะนําไปสูํรูปแบบของการใช๎ชีวิตที่แตกตํางไปจากเดิมตั้งแตํการดํารงชีพในครอบครัวไปจนถึง
การแตํงกาย การใช๎เครื่องทุํนแรง เป็นต๎น 

3. ชํวงเวลาของชีวิต (Pace of Living) ในขณะน้ีมีการเรํงชํวงเวลาของชีวิตมาก
ขึ้น บุคคลไมํเต็มใจที่จะรอเวลาตอบสนองความต๎องการสําหรับสินค๎าหรือบริการตํางๆ  
นอกจากนี้รูปแบบของการใช๎ชีวิตของผู๎บริโภคยังเกี่ยวข๎องกับต๎นทุนในแงํของเวลา  และความ
พยายามที่ลงไปในการจํายตํอการบริโภคและการใช๎ของผู๎ซื้อด๎วย  ปัจจุบันการซื้อแตํละครั้ง
สะดวกรวดเร็วกวําแตํกํอนมาก เนื่องจากมีการเพิ่มความสําคัญของการปฏิบัติการทางการตลาด
มากขึ้น เชํน การใช๎ตรายี่ห๎อและหีบหํอที่เดํน ดึงดูดใจ การโฆษณาและการสํงเสริมการขายท่ีเร๎า
ใจ ทุกสิ่งทุกอยํางที่ผลิตออกมาผู๎ผลิตพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ให๎  “ใช๎ได๎โดยฉับพลัน  (Instant-
use)” ทั้งน้ี เพื่อให๎เกิดความพอใจแกํผู๎บริโภคในการอํานวยความสะดวกและความงํายตํอการ
บริโภคผลิตภัณฑ์และเพื่อให๎เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของการใช๎ชีวิต 

4. การเคลื่อนท่ีทางสังคม (Social Mobility) การเคลื่อนท่ีทางสังคมเป็นลักษณะ
ที่สําคัญอยํางหนึ่งของรูปแบบการใช๎ชีวิตของผู๎บริโภคซึ่งหมายถึงสิ่งตํางๆ  เชํน การเปลี่ยนงาน  
รายได๎เพิ่ม การแยกจากบุคคลกํอนหน๎าตน  และการศึกษาที่เพิ่มขึ้น  ซึ่งได๎ยกระดับรสนิยมและ
กลายเป็นสํวนสําคัญในการเพิ่มการเคลื่อนท่ีของสังคม  นอกจากนั้น  การศึกษาได๎ทําให๎งาน
เกี่ยวกับการเคลื่อนย๎ายภายในช้ันของสังคมงํายขึ้น  และเป็นต๎นเหตุให๎บุคคลที่จะหารายได๎มี
สูงขึ้นในอนาคต  ในปัจจุบันนี้นิสัยของการใช๎จํายและแบบแผนของครอบครัวได๎เปลี่ยนไปโดย
ขึ้นอยูํกับความปรารถนา  และความคาดหมายมากกวําที่จะอยูํกับรายได๎ปัจจุบัน  เชํนจะเห็นได๎
จากการเคลื่อนท่ีเพิ่มมากขึ้น  คนชนชั้นกลางมีมากขึ้น  การเคลื่อนท่ีทางภูมิศาสตร์ก็เพิ่มมากขึ้น
เพราะบุคคลย๎ายออกจากท๎องถิ่นเข๎าไปอยูํในเมืองใหญํโตโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร 

 
2.4.5 พฤติกรรมความเป็นอยู่และที่อยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่ในเมือง 
มานพ พงศทัต (2537) ได๎กลําวไว๎ในบทความเรื่อง  “คนรํุนใหมํกับที่อยูํอาศัยและผลตํอ

เมือง ” วําคนรํุนใหมํที่มีกําลังซื้อที่สูงที่สุดนําจะต๎องทํางานอยูํในเขตศูนย์กลางธุรกิจ  CBD 
(Central Business District) ของเมืองใหญํ  ซึ่งก็คือ กรุงเทพมหานคร  เขต CBD อาจจะไมํมี
แหํงเดียวและอาจจะย๎ายศูนย์กลางไปตามสภาพเศรษฐกิจ  สังคม และท่ีตั้งซึ่งเปลี่ยนไปตามยุค
ตามสมัย โดยอาจจะย๎ายจากเหตุการณ์ในอดีตมาเป็น CBD ในปัจจุบันก็ได๎ 
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คนรํุนใหมํจะมีที่อยูํอาศัยท่ีเชําหรือซื้ออยูํกับเพื่อนในเมืองชั้นใน  อาจจะเชําซื้อ
คอนโดมิเนียมห๎องเดียวอยูํกันสองคนกับเพื่อนใกล๎ที่ทํางาน  ผํอนสํงคําเชําและถือวําเป็นการ
ลงทุนระยะ 5 ปีแรก แล๎วก็อาจจะขายคอนโดมิเนียมขนาดเล็กเพื่อซื้อคอนโดมิเนียมขนาดใหญํ
ขึ้นเป็น 2ห๎องนอนอยูํกับเพื่อนเชํนเดิมและแยกอยูํกับเพื่อนคนละ 1 ห๎อง ซึ่งอยูํไมํไกลจากแหลํง
ทํางานมากนัก  เมื่อเริ่มมีครอบครัวก็จะขายคอนโดมิเนียมและย๎ายตัวเองออกไปอยูํชานเมืองใน
รูปแบบทาวน์เฮาส์  แตํถ๎ามีเงินมากพอจะต๎องการบ๎านเดี่ยวชานเมือง  คนรํุนใหมํจะเปลี่ยนและ
ย๎ายบ๎านมากกวําคนในอดีต  บางคนอาจจะย๎ายบ๎านถึง  3-4 ครั้ง ในชีวิต น๎อยรายท่ีอาศัยอยูํใน
บ๎านพํอแมํจนกระท่ังแตํงงานมีครอบครัวก็จะต๎องซื้อใหมํทันที 

ชีวิตความเป็นอยูํของคนรํุนใหมํจะเป็น  “ชาวคอนโด ” ซึ่งชีวิตความเป็นอยูํอยําง
คอนโดมิเนียมนั้นจะต๎องมีเพื่อนบ๎านรํวมในอาคารหลังเดียวกัน  มีโครงสร๎างตํอเนื่องกัน  จะต๎อง
รํวมดูแลบํารุงรักษาอาคารด๎วยกัน ทุกคนเป็นเจ๎าของในทรัพย์สินสํวนกลางรํวมกัน  เป็นหุ๎นสํวน
ในนิติบุคคลอาคารชุดเหมือนกัน  ต๎องออกเสียงชํวยกันดูแลอาคาร  และอยูํกันด๎วยระบบ
ประชาธิปไตยแบบการปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ที่อยูํอาศัย ที่ทํางาน ที่พักผํอนของคนกลุํมนี้จึงจะช้ีนําการใช๎พื้นที่ของเมืองขนาดใหญํ 
สําหรับคนรํุนใหมํอพาร์ทเมนท์หรือคอนโดมิเนียมในเขตเมืองชั้นในจะเป็นสินค๎าท่ีกลุํมคนเหลํานี้ 
มองหาในระยะท่ีไมํไกลจากที่ทํางานมากนัก  อาจจะอยูํในระยะท่ีเดินถึงที่ทํางาน  ซึ่งจะต๎องอยูํ
ใกล๎แหลํงบันเทิงเริงรมย์และแหลํงนันทนาการด๎านกีฬาไปพร๎อมๆ  กัน การเลือกที่อยูํอาศัยจะ
คํานึงถึง “จะทํางานใกล๎ที่อยูํ หรือจะอยูํใกล๎ที่ทํางาน” 
 
2.5  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กิตติพงศ์  วงศ์ฟู (2541) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลตํอความต๎องการซื้อคอนโดมิเนียมใน 
จังหวัดเชียงใหมํ ผลการศึกษา พบวํา ผู๎ซื้อคอนโดมิเนียมสํวนใหญํเป็นเพศชาย  อยูํในวัยทํางาน
อายุระหวําง  21-40ปี มีสถานภาพสมรสแล๎ว  การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทําประกอบอาชีพ
เป็นลูกจ๎างหรือพนักงานบริษัทเอกชน  มีภูมิลําเนาเดิมอยูํในจังหวัดเชียงใหมํและยังไมํมีที่อยูํ
อาศัยเป็นของตนเองสาเหตุที่ซ้ือคอนโดมิเนียมเพราะต๎องการมีที่อยูํอาศัยเป็นของตนเอง  
โดยเฉพาะบ๎านพร๎อมที่ดิน  แตํที่อยูํอาศัยลักษณะดังกลําวมีราคาคํอนข๎างสูง  จึงเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมแทน  และซ้ือคอนโดมิเนียมกันมากในชํวงเศรษฐกิจของประเทศไทยกําลังดี  คือ 
ในชํวงปี 2535-2538 และสํวนใหญํกู๎เงินจากสถาบันการเงินมาซื้อคอนโดมิเนียม  จากการศึกษา
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการซื้อคอนโดมิเนียมคือ  ราคาของคอนโดมิเนียมในจังหวัดเชียงใหมํ  ต๎อง
ไมํสูงมากนัก  มีรายได๎อยูํระดับต่ําถึงปานกลาง  คําใช๎จํายในการบริโภคและเงินออมไมํสูง  มี
สมาชิกในครอบครัวไมํมาก  เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ  ในการซื้อคอนโดมิเนียม  คือปัจจัย
ทางด๎านเศรษฐกิจ  พบวํา ผู๎ซื้อจะพิจารณาถึงการประหยัดคําใช๎จํายในการเดินทาง  เงื่อนไขการ
ผํอนชําระที่นําสนใจกวําเป็นสํวนใหญํ  สํวนปัจจัยทางด๎านสังคม  พบวํา ผู๎ซื้อคอนโดมิเนียมจะ
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พิจารณาถึงการอยูํใกล๎สถานท่ีทํางาน  หรือ สถานท่ีศึกษาของบุตรหลาน  การอยูํในกลุํมผู๎อยูํ
อาศัย ที่มีคุณภาพดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  สําหรับปัจจัยทางด๎านกายภาพ  
และช่ือเสียงของโครงการ  พบวํา สภาพแวดล๎อมที่ดีนําอยูํอาศัย  รูปแบบของห๎องพักและขนาด
พื้นที่ท่ีเหมาะสมสําหรับครอบครัว  มีผลตํอการซื้อคอนโดมิเนียม  ทางด๎านทัศนคติของการซ้ือ
คอนโดมิเนียมพบวํากํอนเข๎าอยูํอาศัยมีความเห็นวําคอนโดมิเนียมนําอยูํ  และสํวนใหญํคิดวําใน
อนาคตที่อยูํอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม  จะมีบทบาทสําคัญในด๎านท่ีอยูํอาศัยมาก  โดยให๎
เหตุผลวําพื้นที่ดินในเมืองสําหรับปลูกสร๎างที่อยูํอาศัยมีน๎อยลงหรือแพงมากขึ้น  ไมํสอดคล๎องกับ
จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น 
 

บุญช ู ไทยตระกูลพาณิช (2541) ทําการวิจัยความพึงพอใจของผู๎อยูํอาศัยใน 
อาคารชุดราคาถูกตํอระบบการให๎บริการด๎านสาธารณูโภคสํวนกลาง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาระดับความพึงพอใจและสาเหตุที่เกี่ยวข๎องกับความพึงพอใจตํอการให๎บริการ
สาธารณูปโภคสํวนกลางในอาคารชุดราคาถูก  ตัวอยํางทั้งสิ้น  697 คน จากผู๎อยูํอาศัยในอาคาร
ชุดราคาถูกจํานวน19 แหํง ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัย พบวํา ผู๎ที่เข๎ามาอยูํอาศัยมี
ความพึงพอใจมากตํอการบริการน้ําประปา  มีความพึงพอใจคํอนข๎างมากตํอการรักษาความ
ปลอดภัย ตํอความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของพื้นที่สํวนกลาง  และตํอการจัดเก็บและขนขยะ  มี
ความพึงพอใจพอประมาณตํอที่จอดรถ  ตํอการบริการไฟฟ้าสํวนกลาง  และตํอคําบริการ
สาธารณูปโภคสํวนกลาง  และผู๎ที่เข๎ามาอยูํอาศัยไมํมีความพึงพอใจตํอการบริการโทรศัพท์เมื่อ
พิจารณาจากการวิเคราะห์การมีสหสัมพันธ์  พบวํา ความพึงพอใจของผู๎อยูํอาศัยในอาคารชุด
ราคาถูกมีความสัมพันธ์กับความทั่วถึงเพียงพอของการบริการท่ีให๎  กับการมีคุณคําและ
ประโยชน์ใช๎สอยของผลบริการที่ได๎รับ  กับความคุ๎มคําและยุติธรรมในราคาของบริการท่ีให๎  กับ
ความเอาใจใสํในงานหน๎าที่ของผู๎ให๎บริการ  กับการมีบุคลิกทําทีและมารยาทในการบริการ  และ
กับความซื่อสัตย์สุจริตของผู๎บริหาร 
 
 วิสุทธ์  กัลป์ยาศิริ  (2545) ได๎ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลตํอการเลือกซื้อที่อยูํอาศัย 
กรณีศึกษา : เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลตํอการ
เลือกซื้อ ที่อยูํอาศัยในบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาของงานวิจัยพบวํา เหตุผลที่
กลุํมตัวอยํางตัดสินใจซ้ือที่อยูํอาศัยเพราะต๎องการความเป็นอิสระ โดยกํอนตัดสินใจซ้ือที่อยูํ
อาศัย กลุํมตัวอยํางจะปรึกษาสามีหรือภรรยาเป้นสํวนใหญํ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซ้ือ
ที่อยูํอาศัยมากที่สุด คือ ราคา สําหรับปัจจัยแบบบ๎านและออกแบบพื้นที่ใช๎สอยระยเวลาเดินทาง
จากบ๎านถึงที่ทํางาน ทําเลที่ตั้งของโครงการที่อยูํอาศัย บริการหลังการขาย และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู๎มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยูํในระดับมาก สํวนปัจจัยจํานวนสมาชิกที่พักอาศัย 
สิ่งอํานวยความสะดวกในโครงการ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อ
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ที่อยูํอาศัยในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบโครงการท่ีอยูํอาศัยที่แตกตํางกันในความสําคัย
กับปัจจัยด๎านราคา แบบบ๎านและการออกแบบพื้นที่ใช๎สอย ระยะเวลาการเดินทางจากบ๎านถึงที่
ทํางาน ทําเลที่ตั้งของโครงการที่อยูํอาศัย จํานวนสมาชิกที่อาศัย สิ่งอํานวยความสะดวกใน
โครงการที่อยูํอาศัย บริการหลังการขาย กลุํมตัวอยํางตัดสินใจเลือกซื้อที่อยูํอาศัยไมํแตกตําง แตํ
ปัจจัยอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ตัดสินใจซ้ือที่อยูํแตกตํางกัน 
 

สมบูรณ์  หวังโชคดํารง (2545 ) ได๎ทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจ
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุด หลังวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุด 
ภายหลังจากการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยใช๎วิธีการเก็บข๎อมูลปฐมภูมิจากการทํา
แบบสอบถามและศึกษาโดยใช๎การวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติก เพื่อประมาณคําแบบวิธี
ภาวะนําจะเป็นสูงสุด ผลการศึกษาสรุปได๎วํา ราคาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์และรายได๎ของผู๎ซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิลตํอการตัดสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพย์มากที่สุด ด๎วยระดับ
ความเชื่อม่ัน 99% ในขณะท่ีทําเลที่ตั้งของโครงการ อัตราดอกเบี้ยเงินกู๎ที่สถาบันการเงินคิดจาก
ผู๎กู๎ และคําลดหยํอนที่นํามาใช๎ในการคิดคํานวณภาษี มีความสําคัญรองลงมา ด๎วยระดับความ
เชื่อม่ัน 905, 95% และ 99% ตามลําดับ 

 
ชัชรัช  เย็นบํารุง (2546) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยสํวนประสมการตลาดที่มีตํอการซื้อห๎องชุด

พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของผู๎บริโภค  : กรณีศึกษาห๎องชุดพักอาศัยใน
ครอบครองของธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จํากัด(มหาชน) จากการวิจัยพบวํา  ด๎านราคาที่สํงผลตํอ
การซื้อ ได๎แกํ ราคาสูงกวําตลาด  คุ๎มคํากับราคา  และราคาอยูํในเกณฑ์ที่รับภาระได๎  ด๎านทําเล
และ สถานท่ีตั้งที่สํงผลตํอการซื้อ  ได๎แกํ อยูํในทําเลที่ตั้งดี  ทางเข๎าออกที่สะดวกการไปทํางาน
สะดวก ใกล๎ห๎างสรรพสินค๎าและสิ่งแวดล๎อมที่ดี  ด๎านผลิตภัณฑ์ ที่สํงผลตํอการซื้อ  ได๎แกํ สภาพ
อาคารที่ดี และสภาพห๎องชุดที่ดี  ด๎านการสํงเสริมการตลาด  ที่สํงผลตํอการซื้อ  ได๎แกํเงื่อนไข
ดอกเบี้ยที่ถูก ระยะเวลาในการผํอนท่ีนาน และการให๎สินเชื่อในสัดสํวนท่ีสูง 

