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บทคดัย่อ 
 

 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื!อง การศกึษาปญัหา กลยุทธ์การตลาด และการจดัการ

เชงิกลยุทธ ์ในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์- กรณศีกึษา โครงการของคอนโดมเีนียม บรษิทัเอเชี!ยนพรอ็พ

เพอรต์ี" ดเีวลลอปเมน้ท ์จํากดั (มหาชน) นี" มวีตัถุประสงค์ คอื  1) เพื!อศกึษากลยุทธ์การตลาดของ

องค์กรทั "งระดบัองค์กร  ระดบัธุรกจิ และระดบัหน้าที!  2) เพื!อศกึษาวเิคราะห์สภาวะการแข่งขนั    

จุดแขง็ / จุดอ่อนขององค์กร ปจัจยัด้านการตลาด และสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร คือ       

คู่แขง่ขนั พฤตกิรรมผูบ้รโิภค และเศรษฐกจิ  3) เพื!อศกึษาพฤตกิรรมความต้องการในการเลอืกซื"อ

และปจัจยัที!มผีลต่อการเลอืกซื"อคอนโด (AP) ของผูบ้รโิภค ในเขตกทม. 

 ระเบยีบวธิกีารศกึษา  โดยใชว้ธิศีกึษาทั "งการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) และ

การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ผสมผสานกนั  ซึ!งทําการศกึษาทั "งขอ้มูลในส่วนที!

เป็นขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) และขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data)  โดยการเกบ็ขอ้มูลจาก

แบบสอบถาม (Questionaire)  จากการสัมภาษณ์จากลูกค้า และจากการค้นหาข้อมูลที!เป็น

ประโยชน์ต่องานวจิยั  พบวา่ปญัหาที!เป็นอุปสรรค คอื ผลกําไรจากปี 2554 ที!ลดลงจากปี 2553  มี

สาเหตุมาจากค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารที!เพิ!มมากขึ"น และยอดรบัรูร้ายไดข้องประเภทคอนโด

มเีนียมในปี 2554 ที!ลดลงจากปี 2553  ทําให้บรษิทัต้องวางกลยุทธ์ใหม่เพื!อสร้างความได้เปรยีบ



จ 

 

ทางการแข่งขนัและความแตกต่างจากบริษทัอื!นๆ และสามารถที!จะตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้รโิภคใหไ้ดม้ากที!สุด 

 นอกจากนี"ยงัทําการวเิคราะหเ์ชงิกลยุทธจ์ากขอ้มูลทุตยิภูมแิละขอ้มูลปฐมภูม ิ เพื!อศกึษาถงึ

สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ  และปจัจยัอื!นๆที!ส่งผลกระทบ  รวมทั "งนําขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราะห์จุด

แขง็  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  เพื!อนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการแก้ไขปญัหา และ

กําหนดกลยุทธเ์พื!อเพิ!มความสามารถทางการแข่งขนั  โดยสามารถสรุปกลยุทธ์ที!เลอืกใชใ้นแต่ละ

ลําดบัข ั "น คอื กลยทุธร์ะดบัองค์กร  (Corporate Level Strategy)  เลอืกใช ้ กลยุทธ์การเติบโต  
(Growth Strategy) ซึ!งจะเป็นการมุ่งเน้นการเตบิโตขององค์กร และตราสนิค้าโดยการขยายหรอื

เพิ!มโครงการต่างๆไปยงัพื"นที!กลุ่มตลาดลูกคา้ใหม่ๆ ซึ!งตอ้งผา่นการพจิารณาอย่างรอบคอบในทุกๆ

ด้าน  รวมถึงการมุ่งเน้นไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เพื!อขยายตลาดให้กว้างขึ"น  อีกทั "งยังสามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ!งขึ"นอีกด้วย  กลยุทธ์ระดับธุรกิจ  
(Business Level Strategy)  เลอืกใช ้ กลยุทธ์เร่งรุกบุกเรว็ (Aggressive)  ด้วยการศกึษาและ

เรียนรู้เพื!อความเชี!ยวชาญและความชํานาญในการดําเนินธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์  พร้อมกบัการ

ร่วมมอืกบัพนัธมิตรทางการค้ากบับรษิทัอื!นๆเพิ!มขึ"น  เพื!อเพิ!มทางเลือกให้กบัธุรกจิ รวมถงึการ

ลงทุนเพิ!มเตมิ  และกลยุทธ์ระดบัหน้าที   (Function Level Strategy)  นั "นในส่วนของการวาง  

กลยุทธ์การตลาด  ขอเลอืกใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s  ซึ!งสามารถ

กําหนดกลยุทธ์ของแต่ละส่วนประสมทางการตลาดได้  ซึ!งจากที!กล่าวมานั "น  การกําหนดกลยุทธ์

ทั "งหมดนี" มุ่งหวงัจะสร้าง  Value Added  ให้กบัลูกค้า และสามารถตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้รโิภคได้อย่างสูงที!สุดอกีด้วย  เพื!อให้ลูกค้าเกดิ  Brand Experience และ Brand Loyalty  กบั

ทางองคก์ร 

 



 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 การศกึษาค้นควา้ด้วยตวัเองฉบบันี�สําเรจ็ได้ด้วยความกรุณาจาก ผูช้่วยศาสตราจารย์

อศัน์อุไร เตชะสวสัดิ �  อาจารย์ที�ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมถึงคณะอาจารย์

หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการตลาดทุกท่าน ที�ให้ความกรุณาแนะนํา ตรวจตรา

แกไ้ขเนื�อหา ตลอดจนใหก้ําลงัใจในการทําการศกึษาคน้ควา้ด้วยตนเองฉบบันี�   รวมทั �งอาจารย ์

ดร.ประเสรฐิ ศริิเสรีวรรณ และอาจารย์ ดร.สุทธาวรรณ จรีะพนัธุ ที�กรุณารบัเป็นประธาน

กรรมการและกรรมการในการสอบรายงานการค้นควา้ด้วยตนเองนี� และท่านอาจารย์ทุกท่านที�

คอยใหค้วามชว่ยเหลอืและแนะนําทุกอย่างดว้ยดเีสมอมา ดงันั �นทางผูจ้ดัทําขอขอบพระคุณท่าน

ต่างๆเหล่านี�เป็นอย่างสูง 

 

 ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ-คุณแม่-พี�สาว ที�ให้การสนับสนุนในการมาศึกษาต่อระดับ

ปรญิญาโท และขอบคุณเพื�อนๆรวมถงึพี�ๆน้องๆ ในชั �นเรยีนทุกคนของขา้พเจ้าที�ได้ให้กําลงัใจ

เสมอมาตลอดระยะเวลาในการทําการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบันี� และขอขอบคุณเจ้าหน้าที�

บณัฑิตวทิยาลยัทุกๆท่านที�ได้ให้คําแนะนํา รวมถึงการช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที�ข้าพเจ้า

ศกึษาอยู่ที�มหาวทิยาลยัแห่งนี� 

 

 ขอขอบพระคุณ รท. บรรลอื บุญพทิกัษ์  เจา้ของบรษิทั บพีเีค แอสเสท จํากดั และดํารง

ตําแหน่งรองประธานกรรมการ  ที�คอยให้ความช่วยเหลอื และให้ขอ้มูลจากประสบการณ์ที�ทํา

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยม์าเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน จากการที�ไดส้มัภาษณ์ท่านดว้ย ครบั 

 

 ขอขอบพระคุณ นางสาวทพิย์อาภา อิ�มสบาย  ที�คอยช่วยเป็นกําลงัใจ คอยสนับสนุน 

และอยู่เคียงขา้งข้าพเจ้าตลอดระยะเวลาการค้นหาขอ้มูล การเก็บข้อมูล และการทํารายงาน

การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบันี�ตลอดมา ครบั 

 

          ความสําเรจ็ของการศกึษาค้นควา้ด้วยตนเองฉบบันี�เป็นผลมาจากความช่วยเหลอืของ

บุคคลดงักล่าวในขา้งตน้ ผูศ้กึษาจงึขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ ที�นี�ดว้ย 

 

 สุดท้ายนี�ทางผูจ้ดัทําหวงัเป็นอย่างยิ�งว่า การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบบันี�จะเป็น

ประโยชน์สําหรบัท่านที�สนใจเพื�อนําไปใชใ้นการประกอบความรูใ้นอนาคต 
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บทคดัย่อ 

 การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เรื่อง การศกึษาปญัหา กลยุทธ์การตลาด และการจดัการ
เชิงกลยุทธ์ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - กรณีศึกษา โครงการของคอนโดมีเนียม บริษัท           
เอเชีย่นพรอ็พเพอร์ตี้    ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) นี้ มวีตัถุประสงค์ คอื  1) เพื่อศกึษา 
กลยุทธ์การตลาดขององค์กรทัง้ระดบัองค์กร  ระดบัธุรกิจ และระดบัหน้าที่  2) เพื่อศกึษา
วเิคราะห์สภาวะการแข่งขนั  จุดแข็ง / จุดอ่อนขององค์กร ปจัจัยด้านการตลาด และ
สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร คอื คู่แข่งขนั พฤตกิรรมผูบ้รโิภค และเศรษฐกจิ  3) เพื่อ
ศกึษาพฤตกิรรมความตอ้งการในการเลอืกซื้อและปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซื้อคอนโด (AP) ของ
ผูบ้รโิภค ในเขตกทม. 
 ระเบยีบวธิกีารศกึษา  โดยใชว้ธิศีกึษาทัง้การวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) 
และการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ผสมผสานกนั  ซึ่งท าการศกึษาทัง้ขอ้มูลใน
ส่วนที่เป็นขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) และขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data)  โดยการเกบ็
ข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire)  จากการสัมภาษณ์จากลูกค้า และจากการค้นหา
ขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่องานวจิยั  พบวา่ปญัหาทีเ่ป็นอุปสรรค คอื ผลก าไรจากปี 2554 ที่ลดลง
จากปี 2553  มสีาเหตุมาจากค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารที่เพิม่มากขึน้ และยอดรบัรู้รายได้
ของประเภทคอนโดมเีนียมในปี 2554 ทีล่ดลงจากปี 2553  ท าใหบ้รษิทัตอ้งวางกลยุทธ์ใหม่เพื่อ
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สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัและความแตกต่างจากบริษัทอื่นๆ และสาม ารถที่จะ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 
 นอกจากนี้ยงัท าการวเิคราะห์เชงิกลยุทธ์จากข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ  เพื่อ
ศกึษาถงึสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ  และปจัจยัอื่นๆที่ส่งผลกระทบ  รวมทัง้น าขอ้มูลดงักล่าวมา
วเิคราะหจ์ุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  เพื่อน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการแก้ไข
ปญัหา และก าหนดกลยุทธ์เพื่อเพิม่ความสามารถทางการแข่งขนั  โดยสามารถสรุปกลยุทธ์ที่
เลอืกใชใ้นแต่ละล าดบัข ัน้ คอื กลยุทธ์ระดบัองค์กร  (Corporate Level Strategy)  เลอืกใช ้ 
กลยุทธ์การเติบโต  (Growth Strategy)     ซึ่งจะเป็นการมุ่งเน้นการเตบิโตขององค์กร และ
ตราสนิค้าโดยการขยายหรอืเพิม่โครงการต่างๆไปยงัพื้นที่กลุ่มตลาดลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งต้องผ่าน
การพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกๆด้าน  รวมถงึการมุ่งเน้นไปยงักลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เพื่อขยาย
ตลาดใหก้วา้งขึน้  อกีทัง้ยงัสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิง่ขึน้
อกีด้วย  กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ  (Business Level Strategy)  เลอืกใช ้ กลยุทธ์เร่งรุกบุกเรว็ 
(Aggressive)  ด้วยการศกึษาและเรียนรู้เพื่อความเชี่ยวชาญและความช านาญในการด าเนิน
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ พรอ้มกบัการร่วมมอืกบัพนัธมติรทางการคา้กบับรษิทัอื่นๆเพิม่ขึน้  เพื่อ
เพิ่มทางเลือกให้กบัธุรกิจ รวมถึงการลงทุนเพิ่มเติม  และกลยุทธ์ระดบัหน้าท่ี  (Function 
Level Strategy)  นัน้ในส่วนของการวาง  กลยุทธ์การตลาด  ขอเลอืกใช้กลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ 7P’s  ซึ่งสามารถก าหนดกลยุทธข์องแต่ละส่วนประสมทางการตลาดได ้ 
ซึ่งจากทีก่ล่าวมานัน้  การก าหนดกลยุทธท์ัง้หมดนี้ มุ่งหวงัจะสรา้ง  Value Added  ใหก้บัลูกค้า 
และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างสูงที่สุดอกีด้วย  เพื่อให้ลูกค้าเกิด  
Brand Experience และ Brand Loyalty  กบัทางองคก์ร 
 
ค าส าคญั : อสงัหาริมทรพัย์, ที่ดิน, ที่อยู่อาศยั, วสัดุก่อสร้าง, อตัราดอกเบี้ย, สินเชื่อ
อสงัหารมิทรพัย์, เงนิกู้, กลยุทธ์การแข่งขนั, ส่วนแบ่งการตลาด, พฤตกิรรมผูบ้รโิภค, ความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค 
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1.  บทน า 
 บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากดั ด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ก่อตัง้เมื่อปี 
พ.ศ.2534 โดยคุณ อนุพงษ์ อศัวโภคนิและคุณพเิชษฐ วภิวศภุกร ในฐานะผูถ้อืหุน้ใหญ่ ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2543 ไดเ้ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ โดยผ่านการควบรวมกจิการกบับรษิทั พื้น
ส าเรจ็รูป พีซีเอม็ จ ากดั(มหาชน) ซึ่งท าธุรกิจผลติแผ่นพื้นส าเรจ็รูปและจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยต์ัง้แต่วนั ที ่18 มกราคม 2537 โดยก่อนหน้าทีจ่ะมกีารควบรวมกจิการ บรษิทั แลนด ์
แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทั พืน้ส าเรจ็รูป พซีเีอม็ จ ากดั(มหาชน)  
 ภายหลงัการควบรวมกจิการกบับรษิทั พื้นส าเรจ็รูป พซีีเอม็ จ ากดั(มหาชน) เมื่อวนัที ่
23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2543 ได้เปลี่ยนชื่อบรษิทัเป็น บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอร์ตี้ ดเีวลลอป
เมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) และไดจ้ดัตัง้บรษิทัใหม่ชือ่ บรษิทั พซีเีอม็ คอนสตรคัชัน่ แมท
ทเีรยีล จ ากดั ด าเนินธุรกจิแผน่พืน้ส าเรจ็รูป ซึ่งบรษิทัถอืหุน้ 100% 
 ปจัจุบนั บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 2,859 ลา้นบาท ธุรกจิหลกัของบรษิทัได้แก่ การพฒันา
อสงัหารมิทรพัย์เพื่ออยู่อาศยั บรษิทัและบรษิทัในเครอืมกีารพฒันาโครงการทาวน์เฮ้าส์ บ้าน
เดี่ยวและคอนโดมเินียม ภายใต้แบรนด์หลกัคอื บ้านกลางกรุง บ้านกลางเมอืง The City The 
Centro Biztown THE ADDRESS และ Life โดยจะเน้นพฒันาที่อยู่อาศยัในท าเลที่ตัง้ในเขต
เมอืง ระดบัราคาประมาณ 2.6-12 ลา้นบาท และล่าสุดบรษิทัไดข้ยายแบรนดใ์หม่ อนัได้แก่ The 
Palazzo ซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยว ในระดบัราคา 10-20 ล้านบาท The Pleno โครงการทาวน์
เฮ้าส์ ในระดบัราคาประมาณ 2 ล้านบาท และ Aspire โครงการคอนโดมเินียม ในระดบัราคา 
1.4-2.5 ลา้นบาท 
 เนื่องจากในปี 2554 บรษิทัมยีอดก าไรเบด็เสรจ็ทัง้สิ้น 1,567 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 
2553 ที่มยีอดก าไรเบด็เสรจ็ทัง้สิ้น 2,206 ล้านบาท  ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลก าไรนัน้ลดลงไป
ประมาณ 639 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 28.97 สาเหตุที่ท าให้ก าไรลดลงเนื่องมาจาก
ค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิารที่เพิม่ขึน้ จาก 2,125 ล้านบาท ในปี 2553 มาเป็น 2,695 
ลา้นบาท ในปี 2554 หรอื เพิม่ขึน้รอ้ยละ 26.8 
 จะเหน็ได้ว่าองค์กรมผีลก าไรลดลงเป็น 1,567 ล้านบาท ในปี 2554 ในขณะที่องค์กรมี
ยอดรบัรูร้ายไดป้ระเภทคอนโดในปี 2554 เป็นจ านวน 7,182 ล้านบาท ซึ่งลดลงมาจากปี 2553 
ที่มยีอดรบัรู้รายได้ เป็นจ านวน 7,227 ล้านบาท ท าให้ยอดรบัรู้รายได้ของคอนโดลดลงไป 45 
ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.62  เป็นผลมาจากภาระตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารที่
เพิม่มากขึน้  อกีทัง้ยงัมผีลทีม่าจากปญัหาอุทกภยัในไตรมาสที ่4 ปี 2554  เกดิขึน้มาอกี 
 ดงันัน้ปญัหาในส่วนของ องค์กร คือ ยอดก าไรสุทธิในปี 2554 ที่ลดลงจากปี 2553 
สาเหตุทีท่ าใหก้ าไรลดลงเนื่องมาจากค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิารทีเ่พิม่มากขึน้ 
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 ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากปญัหาในระดบั ธรุกิจ ทีเ่กีย่วกบัคอนโดทีม่ยีอดรบัรูร้ายไดใ้นปี 
2554 ทีล่ดลงหายไปจากปี 2553  
 และส่งผลใหเ้กดิปญัหาในส่วนของระดบั ผลิตภณัฑ ์ซึ่งท าให้มยีอดโครงการที่คงเหลอื
ขาย (ยูนิต) สะสมต่อในปีถดัไป (ปี 2555) 
 ดงันัน้ปญัหาทีเ่หน็อย่างชดัเจนทีอ่งคก์รก าลงัเผชญิอยู่ คอื ยอดรบัรูร้ายไดข้องโครงการ
ในประเภทคอนโดทีล่ดลงท าใหม้สีนิค้าคงเหลอืขายเพิม่มากขึน้  ท าให้รายได้จากการขายและ
ผลก าไรขององคก์รลดลงไปอย่างเหน็ได้ชดั  ซึ่งเป็นปญัหาที่องค์กรต้องรบีแก้ไขอย่างเร่งด่วน  
ไม่เชน่นัน้แลว้องคก์รอาจจะขาดสภาพคล่องทางการเงนิขึน้มาได้ภายในอนาคต 
 
2.  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ผูศ้กึษาได้ค้นคว้าแนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อน ามาประกอบการสนับสนุนผล
การศกึษา และประกอบการน าเสนอผลการศกึษาไปใชป้ระโยชน์เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
การศกึษาทีไ่ดก้ าหนดไว ้โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปนี้ 
       2.1  การจดัการเชิงกลยทุธ์ และกลยทุธอ์งคก์ร  (ทัง้ 3 ระดบั) 
            2.1.1 กลยุทธร์ะดบัองคก์ร , กลยุทธร์ะดบัธุรกจิ และกลยทุธร์ะดบัหน้าที ่
             2.1.2 ทฤษฎกีารวเิคราะหส์ภาวะการแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรม  
                    (Five Forces Model) 
            2.1.3 ทฤษฎ ีSTP Marketing 
            2.1.4 ทฤษฎกีารวเิคราะหส์่วนประสมทางการตลาด  (7P’s) 
            2.1.5 การวเิคราะหส์ถานการณ์  (Situational Analysis : SWOT) 
            2.1.6 ทฤษฎกีารก าหนดกลยุทธโ์ดย TOWS Matrix  
       2.2  การจดัการการตลาด  และกลยทุธก์ารตลาด  
             2.2.1  แนวคดิดา้นผูบ้รโิภค และทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
             2.2.2  ทฤษฎกีลยุทธก์ารตลาด 
       2.3  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
            2.3.1  นวัตกรรมในการสร้างรูปแบบการตลาดสมัยใหม่  เพื่อการพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย ์
 
3.  ระเบยีบวิธีการศึกษา 
 การศกึษานี้เป็นการศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Independent Study) และวจิยั
เชงิปรมิาณ (Quantitative) โดยศกึษาขอ้มูลทุตยิภูมิ (Secondary Data) และขอ้มูลปฐมภูม ิ
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(Primary Data) และขอ้มูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรบัการตดัสนิใจเพื่อน าไปใช้ใน
การศกึษาหาสาเหตุของปญัหา และการก าหนดกลยุทธข์องบรษิทั โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 

3.1  การวิเคราะหด้์วยข้อมูลทุติยภมิู  
 3.1.1  ศกึษาข้อมูลและเกบ็รวบรวมข้อมูลภายในขององค์กร เช่น วสิยัทศัน์ , 

โครงสรา้งการบรหิาร , Annual Report , แบบฟอรม์ 56-1 , เวบ็ไซตข์องบรษิทั ฯลฯ 
3.1.2  ศกึษาคน้ควา้เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
3.1.3  ศกึษาและวเิคราะหข์อ้มูลคู่แขง่ขนัขององคก์ร 
3.1.4  ศกึษาขอ้มูลออนไลน์ตามเวบ็ไซตต์่างๆทีเ่ป็นประโยชน์ต่องานวจิยั 
3.1.5  ศกึษาขอ้มูลจากบทความการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารภายในองคก์ร 

3.2  การวิเคราะหด้์วยข้อมูลปฐมภมิู 
       - ศกึษาและวเิคราะห์ถงึพฤตกิรรมความต้องการและปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกซื้อ
คอนโดมเีนียมของผูบ้ริโภค  โดยการท าวจิยัค้นควา้เรื่อง ”ปญัหา กลยุทธ์การตลาด และการ
จดัการเชงิกลยุทธ ์ในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ – กรณีศกึษา : โครงการคอนโดมเีนียม บรษิทั เอ
เชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)” ซึ่งใชก้ารออกแบบสอบถามกบัผูซ้ื้อและผู้
อยู่อาศยัคอนโดมีเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวนทัง้หมด 200 ตวัอย่าง  โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คอื 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 พฤตกิรรมความตอ้งการในการเลอืกซื้อคอนโดมเีนียม 
 ส่วนท่ี 3 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซื้อคอนโดมเีนียม 
 
4.  ผลการวิเคราะห์  
     4.1  ผลจากการน าแนวคิด 7P’s มาใชใ้นการวเิคราะห์  ได้กลยุทธ์ที่เป็นประเดน็ส าคญั
ดงันี้ 
 1.  กลยทุธด้์านผลิตภณัฑ ์ (Product Strategy) 
 การสรา้งความแตกต่างทางดา้นผลติภณัฑ ์ จะเน้นทางดา้นท าเลที่ตัง้ของโครงการเป็น
หลกั  ซึ่งท าให้มคีวามสะดวกสบายต่อการเดนิทางของลูกค้า  อกีทัง้จะเน้นที่การบริการของ
พนกังานในแต่ละโครงการทีส่รา้งความประทบัใจ  ซึ่งจะชว่ยสรา้งประสบการณ์ทีด่ ีและความพงึ
พอใจอนัสูงสุดให้กบัลูกค้า  ช่วยก่อให้เกิดการบอกปากต่อปากของลูกค้า  ท าให้มลีูกค้าใหม่
เกดิขึน้จากการบอกต่อของกลุ่มลูกคา้เก่า  ดงันัน้จงึท าใหส้ามารถเพิม่ขดีความสามารถทางการ
แขง่ขนัได ้
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 2.  กลยทุธด้์านราคา  (Price Strategy) 
 จากภาวะการแข่งข ันทางการตลาดที่รุนแรง  เนื่ องจากมีคู่แข่งมากมายในธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย์  ส่งผลให้การตัง้ราคาขายเป็นปจัจยัส าคญัอย่างยิง่ที่มผีลต่อการเลอืกซื้อของ
ผูบ้รโิภค  แต่ถงึอย่างนัน้ทางบรษิทักค็งไม่สามารถที่จะตัง้ราคาในระดบัต ่ามากๆได้  เนื่องจาก
ราคานัน้อยู่ในระดบัปานกลางจนไปถงึระดบัสูง ซึ่งเหมาะสมกบัคุณภาพของตวัผลติภณัฑ์อยู่
แลว้  แต่องคก์รกพ็ยายามทีจ่ะควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการด าเนินการต่างๆใหอ้ยู่ในระดบั
ต ่า  เพื่อทีจ่ะตัง้ราคาขายของโครงการในราคาไม่สูงมากนกั  โดยจะใหอ้ยู่ในชว่งราคาทีผู่บ้รโิภค
รบัได ้และมกี าลงัทีจ่ะซื้อ และจ่ายไปส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัของตนเอง 
 3.  กลยทุธด้์านสถานท่ี  (Place Strategy) 
 ปจัจุบนั บรษิทัเอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  ( มหาชน )  มจี านวนของ
โครงการเป็นจ านวนมาก ซึ่งโครงการคอนโดมเีนียมของบรษิทั จะตัง้อยู่ในเมอืงทัง้หมด  แต่กย็งั
มเีขตบางพื้นที่ที่ยงัไม่มโีครงการของ AP เขา้ไปก่อตัง้  ซึ่งทางบรษิทัควรที่จะมีการส ารวจใน
พื้นที่ในเมอืงที่เหลือที่เหมาะสมควรค่าแก่การลงทุน และเข้าไปด าเนินการซื้อที่ดินและก่อตัง้
โครงการ เพื่อที่จะครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายในส่วนที่เหลอื  เพื่อรองรบัอตัราการขยายตวัของ
ธุรกจิทีม่มีากขึน้  รวมทัง้เป็นการสร้างโอกาสและช่องทางใหม่ๆที่จะเขา้ถงึผู้บรโิภคให้ได้มาก
ทีสุ่ด  เพราะยงัมอีกีหลายท าเล หลายพืน้ทีท่ีต่ลาดมศีกัยภาพ 
 4.  กลยทุธด้์านการส่งเสริมการตลาด  (Promotion Strategy) 
 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดขององค์กรที่ใช้  คือ  กลยุทธ์การใช้สื่อส่งเสริม
ทางการตลาด เพื่อใชใ้นการสร้างการรบัรู้ในรูปแบบของผลติภณัฑ์  และการจดักจิกรรมต่างๆ 
โดยใหม้กีารพฒันาอยู่ตลอดเพื่อใชเ้ป็นสื่อใหผู้บ้รโิภคไดร้บัรูข้า่วสารต่างๆขององคก์ร  และ  กล
ยุทธก์ารใชก้ารส่งเสรมิการขายดว้ยการจดักจิกรรมทางการตลาด (Campaign) ต่างๆ และมกีาร
พฒันารูปแบบอยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  และเพื่อเป็นการกระตุ้น
ยอดขายใหก้บัองคก์ร  ทัง้นี้เครื่องมอืทีใ่ช้ในการท ากลยุทธก์ารส่งเสรมิการตลาด  มดีงันี้คอื 
 -  การโฆษณา  (Advertising)  
      เป็นการใช้สื่อทางโฆษณาโดยผ่านทางสื่อต่างๆ เพื่อเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ ์ 
ขา่วสาร    ต่างๆ  เพื่อสรา้งความจดจ าในแบรนด์หรอืภาพลกัษณ์ขององค์กร และเพื่อเป็นการ
โน้มน้าวการตดัสินใจซื้อของผู้บริโภคด้วยการใช้สื่อเป็นตวักลาง  โดยสื่อที่ใช้ในการโฆษณา  
เชน่  นิตยสาร  โทรทศัน์  หนงัสอืพมิพ ์ Banner บนหน้า website  การแจกใบปลวิ  ฯลฯ   
 -  การประชาสมัพนัธ ์ (Public Relation) 
      ทางบรษิทัมกีารแจง้ขา่วสารผา่นทางโทรทศัน์ และอนิเทอร์เน็ต  เพื่อสื่อสารขอ้มูล
ไปยงักลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ให้ลูกค้าได้รบัรู้ถงึการท าการตลาดขององค์กรที่ต้องการสื่อไปยงั



7 

 

ผูบ้ริโภค  ให้ลูกค้าหนัมาสนใจโครงการของบรษิัทว่ามีความแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร  แล้ว
ยอดขายกจ็ะเพิม่ขึน้ตามมาในภายหลงั 
 -  การส่งเสริมการขาย  (Sales Promotion) 
       การส่งเสรมิการขายกบัลูกค้า  (Consumer  Promotion)  เช่น  การให้ส่วนลดเงนิ
สด  การแจกของแถมเมื่อจองซื้อคอนโดมเีนียมจากโครงการ  ฯลฯ 
 -  การตลาดทางตรง  (Direct Marketing) 
      ทางบรษิทัสามารถใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูล  (Database)  ทีม่อียู่ของลูกค้า  เพื่อ
ใชก้ารส่งขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไปยงักลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านทางเครื่องมอืสื่อสาร
ประเภทต่างๆ  เชน่  E-Mail  ขอ้ความทางมอืถอื (SMS)  เพื่อเป็นการใหข้อ้มูล  และชกัชวนให้
ลูกคา้มาดูโครงการของบรษิทั  ทัง้นี้ควรจะต้องได้รบัการยนิยอมจากลูกค้าก่อน  เพื่อให้ไม่ก่อ
เกดิความร าคาญ หรอืเกดิทศันคตใินแง่ลบต่อบรษิทั 
 -  การขายโดยพนักงานขาย  (Personal Selling) 
      การให้ค่าคอมมิชชัน่กบัหนักงานขาย  เมื่อสามารถท าเป้ายอดขายได้ตรงตาม
เป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไว ้
 -  การจดักิจกรรมพิเศษ  (Event Marketing) 
      เป็นการจดักิจกรรมทางการตลาดในเวลามกีารเปิดตวัโครงการใหม่ๆ  ซึ่งอยู่ใน
ความสนใจของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  ไปตามสถานทีต่่างๆ เชน่ หา้งสรรพสนิคา้  ใหลู้กคา้ไดร้บัรู้
และจดจ าตราสนิคา้ไดอ้ยู่ตลอดเวลา 
 -  การบริหารความสมัพนัธก์บัลูกค้า  (Customer Relationship Management : 
CRM) 
      บรษิทัจะต้องคดิและออกแบบกิจกรรมที่สนับสนุนการสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบั
ลูกคา้  เพื่อสรา้งความผกูพนักนัระหวา่งบรษิทักบัลูกคา้  ให้ได้รบัรู้แต่ประสบการณ์ที่ดทีี่บรษิทั
จดัท าใหก้บัลูกคา้ 
 -  Internet  Marketing 
      การใชส้ื่อออนไลน์ผา่นทางอนิเทอร์เน็ต  เช่น  website ของบรษิทั  การใช ้Social 
Media คอื Facebook และ Twitter  รวมทัง้การใช ้Banner ไปโฆษณาตาม website ต่างๆที่
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายสนใจและเขา้ไปใชอ้ยู่เป็นประจ า 
 5.  กลยทุธด้์านบุคลากร  (People Strategy) 
 มกีารจดัอบรมใหก้บัพนกังานขาย และพนกังานแผนกต่างๆ เพื่อให้พวกเขามคีวามรู้ที่
ถูกตอ้ง ในการทีจ่ะใหข้อ้มูลแก่ลูกคา้ทัง้ดา้นท าเลที่ตัง้ของโครงการ ราคา เฟอร์นิเจอร์และของ
ตกแต่งภายในหอ้ง รวมทัง้รายละเอยีดของการผ่อน ถ้าลูกค้าต้องการ  รวมถงึให้พนักงานขาย
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ใหค้วามใส่ใจกบัการพูดจาอย่างสุภาพเรยีบรอ้ยต่อลูกคา้ และแต่งตวัสะอาดสะอ้าน มคีวามเป็น
ระเบยีบ  เพื่อใหลู้กคา้จดจ าภาพลกัษณ์ทีด่ตี่อองคก์ร 
 6.  กลยทุธด้์านกระบวนการ  (Process Strategy) 
 กระบวนการในการใหข้อ้มูลและบรกิารแก่ลูกคา้  เนื่องจากธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ต้องมี
ขายผลติภณัฑข์องบรษิทัใหก้บัลูกคา้  ก่อนทีโ่ครงการจะสรา้งเสรจ็ในปรมิาณใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 
 7.  กลยทุธด้์านลกัษณะทางกายภาพ / ภายนอก  (Physical Evidence Strategy) 
 บรษิทัจะต้องสร้างประสบการณ์ที่ดใีห้กบัลูกค้า  ซึ่งคอื  การสร้าง Brand Experience 
โดยผา่นทางพนกังานขาย และสภาพแวดลอ้มโดยรวมในการใหข้อ้มูลและการบรกิารทีเ่หมาะสม
ที่สุดกบัลูกค้า  จะท าให้สามารถสร้างความประทบัใจและประสบการณ์อนัดแีก่ลูกค้า  ท าให้
ลูกคา้สามารถทีจ่ะจดจ า   แบรนดส์นิคา้ของบรษิทัตลอดไปได้ 
 
การสร้างพนัธมิตรทางการค้า  (Alliance Strategy) 
 การทีบ่รษิทัคดิจะสร้างพนัธมติรทางธุรกจิ  เป็นเครื่องมอืในการเพิม่ขดีความสามารถ
ทางการแขง่ขนัทางธุรกจิไดอ้ย่างดยีิง่  และเป็นกลยุทธท์ีจ่ะท าใหอ้งคก์รสามารถบรรลุเป้าหมาย
ทีไ่ดต้ัง้ไวไ้ดอ้ย่างรวดเรว็มากยิง่ข ึน้  ดงันัน้บรษิทัควรทีจ่ะร่วมมอืทางธุรกจิกบับรษิทั 2 ประเภท 
นัน่คอื  
 บรษิทัที่ท าธุรกจิทางการเงนิ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์  โดยการท าสนิเชื่อการกู้เงิน
ให้กบัลูกค้าเวลามาซื้อคอนโดในโครงการของบริษัท  เพราะลูกค้าบางรายมีความประสงค์
ตอ้งการซื้อ แต่อาจไม่มเีงนิทุนเป็นจ านวนมากทีจ่ะน ามาลงทุนได ้ แต่อาจมกี าลงัจ่ายในรูปแบบ
เงนิผ่อนพร้อมดอกเบี้ย  ซึ่งวธินีี้ ทัง้ AP และ SCB ได้ประโยชน์กนัทัง้ 2 ฝ่าย คอื AP ได้ขาย
คอนโดของโครงการ  ส่วน SCB ไดป้ล่อยสนิเชือ่เงนิกูใ้หแ้ก่ลูกคา้ 
 ส่วนอกีบรษิทัคอื บรษิทัที่ผลติเฟอร์นิเจอร์  เนื่องจากภายในห้องพกัตามคอนโดของ
โครงการ  จะตอ้งประกอบไปดว้ยเฟอรน์ิเจอรต์่างๆ ไม่วา่จะเป็นหอ้งครวั หอ้งนอน หอ้งน ้า หรอื
หอ้งนัง่เล่น  ซึ่งลูกค้าต้องการเฟอร์นิเจอร์ที่ดูด ีสวยงาม และมคีวามหรูหรา  ดงันัน้ทางบรษิทั
ควรจะจบัมอืกบั Concepts  เพราะวา่การที ่AP ใชเ้ฟอรน์ิเจอรจ์ากทาง Concepts พวกเขากไ็ด้
ผลประโยชน์ในการขายเฟอรน์ิเจอรข์องบรษิทัออกไปไดอ้ย่างเป็นจ านวนมากอกีดว้ย  จงึเหน็ได้
วา่ไดป้ระโยชน์กนัทัง้สองฝา่ย 
 จากทีก่ล่าวมาเป็นการร่วมมอืกนัสรา้งพนัธมติรธุรกจิทางการคา้ระหวา่งกนั  ซึ่งเป็นการ
ท า B2B (Business to Business)  ระหวา่งองคก์รใหญ่ๆของธุรกจิทีแ่ตกต่างกนั  แต่สามารถได้
ประโยชน์ทางการคา้ระหวา่งกนั  ทีท่ าใหส้รา้งยอดขายเพิม่มากขึน้ตามทีไ่ดต้ัง้เป้าหมายเอาไว ้
 