 
สายหยุด  เกิดสวัสดิ์ (2546) ศึกษาเรื่อง ความต๎องการอาคารชุดพักอาศัยในเขตดินแดง

และห๎วยขวาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม และ ความต๎องการของผู๎พักอาศัยอาคาร
ชุดพื้นท่ีพักอาศัยสํวนตัว  สํวนกลาง  และบริการของอาคารชุด  เพื่อใช๎เป็นแนวคิดในการ
ออกแบบอาคารชุดพักอาศัยแล๎วนําเสนอรูปแบบทาง  สถาปัตยกรรม  ของอาคารชุด  เอ ให๎ตรง
กับความต๎องการของผู๎อยูํอาศัยจากการวิจัยพบวํา  ผู๎พักอาศัยอาคารชุดมีพฤติกรรมและความ
ต๎องการที่จะเลือกอาคารชุดที่อยูํใกล๎แหลํงเดินทางสะดวก  มีบริการทางด๎านสาธารณูปโภค  
สาธารณูปโภคครบถ๎วนในสิ่งแวดล๎อมที่ดีไมํมีมลพิษ  มีระบบขนสํงมวลชนบริการได๎สะดวก
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รวดเร็ว อยูํในสังคมท่ีดีปลอดภัย  ความต๎องการด๎านการใช๎พื้นที่สํวนตัว  สํวนกลาง และบริการ
ของอาคารชุด  พบวํา ผู๎พักอาศัยต๎องการพื้นที่ห๎องระหวําง  51 – 60 ตารางเมตร  อยูํในช้ันสูงๆ 
ด๎านมุมสุดของอาคารเพื่อต๎องการความสงบเงียบและความเป็นสํวนตัวลดเสียงรบกวนจาก
การจราจรบนถนนและเสียงรบกวนภายในโครงการ  พื้นที่ สํวนกลางมีความต๎องการห๎องโถง
ขนาดใหญํไมํน๎อยกวํา  16 ตารางเมตร  ลิฟท์ จํานวน 2 ตัวตํออาคาร  พื้นที่จอดรถจํานวน  1 คัน
ตํอห๎องพัก 1 ห๎อง การใช๎พื้นที่บริการ  ผู๎พักอาศัยต๎องการร๎านค๎าขนาดเล็ก  สนามกีฬาในรํม -
กลางแจ๎ง ร๎านซักรีด เสริมสวยและบริการขําวสารข๎อมูลตํางๆ  ที่เป็นประโยชน์  เพื่อสร๎างสังคมที่
ดีตํอผู๎พักอาศัย 
 

เอมอร   วงษ์ศิริ  (2546) ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมเป็นท่ีอยูํอาศัยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  หลังวิกฤติเศรษฐกิจ  (ปี 
พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2545) ผลการวิจัยพบวํา  1.ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  ใช๎ปัจจัยสํวน
ประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเป็นท่ีอยูํอาศัย  โดยรวม อยูํในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา  ด๎านผลิตภัณฑ์และด๎านทําเลที่ตั้ง  อยูํในระดับท่ีมากที่สุด  
ดังนั้นผู๎ประกอบการที่ต๎องการสร๎างคอนโดมิเนียม  จะต๎องพัฒนาคุณภาพการกํอสร๎าง  การ
ออกแบบสวยงาม  มีพื้นที่ใช๎สอย เหมาะสม มีการขอประปา  ไฟฟ้า โทรศัพท์ไว๎ให๎โดยผู๎ซื้อไมํ
ต๎องดําเนินการเอง  2. ปัจจัยทางด๎านสิ่งแวดล๎อม  มีอิทธิพลอยูํในระดับท่ีมาก  ดังนั้นหาก
ผู๎ประกอบการต๎องการซื้อโครงการใหมํ  ให๎คํานึงถึงด๎านเศรษฐกิจเป็นอยํางมาก  หากเศรษฐกิจ
ภายในประเทศยังไมํดี ประชากรก็ไมํอยากเสี่ยงในการซ้ือทรัพย์สิน 

 
ศิวรุต  ศรีสุข (2548) ได๎ทําการศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก

ในอาคารชุดพักอาศัยระดับราคาสูงยํานใจกลางเมือง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและ
พฤติกรรมการใช๎งานสิ่งอํานวยความสะดวก  ศึกษาความพึงพอใจในการใช๎งานสิ่งอํานวยความ
สะดวก ศึกษาระดับความต๎องการองค์ประกอบสิ่งอํานวยความสะดวก  และศึกษาแนวทางการ
บริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารชุดพักอาศัยระดับราคาสูงยํานใจกลางเมืองผล
การศึกษาสรุปได๎วํา  ผู๎พักอาศัยท่ีทําการศึกษาสํวนใหญํมีพฤติกรรมการใช๎งานสิ่งอํานวยความ
สะดวกน๎อยไมํเต็มประสิทธิภาพ โดยจํานวนผู๎พักอาศัยในโครงการท่ีมีการใช๎งานสิ่งอํานวยความ
สะดวกแตํละชนิดไมํถึงร๎อยละ  30 ของผู๎พักอาศัยท้ังหมด  โดยผู๎ใช๎งานสํวนใหญํจะมีการใช๎งาน  
0-3 ชั่วโมง/สัปดาห์ และมีการใช๎งานสํวนใหญํในชํวงเวลา  15.00-18.00 นาฬิกา ซึ่งสาเหตุที่ผู๎
พักอาศัยไมํมาใช๎งานสิ่งอํานวยความสะดวก  คือ สิ่งอํานวยความสะดวกที่จัดเตรียมให๎มีปริมาณ
ที่น๎อย ไมํเพียงพอ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่จัดเตรียมให๎มีคุณภาพที่ไมํดีจากอายุการใช๎งาน
หรือการชํารุดเสียหาย 
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นันทิดา  วชิรปราการสกุล  (2549) ได๎ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปิดรับขําวสารและ
ปัจจัยท่ีมีผลตํอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม  กรณีศึกษา: บริษัทแอล .พี.เอ็น.ดิเวลลอปเมนท์  
จากัด(มหาชน) เป็นการศึกษาถึงลักษณะประชากรศาสตร์ของผู๎บริโภคพฤติกรรมการเปิดรับ
ขําวสารพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม  และความสาคัญของปัจจัยท้ังในด๎าน
ผลิตภัณฑ์ ราคาสถานท่ี การสํงเสริมการจัดจาหนําย  ที่มีผลตํอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม  
ทั้งน้ีผู๎วิจัยได๎ทาการวิจัยเชิงประมาณ  สารวจโดยใช๎แบบสอบถามกับกลุํมตัวอยํางจานวน  280 
คน ผลกาวิจัยพบวําผู๎บริโภคมีวิธีการหาข๎อมูลเกี่ยวกับห๎องชุดหรือคอนโดมิเนียมทั่วไปจากสื่อ
โทรทัศน์ มากเป็นอันดับ1 รองลงมาคือ  โทรศัพท์สอบถามโครงการและอินเตอร์เน็ตตามลาดับ  
สํวนในเร่ืองของการรับขําวสารของบริษัท  แอล.พี.เอ็น.ดิเวลลอปเม๎นท์  จากัด(มหาชน) นั้น
ผู๎บริโภคเปิดรับขําวสารจากสื่อเฉพาะกิจมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อมวลชน และสื่อบุคคล ตามลา
ดับ แตํปริมาณการเปิดรับสื่อทั้ง 3 สื่ออยูํในระดับปานกลาง  โดยในสื่อบุคคลที่ผู๎บริโภคเปิดรับ
มากที่สุด คือพนักงานขาย  สื่อเฉพาะกิจ  ที่ผู๎บริโภคเปิดรับมากที่สุดคือ  ป้ายโฆษณา  และ
สื่อมวลชนที่ผู๎บริโภคเปิดรับมากที่สุดคือหนังสือพิมพ์  ผู๎บริโภคสํวนใหญํเห็นวํา  การรับรู๎ขําวสาร
จากสื่อตํางๆคํอนข๎างมีผลตํอการตัดสินใจซ้ือ  สํวนปัจจัยทางการตลาดที่มีความสาคัญตํอการ
ตัดสินใจซ้ือนั้น พบวํา ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ์มีความสาคัญมากที่สุด สํวนปัจจัยด๎านราคา  สถานท่ี 
การสํงเสริมการตลาดระดับความสาคัญมาก 

 
สาวิตร  โกมาสถิตย์ (2549) ได๎ทําการศึกษาวิจัยการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยูํอาศัยแบบ

อาคารชุดในกรุงเทพมหานคร  โดยศึกษาลักษณะทางประชากร  เศรษฐกิจ  และสังคมของ
ผู๎บริโภคกับการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยูํอาศัยแบบอาคารชุดในกรุงเทพมหานคร  และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหวํางกลยุทธ์การตลาดกับการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยูํอาศัยแบบอาคารชุดใน
กรุงเทพมหานคร ทั้งในด๎านขนาด ราคา และทําเลที่ตั้ง ผลการวิจัย พบวํา กลยุทธ์ทางการตลาด
ที่ผู๎ที่ตัดสินใจเลือกซื้อที่อยูํอาศัยแบบอาคารชุดให๎ความสําคัญในระดับมาก  ได๎แกํ  ด๎าน
ผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา และด๎านการจัดจําหนําย  สํวนด๎านการสํงเสริมการตลาดผู๎ที่ตัดสินใจเลือก
ซื้อที่อยูํอาศัยแบบอาคารชุดให๎ความสําคัญในระดับปานกลาง  และผู๎ที่ตัดสินใจเลือกซื้อที่อยูํ
อาศัยแบบอาคารชุดจะเลือกซื้ออาคารชุดที่มีขนาด  51-100 ตารางเมตร  ในระดับราคา  
1,000,001-2,000,000 บาท และทําเลที่ตั้งอยูํในเขตตํอเมืองการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย  
พบวํา 1) ผู๎บริโภคที่มีลักษณะทางประชากร  เศรษฐกิจและสังคมที่แตกตํางกันในด๎านอายุ  
รายได๎  และสถานภาพการสมรส  มีการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยูํอาศัยแบบอาคารชุดใน
กรุงเทพมหานครแตกตํางกัน  2) ผู๎บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรเศรษฐกิจ  และสังคมที่
แตกตํางกันในด๎านเพศ รายได๎ และสถานภาพการสมรส  มีการตัดสินใจในกลยุทธ์การตลาดของ
อาคารชุดในกรุงเทพมหานครแตกตํางกัน  3) กลยุทธ์การตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เลือกซื้อที่อยูํอาศัยแบบอาคารชุดในกรุงเทพมหานครในด๎านขนาดและราคา 
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พีระพร  สุภาวัฒน์ (2550) ได๎ทําการศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการที่อยูํอาศัย
ประเภทอาคารชุด: ความสัมพันธ์ระหวํางสภาพการณ์จริงและความคาดหวังของผู๎ใช๎อาคาร  โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการณ์จริงและความคาดหวังของผู๎ที่อยูํอาศัยในอาคารชุด  และ
ศึกษาการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอาคาร  โดยทําการสอบถามจากผู๎ที่อยูํอาศัยในอาคารชุด
และสัมภาษณ์ผู๎บริหารอาคารเกี่ยวกับแนวทางการบริหารอาคาร  จากผลการศึกษา  พบวํา ผู๎อยูํ
อาศัยมีระดับความพึงพอใจในสภาพการณ์จริงทางกายภาพปานกลางถึงมากที่สุด  และมีระดับ
ความคาดหวังให๎ปรับปรุงน๎อยที่สุดถึงปานกลาง  เพราะผู๎อยูํอาศัยสํวนใหญํทราบถึงข๎อจํากัดใน
การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของอาคาร 

 
วรพจน์  พนาชื่นวงศ์สกุล  (2550) ได๎ทําการศึกษาลําดับความสําคัญของปัจจัยตํางๆใน

การเลือกทําเลที่อยูํอาศัยของผู๎ที่มีสถานที่ทํางานตั้งอยูํในเขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  ผล
การศึกษา พบวํา ผู๎บริโภคที่มีความแตกตํางกันในเรื่องเพศ  อายุ สถานภาพการสมรส  จํานวน
สมาชิกในบ๎าน  จํานวนบุตร และการมีที่อยูํอาศัยท่ีใช๎พักในวันทํางานและวันหยุดเป็นที่เดียวกัน
หรือตํางที่กัน ให๎ลําดับความสําคัญกับปัจจัยในการเลือกทําเลที่อยูํอาศัยไมํแตกตํางกัน  โดยให๎
ความสําคัญกับปัจจัยเร่ืองการเดินทางเข๎าถึง  CBD มากที่สุด ขณะท่ีให๎ความสําคัญกับปัจจัย
เรื่องสภาพแวดล๎อมและขนาดพื้นที่เป็นลําดับรองลงมาแตํใกล๎เคียงกัน อยํางไรก็ตาม  ปัจจัยเร่ือง
การเดินทางเข๎าถึง  CBD จะมีความสําคัญลดลง  ถ๎าครัวเรือนมีรายได๎สูงขึ้นและใช๎รถยนต์เป็น
พาหนะในการเดินทาง  โดยครัวเรือนกลุํมน้ีจะหันไปให๎ความสําคัญกับปัจจัยด๎านขนาดที่อยูํ
อาศัยเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ยังพบวําคําใช๎จํายในการเดินทางจะแปรผันตามระยะทาง  ขณะท่ีคําเชํา
หรือราคาที่อยูํอาศัยจะแปรผกผันกับระยะทาง 

 
อภิญญา  แสมเสริมบุญ ( 2551) ได๎ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียม ในยํานถนนทองหลํอ กรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและ เปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในยํานทองหลํอ กรุงเทพมหานคร 
จําแนกตามคุณลักษณะสํวนบุคคลของผู๎บริโภค โดยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจจากกลุํมตัวอยํางที่
เป็นผู๎บริโภคที่ซ้ือคอนโดมิเนียมในยํานทองหลํอ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวํา ปัจจัย
การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในยํานทองหลํอ กรุงเทพมหานคร ซื้อทั้ง 4 ด๎าน ในภาพรวมอยูํ
ในระดับปัจจัย น๎อย โดยปัจจัยด๎านชํองทางการจัดจําหนํายเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ปัจจัย
ด๎านราคา และปัจจัยด๎านสํงเสริมการตลาด สํวนปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ์เป็นอันดับสุดท๎าย 

 
 อนุชิต  ศิริกิจ (2551) ได๎ศึกษาเรื่อง รูปแบบการดําเนินชีวิตและทัศนคติที่มีตํอการเลือก
บ๎านจัดสรรประเภทบ๎านเดี่ยวและทาวน์เฮ๎าส์ การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการเลือก
บ๎านจัดสรรประเภทบ๎านเดี่ยวและบ๎านทาวน์เฮาส์แตกตํางไปตามรูปแบบการดําเนินชีวิต ในเขต
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อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบวํา รูปแบบการดําเนินชีวิตสํวนใหญํเป็นรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของกลุํมผู๎มีชีวิตสมบูรณ์ (Fulfilled) ทัศนคติทั้งสามด๎านของผู๎ซื้อมีความสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบในการเลือกบ๎าน ได๎แกํ ราคา รูปแบบบ๎าน ขนาด ชื่อเสียงของโครงการ วัสดุ 
พนักงานขาย และสํานักงานขาย การวิจัยในกลุํมตัวอยํางนี้พบวํา รูปแบบการดําเนินชีวิตกลุํมผู๎
ประสบความสําเร็จในชีวิต มีความแตกตํางในการเลือกองค์ประกอบในการซ้ือบ๎าน 2 ด๎าน คือ 
ด๎านราคาและด๎านสํานักงานขาย 
 

อภิชิต  สุขสินธ์ (2551) ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ และเครื่องมือทางการตลาด
ในด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา ด๎านทําเลที่ตั้ง  และด๎านการสํงเสริมการตลาด ที่สํงผลตํอพฤติกรรม
การเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรในกรุงเทพมหานครผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็น
เพศหญิง อายุระหวําง  26–30 ปี สถานภาพโสด  การศึกษาอยูํในระดับปริญญาตรี  มีอาชีพ 
รัฐวิสาหกิจ มีรายได๎ตํอเดือน ต่ํากวําหรือเทํากับ  20,000 บาท และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว
จํานวน 3-4 คนผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา  :ลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีตํางกัน  ได๎แกํ เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  อาชีพรายได๎ตํอเดือน  จํานวนสมาชิกในครอบครัว  มี
ความสัมพันธ์ตํอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร  ในด๎าน 
งบประมาณพื้นที่ใช๎สอยและกลุํมที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจสํวนประสมทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน๎มพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร แยกเป็นรายด๎านสามารถสรุปผลดังนี้ด๎านผลิตภัณฑ์  คุณภาพผลิตภัณฑ์  การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์  ความหลากหลาย  การับประกันสินค๎า  มีความสัมพันธ์ตํอพฤติกรรมการ
เลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร  ในด๎านงบประมาณ  พื้นที่ใช๎สอย และ
กลุํมที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจด๎านราคา การให๎สํวนลด  การกําหนดราคา  เงื่อนไขการชําระเงิน
และสินเชื่อ มีความสัมพันธ์ตํอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร  ในด๎าน งบประมาณ พื้นที่ใช๎สอย และกลุํมที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจ ทําเล
ที่ตั้ง มีความสัมพันธ์ตํอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
ในด๎าน งบประมาณ พื้นที่ใช๎สอย และกลุํมที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจ การสํงเสริมการตลาด  มี
ความสัมพันธ์ตํอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร  ในด๎าน 
งบประมาณ พื้นที่ใช๎สอย และกลุํมที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจ 

 
 จิราพร  กําจัดทุกข์ (2552) ศึกษาความพึงพอใจหลังการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม  เพื่อ
วิเคราะห์ลักษณะของผู๎ที่ไมํพึงพอใจหลังการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม  และเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมี
ผลตํอความพึงพอใจหลังการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม  โดยตัวอยํางเป็นผู๎ตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสร๎างแล๎วเสร็จในชํวงปี 2549 - 2551 และมีระดับราคา
ขายไมํเกิน 5 ล๎านบาท จํานวน 236 ราย ที่ได๎มาจากการสุํมตัวอยํางสามขั้นแบบแบํงชั้นภูมิ  
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โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับข๎อมูลสํวนบุคคล  ที่อยูํอาศัย
เดิม ที่ทํางานปัจจุบัน  พฤติกรรมในการเก็บรวบรวมข๎อมูลกํอนการตัดสินใจซ้ือ  และความพึง
พอใจหลังการตัดสินใจซ้ือใน  4 ด๎าน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา สิ่งอํานวยความสะดวก  และ
สภาพแวดล๎อมรอบโครงการ สถิติที่ใช๎ คือ สถิติพรรณา การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหวํางความ
คาดหวังกับสิ่งที่ได๎รับและการวิเคราะห์ต๎นไม๎การตัดสินใจ  (Decision Tree) ด๎วยเทคนิค CHAID 
ผลการศึกษา  พบวําโดยภาพรวมทุกด๎านผู๎ตัดสินใจซื้อไมํพึงพอใจหลังการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียม อยํางไรก็ตาม เมื่อจําแนกเป็นรายด๎าน พบวํา ผู๎ตัดสินใจซ้ือไมํพึงพอใจใน  3 ด๎าน 
คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา และสิ่งอํานวยความสะดวก และพึงพอใจใน 1 ด๎าน คือ สภาพแวดล๎อมรอบ
โครงการ โดยสิ่งที่ไมํพึงพอใจ  3 ลําดับแรกในแตํละด๎าน  เป็นดังน้ี ด๎านผลิตภัณฑ์  ได๎แกํ ความ
พร๎อมเข๎าอยูํได๎ทันที  ความสวยงามของเฟอร์นิเจอร์ที่ใช๎ตกแตํงห๎องชุด  และคุณภาพและ
มาตรฐานของเฟอร์นิเจอร์ที่ใช๎ตกแตํงห๎องชุด  ด๎านราคา ได๎แกํ การจัดเก็บคําใช๎จํายสํวนกลาง  
ความคุ๎มคําเม่ือเปรียบเทียบราคาขายกับเฟอร์นิเจอร์ที่ใช๎ตกแตํงห๎องชุด  และการจัดเก็บคํา
สาธารณูปโภค  ด๎านสิ่งอํานวยความสะดวกได๎แกํ  อินเทอร์เน็ตไร๎สาย  ร๎านอาหาร  และร๎าน   
คอฟฟี่ช็อป สําหรับสิ่งที่พึงพอใจในด๎านสภาพแวดล๎อมรอบโครงการ  3 ลําดับแรก ได๎แกํ ความ
ปลอดภัยรอบโครงการ  การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว  และการปราศจากมลภาวะท่ีไมํดี  เมื่อ
วิเคราะห์ลักษณะของผู๎ตัดสินใจซ้ือที่ไมํพึงพอใจในด๎านผลิตภัณฑ์  ราคา และสิ่งอํานวยความ
สะดวก พบวํา มีความคล๎ายคลึงกัน  ดังนี้ ผู๎ตัดสินใจซ้ือที่ไมํพึงพอใจสํวนใหญํร๎อยละ  58 เป็น
เพศหญิง มีอายุระหวําง  25-35 ปี (ร๎อยละ 56) ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและธุรกิจ
สํวนตัว/งานอิสระ (ร๎อยละ 68) และร๎อยละ 55 มีสถานภาพโสด  โดยผู๎ตัดสินใจซ้ือร๎อยละ  56 จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี  มีรายได๎สํวนตัว  20,000 - 30,000 บาท/เดือน (ร๎อยละ34) และเม่ือ
พิจารณาถึงรายได๎และคําใช๎จํายของครอบครัว พบวํา ร๎อยละ 20 อยํางละเทําๆ กัน มีรายได๎ของ
ครอบครัว 20,000–30,000 บาท/เดือน และมากกวํา  60,000 บาท/เดือน ขณะท่ีร๎อยละ  48มี
คําใช๎จํายของครอบครัว  10,000-20,000 บาท/เดือน ในด๎านการพักอาศัยในคอนโดมิเนียมที่ซ้ือ
พบวํา ร๎อยละ 75 เป็นครัวเรือนที่มีสมาชิกพักอาศัยไมํเกิน 2 คนสําหรับปัจจัยท่ีมีผลตํอความพึง
พอใจหลังการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม  จากการวิจัยพบวํา  มี 5 ปัจจัย ได๎แกํ จํานวน
คอนโดมิเนียมที่ค๎นหาข๎อมูล ระยะเวลาที่ใช๎เดินทางจากที่อยูํอาศัยเดิมไปสถานท่ีทํางานปัจจุบัน  
การใช๎อินเทอร์เน็ตเป็นแหลํงค๎นหาข๎อมูลคอนโดมิเนียม  คําใช๎จํายของครอบครัวตํอเดือน  และ
ระยะเวลาที่ใช๎ตัดสินใจซื้อ ซึ่งท้ัง 5 ปัจจัยดังกลําวสามารถแบํงกลุํมผู๎ตัดสินใจซ้ือได๎  6 กลุํม โดย
พึงพอใจ 2 กลุํม และไมํพึงพอใจ 4 กลุํม 
 

ณัฏฐเอก  โพธิ์ชัย  (2552) ได๎ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อห๎องชุด
พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาโครงการวอเตอร์มาร์ค เจ๎าพระยา การวิจัยน้ีมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยการตัดสินใจซ้ืออาคารชุดพักอาศัยในโครงการ วอเตอร์มาร์ค 
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เจ๎าพระยา และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจซ้ืออาคารชุดพักอาศัยในโครงการ วอเตอร์
มาร์ค เจ๎าพระยา จําแนกตามคุณลักษณะสํวนบุคคล ผลการศึกษาพบวํา ผู๎ที่ตัดสินใจเลือกซื้อ
สํวนใหญํ คือ เพศหญิง มีอายุระหวําง 26-30 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และผู๎ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจมากที่สุดคือ ตัวเอง ปัจจัยสํวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อในภาพรวมทั้ง 4 ด๎าน มีคําเฉลี่ยความสําคัญ
อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด๎าน พบวําด๎านท่ีมีคําเฉลี่ยความสําคัญมากที่สุดคือ 
ด๎านราคา อยูํในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด๎านสํงเสริมการขาย ด๎านผลิตภัณฑ์ และด๎านการ
จัดจําหนําย ตามลําดับ 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่อง  “พฤติกรรมผู๎บริโภค กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ใน

ธุรกิจผลิตจําหนํายอาคารชุดพักอาศัย - กรณีศึกษา บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป
เม๎นท์ จํากัด ” เป็นการศึกษาถึง ปัจจัยการตัดสินใจซ้ืออาศัยชุดพักอาศัยในกลุํม บริษัท เอเชี่ยน  
พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม๎นท์ และกําหนดกลยุทธ์การตลาดบริษัทเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้  ดีเวลล
อปเม๎นท์ จํากัด โดยได๎ออกแบบการวิจัยเป็นแบบเชิงคุณภาพ  มีการศึกษาค๎นคว๎าทั้งสํวนท่ีเป็น
ข๎อมูลทุติยภูมิ และข๎อมูลปฐมภูมิ จากนั้นจึงนําข๎อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ประมวลผล โดยใช๎
ทฤษฎีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อสรุปเป็นกลยุทธ์การการตลาด  เพื่อนําไปเป็น
แบบจําลองทางธุรกิจและแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งประกอบด๎วยวิธีการศึกษา ดังนี้ 

3.1 ระเบียบวิธีการศึกษา 
        3.2 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูล 
        3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
        3.4 เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษารวบรวมข๎อมูล 

3.5 วิธีการวิเคราะห์ข๎อมูล 
 
3.1 ระเบียบวิธีการศึกษา 

3.1.1 ศึกษาข๎อมูล ทฤษฎีสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอพฤติกรรมผู๎บริโภค กล
ยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจ จากหนังสือ บทความตํางๆและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข๎อง 

3.1.2 ศึกษาและวิเคราะห์ความคิดเห็นพฤติกรรมผู๎บริโภคและกลยุทธ์การตลาด 7P’s 
โดยการใช๎แบบสอบถาม 

3.1.3 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรคของบริษัท (SWOT Analysis) 
โดยการใช๎แบบสัมภาษณ์ผู๎จัดการ ฝ่ายการตลาด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม๎นท์ 
จํากัด 

3.1.4 การวิเคราะห์ข๎อมูลทุติยภูมิและข๎อมูลปฐมภูมิ  เพื่อหาแนวทางการกําหนดกลยุทธ์
โดยการวิเคราะห์ TOWS Matrix 

3.1.5 เลือกกลยุทธ์โดยวิธีการให๎คะแนนแบบถํวงน้ําหนัก
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษารวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิ โดยรวบรวมข๎อมูลจากการสํารวจ ซึ่งเป็นการเก็บข๎อมูล

จากการใช๎แบบสอบถามโดยมีการแจกแบบสอบถามให๎กับลูกค๎าที่เข๎าชมคอนโดมิเนียมและ
สอบถามข๎อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายคอนโดมิเนียม Life รัชดาภิเษก จํานวน 400 คน 

 
3.2.1 ข๎อมูลเชิงปริมาณ 
เครื่องมือที่ใช๎ทําการศึกษาในครั้งนี้ ได๎แกํ 
1. แบบสอบถาม สําหรับลูกค๎าที่สนใจและเข๎าชมคอนโดมิเนียมและสอบถามข๎อมูล

เกี่ยวกับการซื้อขายคอนโดมิเนียม Life รัชดาภิเษก ผู๎ศึกษาได๎ประยุกต์คําถามมาจากทฤษฎี
พฤติกรรมผู๎บริโภคและสํวมผสมทางการตลาด (Marketing Mix 7P’s) โดยแบํงคําถามออกเป็น 
4 สํวน คือ 
 สํวนท่ี 1 เป็นข๎อมูลทั่วไปจากผู๎ตอบแบบสอบถาม ข๎อมูลที่วัดได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ 
การศึกษา อาชีพ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และผู๎ที่ตัดสินใจในการซื้อ 
 สํวนท่ี 2 เป็น แบบสอบถามพฤติกรรมผู๎บริโภค ชุดพักอาศัย - กรณีศึกษา บริษัท   
เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม๎นท์ จํากัด  
  สํวนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นกลยุทธ์ทางการตลาด ชุดพักอาศัย - กรณีศึกษา 
บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม๎นท์ จํากัด โดยมีระดับความคิดเห็นให๎เลือก 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย น๎อยที่สุด 

สํวนท่ี 4 ข๎อเสนอแนะ 
 
3.2.2 ข๎อมูลเชิงคุณภาพ 
ใช๎วิธีการ สัมภาษณ์ ผู๎จัดการ ฝ่ายขาย บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม๎นท์ 

จํากัด  เป็นการสอบถามกลยุทธ์ทางการตลาด จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรคของ
การตลาด เกี่ยวกับการซื้อขายคอนโดมิเนียม Life รัชดาภิเษก 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์เรื่อง “พฤติกรรมผู๎บริโภค กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์

ในธุรกิจผลิตจําหนํายอาคารชุดพักอาศัย - กรณีศึกษา บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป
เม๎นท์ จํากัด” โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา การแจกแบบสอบถามสําหรับกลุํม
ตัวอยํางของพนักงานปัจจุบันจํานวน 400 ชุด ได๎คืนมาจํานวน 400 ชุด โดยผู๎ศึกษาแบํงการ
นําเสนอ ดังนี้ 
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1. การวิเคราะห์เกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
2. การวิเคราะห์พฤติกรรมผู๎บริโภค ชุดพักอาศัย - กรณีศึกษา บริษัทเอเชี่ยนพร็อพ

เพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม๎นท์ จํากัด 
3. การวิเคราะห์ความคิดเห็นกลยุทธ์ทางการตลาด ชุดพักอาศัย - กรณีศึกษา บริษัทเอ

เชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม๎นท์ จํากัด  
 

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้มีวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลดังนี้ 
1.  เตรียมแบบสอบถาม เพื่อการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง ซึ่งใช๎เวลา

ดําเนินการในชํวงเดือนมกราคม 2555 
2.  ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง ในชํวงเดือนมกราคม 2555 โดยแจก

แบบสอบถาม 400 ชุด 
 3. สัมภาษณ์ ผู๎จัดการ ฝ่ายขาย บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม๎นท์ จํากัด  
เป็นการสอบถามกลยุทธ์ทางการตลาด จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรคของการตลาด 
เกี่ยวกับการซื้อขายคอนโดมิเนียม Life รัชดาภิเษก 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรและกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย  ได๎แกํ ลูกค๎าที่เข๎าชมคอนโดมิเนียมและ

สอบถามข๎อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายคอนโดมิเนียม Life รัชดาภิเษก 
 

การก าหนดขนาดของจ านวนตัวอย่าง (Sample Size) 
เนื่องจากไมํทราบขนาดที่แท๎จริงของประชากรและคาดวําขนาดของประชากรมีขนาด

ใหญํ จึงใช๎สูตรการคํานวณขนาดตัวอยํางแบบไมํทราบประชากร ดังนี้ 
  n  =     Z2/pqe2 
    โดยท่ี n =     ขนาดของกลุํมตัวอยําง 
  Z =     คํามาตรฐาน (Standard Score) จากตารางแจกแจงปกติ  

       ระดับความเช่ือม่ันท่ีร๎อยละ 95 จะได๎คํา 1.96 
  e =     คําความคลาดเคลื่อน = +5% 
    เมื่อแทนคําตัวแปรในสมการจะได๎ 
  n =     (1.96)2 / (0.5)(0.5) / 0.052 

=     384 ตัวอยําง 
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การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 การวางแผนการสุํมตัวอยําง โดยคณะผู๎วิจัยจะสุํมตัวอยํางแบบบังเอิญ ทั้งหมด 400 
ตัวอยําง 
 
3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู๎ศึกษาได๎นําแบบสอบถามที่รวบรวมจากกลุํมตัวอยํางมาดําเนินการดังนี้ 
1.  การตรวจสอบข๎อมูล  (Editing) ผู๎ศึกษาตรวจดูความสมบูรณ์ของการตอบ

แบบสอบถามข๎อมูลทางประชากรศาสตร์นําข๎อมูลมาแจกแจงความถี่ คําร๎อยละ และคําเฉลี่ย 
โดยจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และผู๎ที่มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซ้ือ 

2.  การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกต๎องเรียบร๎อยแล๎วมาลงรหัสตามที่ได๎
กําหนดไว๎ลํวงหน๎าสําหรับแบบสอบถามที่เป็นปลายปิด (Close-Ended) 

3.  การประมวลผลข๎อมูล ข๎อมูลที่ลงรหัสแล๎วได๎นํามาบันทึกโดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูป 
เพื่อการประมวลผลข๎อมูล 
 
ตารางที่ 3.1 การแปลความหมายคําเฉลี่ยความคิดเห็นตํอการเลือกซื้อชุดพักอาศัย - 
กรณีศึกษา บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม๎นท์ จํากัด 
 

ระดับค่าคะแนนเฉลี่ย 
การแปลความหมาย 

ความคิดเห็นต่อการเลือกซื้อชุดพักอาศัย 
1.00-1.80 
1.81-2.60 
2.61-3.40 
3.41-4.20 
4.21-5.00 

ไมํเห็นด๎วยอยํางย่ิง 
ไมํเห็นด๎วย 
ไมํแนํใจ 
เห็นด๎วย 

เห็นด๎วยมากที่สุด 
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3.5 การสรุปและประมวลผลข้อมูล 
ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
ตารางที่ 3.2  จํานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย  166 41.5 
หญิง 234 58.5 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางที่ 3.2 พบวํา กลุํมตัวอยํางที่ศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด๎วยเพศหญิงมากกวํา

เพศชาย คิดเป็นร๎อยละ 41.5 และ 58.5 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 3.3  จํานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจําแนกตามอายุ 
 

อายุ (ปี) จ านวน ร้อยละ 
ไมํเกิน 25 ปี 52 13.0 
26 – 30 ปี 115 28.8 
31 – 40 ปี 154 38.4 
41 – 50 ปี 63 15.8 
มากกวํา 50 ปีขึ้นไป 16 4.0 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่ 3.3 พบวํา เมื่อพิจารณาตามอายุ พบวํา กลุํมตัวอยํางอยูํในชํวงอายุ
ระหวําง 31 – 40 ปี มากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 38.4 รองลงมามีอายุระหวําง 26 – 30 ปี คิดเป็น
ร๎อยละ 28.8 อายุ 41 – 50 ปี คิดเป็นร๎อยละ 15.8 อายุไมํเกิน 25 ปี คิดเป็นร๎อยละ 13.0 และ
อายุมากกวํา 50 ปีขึ้นไป มีจํานวนน๎อยท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 4.0 
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ตารางที่ 3.4  จํานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจําแนกตามสถานภาพทางสังคม 
 

สถานภาพทางสังคม จ านวน ร้อยละ 
โสด 202 50.5 
สมรส 140 35.0 
หม๎าย/หยําร๎าง 58 14.5 

รวม 400 100.0 
จากตารางที่ 3.4 เมื่อพิจารณาตามสถานภาพทางสังคม พบวํา กลุํมตัวอยํางมี

สถานภาพโสดมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 5 0.5 รองลงมามีสถานภาพสมรส คิดเป็นร๎อยละ 35.0 
และ หม๎าย/หยําร๎าง คิดเป็นร๎อยละ 14.5 

 
ตารางที่ 3.5  จํานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต่ํากวําปริญญาตรี 70 17.5 
ปริญญาตร ี 182 45.5 
ปริญญาโท 130 32.5 
ปริญญาเอก 18 4.5 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 3.5 เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบวํา กลุํมตัวอยํางมีระดับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดแป็นร๎อยละ 45.5 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็น
ร๎อยละ 32.5 ต่ํากวําปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 1 7.5 และระดับปริญญาเอกมีจํานวนน๎อยท่ีสุด 
คิดเป็นร๎อยละ 4.5 
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ตารางที่ 3.6  จํานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ 61 15.2 
รัฐวิสาหกิจ 129 32.3 
พนักงานบริษัทเอกชน 152 38.0 
ธุรกิจสํวนตัว/เจ๎าของกิจการ 36 9.0 
นักเรียน/นักศึกษา 22 5.5 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 3.6 เมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบวํา กลุํมตัวอยํางเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชนมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 38.0 รองลงมาเป็นรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร๎อยละ 32.3 รับ
ข๎าราชการ คิดเป็นร๎อยละ 15.2 คิดเป็นร๎อยละ 15.2 ธุรกิจสํวนตัว/เจ๎าของกิจการ คิดเป็นร๎อยละ 
9.0 และนักเรียน/นักศึกษา มีจํานวนน๎อยท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 5.5 
 
ส่วนที่ 2  แบบสอบถามพฤติกรรมผู๎บริโภค 
ตารางที่ 3.7  จํานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจําแนกตามรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไมํเกิน 20,000 บาท 93 23.2 
20,001 - 40,000 บาท 195 48.8 
40,001 - 60,000 บาท 78 19.5 
มากกวํา 60,000 บาท 34 8.5 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 3.7 เมื่อพิจารณาตามรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน พบวํา กลุํมตัวอยํางมีรายได๎
ระหวําง 20,001 - 40,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 48.8 รองลงมามีรายได๎ระหวําง ไมํเกิน 
20,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 23. 2 รายได๎ระหวําง 40,001 - 60,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 19.5 
และมากกวํา 60,000 บาท มีจํานวนน๎อยท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 8.5 
 