 



9 

 

     4.2  ผลจากการวิเคราะห ์TOWS Matrix 
 จากการใชเ้ครื่องมอืในการวเิคราะห์ TOWS Matrix  สามารถก าหนดกลยุทธ์ส าหรบั
บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน)  ไดด้งันี้ 
 
กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy)   
 จากการวเิคราะหข์อ้มูล  จงึสามารถสรุปไดว้า่  บรษิทัควรเลอืกใช ้กลยุทธ์การเติบโต 
(Growth Strategy)  เป็นกลยุทธห์ลกั  โดยจะเน้นทีก่ารขยายตลาดสู่กลุ่มเป้าหมายลูกคา้ใหม่ๆ 
และพฒันาผลติภณัฑเ์ดมิใหม้คีุณภาพยิง่ขึน้  เพื่อเพิม่ความสามารถทางการแขง่ขนัได้ 
 
กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Strategy)   
 บรษิทัควรเลอืกใชก้ลยุทธ์ส าหรบัระดบัธุรกจิ คอื กลยุทธ์เร่งรุกบุกเรว็  เป็นกลยุทธ์
หลกั  โดยการเร่งสรา้งโครงการให้เสรจ็เรว็ยิง่ขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคที่มี
มากขึ้น  อีกทัง้ควรที่จะสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขนั โดยใช้ประโยชน์จากท าเลและวสัดุ
ก่อสรา้งทีม่คีุณภาพ  จากองคป์ระกอบภายในทีบ่รษิทัมอียู่ 
 
กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Function Strategy) 
 ซึ่งจากการค้นหาข้อมูลและสรุปออกมาแล้วพบว่า ในระดบัหน้าที่  บริษัทยงัควรใช ้    
กลยทุธเ์ร่งรกุบุกเรว็  เป็นกลยุทธห์ลกั  เชน่กนัอกี  โดยการจดังาน Event เพื่อใหลู้กคา้เขา้มา
สนใจเป็นจ านวนมาก  ท าใหส้ามารถทีจ่ะไดป้ระโยชน์จากการเขา้ถงึตวัลูกคา้ไดง้่ายขึ้น 
 
5.  สรปุผลการศึกษา  และข้อเสนอแนะ  
 จากรายงานการศกึษาคน้ควา้เรื่อง ปญัหา กลยุทธก์ารตลาด และการจดัการเชงิกลยุทธ ์
ในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์- กรณศีกึษา โครงการของคอนโดมเีนียม บรษิทัเอเชีย่นพรอ็พเพอร์ตี ้
ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) เพื่อท าการศกึษาปญัหาทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนัและอนาคต ซึ่งอาจ
ส่งผลเสยีทัง้ระยะสัน้และระยะยาวกบัองคก์รได ้ อกีทัง้ยงัวเิคราะหก์ารก าหนดกลยุทธก์ารตลาด
และการจดัการเชงิกลยุทธ ์ โดยการศกึษาถงึปจัจยัและพฤตกิรรมที่มผีลต่อการเลอืกซื้อคอนโด
ของผูบ้รโิภค  เพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ขและพฒันาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดแีละท ารายได้และผล
ก าไรใหก้บัองคก์ร  อกีทัง้ยงัสามารถเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัและการเตบิโตของผล
ประกอบการเพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระยะยาวของบริษัท        
เอเชีย่นพรอ็พเพอร์ตี้ ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ได้  ซึ่งเป็นการศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพ 
(Qualitative Independent Study) และการวจิยัเชงิปรมิาณ  ของกระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ์
ทางธุรกิจ ผู้ศึกษาได้ท าการศกึษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ ข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูล    
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ปฐมภูมิในสภาวะเศรษฐกิจปจัจุบนั รวมทัง้การสมัภาษณ์เชงิลกึของพนักงานภายในองค์กร  
เพื่อศกึษาแนวทางในการใชก้ลยุทธ์ในการบรหิารบรษิทัเอเชีย่นพรอ็พเพอร์ตี้ ดเีวลลอปเม้นท ์
จ ากดั (มหาชน) ในอนาคต จากการศกึษาสาเหตุของปญัหา คอื  ผลก าไรจากปี 2554 ที่ลดลง
จากปี2553  อนัเป็นผลมาจากยอดขายของโครงการในประเภทคอนโดมเีนียมที่ปี 2554 ลดลง
จากปี 2553 ซึ่งจากการศกึษาขอ้มูลพบว่า  ที่ยอดขายคอนโดมเีนียมลดลง เนื่องจากในแต่ละ
โครงการมอีตัราการขาย (ยูนิต) ทีค่งเหลอืคา้งสะสมต่อไนปีถดัๆไป ท าใหข้ายออกไปไม่หมด 

ซึ่งจากการศกึษาและวเิคราะห์ตามกระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ์ สามารถสรุปการ
ก าหนดกลยุทธไ์ดด้งันี้ 

 
กลยทุธร์ะดบัองคก์ร 
 จากการวเิคราะหข์อ้มูลทัง้ภายในและภายนอกขององคก์รตลอดจนภาพรวมทัง้หมดของ
อุตสาหกรรม และวเิคราะหใ์นแต่ละทางเลอืกแลว้ พบวา่ แนวทางเลอืกทีเ่หมาะสมและควรน ามา
ปฏบิตัใินระดบัองค์กรคือ กลยุทธ์การเติบโต  (Growth Strategy) ซึ่งจะเป็นการมุ่งเน้นการ
เติบโตขององค์กร และตราสินค้าโดยการขยายหรอืเพิ่มโครงการต่างๆไปยงัพื้นที่กลุ่มตลาด
ลูกคา้ใหม่ๆ ซึ่งตอ้งผา่นการพจิารณาอย่างรอบคอบในทุกๆด้าน  รวมถงึการมุ่งเน้นไปยงักลุ่ม
ลูกคา้ใหม่ๆ เพื่อขยายตลาดใหก้วา้งขึน้  อกีทัง้ยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าได้
ครอบคลุมมากยิง่ขึน้อกีดว้ย 
 
กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว  กลยุทธ์ธุรกิจที่เหมาะสม คือ กลยุทธ์เร่งรุกบุกเร็ว 
(Aggressive)  ด้วยการศกึษาและเรียนรู้เพื่อความเชี่ยวชาญและความช านาญในการด าเนิน
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ พรอ้มกบัการร่วมมอืกบัพนัธมติรทางการคา้กบับรษิทัอื่นๆเพิม่ขึน้  เพื่อ
เพิม่ทางเลอืกใหก้บัธุรกจิ รวมถงึการลงทุนเพิม่เตมิ 
 
กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี 
 ระดบัหน้าทีใ่นส่วนของการวางกลยุทธ์การตลาด  ใชก้ลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
บรกิาร 7P’s  สามารถก าหนดกลยุทธข์องแต่ละส่วนประสม  ไดด้งันี้ 

 Product : ตอ้งมกีารพฒันาผลติภณัฑใ์หม้คีวามหรูหรา และมคีวามทนัสมยัใหม้ากทีสุ่ด 
เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการในการใชช้วีติของคนเมอืง  รวมทัง้การมุ่งสรา้งความแตกต่างให้กบั
ตราสนิค้า  สร้างประสบการณ์ที่ด ี และสร้างความพงึพอใจสูงสุดให้กบัลูกค้า  เพื่อให้เกดิการ
บอกต่อของลูกคา้  และชว่ยเพิม่ขดีความสามารถทางการแขง่ขนัได้ 
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 Price : ราคาต้องอยู่ที่ประมาณ 1,000,000 – 3,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาในระดบั
ปานกลาง ไม่สูงมากนกั เพื่อใหลู้กคา้สามารถทีจ่ะพอรบัได ้

 Place : นอกจากการจองซื้อคอนโดมีเนียมล่วงหน้าเวลามีการจัดงานตาม
ห้างสรรพสินค้าแล้ว  ควรจะมกีารจองซื้อผ่านทาง website อีกด้วย เพื่อความสะดวกสบาย
ใหก้บัลูกคา้มากทีสุ่ด 

 Promotion : การส่งเสรมิการตลาด  ควรมกีารปรบัให้เหมาะสมกบัความต้องการของ
ลูกคา้  และสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิดว้ย กล่าวคอื  ควรมกีารใหส้่วนลดเงนิสดเมื่อลูกค้ามาจอง
ซื้อคอนโดมเีนียมในวนัทีเ่ปิดขายโครงการวนัแรก หรอื มกีารแจกของแถมใหก้บัลูกคา้ 

 People : พนกังานขายจะตอ้งมคีวามรู ้ความสามารถ และไหวพรบิอย่างดทีีสุ่ด เพื่อจะ
ไดใ้หข้อ้มูลกบัลูกคา้ไดถู้กตอ้งทีสุ่ด  อกีทัง้ยงัตอ้งมกีารบรกิารที่ดเีพื่อสร้างความประทบัใจและ
ความพงึพอใจของลูกคา้ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 

 Process : กระบวนการการท างานตอ้งมกีารจดัระบบโครงสรา้งการท างานที่ด ี เพื่อจะ
ไดม้กีารท างานเป็นขัน้เป็นตอนและถูกตอ้ง รวดเรว็ทีสุ่ด 

 Physical Evidence : ควรมีการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กบัลูกค้า  โดยผ่านทาง
พนกังานขาย  เพื่อใหลู้กคา้จดจ าตราสนิคา้ในทศันคตแิง่บวก 
 
ข้อจ ากดัในการศึกษา 

1.  การคน้หาขอ้มูลทีเ่ป็นกลยุทธท์างการตลาดเชงิลกึ  ไม่สามารถใหข้อ้มูลที่เป็นความ
จรงิได ้เนื่องจากเป็นขอ้มูลทีไ่ม่ไดเ้ปิดเผยออกมาไดอ้ย่างง่าย  โดยทัว่ไป 

2.  เวลาในการค้นหาข้อมูล และ การเก็บข้อมูลมีอย่างจ ากัด ท าให้ไม่สามารถที่
วเิคราะหข์อ้มูลทีอ่อกมาอย่างละเอยีดถีถ่ว้นได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรบับริษทั 
 1. การศกึษาขอ้มูลส าหรบัสภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก ควรจะด าเนิน

การศกึษาอย่างสม ่าเสมออยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถน ามาปรบัใชก้บักลยุทธ์การตลาดของ
บรษิทั  เพื่อใหส้อดคล้องกบัสภาพแวดล้อมที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างตลอดเวลาในปจัจุบนั
และอนาคตได ้

 2. ในการด าเนินธุรกจิควรจะต้องศกึษากระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ์ทัง้ใน 
ระดบัองค์กร ระดบัหน่วยธุรกจิ และหน่วยปฏบิตังิาน โดยมกีารน ามาประยุกต์ใชใ้ห้สอดคล้อง
กนั  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษทัในการที่จะเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ใน
อนาคตได ้
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 3.  การน ากลยุทธเ์พื่อน าไปใช ้ ผูบ้รหิารระดบัสูง กลาง และล่าง มสี่วนส าคญั
อย่างยิง่ ในการก าหนดนโยบายในการปฏบิตั ิแนวคดิ การตรวจสอบ และประเมนิผลทีเ่กดิขึน้ มี
การก าหนดอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของพนกังานในทุกระดบัชัน้อย่างชดัเจน 
  4.  บรษิทัควรมกีารเขยีน แผนปฏบิตักิาร (Action Plan) 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศกึษาค้นควา้ด้วยตวัเองฉบบันี้ส าเรจ็ได้ด้วยความกรุณาจาก ผูช้่วยศาสตราจารย์
อศัน์อุไร เตชะสวสัดิ ์ อาจารยท์ีป่รกึษา รวมทัง้อาจารย์ ดร.ประเสรฐิ ศริเิสรวีรรณ และอาจารย ์
ดร.สุทธาวรรณ   จรีะพนัธุ ที่กรุณารบัเป็นประธานกรรมการและกรรมการในการสอบรายงาน
การคน้ควา้ดว้ยตนเองนี้  ทางผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณท่านต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ-คุณแม่-พี่สาว ที่ให้การสนับสนุนในการมาศึกษาต่อระดับ
ปรญิญาโท และขอบคุณเพื่อนๆรวมถงึพี่ๆน้องๆ ในชัน้เรยีนทุกคนของขา้พเจ้าที่ได้ให้ก าลงัใจ
เสมอมา และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บณัฑิตวิทยาลยัทุกๆท่านที่ได้ให้ค าแนะน า รวมถึงการ
ชว่ยเหลอืตลอดมา 
          ความส าเรจ็ของการศกึษาค้นควา้ด้วยตนเองฉบบันี้เป็นผลมาจากความช่วยเหลอืของ
บุคคลดงักล่าวในขา้งตน้ ผูศ้กึษาจงึขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ ทีน่ี้ดว้ย 
 สุดท้ายนี้ทางผูจ้ดัท าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบบันี้จะเป็น
ประโยชน์ส าหรบัท่านทีส่นใจเพื่อน าไปใชใ้นการประกอบความรูใ้นอนาคต 
 
บรรณานุกรม 
ภาษาไทย 
พบิูล ทปีะปาล.  2546.  การจดัการเชิงกลยทุธ.์  กรุงเทพมหานคร : อมรการพมิพ.์ 
พบิูล ทปีะปาล.  2551.  การจดัการเชิงกลยทุธ.์  กรุงเทพมหานคร : อมรการพมิพ.์ 
ยุพนิ พทิยาวฒันชยั.  2550.  การจดัการช่องทางการตลาด.  กรุงเทพมหานคร : ซ.ีว.ีแอล. 
 การพมิพ.์ 
วษิณุ เหลอืงลออ.  2548.  การวิจยัการตลาด.  กรุงเทพมหานคร: กวภิสั โอเอ. 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ.  2541.  กลยทุธก์ารตลาด การบริหารการตลาด และ
 กรณีศึกษา.  กรุงเทพมหานาคร : ธรีะฟิลม์ และไซเทก็ซ.์ 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ.  2546.  การบริหารการตลาดยคุใหม่.  กรุงเทพมหานาคร :  
 ธรีะฟิลม์ และไซเทก็ซ.์ 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ.  2550.  กลยทุธก์ารตลาด และการบริหารเชิงกลยทุธ ์ โดยมุ่ง
 ท่ีตลาด.  กรุงเทพมหานาคร : ธนธชัการพมิพ.์ 
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สริพินัธ ์วงศอ์นิทวงั.  2550.  การส่งเสริมการตลาด และการส่ือสารการตลาด. 
 กรุงเทพมหานคร 
เอกชยั อภศิกัดิก์ุล และ ทรรศนะ บุญขวญั.  2551.  การจดัการเชิงกลยทุธ์.  พมิพค์รัง้ที3่.   
 กรุงเทพมหานาคร : ศนูยห์นงัสอืจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
อนิวสั แกว้จ านงค.์  2551.  การจดัการเชิงกลยทุธ.์  พมิพค์รัง้ที1่.  สงขลา : น าศลิป์โฆษณา. 
อศัน์อุไร เตชะสวสัดิ.์  2549.  พฤติกรรมผูบ้ริโภค.  กรุงเทพมหานคร : ซ.ีว.ีแอล. การพมิพ.์ 
 
ภาษาต่างประเทศ 
Kotler Philip., and Gary Arrmstrong.  2001.  Principles of Marketing.  9th ed.   
 New Jersey : Prentice-Hall, Inc. 
 
ข้อมูลออนไลน์ 
บริษทั เอเช่ียน พรอ็พเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) [ออนไลน์].  18 มนีาคม 
 2555.   เขา้ถงึไดจ้าก : http://www.ap-thai.com 
บริษทั เอเจนซ่ี ฟอร ์เรียลเอสเตท แอฟแฟรส์ [ออนไลน์].  11 มนีาคม 2555.  เขา้ถงึได้จาก 
:  http://www.area.co.th 
ศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรพัย์ [ออนไลน์].  11 มีนาคม 2555.  เข้าถึงได้จาก : 
 http://www.reic.or.th 
บริษทั พฤกษา เรียลแอสเตท จ ากดั (มหาชน) [ออนไลน์].  4 มนีาคม 2555.  เขา้ถงึได้จาก : 
 http://www.pruksa.com 
บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) [ออนไลน์].  4 มนีาคม 2555.  เขา้ถงึได้จาก : 
 http://www.lh.co.th 
บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) [ออนไลน์].  4 มนีาคม 2555.  เขา้ถงึได้จาก 
:  http://www.noblehome.com 
บริษัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) [ออนไลน์].  4 มีนาคม 2555.  เข้าถึงได้จาก : 
 http://www.supalai.com 
 



บทท่ี 1 
บทน า 

  
1.1  องคก์รและลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 
 
1.1.1  ช่ือองคก์ร  :  บรษิทัเอเชีย่นพรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)   
          (Asian Property Development Public Company Limited) 
 สถานท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ : 170/57 อาคารโอเชีย่นทาวเวอร ์1 ชัน้ 18 
          ถนนรชัดาภเิษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 ประเภทธรุกิจ : พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขาย 
 เลขทะเบียนบริษทั : 0107537000149 (เดมิเลขที ่บมจ.261) 
 โทรศพัท ์: (66) 2261-2518-22 
 โทรสาร : (66) 2261-2548-9 
 เวบ็ไซต์บริษทั : www.ap-thai.com 
 E-mail  address :  investor@ap-thai.com 
 
 ผูส้อบบญัชี 
 ช่ือบริษทั : บรษิทั ส านกังานเอนิสท์แอนดย์งั จ ากดั 
 สถานท่ีตัง้ส านักงาน : 193/136-137 อาคารเลครชัดา ชัน้ 33 ถนนรชัดาภเิษก 
             คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศพัท ์: (66) 2264-0777 , 2661-9190 
 โทรสาร : (66) 2264-0789-90 , 2661-9192 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www1.ap-thai.com/
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1.1.2  ภาพรวมขององคก์ร 
 บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากดั ด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ก่อตัง้เมื่อปี 
พ.ศ.2534 โดยคุณ อนุพงษ์ อศัวโภคนิและคุณพเิชษฐ วภิวศภุกร ในฐานะผูถ้อืหุน้ใหญ่ ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2543 ไดเ้ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ โดยผ่านการควบรวมกจิการกบับรษิทั พื้น
ส าเรจ็รูป พีซีเอม็ จ ากดั(มหาชน) ซึ่งท าธุรกิจผลติแผ่นพื้นส าเรจ็รูปและจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยต์ัง้แต่วนั ที ่18 มกราคม 2537 โดยก่อนหน้าทีจ่ะมกีารควบรวมกจิการ บรษิทั แลนด ์
แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทั พืน้ส าเรจ็รูป พซีเีอม็ จ ากดั(มหาชน)  
 ภายหลงัการควบรวมกจิการกบับรษิทั พื้นส าเรจ็รูป พซีีเอม็ จ ากดั(มหาชน) เมื่อวนัที ่
23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2543 ได้เปลี่ยนชื่อบรษิทัเป็น บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอร์ตี้ ดเีวลลอป
เมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (‚บรษิทั‛) และไดจ้ดัตัง้บรษิทัใหม่ชือ่ บรษิทั พซีเีอม็ คอนสตรคัชัน่ แมท
ทเีรยีล จ ากดั ด าเนินธุรกจิแผน่พืน้ส าเรจ็รูป ซึ่งบรษิทัถอืหุน้ 100% 
 ตน้ปี 2547 บรษิทัไดข้ายหุน้ทัง้หมดในบรษิทั พซีเีอม็ คอนสตรคัชัน่ แมททเีรยีล จ ากดั 
ใหก้บับรษิทั พรบีลิท ์จ ากดั (มหาชน) ซึ่งท าธุรกจิรบัเหมาก่อสร้าง เพื่อแลกกบัการเพิม่สดัส่วน
การถอืหุ้นในบรษิทั พรบีลิท์ จ ากดั (มหาชน) จาก 19.8% ที่บรษิทัถอือยู่เดมิ มาเป็น 64.73% 
ในปี 2548 บรษิทัได้ด าเนินการปรบัโครงสร้างการประกอบธุรกจิ และโครงสร้างการถอืหุ้นใน
บรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้ลกัษณะการประกอบธุรกจิชดัเจน โดยการลดสดัส่วนการถอืหุ้นใน 
บรษิทั พรบีลิท์ จ ากดั (มหาชน) จากเดมิที่ถอืหุ้นอยู่ในอตัรา 64.73% เป็น 43.82% 24.02% 
และ 19.96% ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2553 ตามล าดบั ท าให้โครงสร้างธุรกจิของบรษิทัมี
เพยีงธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ท่านัน้ 
 เมื่อวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2553 บรษิทัได้ด าเนินการขายหุ้นในบรษิทั ควอลติี้คอน
สตรคัชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) ให้กบับรษิทั เอสซีจี ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง จ ากดั ซึ่งหลงัจาก
การขายหุน้ดงักล่าว บรษิทัจงึไม่เหลอืการลงทุนในบรษิทั ควอลติี้คอนสตรคัชัน่โปรดคัส์ จ ากดั  
(มหาชน) 
 ปจัจุบนั บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 2,859 ลา้นบาท ธุรกจิหลกัของบรษิทัได้แก่ การพฒันา
อสงัหารมิทรพัย์เพื่ออยู่อาศยั บรษิทัและบรษิทัในเครอืมกีารพฒันาโครงการทาวน์เฮ้าส์ บ้าน
เดี่ยวและคอนโดมเินียม ภายใต้แบรนด์หลกัคอื บ้านกลางกรุง บ้านกลางเมอืง  The City The 
Centro Biztown THE ADDRESS และ Life โดยจะเน้นพฒันาที่อยู่อาศยัในท าเลที่ตัง้ในเขต
เมอืง ระดบัราคาประมาณ 2.6-12 ลา้นบาท และล่าสุดบรษิทัไดข้ยายแบรนดใ์หม่ อนัได้แก่ The 
Palazzo ซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยว ในระดบัราคา 10-20 ล้านบาท The Pleno โครงการทาวน์
เฮ้าส์ ในระดบัราคาประมาณ 2 ล้านบาท และ Aspire โครงการคอนโดมเินี่ยม ในระดบัราคา 
1.4-2.5 ลา้นบาท 
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วิสยัทศัน์ 
 เราจะเป็นที่ยอมรบัในฐานะผู้ ก าหนดทศิทางในการอยู่อาศยั ด้วยความคดิสร้างสรรค ์
เพื่อตอบ สนองความต้องการในการอยู่อาศยัและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของชวีติคนเมอืงที่ต้อง
เผชญิกบักบัปญัหารถตดิด้วยท าเลที่ตัง้ที่คุณจะไม่ต้องเผชญิกบัปญัหารถติดอีกต่อไปท าให้
ประหยดัเวลาและสะดวกสบายในการเดนิทางไปท ากจิกรรมต่างๆ ระหวา่งวนั และถงึพรอ้มด้วย
คุณภาพทัง้สนิคา้ และการบรกิาร 
 

พนัธกิจ 
 เราจะไม่หยุดนิ่งในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่ดทีี่สุดความให้กบัผูบ้รโิภคเพื่อให้เกิด
ความพงึพอใจในการพกัอาศยัพร้อมทัง้ใชว้สัดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกบัธรรมชาติช่วยลดการใช้
พลงังานโดยการดงึประโยชน์จากธรรมชาตมิาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สูงสุดเพื่อคุณภาพชวีติที่ดกีว่า
ทุกวนั 
 
 ค่านิยมองคก์ร 
 Creative 
 เป็นผูน้ าในการใชค้วามคดิสร้างสรรค์ และ จนิตนาการ เพื่อมองหาค าตอบที่เหมาะสม
ทีสุ่ดใหก้บัความตอ้งการของลูกคา้ทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต 
 Dynamic 
 กระตอืรือร้นในการท างานไม่หยุดนิ่งในการใช้ความคิด และพร้อมที่จะปรบัเปลี่ยน
แนวความคดิและไขวค่วา้ทุกโอกาส ในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหไ้ด้ดทีีสุ่ด 
 Courageoud 
 กลา้คดิกลา้ท าในสิง่ทีแ่ตกต่างและไม่หยุดนิ่งการทีก่ารเป็นผูร้เิริม่สรา้งสรรคพ์รอ้มทัง้กบั
พฒันาเพื่อกา้วไปสู่การเป็นผูน้ าเพื่อใหต้อบโจทยค์วามพงึพอใจของผูบ้รโิภคสูงสุด 
 Caring 
 พร้อมที่จะลงทุนในการเลือกใช้วสัดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและดีที่สุดส าหรบัผู้บริโภค
เพื่อให้เป็นที่ยอมรบัและได้รบัความไว้วางใจจากผูบ้ริโภค ด้วยความปรารถนาดแีละห่วงใย
พรอ้มทัง้เอาใจใส่ในการใหค้ าแนะน าและการใหบ้รกิารกบัผูบ้รโิภค 
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โครงสร้างธรุกิจหลกั ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2553 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1.1 โครงสรา้งธุรกจิหลกั 
ทีม่า : บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 

 
 
* เป็นบรษิทัที่เกดิจากการควบรวมกนัระหว่าง บจก. เอเชีย่น พรอ็พเพอร์ตี้ (เดมิ), บจก. เอ
เชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้โฮลดิง้, บจก. เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้(รชัวภิา), บจก. เอเชีย่น พรอ็พเพอร์ตี ้
(สาทร), บจก. เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้(ลาดพรา้ว) และ บจก. ทรลิเลีย่น ดเีวลลอปเมน้ท ์
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ผูถ้อืหุน้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตดิตามผลการปฏบิตัติามนโยบายก ากบั

ดแูลกิจการ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรษิทั 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

กรรมการผูอ้ านวยการ 

เลขานุการบรษิทั 

ผช.กก.ผอ. ฝา่ยงานธุรกจิสมัพนัธ ์

ผอ. ฝา่ยควบคุมคุณภาพ 

สายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ สายงานธุรกจิ สายงานกลยทุธการตลาด สายงานการขาย สายงานปฏบิตักิาร สายงานการเงนิและบญัช ี สายงานทรพัยากรบุคคล สายงานบรหิารความเสี่ยง 

รองกก.ผอ.สายงานธุรกจิ 1 

ผช.กก.ผอ.สายงานธุรกจิ 2 

ผช.กก.ผอ.สายงานธุรกจิ 3 

รอง.กก.ผอ.สายงานธุรกจิ 4 

ผช.กก.ผอ.สายงานกลยทุธ์ 
การตลาด 

ผช.กก.ผอ.สายงานการขาย รอง.กก.ผอ.สายงานปฏบิตักิาร รอง.กก.ผอ.สายงานการเงนิ
และบญัช ี

ผช.กก.ผอ.สายงานการเงนิ  
และบญัช ี

ผช.กก.ผอ.สายงาน     
ทรพัยากรบุคคล 

ผช.กก.ผอ.สายงาน   
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

รอง.กก.ผอ.สายงาน        
บรหิารความเสี่ยง 

   แผนผงัองคก์ร 

โครงสร้างการจดัการ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.2  แผนผงัองคก์ร-โครงสรา้งการจดัการ 
ทีม่า : บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
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1.1.3  โครงสร้างรายได้ 
ตารางท่ี 1.1  แสดงโครงสรา้งรายไดแ้ยกตามสายผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทัตัง้แต่ปี  
                      2551 ถงึปี 2553 มดีงันี้ 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
สายผลิตภณัฑ ์/ 

กลุ่มธรุกิจ 
ด าเนิน 
การโดย 

สดัส่วน
การถือ
หุ้นของ 

ปี 2553 
 

ปี 2552  
(ปรบัปรงุใหม่) 

ปี 2551 

     บริษทั รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

1. รายไดจ้ากธุรกจิ
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

APD - 10,400.9 74.1 9,991.8 78.7 7,238.9 73.2 
APR 100% 1,814.6 12.9 - - - - 
APK 100% 530.2 3.8 1,356.8 10.6 1,620.3 16.4 
BCS 100% 57.6 0.4 52.5 0.4 44.3 0.5 

ASIAN 100% 41.3 0.3 - - - - 
VPD 100%  - -  - -  11.0 0.1 
TLR 100%  - -  - -  160.6 1.6 
SSM 100% 31.9 0.2 23.0 0.2 13.7 0.1 

Trillion 
(1)  

100% 130.0 0.9  336.4 2.6  - - 

APV (1) 100% 177.2 1.3 390.9 3.0 286.5 2.9 
APL (1)  100% 10.2 0.1 60.7 0.5 441.9 4.5 
AP (1)  100% 4.7 - - -  14.4 0.2 
APS (1)  100% 641.6 4.6 415.7 3.4 0.6 - 

รวม   13,840.2 98.6 12,627.8 99.4 9,832.2 99.5 

2. รายไดอ้ืน่ (2)    195.7 1.4 70.3 0.6 54.1 0.5 

   14,035.9  100 12,698.1  100  9,886.3  100 

 

(1)  บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนควบรวมกจิการ ณ 30 มถิุนายน 2553 ภายใตช้ือ่บรษิทัใหม่วา่ บรษิทั  
เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั 
 (2)  รายไดอ้ืน่ ประกอบดว้ย  ก าไรจากการขายเงนิลงทุน  และดอกเบี้ยรบั 
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APD       =  บมจ. เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์      
APR       =  บจ.เอพ ี(รชัดา)                                    
APK       =  บจ. เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้(กรุงเทพ)            
BCS       =  บจ. กรุงเทพ  ซติีส้มารท์                               
ASIAN    =  บจ.เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้(ทีเ่กดิหลงัจากการควบรวมกจิการ)  
VPD       =  บจ. เดอะแวลู พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์     
TLR       =  บจ.ทองหลอ่ เรสซเิดนซ ์
SSM      =  บจ. สมารท์ เซอรว์สิ แอนด ์แมเนจเมน้ท์ 
Trillion (1)  = บจ. ทรลิเลีย่น ดเีวลลอปเมน้ท์ 
APV (1)     = บจ. เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้ (รชัวภิา) 
APL (1)     = บจ. เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้ (ลาดพรา้ว) 
AP (1)       = บจ. เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี้ 
APS (1)         = บจ. เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้(สาทร) 
 
1.1.4  การด าเนินงาน 

        การประกอบธรุกิจ 
บรษิัท เอเชี่ยน พรอ็พเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) (‚บรษิทั‛) บรษิัท

ย่อย แบ่งลกัษณะการประกอบธุรกจิดงันี้ 
(ก)    ธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์
เป็นธุรกิจหลกัซึ่งด าเนินการโดยบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท ์

จ ากัด (มหาชน)  การด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยการสร้างหรือจัดท า
โครงการทีพ่กัอาศยัซึ่งมดีว้ยกนัหลายรูปแบบ เชน่  

(1)  โครงการ บ้านเดี่ยว และ ทาวเฮ้าส์  เน้นท าเลที่ตัง้ที่อยู่ในใจกลางเมือง ใกล้
แหล่ง ชอ้ปป้ิง ฯลฯ  

(2)  โครงการคอนโดตามไลสไตล์ชวีติคนเมอืงเกี่ยวกบัโครงการนี้จะมุ่งเน้นไปที่
ผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายหลีกเลี่ยงกับปญัหารถติดและ
ประหยดัเวลาในการเดนิทางไปท ากจิกรรมระหวา่งวนั ท าเลทีต่ ัง้จะเน้นท าเลทีด่ี
ทีสุ่ดเพื่อตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์องชวีติคนเมอืงคอืท าเลทีต่ดิรถไฟฟ้า BTS หรอื 
รถไฟใตด้นิ MRT  

     ทัง้นี้การจดัท าโครงการต่างๆเพื่อน าไปสู่การขายโดยมุ่งเน้นผลก าไรและความ
พอใจของลูกคา้เป็นส าคญั โดยรายไดจ้ากการขายธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์  ส่วนใหญ่
จะไดม้าจากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ ซึ่งประกอบไปดว้ย ทาวเฮา้ส ์และ บา้นเดี่ยว  
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โครงการที่พฒันาทัง้หมดจะเป็น  โครงการที่ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล  
โดยส่วนใหญ่จะเป็นโครงการใหม่บริษทัย่อยอีก 10 บริษัท และกิจการที่ควบคุม
ร่วมกนั 2 บรษิทั ดงันี้ 

           
บรษิทัย่อย  คอื 
(1) บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั  
(2) บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้(กรุงเทพ) จ ากดั 
(3) บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (เดิมชื่อ “บริษัท เอเชี่ยน 

พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ากดั”) 
(4) บรษิทั ซกิเนเจอร ์แอดไวซอรี ่พารท์เนอรส์ จ ากดั 
(5) บรษิทั ทรลิเลีย่น ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
(6) บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้(สุขมุวทิ) จ ากดั 
(7) บรษิทั กรุงเทพ ซติีส้มารท์ จ ากดั * 
(8) บรษิทั สมารท์ เซอรว์สิ แอนด ์แมเนจเมน้ท ์ จ ากดั ** 
(9) บรษิทั เอพ ี(รชัดา) จ ากดั (เดมิชือ่ “บรษิทั เอพ ีแปซฟิิค สตาร ์(รชัดา) จ ากดั”) 
(10) บรษิทั เอพ ี(สาทร) จ ากดั (เดมิชือ่ “บรษิทั เอพ ีแปซฟิิค สตาร ์(สาทร) จ ากดั”) 
 *   บรษิทั กรุงเทพ ซติี้สมารท์ จ ากดั ด าเนินธุรกจิเป็นตวัแทน นายหน้า ซื้อ ขาย เชา่  

อสงัหารมิทรพัย ์
** บรษิทั สมารท์ เซอรว์สิ แอนด ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  ด าเนนิธุรกจิใหบ้รกิารหลงัการ

ขาย 
 

โครงการทัง้หมดทีม่อียู่และที่ก าลงัพฒันาขององค์กรประกอบไปด้วยโครงการต่าง
ดงันี้     

ทาวเฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และ คอนโดมเินียมซึ่งโครงการทัง้หมดเหล่านี้ จะอยู่ในกลุ่ม
ของบรษิทัในเครอืบรษิทัเอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)  ภายใต้
ชือ่แบรนดต์่างๆ ดงันี้   

1. กลุ่มของโครงการประเภทบ้านต่างๆ ชื่อแบรนด์ที่ใชค้อื บ้านกลางกรุง , บ้าน
กลางเมอืง  

The City  และ The Centro The Palazzo 
2.  กลุ่มของโครงการประเภททาวน์เฮ้าส์ ชื่อแบรนด์ที่ใช้คือ บ้านกลางเมือง , 

BIZTOWN 
3. กลุ่มของโครงการประเภทคอนโด ชื่อแบรนด์ที่ใชค้อื THE ADDRESS,  Life,  

Rhythm,  
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 โดยโครงการต่างๆที่มีอยู่ โครงการที่ก าลงัพฒันารวมไปถงึโครงการในอนาคต ทาง
องค์กรมนีโยบายหรือแนวคิดที่จะจดัท าโครงการโดยมุ่งเน้นท าเลที่ตัง้ที่ดทีี่สุดเพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของการใชช้วีติแบบไลฟ์สไตล์ของคนเมอืงคอื อยู่ใกล้ศูนย์กลางทางธุรกจิ  ใกล้
แหล่ง   ชอ้อปป้ิง อยู่ตดิรถไฟ BTS และ รถไฟ MRT 
 ซึ่งสามารถท าให้เดนิทางได้สะดวกรวดเรว็ และไม่ต้องเผชญิกบัปญัหารถตดิอกีต่อไป 
และเน้นดา้นการออกแบบตกแต่งใหต้รงกบั Theme ของผูบ้รโิภคในแต่ละกลุ่ม  มคีวามทนัสมยั  
และใชว้สัดุทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

 
(ข)     ธรุกิจอ่ืนๆ 

 บรษิทั พรบีลิท ์ จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกจิรบัเหมากอ่สรา้งบา้นอยูอ่าศยั
อาคารส านกังาน โรงงาน และส่วนตอ่เตมิ รวมทัง้ใหบ้รกิารตกแต่งภายใน 
โดยรบังานกอ่สรา้งจากเจา้ของโครงการโดยตรง (Main Contractor) บรษิทั
ถอืหุน้ในบรษิทั พรบีลิท ์จ ากดั (มหาชน) เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 19.96 

 บรษิทั เอสควิอ ี คอนสตรคัชัน่ จ ากดั ด าเนนิธุรกจิรบัเหมากอ่สรา้ง โดย
บรษิทั เดอะแวลู พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัยอ่ยของ
บรษิทัเอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้จ านวน
รอ้ยละ 99.99 

 
โครงการต่างๆท่ีมีขายในธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์ ของ 

บริษทัเอเช่ียน พรอ็พเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากดั (มหาชน)  มีดงัน้ี 
 
 1.  คอนโดมเินียม 

 
  
 
 
 
 
  
                                   
 
                                 Rhythm                                        The Address 
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                                   Aspire                                             Life 
 
 
 2.  บา้นเดีย่ว 

                        บา้นกลางกรุง                                                  The City 
 
 
  
 
 
 
 
                                                                    
                          The Centro                                              The Palazzo 
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 3.  ทาวน์เฮา้ส ์
 
  
 
 
 
 
 
                                บา้นกลางเมอืง                                      
 
 
 4.  โฮมออฟฟิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
                             Biztown 
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สรปุผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาของธรุกิจ 
        เหตุการณ์ท่ีส าคญัของบริษทัในรอบ  3  ปี 

นอกจากการพัฒนาโครงการที่ส าคญั บริษัทฯยงัขยายการลงทุนเพิ่มพร้อมกับ
ปรบัเปลีย่นโครงสรา้งการถอืหุน้ทีส่ าคญัดงันี้ 

 
ตารางท่ี 1.2 แสดงเหตุการณ์ทีส่ าคญัของบรษิทัตัง้แต่ปี 2551 ถงึปี 2553 
 

ปี เหตุการณ์ท่ีส าคญั 
2551  เดอืนมนีาคมและกนัยายน 2551 บรษิทัฯ ขยายการลงทุนโดยการเพิม่ทุนใน บจ.

เอพี แปซิฟิค สตาร์ (สาทร) และ บจ.เอพี แปซิฟิค สตาร์ (รัชดา) อีกเป็นเงินรวม 
219.29 ลา้นบาท  โดยยงัคงสดัส่วนการร่วมลงทุนรอ้ยละ  51 : 49 ของทุนทีช่ าระแลว้ 
 เดอืนมนีาคม 2551 บรษิทั เอพ ีแปซฟิิค สตาร ์(สุขมุวทิ) จ ากดั  มมีตพิเิศษอนุมตัิ
ใหเ้ปลีย่นชือ่บรษิทั เป็น “บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอร์ตี้ (สุขุมวทิ) จ ากดั” จดทะเบยีน
เปลีย่นชือ่กบักระทรวงพาณชิยเ์มื่อวนัที ่27 มนีาคม 2551 
 เดอืนพฤษภาคม 2551 เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัอกีจ านวน 82.05 ล้านบาท 
เพื่อเสนอขายแก่พนักงานของบริษทัฯ และบรษิทัย่อยที่บรษิทัถอืหุ้นเกนิกว่าร้อยละ 
75 ตามมตทิีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2551 
 เดอืนตุลาคม 2551 บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอร์ตี้ (ทองหล่อ) จ ากดั มมีตพิิเศษ
อนุมตัใิห้เปลี่ยนชื่อบรษิทั เป็น ‚บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ ากดั” 
จดทะเบยีนเปลีย่นชือ่กบักระทรวงพาณชิยเ์มื่อวนัที ่30 ตุลาคม 2551 
 เดอืนตุลาคม 2551 บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้(รชัวภิา) จ ากดั มมีตอินุมตัใิหล้ด
ทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 300,068,496 บาทเป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 85,733,851 
บาท ไดจ้ดทะเบยีนลดทุนกบักระทรวงพาณชิยเ์มื่อวนัที ่4 พฤศจกิายน 2551 
 เดอืนตุลาคม 2551 บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้(ลาดพรา้ว) จ ากดั มมีตอินุมตัใิห้
ลดทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 350 ลา้นบาทเป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 100 ลา้นบาท 
ไดจ้ดทะเบยีนลดทุนกบักระทรวงพาณชิยเ์มื่อวนัที ่4 พฤศจกิายน 2551 
 เดือนตุลาคม 2551 บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จ ากดั มมีติอนุมตัใิห้ลดทุนจด
ทะเบียนจากเดิม 40 ล้านบาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 10 ล้านบาท ได้จด
ทะเบยีนลดทุนกบักระทรวงพาณชิยเ์มื่อวนัที ่4 พฤศจกิายน 2551 

2552  เดอืนเมษายน 2552 ทีป่ระชมุสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2552 ไดม้มีตอินุมตัิ
ยกเลิกการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP-W2)  
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ปี เหตุการณ์ท่ีส าคญั 
จ านวน 77 ลา้นหน่วย  ซึ่งมมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายเมื่อเดอืนเมษายน 2551 
 เดอืนพฤษภาคม 2552 บรษิทัฯ ลดทุนจดทะเบยีนที่ยงัไม่ได้เรยีกช าระจ านวน 82 
ลา้นบาท ตามมตทิีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2552 
 เดอืนพฤษภาคม 2552 เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัอกีจ านวน 48.7  ล้านบาท 
เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิข์องใบส าคญัแสดงสทิธิท์ี่จะเสนอขายแก่พนักงานของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้เกนิกวา่รอ้ยละ 75 ตามมตทิีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ าปีผู้
ถอืหุน้ ครัง้ที ่1/2552 
 เดอืนมถิุนายน 2552 บจ.กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จดทะเบยีนเพิม่ทุนอกี 1 ล้านบาท  
รวมเป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 4 ล้านบาท  โดยบรษิทัฯ สละสทิธิใ์นการจองซื้อหุ้นเพิม่
ทุนดงักล่าว ท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อยดงักล่าวลดลงจากร้อยละ 100  
เหลอืรอ้ยละ 75 

2553  เดอืนกุมภาพนัธ ์2553 บรษิทัฯโอนขายหุ้นสามญัในบรษิทั ควอลติี้คอนสตรคัชัน่ 
ที่บริษัทถอืหุ้นอยู่ทัง้หมด 59,877,700 หุ้นให้แก่บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
จ ากดั ในราคาหุน้ละ 4 บาท โดยมกี าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน 104.3 ลา้นบาท 
 เดอืนมนีาคม 2553 มกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของกลุ่มบรษิทัดงัต่อไปนี้ 
       -     บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้(ลาดพรา้ว) จ ากดั โอนขายหุน้ทีถ่อือยู่ใน 
บรษิทั  เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้(รชัวภิา) จ ากดั จ านวน 348 หุน้ ใหแ้ก่บรษิทัฯ ราคา
หุน้ละ 43.07 บาท 
        -    บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้(กรุงเทพ) จ ากดั โอนขายหุน้ทีถ่อือยู่ใน 
บรษิทั  เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้(รชัวภิา) จ ากดั จ านวน 348 หุน้ ใหแ้ก่บรษิทัฯ ราคา
หุน้ละ 43.07 บาท 
        -    บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั โอนขายหุน้ทีถ่อือยู่ใน บรษิทั เอเชีย่น 
พรอ็พเพอรต์ีโ้ฮลดิง้ จ ากดั จ านวน 9,994 หุน้ใหแ้ก่บรษิทัฯ ในราคาหุน้ละ 12 บาท 
 เดอืน เมษายน 2553 ที่ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2553 ของบรษิทัย่อย
จ านวน 6 บรษิทั อนัไดแ้ก่ (1) บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (2) บรษิทั เอเชีย่น 
พรอ็พเพอรต์ี ้(สาทร) จ ากดั (3) บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) จ ากดั (4) 
บริษัท เอเชี่ยน พรอ็พเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง จ ากดั (5) บริษัท ทริลเลี่ยน ดเีวลลอปเม้นท ์
จ ากดั และ (6) บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้(รชัวภิา) จ ากดั มมีตคิวบรวมกจิการเขา้
ดว้ยกนั ภายใตช้ือ่บรษิทัใหม่วา่ “บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากดั” โดยให้มผีลใน
วนัที่ 30 มถิุนายน 2553 ซึ่งการควบรวมกิจการในครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อให้การ
ด าเนินการจดัการภายในของกลุ่มบรษิทัคล่องตวัมากขึน้ 
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ปี เหตุการณ์ท่ีส าคญั 

 เดอืนมถิุนายน 2553 บรษิทัฯ ซื้อหุน้สามญัในบรษิทั กรุงเทพ ซติีส้มารท์ จ ากดัคนื
จากผูถ้อืหุ้นรายเดมิจ านวน 99,958 หุ้น ราคาหุ้นละ 11.42 บาท เป็นเงนิทัง้สิ้น 1.1 
ลา้นบาท 
 เดอืนกรกฎาคม 2553 บรษิทัฯขยายการลงทุนเพิม่ในธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง บรษิทั 
เอสควิอ ีคอนสตรคัชัน่ จ ากดั ด้วยทุนจดทะเบยีน 50.0 ล้านบาท และปจัจุบนัถอืหุ้น
โดย บรษิทั เดอะแวลู พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั สดัส่วนรอ้ยละ 100 
 เดอืนกนัยายน 2553 ที่ประชุมมมีตอินุมตัใิห้ซื้อหุ้นสามญัเพิม่เตมิใน บรษิทั เอพ ี
แปซิฟิค สตาร์ (รชัดา) จ ากดั จากบริษทั เออาร์ อพีีดีเอฟ เอเวอร์กรนี รชั ลิมิเต็ด 
จ านวน 36.015 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 13.5777 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 489.0 ล้าน
บาทโดยไดด้ าเนินการซื้อขายหุน้ดงักล่าวในวนัที ่1 ตุลาคม 2553 ท าใหส้ดัส่วนการถอื
หุน้เพิม่ขึน้จากเดมิรอ้ยละ 51 เป็นร้อยละ 99.99 พร้อมกบัจดทะเบยีนเปลี่ยนชื่อเป็น 
“บรษิทั เอพ ี(รชัดา) จ ากดั” 
 เดอืนกนัยายน 2553 ที่ประชุมมมีตอินุมตัใิห้ซื้อหุ้นสามญัเพิม่เตมิใน บรษิทั เอพ ี
แปซิฟิค สตาร์ (สาทร) จ ากดั จากบรษิทั เออาร์ อพีดีเีอฟ เอเวอร์กรนี สาท ลมิเิต็ม 
จ านวน 31.85 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 10.7692 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 343.0 ลา้น
บาทโดยไดด้ าเนินการซื้อขายหุน้ดงักล่าวในวนัที ่1 ตุลาคม 2553 ท าใหส้ดัส่วนการถอื
หุน้เพิม่ขึน้จากเดมิรอ้ยละ 51 เป็นรอ้ยละ 99.99 พรอ้มกบัจดทะเบยีนเปลีย่นชือ่บรษิทั
เป็น “บรษิทั เอพ ี(สาทร) จ ากดั” 
 เดอืนตุลาคม 2553 บรษิทั เอพ ี(รชัดา) จ ากดั มมีตอินุมตัใิหล้ดทุนจดทะเบยีนจาก
เดมิ 735 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 430 ล้านบาท  ได้จดทะเบยีนลด
ทุนกบักระทรวงพาณชิยเ์มื่อวนัที ่19 พฤศจกิายน 2553 
 เดอืนพฤศจกิายน 2553 บรษิทั เดอะแวลู พรอ็พเพอร์ตี้ ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั มี
มตอินุมตัใิห้เพิม่ทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 20 ล้านบาทเป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 
500 ล้านบาท ได้จดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัที่ 26 พฤศจิกายน 
2553 
 ในระหวา่งปี 2553 บรษิทัฯขายหุ้นสามญัของบรษิทั พรบีลิท์ จ ากดั (มหาชน) แก่
บุคคลภายนอกจ านวน 7.7 ลา้นหุ้น มผีลให้สดัส่วนการถอืหุ้นในบรษิทัดงักล่าวลดลง
จากเดมิรอ้ยละ 24.02 เป็นคงเหลอืรอ้ยละ 19.96 ของทุนทีเ่รยีกช าระแลว้   นอกจากนี้
บรษิทัฯไดเ้ปลีย่นประเภทเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเป็นเงนิลงทุนระยะยาวอื่น เนื่องจาก
บรษิทัฯไม่ไดม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบรษิทัร่วมอกีต่อไป 
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1.1.5  ลกัษณะลูกค้าหลกัและส่วนแบ่งการตลาดขององคก์ร 
 กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบรษิทัจะเป็นกลุ่มลูกค้าซึ่งอยู่ในตลาดระดบักลางขึน้ไป (ระดบัราคา 3-12 ล้านบาท) ที่นิยมความสะดวกสบายในการ
เดนิทางไปท างานและนิยมทีจ่ะซื้อทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว หรอืคอนโดมเินียม ในเขตพื้นที่ตวัเมอืงหรอืศูนย์กลางธุรกจิ (Center Business District) ของ
กรุงเทพมหานคร รวมถงึ ศนูยก์ลางธุรกจิและชมุชนในบรเิวณรอบนอกกรุงเทพมหานครทีม่กีารคมนาคมสะดวกและเป็นทีต่อ้งการของผูบ้รโิภค  
 

ตารางท่ี 1.3  แสดงส่วนแบ่งทางการตลาด ของปี 2553 ในธรุกิจอสงัหาริมทรพัยโ์ดยเปรียบเทียบ 
จากจ านวนโครงการ  หน่วยขาย  และมูลค่า (ล้านบาท) 10 บริษทัใหญ่ๆ ดงัน้ี 

 
อนัดบั บริษทัมหาชน จ านวนโครงการ หน่วยขาย มูลค่า (ล้านบาท) % Share Market 

1. พฤกษา เรยีลเอสเตท 40 9,471 17,412 18.65% 
2. เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์ 8 2,311 14,039 15.04% 
3. แสนสริ ิ 8 2,332 13,887 14.87% 
4. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์ 9 2,704 13,351 14.30% 
5. ศภุาลยั 8 3,583 9,433 10.10% 
6. แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท ์ 5 7,059 8,058 8.63% 
7. ควอลติีเ้ฮา้ส ์ 4 916 7,482 8.01% 
8. พรอ็พเพอรต์ีเ้พอรเ์ฟค 6 1,045 5,457 5.85% 
9. เอส ซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ 4 290 2,237 2.40% 
10. โนเบลิ ดเีวลลอปเมน้ท ์ 2 434 2,004 2.15% 

แหล่งข้อมูล : area.co.th     ผูแ้ถลง : ดร.โสภณ พรโชคชยั   
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ตารางท่ี 1.4  แสดงส่วนแบ่งทางการตลาด ณ ครึ่งแรกของปี 2554 ในธรุกิจอสงัหาริมทรพัยโ์ดยเปรียบเทียบ 
จากจ านวนโครงการ  หน่วยขาย  และมูลค่า (ล้านบาท) 10 บริษทัใหญ่ๆ ดงัน้ี 

 
อนัดบั บริษทัมหาชน จ านวนโครงการ หน่วยขาย มูลค่า (ล้านบาท) % Share Market 

1. พฤกษา เรยีลเอสเตท 32 10,147 23,799 26.73% 
2. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์ 10 3,445 15,506 17.42% 
3. โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท ์ 1 1,458 15,229 17.11% 
4. เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์ 7 1,690 7,791 8.75% 
5. ศภุาลยั 3 1,214 6,142 6.90% 
6. แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท ์ 6 6,375 5,688 6.39% 
7. คาซ่า วลิล ์ 4 1,437 4,164 4.68% 
8. เฟรเกรนท ์พรอ็พเพอรต์ี ้ 1 477 3,791 4.26% 
9. แสนสริ ิ 2 608 3,504 3.94% 
10. เดอะ คอนฟิเดน้ซ ์ 2 1,950 3,410 3.83% 

 
แหล่งข้อมูล : area.co.th     ผูแ้ถลง : ดร.โสภณ พรโชคชยั
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ซึ่งจะแสดงใหเ้หน็เป็นกราฟวงกลม  ไดด้งันี้ 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1.3 ส่วนแบ่งการตลาดของมูลคา่การขายโครงการ 
ของธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ณ ครึง่แรกของปี 2554 

 
 
 จะสงัเกตได้ว่า บมจ.พฤกษา เรยีลเอสเตท ยงัครองแชมป์เป็นบรษิทัที่มจี านวนหน่วย
ขายมากที่สุด โดยผลิตได้มากถึง 35.23% ของหน่วยขายทัง้หมดที่เปิดตวัในครึ่งแรกของปี 
2554 หรือ 26.73% ของมูลค่าการขายทัง้หมด  ซึ่งนับว่าสูงมากๆ  อาจกล่าวได้ว่าบริษัท
มหาชนครองส่วนแบ่งตลาดอยู่เกอืบสองในสามของหน่วยขายทัง้ตลาด  แต่จ านวนมูลค่าการ
ขายประมาณหนึ่งในสีข่องทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 

พฤกษา เรียลเอสเตท, 
26.73% 

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, 
17.42% โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์, 

17.11% 

เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้ดี
เวลลอปเม้นท์, 8.75% 

ศุภาลยั, 6.90% 

แอล.พ.ีเอน็.ดี
เวลลอปเมนท์, 

6.39% 

คาซ่า วลิล์, 
4.68% 

เฟรเกนท์ พร็อพเพอร์ตี,้ 
4.26% 

แสนสิริ, 3.94% เดอะ คอนฟิเด้นซ์, 
3.83% 
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สดัส่วนรายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัยแ์ยกตามโครงการของ 
บริษทัเอเช่ียน พรอ็พเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1.4 สดัส่วนรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยแ์ยกตามโครงการของ AP ปี 2553 
ทีม่า : บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 
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1.1.6  สภาพการแข่งขนั 
 
 จากการทีไ่ดท้ าการศกึษาคน้ควา้และวจิยัขอ้มูลไดพ้บวา่มแีนวโน้มของตลาดปี 2554 
น่าจะหดตวัลงกวา่ปี 2553 ถงึ 22% ซึ่งเป็นการปรบัตวัเพื่อเลีย่งภาวะวกิฤต ิในขอ้มูลพบวา่
จ านวนโครงการทีอ่ยู่อาศยัทีผ่ลติออกมาสู่ตลาดมมีากถงึ  68,640 หน่วย รวมมูลค่าถงึ 203,451 
ลา้นบาท ณ 9 เดอืนแรกของปี 2554  โดย 98.9% ของทัง้หมดเป็นทีอ่ยูอ่าศยั และส่วนทีเ่หลอื
จะเป็นประเภทอาคารพาณชิย ์และโดยเฉลีย่ทกุประเภททีเ่ปิดใหมค่ดิราคาเป็นเงนิหน่วยละ 
2.944 ลา้นบาท 
          แต่ในกลุ่มของประเภทคอนโดจะมกีารพฒันามากทีส่ดุซึ่งมจี านวนถงึ 32,321 หน่วย 
หรอื 47% ของทัง้หมด รองลงมาเป็นทาวน์เฮาส์ 27%  เป็นบา้นเดีย่ว 20% ส่วนทีเ่ป็นบา้นแฝด 
และหอ้งชดุมอีกีประมาณ 3% และ 2% ตามล าดบั โดยกลุม่ราคาทีใ่หญ่ทีสุ่ดอยู่ทีร่าคา 1-2 ลา้น
บาท จ านวน 23,362 หน่วย หรอื 34% ของทัง้ตลาดและรวมทีข่ายใน ราคาไม่เกนิ 1 ลา้นบาท
จะมจี านวนถงึ 48% ของทีอ่ยูอ่าศยัทัง้หมดในชว่ง 9 เดอืนแรกของ ปี 2554  โดยจะมกีารแบ่ง
แต่ละประเภทไดด้งันี้  

- คอนโดราคา 1-2 ลา้นบาท จ านวน 12,153 หน่วย   
- ทาวน์เฮาสร์าคา ราคา 1-2 ลา้นบาท จ านวน 10,347 หน่วย   
- บ้านเดี่ยวราคา 3-5 ล้านบาท จ านวน 8,216 หน่วย  บ้านแฝดราคา 2-3 ล้านบาท 

จ านวน 1,267 หน่วย 

 

          จากการวจิยัพบวา่จาก  32,321 หน่วยนัน้ ขณะนี้มผีูจ้องซื้อไปแลว้ถงึ 47% แสดงวา่
ผูบ้รโิภคมคีวามตอ้งการสูงมากส าหรบัประเภทของคอนโด  โดยเฉพาะคอนโดทีม่รีาคาไม่เกนิ 1 
ลา้นบาท และกลุม่คอนโดคุณภาพทีม่รีาคา 5-10 ลา้นบาท และ ณ ระดบัราคา 20 ลา้นบาทขึน้
ไป กม็ผีูจ้องซื้อเกนิกวา่ครึง่แลว้ทัง้ทีเ่ปิดขายมาเพยีงไม่ถงึ 9 เดอืน ส่วนโครงการประเภทอืน่ๆ 
กส็ามารถขายไดเ้ป็นแบบคอ่ยเป็นค่อยไป    โดยแบ่งกลุ่มบา้นเดีย่วขายไดเ้พยีง 21% ( 
โดยประมาณ ) ในชว่งแรก และกลุ่มบา้นเดีย่วมรีาคาแพงกวา่สนิคา้กลุ่มอืน่ๆ จะขายไดช้า้กวา่ 
แต่กไ็ม่ไดส้ะทอ้นวา่มปีญัหาในการขายแต่อยา่งใด 
         จากขอ้มูลทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ คาดวา่ในปี 2554 ทัง้ปีน่าจะมจี านวนทีอ่ยูอ่าศยัเปิดใหม่ 
91,184 หน่วย รวมมูลค่า 268,405 ลา้นบาท ซึ่งจะเหน็ไดว้า่ลดลงจากจ านวนหน่วยถงึ 22% 
ส่วนในดา้นมูลคา่ลดลงไป 11% ซึ่งคู่แขง่ขององคก์รรวมทัง้องคก์รถอืเป็นการปรบัตวัใหร้บักบั
สถานการณ์น ้าท่วมทีไ่ม่คาดฝนัในครัง้นี้เพราะเกรงวา่จะมกีารกอ่สรา้งมากจนเกนิไปในชว่งปีที่
ผา่นมา และอกีทัง้อุกทกภยัทีเ่กดิขึน้ท าใหป้ญัหาน ้าท่วมสะทอ้นใหเ้หน็สถานการณ์การแขง่ขนั
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ในตลาดปี 2554 โดยรวมและในปี 2555 อาจจะมกีารหดตวัลงได ้ และแมเ้หตุการณ์น ้าท่วมจะ
ผา่นพน้ไป กอ็าจมโีครงการก่อสรา้งเพิม่เตมิแต่กจ็ะมกีารฟ้ืนฟูจากโครงการเดมิจากภาวะน ้า
ท่วม ไม่ใชก่ารกอ่สร้างโครงการใหม ่ และคาดวา่ผูบ้รโิภคจะมคีวามตอ้งการสนิคา้ประเภท
คอนโดใจกลางเมอืงเพิม่ขึน้ แต่กค็งไม่ไดค้กึคกัมากนกั  เพราะเศรษฐกจิของประเทศในปี  
2555 อาจตกต ่าลงเนื่องมาจากธุรกจิการสง่ออกไดร้บัผลกระทบกระเทอืนเป็นอย่างมากจาก
ภาวะน ้าท่วมจงึท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งซื้อสนิคา้ในประเภทอื่นๆ  มากกวา่ทีอ่ยู่
อาศยัและท าใหอ้ านาจและก าลงัในการซื้อของผูบ้รโิภคลดลง  ซึ่งส่งผลท าใหต้ลาดทีม่กีารหดตวั
อยู่แลว้ยิง่ทวคีวามรุนแรงขึน้อกีในปี  2555  

แหล่งข้อมูล : area.co.th        ผูแ้ถลง : ดร.โสภณ พรโชคชยั   

 เนื่องจากเกดิเหตุการณ์ทีไ่ม่คาดฝนั (อุทกภยั) ขึน้ในประเทศไทยในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 
2554 ซึ่งเป็นตน้เหตุทีท่ าใหเ้ศรษฐกจิทัง้ประเทศชะลอตวัลงรวมไปถงึธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์จงึ
ท าใหท้ศิทางของตลาดเปลีย่นแปลงไปจากชว่งไตรมาสที่ 2 ปี 2554 ทัง้บรษิทัของคู่แข่งและทัง้
องคก์รทีไ่ดร้บัผลกระทบในครัง้นี้เชน่กนั  ซึ่งในชว่งไตรมาสที ่3 ปี 2554 องคก์รมกี าไรสุทธอิยู่ที ่ 
603  ลา้นบาท  แต่ดว้ยเหตุการณ์น ้าท่วมนัน้ได้สร้างความเสยีหายให้กบัองค์กร โดยรวมอยู่ที ่ 
5  โครงการ  หรอื  6.5%  จากจ านวนโครงการทัง้หมดนอกจากนัน้ยงัมบีางโครงการทีต่อ้งมกีาร
เลื่อนเปิดขายอยู่อกี  5  โครงการ คอื  ทาวน์เฮา้ส ์  3   โครงการ   และ  คอนโด   2   โครงการ
ทีอ่งคก์รวางแผนจะเปิดในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2554 แต่กลบัต้องเลื่อนไปเปิดในปี  2555  โดย
คาดวา่ในปี  2555  องคก์รจะมผีลประกอบการและผลก าไรทีล่ดลง 
 
แหล่งข้อมูล : กรุงเทพธุรกจิ วนัที ่24 พ.ย. 54 ปีที ่25 ฉบบัที ่8463 หน้า 23 (บนซา้ย) 
 
วิเคราะหค์วามสามารถทางการแข่งขนัและกลยทุธข์ององคก์ร 
 

                                                      
 
 บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอร์ตี้ ดเีวลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) มคีวามส าเรจ็ในธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย ์อนัเนื่องมาจากการพฒันาคุณภาพสนิคา้ โครงสรา้งองคก์ร หรอื บุคลากร และ
ระบบข้อมูลคอมพวิเตอร์ เพื่อรองรบัการเติบโตของบริษัทและการแข่งขนัที่มีสูงขึ้น บรษิัทมี
สนิคา้ทีเ่ขา้สูงตลาดใหม่อยู่ตลอด มทีัง้ในระดบัราคาทีสู่งและในระดบัราคาทีต่ ่า ขอ้นี้เป็นจุดแขง็
ขององคก์รทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคได้ทุกกลุ่ม ทุกระดบัชัน้ ทัง้นี้บรษิทั

http://www.ap-thai.com/
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ยงัปรบัโครงสรา้งขององค์กร โดยแบ่งเป็น Business Unit ตามประเภทของสนิค้าและแยกการ
บรหิารงานของฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดออกจาก Business Unit เพื่อการแบ่งแยกหน้าที่ที่
ชดัเจนให้แต่ละฝ่ายให้เกดิความช านาญและเชีย่วชาญในด้านของตน และยงัมกีารพฒันาและ
อบรมพนกังานอยู่เสมอ 
 AP ไดม้กีารปรบักลยทุธก์ารพฒันาโครงการ ซึ่งจะเน้นการจดัสรา้งโครงการด้านของ
คอนโดมเีนียมให้มโีครงการใหม่ๆเพิม่มากขึน้ ซึ่งในปจัจุบนัการแข่งขนัในตลาดของคอนโดมี
เนียมจะมกีารแขง่ขนัที่สูง ซึ่งมคีวามส าเรจ็ในดา้นตลาดคอนโดมเีนียม ในปี 2550 ซึ่งท ารายได้
ให้กบับรษิทั 2,900 ล้านบาท และองค์กรได้ปรบักลยุทธ์ใหม่ โดยหนัไปเน้นบ้านเดี่ยวมากขึน้ 
เนื่องจากมรีะยะเวลาในการรบัรูร้ายไดท้ีเ่รว็กวา่ของคอนโดมเีนียม แต่การขยายตวัทีร่วดเรว็ของ
ตลาดคอนโดมเีนียม  AP ยงัเน้นกลยทุธใ์นการเลือก Location ให้ตรงกบักลุ่มผู้บริโภค แต่
ทัง้นี้ AP กย็งัวเิคราะหร์าคาของทีด่นิควบคู่ไปดว้ย เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลและน ามาวเิคราะหใ์หต้รงกบั
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหไ้ดม้ากทีสุ่ด โดยยดึเอา 2 ปจัจยัหลกัทีผู่บ้รโิภคตอ้งการซื้อคอนโด
มเีนียม คอื 
1. Location หรอื ท าเลทีต่ ัง้      
2. ราคา 
 
 ปจัจยัในการเลอืก Location ใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายผูบ้รโิภค คอื 
1. ดูถึงเรื่องพฤตกิรรมการบรโิภคของลูกค้า (Outside-In) แล้วน ามาวเิคราะห์ เพื่อระบุกลุ่ม
ลูกค้าให้ตรงกบัแบรนด์ หรอื Location ว่าตรงกบักลุ่มเป้าหมายระดบัใด  โดยดูทัง้ปจัจยัด้าน 
Demographic และ Psychographic 
2. วเิคราะห์ถึงความต้องการของผูบ้ริโภคว่า ผูบ้ริโภคมคีวามต้องการในด้านใดและน าเอา
พฤตกิรรมการเลอืกซื้อกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคมาดูความเหมาะสม ในการเลอืกเป้าหมาย
กลุ่มลูกคา้ 
 เนื่องดว้ยยอดรายไดข้องกลุ่มโครงการคอนโดมเีนียมของบรษิทั ก าลงัเตบิโตและถอืได้
วา่ประสบความส าเรจ็ในตลาดการแขง่ขนัประเภทของคอนโดมเีนียม  AP จงึด าเนินการพฒันา
และจดัสรา้งโครงการใหม่ๆของคอนโดมเีนียมภายใต ้4 แบรนด ์ไดแ้ก่  
 
1. The Address ภายใต้คอนเซ็ปต์ Luxury Condo อยู่ในกลุ่มระดบัสูง โดยกลุ่มเป้าหมาย
ผูบ้รโิภค คอื อายุ 30-45 ปี โดยวางราคาอยู่ที ่100,000 บาท ต่อตารางเมตร ขึน้ไป 
2. Rhythm ราคาและกลุ่มเป้าหมายจะอยู่ในระดบัเดยีวกบั The Address คอื ราคา 90,000-
120,000 บาท ต่อตารางเมตร ภายใตค้อนเซป็ต ์Innovative Living คอืการสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ
ลงในตวัสนิคา้ เพื่อเสนอขายผูบ้รโิภค 
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3. Life อยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Condo for Fun โดยมภีาพลกัษณ์ Younger และมคีวามเป็น 
Colorful Lifestyle โดยมกีลุ่มเป้าหมาย คอื 25-35 ปี ระดบัราคาอยู่ที่ 80,000-90,000 บาท ต่อ
ตารางเมตร 
4. Aspire ภายใต้คอนเซ็ปต์ Value Condo ซึ่งตลาดกลุ่มเป้าหมายคือ ผูบ้รโิภคที่ต้องการ 
Lifestyle แบบชวีติในเมอืง ทีต่ ัง้อยู่ในย่านศนูยก์ลางธุรกจิ ท าเลตดิรถไฟฟ้า อายุกลุ่มเป้าหมาย 
25-35 ปี โดยวางราคาอยู่ที ่48,000-60,000 บาท ต่อตารางเมตร 
 จุดเด่นหรอืเอกลกัษณ์ของ Location ในแต่ละโครงการจะมีความแตกต่างกนัออกไป 
โดยใชห้ลกัพจิารณากลุ่มเป้าหมายประกอบกบัราคาทีด่นิของที่ตัง้โครงการ และน ามาแมตชก์บั 
Demand และ Sub Brand มคีวาม Dynamic สูง ทัง้นี้บรษิทัยงัมจีุดแขง็และเป็นผูน้ าในด้าน
ตลาดทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยวย่านใจกลางเมอืง โดยยึดเอากลยุทธ์การเลอืกท าเลที่ดีมาเป็น
จุดเด่นในการจดัตัง้โครงการ และ มกีารพฒันาอย่างต่อเนื่องในการด าเนินธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์
เพื่อตอบโจทยข์องผูบ้รโิภค และการกา้วไปสู่การเป็นผูน้ าในธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นอนาคตได้ 
 
 
                                                                                                                                  ( หน่วย : ล้านบาท ) 

งวดงบการเงิน 
ณ วนัท่ี 

งบปี 51 
31/12/2551 

งบปี 52 
31/12/2552 

งบปี 53 
31/12/2553 

ไตรมาส 3/54 
30/09/2554 

   

บญัชีทางการเงินท่ีส าคญั   

สนิทรพัยร์วม 17,378.25 19,006.81 24,114.48 27,672.60    
หน้ีสนิรวม 10,589.97 10,819.60 14,600.40 17,371.44    
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 6,786.74 8,181.77 9,513.69 10,300.76    
มลูค่าหุน้ทีเ่รยีกช าระแลว้ 2,334.61 2,334.61 2,343.33 2,821.47    
รายไดร้วม 9,896.35 12,498.12 14,044.97 10,884.31    
ก าไรสุทธ ิ 1,638.17 1,866.10 2,227.66 1,203.66    
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.70 0.80 0.95 0.43    
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั   

ROA (%) 16.22 15.69 15.35 12.16    
ROE (%) 26.64 24.93 25.18 18.93    
อตัราก าไรสุทธ ิ(%) 16.55 14.93 15.86 11.06    

 
แหล่งข้อมูล : ขอ้มลูรายบรษิทั/ตลาดหลกัทรพัย ์  
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หมายเหตุ 
        ตลาดหลกัทรพัยฯ์ แสดงขอ้มูลงบการเงนิล่าสุดตามทีบ่รษิทัจดทะเบยีนน าส่ง โดยขอ้มูลนี้
ข ึน้อยู่กบัวนัปิดรอบบญัชขีองบรษิทั โดยที่บางบริษทัอาจจะมวีนัปิดรอบบญัชทีี่มใิช่วนัที่ 31 
ธนัวาคม (31/12) หรอืบางบรษิทัขอ้มูลมใิช ่12 เดอืน ผูใ้ชค้วรศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิจากงบ
การเงนิฉบบัเตม็ประกอบ 
       ในกรณีของบรษิทัจดทะเบยีนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถติ ิP/E P/BV และ 
Dividend Yield ค านวณโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณ
การเปรยีบเทยีบเท่านัน้     ในกรณีของบรษิทัจดทะเบยีนต่างประเทศ (Secondary Listing) 
ขอ้มูลงบการเงนิเป็นไปตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยห์ลกั (Home exchange) 
 
 
 