 
 



64 
 

ตารางที่ 3.8  จํานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจําแนกอํานาจการตัดสินใจซ้ือ 
 

อ านาจการตัดสินใจซื้อ จ านวน ร้อยละ 
ตัวทํานเอง 261 65.2 
พํอ/แม ํ 37 9.3 
สามี / ภรรยา 102 25.5 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 3.8 เมื่อพิจารณาตามอํานาจการตัดสินใจซ้ือ พบวํา กลุํมตัวอยํางที่มี
อํานาจการตัดสินใจซ้ือเอง มีจํานวนมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 65.2 รองลงมา คือ กลุํมสามี/
ภรรยา คิดเป็นร๎อยละ 25.5 และ พํอ/แมํ คิดเป็นร๎อยละ 9.3 
 
ตารางที่ 3.9  จํานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจําแนกตามราคาที่ต๎องการซื้อ 
 

ราคาที่ต้องการซ้ือ จ านวน ร้อยละ 
2,000,001 - 3,000,000 บาท 102 25.5 
3,000,001 - 4,000,000 บาท 270 67.5 
4,000,001 - 5,000,000 บาท 28 7.0 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 3.9 เมื่อพิจารณาตามอํานาจการตัดสินใจซ้ือ พบวํา กลุํมตัวอยํางที่มี
อํานาจการตัดสินใจซ้ือเอง มีจํานวนมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 65.2 รองลงมา คือ กลุํมสามี/
ภรรยา คิดเป็นร๎อยละ 25.5 และ พํอ/แมํ คิดเป็นร๎อยละ 9.3 
 
ตารางที่ 3.10  จํานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจําแนกตามลักษณะของห๎องที่ต๎องการ 
 

ลักษณะของห้องที่ต้องการ จ านวน ร้อยละ 
สตูดิโอ 56 14.0 
1 ห๎องนอน 323 80.8 
2 ห๎องนอน 21 5.2 

รวม 400 100.0 
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 จากตารางที่ 3.10 เมื่อพิจารณาตาม ลักษณะของห๎องที่ต๎องการ  พบวํา กลุํมตัวอยําง
ต๎องการห๎องแบบ 1 ห๎องนอน มีจํานวนมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 80.8 รองลงมา คือ ห๎องแบบ
สตูดิโอ คิดเป็นร๎อยละ 14.0 และ 2 ห๎องนอน คิดเป็นร๎อยละ 5.2 
 
ตารางที่ 3.11 จํานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจําแนกตามจํานวนพื้นท่ีที่ต๎องการ (ตารางเมตร) 
 

จ านวนพื้นที่ที่ต้องการ จ านวน ร้อยละ 
46 - 55 ตร.ม. 246 61.4 
56 - 65 ตร.ม. 131 32.8 
65 ตร.ม. ขึ้นไป 23 5.8 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 3.11 เมื่อพิจารณาตาม จํานวนพื้นท่ีที่ต๎องการ (ตารางเมตร)  พบวํา กลุํม
ตัวอยํางต๎องการพื้นที่ 46 - 55 ตร.ม. มีจํานวนมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 61.4 รองลงมา คือ 56 - 
65 ตร.ม.คิดเป็นร๎อยละ 32.8 และ 65 ตร.ม. ขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 5.8 
 
ตารางที่ 3.12  จํานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจําแนก ตามจํานวนเงินผํอนดาวน์ท่ีต๎องการ 
(บาท / เดือน) 
 

จ านวนเงินผ่อนดาวน์ที่ต้องการ  จ านวน ร้อยละ 
5,001 - 6,000 บาท 99 24.8 
6,000 บาทขึ้นไป 301 75.2 

รวม 400 100.0 
  

จากตารางที่ 3.12 เมื่อพิจารณาตาม จํานวนเงินผํอนดาวน์ท่ีต๎องการ พบวํา กลุํม
ตัวอยํางต๎องการเงินผํอนดาวน์  6,000 บาทตํอเดือน มีจํานวนมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 75.2 
รองลงมา คือ 5,001 – 6,000 บาทตํอเดือน คิดเป็นร๎อยละ 24.8 
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ตารางที่ 3.13 จํานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจําแนกตามวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อ 
 

วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อ จ านวน ร้อยละ 
แยกครอบครัว 105 26.2 
บ๎านหลังที่ 2 168 42.0 
เพื่อความสะดวกสบาย 98 24.5 
เพื่อการลงทุน 29 7.3 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 3.13 เมื่อพิจารณาตาม วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อ พบวํา กลุํมตัวอยําง
เลือกซื้อเพราะ เป็นบ๎านหลังที่ 2 คิดเป็นร๎อยละ 42.0 มีจํานวนมากที่สุด แยกครอบครัว คิดเป็น
ร๎อยละ 26.2 รองลงมา คือ เพื่อความสะดวกสบาย คิดเป็นร๎อยละ 24.5 และเพื่อการลงทุน คิด
เป็นร๎อยละ 7.3 
 
ตารางที่ 3.14 จํานวนและความถี่ปัจจัยในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม 
 

ปัจจัยในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม  จ านวน ร้อยละ 
ทําเลที่ตั้ง 370 13.3 
ราคา 398 14.3 
ที่จอดรถ 381 13.7 
พื้นที่ใช๎สอย 324 11.6 
ใกล๎ที่ทํางาน 322 11.6 
สภาพแวดล๎อม 265 9.5 
สาธารณูปโภค 349 12.5 
ชื่อเสียง  378 13.5 

รวม 2,787 100.0 
 

จากตารางที่ 3.14 เมื่อพิจารณาตามปัจจัยในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม  พบวํา กลุํม
ตัวอยํางมี ปัจจัยในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม  เรื่อง ราคา มีจํานวนมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 
14.3 รองลงมา คือ ที่จอดรถ คิดเป็นร๎อยละ 13.7 ชื่อเสียง คิดเป็นร๎อยละ 13.5 ทําเลที่ตั้ง  
คิดเป็นร๎อยละ 13.3 สาธารณูปโภค คิดเป็นร๎อยละ 12.5 พื้นที่ใช๎สอยและใกล๎ที่ทํางาน คิดเป็น
ร๎อยละ 11.6 และสภาพแวดล๎อม คิดเป็นร๎อยละ 9.5 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3.15 จํานวนและความถี่สิ่งอํานวยความสะดวกที่ต๎องการ 
 

สิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการ จ านวน ร้อยละ 
ระบบการรักษาความปลอดภัย 400 10.4 
ที่จอดรถ 400 10.4 
ห๎องออกกําลังกาย 392 10.2 
สระวํายน้ํา 384 10.0 
ร๎านซักรีด 353 9.2 
ร๎านเสริมสวย 363 9.4 
อินเทอร์เน็ต 400 10.4 
ร๎านสะดวกซื้อ 370 9.6 
เครื่องทําน้ําอุํน 387 10.0 
แอร์คอนดิชัน  400 10.4 

รวม 3,849 100.0 
 

จากตารางที่ 3.15 เมื่อพิจารณาตาม สิ่งอํานวยความสะดวกที่ต๎องการ พบวํา กลุํม
ตัวอยํางมีความต๎องการระบบการรักษาความปลอดภัย  ที่จอดรถ อินเทอร์เน็ตและ แอร์คอนดิชัน 
จํานวนมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 10.4 รองลงมา คือ ห๎องออกกําลังกาย คิดเป็นร๎อยละ 10.2 สระ
วํายนํ้าและเครื่องทําน้ําอุํน คิดเป็นร๎อยละ 10.0 ร๎านสะดวกซื้อ คิดเป็นร๎อยละ 9.6 ร๎านเสริมสวย 
คิดเป็นร๎อยละ 9.4 และร๎านซักรีด คิดเป็นร๎อยละ 9.2 ตามลําดับ 

 
สรุปรวมสถานภาพโดยทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็นตํอการเลือกซื้อชุด 

พักอาศัย ได๎แกํ เพศ อายุ  การศึกษา อาชีพ และรายได๎สํวนตัวเฉลี่ยตํอเดือน  โดยมีผู๎ตอบ
แบบสอบถาม  สํวนใหญํมีเป็นเพศหญิงมากกวําเพศชาย  กลุํมอายุระหวําง  31 – 40 ปี 
สถานะภาพสํวนใหญํ โสดระดับการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  รายได๎เฉลี่ย
ตํอเดือน 20,001 - 40,000 บาท ผู๎มีอํานาจการตัดสินใจซ้ือมากที่สุดคือผู๎ซื้อเอง 

ราคาที่ต๎องการซื้อสํวนใหญํคือ 3,000,001 - 4,000,000  บาทลักษณะห๎องสํวนใหญํที่
ต๎องการคือ 1 ห๎องนอน ขนาด 46 - 55 ตร.ม. จํานวนเงินผํอนท่ีต๎องการคือ  6,000 บาท ขึ้นไป 
สํวนใหญํมีวัตถุประสงค์เลือกซื้อเพื่อเป็นบ๎านหลังที่ 2  

กลุํมตัวอยํางมี ปัจจัยในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม  เรียงลําดับจากมากไปน๎อยได๎ดังนี้ 
เรื่อง ราคา มีจํานวนมากที่สุด รองลงมา คือ ที่จอดรถ ชื่อเสียง ทําเลที่ตั้ง สาธารณูปโภค พื้นที่
ใช๎สอยและใกล๎ที่ทํางาน และสภาพแวดล๎อม ตามลําดับ 



68 
 

 เมื่อพิจารณาตาม สิ่งอํานวยความสะดวกที่ต๎องการ พบวํา กลุํมตัวอยํางมี ความต๎องการ
ระบบการรักษาความปลอดภัย  ที่จอดรถ อินเทอร์เน็ตและ แอร์คอนดิชัน จํานวนมากที่สุด 
รองลงมา คือ ห๎องออกกําลังกาย สระวํายนํ้าและเครื่องทํา ร๎านสะดวกซื้อ ร๎านเสริมสวย และร๎าน
ซักรีด ตามลําดับ 
 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดต่อการเลือกซื้อชุดพักอาศัย - กรณีศึกษา 
บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
ตารางที่ 3.16 คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของความคิดเห็นด๎านผลิตภัณฑ์ 
 

ความคิดเห็น 
X  S.D. ระดับ อันดับ 

1.  ด๎านผลิตภัณฑ์ (Product)     
1.1  ทําเลที่ตั้งอยูํกลางใจเมือง 4.84 0.36 มากที่สุด 2 
1.2  การคมนาคมสะดวกสบายใกล๎รถฟ้า
และติดถนนใหญํ 

4.87 0.33 
มากที่สุด 

1 

1.3  รูปแบบของอาคารสวยงามทันสมัย 4.40 0.69 มากที่สุด 8 
1.4  รูปแบบห๎องชุดมีหลากหลายให๎เลือก 4.40 0.70 มากที่สุด 8 
1.5  การตกแตํงภายในห๎องชุดโดดเดํน 
ทันสมัย 

4.48 0.62 
มากที่สุด 

7 

1.6  ระบบรักษาความปลอดภัยภายใน
อาคาร 

4.81 0.39 
มากที่สุด 

4 

1.7  สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน 4.28 0.70 มากที่สุด 10 
1.8  ความนําเชื่อถือ/มีชื่อเสียงของบริษัท
เจ๎าของโครงการ 

4.82 0.39 มากที่สุด 3 

1.9  มีบริการหลังการขาย 4.80 0.39 มากที่สุด 5 
1.10  ความรวดเร็วในการโอนกรรมสิทธิ์ 4.77 0.42 มากที่สุด 6 

ภาพรวม 4.64 0.49 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 3.16 พบวํา กลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็นด๎านผลิตภัณฑ์อยูํในระดับมาก
ที่สุดทั้งรายข๎อและภาพรวม โดยภาพรวมมีคําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 4.64 และ 
0.49 
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ตารางที่ 3.17 คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของความคิดเห็นด๎านราคา 
 

ความคิดเห็น 
X  S.D. ระดับ อันดับ 

2.  ด๎านราคา (Price)     
2.1 ราคาเหมาะสมกับทําเลที่ตั้ง 4.69 0.51 มากที่สุด 1 
2.2 ราคาเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ใช๎สอย 4.62 0.58 มากที่สุด 3 
2.3 ราคาเหมาะสมกับรูปแบบและการ
ตกแตํงภายในห๎องชุด 

4.60 0.60 
มากที่สุด 

4 

2.4  คําใช๎จํายสํวนกลางเหมาะสม 4.69 0.52 มากที่สุด 1 
ภาพรวม 4.65 0.55 มากที่สุด  

 
 จากตารางที่ 3.17 พบวํา กลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็นด๎านราคาอยูํในระดับมากที่สุดทั้ง
รายข๎อและภาพรวม โดยภาพรวมมีคําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 4.65 และ 0.55 
 
ตารางที่ 3.18 คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของความคิดเห็นด๎านชํองทางการจัด
จําหนําย 
 

ความคิดเห็น 
X  S.D. ระดับ อันดับ 

3.  ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย (Place)     
3.1  One stop service 4.54 0.64 มากที่สุด 1 

ภาพรวม 4.54 0.64 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 3.18 พบวํา กลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็นด๎านชํองทางการจัดจําหนํายอยูํใน
ระดับมากที่สุดทั้งรายข๎อและภาพรวม โดยภาพรวมมีคําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 
4.54 และ 0.64 
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ตารางที่ 3.19 คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของความคิดเห็นด๎านการสํงเสริม
การตลาด 
 

ความคิดเห็น 
X  S.D. ระดับ อันดับ 

ด๎านการสํงเสริมการตลาด (Promotion)     
4.1  มีเฟอร์นิเจอร์พร๎อมเข๎าอยูํได๎ทันที 4.62 0.57 มากที่สุด 2 
4.2  มีเครื่องใช๎ไฟฟ้าครบชุด 4.84 0.36 มากที่สุด 1 
4.3  ให๎สํวนลดพิเศษ 4.44 0.65 มากที่สุด 4 
4.4  การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผํานสื่อ
ทุกรูปแบบ 

4.49 0.65 มากที่สุด 3 

ภาพรวม 4.59 0.55 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 3.19 พบวํา กลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็นด๎านการสํงเสริมการตลาดอยูํใน
ระดับมากที่สุดทั้งรายข๎อและภาพรวม โดยภาพรวมมีคําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 
4.59 และ 0.55 
 
ตารางที่ 3.20  คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของความคิดเห็นด๎านกระบวนการ 
 

ความคิดเห็น 
X  S.D. ระดับ อันดับ 

5.  ด๎านกระบวนการ (Process)     
5.1 ขั้นตอนการซ้ือขายไมํซับซ๎อน 
สะดวก รวดเร็ว 

4.58 0.59 มากที่สุด 3 

5.2  จัดหาสถาบันการเงินให๎ 4.67 0.53 มากที่สุด 2 
5.3  ให๎เวลาการผํอนชําระนาน 4.42 0.64 มากที่สุด 5 
5.4  คําการผํอนชําระไมํสูง 4.80 0.40 มากที่สุด 1 
5.5  เกณฑ์การขอสินเชื่อไมํยุํงยาก 4.50 0.66 มากที่สุด 4 

ภาพรวม 4.59 0.56 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 3.20 พบวํา กลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจด๎านกระบวนการอยูํในระดับมาก
ที่สุดทั้งรายข๎อและภาพรวม โดยภาพรวมมีคําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 4.59 และ 
0.56 
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ตารางที่ 3.21 คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของความคิดเห็นด๎านภาพลักษณ์และ
การนําเสนอ 
 

ความคิดเห็น 
X  S.D. ระดับ อันดับ 

6.ภาพลักษณ์และการนําเสนอ (Physical 
Evidence and Presentation) 

   
 

6.1  มีร๎านอาหาร ฟิตเนส สระวํายน้ํา ซัก
อบรีด ร๎านตัดผมมินิมาร์ท อินเทอเน็ท 
บริการเพียงพอ 

4.54 0.60 มากที่สุด 4 

6.2  พึงพอใจตํอระบบสาธารณูปโภค 4.76 0.46 มากที่สุด 1 
6.3  สวยงาม สะอาด นําอยูํ สะดวก 
ปลอดภัย 

4.43 0.65 มากที่สุด 5 

6.4 บริเวณโครงการจัดให๎มีความสวยงาม 
รํมรื่น 

4.75 0 .48 มากที่สุด 2 

6.5 กําหนดพื้นที่ใช๎สอยมีความเหมาะสม
ทั้งภายนอกภายใน 

4.74 0.46 
มากที่สุด 

3 

ภาพรวม 4.64 0.54 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 3.21 พบวํา กลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจด๎านภาพลักษณ์และการนําเสนอ
อยูํในระดับมากที่สุดทั้งรายข๎อและภาพรวม โดยภาพรวมมีคําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทํากับ 4.64 และ 0.54 
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ตารางที่ 3.22  คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของความคิดเห็นด๎านบุคลากร 
 

ความคิดเห็น 
X  S.D. ระดับ อันดับ 

7.  บุคลากร (People)     
7.1  พนักงานขายให๎ข๎อมูลกํอนการซ้ือได๎
อยํางดีและนําสนใจ 

4.74 0.46 มากที่สุด 1 

7.2 พนักงานขายมีการติดตามและแจ๎ง
ข๎อมูลรายละเอียดให๎ลูกค๎าอยูํเสมอกํอน
ตัดสินใจซ้ือ 

4.67 0.51 มากที่สุด 3 

7.3  ความสุภาพ และการแตํงกายท่ี
เหมาะสมของพนักงาน 

4.54 0.60 มากที่สุด 5 

7.4  จํานวนพนักงานของโครงการที่ให๎
ความสะดวกแกํทํานมีจํานวนที่เพียงพอ
เหมาะสม 

4.68 0.51 มากที่สุด 2 

7.5 พนักงานควรมีขําวสาร ประกาศ 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมตําง ๆ ใน
ที่พักอาศัยอยูํเสมอ 

4.58 0.57 มากที่สุด 4 

ภาพรวม 4.64 0.53 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 3.22 พบวํา กลุํมตัวอยํางมีความความคิดเห็นด๎านบุคลากรอยูํในระดับมาก
ที่สุดทั้งรายข๎อและภาพรวม โดยภาพรวมมีคําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 4.64 และ 
0.53 
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ตารางที่ 3.23  เปรียบเทียบความคิดเห็นกลยุทธ์ทางการตลาดตํอการเลือกซื้อระหวํางเพศชาย
และเพศหญิง 
 

กลยุทธ์ทางการตลาด 
ชาย 

(n = 166) 
หญิง 

(n = 234) 
รวม 

(n = 234) 

X  X  X  
1.  ด๎านผลิตภัณฑ์  4.67 4.63 4.65 
2.  ด๎านราคา  4.66 4.64 4.65 
3.  ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย  4.46 4.59 4.52 
4.  ด๎านการสํงเสริมการตลาด  4.60 4.59 4.59 
5.  ด๎านกระบวนการ  4.61 4.62 4.61 
6.  ภาพลักษณ์และการนําเสนอ  4.64 4.61 4.62 
7.  บุคลากร  4.67 4.62 4.64 

รวม 4.61 4.63 4.61 
 
 จากตารางที่ 3.23 พบวํา กลุํมตัวอยํางทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นปัจจัยกล
ยุทธ์ทางการตลาด Marketing Mix7’s ในภาพรวมคําเฉลี่ยของเพศหญิงมีคําเทํากับ 4.63 
มากกวําคําเฉลี่ยของเพศชายซ่ึงมีคําเทํากับ 4.61 
 
ตารางที่ 3.24  คําเฉลี่ยความคิดเห็นกลยุทธ์ทางการตลาดตํอการเลือกซื้อระหวํางอายุ 
 

กลยุทธ์ทาง
การตลาด 

ไมํเกิน25ปี 26-30 ปี 31-40 ป ี 41-50 ปี 50 ปีขึ้นไป รวม 

X  X  X  X  X  X  
1. ด๎านผลิตภัณฑ์  4.62 4.67 4.64 4.64 4.62 4.63 
2. ด๎านราคา  4.64 4.67 4.65 4.63 4.60 4.63 
3. ด๎านชํองทางการ
จัดจําหนําย  

4.40 4.52 4.61 4.53 4.43 4.49 

4. ด๎านการสํงเสริม
การตลาด  

4.63 4.60 4.61 4.53 4.59 4.59 

5. ด๎านกระบวนการ  4.65 4.57 4.63 4.60 4.68 4.62 
6. ภาพลักษณ์และ
การนําเสนอ  

4.69 4.65 4.58 4.56 4.76 4.64 

7.  บุคลากร  4.64 4.65 4.66 4.59 4.68 4.64 
รวม 4.61 4.62 4.63 4.58 4.62 4.61 
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 จากตารางที่ 3.24 พบวํา กลุํมตัวอยํางความแตกตํางระหวํางอายุความคิดเห็นปัจจัยกล
ยุทธ์ทางการตลาด Marketing Mix7’s ในภาพรวมกลุํมอายุ 31-40 ปี มีคําเฉลี่ยมากที่สุด เทํากับ 
4.63 รองลงมาคือ 26-30 ปี 50 ปีขึ้นไป ไมํเกิน 25 ปี และ 41-50 ปี ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 3.25  คําเฉลี่ยความคิดเห็นกลยุทธ์ทางการตลาดตํอการเลือกซื้อระหวํางสถานะ 
 

กลยุทธ์ทางการตลาด 
โสด สมรส หม๎าย/หยําร๎าง รวม 

X  X  X  X  
1.  ด๎านผลิตภัณฑ์  4.65 4.65 4.60 4.63 
2.  ด๎านราคา  4.64 4.68 4.63 4.65 
3.  ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย  4.57 4.50 4.48 4.51 
4.  ด๎านการสํงเสริมการตลาด  4.59 4.60 4.61 4.60 
5.  ด๎านกระบวนการ  4.59 4.63 4.65 4.62 
6.  ภาพลักษณ์และการนําเสนอ  4.63 4.57 4.69 4.63 
7.  บุคลากร  4.65 4.63 4.64 4.64 

รวม 4.64 4.60 4.61 4.61 
 
 จากตารางที่ 3.25 พบวํา กลุํมตัวอยํางทางสถานะมีความคิดเห็น ปัจจัยกลยุทธ์ทาง
การตลาด Marketing Mix7’s ในภาพรวมกลุํมโสด มีคําเฉลี่ยมากที่สุด เทํากับ 4.64 รองลงมา
คือ หม๎าย/หยํา และสมรส ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3.26  คําเฉลี่ยความคิดเห็นกลยุทธ์ทางการตลาดตํอการเลือกซื้อระหวํางระดับ
การศึกษา 
 

กลยุทธ์ทางการตลาด 
ต่ํากวํา

ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

X  X  X  X  X  
1. ด๎านผลิตภัณฑ์  4.64 4.66 4.63 4.65 4.64 
2. ด๎านราคา  4.59 4.66 4.66 4.68 4.64 
3. ด๎านชํองทางการจัด
จําหนําย  

4.50 4.56 4.51 4.61 4.54 

4. ด๎านการสํงเสริม
การตลาด  

4.57 4.61 4.59 4.58 4.58 

5. ด๎านกระบวนการ  4.66 4.59 4.63 4.58 4.61 
6. ภาพลักษณ์และการ
นําเสนอ  

4.67 4.60 4.61 4.63 4.62 

7. บุคลากร  4.61 4.62 4.67 4.72 4.65 
รวม 4.60 4.61 4.61 4.63 4.61 

  
จากตารางที่ 3.26 พบวํา กลุํมตัวอยํางทางระดับการศึกษามีความคิดเห็นปัจจัยกลยุทธ์

ทางการตลาด Marketing Mix7’s ในภาพรวมกลุํมปริญญาเอก มีคําเฉลี่ยมากที่สุด เทํากับ 4.63 
รองลงมาคือ ปริญญาตรี ปริญญาโท และต่ํากวําปริญญาตรี 
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ตารางที่ 3.27 คําเฉลี่ยความคิดเห็นกลยุทธ์ทางการตลาดตํอการเลือกซื้อระหวํางอาชีพ 
 

กลยุทธ์ทางการตลาด 
รับ

ราชการ 
รัฐวิสาห

กิจ 
บริษัทเอก

ชน 
ธุรกิจ
สํวนตัว 

นักศึกษา 
รวม 

X  X  X  X  X  X  
1. ด๎านผลิตภัณฑ์  4.67 4.64 4.63 4.67 4.65 4.65 
2. ด๎านราคา  4.62 4.66 4.66 4.68 4.59 4.64 
3. ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย  4.47 4.627 4.46 4.69 4.45 4.53 
4. ด๎านการสํงเสริมการตลาด  4.58 4.57 4.61 4.69 4.55 4.60 
5. ด๎านกระบวนการ  4.61 4.60 4.65 4.60 4.53 4.59 
6. ภาพลักษณ์และการนําเสนอ  4.59 4.63 4.62 4.61 4.59 4.60 
7. บุคลากร  4.61 4.64 4.66 4.62 4.67 4.64 

รวม 4.59 4.62 4.61 4.65 4.57 4.61 
 
 จากตารางที่ 3.27 พบวํา กลุํมตัวอยํางทางสถานะมีความคิดเห็น ปัจจัยกลยุทธ์ทาง
การตลาด Marketing Mix7’s ในภาพรวมกลุํมธุรกิจสํวนตัว มีคําเฉลี่ยมากที่สุด เทํากับ 4.65 
รองลงมาคือ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน รับราชการและนักศึกษา ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3.28  คําเฉลี่ยความคิดเห็นกลยุทธ์ทางการตลาดตํอการเลือกซื้อระหวํางรายได๎ตํอเดือน 
 

กลยุทธ์ทางการตลาด 

ไมํเกิน 
20,000 
บาท 

20,001 - 
40,000 
บาท 

40,001 - 
60,000 
บาท 

มากกวํา 
60,000 บาท 

รวม 

X  X  X  X  X  
1. ด๎านผลิตภัณฑ์  4.63 4.65 4.66 4.63 4.64 
2. ด๎านราคา  4.63 4.65 4.64 4.75 4.66 
3. ด๎านชํองทางการจัด
จําหนําย  

4.49 4.53 4.65 4.41 4.52 

4. ด๎านการสํงเสริม
การตลาด  

4.56 4.60 4.62 4.63 4.60 

5. ด๎านกระบวนการ  4.61 4.6 4.66 4.63 4.62 
6. ภาพลักษณ์และการ
นําเสนอ  

4.63 4.59 4.68 4.60 4.62 

7. บุคลากร  4.66 4.62 4.65 4.70 4.65 
รวม 4.60 4.60 4.65 4.62 4.62 

   
จากตารางที่ 3.28 พบวํา กลุํมตัวอยํางที่มีรายได๎ตํอเดือน มีความคิดเห็นปัจจัยกลยุทธ์ทาง

การตลาด Marketing Mix7’s ในภาพรวมกลุํมผู๎มีรายได๎ 40,001 - 60,000 บาท มีคําเฉลี่ยมาก
ที่สุด เทํากับ 4.65 รองลงมาคือ มากกวํา 60,000 บาท ไมํเกิน 20,000 บาท และ 20,001 - 
40,000 บาทตามลําดับ 
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ตารางที่ 3.29  คําเฉลี่ยความคิดเห็นกลยุทธ์ทางการตลาดตํอการเลือกซื้อระหวํางผู๎ตัดสินใจซ้ือ 
 

กลยุทธ์ทางการตลาด 
ตัวเอง พํอแมํ สามี/ภรรยา รวม 

X  X  X  X  
1. ด๎านผลิตภัณฑ์ 4.65 4.66 4.64 4.65 
2. ด๎านราคา 4.66 4.62 4.64 4.64 
3. ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย 4.47 4.56 4.70 4.57 
4. ด๎านการสํงเสริมการตลาด 4.6 4.50 4.55 4.55 
5. ด๎านกระบวนการ 4.63 4.65 4.55 4.61 
6. ภาพลักษณ์และการนําเสนอ 4.61 4.62 4.64 4.62 
7. บุคลากร 4.64 4.68 4.63 4.65 

รวม 4.61 4.61 4.62 4.61 
 

จากตารางที่ 3.29 พบวํา กลุํมตัวอยํางผู๎มีสิทธ์ตัดสินใจซ้ือมีความคิดเห็นปัจจัยกลยุทธ์ทาง
การตลาด Marketing Mix7’s ในภาพรวมกลุํมสามี/ภรรยา มีคําเฉลี่ยมากที่สุด เทํากับ 4.62 
รองลงมาคือ ตัวเองและพํอแมํ บาทตามลําดับ 

 
สรุปรวม การวิเคราะห์ เปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจซ้ืออาคารชุดพักอาศัยในกลุํม

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้  ดีเวลลอปเม๎นท์  จํากัด จําแนกตามคุณลักษณะสํวนบุคคล  พบวํา 
กลุํมตัวอยํางทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็น ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด Marketing 
Mix7’s ในภาพรวมคําเฉลี่ยของเพศหญิงมีคําเทํากับ 4.63 มากกวําคําเฉลี่ยของเพศชายซ่ึงมีคํา
เทํากับ 4.61  

กลุํมตัวอยํางความแตกตํางระหวํางอายุความคิดเห็น ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด 
Marketing Mix7’s ในภาพรวมกลุํมอายุ 31-40 ปี มีคําเฉลี่ยมากที่สุด เทํากับ 4.63 รองลงมาคือ 
26-30 ปี 50 ปีขึ้นไป ไมํเกิน 25 ปี และ 41-50 ปี ตามลําดับ 
 กลุํมตัวอยํางทางสถานะมีความคิดเห็นปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด Marketing Mix7’s ใน
ภาพรวมกลุํมโสด มีคําเฉลี่ยมากที่สุด เทํากับ 4.64 รองลงมาคือ หม๎าย/หยํา และสมรส 
ตามลําดับ 

กลุํมตัวอยํางทางระดับการศึกษามีความคิดเห็นปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด Marketing 
Mix7’s ในภาพรวมกลุํมปริญญาเอก มีคําเฉลี่ยมากที่สุด เทํากับ 4.63 รองลงมาคือ ปริญญาตรี 
ปริญญาโท และต่ํากวําปริญญาตรี 
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 กลุํมตัวอยํางทางสถานะมีความคิดเห็นปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด Marketing Mix7’s ใน
ภาพรวมกลุํมธุรกิจสํวนตัว มีคําเฉลี่ยมากที่สุด เทํากับ 4.65 รองลงมาคือ รัฐวิสาหกิจ พนักงาน
บริษัทเอกชน รับราชการและนักศึกษา ตามลําดับ 
  กลุํมตัวอยําง ที่มีรายได๎ตํอเดือน มีความคิดเห็น ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด Marketing 
Mix7’s ในภาพรวมกลุํมผู๎มีรายได๎ 40,001 - 60,000 บาท มีคําเฉลี่ยมากที่สุด เทํากับ 4.65 
รองลงมาคือ มากกวํา 60,000 บาท ไมํเกิน 20,000 บาท และ 20,001 - 40,000 บาทตามลําดับ 
  กลุํมตัวอยําง ผู๎มีสิทธ์ตัดสินใจซ้ือ มีความคิดเห็น ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด Marketing 
Mix7’s ในภาพรวมกลุํมสามี/ภรรยา มีคําเฉลี่ยมากที่สุด เทํากับ 4.62 รองลงมาคือ ตัวเองและพํอ
แมํ ตามลําดับ 
 
การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ ์(STP Marketing) 

การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation หรือ Segmenting) 
เป็นการแบํงตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหน่ึงออกเป็นตลาดยํอยๆ ที่แตกตํางกัน

ทางด๎านความชอบ  ความต๎องการ  และพฤติกรรมผู๎บริโภคในแตํละตลาดยํอยๆ  นั้น โดยอาศัย
คุณสมบัติของผู๎บริโภคหรือตลาดเป็นปัจจัยในการแบํง  ทั้งน้ีเพื่อให๎สามารถแยกตลาดออกเป็น
สํวนๆ (Market Segments) และทําให๎เห็นความเดํนชัดท่ีแตกตํางกันของคุณสมบัติ  ความชอบ 
ความต๎องการและพฤติกรรมของผู๎บริโภคที่อยูํในแตํละสํวนของตลาด  เพื่อจะได๎วางแผนและใช๎
ความพยายามทางการตลาดได๎เหมาะสมกับแตํละสํวนตลาด  โดยสํวนแบํงทางการตลาดแบํง
ออกเป็น 2 กลุํม คือ ตลาดวัยเร่ิมทํางาน (Young adult) อายุประมาณ 20 – 40 ปี เป็นวัยท่ีให๎
ความสําคัญเพราะเป็นวัยท่ีมีศักยภาพในการเลือกพักที่อยูํอาศัยโดยเฉพาะอาคารชุดที่พักอาศัย 
และตลาดวัยผู๎ใหญํ อายุมากกวํา 40 ปีขึ้นไป เป็นวัยท่ีให๎ความสําคัญเพราะมีศักยภาพในการ
เลือกซื้อที่พักอาศัยและเริ่มมองที่พักอาศัยโดยทั้งเป็นลักษณะอยูํอาศัยเอง และซ้ือเพื่อการลงทุน 
ในขณะท่ีการแบํงตามรายได๎ของลูกค๎า สามารถแบํงออกเป็น 2 กลุํม คือ ผู๎มีรายได๎สูง โดยมี
รายได๎ตํอเดือนมากกวํา 50,000 บาท โดยอํานาจการจํายของลูกค๎ากลุํมนี้มักยึดติดในคุณภาพ
ของสินค๎าและบริการ มีรสนิยม และฐานะทางการเงินดี โดยเป็นกลุํมเป้าหมายของนิติบุคคลใน
การบริการระดับเกรด A หรือ Preemium และกลุํมผู๎มีรายได๎ปานกลางถึงสูง คือ ผู๎มีรายได๎ 
15,000 – 50,000 บาท คนกลุํมเริ่มมีความม่ันคงในหน๎าที่การงาน มีความเป็นตัวของตัวเอง มี
ศักยภาพด๎านการเงินในระดับดี 
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การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด (Market positioning หรือ Positioning) 
Life รัชดาภิเษก โชว์จุดขาย “อยูํ Life Condo ไมํต๎องพึ่งมอไซค์” ด๎วยก๎าวเดียวถึง 

รถไฟฟ้า พร๎อมจับมือพันธมิตรยักษ์ใหญํด๎านเฟอร์นิเจอร์  ผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ 
Life Condo ภายใต๎ชื่อ Trend Design By AP สําหรับคอนเซ็ปต์และจุดขายของ Life Condo 
ทั้ง 3 แหํงนั้น บริษัทฯ ยังคงโฟกัสในเร่ืองของทําเลที่ตั้งโครงการ  ตามกลยุทธ์ “Location in 
Location” ที่สําคัญโครงการต๎องอยูํใกล๎กับแนวรถไฟฟ้าเพียงไมํกี่ก๎าว หรือมีระยะหํางที่ไมํเกิน 
300 เมตร ในขณะเดียวกันบริษัทฯ  ยังได๎เพิ่มความพิเศษและแตกตํางให๎กับ Life Condo ทั้ง 3 
แหํงด๎วยการรํวมมือกับพันธมิตรผู๎เชี่ยวชาญด๎านเฟอร์นิเจอร์ที่มีชื่อเสียง  ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
ภายในห๎องชุดสําหรับ Life Condo ภายใต๎ชื่อ Trend Design By AP ที่ครบถ๎วนด๎วยฟังก์ชั่น
การใช๎งานที่สอดคล๎องกับความต๎องการของคน รุํนใหมํ ทั้งยังเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Life 
Condoอีกด๎วย  
 
            การก าหนดตลาดเป้าหมาย  (Market targeting หรือ Targeting) 

เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม๎นท์ จํากัด (มหาชน)มีเป้าหมายท่ีจะสร๎างแบรนด์ Life 
ให๎เป็นแบรนด์ที่อยูํในความทรงจําของลูกค๎ากลุํมเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุํม  Generation Y อายุ
ระหวําง 25-35 ปี ที่เป็นกลุํมคนทํางานหนัก เพื่อสร๎างฐานะและครอบครัว แตํก็ไมํทิ้งรูปแบบการ
ใช๎ชีวิตที่สนุกสนาน  โดยคอนโดมิเนียมแบรนด์ Life จะเข๎ามาชํวยให๎เอเชี่ยนมีภาพลักษณ์ที่
ทันสมัยกวําเดิม โดยได๎วางตําแหนํงของแบรนด์ Life ภายใต๎คอนเซ็ปท์ "Condo for Fun" 
 