การเปล่ียนแปลงราคา 
 จากการส ารวจโครงการที่ยงัเปิดขายอยู่ทัง้ในช่วงเดือนธนัวาคม 2553 กบัเดือน
มถิุนายน 2554 พบวา่ มโีครงการทีป่รบัราคาเพิม่ขึน้ 23% ส่วนอกี 9% ปรบัราคาลดลง นอกนัน้ 
68% ยงัคงราคาขายตามเดมิ แสดงใหเ้หน็วา่ ภาวะตลาดไม่ได้ตกต ่าลง ยงัคงมคีวามคกึคกัอยู่  
เพยีงแต่ความความคกึคกัในชว่งนี้อาจเป็นผลจากการเกง็ก าไร ซึ่งปรากฏวา่หอ้งชดุจ านวนมาก
มกีารซื้อขายยกชัน้ หรอืซื้อครัง้ละหลายหน่วย  ผูข้ายถงึขนาดสอบถามผูซ้ื้อว่าสนใจซื้อเพื่ออยู่
อาศยัหรอืการลงทุน  แสดงถงึการลงทุนดา้นทีอ่ยู่อาศยัทีม่เีพิม่ขึน้ในระยะทีผ่า่นมา 
 โดยสรุปแลว้ราคาทีอ่ยู่อาศยัเพิม่ขึน้ 1.1% ทีเ่หน็เพิม่ขึน้น้อยเพราะเป็นโครงการที่ยงัมี
การขายในรอบ 6 เดอืน ส่วนทีข่ายดสี่วนมากกค็งขายหมดไปแล้ว ตวัเลขนี้จงึอาจต ่ากว่าความ
เป็นจรงิ  ในอกีส่วนหนึ่งส าหรบับา้นมอืสองประเภทต่างๆ จากการส ารวจพบว่า ทุกกลุ่มมรีาคา
เพิ่มขึ้นตามล าดบัในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา ทัง้นี้คงเป็นเพราะการเพิม่ขึ้นตามบ้านมือหนึ่ง  
อย่างไรกต็ามในกรณหีอ้งชดุราคาถูก (ไม่เกนิ 0.7 ลา้นบาท) กลบัมรีาคาตกต ่าลงเพราะขาดการ
ดูแลจดัการทรพัยส์นิเท่าทีค่วร 
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อนาคตท่ีจะได้เหน็  ( เป็นแนวโน้มช่วงปี  2554 – 2556 ) 
 ศูนย์ขอ้มูลวจิยัและประเมนิค่าอสงัหาริมทรพัย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท 
แอฟแฟรส์ ท านายวา่  ปี 2554 ” 2556  จะมแีนวโน้ม  ดงันี้ 
 
 1. บา้นเดีย่ว ราคา 1-3 ลา้นบาท จะมแีนวโน้มลดลง เพราะมอีุปทานเหลอือยู่มาก และ
บางแห่งตัง้อยู่ในท าเลทีไ่ม่ดนีกั 
 2. บ้านเดี่ยวราคาเกนิ 5 ล้านบาท และมจี านวนมากที่ราคา 20 ล้านบาทขึน้ไป เป็น
กลุ่มเฉพาะ แมม้จี านวนไม่มากนกั กก็ลบัมแีนวโน้มเกดิเพิม่ขึน้ แต่เป็นลกัษณะ ‘บ้านสัง่สร้าง’ 
เพื่อป้องกนัปญัหาความเสีย่งจากการลน้ตลาด 
 3. ทาวน์เฮาส์ราคาถูกไม่เกิน 1 ล้าน หรอืราคาโดยรวมไม่เกนิ 3 ล้าน บาท ยงัมี
แนวโน้มทีด่ ีเพราะทีร่าคาถูกกท็ าใหป้ระชาชนสามารถอยู่อาศยัไดม้ากขึน้ ส่วนทีร่าคาปานกลาง
กใ็ชท้ดแทนบา้นเดีย่วทีอ่าจตัง้อยู่ห่างไกล  
 4. กลุ่มโครงการอาคารชุดที่เกดิมากขึน้เป็นการน าเสนอขายห้องชุดราคาเกนิ 5 ล้าน
บาท ซึ่งมจี านวนไม่มาก แต่อยู่ในท าเลด ีขายได้ไม่ยากเพราะเหมาะส าหรบักลุ่มผูม้รีายได้สูง 
ซึ่งยงัมศีกัยภาพในการซื้อ 
 
 อย่างไรกต็าม หากในปี 2556 เศรษฐกจิ ของประเทศเกดิชะลอตวัลงอย่างรุนแรงด้วย
เหตุผลทางการเมอืงหรอืการแขง่ขนัใน ระดบันานาชาตกิต็าม อาจส่งผลกระทบใหค้วามสามารถ
ในการซื้อและการผอ่นของประชาชนลดลง  ในขณะที่มอีุปทานเพิม่ขึน้มหาศาลในช่วงปี 2553-
2555 จนอาจเกดิหนี้เสยีไดม้ากเพราะสถาบนัการเงนิในขณะนี้กแ็ขง่ขนักนัอ านวยสนิเชือ่สูงกว่า
หรอืเท่ากบัราคาบา้นในปจัจุบนัโดยขาดความเขม้งวด  ในกรณีเช่นนี้วกิฤตอิสงัหารมิทรพัย์จงึ
อาจหลกีเลีย่งไดย้ากในปี 2556 ทีม่อีุปทานลน้เกนิอย่างชดัเจน 
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AP โชวผ์ลงานไตรมาส 2 โตตามคาด 
 นายอนุพงษ์ อศัวโภคิน ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บริษทั เอเช่ียน พรอ็พเพอรต้ี์ ดี
เวลลอปเม้นท ์จ ากดั (มหาชน)  ชีแ้จงผลประกอบการไตรมาส 2 ประจ าปี 2554 วา่บรษิทัฯ มี
อตัราการเตบิโตทัง้ในส่วนของรายไดร้วมและก าไรสุทธทิีสู่งขึน้ โดยมีรายได้รวมเท่ากบั 4,037 
ล้านบาท เพิม่ขึน้ 86% หากเทยีบกบัไตรมาสก่อนหน้า หรอืเตบิโตขึน้ 89% หากเทยีบกบังวด
เดยีวกนัของปี 2553 ซึ่งรายไดท้ีป่รบัตวัสูงขึน้เป็นผลมาจากการโอนฯ คอนโดมเินียมใหม่รวม
ทัง้สิน้ 4 โครงการ ไดแ้ก ่1) Life @ ลาดพร้าว 18   2) RHYTHM   รชัดา  3) The Address 
พญาไท และ 4) RHYTHM รชัดา-ห้วยขวาง โดย 56% ของรายไดท้ัง้หมดเกดิจาก
คอนโดมเินียมทัง้ 4 โครงการขา้งตน้ ดา้นก าไรสุทธเิท่ากบั 468 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 254% หาก
เทยีบกบัไตรมาสกอ่นหน้าหรอืเพิม่ขึน้63%หากเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี2553 
 ทัง้นี้ ณ วนัที ่ (7 สงิหาคม) บรษิทัฯ มยีอดจองทีสู่งถงึ 9,504 ลา้นบาท เป็นแนวราบ 
5,290 ลา้นบาท คอนโดมเินยีม 4,214 ลา้นบาท มีสินค้ารอรบัรู้รายได้ (Backlog) สงูถึง 
26,883 ล้านบาท เป็นสนิคา้แนวราบมูลค่า 4,201 ลา้นบาท ซึ่งคาดวา่จะสามารถรบัรูร้ายได้
ทัง้หมดภายในครึง่ปีหลงั ส่วน Backlog คอนโดมเินียมมูลค่า 22,682 ลา้นบาท ซึ่งคาดวา่จะรบัรู้
รายไดใ้นชว่งครึง่ปีหลงัประมาณ 5,286 ลา้นบาท ซึ่งในไตรมาส 4 บรษิทัฯ จะมคีอนโดมเินยีม
ก่อสรา้งเสรจ็เพิม่อกี 1 โครงการ คอื The Address สุขมุวทิ 28 ดงันัน้หากน ารายไดท้ีเ่กดิขึน้ใน
ไตรมาส 1 และ 2 รวมกบัประมาณการณ์รบัรูร้ายไดจ้าก Backlog ตามจ านวนขา้งตน้ บรษิทัฯ 
จะมรีายไดอ้ยู่ในมอืแลว้คดิเป็น 15,700 ลา้นบาท หรอื 92% ของเป้าหมายทีต่ ัง้ไวท้ี ่ 17,000 
ลา้นบาท และส่วนทีเ่หลอืจะเกดิขึน้จากสนิคา้แนวราบทีจ่ะเปิดตวัใหม่ในชว่งครึง่ปีหลงัอกี 4
โครงการ 
 ส าหรบัแผนการเปิดตวัโครงการ ในช่วงครึ่งปีหลงั บริษทัฯ เตรียมเปิดตวัโครงการ
ใหม่จ านวน 8 โครงการ มูลค่ารวม 10,220 ล้านบาท โดยเป็นคอนโดมเินียมจ านวน 4 
โครงการ มูลค่า 7,650 ลา้นบาท และทาวน์เฮา้ส ์4 โครงการ มูลค่า 2,570 ลา้นบาท 
 ผลการด าเนินงานในช่วงไตรมาส 3 ประจ าปี 2554 ผลก าไรสุทธอิยู่ที่  603  ล้านบาท 
ซึ่งเพิม่ขึน้เกอืบ 6 เท่า  โดยเปรยีบเทยีบกบัช่วงไตรมาส 3 ประจ าปี 2553 แต่เมื่อรวมทัง้  3  
ไตรมาสก าไรสุทธจิะได้  1.2  พนัล้านบาทซึ่งถอืว่าหดตวั  25%  เมื่อเทยีบกบัปีที่ผ่านมา  ซึ่ง
แมย้อดขายจะมอีตัราการเตบิโตต่อเนื่องอนัเนื่องมาจากค่าใชจ้่ายจากการขายและการบรหิาร
สูงขึน้  19%   และมยีอดขายรอโอน( backlog ) ในโครงการแนวราบอยู่ที ่  3,154  ล้านบาท ณ 
ต้นเดือนพฤศจิกายนและเป็นผลสืบเนื่องมาจากครึ่งปีแรกที่มีการแข่งขนักันอย่างรุนแรง
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1.1.7  ผลประกอบการของบริษทั                
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ยอดรบัจองการขาย และ ยอดขายท่ีเหลือ 2552 Q1 2553 Q2 2553 Q3 2553 Q4 2553 2553 Q1 2554 Q2 2554 Q3 2554 Q4 2554 2554 

ยอดจองการขายสทุธ ิ 21,956 3,861 3,571 7,538 5,860 20,830 3,906 6,181 4,569 3,363 18,019 

ยอดขายทีเ่หลอืยกมา 13,924 19,744 16,747 17,334 22,771 19,744 23,593 24,428 25,660 24,855 23,593 

    มลูคา่ขายรวม 35,880    23,605    20,318    24,872    28,630  40,574    27,499    30,609    30,229    28,218   41,612  

การยกเลกิ (3,616)  (822)  (851)  (737)  (878)  (3,289)  (895)  (911)  (830)  (1,030)  (3,666)  

    มลูคา่ขายสทุธ ิ 32,264    22,782    19,467    24,135    27,752  37,285    26,604    29,697    29,399    27,189   37,946  

ยอดรบัรูร้ายได ้ (12,520)  (6,035)  (2,133)  (1,365)  (4,159)  (13,692)  (2,176)  (4,037)    (4,544)  (2,783) (13,540)  

ยอดขายท่ีเหลือยกไป   19,744     16,747    17,334     22,771     23,593   23,593     24,428     25,660     24,855   24,206*  24,206*  

“ จากบา้นเดีย่ว และ ทาวน์เฮาส์    1,629     1,075     1,835     2,545     2,110     2,110     2,568     3,487     3,154     2,581    2,581  

“ จากคอนโด  18,115    15,672    15,499    20,226    21,483   21,483    21,860    22,173    21,702    21,624  21,624 

ยอดจองขายสุทธิ   18,341       3,038      2,720       6,802       4,981   17,541       3,011       5,269       3,739      2,333   14,353  

“ จากบา้นเดีย่ว และ ทาวน์เฮาส์    5,735        998     2,155     1,964     1,829     6,946     1,914     2,661     1,909        593    7,077  

“ จากคอนโด  12,606     2,040        565     4,838     3,152   10,595     1,097     2,608     1,830     1,740    7,276  

ยอดรบัรู้รายได้  12,520     6,035  2,134     1,365     4,159   13,692     2,177     4,037     4,544     2,783    13,541  

“ จากบา้นเดีย่ว และ ทาวน์เฮาส์  5,931     1,553  1,395     1,254     2,264   6,466     1,456     1,742     2,242     919    6,359  

“ จากคอนโด  6,588     4,482        739     111     1,895   7,227     721     2,295     2,302     1,864    7,182  

 
ตารางท่ี 1.5  แสดงผลสรุปยอดขายและยอดรบัรูร้ายได ้ ตัง้แต่ปี 2552 - 2554 

ทีม่า : บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน)



27 
 

 

 
สรปุข้อมูลทางการเงิน 2554 2553 2552 2551 2550 
รายได้จากธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์(ล้านบาท) 13,541 13,692 12,520 9,163 7,785 
     อตัราการเปลีย่นแปลงเทยีบรายปี -1.10% 9.40% 36.60% 17.70% 22.70% 
รายได้รวม (ล้านบาท) 13,639 13,840 12,628 9,265 7,825 
     อตัราการเปลีย่นแปลงเทยีบรายปี -1.50% 9.60% 36.30% 18.40% 23.30% 
ก าไรขัน้ต้นของธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์(ล้านบาท) 5,107 5,090 4,120 3,171 2,537 
     อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 37.70% 37.20% 32.90% 34.60% 32.60% 
ก าไรขัน้ต้นรวม 5,205 5,238 4,228 3,274 2,577 
     อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 38.20% 37.80% 33.50% 35.30% 32.90% 
ก าไรจากการด าเนินงาน (ล้านบาท) 2,509 3,113 2,842 2,258 1,389 
     อตัราก าไรจากการด าเนนิงาน (%) 18.40% 22.50% 22.50% 24.40% 17.80% 
ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน (ล้านบาท) 1,551 2,229 1,930 1,429 899 
     อตัราการเปลีย่นแปลงเทยีบรายปี -30.40% 15.50% 35.10% 59% 13.20% 
ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 1,551 2,229 1,930 1,429 899 
     อตัราการเปลีย่นแปลงเทยีบรายปี -30.40% 15.50% 35.10% 59% 33.10% 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.55 0.95 0.83 0.61 0.39 
สินทรพัยร์วม (บาท) 29,375 24,114 19,159 17,609 13,145 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น (ล้านบาท) 10,660 9,514 8,030 6,574 5,513 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบีย้ (ล้านบาท) 14,224 10,667 7,942 7,986 5,509 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิ (ล้านบาท) 13,786 10,311 6,234 6,227 4,787 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อทุน (เท่า) 1.29 1.08 0.78 0.95 0.87 
ผลตอบแทนในส่วนของผูถ้ือหุ้น เฉล่ีย (%) 15.40% 25.40% 26.40% 23.60% 17.00% 

 

ตารางท่ี 1.6  แสดงผลสรุปขอ้มูลทางการเงนิ  ตัง้แต่ปี 2550 - 2554 
ทีม่า : บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 
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1.2  ปัญหา และ ลกัษณะปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายในองคก์ร 
 
          เนื่องจากในปี 2554 บรษิทัมยีอดก าไรเบด็เสรจ็ทัง้สิ้น 1,567 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 
2553 ที่มยีอดก าไรเบด็เสรจ็ทัง้สิ้น 2,206 ล้านบาท  ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลก าไรนัน้ลดลงไป
ประมาณ 639 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 28.97 สาเหตุที่ท าให้ก าไรลดลงเนื่องมาจาก
ค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิารที่เพิม่ขึน้ จาก 2,125 ล้านบาท ในปี 2553 มาเป็น 2,695 
ลา้นบาท ในปี 2554 หรอื เพิม่ขึน้รอ้ยละ 26.8  โดยแบ่งเป็น 
 
     1.2.1)  ค่าใชจ้่ายในการขาย 1,278 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 34.5 จาก 950 ลา้นบาทในปี  
              2553  สาเหตุหลกัมาจากการกระตุน้อสงัหารมิทรพัยโ์ดยการลดภาษธีุรกจิเฉพาะ  
              (3.3%) และค่าธรรมเนียมการโอน (2.0%) สิน้สุด ณ สิน้ไตรมาสที ่1 และไตรมาสที ่ 
              2 ปี 2553 ตามล าดบั  ดงันัน้ในปี 2554 บรษิทัจงึบนัทกึค่าใชจ้่ายดงักล่าวเตม็ 
              จ านวน 
 
    1.2.2)  ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 1,417 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.6 จาก 1,175 ลา้นบาท  
              ในปีก่อนหน้า โดยค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้ตามจ านวนโครงการของบรษิทัที่ 
              เพิม่ขึน้ 
 
 ดงัทีจ่ะแสดงใหเ้หน็ใน ตารางที ่1.7
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ทีม่า : บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน)

ตารางท่ี 1.7 : แสดงงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็  ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 

( หน่วย : บาท ) 

   
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

หมาย
เหตุ 

 
2554 

 
2553 

 
2554 

 
2553 

ก าไรขาดทุน : 
         รายได้ 

         รายไดจ้ากการขาย 
  

13,541,107,048  
 

13,692,041,308  
 

10,542,800,214  
 

10,372,881,067  

รายไดค่้าบรกิาร 
  

97,433,109 
 

148,221,887  
 

1,521,439  
 

150,567,206  

รายไดอ้ื่น 
  

52,753,709  
 

76,483,052  
 

46,174,285  
 

57,860,688  

รวมรายได้ 
  

13,717,390,559  
 

14,035,930,846  
 

11,675,933,610  
 

11,264,172,937  

ค่าใช้จ่าย 
         ต้นทุนขาย 
  

8,433,868,927  
 

8,602,039,083  
 

6,549,281,252  
 

6,445,378,824  

ค่าใชจ้่ายในการขาย 
  

1,277,927,811  
 

949,857,082  
 

1,014,092,201  
 

704,092,871  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  
  

1,417,380,161  
 

1,175,402,993  
 

1,065,609,082  
 

882,965,563  

ค่าใชจ้่ายอื่น 
  

2,407,219 
 

8,781,280  
 

337,333,099  
 

8,657,978  

รวมค่าใช้จ่าย 
  

11,131,584,118  
 

10,736,080,438  
 

8,966,315,634  
 

8,041,095,236  

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้บคุล 
  

2,585,806,441  
 

3,299,850,408  
 

2,709,617,976  
 

3,223,077,701  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 
  

-  
 

9,036,815 
 

-  
 

-  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้บคุล 
 

2,585,806,441  
 

 3,308,887,223  
 

 2,709,617,976  
 

 3,223,077,701 

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 
  

 (190,504,514) 
 

 (102,597,544) 
 

 (388,450,304) 
 

 (186,254,452) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 
  

2,395,301,927  
 

3,206,289,679  
 

2,321,167,672  
 

3,036,823,249  

ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 
  

 (844,362,356) 
 

 (976,953,251) 
 

 (561,064,839) 
 

 (745,261,274) 

ก าไรส าหรบัปี 
  

1,550,939,571  
 

2,229,326,428  
 

1,760,102,833  
 

2,291,561,975  

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน: 
         ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุน 
  

16,410,336 
 

(23,057,713) 
 

10,583,441 
 

42,834,352 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี  
  

16,410,336 
 

(23,057,713) 
 

10,583,441 
 

42,834,352 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี  
  

1,567,349,907 
 

2,206,278,715 
 

1,770,686,274 
 

2,334,396,327 
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 ซึ่งจากตารางที ่1.7 ท าใหอ้งคก์รมผีลก าไรลดลงเป็น 1,567 ลา้นบาท ในปี 2554 ในขณะทีอ่งคก์รมยีอดรบัรูร้ายไดป้ระเภทคอนโดในปี 2554 เป็นจ านวน 
7,182 ลา้นบาท ซึ่งลดลงมาจากปี 2553 ทีม่ยีอดรบัรูร้ายได ้เป็นจ านวน 7,227 ล้านบาท ท าให้ยอดรบัรู้รายได้ของคอนโดลดลงไป 45 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 
0.62  เป็นผลมาจากภาระตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารที่เพิม่มากขึน้  อกีทัง้ยงัมผีลที่มาจากปญัหาอุทกภยัในไตรมาสที่ 4 ปี 2554  เกดิขึน้มาอกี  
ดงัทีจ่ะแสดงใหเ้หน็ใน ตารางที ่1.8 

ตารางท่ี 1.8 : แสดงยอดรบัจองการขาย และ ยอดรบัรูร้ายได ้ณ ไตรมาสที ่4 ปี 2554                                                                           (หน่วย : ลา้นบาท) 

ยอดรบัจองการขายและยอดขายท่ีเหลือ 2552 Q1 2553 Q2 2553 Q3 2553 Q4 2553 2553 Q1 2554 Q2 2554 Q3 2554 Q4 2554 2554 

ยอดจองการขายสทุธ ิ 21,956 3,861 3,571 7,538 5,860 20,830 3,906 6,181 4,569 3,363 18,019 

ยอดขายทีเ่หลอืยกมา 13,924 19,744 16,747 17,334 22,771 19,744 23,593 24,428 25,660 24,855 23,593 

    มลูคา่ขายรวม 35,880    23,605  20,318    24,872    28,630  40,574    27,499    30,609    30,229    28,218   41,612  
การยกเลกิ (3,616)  (822)  (851)  (737)  (878)  (3,289)  (895)  (911)  (830)  (1,030)  (3,666)  
    มลูคา่ขายสทุธ ิ 32,264    22,782  19,467    24,135    27,752  37,285    26,604    29,697    29,399    27,189   37,946  

ยอดรบัรูร้ายได ้ (12,520)  (6,035)  (2,133)  (1,365)  (4,159)  (13,692)  (2,176)  (4,037)    (4,544)  (2,783) (13,540)  

ยอดขายท่ีเหลือยกไป   19,744    16,747  17,334     22,771     23,593   23,593     24,428     25,660     24,855   24,206*  24,206*  

“ จากบา้นเดีย่ว และ ทาวน์เฮาส์    1,629     1,075  1,835     2,545     2,110     2,110     2,568     3,487     3,154     2,581    2,581  

“ จากคอนโด  18,115    15,672  15,499    20,226    21,483   21,483    21,860    22,173    21,702    21,624   21,624  

ยอดจองขายสุทธิ   18,341      3,038  2,720       6,802       4,981   17,541       3,011       5,269       3,739      2,333   14,353  

“ จากบา้นเดีย่ว และ ทาวน์เฮาส์    5,735        998  2,155     1,964     1,829     6,946     1,914     2,661     1,909  593    7,077  

“ จากคอนโด  12,606     2,040  565     4,838     3,152   10,595     1,097     2,608     1,830     1,740    7,276  

ยอดรบัรู้รายได้  12,520     6,035  2,134     1,365     4,159   13,692     2,177     4,037     4,544     2,783    13,541  

“ จากบา้นเดีย่ว และ ทาวน์เฮาส์  5,931     1,553  1,395     1,254     2,264   6,466     1,456     1,742     2,242     919    6,359  

“ จากคอนโด  6,588     4,482  739     111     1,895   7,227     721     2,295     2,302     1,864    7,182  
ทีม่า : บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 
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 ซึ่งจากตารางที ่1.8 นัน้ จะเหน็ได้ว่าโครงการในประเภทคอนโดนัน้มียอดรบัรู้รายได้ที่
ลดลงหายไป และ ยอดขายที่เหลอืที่สะสมต่อในปีถดัไปกม็ีค่อนขา้งมาก โดยจะแสดงให้เห็น
ยอดขายทีเ่หลอืตามโครงการ (ยูนิต) ในตารางที ่1.9 ดงันี้ 
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ทีม่า : บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน)

ตารางท่ี 1.9: แสดงโครงการที่ก าลงัด าเนินการอยู่ 
         

โครงการท่ีก าลงัด าเนินการ จ านวนยนิูต 
 

ยนิูตขาย % 
สะสมโอนถึง % 2553 

ถ่ายโอนโดยประมาณ 
มูลค่าโครงการ 2554 2555 

(ล้านบาท)  ยนิูต ล้านบาท ยนิูต ล้านบาท ยนิูต ล้านบาท 
คอนโดมีเนียม                   

The Address ชดิลม 597 3,885 98% 98% 3,807 2% 78     
Life @ สาทร 10 286 1,056 100% 100% 1,056          
Life @ รชัดา-สุทธสิาร 484 1,280 100% 100% 1,280          
Life @ สุขุมวทิ 65 540 1,572 100% 100% 1,572          
Life @ รชัดา-หว้ยขวาง  480 1,300 100% 100% 1,300          
Life @ สุขุมวทิ 67 78 420 100% 100% 420          
Rhythm รชัดา 881 3,620 100% 51% 1,846  48% 1,738  1% 36 
The Address ปทุมวนั 156 1,050 100% 95% 998  5% 53      
Life @ ลาดพรา้ว 18 456 1,600 100%     97% 1,552  3% 48 
The Address พญาไท 152 1,070 95%     85% 910  15% 161 
The Address อโศก 574 3,370 99%         100% 3,370 
The Address สุขุมวทิ 28 246 2,250 98%     29% 653  71% 1,598 
The Address สาทร 12 562 4,100 83%         45% 1,845 
Rhythm รชัดา-หว้ยขวาง 539 2,380 100%     89% 2,118  11% 262 
Rhythm สุขุมวทิ 50 589 2,600 100%             
Rhythm พหลฯ-อารยี ์ 809 3,200 52%             
Rhythm สาทร 910 4,200 57%             
Aspire รามา 4 1,432 2,600 45%         10% 260 
Aspire งามวงศว์าน 1,458 2,100 40%             
Aspire ศรนีครนิทร์ 330 500 33%         80% 400 
Rhythm สุขุมวทิ 44/1 486 2,600 79%             
Life รชัดาภเิษก 837 3,200 37%             
The Address สุขุมวทิ 61 98 720 28%             
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 ดงันัน้ปญัหาในส่วนของ องค์กร คือ ยอดก าไรสุทธิในปี 2554 ที่ลดลงจากปี 2553 
สาเหตุทีท่ าใหก้ าไรลดลงเนื่องมาจากค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิารทีเ่พิม่มากขึน้ 
 
 ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากปญัหาในระดบั ธรุกิจ ทีเ่กีย่วกบัคอนโดทีม่ยีอดรบัรูร้ายไดใ้นปี 
2554 ทีล่ดลงหายไปจากปี 2553  
 
 และส่งผลใหเ้กดิปญัหาในส่วนของระดบั ผลิตภณัฑ ์ซึ่งท าให้มยีอดโครงการที่คงเหลอื
ขาย (ยูนิต) สะสมต่อในปีถดัไป (ปี 2555)  
 
 ดงันัน้ปญัหาทีเ่หน็อย่างชดัเจนทีอ่งคก์รก าลงัเผชญิอยู่ คอื ยอดรบัรูร้ายไดข้องโครงการ
ในประเภทคอนโดทีล่ดลงท าใหม้สีนิค้าคงเหลอืขายเพิม่มากขึน้  ท าให้รายได้จากการขายและ     
ผลก าไรขององคก์รลดลงไปอย่างเหน็ได้ชดั  ซึ่งเป็นปญัหาที่องค์กรต้องรบีแก้ไขอย่างเร่งด่วน  
ไม่เชน่นัน้แลว้องค์กรอาจจะขาดสภาพคล่องทางการเงนิขึน้มาได้ภายในอนาคต 
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1.3  ความส าคญัและผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัองคก์ร 
 
 เนื่องจากสภาวะการแขง่ขนัในตลาดเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลมกีารแข่งขนักนัอย่าง
รุนแรงในช่วงครึ่งแรกของปี  2554  ซึ่งผูแ้ข่งขนัไม่ได้มแีต่บริษทัใหญ่ๆ  เท่านัน้แต่ยงัมบีรษิทั
เลก็ๆ  อกีมากมายท าให้จ านวนโครงการที่อยู่อาศยัที่ผลติออกมาสู่ตลาดรวมทัง้หน่วยขายที่
เหลอืท าใหสู้งถงึ 1,317 โครงการ (โดยประมาณ) ณ ช่วงกลางปี 2554 อกีทัง้มวีกิฤตน ้าท่วมที่
เขา้มาซ ้าเตมิในชว่งของไตรมาส 4  ท าใหส้ภาวะเศรษฐกจิในประเทศเกดิวกิฤต  ท าให้ผูบ้รโิภค
ไม่อยากจะจบัจ่ายใชส้อยกบัสิง่ที่ไม่จ าเป็น  เพราะต้องการเกบ็เงนิไวฟ้ื้นฟูที่พกัอาศยัของตน  
ส่วนกลุ่มผูบ้รโิภคที่มอี านาจในการซื้อกจ็ะท าให้มปีจัจยัหลายอย่างเกดิขึน้ในการเลอืกซื้อของ
ผูบ้รโิภค  เชน่  ท าเลตอ้งไม่อยู่ในพืน้ที่ทีเ่สีย่งอุทกภยั  ตวัโครงการหรอืสนิค้าต้องรบัมอืกบัภยั
ธรรมชาตทิีอ่าจจะเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต ราคาของคอนโดในระดบัไม่เกนิ 3 ล้านบาท จะขายออก
ไดง้่ายกวา่ การดไีซน์รูปแบบห้อง ต้องมคีวามหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า
ทุกรูปแบบ ฯลฯ  และคาดว่าผูบ้รโิภคจะมคีวามต้องการที่อยู่อาศยัที่อยู่อาศยัในกลุ่มประเภท
คอนโดมากยิง่ขึน้ และทีต่ ัง้ใจกลางเมอืงค่อนขา้งสูงในปี 2555 
 
 ท าใหคู้่แขง่ขนั ทัง้บรษิทัเลก็และบรษิทัใหญ่หนัมาผลติโครงการ ประเภทคอนโดมากขึน้
กวา่ประเภทบา้น และ ทาวน์เฮาส์ และยงัรวมไปถงึการคดิคน้งดักลยุทธ ์การจดัโปรโมชัน่ต่างๆ 
เพื่อมาตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค  ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่
หลากหลาย  ซึ่งเป็นประเดน็ส าคญัทีท่ าใหอ้งคก์รตอ้งรบีท าการส ารวจพฤตกิรรมความต้องการ
ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคเพื่อน ามาวเิคราะห์และคิดกลยุทธ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์ความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคให้ได้มากที่สุด และเร่งท าการพฒันาในด้านคุณภาพของตวัสนิค้ารวมถงึ 
ท าสื่อโฆษณา การประชาสมัพนัธ์เพื่อโปรโมตโครงการที่เปิดใหม่ การส่งเสรมิการตลาด และ
การจดักจิกรรมต่างๆเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่ดกีบัลูกค้า เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายและผล
ก าไรที่ก าลงัเป็นปญัหาที่องค์กรก าลงัเผชญิอยู่ให้ได้เพื่อน าไปสู่เป้าหมายความส าเรจ็ของผล
ประกอบการรายไดแ้ละผลก าไรขององคก์รทีเ่พิม่มากยิง่ข ึน้ และเพื่อช่วงชงิส่วนแบ่งตลาด หรอื 
การรกัษาส่วนแบ่งตลาดทีม่อียู่เดมิไม่ใหล้ดน้อยลงไป  อกีทัง้องคก์รยงัควรตัง้เป้าหมายในระยะ
ยาว คอื การกา้วไปสู่การเป็นผูน้ าส่วนแบ่งตลาดในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ใหไ้ดใ้นอนาคต 
 
 
แหล่งขอ้มลู :  www.area.co.th  (บจก. เอเจนซี ่ฟอร ์เรยีลเอสเตท แอฟแฟรส์) 
   
โดย  ดร.โสภณ พรโชคชยั  (ประธานกรรมการบรหิาร)  ศนูยข์อ้มลูวจิยัและประเมนิค่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทย 
 

http://www.area.co.th/
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1.4  วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 
1.  เพื่อศกึษาวเิคราะห์สภาวะการแข่งขนั  จุดแขง็ / จุดอ่อนขององค์กร  ปจัจยัด้าน

การตลาด  และสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร คอื  คู่แข่งขนั  พฤตกิรรมผูบ้รโิภค  และ
เศรษฐกจิ 
 
 2.  เพื่อศกึษาพฤตกิรรมความต้องการในการเลอืกซื้อและปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกซื้อ
คอนโด (AP) ของผูบ้รโิภค ในเขตกทม. 
 