การวิเคราะห์การแข่งขันในธุรกิจโดยใช้  Five Force Model  
 

จากการวิเคราะห์ Five Force Model ได๎อธิบายถึงองค์ประกอบหลัก 5 ประการ ของ
สภาพแวดล๎อมเชิงการแขํงขันที่มีผลกระทบตํอการบริหารกิจการ ดังนี้ 
 ปัจจัยท่ี 1 ความรุนแรงของการแขํงขันในอุตสาหกรรม ประกอบด๎วย จํานวนและ
ความสามารถในการแขํงขันของคูํแขํง, การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม, โครงสร๎างของต๎นทุน 
และ ต๎นทุนการเปลี่ยนแปลง  เพื่อให๎องค์กรเติบโตอยํางม่ังคง พร๎อมรับการแขํงขันในตลาด
คอนโดมิเนียม และขับเคลื่อนไปสูํเป้าหมายท่ีวางไว๎ในการที่จะไมํหยุดน่ิงสร๎างสรรค์ความ  พึง
พอใจในการอยูํอาศัย ด๎วยสินค๎าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุด  บริษัทฯ จึงได๎ปรับแนวทางในการ
ดําเนินงาน โดยทางด๎านบริการ  Life condominium ราคาขาย 3-19 ล๎านบาท บริษัทฯ  จึงได๎
จัดตั้งบริษัทรับเหมากํอสร๎างขึ้น  เพื่อสนับสนุนงานกํอสร๎างโครงการตํางๆ โดยเน๎นระบบงาน
กํอสร๎างสําเร็จรูปเป็นสําคัญ  
 



81 
 

 ปัจจัยท่ี 2 ภัยคุกคามจากผู๎เข๎ามาใหมํ ประกอบด๎วย การประหยัดตํอขนาด, ความ
แตกตํางในสินค๎าและบริการ,ความต๎องการเงินทุน,ต๎นทุนการเปลี่ยนแปลง, การเข๎าถึงชํองทาง
จําหนําย และนโยบายของรัฐบาล ความนําดึงดูดใจขึ้นอยูํกับความยากงํายของการเข๎า -ออกจาก
อุตสาหกรรมธุรกิจน้ันนําดึงดูดใจมากถ๎าอุปสรรคที่กีดกั้นคูํแขํงขันรายใหมํไมํให๎เข๎ามามีอยูํมาก
และการออกไปจากธุรกิจของคูํแขํงขันทําได๎งําย  กรณีที่แยํที่สุดก็คืออุปสรรคในการเข๎ามามีน๎อย  
แตํออกไปมีมากทําให๎กิจกรรมตํางๆ เข๎าได๎งํายเม่ืออยูํในภาวะเติบโต  แตํกลับออกยากในภาวะ
ถดถอย ผลก็คือ เกิดความเรื้อรังและผลตอบแทนตกต่ํา 
 
 ปัจจัยท่ี 3 อํานาจการตํอรองกับผู๎ขาย ประกอบด๎วย จํานวนผู๎ขาย สินค๎าที่สามารถ

ทดแทน ต๎นทุนการเปลี่ยนแปลง ของบริษัท  จุดแข็งด๎านการตลาดเป็นผลมาจากการที่บริษัท

เป็นผู๎ริเริ่มและผู๎นําในตลาดทาวน์เฮาส์ใจกลางเมือง  (บ๎านกลางกรุงและบ๎านกลางเมือง ) ทั้งนี้

ความแข็งแกรํงทางธุรกิจสะท๎อนถึงความเป็นหน่ึงในผู๎นําด๎านตลาดทาวน์เฮ๎าส์และรองลงมาคือ

คอนโดมิเนียมโดยเฉพาะในยํานกลางเมือง  บริษัทแสดงให๎เห็นถึงความสามารถในการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการทํามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของพฤฒิกรรมผู๎บริโภค  โดย

สินค๎าของบริษัทเป็นที่นิยมในกลุํมผู๎ซื้ ออายุน๎อย  นอกจากนี้บริษัทยังมีความเชี่ยวชาญในการ

เลือกทําเลที่ดีสําหรับพัฒนาโครงการณ  สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันที่ผู๎บริโภค

มีตัวเลือกมากขึ้นจากการแขํงขันของผู๎ประกอบการรายใหญํที่พัฒนาสินค๎าท่ีมีความหลากหลาย

ทั้งราคาและรูปแบบเข๎าสูํตลาดเป็นจํานวนมากดังนั้น ผู๎ประกอบการจะเติบโตได๎อยํางยั่งยืนน้ัน

นอกจากเรื่องทําเลและการมีสินค๎าท่ีหลากหลายท้ังประเภทและราคาแล๎ว ต๎องมีจุดแข็งที่ชัดเจน 

และเหมาะสมกับความต๎องการของผู๎บริโภคที่หลากหลายท้ังนี้ จากการศึกษาพฤติกรรม

ผู๎บริโภคพบวํา ปัจจัยท่ี 2 ในการพิจารณาซื้อ ลูกค๎าจะเปรียบเทียบระหวํางราคาขายกับฟังก์ชัน

การใช๎งานรํวมกัน เพื่อให๎โครงการที่เลือกคุ๎มคําและตอบโจทย์การใช๎ชีวิตอยํางแท๎จริง บริษัทจึง

ได๎พัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ (Innovative Thinking) ในการทํางานอยํางตํอเนื่อง เพื่อสร๎างสรรค์

นวัตกรรมดีไซน์ให๎มีความพิเศษและแตกตําง เป็นความสวยงามที่ใช๎ได๎จริงและเข๎าถึงผู๎บริโภค

ได๎งําย ที่สําคัญงานดีไซน์ต๎องไมํเป็นเรื่องฉาบฉวยหรือเป็นภาระในระยะยาวแกํผู๎อยูํ ซึ่งจาก

แนวคิดดังกลําวทําให๎โครงการของบริษัททั้งบ๎านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียมทั้ง 11 แบ

รนด์ ได๎รับการยอมรับและประสบความสําเร็จ ด๎านยอดขาย จึงสร๎างความไว๎วางใจกับลูกค๎าใน

ทุกๆ โครงการ 
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 ปัจจัยท่ี 4 อํานาจการตํอรองของผู๎ซื้อ ประกอบด๎วย จํานวนผู๎ซื้อ, ปริมาณการซื้อ และ

ต๎นทุนการเปลี่ยนแปลงของผู๎ซื้อ  โดยเฉพาะอยํางยิ่งรูปแบบการใช๎ชีวิตของผู๎คนเปลี่ยนไป ซึ่งมี

การเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต๎ดินมากขึ้น และคอนโดมิเนียมราคาถูกมีการ

เปิดตัวออกมา โดยเฉพาะบริเวณที่ใกล๎รถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต๎อิน ทําให๎เป็นที่ดึงดูดกลุํมผู๎มี

รายได๎น๎อย  การพิจารณาของผู๎ซื้อจึงมีทางเลือกในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมที่สําคัญได๎แกํ 

ราคาไมํแพง อยูํใกล๎ที่ทํางาน สภาพแวดล๎อมดครงการดี มีระบบความป้องกันความปลอดภัย 

สาธารณูปโภคครบครัน ประกอบกับการพิจารณาสินเชื่อสะดวกรวดเร็วและดอกเบี้ยไมํสูงมาก 

ปัจจัยท่ี 5 ภัยคุกคามจากสินค๎าทดแทน ประกอบด๎วยต๎นทุนการเปลี่ยนแปลงของผู๎ซื้อ, 

ราคาสินค๎าทดแทน , คุณภาพและประสิทธภาพของสินค๎าทดแทน  บริษัทฯ เตรียมความพร๎อม

ภัยคุกคามจากสินค๎าทดแทน โดยการเพิ่มทางเลือกแกํผู๎บริโภคของทําเลคอนโดมิเนียม แตํ

ยังคงโฟกัสการแขํงขันในตลาดคอนโดมิเนียมที่อยูํในแนวรถไฟฟ้าสายปัจจุบัน  ภายใต๎แบรนด์

สินค๎า 3 แบรนด์ คือ The Address ซึ่งเป็นลักซ์ชัวรี่  คอนโดมิเนียม  RHYTHM ที่มีจุดขายใน

เรื่องการเป็นอินโนเวทีฟ คอนโดมิเนียม แตกตํางด๎วยนวัตกรรมใหมํที่สะท๎อนผํานงานดีไซต์เพื่อ

ตอบสนองการใช๎ชีวิตใจ  กลางเมือง และ Life ที่มีคาเร็คเตอร์เป็น Condo for FUN และในปีนี้

บริษัทฯ ได๎วางกลยุทธ์การแขํงขันในตลาดคอนโดมิเนียมด๎วยการนําสินค๎าแบรนด์ RHYTHM 

เป็นตัวขับเคลื่อนด๎านยอดขาย  หลังจากในปีที่ผํานมา The Address ถือเป็นคีย์สําคัญที่ผลักดัน

ให๎ยอดขายในสํวนคอนโดมิเนียมของบริษัทประสบความสําเร็จ  
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การวิเคราะห์สถานะขององค์กร (SWOT Matrix) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

การวิเคราะห์โดยกําหนดระดับความสําคัญและระดับความสามารถในการตอบสนองของ 
องค์กรท้ังในด๎านปัจจัยภายใน (จุดแข็ง-จุดอํอน) ที่เป็นกลไลสําคัญในการขับเคลื่อนองค์กร 
 
ตารางที่  3.30 การกําหนดกลยุทธ์โดยวิเคราะห์ TOWS Matrix จุดแข็งและจุดอํอน 
 

จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดอ่อน (WEAKNESS) 
S1.  มีทีมการตลาดที่แข็งแกรํง W1.  ราคาสินค๎าเมื่อเปรียบเทียบกับคูํแขํงมี

ราคาสูงกวํา 
S2.  มีงบประมาณด๎านการตลาด โฆษณา

ประชาสัมพันธ์ที่สูง  
W2.  คําใช๎จํายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์

สูง 
S3.  ทําเลที่ตั้งอยูํกลางใจเมือง W3.  ระบบการเก็บฐานข๎อมูลที่ไมํได๎

มาตรฐาน พบข๎อร๎องเรียนจากลูกค๎า 
S4.  ความเชื่อถือในตราสินค๎าและคุณภาพ W4.  ข๎อมูลตํางๆ ถูกเปิดเผยทําให๎คูํแขํงทราบ

กลยุทธ์ทางการตลาด 
S5. มีความหลากหลายของรูปแบบห๎องพักให๎

เลือก 
W5.  มีคําใช๎จํายด๎านวัสดุกํอสร๎าง และคําจ๎าง

งาน ทําให๎เงินลงทุนสูง 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายนอกบริษัท (External Environment Analysis) 
พบวําบริษัทยังมีโอกาศและมีความสามารถในการแขํงขันทางธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์และ 
สามารถขยายจํานวนโครงการได๎อีก ประกอบกับทางบริษัทได๎มีการปรับตัวให๎สอดคล๎องกับ 
สภาพเศรษฐกิจ 
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ตารางที่  3.31 การกําหนดกลยุทธ์โดยวิเคราะห์ TOWS Matrix โอกาสและอุปสรรค 
 

โอกาส (OPPORTUNITY) อุปสรรค (THREATS) 
O1. แนวโน๎มผู๎อยูํอาศัยคอนโดมิเนียมเพิ่ม

มากขึ้น 
T1.  ลูกค๎าสินเชื่อไมํผําน ทําให๎ปริมาณการ

ขายลดลง 
O2. ชาวตํางประเทศเข๎ามาอยูํใน

คอนโดมิเนียมเพิ่มมากขึ้น 
T2.  มีคูํแขํงคอนโดมิเนียมกลางเมืองจํานวน

มาก 
O3.  การซื้อคอนโดมิเนียมสามารถนําไป

ลดหยํอนภาษีได๎ 
T3.  ทําเลกลางใจเมืองเริ่มมีพื้นที่ลดลง 

O4.  นโยบายการเพิ่มอัตราเงินเดือนของ
รัฐบาลทําให๎ประชาชนมีรายได๎เพิ่มขึ้น 

T4.  ลูกค๎าต๎องการสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่ม
มากขึ้น 

O5.  มีโครงการคอนโดมิเนียมครอบคลุมพื้นที่
ใจกลางเมือง  

T5.  ราคาการจ๎างงานภายในบริษัทสูงขึ้น 

 
ก าหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) 
ตารางที่  3.32 การกําหนดกลยุทธ์โดยวิเคราะห์ด๎าน Corporate Level Strategy 
 

SO Strategic WO Strategic 
1.เพิ่มการลงทุนในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
   กับกลุํมเป้าหมายท้ังชาวไทยและชาว 
   ตํางประเทศ (S1S2O1) 

1.ให๎ข๎อมูลความแตกตํางของคอนโดมิเนียม 
   ขององค์กรเปรียบเทียบกับคูํแขํง(W4O1) 

2.สํงเสริมการขายอยํางตํอเนื่องบริเวณชุมชน 
   ใกล๎กับคอนโดมิเนียม (S3O5) 

2.สามารถนําไปลดหยํอนภาษีได๎ (W5O5) 

ST Strategic WT Strategic 
1.ใช๎อุปกรณ์ต๎องแตํงภายใน รวมทั้ง

เฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงที่เป็น
ที่ร๎ูจัก (S4T4) 

1.สํงเสริมการขายด๎วยข๎อเสนอพิเศษกับทาง
ธนาคาร เพื่อชํวยเหลือกลามลูกค๎าที่กู๎ไมํ
ผําน (W1T1) 

2.วางแผนหาพื้นที่เขตภายนอกกรุงเทพฯหรือ
ปริมณฑลที่มีโครงการรถไฟฟ้าผํานใน
อนาคต (S3T3) 

2.สํารวจความต๎องการของลูกค๎าในการเลือก
ซื้อคอนโดมิเนียมและเสนอโปรโมชั่นในสิ่งที่
ลูกค๎าต๎องการ(W3O4) 
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ตารางที่  3.33 การกําหนดกลยุทธ์โดยวิเคราะห์ด๎าน Business Unit & Function Level 
Strategy 
 

SO Strategic WO Strategic 
1.ประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎ ในการลดหยํอน
ภาษี,ข๎อมูลโครงการ โปรโมชั่นพิเศษ(S2O3) 

1.ผํอนสบายๆ นาน 5 ปี(ดาวน์น๎อยผํอนน๎อย)
โดยการทําการประชาสัมพันธ์เปรียบเทียบ
ราคากับคูํแขํง (W1O1) 

2.สามารถตั้งราคาขายสูงได๎เนื่องจากตั้งอยูํใจ
กลางเมือง(S3O5) 

2.เก็บฐานข๎อมูลทั้งชาวไทยและชาว
ตํางประเทศ พร๎อมติดตามการตัดสินใจซ้ือ
ของลูกค๎าอยํางตํอเนื่อง (W3O1) 

ST Strategic WT Strategic 
1.สํงเสริมการตลาด Marketing Mix 7s(S4O2) 1.ตั้งราคาสินค๎าสูงได๎จากสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่ไมํเหมือนคูํแขํง (W1O4) 
2.เลือกสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีความ

นําเชื่อถือและมีแบรนด์ที่มีชื่อเสียง(S4O4) 
2. ควบคุมต๎นทุนและการจ๎างงานในระดับที่

เหมาะสม (W5O5) 
 
การก าหนดทางเลือกและตัดสินใจเลือกกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาระดับองค์กร 
 การวิเคราะห์สถานะขององค์กรจะชํวยบํงบอกถึงสภาพขององค์กรวําปัจจุบันเป็น
อยํางไร มีจุดแข็งหรือจุดอํอนมากกวํากัน  และการดําเนินงานมีโอกาสหรืออุปสรรคเพียงใด  
นอกจากนี้ ยังชํวยกําหนดตําแหนํงเชิงกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อนําไปสูํการวางแผนยุทธศาสตร์
ระดับองค์กรตํอไปด๎วย  ผลจากการศึกษาได๎ข๎อมูลจากกระบวนการสัมภาษณ์ผู๎บริหารโดย  คุณ
กฤษฎา อิศวพล ตําแหนํง ผู๎จัดการฝ่ายการตลาด ในการวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กร ดังนั้น 
วิธีการวิเคราะห์สถานะขององค์กรจะพิจารณาจาก 2 สํวน คือ 
 
 1) การให๎น้ําหนักความชัดเจนท่ีสัมพันธ์กับปัจจัยในด๎านเดียวกัน  
 2) การให๎คะแนนระดับความสําคัญ 
 
 1) การให้น้ าหนักความชัดเจนที่สัมพันธ์กับปัจจัยในด้านเดียวกัน  
  การวิเคราะห์สถานะขององค์กรในสํวนของการให๎น้ําหนักความชัดเจนท่ี
สัมพันธ์กับปัจจัยในด๎านเดียวกัน จะกําหนดคะแนนของสภาวะแวดล๎อมภายใน (ด๎านจุดแข็งและ
จุดอํอน) เทํากับ 1.00 คะแนน และสภาวะแวดล๎อมภายนอก (ด๎านโอกาสและอุปสรรค) เทํากับ 
1.000 คะแนน  
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ตารางที่  3.34 การให๎คะแนนและคํานํ้าหนัก 
 

สภาวะแวดล้อมภายใน (1.000) สภาวะแวดล้อมภายนอก (1.000) 
จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส อุปสรรค 
0.500 0.500 0.500 0.500 

 
การพิจารณาความชัดเจนท่ีสัมพันธ์กับปัจจัยในด๎านเดียวกัน  ให๎เริ่มจากการ

จัดลําดับของแตํละปัจจัย และให๎คําน้ําหนักกับปัจจัยท่ีมีความสําคัญเรียงจากมากไปน๎อย
ตามลําดับ (โดยให๎คะแนนรวมเทํากับ 0.500 คะแนน อาจกําหนดน้ําหนักของแตํละปัจจัยเป็น
ร๎อยละกํอนแล๎วจึงเทียบกลับเป็นคะแนนเพื่อความสะดวกในการคํานวณ) โดยพิจารณาคะแนน
น้ําหนักความสัมพันธ์ทั้งด๎านจุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค  
 
 2) การให้คะแนนระดับความส าคัญ  
  คะแนนระดับความสําคัญ  ให๎พิจารณาในแตํละปัจจัยของจุดแข็ง จุดอํอน 
โอกาส และอุปสรรควํา องค์กรให๎ความสําคัญตํอปัจจัยน้ัน ๆ ในระดับใด  โดยกําหนดเกณฑ์
ดังนี ้