3.  แนวทางการศกึษากลยุทธ์ธุรกิจ  กลยุทธ์การตลาด  และปญัหาขององค์กร  ทัง้
ระดบัองคก์ร  ระดบัธุรกจิ  และระดบัหน้าที่ 
 
 
 
 
 
1.5  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 
 ประโยชน์ระยะสัน้  ( ภายใน 1 ปี ) 
 1.  ท าใหท้ราบถงึพฤตกิรรมความตอ้งการในการเลอืกซื้อคอนโดของผูบ้รโิภค 
 2.  ท าใหท้ราบถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซื้อคอนโดของผูบ้รโิภค 
 
 ประโยชน์ระยะกลาง  ( ภายใน 1-3 ปี ) 
 1.  สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดให้กบัองค์กร  ธุรกจิ และ
ฝา่ยการตลาดของบรษิทั  เพื่อให้สอดคล้องกบัพฤตกิรรมความต้องการหรอืปจัจยัต่างๆที่มผีล
ต่อการเลอืกซื้อคอนโดของผูบ้รโิภค 
 
 ประโยชน์ระยะยาว  ( 3 ปี ขึน้ไป ) 
 1.  เพื่อใหบ้รษิทัมยีอดขายทีเ่พิม่มากขึน้ และมกีารเตบิโตทีแ่ขง็แกร่งอย่างต่อเนื่อง 
 2.  บรษิทัมสี่วนแบ่งตลาดที่สูงขึน้เรื่อยๆ  และสามารถที่จะก้าวไปเป็นผูน้ าในตลาด
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นอนาคตได้ 
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1.6  นิยามปฏิบติัการ  (Operational Definition) 
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 
           1. อสงัหารมิทรพัย ์ ในทางกฎหมาย ไดแ้ก่ ทีด่นิ และทรพัยส์นิอื่นทีต่ดิอยูก่บัทีด่นิมี
ลกัษณะเป็นการถาวรหรอืประกอบเป็นอนัเดยีวกบัทีด่นินัน้ เชน่ อาคาร บา้นเรอืนถา้จะมกีาร
กระทาการซื้อ ขายอสงัหารมิทรพัย ์ ไม่วา่จะเป็นทีด่นิ อาคาร บา้นเรอืน ในทางกฎหมาย
ก าหนดใหต้อ้งทาสญัญาหนงัสอื ใหเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เชน่โฉนด หรอืทะเบยีนทีด่นิเป็น
เอกสารทีแ่สดงความเป็นเจา้ของทีด่นิแปลงนัน้ๆ ทัง้นี้กเ็พราะวา่อสงัหารมิทรพัย ์ เป็นทรพัยส์นิ
ทมีมีูลคา่สูงจงึตอ้งมกีฎหมายควบคุมเพื่อไม่ใหเ้กดิปญัหา 
           2. อสงัหารมิทรพัย ์หมายถงึ ทีด่นิ ทรพัยอ์นัตดิกบัทีด่นิ หรอืประกอบเป็นอนัเดยีวกบั
ทีด่นิ รวมทัง้ สทิธทิัง้ หลายอนัเกีย่วกบักรรมสทิธิท์ีด่นิดว้ย จากนิยามดงักล่าว อาจแบ่ง
อสงัหารมิทรพัยอ์อกไดด้งันี้ 
               2.1 ทีด่นิ หมายถงึ พืน้ ดนิทัว่ไป รวมทัง้ ภูเขา หว้ย หนอง คลอง บงึ บางลานา
ทะเลสาบ เกาะและทีช่ายทะเลดว้ย 
               2.2 ทรพัยอ์นัตดิกบัทีด่นิ ไดแ้ก่ ไมย้นืตน้ อาคาร โรงเรอืน หรอื สิง่กอ่สรา้งบนทีด่นิ
เชน่ บา้น คอื สิง่ก่อสรา้งทีป่ลูกอยู่หลงัเดยีวโดดๆ พรอ้มทัง้ เรอืนครวั โรงรถ เรอืนคนใชด้ว้ยถา้
มแีละเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของบุคคลในครวัเรอืนเดยีวกนั หรอืบา้นทีป่ลูกอยู่หลายหลงัภายในบรเิวณ
รัว้เดยีวกนั และเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของบุคคลภายในครวัเรอืนเดยีวกนั ทาวน์เฮาส ์ คอื ตกึทีป่ลูก
ตดิต่อกนัตัง้ แต่ 2 หน่วยขึน้ ไป โดยมฝีาร่วมกนัดา้นหนึ่งหรอืสองดา้นขึน้ไปอาจเป็นชัน้เดยีว
หรอืหลายชัน้กไ็ด ้  ตวัตกึอยู่ลกึเขา้มาจากรมิถนน มบีรเิวณทีว่า่งหน้าบา้นอาจใชเ้ป็นทีจ่อดรถ
หรอืทาประโยชน์อย่างอื่น คอนโดมเีนยีม คอืกลุ่มหอ้งอนัเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร ซึง่ใชเ้ป็นทีอ่ยู่
อาศยัของครวัเรอืน โดย กลุ่มหอ้งนี้จะตอ้งมหีอ้งครวั หอ้งน ้า ตลอดจนทางเขา้ออกหอ้งชดุเป็น
ของตนเอง ซึ่งสามารถแยกการถอืกรรมสทิธิอ์อกเป็นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนประกอบดว้ย
กรรมสทิธิใ์นทรพัยส์่วนบุคคลและกรรมสทิธิร่์วมในทรพัยส์่วนกลาง โรงงาน คอื โรงงานสาหรบั
ประกอบกจิการอุตสาหกรรมโดยใชเ้ครือ่งจกัร ซึ่งเทยีบไดเ้กนิ 5 แรงมา้เป็นปจัจยั โกดงั คอื 
สิง่ก่อสรา้งทีใ่ชเ้พือ่เกบ็สนิคา้ อาคารพาณชิย ์ คอื อาคารทีใ่ช้ เพื่อประโยชน์แห่งการคา้ หรอื 
โรงงานทีใ่ชเ้ครื่องจกัรซึง่เทยีบไดไ้ม่เกนิ5แรงมา้ หรอื อาคาร ทีก่่อสรา้ง ห่างแนวทางสาธารณะ 
หรอื ทางซึ่งมสีภาพ เป็นสาธารณะไม่เกนิ 20 เมตร ซึ่งอาจใช ้ เป็นอาคารเพือ่ประโยชน์แห่ง
การคา้ได ้ หอพกั คอื หอ้งชดุ ตามปกตปิระกอบดว้ย หอ้งนอน หอ้งรบัแขก หอ้งครวั หอ้งน ้า
พรอ้มอยู่ในชัน้ เดยีวกนั และรวมอยู่ในตกึหลงัใหญ่สาหรบัอยู่อาศยัหรอืใหเ้ชา่ 
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                2.3 ทรพัยซ์ึ่งประกอบเป็นอนัเดยีวกบัทีด่นิ ไดแ้ก่ แมน่ ้า ลาคลอง แร่ธาต ุ กรวด
ทราย ทีม่อียู่ตามธรรมชาต ิ หรอืซึ่ง มนุษยน์ามารวมไวก้บัทีด่นิจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้น 
ดนิตามธรรมชาต ิ
                2.4 สทิธทิัง้หลายอนัเกีย่วกบักรรมสทิธิใ์นทีด่นิ ไดแ้ก ่ กรรมสทิธิใ์นทีด่นิทีม่โีฉนด
สทิธคิรอบครองในทีด่นิทีไ่มม่โีฉนดภาระจายอม สทิธอิาศยั สทิธเิหนอืพื้น ดนิ 
           3. ดชันีราคาทีอ่ยูอ่าศยั หมายถงึ ดชันีราคาบา้น (HPI : Housing Price Index) ซึ่งจดั
ทาโดย ศนูยข์อ้มูลอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ซึ่งฐานขอ้มูลดบิ มาจากฐานขอ้มูล
หลกัประกนัของธนาคารอาคารสงเคราะห ์ เนื่องจากธนาคารอาคารสงเคราะหค์รอบครองตลาด
สนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยัสาหรบับุคคลผูม้รีายไดป้านกลางลงมาเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้ดชันีราคานี้จึง้
สะทอ้นการเปลีย่นแปลงระดบัราคาโดยทัว่ไปของทีอ่ยูอ่าศยัสาหรบัผูม้รีายไดป้านกลางลงมาได้
ด ี ซึ่งการจดัทาดชันีจะใชข้อ้มูล เฉพาะทีอ่ยู่อาศยั ในเขตกรุงเทพกรุงเทพมหานคร และ
ปรมิณฑล 3 จงัหวดั คอื นนทบุร ี ปทุมธานี และสมุทรปราการ และเป็นทีอ่ยู่อาศยั 2 ประเภท
หลกั คอื บา้นเดีย่วและทาวเฮาส ์ เท่านัน้ โดยแบ่งการจดัทาดชันีราคาทีอ่ยู่อาศยั เป็นดชันียอ่ย 
5 ดชันี คอื ดชันีราคาทีด่นิ ดชันีราคาบา้นเดีย่วไม่รวมทีด่นิ ดชันีราคาทาวเฮาสไ์ม่รวมทีด่นิ 
ดชันีราคาบา้นเดีย่วพรอ้มทีด่นิ และ ดชันีราคาทาวเฮาสพ์รอ้มทีด่นิ ซึ่งจะจดัทาขอ้มูลดชันีเป็น
รายไตรมาสและใชข้อ้มูลปี 2534 เป็นปี ฐาน ซึ่งในทีน่ี้จะใช ้ดชันีราคาบา้นเดีย่วพรอ้มทีด่นิเป็น
ขอ้มูลในการค านวณ 
  
           4. ดชันีราคาวสัดุกอ่สรา้ง 
                4.1 หลกัการและเหตุผล 
                     4.1.1. การจดัทาดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง เป็นดชันีราคาชดุหนึ่งทีไ่ดจ้ดัทาโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใชว้ดัการเปลีย่นแปลงราคาสนิคา้วสัดกุ่อสรา้ง ซึ่งเป็นตน้ทุนส่วนหนึ่งของการ
ก่อสรา้งตา่ง ๆ จดัทาโดย สานกัเศรษฐกจิและการคา้ กระทรวงพาณชิย์ 
                     4.1.2. เนื่องจากอุตสาหกรรมก่อสรา้งมกีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิทาใหม้กีาร
พฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ ทัง้ คุณภาพและรูปแบบ ส่งผลใหค้วามนิยมการใชส้นิคา้วสัดกุ่อสรา้ง
เปลีย่นแปลงไป นอกจากนี้ การก่อสรา้งสิง่กอ่สรา้งประเภทตา่งๆ มกีารเปลีย่นแปลงในแตล่ะ
ชว่งเวลาทาใดส่วนการใชส้นิคา้แต่ละชนิดเปลีย่นแปลงไปดว้ย ดงันัน้ จงึตอ้งมกีารปรบัปรุง
น ้าหนกัรายการสนิคา้ต่างๆ เพื่อใหด้ชันีราคาวสัดุก่อสรา้งมคีวามถกูตอ้ง ทนัสมยัสะทอ้นถงึการ
เปลีย่นแปลงของราคาวสัดกุ่อสรา้งในภาพรวมไดใ้กลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิมากขึ้น 
                     4.1.3. การปรบัปรุงน ้าหนกัสนิคา้วสัดุก่อสรา้ง ใชข้อ้มูลจากตารางปจัจยัการ
ผลติและ ผลผลติของประเทศไทย ปี 2543 ทีส่านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาตเิป็นผูจ้ดัท าและเสรจ็สมบูรณ์ในกลางปี 2547 สานกัดชันีฯ จงึไดด้าเนนิการ
ปรบัปรุงน ้าหนกัสนิคา้วสัดุก่อสร้าง ใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งของการก่อสรา้งใหม่ นอกจากนี้
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ยงัไดใ้ชข้อ้มูลจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ ภาครฐัและภาคเอกชนประกอบการพจิารณา เชน่ 
สานกังบประมาณ กระทรวงอุตสาหกรรม บรษิทัผูแ้ทนจาหน่าย เป็นตน้ 
               4.2. รายละเอยีดของการปรบัปรุง 
                      4.2.1. รายการสนิคา้ พจิารณาจากการส ารวจ และผลการวจิยัของศนูยบ์รกิาร
วชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทีไ่ดจ้ากการใชบ้ญัชปีรมิาณและแบบสมัภาษณ์ทัง้ 
หน่วยงานของรฐัและเอกชน ส่วนการแบ่งหมวดสนิคา้ใชต้ามโครงสรา้งเดมิ คอืม ี2 รายการหลกั
ดงันี้ 
                               4.2.1.1. เพิม่รายการสนิคา้ทีม่คีวามส าคญัมากขึน้ เชน่ ทอ่เหลก็
เคลอืบสงักะส ี ตะแกรงเหลก็ คานคอนกรตีอดัแรง สทีาถนน เป็นตน้ นอกจากนี้ยงัไดเ้พิม่
ลกัษณะจ าเพาะของรายการสนิคา้ใหม้คีวามหลากหลายและคลอบคลมุมากขึน้ดว้ย 
                                4.2.1.2.  ลดรายการสนิคา้ทีม่คีวามส าคญัน้อย เชน่อุปกรณ์ประกอบ
กระเบือ้ง บลัลาสต ์ก๊อกน ้าต่างๆ ปนูซเีมนตข์าว บานพบั ขอ้ต่อและกุญแจต่างๆ เป็นตน้ 
               4.3. จดัเกบ็ขอ้มูลราคาจาก ผูแ้ทนจาหน่ายหรอืร้านคา้สง่ ไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่
โดยก าหนดแหล่งจดัเกบ็ในเขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล เปรยีบเทยีบสดัส่วนน ้าหนกัปี
ฐาน 2538 และ ปีฐาน 2543 โดยจดัเกบ็ขอ้มูลเป็นรายไตรมาส 
           5. อตัราดอกเบีย้ เงนิกู ้หมายถงึ ผลตอบแทนหรอืจ านวนเงนิทีผู่กู้ต้อ้งจ่ายชาระใหแ้ก่
ผูใ้หกู้ ้ โดยขอ้มูลทีน่ามาใชจ้ะเป็น อตัราดอกเบี้ย ลูกคา้รายใหญ่ชัน้ด ี (MLR: Minimum Loan 
Rate) โดยใชข้อ้มูลจาก 5 ธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่ จดัเกบ็ขอ้มูลโดย ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 
           6. บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ หมายถงึ 
บรษิทัมหาชน ทีม่กีารประกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ในทีน่ี้จะมุ่งศกึษา
เฉพาะรายไดข้องบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีอ่ยูอ่าศยั 
           7. ราคาน ้ามนัในตลาดโลก หมายถงึ ราคาน ้ามนัดบิ Brent ซึ่งเป็นราคาทีซ่ือ้ขายใน
ตลาดโลก และเป็นราคาอา้งองิในตลาดส าหรบัซื้อ ขายน ้ามนัในตลาดซือ้ขายน ้ามนัทีส่งิคโปร์ 
ซึ่งมผีลต่อราคาน ้า มนัขายปลกีในประเทศไทย 
           8. สนิเชือ่อสงัหารมิทรพัยข์องธนาคารพาณชิย์ เป็นขอ้มูลยอดคงคา้งของสนิเชือ่ของ
ธนาคารพาณชิยท์ีใ่หแ้ก่ผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัย์ และผูซ้ื้อ อสงัหารมิทรพัย ์ณ วนัสุดทา้ย
ของเวลาทีร่ายงาน 
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฏี งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการศึกษา  ‚ ปญัหา กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย ์- กรณศีกึษา โครงการของคอนโดมเีนียม บรษิทัเอเชีย่นพรอ็พเพอร์ตี้ ดเีวลล
อปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ‛  นัน้   ผูศ้กึษาได้ค้นควา้แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อน ามา
ประกอบการสนับสนุนผลการศกึษา และประกอบการน าเสนอผลการศกึษาไปใช้ประโยชน์
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการศกึษาทีไ่ดก้ าหนดไว ้โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปนี้ 
 
2.1  การจดัการเชิงกลยทุธ ์และกลยทุธอ์งคก์ร  (ทัง้ 3 ระดบั) 
      2.1.1 กลยุทธร์ะดบัองคก์ร , กลยุทธร์ะดบัธุรกจิ และกลยทุธร์ะดบัหน้าที ่
       2.1.2 ทฤษฎกีารวเิคราะหส์ภาวะการแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรม  (Five Forces Model) 
      2.1.3 ทฤษฎ ีSTP Marketing 
      2.1.4 ทฤษฎกีารวเิคราะหส์่วนประสมทางการตลาด  (7P’s) 
      2.1.5 การวเิคราะหส์ถานการณ์  (Situational Analysis : SWOT) 
      2.1.6 ทฤษฎกีารก าหนดกลยุทธโ์ดย TOWS Matrix  
             
2.2  การจดัการการตลาด  และกลยทุธก์ารตลาด  
        2.2.1  แนวคดิดา้นผูบ้รโิภค และทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
        2.2.2  ทฤษฎกีลยทุธก์ารตลาด 
 
2.3  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
      2.3.1  นวตักรรมในการสรา้งรูปแบบการตลาดสมยัใหม ่ เพือ่การพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
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2.1  การจดัการเชิงกลยทุธ ์และกลยทุธอ์งคก์ร  (ทัง้ 3 ระดบั) 
 
 2.1.1  กลยทุธร์ะดบัองคก์ร , กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ และกลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี 
กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate-Level Strategy)  ประกอบดว้ย  
1. กลยุทธก์ารเจรญิเตบิโต (Growth strategy)  
2. กลยุทธค์วามคงที ่(Stability strategy)  
3. กลยุทธก์ารตดัทอนใหน้้อยลง (Retrenchment strategy)  
     (ศริวิรรณ เสรรีตัน์, 2541: 56-59) 

1. กลยทุธก์ารเจริญเติบโตหรือกลยทุธก์ารขยายตวั (Growth strategy) เป็น
การพิจารณาถึงโอกาสขยายตัวในอนาคตของบริษัท (Company growth 
opportunities) บรษิทัสามารถพฒันากลยุทธก์ารขยายตวัได ้3 ระดบั ดงันี้ การ
ขยายตวัใหม้ากขึน้ , การขยายตวัแบบรวมตวั และการขยายตวัดา้นอื่นๆ 

 กลยุทธก์ารขยายตวัประกอบดว้ย 3 กลยุทธท์ีส่ าคญัและแยกเป็น 9 กลยุทธย์่อย ดงันี้ 
1.1 กลยุทธ์การขยายตวัให้มากขึ้น (Intensive growth strategy) เป็นการพจิารณาโอกาส
การขยายตวัของบรษิทัจากผลติภณัฑป์จัจุบนัของบรษิทั (Current product) และตลาดปจัจุบนัที่
บริษทัเกี่ยวข้อง (Related same market) อยู่ ซึ่งอาจยงัไม่ได้ใชป้ระโยชน์อย่างเต็มที่ โดย
กจิการจะพยายามหาโอกาสให้ใชป้ระโยชน์จากผลติภณัฑ์และตลาดเพิม่ขึน้ เช่น หาโอกาสให้
เกิดการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดเพิ่มขึ้น เช่น หาโอกาสให้เกิดการขยายผลิตภัณฑ์ในตลาด
เพิ่มขึ้น การขยายตัวแบบนี้เป็นไปได้ในบริษัททัว่ๆไป ถ้าบริษัทยังไม่ได้น าโอกาสต่างๆ 
ทางดา้นผลติภณัฑแ์ละตลาดในปจัจุบนัมาใชโ้อกาสการขยายตวัเพิม่ขึน้ ซึ่งสามารถแบ่งไดอ้กี 3 
กลยุทธย์่อย ดงันี้ 
 -  กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market penetration strategy) เป็นความพยายามเพิ่ม
ยอดขายจากผลติภณัฑ์ในปจัจุบนั (Current product) ในตลาดปจัจุบนั (Current market) โดย
ใชค้วามพยายามทางการตลาดซึ่งสามารถท าได้ 3 ทาง คอื 1.บรษิทัพยายามกระตุ้นลูกค้าใน
ปจัจุบนัให้เพิม่ปรมิาณการซื้อหรือการใช ้2.บรษิทัสามารถเพิ่มความพยายามในการที่จะแย่ง
ลูกคา้จากบรษิทัอื่น 3.บรษิทัเพิม่ความพยายามในการหาลูกคา้ใหม่ในตลาดปจัจุบนั 
 -  กลยุทธก์ารพฒันาตลาด (Market development strategy) การพฒันาตลาดเป็นความ
พยายามเพิ่มยอดขายจากผลิตภัณฑ์ในปจัจุบนั (Current product) โดยแสวงหาตลาดใหม่ 
(New market) เพิม่ขึน้ซึ่งบรษิทัท าได้ 3 ทาง คอื 1.ขยายตลาดด้านภูมศิาสตร์ 2.พยายามหา
ส่วนของตลาดผูบ้รโิภคใหม่ 3.พยายามหาส่วนครองตลาดองคก์ารใหม่ 
 -  กลยุทธ์การพฒันาผลติภณัฑ์ (Product development strategy) เป็นความพยายาม
เพิม่ยอดขาย โดยปรบัปรุงผลติภณัฑ์ใหม่ (New product) จากผลติภณัฑ์ในปจัจุบนั (Current 
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product) เมื่อน าไปขายในตลาดปจัจุบนั (Current market) ใหด้ขี ึน้ เนื่องจากสนิค้าที่บรษิทัขาย
อยู่นัน้ผูบ้รโิภคถงึจุดอิม่ตวัหรอืบรโิภคลดน้องลง เพราะฉะนัน้บรษิทัผูผ้ลติสนิค้ ากจ็ะปรบัปรุง
และพฒันาสนิคา้ขึน้มาใหม่เพื่อขายใหผู้บ้รโิภคกลุ่มเดมิและเพื่อท าใหย้อดขายเพิม่ขึน้ ในกรณนีี้
อาจท าได ้3 วธิ ีคอื 1.บรษิทัอาจพฒันาลกัษณะของผลติภณัฑ์ใหม่โดยพยายามปรบัปรุงท าให้
ใหญ่ขึน้ ให้เลก็ลง เปลี่ยนแปลง รวมหรอืแยกลกัษณะต่างๆของผลิตภณัฑ์ 2.บรษิทัพยายาม
สร้างคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากคู่แข่ง        3.บริษทัสามารถพฒันารูปแบบและ
ขนาดของผลติภณัฑ ์
1.2 กลยทุธก์ารขยายตวัแบบรวมตวั (Integrated growth strategy) เป็นการมองหาโอกาส
การขยายตวัจากระบบงานการตลาด (Task marketing system) ซึ่งได้ประโยชน์จากการ
ขยายตวั (หรอืการควบคุม) เกีย่วกบัผูจ้ดัจ าหน่าย (Distributors) ผูข้ายวตัถุดบิ (Supplier) และ
คู่แขง่จะขายวตัถุดบิใหก้บับรษิทั เมื่อผลติสนิคา้เสรจ็แลว้บรษิทัจะขายสนิคา้ใหก้บัคนกลาง และ
คนกลางขายสนิคา้ใหแ้ก่ผูบ้รโิภค ซึ่งสามารถแบ่งไดอ้กี 3 กลยุทธย์่อย ดงันี้ 
 -  กลยุทธก์ารรวมตวัไปขา้งหลงั (Backward integration strategy) เป็นการขยายตวัการ
บรหิารธุรกจิและการควบคุมเกีย่วกบัผูข้ายปจัจยัการผลติ (Supplier) 
 -  กลยุทธก์ารรวมตวัไปขา้งหน้า (Forward integration strategy) เป็นความพยายามหา
โอกาสจากการท าธุรกจิหรอืควบคุมผูจ้ดัจ าหน่าย (Distributors) หรอืผูค้า้ปลกี (Retailers) 
 -  กลยุทธ์การรวมตวัในระดบัเดยีวกนั (Horizontal integration strategy) เป็นความ
พยายามหาโอกาสจากคู่แข่งขนัโดยพยายามตดัการแข่งขนั ประกอบด้วย การรวมบริษัท 
(Merger) กัน การขยายสาขา (Chain) หรือ การให้สิทธิบัตร (Licensing) หรือการให้สิทธิ
ทางการค้า (Frachising) หรือการซื้อกจิการของคู่แข่งขนั (Acquisition) หรือการเขา้ควบคุม
บริษัท (Takeover) ท าให้บริษัทไม่มีคู่แข่งหรอืมีน้อยลง ท าให้ค่าใชจ้่ายทางด้านการแข่งขนั
น้อยลงดว้ย 
1.3 กลยทุธก์ารขยายตวัด้านอ่ืน (Diversification growth strategy) เป็นการมองหาโอกาส
ทางการตลาดทีอ่ยู่นอกระบบ ซึ่งจะเกดิขึน้ในกรณทีีบ่รษิทัพจิารณาตลาดของผลติภณัฑเ์ดมิวา่มี
โอกาสการแข่งขนัยากมากบรษิัทจงึต้องการหาโอกาสอื่นๆ ที่อยู่นอกระบบ โอกาสที่อยู่นอก
ระบบม ี3 วธิ ีคอื 
 -  กลยุทธ์การขยายตวัด้านอื่นจากจุดศูนย์กลาง (Concentric diversification strategy) 
เป็นการผลิตสินค้าใหม่ (New product) เพื่อน าไปขายในตลาดที่เกี่ยวข้องกบัตลาดปจัจุบนั 
(Related to current market) โดยใชเ้ทคโนโลยเีดมิ (Current technology) ที่เกี่ยวขอ้งกบัสาย
ผลติภณัฑท์ีม่อียู่ 
 -  กลยุทธ์การขยายตวัด้านอื่นในระดบัเดยีวกนั (Horizontal diversification strategy) 
เป็นการผติสินค้าใหม่ (New product) เพื่อน าไปขายในตลาดที่เกี่ยวข้องกบัตลาดปจัจุบัน 
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(Related to current market) โดยใช้เทคโนโลยใีหม่ (New technology) ที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบั
ผลติภณัฑใ์นปจัจุบนั 
 -  กลยุทธก์ารขยายตวัดา้นอื่นทีแ่ตกต่าง (Conglomerate diversification strategy) เป็น
การผลิตสินค้าใหม่ (New product) เพื่อน าไปขายในตลาดใหม่ (New market) และใช้
เทคโนโลยีใหม่ (New technology) โดยผลติภณัฑ์ใหม่ซึ่งไม่เกี่ยวขอ้งกบัผลิตภัณฑ์เดมิและ
ตลาดเดมิ 

2. กลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment strategy) เป็นกลยุทธ์หลักซึ่ง
เกีย่วขอ้งกบัการลดการ 

ด าเนินงานขององคก์ร กลยุทธน์ี้อาจเรยีกวา่ กลยุทธ์ป้องกนั (Defensive strategy) ซึ่งผูบ้รหิาร
ตอ้งการลดการด าเนินงานขององคก์ร เมื่อองค์กรอยู่ในสภาพการเงนิที่มปีญัหา มอีุปสรรคจาก
คู่แขง่ใหม่ หรอืการเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้ม ธุรกจิอาจมกี าไรมากขึน้โดยกลยุทธ์ตดัทอนอาจใช้
วธิตี่างๆ ดงันี้ 
2.1 กลยทุธ์การปรบัเปล่ียน (Turnaround strategy) เป็นกลยุทธ์การรกัษาบรษิทัให้อยู่รอด 
ด้วยการลดขนาดและต้นทุนที่ไม่ส าคญั และการพฒันาโครงการเพื่อสร้างความมัน่คงให้แก่
บริษัท กล่าวคือ ผู้บริหารอาจลดค่าตอบแทนพนักงาน ลดความสะดวกค่าใช่จ่ายในการ
ด าเนินงาน ลดผลติภณัฑแ์ละตลาดทีไ่ม่ท าก าไร 
2.2 กลยทุธเ์กบ็เก่ียวผลประโยชน์ (Harvest strategy) เป็นกลยุทธ์การตดัทอนซึ่งเกี่ยวขอ้ง
กบัการลงทุนให้ต ่ าสุดและพยายามท าก าไรในระยะสัน้ให้สูงสุดเพื่อวางแผนขาย หรือเลิก
ด าเนินงานในระยะยาวเมื่อองคก์รอยู่ในข ัน้ตกต ่าของวงจรชวีติผลติภณัฑ์ ผูบ้รหิารพยายามให้
ไดเ้งนิสดกลบัคนืมาในระยะสัน้ 
2.3 กลยทุธก์ารถอน (Divestiture strategy) เป็นกลยุทธก์ารตดัทอนซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการขาย
บางส่วน หรอืทัง้หมดขององคก์ร เมื่อหน่วยธุรกจิมสีภาพแย่หรือไม่มวีธิกีารใดที่จะช่วยให้บรรลุ
เป้าหมายองคก์รในระยะยาว 
2.4 กลยุทธ์การล้มละลาย (Bankruptcy strategy) เป็นกลยุทธ์การตดัทอนซึ่งองค์กรไม่
สามารถทีจ่ะประคบัประคองหรอืฟ้ืนฟูกจิการได ้โดยทัว่ไปธุรกจิจะเลอืกการลม้ละลายหลงัจากที่
มปีญัหามาแลว้เป็นชว่งเวลานาน 
2.5 กลยทุธก์ารเลิกด าเนินงาน (Liquidation strategy) เป็นกลยุทธ์การตดัทอนซึ่งเกี่ยวขอ้ง
กบัการแกป้ญัหาหรอืการขายธุรกจิทัง้หมด การใชก้ลยุทธน์ี้เมื่อเชือ่แน่นอนว่าอนาคตของธุรกจิ
มปีญัหา 
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3. กลยทุธค์วามคงท่ี (Stability strategy) เป็นกลยุทธ์หลกัซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการ
รกัษาสภาพเดมิ 

โดยการเสนอสินค้าหรือบริการเดิมต่อไปเพื่อให้บริการตลาดเดิม กลยุทธ์นี้จะไม่ใช้วธิีการ
ขยายตวั ลด หรอืเลกิกจิการ แต่จะเสนอสนิค้าหรอืบรกิารเดมิ ให้บรกิารตลาดเดมิ และหน้าที่
เดมิในชว่งเวลาหนึ่ง เพื่อรกัษาสภาพเดมิ (Stratus quo) โดยมกีารเปลีย่นแปลงเพยีงเลก็น้อย 
 
กลยทุธท์างธรุกิจ (Business-Level Strategy) 
 เพื่อใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนั กต็อ้งพฒันาระดบักลยุทธข์ ึน้มาซึ่งมอียู่ด้วยกนั 
3  กลยุทธด์งัต่อไปนี้ (เขมมาร ีรกัษ์ชชูพี, 2537: 108-116)  

1. กลยุทธ์ความเป็นผู้น าทางด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) คอื การผลติ
สนิคา้และบรกิารโดยใชต้น้ทุนต ่ากวา่คู่แขง่ เมื่อตน้ทุนทีผ่ลติต ่ากวา่คู่แขง่กส็ามารถขาย
สนิคา้ถูกกวา่ผูอ้ ื่นได ้ตน้ทุนต ่าแต่สนิคา้ตอ้งไดม้าตรฐานเทยีบกบัคู่แขง่ไดเ้ชน่กนั 

การบริหารจดัการท่ีท าให้ต้นทุนต า่ ดงัน้ี 
1.1 การประหยดัทีเ่กดิจากขนาด  เมื่อผลติสนิคา้เป็นจ านวนมาก  ท าใหต้น้ทุนต ่าลง 
1.2 ประสบการณ์จากการเรยีนรู้  เมื่อผลติบ่อยๆ ท าให้เกดิความเชีย่วชาญ  สนิค้าได้

ขนาด  คุณภาพตามทีต่อ้งการ  ของเสยีกจ็ะลดลง   ท าใหต้น้ทุนต ่าลง 
1.3 ปจัจัยการผลิตที่ถูกลง  ท าให้ต้นทุนลดลง  ปจัจัยการผลิตในที่นี้มี  แรงงาน  

วตัถุดบิ  ทีต่ ัง้ของโรงงาน  ถ้าโรงงานที่อยู่ไกลๆท าให้เสยีค่าขนส่งแพงขึน้  ค่าสาธารณูปโภค
ต่างๆเขา้มาเกีย่วขอ้งกบัตน้ทุนทัง้สิน้ 
ข้อดีของความเป็นผูน้ าด้านต้นทุน คือ 

1. ต้นทุนต ่าท าให้สามารถตัง้ราคาขายต ่าได้ และเมื่อราคาต ่าท าให้ขายได้ในปรมิาณ
มาก ท าใหม้กี าไรมากขึน้ 

2. เมื่อสนิคา้ราคาถูก ท าใหลู้กคา้นิยมซื้อแต่ยี่ห้อนัน้อยู่เรื่อยๆ บรษิทัที่ขายสนิค้าถูกก็
เปรยีบเสมอืนผกูขาดในธุรกจินัน้ๆ 

3. เมื่อบรษิทัทีผ่ลติสนิคา้ครัง้ละมากๆ ท าใหต้น้ทุนต ่า และผูแ้ทนจ าหน่าย (Supplier) ก็
ตอ้งงอ้ผูซ้ื้อ  เพราะซื้อครัง้ละมากๆ ท าใหผู้แ้ทนจ าหน่ายไม่กลา้ขึน้ราคาวตัถุดบิได้ 

4. คู่แข่งรายใหม่ที่จะเขา้มาในธุรกจินัน้ๆ กท็ าได้ยาก เพราะไม่สามารถแข่งขนัทาง
ราคาได ้

5. สนิคา้ทีใ่ชท้ดแทนกเ็ขา้มาสู่ธุรกจิไดย้าก  เพราะราคาขายสูเ้ขา้ไม่ได ้  
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กลยทุธค์วามเป็นผูน้ าทางด้านต้นทุน มีข้อเสียเปรียบ  ดงัน้ี 
1. กลยุทธต์น้ทุนต ่า ท าใหข้ายราคาไม่สูงเท่าทีค่วร เพื่อแย่งลูกคา้จากบรษิทัอื่นและแย่ง

ส่วนแบ่งตลาดจากบรษิทัอื่น ท าใหก้ าทีไ่ดล้ดลง ในระยะยาวก าไรโดยรวมกล็ดลง 
2. อาจท าใหคู้่แข่งขนัลอกเลยีนแบบ และผลติสนิค้าในราคาต ่าด้วยเหมอืนกนั น าไปสู่

สงครามราคา  ท าใหแ้ย่ดว้ยกนัทัง้คู่ 
3. ท าใหส้นใจแต่พยายาม keep cost down โดยไม่ไดส้นใจนวตักรรมใหม่ๆ ไม่ไดส้นใจ

การลงทุนในกจิการใหม่ๆ 
4. ให้ความสนใจในเรื่องต้นทุน โดยไม่ได้สนใจ Trend ไม่ได้สนใจรสนิยม ความชอบ 

ความตอ้งการใหม่ๆของลูกคา้ ท าใหส้นิคา้ขายไม่ได ้ก าไรกล็ดลง กจิการแย่ลง 
2. กลยุทธ์ความแตกต่าง (Differentiation Strategy)  คือ กลยุทธ์ที่ท าให้สินค้าไม่

เหมอืนใคร มคีวามเป็นพเิศษ มคีุณค่าในตวัสนิค้า ต้องท าการวจิยัพฤตกิรรมลูกค้า ว่า
สิง่ทีลู่กคา้ชอบคอือะไร บรษิทัจะตอ้งพฒันาสมรรถนะเพื่อตอบสนองสิง่ที่ลูกค้าต้องการ
ใหไ้ด ้

ลกัษณะของสินค้าท่ีแตกต่างจากผูอ่ื้นมีดงัน้ี คือ 
1. รูปลกัษณ์ของสนิคา้  คอื  ลกัษณะรูปร่างของสนิคา้ทีม่องเหน็ได้ 
2. ภาพลกัษณ์ทีด่ ี ท าใหลู้กคา้ซื้อสนิคา้แลว้ภูมใิจเมื่อใชส้นิคา้นัน้ๆ 
3. การบรหิารหลงัการขาย  ซึ่งถอืเป็นกลยุทธข์องความแตกต่างในการตดัสนิใจซื้อของ

ลูกคา้ 
4. การมเีทคโนโลยทีีท่นัสมยั 
5. การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ 
6. ชือ่เสยีงของสนิคา้ 
7. การมสีนิคา้หลายๆชนิดใหเ้ลอืกในสายผลติภณัฑเ์ดยีวกนั 

 
ข้อดีของกลยทุธค์วามแตกต่าง 

1. เมื่อสนิคา้ทีแ่ตกต่างจากบรษิทัอื่น  ท าใหลู้กคา้จงรกัภกัดตี่อสนิค้านัน้  และตดัสนิใจ
ซื้อสนิคา้นัน้ตลอดไปเรื่อยๆ 

2. คู่แขง่มน้ีอย  เพราะพฒันาสนิคา้ใหเ้หมอืนกนัไดย้าก 
3. คู่แขง่รายใหม่จะเขา้มาแขง่ขนักท็ าไดย้าก  เพราะสนิคา้ตดิตลาดเป็นทีน่ิยมเรยีบรอ้ย 

ข้อควรระวงัของกลยทุธค์วามแตกต่าง 
1. คู่แขง่ลอกเลยีนแบบ เมื่อสนิค้าใดเป็นที่ต้องตาต้องใจของลูกค้า คู่แข่งกจ็ะพยายาม

เลยีนแบบใหไ้ด ้เพื่อสนิคา้ของตนเองจะขายไดด้ใีนทอ้งตลาดดว้ย ดงันัน้คู่แข่งต้องพยายามทุก
วถิทีางในการลอกเลยีนแบบใหไ้ด้ 
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2. คู่แขง่ขนัไปท าธุรกจิทีต่นเองเชีย่วชาญ ในตลาดทีม่ศีกัยภาพ (Niche Market) เพราะ
ในตลาดทีม่ศีกัยภาพนี้ สามารถใหบ้รษิทัมกี าไรดพีอสมควร คอืบรษิทัสามารถอยู่รอดได ้

3. บางครัง้สนิคา้ทีแ่ตกต่างจากผูอ้ื่น ไม่เป็นที่นิยม เมื่ออยู่ไปซกัพกัหนึ่ง ลูกค้าเหน็ว่า
เป็นสิง่ไม่เหมอืนคนอื่น ลูกคา้กไ็ม่สนใจต่อไป กลบัสนใจในสิง่ทีค่นอื่นเขาสนใจกนัมากกวา่ 

4. สนิคา้ทีม่คีวามแตกต่างมากเกนิไปท าใหร้าคาขายสูงขึน้ ไม่จูงใจลูกคา้เท่าทีค่วร 
5. บางครัง้ลูกคา้เหน็วา่ความแตกต่างของสนิคา้นัน้เกนิความจ าเป็น กไ็ม่เป็นที่ดงึดูดใจ

ลูกคา้ 
6. สนิคา้ทีแ่ตกต่างบางครัง้ไม่ไดส้รา้งคุณค่าทีแ่ทจ้รงิในตวัสนิคา้  กท็ าใหส้นิคา้ไม่ตดิใจ 

 
กลยทุธผ์สมกนัระหว่างต้นทุนต า่ และความแตกต่าง การทีน่ ากลยุทธอ์ย่างใดอย่าง

หนึ่งมาใชใ้นตลาดโลกใบเดยีวกนั เป็นการยากที่จะประสบความส าเรจ็  เช่น การสร้างกลยุทธ์
ตน้ทุนต ่า ลูกคา้อาจคดิวา่สนิคา้มคีุณภาพไม่ดพีอ จงึขายราคาต ่าได้ หรอืสนิค้าที่แตกต่างจาก
ผูอ้ื่น ท าใหร้าคาแพงขึน้ ลูกคา้อาจไม่สามารถซื้อได ้เพราะฉะนัน้ การน ากลยุทธ์สองอย่างนี้ มา
ผสมกนั คอื สนิคา้ราคาถูกและแตกต่างจากผูอ้ื่นกเ็ป็นสนิคา้ทีม่คีุณภาพดแีบะราคากค็วรไม่แพง
จนเกนิไป   
 
การสร้างกลยทุธต้์นทุนต า่ และความแตกต่างมีวิธีบริหารจดัการท่ีทนัสมยั  ดงัต่อไปน้ี 

1. ระบบการผลิตท่ียืดหยุ่น (Flexible Manufacturing System) คอื ใชก้ระบวนการ
ผลติใหไ้ดส้นิคา้หลายชนิดในเวลาเดยีวกนั  รวดเรว็ยิง่ข ึน้  ใชเ้วลาน้อยกวา่เดมิ ในโลกของการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบสินค้า  รสนิยมของผู้บริโภค เวลาในการบรโิภคเปลี่ยนแปลงไป ดงันัน้ 
ระบบการผลติกต็อ้งตอบรบัใหท้นักบัสิง่เหล่านี้ดว้ย เครื่องจกัรทีด่จีะตอ้งออกแบบการผลติสินคา้
ใหไ้ดห้ลายอย่าง   

2. ระบบเครือข่ายข้อมูล (Information Network System) เช่น ห้าง Tesco Lotus 
จะมรีะบบเครอืขา่ยขอ้มูลทีด่มีาก  ในการตรวจเชค็ผูผ้ลติ ผูข้ายวตัถุดบิ ผูแ้ทนจ าหน่าย ท าให้
สนองตอบต่อความต้องการสนิค้าได้ทนัเวลา มรีะบบ Logistic ที่ด ีมกีารบรหิารเครอืข่ายขา้ม
บรษิทัไดด้ ี

3. บริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) คือ องค์กรจะต้องท า
คุณภาพทุกข ัน้ตอนโดยรวม  ต้องท าอย่างต่อเนื่องทัง้ระบบ  ท าให้เป็นการรบัรองสินค้าที่ได้
มาตรฐาน  ท าใหลู้กคา้พอใจ  เป็นสนิคา้ทีเ่ชือ่ถอืได้ 
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3. กลยุทธ์เน้นกลุ่มลูกค้า (Focus Strategy) อาจเรยีกว่า ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Market 
Niche Strategy) จะเป็นตลาดทีม่ศีกัยภาพกวา่ตลาดคู่แขง่ เพราะฉะนัน้ การแบ่งตลาด 
(Market Segment) จะแบ่งตามพืน้ที ่ความร ่ารวย อายุ การผจญภยั ความชอบ รสนิยม 
ความตอ้งการ หรอืตอ้งการความเป็นพเิศษ 

กลยทุธก์ารเน้นกลุ่มลูกค้ามีเง่ือนไขท่ีส าคญั  ดงัน้ี 
1. ตอ้งมขีนาดใหญ่พอทีจ่ะเขา้มาด าเนินธุรกจิ 
2. ตอ้งมศีกัยภาพทีจ่ะเจรญิเตบิโตได้ 
3. ตอ้งเป็นตลาดทีไ่ม่ใหค้วามส าคญัเฉพาะบรษิทัใหญ่ๆเท่านัน้ 
4. ตอ้งมทีรพัยากร  และสมรรถนะทีจ่ะสอนงกลุ่มลูกคา้นี้ได้ 
5. ตอ้งมกีลยุทธค์รบถว้นทีจ่ะสนองกลุ่มลูกคา้นี้ได ้

ข้อได้เปรียบของกลยทุธท่ี์เน้นกลุ่มลูกค้า 
1. การบรหิารจดัการทีม่คีุณภาพ ประสทิธภิาพ สามารถตอบสนองความตอ้งการตรงกบั

กลุ่มลูกคา้ไดง้่าย เพราะการแบ่งกลุ่มของลูกคา้ออกเป็นกลุ่มๆ ท าให้เปรยีบเสมอืนตลาดเลก็ลง 
ท าใหบ้รกิารตรงความตอ้งการง่ายขึน้ 

2. เมื่อใชส้นิคา้บ่อยๆ  ท าใหเ้กดิความจงรกัภกัดใีนตรายีห่อ้ 
3. การบรหิารวสัดุกท็ าได้ง่าย เพราะซื้อกนัเป็นประจ า และไม่ซื้อเป็นจ านวนมาก ลด

ปญัหาการแย่งวสัดุกนั ปญัหาการขาดแคลนวสัดุจงึท าไดย้าก 
4. เนื่องจากเป็นลูกคา้เฉพาะกลุ่ม จงึมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัลูกคา้ มคีวามใกลช้ดิลูกคา้ รู้

และทราบการเปลีย่นแปลงในรสนิยม ความชอบของลูกคา้ไดง้่ายกวา่ลูกคา้กลุ่มใหญ่ ดงันัน้ การ
เปลีย่นแปลงใดๆ ของลูกค้า บรษิทัสามารถปรบัรบัการเปลี่ยนแปลงนัน้ๆได้ทนัตามเวลา และ
ความตอ้งการไดด้ ี 
ข้อเสียเปรียบของกลยทุธท่ี์เน้นกลุ่มลูกค้า 

1. เรื่องจากกลุ่มลูกค้านี้เป็นกลุ่มลูกค้าเฉพาะ จงึมคีู่แข่งสนใจง่ายขึน้ เพราะเป็นกลุ่ม
ลูกคา้ทีม่ศีกัยภาพ  ท าใหคู้่แขง่พฒันากลยุทธเ์ขา้มาแขง่ขนัไดง้่าย 

2. ตลาดที่เน้นเฉพาะกลุ่มลูกค้า จะมีความเชี่ยวชาญแต่เรื่องนัน้ๆ เมื่อรสนินมของ
ผูบ้รโิภคเปลีย่นไปมาก กป็รบัตวัยาก เพราะได้ลงทุนไปกบัเครื่องมอื เครื่องจกัรจกัรนัน้ๆมาก
แลว้ และไม่เชีย่วชาญกลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ 
 3. ตลาดทีเ่น้นกลุ่มลูกคา้ เป็นตลาดไม่ใหญ่ มสี่วนแบ่งตลาดไม่มาก เมื่อเทยีบกบัตลาด
ใหญ่ ดังนัน้  ถ้าจะยึดตลาดกลุ่มนี้ให้ได้ต้องมีการพฒันาสมรรถนะ และการท างานบริหาร
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตอ้งลงทุนสูงอยู่ตลอดเวลา 
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กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional-Level Strategy) 
แนวคิดกลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี  

อนิวสั แกว้จ านงค ์ (2551: 131-134)  กลยุทธ์ระดบัหน้าที่ (Functional Strategy) หรอื
กลยุทธร์ะดบัปฎิบตักิาร หมายถงึ วธิกีารหรอืรูปแบบที่องค์การน าไปใชใ้นการด าเนินงานของ
องคก์ารโดยมุ่งเน้นไปทีก่ารใชท้รพัยากรขององค์การให้เกดิประโยชน์สูงสุดในทุกกจิกรรมการ
ด าเนินงานของหน่วยต่างๆภายในองคก์ารโดยตอ้งก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสูงสุด 
จงึกล่าวไดว้า่การกลยุทธร์ะดบัหน้าทีเ่ป็นการกลยุทธร์ะดบัฝา่ยงานหรอืหน่วยงานทางธุรกจิของ
องคก์ารในดา้นต่างๆ เชน่ ดา้นการผลติและด าเนินงาน ดา้นการตลาด ดา้นการเงนิ ด้านการจดั
ทรพัยากรมนุษยแ์ละดา้นการวจิยัและพฒันา เป็นตน้ 

การวางแผนกลยุทธร์ะดบัหน้าที่จะอยู่ในความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารระดบักลาง โดย
อาจด าเนินการร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสูงหรือผูบ้รหิารระดบัต้นกไ็ด้โดยร่วมกนัก าหนดแผนการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภายในองคก์ารเพื่อใหเ้กดิการท างานทีส่อดคลอ้งและเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนัโดยตอ้งระลกึเสมอวา่กลยุทธร์ะดบัหน้าทีท่ีถู่กตอ้งและเหมาะสมจะต้องมสี่วนสนับสนุน
กลยุทธร์ะดบัธุรกจิและกลยุทธร์ะดบัองคก์าร 
 โดยทัว่ไปผูบ้รหิารจะน ากลยุทธร์ะดบัหน้าทีไ่ปใชเ้พื่อใหก้ารแขง่ขนักบัคู่แขง่ขนั กลยุทธ์
ระดบัหน้าที่จึงเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยเสริมและสนับสนุนให้กุลยุทธ์ระดบัธุรกิจและกลยุทธ์ระดับ
องค์การสามารถบรรลุทิศทาง (Direction) ที่องค์การก าหนดได้ ผู้บริหารที่ท าหน้าที่ในการ
ก าหนดกลยุทธ์ระดบัหน้าที่จึงต้องรู้ว่าควรจะด าเนินการด้วยวธิีการใดเพื่อให้แต่ละกิจกรรม
ภายในองคก์ารสามารถด าเนินการได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยก่อนที่จะมกีาร
ก าหนดกลยุทธร์ะดบัหน้าทีผู่บ้รหิารตอ้งท าความเขา้ใจก่อนวา่กลยุทธร์ะดบัหน้าทีม่คีวามส าคญั
และมสี่วนในการน าพาองคก์ารไปสู่การบรรลุผลส าเรจ็อย่างไร 
 

ปัจจยัน าเข้า 
 

กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี 
 

ผลผลิต 

 
ภาพท่ี 2.1 แสดงความเขา้ใจเกีย่วกบัการด าเนินกจิกรรมในองคก์าร 
 

จากภาพ แสดงความเขา้ใจเกีย่วกบัการด าเนินกจิกรรมในองค์การ โดยพบว่ากจิกรรม
ในองค์การมีความเกี่ยวขอ้งกบั 3 ปจัจยั ได้แก่ ปจัจยัน าเข้า กุลยุทธ์ระดบัหน้าที่และผลผลิต 
การด าเนินกจิกรรมใหบ้รรลุผลส าเรจ็ไดอ้งคก์ารตอ้งด าเนินการจดัหาปจัจยัน าเขา้ซึ่งเป็นทพัยา
กรต่างๆ จ านวนมากมาประกอบเขา้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ แรงงาน วตัถุดบิ อุปกรณ์และเงนิทุน เป็นตน้ 
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ทพัยากรถูกน ามาประกอบเข้าด้วยกนัและจะต้องผ่านกระบวนการปรบัเปลี่ยนให้กลายเป็น
ผลผลิตตามที่องค์การต้องการ กระบวนการดังกล่าวเป็นการก าหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ที่
เหมาะสมและน าไปใชใ้นการปฏบิตั ิการน ากลยุทธ์ระดบัหน้าที่ไปปฏบิตัจิะท าให้องค์การได้รบั
ผลผลติในรูปสนิค้าหรือบริการตามที่ต้องการ ทัง้นี้ ในโลกของการแข่งขนัทางธุรกจิที่มคีวาม
รุนแรงผูบ้ริหารจ าเป็นต้องถ่ายโอนความคิดเพื่อก าหนดกลยุทธ์ระดบัหน้าที่ที่เหมาะสมและ
สามารถน าไปปฏบิตัไิด้เป็นผลส าเรจ็ กลยุทธ์ระดบัหน้าที่จงึต้องครอบคลุมหน่วยงานในระดบั
ปฏิบตัิการภายในองค์การ ได้แก่  หน่วยงานการผลิต การเงิน การจัดการทพัยากรมนุษย์
การตลาดและการวจิยัและพฒันา  เป็นตน้ 
 กลยุทธร์ะดบัหน้าที่จะเป็นการมุ่งไปที่กจิกรรมหรอืการด าเนินงานต่างๆ อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม ในภาพรวมจะพบว่ากุลยุทธ์ระดบัหน้าที่จะถูกก าหนดขึน้มาให้สอดคลองและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์ระดับธุรกิจและกลยุทธ์ระดับองค์การ ตัวย่างกิจกรรมที่
เกีย่วขอ้งกบัการกลยุทธร์ะดบัหน้าที ่ดงันี้ 

1. ด้านการจดัการ (Management) เป็นการน าหลักการจัดการมาใช้เพื่อให้การ
ด าเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกบัการผลิตและสามารถปฏิบตักิารในองค์การได้อย่างมีประสิทธภิาพ
หลกัการจดัการ ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัองคก์าร การจดัการทรพัยากรมนุษย ์การน าและการ
ควบคุม รวมถงึเทคนิคในการจดัการอื่นๆ ทีเ่หมาะสมในแต่ละองคก์าร 

2. ด้านการออกแบบ (Design) โดยเฉพาะการออกแบบการด าเนินงาน(Operations 
Design) เป็นการน าแนวคิดและวธิีการปฏิบตัิการที่เกี่ยวขอ้งกบัแต่ละกิจกรรมในองค์การมา
พจิารณาและร่วมกนัก าหนดรูปแบบกิจกรรมเหล่านัน้ให้มคีวามเหมาะสม ปจัจยัที่ผูอ้อกแบบ
ตอ้งค านึง ไดแ้ก่ ต้นทุน ความรวดเรว็ ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลและความพงึพอใจของลูกค้า
เป็นต้น การออกแบบการด าเนินงานโดยทัว่ไปจ าเป็นต้องพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Information Technology) ไดแ้ก่ Computer-aided Design, Flexible Manufacturing Systems 
และ Manufacturing-CAD & CAM เป็นตน้ 

3. ด้านเทคนิค (Techniques) เป็นการมุ่งเน้นกิจกรรมด้านคุณภาพและการเพิ่ม
ผลผลติเป็นหลกัโดยพยายามก่อใหเ้กดิผลผลติทีม่คีุณภาพและผลติเพิม่ขึน้ด้วยต้นทุนต ่า ได้แก่ 
การจดัการคุณภาพ (Total Quality Management) เทคนิคการวดัผลติภาพ ( Techniques for 
Measuring Productivity) เทคนิคส าหรบัการวดัคุณภาพ (Techniques for Measuring Quality) 
และการรบัประกนัคุณภาพการควบคมคุณภาพ (Quality Assurance and Quality Control) เป็น
ตน้ ทัง้นี้ผูบ้รหิารตอ้งรูว้า่เทคนิคดา้นคุณภาพและการเพิม่ผลผลติควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
จากระดบัล่างสุดขึน้ไปจนถงึระดบับนสุดขององคก์าร 
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 กล่าวโดยสรุป กลยุทธ์ระดับหน้าที่หรือกลยุทธ์ระดบัปฏิบตัิการมุ่งเน้นในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานในระดับปฏิบัติกา รขององค์การเพื่อให้มี
ความสามารถในการสนบัสนุนกลยุทธร์ะดบัธุรกจิและกลยุทธร์ะดบัองคก์าร การจดัการสมยัใหม่
ในปจัจุบนัไดม้คีวามพยายามมุ่งสู่การจดัการทีม่รีะดบัชัน้ขงสายการบงัคบับญัชาทีน้่อยลงนัน้คอื
การก าหนดใหผู้บ้รหิารระดบัสูงมเีพยีง 2 ” 3 ระดบัท าใหผู้บ้รหิารในระดบัที่ต ่ากว่าได้รบัโอกาส
ในการปฏบิตังิานดา้นการจดัการเชงิกลยุทธ์มากขึน้โดยสามารถใชเ้ครื่องมอืและเทคนิคในการ
จดัการได้อย่างเต็มความสามารถ กลยุทธ์ระดับหน้าที่จึงได้รับการยอมรับโดยทัว่ไปว่ามี
ความส าคญัในเชงิการจดัการ ส าหรบัแนวคดิกุลยุทธ์ระดบัหน้าที่จะถูกก าหนดขึ้นตามกจิกรรม
ต่างๆ ทีอ่งคก์ารไดก้ าหนดขึน้เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถด าเนินงานไดบ้รรลุผลส าเรจ็ตามแผนงาน 
เป้าหมายและวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด 
 
 2.1.2 ทฤษฎีการวิเคราะหส์ภาวะการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม   
                     (Five Forces Model) 
การวิเคราะหค์ู่แข่งขนัภายในอตุสาหกรรม (Five Forces Model)  

โมเดลการวเิคราะหค์ู่แขง่ขนัของ Michael E. Porter ไดก้ล่าวไวว้่า สภาพแวดล้อมทาง
อุตสาหกรรมมผีลโดยตรงต่อกลยุทธก์ารแขง่ขนั และการไดร้บัผลต่อแทนสูงกวา่ค่าเฉลีย่ ซึ่งการ
วเิคราะหส์ภาวะการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมประกอบดว้ย 5 ปจัจยัส าคญั ไดแ้ก่  
1. การคุกคามจากคู่แขง่ขนัใหม ่ 
2. อ านาจการต่อรองของ Suppliers  
3. อ านาจการต่อรองของผูซ้ื้อ  
4. การคุกคามจากสนิคา้ทีท่ดแทนกนัได ้ 
5. ความรุนแรงของการแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรม 
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ภาพท่ี 2.2 การวเิคราะหค์ู่แขง่ขนัภายในอุตสาหกรรม (Five Forces Model) 
Source : The Five Competitive Force That Shape Strategy by Michael E. Porter, 

Harvard Business Review, January 2008 
 

การศกึษาความสมัพนัธ์ของปจัจยัทัง้ 5 ประการ ท าให้เราทราบถงึโอกาสในแข่งขนั 
และการแสวงหากาไรของธุรกิจภายในอุตสาหกรรมนัน้ๆ  ดังนัน้การท าความเข้าใจถึง
ส่วนประกอบย่อย ของแต่ละปจัจยัอย่างละเอยีด น าไปสู่การสามารถวเิคราะห์ถงึโอกาส และ
ความเสีย่งทีจ่ะเกดิของธุรกจิได้ 
 
1. การคกุคามจากคู่แข่งขนัใหม่  

การเขา้สู่อุตสาหกรรมของคู่แขง่ขนัรายใหม่จะทา ใหเ้กดิการแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรม
ทีสู่งขึน้ และส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการรายเดมิทีอ่ยู่ภายในอุตสาหกรรมนัน้ ดงันัน้หากมขีอ้
จากดัในการเขา้สู่อุตสาหกรรมทีม่ากเท่าใดกจ็ะเป็นผลดตี่อผูท้ีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมอยู่แลว้ โดยขอ้
จากดัในการเขา้สู่อุตสาหกรรมมอียู่หลายประเภทเชน่ 

1.1 การประหยดัอนัเน่ืองมาจากขนาด (Economies of scale) คอื ก าไรที่เกดิจาก
การพฒันาประสทิธภิาพขององค์กรในด้านการขยายปรมิาณการผลติ เมื่อผลผลติเพิม่ขึน้ และ
เกดิความช านาญ อตัราส่วนของตน้ทุนกจ็ะลดลง ดงันัน้คู่แขง่ขนัรายใหม่ที่จะเขา้สู่ตลาดจะต้อง
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พบกบัแรงกดดนัอนัเนื่องมาจากการประหยดัดา้นตน้ทุนการผลติในปรมิาณที่มาก ซึ่งเป็นความ
ไดเ้ปรยีบของคู่แขง่ขนัทีอ่ยู่ในธุรกจินัน้มาก่อน ซึ่งความไดเ้ปรยีบนัน้รวมทัง้ในดา้นงานวจิยั งาน
สัง่ซื้อ งานการตลาดและช่องทางการจดัจ าหน่าย เช่น การประหยดัด้านต้นทุนการผลติ ซึ่งคู่
แข่งขนัที่เขา้มาใหม่ ไม่สามารถผลติได้ในปรมิาณที่มากๆ พอที่จะท าให้เกดิการประหยดัจาก
ขนาดได้ เพราะสนิค้ายงัไม่เป็นที่รู้จกั และได้รบัความนิยม อกีทัง้ยงัขาดความช านาญในด้าน
ต่างๆ ด้วย ดงันัน้ยิง่ธุรกจิที่มกีารประหยดัจากขนาดที่มาก กจ็ะท าให้คู่แข่งขนัรายใหม่เขา้มา
แขง่ขนัไดย้ากขึน้ 

1.2 ความแตกต่างท่ีเหนือกว่าของสินค้า (Product Differentiation) คู่แข่งขนัราย
ใหม่จะพบอุปสรรคในการท าตลาดให้กับสินค้าของตนเอง  และต้องลงทุนในด้านการ
ประชาสมัพนัธ์เป็นอย่างมากเพื่อให้สนิค้าเป็นที่รู้จกัและได้รบัความสนใจจากลูกค้า  เนื่องจาก
สนิค้าที่เข้าสู่ตลาดใหม่อาจยงัไม่ได้รบัการยอมรบัจากลูกค้าและยงัไม่มีความโดดเด่น  หรอืมี
เอกลกัษณ์เมื่อเทยีบกบัสนิคา้ของผูป้ระกอบการรายเดมิทีม่กีารสรา้ง Brand จนเป็นที่รู้จกัอย่าง
แพร่หลาย และมฐีานลูกคา้ทีม่คีวามภกัดอียู่ดว้ย  

1.3 ความต้องการเงินลงทุน (Capital Requirement) ผูแ้ข่งขนัรายใหม่ต้องเสี่ยงต่อ
การใชเ้งนิลงทุนที่สูงในการเขา้สู่ตลาด อาทเิช่น การพฒันา และวจิยัสนิค้าให้ตรงตามความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค การโฆษณาประชาสมัพนัธก์ารสรรหาชอ่งทางการจดัจ าหน่าย เป็นต้น สิง่
เหล่านี้ลว้นก่อใหเ้กดิตน้ทุนในการดาเนินงานทัง้สิน้ และหากธุรกจินัน้ต้องใชเ้งนิลงทุนที่สูงอาจ
ท าใหคู้่แขง่ขนัรายใหม่ไม่กลา้ทีจ่ะเสีย่งลงทุน 

1.4 ต้นทุนในการปรบัเปล่ียนไปใช้สินค้าอ่ืน (Switching Cost) คู่แข่งรายใหม่จะมี
อุปสรรคในการน าเสนอสนิค้าขายสนิค้าแข่งกบัผูข้ายรายเดมิ  เนื่องจากลูกค้าไม่ต้องการที่จะ
เปลีย่นไปใชส้นิคา้ใหม่ทีไ่ม่คุน้เคย หรอืไม่ตอ้งการเสยีเงนิเพิม่จากการปรบัเปลี่ยนกระบวนการ
บางอย่างเมื่อตอ้งใชส้นิคา้ทีม่ลีกัษณะต่างไปจากเดมิ 
 
2. อ านาจการต่อรองของ Suppliers  

ผูค้้าวตัถุดบิสามารถสร้างแรงกดดนัต่อผูป้ระกอบธุรกจิในอุตสาหกรรมได้ในด้านการ
ปรบัราคาใหสู้งขึน้ หรอืปรบัลดคุณภาพสนิคา้หรอืบรกิารใหต้ ่าลง ซึ่งกจ็ะท าใหผู้ป้ระกอบธุรกจิที่
มอี านาจในการต่อรองน้อย ประสบกบัปญัหาได้ปจัจยัที่ส่งผลให้ผูค้้าวตัถุดิบมอี านาจในการ
ต่อรองสูงไดแ้ก่ 

2.1 มผีู้ค้าวตัถุดิบน้อยราย ในขณะที่มีผู้ต้องการซื้อจ านวนมาก  ย่อมส่งผลให้ผู้ค้า
วตัถุดบิมอีทิธพิลเหนือผูซ้ื้อทัง้ในดา้นราคา คุณภาพและเงื่อนไขในการซื้อขายต่างๆ  

2.2 เป็นผูค้า้วตัถุดบิทีไ่ม่มสีนิคา้อื่นๆ ทดแทนได ้ 
2.3 ผูค้า้วตัถุดบิไม่เหน็ความส าคญัของลูกคา้ เนื่องจากเป็นรายย่อยทีย่อดการสัง่ซื้อต ่า  
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2.4 วตัถุดบิของผูค้า้เป็นสิง่จ าเป็นต่อกระบวนการผลติของลูกคา้  
2.5 ผูค้า้วตัถุดบิสามารถท า Forward Integration เพื่อกลายมาเป็นคู่แขง่ 

3. อ านาจการต่อรองของผูซ้ื้อ  
ผูซ้ื้อจะสรา้งแรงกดดนัใหผู้ข้ายจนท าให้ต้องลดราคาให้ถูกลง ปรบัคุณภาพสนิค้า หรอื

บรกิารใหด้ขี ึน้ ซึ่งผูซ้ื้อจะมอีทิธพิลเหนือผูข้ายดงันี้  
3.1 ผูซ้ื้อมกีารสัง่ซื้อในปรมิาณทีม่ากเมื่อเทยีบกบัยอดการขายของผูข้าย  
3.2 ผูซ้ื้อสามารถเสาะแสวงหาวตัถุดบิหรอืสนิค้าจากแหล่งอื่น ๆ ได้เพราะเป็นวตัถุดบิ 

หรอืสนิคา้ทีม่คีุณภาพไม่แตกต่างกนั มมีาตรฐานเดยีวกนั ผูซ้ื้อจะเลอืกผูข้ายรายใดกเ็หมอืนกนั  
3.3 ตน้ทุนในการหนัไปซื้อวตัถุดบิ หรอืสนิคา้จากแหล่งอื่น (Switching Cost) ไม่สูงมาก  
3.4 ผูซ้ื้อสามารถท า Backward Integration และกลายมาเป็นคู่แขง่ขนั 
3.5 วตัถุดบิหรอืสนิค้าที่ผูซ้ื้อนามาใชใ้นกระบวนการผลติไม่ถอืเป็นส่วนประกอบที่จะ

เป็นหรอืมไิดเ้ป็นปจัจยัทีจ่ะมผีลกระทบต่อคุณภาพสนิคา้หรอืบรกิารของผูซ้ื้อวตัถุดบิ ดงันัน้ผูซ้ือ้
ย่อมมอีทิธพิลเหนือผูค้า้วตัถุดบิ 
4. การคกุคามจากสินค้าท่ีทดแทนกนัได้  

สนิคา้ทดแทน คอื การทีม่สีนิคา้หรอืบรกิารทีส่ามารถท าหน้าที่ได้คล้ายกบัผลติภณัฑ์ที่
องคก์รมอียู่ได ้ 

4.1 ระดบัการทดแทน สามารถทดแทนกนัไดม้ากหรอื ทดแทนกนัไดน้้อยแค่ไหน  
4.2 ตน้ทุนหรอืค่าใชจ้่ายในการเปลีย่นแปลงจากการใชส้นิค้าปจัจุบนั ไปสู่การใชส้นิค้า

ทดแทน  
4.3 สนิคา้ทดแทนน ามาซึ่งการคุกคามต่อองค์กรเมื่อลูกค้าเผชญิกบัความเปลี่ยนแปลง 

ดา้นตน้ทุน และเมื่อราคาสนิคา้ทดแทนถูกกวา่หรอืมคีุณภาพเทยีบเท่าหรอืถูกกวา่ 
5. ความรนุแรงของการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม  

การแข่งขนัที่รุนแรง ไม่เป็นผลดีต่อผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรม เพราะนัน่
หมายถงึ ส่วนแบ่งตลาดทีล่ดลง นอกจากนี้การแขง่ขนัลดราคากจ็ะน าไปสู่การลดลงของ Margin 
และผลก าไรทีต่อ้งหดหายไป ซึ่งปจัจยัทีเ่ป็นตวัก าหนดความรุนแรงของการแขง่ขนัมดีงัต่อไปนี้  

5.1 จ านวนคู่แข่งขนัในอุตสาหกรรม หากมจี านวนมากย่อมส่งผลให้มกีารแข่งขนัที่
รุนแรง แต่อาจมบีางกรณีที่แม้จะมจี านวนผูป้ระกอบการน้อยราย และแต่ละรายมสีดัส่วนการ
ครองตลาดใกลเ้คยีงกนักอ็าจส่งผลใหม้กีารแขง่ขนัทีรุ่นแรงไดเ้ชน่กนั  

5.2 อตัราการเจรญิเตบิโตของอุตสาหกรรม ยิง่อุตสาหกรรมมกีารเตบิโตในอตัราที่สูงก็
ยิง่สามารถดูดซบัเอาการแขง่ขนัทีรุ่นแรงไปไดเ้ท่านัน้  

5.3 ความเหมอืนหรอืแตกต่างของสนิค้าและบรกิาร ยิง่สนิค้ามคีวามต่างกนัมาก การ
แขง่ขนัจะยิง่น้อยลง เพราะจะม ีBrand Loyalty เกดิขึน้  
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5.4 ขอ้จ ากดัในการออกจากอุตสาหกรรม ปจัจยันี้ครอบคลุมทัง้ด้านเศรษฐศาสตร์ กล
ยุทธ ์และจติวทิยา ซึ่งหากอุตสาหกรรมใดมกีารออกจากอุตสาหกรรมยากจะท าใหก้ารแขง่ขนัสูง  
5.5 ความแตกต่างทางพืน้ฐานของการแขง่ขนั เพราะในแต่ละอุตสาหกรรมมกีลยุทธ์ การแขง่ขนั
แตกต่างกนัหลายดา้น บางอุตสาหกรรมอาจตอ้งใชก้ารแขง่ขนัทีห่ลากหลาย 
 
 2.1.3  ทฤษฎี STP Marketing  
 

 
 

ภาพท่ี 2.3 แสดงการวางต าแหน่งทางการตลาด (STP Marketing) 
 

ล าดบัขัน้ตอนของการตลาดตามเป้าหมาย (STP marketing)  
1. การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) เป็น กจิกรรมการแบ่งส่วนตลาดออกเป็นกลุ่ม 
ผูซ้ื้อสนิคา้ชนิดใดชนิดหนึ่งตามลกัษณะความตอ้งการ หรอืลกัษณะเฉพาะอย่างที่คล้ายคลงึกนั
ออกเป็นตลาดย่อย หรอืส่วนตลาด เพื่อจะเลอืกเป็นตลาดเป้าหมายเพื่อการเสนอผลติภณัฑ์และ
ส่วนประสมทางการตลาด ในแต่ละตลาดเป้าหมายนัน้ได้อย่างเหมาะสม สามารถจดัได้ 2 กลุ่ม
คอื 
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1.1 การแบ่งส่วนตลาดตามคณุลกัษณะของผูบ้ริโภค ตวัแปรทีส่ าคญัทีใ่ชเ้ป็นเกณฑม์ี
รายละเอยีดดงันี้ 
- การแบ่งส่วนตลาดทางภูมศิาสตร ์เชน่ ประเทศ รฐั ภูมภิาค เชือ้ชาต ิเมอืง ฯลฯ โดยค านึงถงึ
ลกัษณะและพฤตกิรรมของแต่ละบุคคลในแต่ละเขตภูมศิาสตรน์ัน้ 
- การแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย ขนาด ความหนาแน่น ท าเลทีต่ ัง้ อาย ุ
เพศ ศาสนา อาชพี หรอืเป็นการแบ่งส่วนตลาดตามขนาด โครงสรา้งและการกระจายของ
ประชากร 
- การแบ่งส่วนตลาดตามหลกัจติวทิยา เป็นการแบ่งตลาดเป็นกลุ่มทีแ่ตกต่างกนั โดยถอืเกณฑ์
ดา้นชัน้ของสงัคม ค่านิยมและรูปแบบการด ารงชวีติ หรอืบุคลกิภาพ 
 
1.2 การแบ่งส่วนตลาดตามการตอบสนองของผูบ้ริโภค  ทีม่ตีอ่ผลประโยชน์ที ่ไดร้บัหรอื
ตามเกณฑพ์ฤตกิรรมศาสตร ์ม ีการแบ่งตลาดตามพฤตกิรรมโดยถอืเกณฑ์ ความรู ้ทศันคต ิการ
ใชห้รอืพฤตกิรรมตอบสนองต่อผลติภณัฑ ์รวมถงึโอกาสในการซือ้ผลติภณัฑ ์ปจัจยัทีส่ าคญัมี
ดงันี้ 
 
- โอกาสในการซือ้ 
- การแสวงหาผลประโยชน์ ผูซ้ื้อเลอืกผลติภณัฑโ์ดยมสี่วนกระตุน้ในการซือ้ทีแ่ตกต่างกนั เชน่ 
การซื้อยาสฟีนัตอ้งการป้องกนัฟนัผ ุฟนัขาว รสด ีราคาถูก 
- สถานะของผูใ้ช ้เชน่ ผูท้ีไ่ม่เคยใช ้ผูท้ีเ่คยใช ้ผูเ้ลกิใช ้ฯลฯ 
- อตัราการใช ้ผูซ้ือ้ปรมิาณมาก ปานกลาง และน้อย 
- สภาพความภกัดตีอ่ตราสนิคา้ 
- ขัน้ความพรอ้มของผูซ้ื้อ 
- ทศันคต ิ
 
 การแบ่งส่วนตลาดโดยใชคุ้ณลกัษณะทีห่ลากหลายหรอืการแบ่งกลุ่มทัง้ทมี โดย
พยายามรวบรวมตวัแปรหลายตวัเขา้ดว้ยกนั เพื่อจะสามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายไดช้ดัเจน
มากขึน้และมขีนาดทีเ่ลก็ลง โดยมชีือ่เรยีกอกีอย่างวา่ การแบ่งกลุ่มทัง้ทมี บางบรษิทัไดท้ าการ
พฒันาวธิกีารแบ่งกลุม่ทัง้ทมีโดยใชด้ชันีการใหค้ะแนน ศกัยภาพตามพืน้ทีข่องตลาด โดย
พจิารณาจากปจัจยัดงันี้ 
 
- การศกึษาและอทิธพิลต่างๆ ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ 
- วงจรชวีติของครอบควั 
- การเปลีย่นแปลงจากชนบทสู่เมอืง 
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- เชือ้ชาตแิละจรยิธรรม 
- ความสามารถในการเคลือ่นยา้ย 
 
2. การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market targeting) เป็น กลุ่มของผูซ้ื้อทีม่คีวามจ าเป็นหรอืมี
ลกัษณะเหมอืนกนั ซึ่งบรษิทัตดัสนิใจจะเลอืกเป็นเป้าหมาย หรอืหมายถงึการประเมนิและเลอืก
หนึ่ง ส่วนตลาดหรอืมากกวา่หนึ่งส่วนใหเ้ป็นตลาดเป้าหมาย การก าหนดตลาดเป้าหมายม ี2 
ขัน้ตอน คอื 
2.1 การประเมินส่วนตลาด เป็นการศกึษาส่วนตลาดใน 3 ดา้นคอื 
- ขนาดและความเจรญิเตบิโตของส่วนตลาด (Segment size and growth) ในทีน่ี้จะคาดคะเน
ยอดขายและการเพิม่ขึน้ของยอดขาย 
- ความสามารถในการจูงใจโครงสรา้งส่วนตลาด (Segment structural attractiveness) เป็นการ
พจิารณาวา่ส่วนตลาดนัน้สามารถเขา้ถงึและตอบสนองความตอ้งการของตลาด นัน้หรอืไม ่
- วตัถุประสงคแ์ละทรพัยากรของบรษิทั แมว้า่ความเจรญิเตบิโตของตลาด และความสามารถจงู
ใจตลาดจะเป็นทีน่่าพอใจแต่ถา้ขดัแยง้กบัวตัถปุระสงคข์อง บรษิทั และมอีุปสรรค ดา้นความ
ช านาญหรอืทรพัยากรไม่เพยีงพอ กจ็ะมปีญัหาเกดิขึน้จากการเลอืกส่วนตลาดนัน้ 
 