5   คือ  องค์กรให๎ระดับความสําคัญมากที่สุด  
4    คือ  องค์กรให๎ระดับความสําคัญมาก  
3 คือ  องค์กรให๎ระดับความสําคัญปานกลาง  
2 คือ  องค์กรให๎ระดับความสําคัญน๎อย  
1 คือ  องค์กรให๎ระดับความสําคัญน๎อยท่ีสุด  

 
การพิจารณาให๎น้ําหนักและคะแนนเพื่อการวิเคราะห์  SWOT ได๎ข๎อมูลจากการ

สัมภาษณ์ ผู๎จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทฯ 
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ตารางที่ 3.35 แสดงการวิเคราะห์สถานะด๎านจุดแข็ง 
 

ปัจจัยภายใน 

(1) 
จัดล าดั
บ 

(2) 
น้ าหนัก 

(%) 

(3) 
น้ าหนัก(%) 

x 0.5 

(4) 
คะแนน 

(5) 
ถ่วง

น้ าหนัก
(3) x (4) 

จุดแข็ง (Strengths)      
1. มีทีมการตลาดที่แข็งแกรํง 4 15% 0.075 4 0.300 
2. มีงบประมาณด๎านการตลาด โฆษณา

ประชาสัมพันธ์ที่สูง  
1 30% 0.150 5 0.750 

3. ทําเลที่ตั้งอยูํกลางใจเมือง 2 25% 0.125 5 0.625 

4. ความเชื่อถือในตราสินค๎าและคุณภาพ 3 20% 0.100 5 0.500 
5. มีความหลากหลายของรูปแบบห๎องพัก

ให๎เลือก 
5 10% 0.050 3 0.150 

รวม  100% 0.500 22 2.325 
 

จากตารางที่ 3.35 จากการวิเคราะห์สถานะด๎านจุดแข็ง โดยการคํานวณโดยการให๎คํา
น้ําหนักพบวํา องค์กรมีจุดแข็งด๎านการใช๎งบประมาณด๎านการตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์ที่สูง 
จัดเป็นอันดับท่ี 1 รองลงมาคือ ทําเลที่ตั้งอยูํกลางใจเมือง ความเชื่อถือในตราสินค๎าและคุณภาพ 
มีทีมการตลาดที่แข็งแกรํง และมีความหลากหลายของรูปแบบห๎องพักให๎เลือก ตามลําดับ โดยมี
คําคะแนนการถํวงน้ําหนักด๎านจุดแข็ง เทํากับ 2.325 
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ตารางที่ 3.36  แสดงการวิเคราะห์สถานะด๎านจุดอํอน 
 

ปัจจัยภายใน 

(1) 
จัดล าดั
บ 

(2) 
น้ าหนัก 

(%) 

(3) 
น้ าหนัก(%)

x0.5 

(4) 
คะแนน 

(5) 
ถ่วง

น้ าหนัก
(3) x (4) 

จุดอ่อน (Weaknesses)      

1. ราคาสินค๎าเมื่อเปรียบเทียบกับคูํแขํงมี  
    ราคาสูงกวํา 

1 30% 0.150 5 0.750 

2. คําใช๎จํายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
    สูง 

2 25% 0.125 4 0.500 

3. ระบบการเก็บฐานข๎อมูลที่ไมํได๎
มาตรฐาน พบข๎อร๎องเรียนจากลูกค๎า 

4 10% 0.075 4 0.300 

4. ข๎อมูลตํางๆ ถูกเปิดเผยทําให๎คูํแขํง
ทราบกลยุทธ์ทางการตลาด 

5 15% 0.050 5 0.250 

5. มีคําใช๎จํายด๎านวัสดุกํอสร๎าง และคําจ๎าง
งาน ทําให๎เงินลงทุนสูง 

3 20% 0.100 4 0.400 

รวม  100% 0.500 22 2.200 
 

จากตารางที่ 3.36 จากการวิเคราะห์สถานะด๎านจุดอํอน โดยการคํานวณโดยการให๎คํา
น้ําหนักพบวํา องค์กรมีจุดอํอนด๎านราคาสินค๎าเมื่อเปรียบเทียบกับคูํแขํงมีราคาสูงกวํา จัดเป็น
อันดับที่ 1 รองลงมาคือ คําใช๎จํายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สูง มีคําใช๎จํายด๎านวัสดุกํอสร๎าง 
และคําจ๎างงาน ทําให๎เงินลงทุนสูง ระบบการเก็บฐานข๎อมูลที่ไมํได๎มาตรฐาน พบข๎อร๎องเรียนจาก
ลูกค๎า และข๎อมูลตํางๆ ถูกเปิดเผยทําให๎คูํแขํงทราบกลยุทธ์ทางการตลาด ตามลําดับ โดยมีคํา
คะแนนการถํวงน้ําหนักด๎านจุดอํอน เทํากับ 2.200 
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ตารางที่ 3.37 แสดงการวิเคราะห์สถานะด๎านโอกาส 
 

ปัจจัยภายนอก จัดล าดับ 
น้ าหนัก 

(%) 

(1) 
น้ าหนัก(%) 

x 0.5 

(2) 
คะแนน 

(1) x (2) 
ถ่วง

น้ าหนัก 
โอกาส (Opportunities)      
1. แนวโน๎มผู๎อยูํอาศัยคอนโดมิเนียมเพิ่ม

มากขึ้น 
1 25% 0.125 5 0.625 

2. ชาวตํางประเทศเข๎ามาอยูํใน
คอนโดมิเนียมเพิ่มมากขึ้น 

4 15% 0.075 3 0.225 

3.  การซื้อคอนโดมิเนียมสามารถนําไป
ลดหยํอนภาษีได๎ 

2 30% 0.150 4 0.600 

4.  นโยบายการเพิ่มอัตราเงินเดือนของ
รัฐบาลทําให๎ประชาชนมีรายได๎เพิ่มขึ้น 

3 20% 0.100 4 0.400 

5.  มีโครงการคอนโดมิเนียมครอบคลุม
พื้นที่ใจกลางเมือง  

5 10% 0.050 4 0.200 

รวม  100% 0.500 20 2.050 
 

จากตารางที่ 3.37 จากการวิเคราะห์สถานะด๎านโอกาส โดยการคํานวณโดยการให๎คํา
น้ําหนักพบวํา องค์กรมีโอกาสด๎านแนวโน๎มผู๎อยูํอาศัยคอนโดมิเนียมเพิ่มมากขึ้น จัดเป็นอันดับ  
ที่ 1 รองลงมาคือ การซื้อคอนโดมิเนียมสามารถนําไปลดหยํอนภาษีได๎ นโยบายการเพิ่มอัตรา
เงินเดือนของรัฐบาลทําให๎ประชาชนมีรายได๎เพิ่มขึ้น ชาวตํางประเทศเข๎ามาอยูํในคอนโดมิเนียม
เพิ่มมากขึ้น และมีโครงการคอนโดมิเนียมครอบคลุมพื้นที่ใจกลางเมือง ตามลําดับ โดยมีคํา
คะแนนการถํวงน้ําหนักด๎านโอกาส เทํากับ 2.050 
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ตารางที่ 3.38 แสดงการวิเคราะห์สถานะด๎านอุปสรรค 
 

ปัจจัยภายนอก จัดล าดับ 
น้ าหนัก 

(%) 

(1) 
น้ าหนัก(%) x 

0.5 

(2) 
คะแนน 

(1) x (2) 
ถ่วง

น้ าหนัก 
อุปสรรค (Threats)      
1.  ลูกค๎าสินเชื่อไมํผําน ทําให๎ปริมาณ

การขายลดลง 
4 15% 0.075 4 0.300 

2.  มีคูํแขํงคอนโดมิเนียมกลางเมือง
จํานวนมาก 

1 30% 0.150 4 0.600 

3.  ทําเลกลางใจเมืองเริ่มมีพื้นที่ลดลง 2 20% 0.100 5 0.500 

4.  ลูกค๎าต๎องการสิ่งอํานวยความสะดวก
เพิ่มมากขึ้น 

5 10% 0.050 4 0.200 

5.  ราคาการจ๎างงานภายในบริษัทสูงขึ้น 2 25% 0.125 4 0.500 

รวม  100% 0.500 19 2.100 
 
 จากตารางที่ 3.38 จากการวิเคราะห์สถานะด๎านอุปสรรค โดยการคํานวณโดยการให๎คํา
น้ําหนักพบวํา องค์กรมีอุปสรรค ด๎านมีคูํแขํงคอนโดมิเนียมกลางเมืองจํานวนมาก จัดเป็นอันดับ
ที่ 1 รองลงมาคือ ทําเลกลางใจเมืองเริ่มมีพื้นที่ลดลง ราคาการจ๎างงานภายในบริษัทสูงขึ้น ลูกค๎า
สินเชื่อไมํผําน ทําให๎ปริมาณการขายลดลง และลูกค๎าต๎องการสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้น
ตามลําดับ โดยมีคําคะแนนการถํวงน้ําหนักด๎านอุปสรรค เทํากับ 2.100 

จากผลการวิเคราะห์คะแนนตามตารางที่ 3.35 – 3.38 แสดงให๎เห็นวําการวิเคราะห์
สถานะมีสภาพแวดล๎อมภายในด๎านจุดแข็ง ( S) มากกวําจุดอํอน (W)  (S = 2.325 > W = 
2.200) และสภาพแวดล๎อมภายนอกในด๎านอุปสรรค ( T) มากกวําโอกาส(O) (T = 2.100 > O = 
2.050)  เมื่อนําคําคะแนนรวมของการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายในและภายนอกมาใสํในแกน 
SWOT Matrix จะได๎กราฟการวิเคราะห์สถานะองค์กรดังรูปท่ี 4.1 
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โอกาส 
(Opportunities) 

 
 
 
 
 
 

3 
กลยุทธ์เร่งพัฒนา 

2 
 

1 
2.200 

 
กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพ 
  2.050 
 
 
                              2.325 

 

จุดอ่อน 
(Weaknesses) 
 
 
 
 

3             2        1 
1 
 

2 
กลยุทธ์แก้วิกฤติ 

3 

     1         2             3 
 
 
    2.100 
กลยุทธ์สร้างภูมิคุ้มกัน 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

อุปสรรค 
(Threats) 

รูปที่ 3.1  กราฟ SWOT Matrix 
 

จากรูปที่ 3.1 จะเห็นได๎วํา สถานะขององค์กรอยูํในชํองกลยุทธ์เพิ่มศักยภาพ คือ ควรใช๎
ประโยชน์จากโอกาสและสภาพแวดล๎อมที่เอื้ออํานวยตํอการทํางาน เป็นปัจจัยผลักดันจาก
ภายนอกให๎เกิดการเพิ่มศักยภาพการแขํงขันในตลาดซื้อขายคอนโดมิเนียม ดังนั้น ในการ
วางแผนยุทธศาสตร์ควรเน๎น กลยุทธ์ที่ควรนําไปใช๎คือ  การเจาะตลาด  การพัฒนาตลาด  และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เพื่อให๎บรรลุสูํวิสัยทัศน์ขององค์กรตํอไป 
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บทที่ 4 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง  “พฤติกรรมผู๎บริโภค กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ใน

ธุรกิจผลิตจําหนํายอาคารชุดพักอาศัย - กรณีศึกษา บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป
เม๎นท์ จํากัด ” เป็นการศึกษาถึง ปัจจัยการตัดสินใจซ้ืออาศัยชุดพักอาศัยในกลุํม บริษัท เอเชี่ยน  
พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม๎นท์ และกําหนดกลยุทธ์การตลาดบริษัทเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้  ดีเวลล
อปเม๎นท์ จํากัด โดยได๎ออกแบบการวิจัยเป็นแบบเชิงคุณภาพ   มีการศึกษาค๎นคว๎าทั้งสํวนท่ี
เป็นข๎อมูลทุติยภูมิ และข๎อมูลปฐมภูมิ จากนั้นจึงนําข๎อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ประมวลผล โดยใช๎
ทฤษฎีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อสรุปเป็นกลยุทธ์การการตลาด  เพื่อนําไปเป็น
แบบจําลองทางธุรกิจและแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งสรุปผลการศึกษาได๎ ดังนี้ 

 
4.1  สรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ข๎อมูลประชากรศาสตร ์
สถานภาพโดยทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็นตํอการเลือกซื้อชุดพัก 

อาศัย ได๎แกํ เพศ อายุ  การศึกษา  อาชีพ และรายได๎สํวนตัวเฉลี่ยตํอเดือน  โดยมีผู๎ตอบ
แบบสอบถาม  สํวนใหญํมีเป็นเพศหญิงมากกวําเพศชาย  กลุํมอายุระหวําง  31 – 40 ปี 
สถานะภาพสํวนใหญํ โสดระดับการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  รายได๎เฉลี่ย
ตํอเดือน 20,001 - 40,000 บาท ผู๎มีอํานาจการตัดสินใจซ้ือมากที่สุดคือผู๎ซื้อเอง 

 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมผู๎บริโภคในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม 
ราคาที่ต๎องการซื้อสํวนใหญํคือ 3,000,001 - 4,000,000  บาทลักษณะห๎องสํวนใหญํที่

ต๎องการคือ 1 ห๎องนอน ขนาด 46 - 55 ตร.ม. จํานวนเงินผํอนท่ีต๎องการคือ  6,000 บาท ขึ้นไป 
สํวนใหญํมีวัตถุประสงค์เลือกซื้อเพื่อเป็นบ๎านหลังที่ 2  

กลุํมตัวอยํางมี ปัจจัยในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม  เรียงลําดับจากมากไปน๎อยได๎ดังนี้ 
เรื่อง ราคา มีจํานวนมากที่สุด รองลงมา คือ ที่จอดรถ ชื่อเสียง ทําเลที่ตั้ง สาธารณูปโภค พื้นที่
ใช๎สอยและใกล๎ที่ทํางาน และสภาพแวดล๎อม ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาตาม สิ่งอํานวยความสะดวกที่ต๎องการ พบวํา กลุํมตัวอยํางมี ความต๎องการ
ระบบการรักษาความปลอดภัย  ที่จอดรถ อินเทอร์เน็ตและ แอร์คอนดิชัน จํานวนมากที่สุด 
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รองลงมา คือ ห๎องออกกําลังกาย สระวํายนํ้าและเครื่องทํา ร๎านสะดวกซื้อ ร๎านเสริมสวย และร๎าน
ซักรีด ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาด Marketing Mix 7P’s ตํอการเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียม พบวํา กลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็นอยูํในระดับมากที่สุด  

ในขณะท่ีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจซ้ืออาคารชุดพักอาศัยในกลุํม
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้  ดีเวลลอปเม๎นท์  จํากัด จําแนกตามคุณลักษณะสํวนบุคคล  พบวํา 
กลุํมตัวอยํางทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็น ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด Marketing 
Mix7’s ในภาพรวมคําเฉลี่ยของเพศหญิงมีคําเทํากับ 4.63 มากกวําคําเฉลี่ยของเพศชายซ่ึงมีคํา
เทํากับ 4.61  

กลุํมตัวอยํางความแตกตํางระหวํางอายุความคิดเห็น ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด 
Marketing Mix7’s ในภาพรวมกลุํมอายุ 31-40 ปี มีคําเฉลี่ยมากที่สุด เทํากับ 4.63 รองลงมาคือ 
26-30 ปี 50 ปีขึ้นไป ไมํเกิน 25 ปี และ 41-50 ปี ตามลําดับ 
 กลุํมตัวอยํางทางสถานะมีความคิดเห็นปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด Marketing Mix7’s ใน
ภาพรวมกลุํมโสด มีคําเฉลี่ยมากที่สุด เทํากับ 4.64 รองลงมาคือ หม๎าย/หยํา และสมรส 
ตามลําดับ 

กลุํมตัวอยํางทางระดับการศึกษามีความคิดเห็นปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด Marketing 
Mix7’s ในภาพรวมกลุํมปริญญาเอก มีคําเฉลี่ยมากที่สุด เทํากับ 4.63 รองลงมาคือ ปริญญาตรี 
ปริญญาโท และต่ํากวําปริญญาตรี 
 กลุํมตัวอยํางทางสถานะมีความคิดเห็นปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด Marketing Mix7’s ใน
ภาพรวมกลุํมธุรกิจสํวนตัว มีคําเฉลี่ยมากที่สุด เทํากับ 4.65 รองลงมาคือ รัฐวิสาหกิจ พนักงาน
บริษัทเอกชน รับราชการและนักศึกษา ตามลําดับ 
  กลุํมตัวอยําง ที่มีรายได๎ตํอเดือน มีความคิดเห็น ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด Marketing 
Mix7’s ในภาพรวมกลุํมผู๎มีรายได๎ 40,001 - 60,000 บาท มีคําเฉลี่ยมากที่สุด เทํากับ 4.65 
รองลงมาคือ มากกวํา 60,000 บาท ไมํเกิน 20,000 บาท และ 20,001 - 40,000 บาทตามลําดับ 
  กลุํมตัวอยําง ผู๎มีสิทธ์ตัดสินใจซ้ือ มีความคิดเห็น ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด Marketing 
Mix7’s ในภาพรวมกลุํมสามี/ภรรยา มีคําเฉลี่ยมากที่สุด เทํากับ 4.62 รองลงมาคือ ตัวเองและพํอ
แมํ ตามลําดับ 
 
 ส่วนที่ 3 กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจผลิตจําหนํายอาคารชุด
พักอาศัย จากผลการวิเคราะห์สถานะมีสภาพแวดล๎อมภายในด๎านจุดแข็ง ( S) มากกวําจุดอํอน 
(W)  (S = 2.325 > W = 2.200) และสภาพแวดล๎อมภายนอกในด๎านอุปสรรค ( T) มากกวํา
โอกาส(O) (T = 2.100 > O = 2.050)  สถานะขององค์กรอยูํในชํองกลยุทธ์เพิ่มศักยภาพ คือ 
ควรใช๎ประโยชน์จากโอกาสและสภาพแวดล๎อมที่เอื้ออํานวยตํอการทํางาน เป็นปัจจัยผลักดัน
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จากภายนอกให๎เกิดการเพิ่มศักยภาพการแขํงขันในตลาดซื้อขายคอนโดมิเนียม ดังนั้น ในการ
วางแผนยุทธศาสตร์ควรเน๎นกลยุทธ์ที่ควรนําไปใช๎คือ การเจาะตลาด   การพัฒนาตลาด  และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เพื่อให๎บรรลุสูํวิสัยทัศน์ขององค์กรตํอไป 
 