2.2 การเลือกส่วนตลาด ม ี
- การตลาดทีไ่ม่แตกต่างหรอืการตลาดทีเ่หมอืนกนั เป็นการใชก้ลยุทธท์ีม่คีวามครอบคลุมทกุ
ส่วนตลาด โดยมองวา่ตลาดมคีวามตอ้งการเหมอืน ๆ กนั บรษิทัจะพยายามออกแบบสนิคา้และ
วางโครงการทางการตลาดทีด่งึดูดใจผูซ้ื้อให ้มากทีสุ่ด 
- การตลาดทีแ่ตกตา่งกนัหรอืการตลาดมุ่งต่างส่วน เป็นการก าหนดส่วนตลาดของผลติภณัฑ์
หรอืบรกิารตัง้แต่สองส่วนขึน้ไปโดยการปรบั ผลติภณัฑ ์การส่งเสรมิการตลาด การก าหนดราคา 
และวธิกีารจดัจ าหน่ายใหเ้หมาะสมกบัส่วนตลาดนัน้ 
- การตลาดแบบรวมก าลงั หรอืการตลาดมุ่งเฉพาะส่วน เป็นการก าหนดผลติภณัฑห์รอืบรกิาร
โดยมเีป้าหมายทีส่่วนตลาดเพยีงส่วนเดยีว 
 
ปัจจยัท่ีต้องพิจารณาในการเลือกกลยทุธเ์ป้าหมายทางการตลาด มดีงันี้ 
- ทรพัยากรของบรษิทั 
- ความคลา้ยคลงึกนัของผลติภณัฑ ์
- ขัน้ตอนของวงจรชวีติผลติภณัฑ ์
- ความคลา้ยคลงึกนัของตลาด 
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- กลยุทธก์ารแขง่ขนัทางการตลาด ถา้จ านวนคูแ่ขง่ขนัมาก ถา้บรษิทัใชว้ธิกีารตลาดทีเ่หมอืนกนั
จะเสยีเปรยีบ 
 
3. การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์(Positioning) หมายถงึการตดัสนิใจและกจิกรรมเพื่อสร้าง
และรกัษาแนวความคดิเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ ของธุรกจิ (เมื่อเทยีบกบัตราสนิค้าของคู่แข่งขนั) ใน
จติใจของลูกคา้ 
1. คุณค่าผลติภณัฑร์วมในสายตาของลูกคา้ พจิารณาจากสิง่ต่อไปนี้ 
- คุณค่าผลติภณัฑ ์เกดิจาก ประโยชน์หลกั, รูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ยคุณภาพและ
รูปแบบ 
- คุณค่าดา้นบรกิาร 
- คุณค่าดา้นภาพลกัษณ์ เชน่เป็นตราสนิคา้ที่มชีือ่เสยีงมานาน,มคีวามเป็นเลศิทางดา้น
เทคโนโลย ี
2. ตน้ทุนรวมในสายตาของลูกคา้ ม ี
- ราคาในรูปของตวัเงนิ 
- ตน้ทุนดา้นเวลา เวลาทีลู่กคา้ตอ้งสูญเสยีไป 
- ตน้ทุนดา้นพลงังาน พลงังานหรอืความเหน็ดเหนื่อยหรอืความล าบากตรากตร าทีลู่กคา้ตอ้งใช้
ไป 
- ตน้ทุนดา้นจติวทิยา ความไมส่บายใจหรอืความวติกกงัวลของลูกคา้ทีเ่กดิขึน้จากการใช้
ผลติภณัฑก์ต็อ้งตรีาคาออกมาเป็นตวัเงนิดว้ย 
 
หลกัเบือ้งต้นในการก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์ม ี
1. มคีวามส าคญั 
2. มลีกัษณะเด่น 
3. มลีกัษณะเหนือกวา่ 
4. สามารถสื่อสารได ้
5. สทิธพิเิศษ 
6. สามารถรบัภาระค่าใชจ้่ายได ้
7. สามารถสรา้งก าไรได ้
8. มคีุณค่า ทัง้นี้เน้นคุณค่าในสายตาของลูกคา้ 
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วิธีการก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์มดีงันี้ 
1. การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามคุณสมบตัหิรอืลกัษณะของผลติภณัฑ์ 
2. การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามคู่แขง่ขนั 
3. การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามสญัลกัษณ์ดา้นวฒันธรรม 
4. การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามผลประโยชน์และคุณค่า(ค่านิยม) ผลติภณัฑ ์
5. การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามราคาและ(หรอื) คุณภาพ 
6. การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามการใชห้รอืการน าไปใช ้
7. การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามผูใ้ชผ้ลติภณัฑ์ 
8. การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามระดบัชัน้ของผลติภณัฑ ์
9. การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑจ์ากหลายวธิรี่วมกนั 
10. การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามรูปแบบการด ารงชวีติ ไดแ้ก่ กจิกรรม, ความสนใจ ความ
คดิเหน็ 
 
 2.1.4  ส่วนประสมทางการตลาด 
 สหชยัเสร ี(2546, หน้า 84) ได้อธิบายถึง กลยุทธ์การตลาด ว่าเป็นวธิีด าเนินงาน
ทางการตลาดเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ที่ก าหนด โดยประกอบด้วยองค์ประกอบส าคญั ที่
แตกต่างกนัและมคีวามสมัพนัธ์อย่างมนีัยส าคญัต่อกนั คอื เป้าหมายทางการตลาด ซึ่งจะต้อง
วเิคราะห์ปจัจยัต่างๆ เพื่อเลอืกเป้าหมายทางการตลาดการก าหนดและจดัสรรปจัจยัทางการ
ตลาดใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
   การวิเคราะหส่์วนผสมทางการตลาดบริการ 7P’s   
 ปจัจยัส่วนประสมการตลาด (Service marketing mix หรอื 7P’s) หมายถงึ ตวัแปร
ทางการตลาดทีค่วบคุมได ้ ซึง่บรษิทัใชร่้วมกนัเพือ่สนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 
(Kotler.,1997)ประกอบดว้ยเครื่องมอืต่อไปนี้  
          1. Product (ผลิตภณัฑ)์ หมายถงึ สิง่ทีเ่สนอขายโดยธุรกจิเพื่อสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ใหพ้งึพอใจผลติภณัฑท์ีเ่สนอขายอาจจะมตีวัตนหรอืไม่มตีวัตนกไ็ด ้ ผลติภณัฑจ์งึ
ประกอบดว้ย สนิคา้ บรกิาร ความคดิ สถานที ่องคก์ร หรอืบุคคล (Cravens and Piercy.,2004) 
โดยผลติภณัฑต์อ้งมอีรรถประโยชน์ (utility) มคีุณค่า (value) ในสายตาของลูกคา้จงึจะมผีลท า
ใหผ้ลติภณัฑส์ามารถขายได ้ ในการก าหนดกลยุทธด์า้นผลติภณัฑต์อ้งค านึงถงึปจัจยัดา้นความ
แตกต่างของผลติภณัฑ ์ (product differentiation) และ/หรอื ความแตกต่างทางการแขง่ขนั 
(competitive differentiation) และตอ้งพจิารณาจากองคป์ระกอบ (คุณสมบตั)ิ ของผลติภณัฑ์ 
(product component) เชน่ ประโยชน์พืน้ฐาน รูปร่างลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ ตรา
สนิคา้ นอกจากนัน้ยงัตอ้งค านึงถงึการก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ ์(product positioning) ซึ่งเป็น
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การออกแบบผลติภณัฑข์องบรษิทัเพื่อแสดงต าแหน่งทีแ่ตกต่างและมคีุณค่าในจติใจของลกูคา้
เป้าหมาย ในส่วนของการพฒันาผลติภณัฑ ์ (product development) จะเป็นขัน้ตอนทีเ่กดิ
หลงัจากไดม้กีารน าผลติภณัฑอ์อกวางจ าหน่ายไประยะหนึ่งแลว้ซึ่งมจีุด-ประสงคเ์พื่อให้
ผลติภณัฑม์ลีกัษณะใหม่และปรบัปรุงใหด้ขี ึน้ (new and improved) โดยตอ้งค านึงถงึ
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดด้ยีิง่ข ึน้ 
          2. Price (ราคา) หมายถงึ คุณค่าผลติภณัฑใ์นรูปตวัเงนิ ราคาเป็น P ตวัที ่2 เกดิขึน้ 
มาถดัจาก Product ราคาเป็นตน้ทุน (cost) ของลูกคา้ ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหวา่งคุณค่า 
(value) ผลติภณัฑก์บัราคาผลติภณัฑน์ัน้ ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาเขากจ็ะตดัสนิใจซื้อ ดงันัน้ผู้
ก าหนดกลยทุธด์า้นราคาตอ้งค านึงถงึคุณค่าทีร่บัรู ้ (perceived value) ในสายตาของลกูคา้ ซึ่ง
ตอ้งพจิารณาวา่การยอมรบัของลูกคา้ในคุณค่าของผลติภณัฑว์า่สูงกวา่ราคาผลติภณัฑน์ัน้ และ
ตอ้งค านึงถงึตน้ทนุสนิคา้และค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งโดยจะมผีลโดยตรงต่อการตัง้ราคาจ าหน่าย 
ในเรื่องการแขง่ขนักบัสนิคา้อื่น ๆ กเ็ชน่กนั หากสนิคา้ประเภทเดยีวกนัมคีุณสมบตัใิกลเ้คยีงกนั
กค็วรพจิารณาในการตัง้ราคาจ าหน่ายใหเ้หมาะสมเพือ่ไม่ใหเ้กดิการเปรยีบเทยีบกนัจนเกนิไป 
          3. Place or distribution (ช่องทางการจดัจ าหน่าย) หมายถงึ โครงสรา้งของชอ่งทาง
ซึ่งประกอบดว้ยสถาบนัและกจิกรรมใชเ้พื่อเคลือ่นยา้ยผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากองคก์รไปยงั
ตลาด สถาบนัทีน่ าผลติภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมายกค็อื สถาบนัการตลาด ส่วนกจิกรรมทีช่ว่ย
ในการกระจายตวัสนิคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสนิคา้ และการเกบ็รกัษาสนิคา้คงคลงั 
การจดัจ าหน่ายจงึประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย (channel of distribution) 
หมายถงึ วธิกีารน าผลติภณัฑอ์อกสู่ตลาด (Etzel, Walker and Stanton.,2004) ซึ่งชอ่งทางการ
จดัจ าหน่ายประกอบดว้ย ผูผ้ลติ คนกลาง ผูบ้รโิภคหรอืผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม ส่วนที ่2 คอื การ
สนบัสนุนการกระจายตวัสนิคา้สู่ตลาด (market logistics) หมายถงึ กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
เคลื่อนยา้ยตวัผลติภณัฑจ์ากผูผ้ลติไปยงัผูบ้รโิภค หรอืผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม การกระจายตวั
สนิคา้จงึประกอบดว้ยงานทีส่ าคญัตอ่ไปนี้ คอื การขนส่ง (transportation) การเกบ็รกัษาสนิคา้ 
(storage) และการคลงัสนิคา้ (warehousing) และสุดทา้ยคอื การบรหิารสนิคา้คงเหลอื
(inventorymanagement) 
             4. Promotion (การส่งเสริมการตลาด) เป็นการตดิตอ่สื่อสารเกีย่วกบัขอ้มูลระหวา่ง
ผูข้ายกบัผูซ้ือ้เพื่อสรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซื้อ การตดิตอ่สื่อสารอาจใชพ้นกังานขายท า
การขาย (personal selling) และการตดิต่อสือ่สารโดยไม่ใชค้น (nonpersonal selling) โดย
เครื่องมอืในการตดิต่อสื่อสารมหีลายอย่าง ซึ่งอาจเลอืกใช้หนึ่งหรอืหลาย ๆ เครื่องมอื และตอ้ง
ใชห้ลกัการเลอืกใชเ้ครือ่งมอืสื่อสารแบบประสมประสานกนั (Integrated Marketing 
Communication--IMC) โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลติภณัฑ ์ คู่แขง่ขนั โดย
บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้ เครื่องมอืส่งเสรมิทีส่ าคญัมดีงันี้  
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       4.1 Advertising (การโฆษณา) เป็นกจิกรรมในการเสนอขา่วสารเกีย่วกบัองคก์ร
และ/หรอืผลติภณัฑ ์ บรกิาร หรอืความคดิ ทีต่อ้งมกีารจ่ายเงนิโดยผูอุ้ปถมัภ์รายการ กลยุทธใ์น
การโฆษณาจะเกีย่วขอ้งกบักลยุทธก์ารสรา้งสรรคง์านโฆษณา (creative strategy) และยุทธวธิี
การโฆษณา (advertising tactics) และกลยุทธด์า้นสือ่(media strategy) ซึ่งเป็นการวางแผนใน
การคดัเลอืกสือ่ การก าหนดระยะเวลา ความถี ่ ความต่อเนื่องในการลงสือ่ประเภทต่าง ๆ เพือ่
สื่อสารกบักลุ่มเป้าหมาย 
                4.2 Personal selling (การขายโดยใช้พนักงานขาย) เป็นกจิกรรมการแจง้
ขา่วสารและจูงใจตลาดโดยใชบุ้คคล โดยจะเกีย่วขอ้งกบักลยทุธก์ารขายโดยใชพ้นกังานขาย 
(personal selling strategy) การจดัการหน่วยงานขาย (sales force management) 
              4.3 Sales promotion (การส่งเสริมการขาย) หมายถงึ กจิกรรมการส่งเสรมิที่
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพ้นกังานขาย และการใหข้า่วและการประชาสมัพนัธ ์
ซึ่งสามารถกระตุน้ความสนใจทดลองใช ้ หรอืการซือ้โดยลูกคา้ข ัน้สุดทา้ย หรอืบุคคลอื่นใน
ชอ่งทางการส่งเสรมิการขาย ซึง่ม ี 3 รูปแบบ คอื การกระตุน้ผูบ้รโิภค เรยีกวา่การส่งเสรมิการ
ขายทีมุ่่งสู่ผูบ้รโิภค (consumer promotion) ส่วนต่อมา คอื การกระตุน้คนกลาง เรยีกวา่ การ
ส่งเสรมิการขายทีมุ่่งสู่คนกลาง (trade promotion) ประการสุดทา้ยเป็นการกระตุน้พนกังานขาย 
เรยีกวา่การส่งเสรมิการขายทีมุ่่งสู่พนกังานขาย(salesforcepromotion) 
                 4.4 Publicity and public relation (การให้ข่าวและการประชาสมัพนัธ)์ การ
ใหข้า่วเป็นการเสนอความคดิเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ม่ตอ้งมกีารจ่ายเงนิ ส่วนการ
ประชาสมัพนัธ ์ หมายถงึ ความพยายามทีม่กีารวางแผนโดยองคก์รหนึ่งเพื่อสรา้งทศันคตทิีด่ตี่อ
องคก์ารใหเ้กดิกบักลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึง่การใหข้า่วเป็นกจิกรรมหนึ่งของการประชาสมัพนัธ ์
 4.5 Direct marketing (การตลาดทางตรง หรือ direct response marketing) 
และการตลาดเช่ือมตรง (online marketing) เป็นการตดิตอ่สือ่สารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อให้
เกดิการตอบสนอง (response) โดยตรง หรอืหมายถงึวธิกีารต่าง ๆ ทีน่กัการตลาดใชส้่งเสรมิ
ผลติภณัฑโ์ดยตรงกบัผูซ้ื้อ และท าใหเ้กดิการตอบสนองในทนัท ี ประกอบดว้ย การขายทาง
โทรศพัท ์ การขายโดยใชจ้ดหมายตรง การขายโดยใชแ้คต็ตาลอ็ก การขายทางโทรทศัน์ วทิยุ 
หรอืหนงัสอืพมิพ ์ซึ่งจูงใจใหลู้กคา้มกีจิกรรมการตอบสนอง เชน่ ใชคู้ปองแลกซื้อ 

5. People (บุคลากร) โดยจะมองในส่วนของพนกังานในทุกๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็นการ
พูดจา มารยาท การแต่งกาย ฯลฯ 

6. Process (กระบวนการ/การให้บริการ) ซึ่งจะเกีย่วขอ้งกบักระบวนการผลติของ
ธุรกจิบรกิาร ซึ่งกค็อื กระบวนการ/ข ัน้ตอน/ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ โดยค านึงถงึ
ความพงึพอใจสูงสดุของลูกคา้  
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7. Physical Evidence (ลกัษณะทางกายภาพ/ภายนอก) ปจัจยัจะเกีย่วขอ้งกบัส่วนที่
สมัผสั/จบัตอ้งไดข้องการใหบ้รกิารและสิง่แวดลอ้มต่างๆ ของพืน้ทีใ่หบ้รกิาร ซึ่งจะมผีลต่อความ
ประทับใจของลูกค้า เช่น การมีป้ายโฆษณาติดอยู่หน้าร้านในต าแหน่งที่โดดเด่น ฯลฯ 
          ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทัง้ 7 ด้าน มคีวามส าคญัที่ช่วยสนับสนุนให้
ผูผ้ลติสนิคา้ประสบความส าเรจ็ในการจ าหน่ายสนิคา้ทีผ่ลติขึน้ โดยหากขาดปจัจยัดา้นใดไปแลว้
จะท าใหส้นิคา้นัน้ดอ้ยกวา่หรอืเสยีเปรยีบคู่แขง่ขนัทีม่เีป็นจ านวนมากในทอ้งตลาดทีป่จัจุบนัต่าง
ใชก้ลยุทธ์ในการแข่งขนัทุกทางทัง้ในส่วนการพฒันาผลติภณัฑ์ให้น่าสนใจอยู่เสมอ การปรบั
ราคาและขอ้เสนอเพื่อกระตุน้ผูซ้ื้อ การจดัหาชอ่งทางจ าหน่ายกระจายสนิค้าเพื่อผูบ้รโิภคซื้อหา
ไดส้ะดวกและง่ายทีสุ่ด ตลอดจนจดัโปรแกรมส่งเสรมิการตลาด และกจิกรรมต่าง ๆ ทัง้นี้เพื่อให้
สนิค้าของตนเป็นสินค้าที่ถูกผูซ้ื้อเลอืกก่อนและน าไปสู่การเป็นลูกค้าประจ าส่งผลต่อการค้าที่
ย ัง่ยนืในอนาคต  
 
ส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกคา้ประกอบดว้ย 
  1. Customer Value  (คุณค่าทีลู่กคา้จะไดร้บั)  
          2. Cost to Customer (ตน้ทุน)  
 3. Convenience (ความสะดวก)  
 4. Communication (การตดิต่อสือ่สาร)  
 5. Caring (การดูแลเอาใจใส่)  
 6. Completion (ความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ) 
 7. Comfort (ความสบาย)  
 
 ส่วนประสมทางการตลาดถกูสรา้งขึน้โดยค านงึถงึความจ าเป็น และความตอ้งการ 
(need and want) ของตลาดส่วนต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลุถงึวตัถุประสงคท์างการตลาดของบรษิทั 
และเพื่อตอบสนอง หรอืสรา้งความพงึพอใจ (satisfaction) ใหก้บัผูบ้รโิภคดว้ย 
 
 2.1.5  การวิเคราะหส์ถานการณ์  (Situational Analysis : SWOT) 
           พบิูล ทปีะปาล (2546: 89-92) ไดก้ล่าวถงึ การวเิคราะห์สถานการณ์เป็นความ
พยายามของบรษิทัทีจ่ะตรวจสอบเพื่อทราบจุดแขง็และจุดอ่อนของบรษิทั อนัเป็นปจัจยัภายใน 
รวมทัง้ตรวจสอบเพื่อหาโอกาสและขอ้จ ากดัอนัเป็นปจัจยัภายนอกของบรษิทั และดว้ยเหตุทีก่าร
วเิคราะห์สถานการณ์ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปจัจัย 4 อย่างดังกล่าว ดงันัน้บางครัง้การ
วเิคราะหส์ถานการณ์จงึเรยีกว่า SWOT Analysis การวเิคราะห์สถานการณ์เป็นการหาค าตอบ
ต่อค าถามโดยทัว่ไป 2 ประการ คอื ‚สภาพปจัจุบนัของบรษิทัเป็นอย่างไร (What is the current 
position of the firm?)‛  กบั ‚ทศิทางการด าเนินงานของบรษิทัต่อไปจะมุ่งไปทางไหน (Where 
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does the firm want to be?)‛ ค าถามเหล่านี้จะสามารถตอบได้ด้วยการศกึษาวเิคราะห์จุดแขง็
จุดอ่อนของบรษิทั โดยการเปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่ขนั และตรวจสอบสภาพแวดลอ้มภายนอก เพื่อ
หาโอกาสและอุปสรรค ส าหรบัความหมายของ ‚จุดแขง็-จุดอ่อน-โอกาส และอุปสรรค‛ อธบิายได้
ดงันี้ 

1. จดุแขง็ (Strengths) หมายถงึ ขอได้เปรยีบของบรษิทัเหนือคู่แข่งขนัที่บรษิทัสามารถ
น ามาใชใ้นการด าเนินงานธุรกจิในตลาดและอุตสาหกรรมนัน้ ไดแ้ก่สิง่ต่างๆ ต่อไปนี้ 

1.1.  มทีมีงานบรหิารทีเ่ชีย่วชาญ มปีระสบการณ์สูง และมวีสิยัทศัน์ทีก่วา้งไกล 
1.2.  มคีวามรูเ้กีย่วกบัอุตสาหกรรม และลูกคา้เป็นอย่างด ี
1.3.  มสี่วนครอบตลาดสูง เป็นผูน้ าตลาด 
1.4.  มฐีานะทางการเงนิทีม่ ัน่คง เพื่อสรา้งความเจรญิเตบิโตใหก้บัธุรกจิ 
1.5.  มคีวามสามารถในการแขง่ขนัดา้นราคาด ี
1.6.  ประสบการณ์ดา้นการขายสูง 
1.7.  มชีอ่งทางจดัจ าหน่ายกวา้งและมัน่คง 
1.8.  มรีูปแบบผลติภณัฑท์ีล่อกเลยีนแบบไดย้าก 
1.9.  มชีือ่เสยีงด ีเป็นทีค่รองใจลูกคา้มานาน 

1.10. มพีนกังานทีซ่ื้อสตัย ์และจงรกัภกัด ี
1.11. มกีารบรหิารบุคลากรทีด่ ี
1.12. มคีวามแขง็แกร่งดา้นการโฆษณา และการส่งเสรมิการตลาด 
1.13. มชีือ่เสยีงดา้นการบรกิารลกูคา้ทีด่ ี
1.14. มคีวามไดเ้ปรยีบดา้นตน้ทนุ 
2. จดุอ่อน (Weaknesses) หมายถงึ สิง่ทีบ่รษิทัยงัขาดหรอืมแีต่ดอ้ยกวา่คู่แขง่ขนัหรอือยู่

ในสภาพทีเ่สยีเปรยีบ อนัเป็นปญัหาหรอือุปสรรคในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ 
2.1.  การขาดทรพัยากรดา้นการเงนิ 
2.2.  การขาดประสบการณ์ดา้นการบรหิารในอุตสาหกรรมนัน้ 
2.3.  ส่วนแบ่งการตลาดน้อยกวา่ 
2.4.  เครื่องมอืดา้นการผลติมคีุณภาพดอ้ยกวา่ 
2.5.  ชือ่เสยีงไม่ม ีเพราะเป็นบรษิทัใหม ่
2.6.  พนกังานไม่จงรกัภกัด ีไม่ซื่อสตัย ์
2.7.  มแีหล่งวตัถุดบิจ ากดั และขึน้อยูก่บัฤดูกาล 
2.8.  มเีครื่องจกัรไม่ทนัสมยั และอายกุารใชง้านนาน 
2.9.  วฒันธรรมของบรษิทัไม่เอือ้อ านวย 
2.10. โครงสรา้งขององคก์รใหญ่ และเชือ่งชา้เกนิไป 
2.11. ผูบ้รหิารไม่มวีสิยัทศัน์ 
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2.12. เป็นธุรกจิทีต่อ้งใชแ้รงงานคนเป็นหลกั 
2.13. ใชร้ะบบครอบครวัในการบรหิารงาน 
2.14. ภาพลกัษณ์ของบรษิทัไม่ด ี
2.15. ทศิทางกลยุทธไ์ม่ชดัเจน 
2.16. มสีิง่อ านวยความสะดวกดา้นต่างๆ ทีล่่าสมยั 
2.17. มตีน้ทุนตอ่หน่วยสูงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่ขนั 

 
3. โอกาส (Opportunities) หมายถงึ ปจัจยัหรอืสถานการณ์ภายนอก ที่มสี่วนช่วยให้

บรษิทัสามารถใชค้วามพยายามเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้หรอืมากกวา่ทีมุ่่งหวงั
ไวอ้ย่างมาก โอกาสของบรษิทัทีเ่ป็นไปได ้(Potential company opportunities) ไดแ้ก่ 

3.1.  การเพิม่บรกิารใหก้บักลุ่มลกูคา้มากขึน้ หรอืขยายเขา้สู่ตลาดใหม่ 
3.2.  การขยายสายผลติภณัฑเ์พิม่ขึน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกค้าที่

มขีอบเขตกวา้งขึน้ 
3.3.  การน าความรูค้วามช านาญ หรอืความรูท้างดา้นเทคโนโลยขีองบรษิทัมาใชเ้พื่อ

พฒันาผลติภณัฑใ์หม่ หรอืธุรกจิใหม่ 
3.4.  การเปิดเกมสเ์พือ่ชว่งชงิส่วนแบ่งตลาดจากคู่แขง่ขนั 
3.5.  ความสามารถในการเจรญิเตบิโตไดอ้ย่างรวดเรว็ ในสภาวะทีค่วามตอ้งการชอง

ตลาดเพิม่ขึน้มาก 
3.6.  การเลกิการกดีกนัทางการคา้ ในตลาดต่างประเทศทีน่่าสนใจ 
3.7.  การซื้อกจิการ (Acquisition) ของบรษิทัคู่แขง่ 
3.8.  การเป็นพนัธมิตร (Alliances) หรือการเข้าร่วมลงทุน (Joint ventures) ของ

ธุรกจิซึ่งท าให้การครอบคลุมตลาดของบรษิัท และขดีความสามารถทางการแข่งขนั
ขยายตวัมากขึน้ 

3.9.  การเปิดตวัเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้ เอามาใชป้ระโยชน์ก่อนคู่แขง่ขนั 
3.10. การเปิดตวัทางการตลาดเพื่อขยายชือ่ตราผลติภณัฑ ์หรอืชือ่เสยีงของบรษิทัให้

กวา้งขวางในทอ้งทีใ่หม่ๆ 
 

4. อปุสรรคหรือภยัคกุคาม (Threats) หมายถงึ ปจัจยัภายนอกซึ่งอาจมผีลกระทบท าให้
บริษัทประสบความล้มเหลว ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ที่วางไว้ ส าหรบัอุปสรรคหรือภัย
คุกคามภายนอกที่อาจเกิดขึน้ได้ (Potential external threats) ซึ่งจะมผีลกระทบต่อ
สวสัดภิาพของบรษิทั ไดแ้ก่ 

4.1. ความเป็นไปไดท้ีคู่่แขง่ใหม่ทีม่พีลงัจะเขา้มาเป็นคู่แขง่ในอนาคต 
4.2. การเกดิสนิคา้ทดแทน ท าใหสู้ญเสยียอดขายไป (Loss of sales) 
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4.3. การเจรญิเตบิโตของตลาด มอีตัราชะลอตวัลง (Slowndown) 
4.4. การเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นผลรอ้ย ดา้นอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
4.5. การออกกฎระเบยีบต่างๆ ขึน้ใหม่ท าใหต้อ้งเสยีค่าใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ 
4.6. ความออ่นแอจอ่การเกดิภาวะซบเซาของธุรกจิ (Recession) และวฏัจกัรธุรกจิ 

(Business cycle) 
4.7. อ านาจตอ่รอง (Bargaining power) ของลูกคา้หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดบิ (Supplier) มี

มากขึน้ 
4.8. การเปลีย่นแปลงดา้นความตอ้งการ และรสนิยมของผูซ้ื้อผลติภณัฑใ์นอุตสาหกรรม 
4.9. การเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นผลรอ้ย ทางดา้นประชากรศาสตรค์วามอ่อนแอดา้นพลงัผลกัดนั

ของอุตสาหกรรม 
 
 2.1.6  ทฤษฎีการก าหนดกลยทุธโ์ดย  TOWS  Matrix 
 อนิวชั แก้วจ านง (2551: 107-109)  การวเิคราะห์โดยใชเ้ทคนิคที่เรยีกว่า TOWS 
Matrix หรือที่เป็นค าเรียกอีกด้านหนึ่งของ SWOT เป็นเทคนิคที่น ามาใช้ในกระบวนการ
วเิคราะห์เพื่อก าหนดกลยุทธ์ที่เรยีกว่า “การจบัคู่” (Matching)” เป็นการแสดงให้เหน็ว่าปจัจยั
ภายนอกทีเ่ป็นโอกาสและอุปสรรคทีอ่งคก์ารเผชญิเมื่อน ามาจบัคู่ใหส้อดคลอ้งกบัปจัจยัภายในที่
เป็นจุดแขง็และจุดอ่อนแลว้องคก์ารควรเลอืกใชก้ลยุทธอ์ย่างไร  
 
 การวเิคราะห์ TOWS Matrix จดัท าโดย 1) ให้ 1 ช่องเป็นช่องที่บอกที่มาของปจัจยั
ภายในและปจัจยัภายนอก 2) ปจัจยัหลกั 4 ชอ่งไดแ้ก่ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  3) 
ช่องกลยุทธ์ 4 ช่องเป็นช่องที่เกิดจากการรวมปจัจัยสภาพแวดล้อมภายในและปจัจัย
สภาพแวดลอ้มภายนอกท าใหไ้ดช้อ่งทีช่ ือ่วา่ ชอ่ง SO WO ST และ ST ทัง้นี้ขอ้มูลทัง้หมดที่ได้
จากการวเิคราะหส์ามารถน าไปใชใ้นการก าหนดกลยุทธร์ะดบัองคก์ารทีเ่หมาะสมต่อไป 
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ตารางท่ี 2.1 การวเิคราะหแ์บบ TOWS Matrix 
 
                       ปัจจยัภายใน 
ปัจจยัภายนอก 

จดุแขง็(S) จดุอ่อน(W) 

โอกาส(O) SO  
ใช้จุ ดแข็ง เพื่ อสร้ า งความ
ไดเ้ปรยีบจากโอกาส 

WO 
เ อ า ช น ะ จุ ด อ่ อ น โ ด ย ใ ช้
ประโยชน์จากโอกาส 

อปุสรรค(T) ST 
ใชจุ้ดแขง็ใหเ้ป็นประโยชน์โดย
หลีกหนี /ลดอุ ปสรรคหรือ
ขอ้จ ากดั 

WT 
ล ด /ห ลี ก ห นี จุ ด อ่ อ น แ ล ะ
อุปสรรค/ขอ้จ ากดั 

 
 จากภาพแสดงการวเิคราะห์แบบ TOWS Matrix ซึ่งก าหนดช่องกลยุทธ์ 4 ช่องได้แก่ 
SO ชอ่ง WO ชอ่ง ST และชอ่ง WT โดยแต่ละชอ่งจะมคีวามหมายดงันี้ 
 

1. ช่อง SO (Strengths and Opportunities) เป็นการด าเนินงานขององค์การหรอืหน่วย
ธุรกจิโดยใชจุ้ดแขง็ที่มอียู่เพื่อสร้างความได้เปรยีบจากโอกาสที่เอื้ออ านวยให้องค์การ
ควรก าหนดกลยุทธร์ะดบัองคก์ารทีเ่หมาะสมเพื่อน ามาใชใ้นการจดัการ 

2. ช่อง WO (Weaknesses and Opportunities) เป็นการใชค้วามพยายามเพื่อปรบัปรุง
และเอาชนะจุดอ่อนด้วยการแสวงหาหรือใช้ประโยชน์จากโอกาสขององค์กรที่ม ี
สถานการณ์เชน่นี้เกดิขึน้เมื่อองคก์ารพบวา่มโีอกาสทีด่เีกดิขึน้จากภายนอกแต่องค์การ
มจีุดอ่อนภายในไม่สามารถทีน่ าโอกาสที่เกดิขึน้มาใชป้ระโยชน์ได้อย่างเตม็ที่ องค์การ
จงึควรก าหนดกลยุทธร์ะดบัหน้าทีท่ีเ่หมาะสมเพื่อน ามาใชใ้นการจดัการ 

3. ช่อง ST (Strengths and Threats) เป็นการใชจุ้ดแขง็ขององค์การเพื่อหลกีเลี่ยงหรอื
ลดผลกระทบจากอุปสรรคหรือภยัคุกคามจากภายนอก องค์การควรก าหนดกลยุทธ์
ระดบัหน้าที่และกลยุทธ์ระดบัธุรกจิที่เหมาะสมเพื่อน ามาใชใ้นการจดัการและสามารถ
น าไปสู่ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัทางธุรกจิต่อไป 

4. ช่อง WT (Weaknesses and Threats) เป็นยุทธวธิีป้องกนัตวัขององค์การโดยลด
จุดอ่อนหรอืการสูญเสยีให้เหลือน้อยที่สุดและหลีกเลี่ยงอุปสรรคหรอืภยัคุกคามที่อาจ
เกดิขึน้ไดอ้งคก์ารควรก าหนดกลยุทธร์ะดบัธุรกจิทีเ่หมาะสมเพื่อน าไปใชใ้นการจดัการ 
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กล่าวโดยสรุป การวเิคราะห์ TOWS Matrix จะมปีระโยชน์สูงสุดแก่องค์การท าให้
องค์การสามารถก าหนดกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ระดบัองค์การ กลยุทธ์
ระดบัธุรกจิและกลยุทธร์ะดบัหน้าที่ 

 
       2.2  การจดัการการตลาด  และกลยทุธก์ารตลาด 

 การจดัการการตลาด 
 2.2.1  แนวคิดด้านผูบ้ริโภค และทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 มคีวามหมายกวา้งๆ วา่หมายถงึการศกึษาถงึการแสดงออกของคนในฐานะผูบ้ริโภค ที่
เกีย่วขอ้งกบักจิกรรมต่างๆ สาระส าคญัของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดงักล่าว จะอยู่ที่กจิกรรมหลกั 3 
ประการคอื 
 1.การจดัหา (Obtaining) 
 หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆที่คนทัว่ ๆ ไปจนน าไปสู่การซื้อหรือได้มาซึ่งรับสินค้าและ
บรกิารมาใช ้กจิกรรมนับตัง้แต่การแสวงหาขอ้มูลเกี่ยวกบัสนิค้าและบรกิารใดใด ซึ่งรวมไปถงึ
การเปรยีบเทยีบสนิคา้และบรกิารแต่ละชนิด จนถงึการตกลงใจซื้อ ทัง้นี้นักวเิคราะห์พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคจะตอ้งสนใจและพจิารณาดว้ยพฤตกิรรมอย่างไร 
 2.การบริโภค (Consuming) 
 หมายถงึการตดิตามดูว่าผูบ้รโิภคนัน้ท าการใชส้ินค้าหรอืบรกิารนั ้นๆ ที่ไหน อย่างไร 
ภายใต้สถานการณ์อย่างไร รวมตลอดไปถึงการดูด้วยว่า การใชส้ินค้านัน้ท าไปเพื่อความสุข
อย่างครบเครื่องสมบูรณ์แบบ หรอืเพยีงเพื่อความตอ้งการขัน้พืน้ฐานเท่านัน้  
 3.การก าจดัหรือท้ิง (Disposing) 
 หมายถึงการติดตามดูว่า ผู้บริโภคใชส้ิ้นค้าหรอืบรกิาร และหีบห่อของสินค้าหมดไป
อย่างไร โดยติดตามดูพฤตกิรรมผูบ้รโิภคที่ด าเนินไป และที่กระทบต่อสภาพแวดล้อมรอบตวั
ดว้ย รวมไปถงึการด าเนินการโดยวธิอีื่นและกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีใ่ชแ้ลว้ 
 ความส าเรจ็ขององคก์รธุรกจินัน้นอกจากตอ้งการสมัฤทธิผ์ลด้านยอดขายและก าไรแล้ว
สิง่ส าคญัยิง่  คอื  การบรรลุความพงึพอใจของลูกคา้  อนัหมายถงึ  ความรูส้กึที่ลูกค้าแสดงออก
ถงึความยนิด ี ความอิม่เอมใจจากการใชผ้ลติภณัฑ์หรอืบรกิารที่ได้รบั   ในการบรหิารองค์กร
เพื่อให้ลูกค้าเกดิความพงึพอใจนัน้  เบื้องต้นต้องเขา้ใจถงึปจัจยัที่มผีลต่อความพงึพอใจ  อนั
ได้แก่  การเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงจากมุมมองของลูกค้า  (Customer  
Insight) 
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โดยปกตแิลว้ลูกค้าจะประเมนิคุณค่าจากอตัราส่วนของผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รบัเมื่อเทยีบกบั
ตน้ทุนทัง้หมดทีจ่่ายไป 
 