4.2  อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมผู๎บริโภค พบวํา กลุํมอายุระหวําง  31 – 40 ปี มีความสนใจ
ในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมมากที่สุด สํวนใหญํเป็นพนักงานเอกชน การศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี โสด สอดคลอดกับการศึกษาของ กิตติพงศ์ วงศ์ฟู (2541)  ผู๎ซื้อคอนโดมิเนียมสํวน
ใหญํเป็นเพศชาย  อยูํในวัยทํางานอายุระหวําง  21-40ปี มีสถานภาพสมรสแล๎ว  การศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทําประกอบอาชีพเป็นลูกจ๎างหรือพนักงานบริษัทเอกชน  แนวโน๎ม
พฤติกรรมคนในสังคมเมืองใหญํเริ่มเปลี่ยนมาใช๎ชีวิตการครองตัวเป็นโสดมากกวํามีชีวิต
ครอบครัว โดยเฉพาะในกลุํมคนวัยทํางานมีชํวงอายุในการแตํงงานช๎าลงจากชํวง  25-30 ปี เป็น 
30-40 ปี หรืออาจจะอยูํในสถานะโสดไปตลอดชีวิต  พฤติกรรมในชํวงลักษณะน้ีสํวนใหญํเกิด
ขึ้นกับสังคมเมืองในประเทศที่พัฒนาแล๎วและได๎กระจายมาถึงประเทศที่กําลังพัฒนาอยําง
ประเทศไทยด๎วย  ซึ่งในประเทศไทยคนหนํุมสาวในแวดวงธุรกิจที่ครองตัวเป็นโสดมีจํานวน
เพิ่มขึ้น  คนรํุนใหมํจะมีที่อยูํอาศัยท่ีเชําหรือซื้ออยูํกับเพื่อนในเมืองชั้นใน  อาจจะเชําซื้อ
คอนโดมิเนียมห๎องเดียวอยูํกันสองคนกับเพื่อนใกล๎ที่ทํางาน  ผํอนสํงคําเชําและถือวําเป็นการ
ลงทุนระยะ 5 ปีแรก แล๎วก็อาจจะขายคอนโดมิเนียมขนาดเล็กเพื่อซื้อคอนโดมิเนียมขนาดใหญํ
ขึ้นเป็น 2ห๎องนอนอยูํกับเพื่อนเชํนเดิมและแยกอยูํกับเพื่อนคนละ 1 ห๎อง ซึ่งอยูํไมํไกลจากแหลํง
ทํางานมากนัก  เมื่อเริ่มมีครอบครัวก็จะขายคอนโดมิเนียมและย๎ายตัวเองออกไปอยูํชานเมืองใน
รูปแบบทาวน์เฮาส์  แตํถ๎ามีเงินมากพอจะต๎องการบ๎านเดี่ยวชานเมือง  คนรํุนใหมํจะเปลี่ยนและ
ย๎ายบ๎านมากกวําคนในอดีต  บางคนอาจจะย๎ายบ๎านถึง  3-4 ครั้ง ในชีวิต น๎อยรายท่ีอาศัยอยูํใน
บ๎านพํอแมํจนกระท่ังแตํงงานมีครอบครัวก็จะต๎องซื้อใหมํทันที (มานพ พงศทัต, 2537)  

โดยในการศึกษาวิจัยน้ี ปัจจัยท่ีประชาชนใช๎ในการตัดสินใจ ได๎แกํ ราคา มีจํานวนมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ที่จอดรถ ชื่อเสียง ทําเลที่ตั้ง สาธารณูปโภค พื้นที่ใช๎สอยและใกล๎ที่ทํางาน 
และสภาพแวดล๎อม ตามลําดับ พร๎อมสิ่งอํานวยความสะดวกที่ต๎องการคือ ระบบการรักษาความ
ปลอดภัย  ที่จอดรถ อินเทอร์เน็ต   และราคาที่ต๎องการซื้อคือ 3,000,001 - 4,000,000  บาท 
ในขณะท่ี สาวิตร  โกมาสถิตย์ (2549) ได๎ทําการศึกษาวิจัยการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยูํอาศัยแบบ
อาคารชุดในกรุงเทพมหานคร  พบวํา กลยุทธ์ทางการตลาดที่ผู๎ที่ตัดสินใจเลือกซื้อที่อยูํอาศัย
แบบอาคารชุดให๎ความสําคัญในระดับมาก  ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา และด๎านการจัด
จําหนําย  สํวนด๎านการสํงเสริมการตลาดผู๎ที่ตัดสินใจเลือกซื้อที่อยูํอาศัยแบบอาคารชุดให๎
ความสําคัญในระดับปานกลาง  และผู๎ที่ตัดสินใจเลือกซื้อที่อยูํอาศัยแบบอาคารชุดจะเลือกซื้อ
อาคารชุดที่มีขนาด 51-100 ตารางเมตร ในระดับราคา 1,000,001 – 2,000,000 บาท  
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ในการศึกษานี้ได๎ใช๎ สํวนผสมทางการตลาด 7Ps ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา ด๎าน
ชํองทางการจัดจําหนําย ด๎านการสํงเสริมการตลาด ด๎านกระบวนการ ภาพลักษณ์และการ
นําเสนอและบุคลากร  นํามาสอบถามผู๎สนใจซื้อคอนโดมิเนียม เกี่ยวกับสํวนผสมทางการตลาด 
7Ps ที่พบในการประชาสัมพันธ์และการขายคอนโดมิเนียมไลฟ์ พบวํากลุํมตัวอยํางมีความใน
ระดับดีมากในทุกๆ ด๎าน สอดคล๎องกับการศึกษาของ อภิชิต   สุขสินธ์  (2551) กลําววํา
พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร  ในด๎าน งบประมาณ
พื้นที่ใช๎สอยและกลุํมที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจสํวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน๎มพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร  แยกเป็นราย
ด๎านสามารถสรุปผลดังนี้ด๎านผลิตภัณฑ์  คุณภาพผลิตภัณฑ์  การออกแบบผลิตภัณฑ์  ความ
หลากหลาย  การับประกันสินค๎า  มีความสัมพันธ์ตํอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ
ผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร  ในด๎านงบประมาณ  พื้นที่ใช๎สอย  และกลุํมที่มีอิทธิพลตํอการ
ตัดสินใจด๎านราคา  การให๎สํวนลด  การกําหนดราคา  เงื่อนไขการชําระเงินและสินเชื่อ มี
ความสัมพันธ์ตํอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ในการวิเคราะห์ SWOT analysis พบวํา องค์กรมีความแข็งแกรํงทางธุรกิจ โดยมีผลรวม
คะแนนถํวงน้ําหนักสูงสุดในจุดแข็งเทํากับ  2.32 และองค์กรต๎องมีการกําหนดกลยุทธ์ การเจาะ
ตลาด  การพัฒนาตลาด  และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให๎สร๎างองค์กรและยอดขายให๎เหนือ
คูํแขํงในปีปัจจุบัน ซึ่งจากการศึกษาของ วศรุดา อัจยุตโภคิน (2552) พบวํา การใช๎ Marketing 
Mix เครื่องมือทั้ง  4 ตัว คือ Product, Price, Place, Promotion เข๎าด๎วยกันเพื่อนํามากําหนดกล
ยุทธ์ทางการตลาด  กําหนดตําแหนํงผลิตภัณฑ์ที่จะวํางในแตํละทําเลที่ตั้งวําควรเป็นสินค๎า
ประเภทใด (บ๎านเดี่ยว , คอนโดมิเนียม ) กําหนดกลุํมลูกค๎าเป้าหมายท่ีแท๎จริง  เพื่อเป็นการลด
ปริมาณการสํงออกของจดหมายท่ีทําการสื่อสารไปยังลูกค๎าที่ไมํใช๎ลูกค๎ากลุํมเป้าหมาย  เพื่อลด
ต๎นทุนในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  และลดปริมาณการตีกลับของสิ่งพิมพ์ในแตํละเดือน  ใช๎ Growth 
Strategy ในการพัฒนารูปแบบภายในของโครงการที่ยังเหลือขายโดยการ  Renovate พื้น
โครงการให๎แกํลูกค๎าใหมํทั้งหมด  การใช๎กลยุทธ์สร๎างเสร็จพร๎อมหิ้วกระเป๋าเข๎าอยูํได๎เลย  การ
เพิ่มรูปแบบของฟังค์ชั่นการตกแตํงให๎ดูหรูหราและการพัฒนาให๎เป็นคอนโดมิเนียม  Art Decor
 สภาพการแขํงขันของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์  มีการเติบโตของสภาพตลาดอยําง
ตํอเนื่องและการแขํงขันทางการตลาดที่รุนแรง  การปรับตัวของบริษัทฯเน๎นที่กลยุทธ์ทาง
การตลาด คือ สํวนผสมทางการตลาด  อันได๎แกํ ด๎านราคา ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย ด๎าน
การสํงเสริมการตลาด ด๎านกระบวนการ ภาพลักษณ์และการนําเสนอและ บุคลากร  ซึ่งเป็นกล
ยุทธ์ที่ใช๎กันในตลาดการแขํงขันอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ในยุคปัจจุบันนี้  ราคาน้้ามันที่ปรับ
สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาระรายจ่ายผู้บริโภคปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะการเดินทางส่งผลให้
ผู้บริโภคมีก้าลังซื้อที่อยู่อาศัยลดลง และเลือกที่จะซื้อที่อยู่อาศัยใกล้เมืองมากขึ้น ดังนั้น
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คอนโดมิเนียมระดับราคาไม่สูงในท้าเลที่เดินทางสะดวกจึงเป็นสินค้าที่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดได้ดี ราคาที่ดินในเมืองปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งท้าให้ราคาที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะ
บ้านเด่ียวที่อยู่ใกล้ใจกลางเมืองมีราคาแพงขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการที่มีที่ดินในเขตพื้นที่ชั้นในและ
ชั้นกลางจึงน้าที่ดินมาพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม โดยหันมาเน้นการท้าโครงการระดับราคา
เร่ิมต้นที่ประมาณ 1-3 ล้านบาท ซึ่งเป็นฐานใหญ่ของตลาด และสอดคล้องกับก้าลังซื้อ พฤติกรรม
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง เนื่องด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามค่านิยมและยุคสมัย 
วิวัฒนาการ วิถีชีวิตเปลี่ยนไปตามกาลเวลา การต้องการความเป็นอิสระส่วนตัวมากขึ้น ขนาด
ครอบครัวที่มีจ้านวนสมาชิกน้อยลง คนที่อยู่เป็นโสดมากขึ้น นอกจากนี้วิถีชีวิตของงคนกรุงเทพฯ 
ที่มีแหล่งงานอยู่ในเมือง และการอพยพของแรงงานจากต่างจังหวัดเข้ามาสู่ในเมืองมากขึ้น ความ
ต้องการที่อยู่ในย่านธุรกิจ หรือใจกลางที่อยู่ใกล้ระบบคมนาคมที่สะดวก โดยเฉพาะใกล้ระบบ
รถไฟฟ้า ซึ่งหลังจากราคาน้้ามันปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วก็ท้าให้ผู้บริโภคหันมาหาที่อยู่อาศัยใน
ท้าเลใกล้รถไฟฟ้ามากขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รูปแบบของโครงการคอนโดมิเนียม 
เน่ืองจากการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดคอนโดมิเนียม ท้าให้ผู้ประกอบการจ้าเป็นต้องมีการพัฒนา
รูปแบบของโครงการ เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า อาทิ การเน้นการออกแบบที่เป็นแบบ
สมัยใหม่ (Modern Style) ส้าหรับลูกค้าที่ชอบความเป็นอิสระ ก้าวตามแฟชั่น เป็นต้น 
สวนสาธารณะ สถานที่ออกก้าลังกาย เป็นต้น 

 
4.3 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ควรทําการศึกษากลยุทธ์ด๎านทรัพยากรบุคคล เพื่อสร๎างบุคลากรที่มีคุณภาพและ

สมรรถนะสูง เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ใช๎ทรัพยากรคนจํานวนมาก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขํงขันของบริษัทในระยะยาว 

2. ควรศึกษากลยุทธ์ลูกค๎าสัมพันธ์  CRM (Customer Relationship Management) หา
แนวทางรักษาลูกค๎าเกํา และสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค๎าใหมํ พร๎อมกับหากลุํมเป้าหมายใหมํ
ในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับบริษัท 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอกและภายในหรือการทํา SWOT Analysis 
บริษัทฯควรให๎ความสําคัญทางด๎านต๎นทุนเพิ่มขึ้น  โดยทําควบคูํไปกับการสร๎างความแตกตํางที่
มีอยูํเดิม  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
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 -     การใช๎กลยุทธ์อิเล็คทรอนิกส์ ( e- business Strategies) เป็นการใช๎อินเตอร์เน็ตมา
ทําให๎เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจ  ใช๎กลยุทธ์บีทูซี (B2C business Strategies) เป็นกลยุทธ์ที่ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT กับอินเตอร์เน็ตเพื่อเชื่อมโยงตํอองค์การธุรกิจตํางๆ  พร๎อมกับ
ลูกค๎าของเขาโดยการนําเสนอโครงการคอนโดมิเนียมโดยตรงไปยังลูกค๎า  โดยผํานอินเตอร์เน็ต
ซึ่งถือวํา  ขายปลีกผํานเครื่องอิเล็คทรอนิกส์เรียกวํา e- tailing   

- ลดต๎นทุน  (Cost Focus) ควรลดต๎นทุนเพิ่มเพิ่มขีดความสามารถ 
ทางการแขํงขัน  โดยใช๎ความได๎เปรียบในเรื่องการตลาดเฉพาะกลุํมที่มีลักษณะ Global ซึ่งทําให๎
เกิดการประหยัดตํอขนาดและทําให๎ต๎นทุนคงที่ตํางๆ เชํนต๎นทุนการผลิต  ต๎นทุนการวิจัยและ
พัฒนา  และต๎นทุนทางการตลาดลดลง   

- การสร๎างความแตกตําง (Focused Differentiation) ควรคงความ 
แตกตํางเดิมจากคูํแขํงขันไว๎   แตํเพิ่มความมํุงเน๎นการสร๎างภาพลักษณ์ของสินค๎าให๎มีความ
ทันสมัยและก๎าวล้ําคูํแขํงขัน 

-  ความรวดเร็วในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหมํ (Rapid Response)  ควรมี 
ความรวดเร็วในการตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภค  เพื่อชํวงชิงความได๎เปรียบทางการ
แขํงขันจากการเป็นผู๎นําผลิตภัณฑ์ใหมํ  ซึ่งอาจต๎องเพิ่มการลงทุนและประสิทธิภาพในการวิจัย
และพัฒนาแนวคิดการเลือกที่อยูํอาศัยของคนรํุนใหมํ 
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4.4 สรุปการก าหนดกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน (Action plan) 
แผนปฏิบัติการรายป ี(Yeary Action Plans / Action Programs)  บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม๎นท์ จํากัด  

  

โครงงาน, แผนกิจกรรม (Campaign) 

รวมเวลา ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 

(คน) 

งบประมาณ  

วัดผล Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec 

กลยุทธ์ระดับองค์กร                 

1. การหาแนวทางรํวมมือประสานงาน

กับ Suppliers ผู๎ผลิตสินค๎าและบริการ 

                

2. สร๎างพันธมิตรทางธุรกิจที่ทําการค๎า

และทราบความต๎องการนั้นๆ เพื่อชํวย

อํานวยความสะดวก 

                

3. สร๎างความรํวมมือประสานงานกับ

พนักงานและด๎านการตลาด 
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แผนปฏิบัติการรายป ี(ต่อ) 

 

โครงงาน, แผนกิจกรรม (Campaign) 

รวมเวลา ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 

(คน) 

งบประมาณ  

วัดผล Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec 

2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ                 

1. สร๎างและค๎นหาทําเลตลาด

คอนโดมิเนียม ในแถบยํานธุรกิจ ยําน

ใจกลางเมือง และตามเขตแนว

เส๎นทางรถไฟฟ้า BTS หรือ MRTA 

                

2. สร๎างทีมการบริหารลูกค๎าสัมพันธ์ที่

แข็งแกรํง (CRM) 

                

3. กลยุทธ์ระดับหน้าท่ี (7 P’s Marketing)                 

1. ผลิตภัณฑ ์(Product) การออกแบบ

สไตล์ของห๎องพักอาศัยใหท๎ันสมัย 

                

2. ราคา (Price) ราคาการขายอยูํในชํวง
ที่ลูกค๎าต๎องการ และเหมาะสมกับ
วงเงินกับลูกค๎ที่ตั้งไว ๎
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แผนปฏิบัติการรายป ี(ต่อ) 

 

โครงงาน, แผนกิจกรรม (Campaign) 

รวมเวลา ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 

(คน) 

งบประมาณ  

วัดผล Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec 

3. ชํองทางการจัดจําหนําย (Place) มี

พนักงานขายประจําโครงการเพื่อให๎

คําแนะนําในตัวสินค๎า มี Call Center 

                

4. การสํงเสริมการตลาด (Promotion) 

จัดโปรโมชั่นทุกเดือน เพื่อเป็นการ

กระตุ๎นผู๎บริโภค 

                

5. บุคคลากร(People) มุํงเน๎นชํองทาง

การขายที่พนักงานขายประจํา

โครงการ 
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แผนปฏิบัติการรายป ี(ต่อ) 

 

โครงงาน, แผนกิจกรรม (Campaign) 

รวมเวลา ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 

(คน) 

งบประมาณ  

วัดผล Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec 

6. กระบวนการ (Process) เน๎นการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานให๎มีระบบ
ความเชื่อมโยงกันฝ่ายมากขึ้นเพื่อ
สร๎างความพร๎อมในการให๎ข๎อมูล
โครงการตํางๆกับลูกค๎าเมื่อลูกค๎าโทร
มาสอบถาม 
 

                

7. สภาพแวดล๎อม(Physical Evidence) 

การปรับปรุงสภาพแวดล๎อมในการ

ทํางานของพนักงานในนิติบุคคล และ

ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมบรรยากาศที่ด ี

                

 
 
 

 

 

1
0

1
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