  คุณค่า    = ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 
     ตน้ทุนทีจ่่ายไป 
 
 ดงันัน้  องคก์ารตลาดสามารถทีจ่ะเพิม่คุณค่าเพิม่สรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ใน  2  
แนวทาง คอื 
1)  การเพิม่คุณประโยชน์ใหแ้ก่ลกูคา้มากขึน้   
2)  การลดตน้ทุนใหล้กูคา้ 
 รศ. ดร. กุณฑล ีรื่นรมย์ (2537 :119) องค์กรพงึใชแ้นวคดิของการควบคุมคุณภาพทัว่
ทัง้องคก์ร  (TQM) โดยผา่นห่วงโซ่แห่งคุณค่าใหลู้กคา้ใน  3  ข ัน้ตอน  อนัไดแ้ก่ 
 
1) การก าหนดคณุค่า  (Defining  Value) 
 หมายถึง  ศกึษาวเิคราะห์และจ าแนกความต้องการของลูกค้าว่าต้องการสินค้าหรือ
บรกิาร 
ทีเ่อือ้ประโยชน์หรอืสนองความต้องการในประเดน็ใดบ้าง  อาท ิ ความคงทน  ความปลอดภยั  
ความสวยงาม  ความประหยดัคุ้มค่า  ฯลฯ  ด้วยคุณลกัษณะพเิศษอย่างไร  ในระดบัมากน้อย
เพยีงใด 
2) การพฒันาคณุ  (Developing  Value) 
 หมายถงึ  กจิกรรมในการพฒันาสนิคา้หรอืบรกิารตามที่ลูกค้าต้องการด้วยคุณลกัษณะ
ต่างๆ  พรอ้มกบัการตัง้ราคาทีม่คีวามโปร่งใส  สรา้งความคุม้ค่าใหแ้ก่ลูกคา้ 
3)  การส่งมอบคณุค่า  (Delivering  Value) 
 หมายถึง  กิจกรรมและหน้าที่ในการจัดส่ง  ล าเลียง  เก็บรักษาสินค้า  รวมทัง้
กระบวนการใน 
การสื่อข่าวสารด้วยวิธีต่างๆ  เช่น  โฆษณา  ประชาสมัพนัธ์  ส่งเสริมการขาย  การจดัตก
แต่งหน้าร้าน  การใชพ้นักงานขาย  เป็นต้น  เพื่อเขา้ถงึลูกค้า เป้าหมาย  รวมทัง้กจิกรรมการ
บรกิารหลงัการขายและการบัประกนั  ซึ่งลว้นแต่เป็นส่วนทเีสรมิคุณค่าในขัน้ตอนนี้ 
รศ.เพลนิทพิย ์โกเมศโสภา (2550 : 134) องคก์รธุรกจิทัโ่ลกลว้นแตใหค้วามส าคญักบัการ
ปรบัปรุงคุณภาพในทุกระบบ และทุกข ัน้ตอนของการ 
แหล่งขอ้มูล  : cdn.learners.in.th/assets/media/files/000/.../original_chapter2b.doc?... 
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-  ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 พฤติกรรมผู้บริโภค  เป็นการศกึษาถงึการตดัสนิใจซื้อสนิค้าและบรกิารของผูบ้รโิภค
แต่ละคน แต่ละกลุ่ม ว่าใชเ้หตุผลอะไรเป็นเครื่องตดัสนิใจในการแสวงหาสนิค้ามาสนองความ
ตอ้งการ และไดร้บัความพงึพอใจมากทีสุ่ด  
 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค แบ่งออกเป็น 2 ทฤษฎทีฤษฎีอรรถประโยชน์ เป็นทฤษฎี
ที่ศกึษาประโยชน์ทางเศรษฐกจิที่ผูบ้รโิภคจะได้รบัจากการบรโิภค  โดยศกึษาความพอใจของ
ผูบ้รโิภคทีเ่กดิจากการบรโิภคสนิค้าและบรกิารสิง่ใดสิง่หนึ่ง ในระยะเวลาหนึ่ง โดยตัง้สมมุตใิน
การวดัความพงึพอใจออกมาเป็นตวัเลข   ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากนั  เป็นทฤษฎีที่อธบิาย
ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคดว้ยการเปรยีบเทยีบความพอใจ แทนทีจ่ะเป็นการวดัความพงึพอใจ
ออกมาเป็นตวัเลข กล่าวคอื ผูบ้ริโภคสามารถบอกได้แต่เพยีงว่าชอบสนิค้าหรอืบรกิารนัน้ ๆ 
มากกว่า น้อยกว่าหรอืเท่ากบัสนิค้าหรือบรกิารชนิดอื่นๆ โดยไม่สามารถระบุความแตกต่าง
ออกมาเป็นตวัเลขได้ 
 พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การแสดงออกทัง้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การค้นหาข้อมูล 
(Searching), การซื้อ (Purchasing), การใช ้(Using), การประเมนิผลหลงัซื้อ (Evaluating) และ 
การทิง้ (Displosing) สนิคา้และบรกิาร ทีผู่บ้รโิภคพงึพอใจและมคีวามตอ้งการ 
-  ทฤษฎีความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 
 ความพึงพอใจของลูกค้าจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกภายหลงัการซื้อ (Post Purchase 
Feeling) และการใชผ้ลติภณัฑ์ไปแล้ว ความพงึพอใจของลูกค้านัน้จะขึน้อยู่กบัการรบัรู้ต่อการ
ปฎิบัติงานของผลิตภัณฑ์ ถ้าการรับรู้ต่อการปฎิบัติงานของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามที่ลูกค้า
คาดหวงั (Expectation) แสดงว่ามคีวามพงึพอใจแต่ถ้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวงัแสดงว่าไม่พงึ
พอใจ 
 
ความหมายของผูบ้ริโภค 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2535: 54) ได้กล่าวว่า ผูบ้รโิภค หรอืผูบ้รโิภคคนสุดท้าย หมายถงึ 
ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์หรอืบรกิารข ัน้สุดท้าย หรืออาจหมายถงึ ผูท้ี่ซื้อสนิค้าไปเพื่อใชส้่วนตวั และ
ครอบครวั หรอืการใชข้ ัน้สุดทา้ยส าหรบัตลาดสนิคา้บรโิภค 

เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 30) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ผูบ้รโิภค หมายถงึ ผูท้ีม่คีวามตอ้งการ
ซื้อมอี านาจซื้อ ท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการซื้อ และพฤตกิรรมการใช ้

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 7) ไดก้ล่าววา่ ผูบ้รโิภค คอื บุคคลต่างๆ ทีม่คีวามสามารถใน
การซื้อ หรอืทุกคนทีม่เีงนิ 
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โดยสรุป ผูบ้รโิภค หมายถงึ คนทีม่คีวามสามารถในการซื้อ และมคีวามเตม็ใจซื้อสนิค้า
นัน้ๆโดยอาจน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวั หรอืเพื่อขายต่อ หรอืใชใ้นการผลติเพื่อขายต่อไปก็
ได ้

ตลาดผูบ้ริโภค หมายถึง ผู้ซื้อทัง้หมดในปจัจุบนัรวมทัง้ผู้ซื้อที่คาดหวงัในอนาคต 
(Potential Buyer) ที่จะซื้อผลติภณัฑ์และบริการของบริษทั เพื่อน าไปใช้ส่วนตวัหรือใช้ใน
ครวัเรอืน เชน่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การเดนิทาง และ บา้น เป็นตน้ เนื่องจากตลาดผูบ้รโิภคเป็น
ตลาดทีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อบรษิทั การบรหิารงานการตลาดที่มปีระสทิธภิาพ โดยยดึหลกั
ปรชัญาหรอืแนวความคดิมุ่งการตลาด เพื่อใหเ้กดิผลทีด่นีัน้ นกัการตลาดจงึจ าเป็นจะต้องศกึษา
ตลาดที่จะเลอืกเป็นตลาดเป้าหมายนัน้อย่างถ่องแท้ ทัง้นี้เพื่อที่จะได้ท าการวางแผนการจดั
โปรแกรมการตลาดเพื่อตอบสนองใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาดนัน้อย่างเหมาะสม (พบิูล ที
ปะปาล. 2543: 107) 
 
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ยุทธยา ธรรมเจรญิ (2530: 2) ได้ให้ค าจ ากดัความว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ 
กจิกรรมและขบวนการตดัสนิใจของบุคคลในอนัทีจ่ะประเมนิผลและให้ได้มาซึ่งการใชส้นิค้าและ
บรกิาร 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ ปฏกิริยิาของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดร้บัและใช้ 
สนิคา้และบรกิารทางเศรษฐกจิ รวมทัง้กระบวนการต่างๆ ของการตดัสนิใจซึ่งเกดิก่อน และเป็น
ตวัก าหนดปฏกิริยิาต่างๆ เหล่านัน้ (Kotler, Philip and Gary Armsrong. (1996). เรยีบเรยีง
โดย วารุณ ีตนัตวิงศว์าณชิ และคณะ. (2545: 160-163) 

Schiffman and Kanuk. (1994: 7) ได้กล่าวว่าพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็น พฤตกิรรมซึ่ง
บุคคลท าการคน้หา การซื้อ การใช ้การประเมนิผล และการใชจ้่าย ในผลติภณัฑแ์ละบรกิาร โดย
คาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา 

Engel, Blackwell and Miniard. (1993: 5) ไดก้ล่าวเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค วา่เป็น 
กระบวนการตดัสนิใจและลกัษณะกจิกรรมของแต่ละบุคคลเมื่อท าการประเมนิผล การจดัหา การ
ใชแ้ละ การใชจ้่ายเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิาร 
 Assael, H. (2004) ไดก้ล่าววา่พฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื การแสดงออกทัง้ 5 องคป์ระกอบ 
ได้แก่ การค้นหาขอ้มูล (Searching), การซื้อ (Purchasing), การใช ้(Using), การประเมนิผล
หลงัซื้อ (Evaluating) และ การทิ้ง (Displosing) สนิค้าและบรกิาร ที่ผู้บริโภคพึงพอใจและมี
ความตอ้งการ 
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โมเดลพฤติกรมผูบ้ริโภค 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2541: 128) โมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นการศกึษาถงึเหตุ

จูงใจทีท่ าใหเ้กดิการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ โดยเริม่ตน้จากการเกดิสิง่กระตุน้ (Stimulus) ทีท่ าให้
เกดิความตอ้งการ จากนัน้สิง่กระตุน้จะผา่นเขา้มาในความรู้สกึของผูซ้ื้อ ซึ่งผูผ้ลติหรอืผูข้ายไม่
สามารถคาดคะเนได ้ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ื้อจะไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะต่างๆ ของผูซ้ื้อ หรอื
การตดัสนิใจของผูซ้ื้อ จุดเริม่ต้นของโมเดลนี้อยู่ที่มสีิง่กระตุ้น (Stimulus) ให้เกดิความต้องการ
ก่อน แลว้ท าใหเ้กดิการตอบสนอง ดงันี้โมเดลนี้จงึอาจเรยีกวา่ S-R Theory 
 

 
 

ภาพท่ี 2.4 โมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภค S-R Theory 
ทีม่า: ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. 2541: 128 

 
S-R Theory เป็นทฤษฎีที่ศกึษาเกี่ยวกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค โดยแบ่งเป็นส่วนที่

เกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรม ดงันี้ 
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1. ส่ิงกระตุ้น (Stimulus) สิง่กระตุ้นนี้อาจเกดิขึน้เองจากภายนอกร่างกาย (Inside 
stimulus)และสิง่กระตุ้นจากภายนอก (Outside stimulus) นักการตลาดจะต้องสนใจและจดัสิง่
กระตุน้ภายนอกเพื่อผูบ้รโิภคเกดิความต้องการผลติภณัฑ์ สิง่กระตุ้นถอืว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกดิ
การซื้อสนิค้า (Buying motive) ซึ่งอาจใชเ้หตุจูงใจซื้อ ด้านเหตุผล และให้เหตุจูงใจซื้อด้าน
จติวทิยา (อารมณ์) กไ็ด ้สิง่กระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วนคอื 
1.1 ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็นสิง่กระตุน้ทีน่กัการตลาดสามารถ 
ควบคุมและต้องจดัให้มขี ึ้น เป็นสิง่กระตุ้นที่เกี่ยวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 
mix) ซึ่งประกอบดว้ย 

1.1.1 สิง่กระตุ้นด้านผลติภณัฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลติภณัฑ์ให้สวยงาม เพื่อ
กระตุน้ ความตอ้งการ 

1.1.2 สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกบั
ผลติภณัฑ ์โดยพจิารณาลูกคา้เป้าหมาย 

1.1.3 สิง่กระตุ้นด้านการจดัช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution or Place) เช่น จดั
จ าหน่ายผลติภณัฑใ์หท้ัว่ถงึเพื่อใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้รโิภค ถอืวา่เป็นการกระตุ้นความต้องการ
ซื้อ 

1.1.4 สิง่กระตุน้ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เชน่ การโฆษณาสม ่าเสมอการ
ใชค้วามพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบั
บุคคลทัว่ไปเหล่านี้ถอืวา่เป็นสิง่กระตุน้ความตอ้งการซื้อ 
1.2 ส่ิงกระตุ้นอ่ืนๆ (Other stimulus) เป็นสิง่กระตุ้นความต้องการผูบ้รโิภคที่อยู่ภายนอก
องคก์ร ซึ่งบรษิทัควบคุมไม่ได ้สิง่กระตุน้เหล่านี้ไดแ้ก่ 

1.2.1 สิง่กระตุ้นทางเศรษฐกจิ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกจิ รายได้ของผูบ้รโิภค
เหล่านี้มตี่ออทิธพิลต่อความตอ้งการของบุคคล 

1.2.2 สิง่กระตุน้ทางเทคโนโลย ี(Technological) เช่น เทคโนโลยใีหม่ด้านฝากถอนเงนิ
อตัโนมตั ิสามารถกระตุน้ความตอ้งการใหใ้ชบ้รกิารของธนาคารมากขึน้ 

1.2.3 สิง่กระตุน้ทางกฎหมายและการเมอืง (Law and political) เชน่ กฎหมายเพิม่หรอื
ลดภาษสีนิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง จะมอีทิธพิลต่อการเพิม่หรอืลดความตอ้งการของผูซ้ื้อ 

2. กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือ (Buyer’s black box) ความรู้สกึนึกคดิ
ของผูซ้ื้อเปรยีบเสมอืนกล่องด า ซึ่งผูผ้ลติหรอืผูข้ายได้สามารถทราบได้ จงึต้องพยายามค้นหา
ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ื้อ ซึ่งความรู้สกึนึกคดิของผูซ้ื้อได้รบัอทิธพิลจากลกัษณะของผูซ้ื้อ  และ
กระบวนการตดัสนิใจของผูซ้ื้อ 
2.1 ลกัษณะของผู้ซ้ือ (Buyer’s characteristics) ลกัษณะของผูซ้ื้อมอีทิธพิลจากปจัจยัต่างๆ 
คอืปจัจยัด้านวฒันธรรม ปจัจยัด้านสงัคม ปจัจยัส่วนบุคคล และปจัจยัด้านจติวทิยา ซึ่ง
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รายละเอยีดในแต่ละลกัษณะในแต่ละลกัษณะจะกล่าวถงึในหวัขอ้ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค 
2.2 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค (Buyer’s decision process) ประกอบด้วย 
ข ัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ (ปญัหา) การคน้หาขอ้มูล การประเมนิผลทางเลอืกการตดัสนิใจ
ซื้อ และพฤตกิรรมภายหลงัการซื้อ 

3. การตอบสนองของผู้ซ้ือ  หรือการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค (Buyer’s 
response) ผูบ้รโิภคจะมกีารตดัสนิใจในประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 
3.1 การเลือกผลิตภณัฑ์ (Product choice) ตวัอย่าง การเลอืกผลิตภณัฑ์อาหารเช้ามี
ทางเลอืกคอืนมสดกล่อง บะหมีส่ าเรจ็รูป ขนมปงั 
3.2 การเลือกตราสินค้า (Brand choice) ตวัอย่าง ผูบ้รโิภคเลอืกนมสดกล่องจะเลอืกยี่ห้อโฟร์
โมส มะล ิฯลฯ 
3.3 การเลือกผู้ขาย (Dealer choice) ตวัอย่าง ผูบ้รโิภคจะเลอืกห้างสรรพสนิค้าหรอืร้านค้า
ใกลบ้า้นรา้นใด 
3.4 การเลือกในเวลาการซ้ือ (Purchase timings) ตวัอย่าง ผูบ้รโิภคจะเลอืกเวลา เช้า
กลางวนั เยน็ ในการซื้อสนิคา้ 
3.5 การเลือกปริมาณซ้ือ (Purchase amount) ตวัอย่าง ผูบ้รโิภคจะเลอืกวา่ซื้อหนึ่งกล่องครึ่ง
โหล หรอืหนึ่งโหล 
 
ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541: 130) การศกึษาทศันคตทิี่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคเพื่อทราบถงึลกัษณะความต้องการของผูบ้รโิภคด้านต่างๆ  และเพื่อจะจดัสิง่กระตุ้น
ทางการตลาดใหเ้หมาะสม เมื่อผูซ้ื้อไดร้บัสิง่กระตุน้ทางการตลาดหรอืสิง่กระตุน้อื่นๆ ผา่นเขา้มา
ในความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ื้อ ซึ่งเปรยีบเสมอืนกล่องด าที่ผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได้ งานของ
ผูข้ายและนักการตลาดกค็ือ ค้นหาว่าลกัษณะของผูซ้ื้อและความรู้สึกนึกคดิได้รบัอิทธพิลสิ่ง
ใดบา้ง การศกึษาลกัษณะผูซ้ื้อและความรูส้กึนึกคดิได้รบัอทิธพิลสิง่ใดบ้าง การศกึษาลกัษณะผู้
ซื้อเป็นเป้าหมายจะมปีระโยชน์ส าหรบันักการตลาด คอื ทราบความต้องการและลกัษณะของ
ลูกคา้ เพื่อทีจ่ะจดัส่วนผสมทางการตลาดต่างๆ กระตุ้นและสนองความต้องการของผูซ้ื้อที่เป็น
เป้าหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ลกัษณะของผูซ้ื้อได้รบัอทิธพิลจากปจัจยัด้านวฒันธรรม ปจัจยัด้านสงัคม ปจัจยัส่วน
บุคคลและปจัจยัทางดา้นจติวทิยา ดงัมรีายละเอยีดดงันี้ 
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1. ปัจจยัทางด้านวฒันธรรม (Culture factors) เป็นสญัลกัษณ์และสิง่ที่มนุษย์สร้าง
ขึน้ โดยเป็นทีย่อมรบัจากรุ่นหนึ่งไปยงัอกีรุ่นหนึ่ง โดยเป็นตวัก าหนดและควบคุมพฤตกิรรมของ
มนุษย์ในสงัคมหนึ่ง ค่านิยมในวฒันธรรมจะก าหนดลกัษณะของสงัคม และก าหนดความ
แตกต่างของสงัคมหนึ่งจากสงัคมอื่น วฒันธรรมเป็นสิง่ก าหนดความตอ้งการ และพฤตกิรรมของ
บุคคลซึ่งนักการตลาดต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรม  และน าลักษณะการ
เปลีย่นแปลงเหล่านัน้ไปใชก้ าหนดโปรแกรมการตลาด 

วฒันธรรมแบ่งออกเป็นวฒันธรรมพื้นฐาน วฒันธรรมย่อย และขัน้ของสงัคม โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 
1.1 วฒันธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็นลกัษณะพื้นฐานของบุคคลในสงัคม เช่น ลกัษณะนิสยั
ของคนไทย ซึ่งเกดิจากการหล่อหลอมพฤตกิรรมของสงัคมไทย ท าให้มลีกัษณะพฤตกิรรมที่
คลา้ยคลงึกนั 
1.2 วฒันธรรมย่อย (Subculture) หมายถึง วฒันธรรมของแต่ละกลุ่มที่มลีกัษณะเฉพาะ
แตกต่างกนัทีม่อียู่ภายในสงัคมขนาดใหญ่และสลบัซบัซ้อน วฒันธรรมย่อยเกดิจากพื้นฐานทาง
ภูมศิาสตร ์และลกัษณะพืน้ฐานของมนุษย์ วฒันธรรมย่อยประกอบด้วย กลุ่มเชือ้ชาต ิ(National 
groups) กลุ่มศาสนา (Religious groups) กลุ่มสผีวิ (Racial groups) พื้นฐานทางภูมศิาสตร์ 
(Geographical areas) หรอืท้องถิน่ (Region) กลุ่มอาชพี (Occupational) กลุ่มย่อยด้านอายุ 
(Age) กลุ่มย่อยดา้นเพศ (Sex) 
1.3 ชัน้ของสงัคม (Social class) หมายถงึ การแบ่งสมาชกิของสงัคมออกเป็นระดบัฐานะที่
แตกต่างกนั โดยทีส่มาชกิในแต่ละชัน้สงัคมจะมสีถานะอย่างเดยีวกนั และสมาชกิในชัน้สงัคมที่
แตกต่างกันจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน  การแบ่งชัน้ทางสงัคมโดยทัว่ไปถือเกณฑ์รายได ้
ทรพัยส์นิ หรอือาชพี ชัน้ทางสงัคมเป็นอกีปจัจยัหนึ่งทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภค 
แต่ละสงัคมจะมลีกัษณะค่านิยมและพฤตกิรรมการบรโิภคเฉพาะอย่าง ชัน้ของสงัคมมปีระโยชน์
มากส าหรบัการแบ่งส่วนตลาดสินค้า การก าหนดการโฆษณา การให้บรหิาร และกจิกรรม
ทางการตลาดต่างๆ แต่ละชัน้ของสงัคมจะแสดงความแตกต่างกนัในด้านการตดัสินใจซื้อ
ผลติภณัฑแ์ละการบรโิภคผลติภณัฑ์ 

2. ปัจจยัด้านสงัคม (Social factors) เป็นปจัจยัที่เกี่ยวขอ้งในชวีติประจ าวนั และมี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อ ลกัษณะทางสงัคมประกอบด้วยกลุ่มอ้างองิ ครอบครวั บทบาท 
และสถานะของผูซ้ื้อ 
2.1 กลุ่มอ้างอิง (Reference groups) เป็นกลุ่มทีบุ่คคลเขา้ไปเกีย่วขอ้งดว้ย กลุ่มนี้จะมอีทิธพิล
ต่อทศันคต ิความคดิเหน็ และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอา้งองิ กลุ่มอา้งองิแบ่งออกเป็น 2  ระดบั
คอื กลุ่มปฐมภูม ิ(Primary groups) ได้แก่ ครอบครวั เพื่อนสนิท และเพื่อนบ้าน กลุ่มทุตยิภูม ิ



73 
 

 

(Secondary groups) ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลชัน้น าในสงัคม เพื่อนร่วมอาชพีและสถาบนั บุคคลต่างๆ
ในสงัคม 
2.2 ครอบครวั (Family) บุคคลในครอบครวัถอืว่ามอีทิธพิลมากที่สุดต่อทศันคตคิวามคดิเหน็
และค่านิยมของบุคคล สิง่เหล่านี้มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อของครอบครวั การขายสนิค้า
อุปโภคจะต้องค านึงถงึลกัษณะการบรโิภคของครอบครวัไทย จนี ญี่ปุ่น หรอืยุโรป ซึ่งจะมี
ลกัษณะแตกต่างกนั 
2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and status) บุคคลจะเกีย่วขอ้งกบัหลายกลุ่ม เช่น  ครอบครวั 
กลุ่มอา้งองิ องคก์ร และสถาบนัต่างๆ บุคคลจะมบีทบาทและสถานะที่แตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 
เช่น ในการเสนอขายวดีีโอของครอบครวัหนึ่งจะต้องวเิคราะห์ว่ามบีทบาทเป็นผูค้ิดริเริม่  ผู้
ตดัสนิใจ ผูม้อีทิธพิล ผูซ้ื้อและผูใ้ช ้

3. ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal factors) การตดัสนิใจของผูซ้ื้อได้รบัอทิธิพลจาก
ลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ ขัน้ตอนวฏัจกัรมชีวีติครอบครวั อาชพี 
โอกาสทางเศรษฐกจิ การศกึษา รูปแบบการด ารงชวีติ บุคลกิภาพและแนวคดิส่วนบุคคล 
3.1 อายุ (Age) อายุที่แตกต่างกนัจะมคีวามต้องการผลติภณัฑ์ต่างกนั การแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภค
ตามอายุประกอบด้วย ต ่ากว่า 6, 6-11, 12-19, 20-24, 25-39, 50-64 ขึน้ไป เช่น กลุ่มวยัรุ่น
ชอบทดลองสิง่แปลกใหม่ ชอบสนิคา้ประเภทแฟชัน่ และรายการพกัผอ่นหย่อนใจ 
3.2 ขัน้ตอนวฏัจกัรชีวิตครอบครวั (Family life stage) เป็นขัน้ตอนการด ารงชวีติของบุคคล
ในลกัษณะของการมีครอบครวั การด ารงชวีติ ในแต่ละข ัน้ตอนเป็นสิ่งที่มีอทิธพิลต่อความ
ตอ้งการทศันคตแิละค่านิยมของบุคคลท าใหเ้กดิความต้องการในผลติภณัฑ์และพฤตกิรรมซื้อที่
แตกต่างกนั 
3.3 อาชีพ (Occupation) อาชพีของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความต้องการสนิค้า
และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั นกัการตลาดจะตอ้งศกึษาวา่ผลติภณัฑ์ของบรษิทัมบีุคคลในอาชพีไหน
สนใจ เพื่อจะจดักจิกรรมทางการตลาดใหส้นองความตอ้งการใหเ้หมาะสม 
3.4 รายได้ (Income) หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic circumstances) โอกาสทาง
เศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและบริการที่เขาจะตัดสินใจซื้อ  โอกาสเหล่านี้
ประกอบดว้ยแนวโน้มของรายไดส้่วนบุคคล การออมและอตัราดอกเบีย้ ถา้ภาวะเศรษฐกจิตกต ่า 
คนมรีายได้ต ่า  กจิการต้องปรบัปรุงด้านผลติภณัฑ์ การจดัจ าหน่าย การตัง้ราคา ลดการผลติ 
และสนิคา้คงคลงั และวธิกีารต่างๆ เพื่อป้องกนัการขาดแคลนเงนิทุนหมุนเวยีน 
3.5 การศึกษา (Education) ผู้ที่มีการศกึษาสูงมีแนวโน้มจะบรโิภคผลิตภณัฑ์คุณภาพดี
มากกวา่ผูท้ีม่กีารศกึษาต ่า 
3.6 ค่านิยมหรือคุณค่า (Value) และรูปแบบการด ารงชวีติ (Life Style) ค่านิยมหรอืคุณค่า 
หมายถงึ ความนิยมในส่วนของบุคคลหรอืความคดิในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรอืหมายถงึ อตัราส่วน
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ของผลประโยชน์ที่รบัรู้ต่อราคาสนิค้า ส่วนรูปแบบการด ารงชวีติ หมายถงึ รูปแบบของการ
ด ารงชวีติในโลกมนุษย ์

4. ปัจจยัทางจิตวิทยา (Psychological factors) การเลอืกซื้อของบุคคลได้รบัอทิธพิล
จากปจัจยัดา้นจติวทิยา ซึ่งถอืวา่เป็นปจัจยัในตวัผูบ้รโิภคต่อพฤตกิรรมการซื้อและการใชส้นิค้า 
ปจัจยัภายในประกอบดว้ย 
4.1 การจงูใจ (Motive) หมายถงึ พลงัสิง่กระตุน้ทีอ่ยู่ภายในตวับุคคล ซึ่งกระตุน้ใหบุ้คคลปฏบิตั ิ
การจูงใจเกดิภายในตวับุคคลแต่อาจจะถูกกระทบจากปจัจยัภายนอก เช่น วฒันธรรมชัน้ทาง
สงัคม หรอืสิง่กระตุน้ทีน่กัการตลาดใชเ้ครื่องมอืการตลาดเพื่อกระตุน้ใหเ้กดิความต้องการ 
4.2 การรบัรู้ (Perception) เป็นกระบวนการซึ่งแต่ละบุคคลได้รบัการเลอืกสรรจดัระเบยีบและ
ตคีวามหมายของขอ้มูล เพื่อทีจ่ะสรา้งภาพทีม่คีวามหมาย หรอืหมายถงึกระบวนการของความ
เขา้ใจของบุคคลทีม่ตี่อโลกที่เขาอาศยัอยู่ จากความหมายนี้จะเหน็ว่าการรบัรู้เป็นกระบวนการ
ของแต่ละบุคคล ซึ่งขึน้อยู่กบัปจัจยัภายใน เช่น ความเชื่อ ประสบการณ์ ความต้องการและ
อารมณ์และยงัขึน้กบัลกัษณะปจัจยัภายนอกคอืสิง่กระตุ้นการรบัรู้ จะพจิารณาเป็นกระบวนการ
กลัน่กรอง การรบัรูจ้ะแสดงถงึความรู้สกึจากประสาทสมัผสัทัง้ 5 ได้แก่ การได้เหน็ ได้กลิน่ ได้
ยนิ ไดร้สชาต ิและไดรู้ส้กึ 
4.3 การเรียนรู้ (Learning) หมายถงึการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและความโน้มเอยีงของ
พฤตกิรรมจากประสบการณ์ที่ผ่านมา การเรยีนรู้ของบุคคลเกดิขึน้เมื่อบุคคลได้รบัสิง่กระตุ้น 
(Stimulus) และจะเกดิการตอบสนอง (Response) การเรยีนรู้เกดิจากอทิธพิลหลายอย่าง เช่น 
ทศันคต ิความเชือ่ถอื และประสบการณ์ในอดตี อย่างไรกต็ามสิง่กระตุ้นนัน้จะมอีทิธพิลที่ท าให้
เกดิการเรยีนรูไ้ดต้อ้งมคีุณค่าในสายตาของลูกคา้ 
4.4 ความเช่ือถือ (Belief) เป็นความคดิที่บุคคลยดึถอืเกี่ยวกบัสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ในอดตี 
4.5 ทศันคติ (Attitude) หมายถงึ ความรูส้กึนึกคดิของบุคคลที่มตี่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง หรอืหมายถงึ
ความโน้มเอยีงที่เกดิจากการเรียนรู้ ในการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นไปในทศิทางที่สม ่าเสมอ
ทศันคตเิป็นสิง่ที่มอีทิธพิลต่อความเชื่อ ในขณะเดยีวกนั ความเชื่อกม็อีทิธพิลต่อทศันคติ จาก
การศกึษาพบว่าทศันคตขิองผูบ้รโิภคกบัการตดัสินใจซื้อสนิค้าจะมคีวามสมัพนัธ์กนั  นักการ
ตลาดจงึตอ้งศกึษาวา่ทศันคตเิกดิขึน้มาไดอ้ย่างไร และเปลีย่นแปลงอย่างไร 
4.6 บุคลิกภาพ (Personality) และทฤษฎีฟรอยด์ (Freud Theory) เป็นรูปแบบลกัษณะของ
บุคคลที่จะเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการตอบสนอง หรือหมายถงึลกัษณะด้านจิตวทิยาทีมี
ลกัษณะแตกต่างของบุคคล ซึ่งน าไปสู่การตอบสนองที่สม ่าเสมอและมปีฏกิริิยาต่อสิ่งกระตุ้น 
ฟรอยด ์ไดพ้จิารณาบุคลกิภาพของบุคคลที่มกีารพฒันา โดยพยายามที่จะสนองความต้องการ
ของเขาใหบ้รรลุผลส าเรจ็ โดยก าหนดเป็นทฤษฎฟีรอยด์ (Freud Theory) 
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4.7 แนวคิดของตนเอง (Self concept) หมายถงึความรู้สกึนึกคดิว่าบุคคลมตี่อตนเองหรอื
ความคดิทีบุ่คคลคดิวา่บุคคลอื่น (สงัคม) มคีวามคดิเหน็ต่อตนอย่างไร  นักการตลาดจ าเป็นต้อง
ศกึษาหลกัเกณฑก์ารตดัสนิใจซื้อ อนัเป็นผลมาจากปจัจยัดา้นวฒันธรรมและสงัคม ซึ่งถอืว่าเป็น
ปจัจยัภายนอก ปจัจยัดา้นจติวทิยา ซึ่งถอืวา่เป็นปจัจยัภายในรวมทัง้ลกัษณะส่วนบุคคล ปจัจยั
เหล่านี้มปีระโยชน์ต่อการพจิารณาลกัษณะความสนใจของผูซ้ื้อที่มตี่อผลติภณัฑ์  โดยจะน าไป
ปรบัปรุงผลติภณัฑ์ ตดัสนิใจด้านราคา จดัช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด
เพื่อสรา้งใหผู้บ้รโิภคเกดิทศันคตทิีด่ตี่อผลติภณัฑแ์ละบรษิทั 
 
การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2541: 125) การวเิคราะห์พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นการ
ค้นหาหรอืวจิยัเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการซื้อ และการใชข้องผูบ้รโิภคเพื่อศกึษาถงึลกัษณะความ
ต้องการ และพฤตกิรรมการซื้อและการวจิยัของผูบ้รโิภคค าตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาด
สามารถจดักลยุทธก์ารตลาด (Marketing Strategic) ทีส่ามารถสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภค
ได้อย่างเหมาะสม ค าถามที่ใชเ้พื่อค้นหาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภคคอื  6 Ws และ 1H ซึ่ง
ประกอบด้วย Who? What? Why? When? Where? และ How? เพื่อค้นหาค าตอบ 7 ประการ 
หรอื 7 Os ซึ่งประกอบด้วย Occupants Objects Objectives Organizations Occasions 
Outlets และ Operations 
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ตารางท่ี 2.2 สรุปค าถาม 6 Ws และ 1H เพื่อหาค าตอบ 7Os เกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
 
ค าถาม (6Ws และ
1H) 

ค าถามท่ีต้องการทราบ (7Os) กลยทุธก์ารตลาดท่ีเก่ียวข้อง 

1.ใ ค ร อ ยู่ ใ น ต ล า ด
เป้าหมาย 
(Who is in the target 
markets?) 

ลั ก ษ ณ ะ ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย  
(Occupants) 
(1)ทางดา้นประชากรศาสตร ์
(2)ภูมศิาสตร ์
(3)จติวทิยา หรอื จติวเิคราะห ์
(4)พฤตกิรรมศาสตร ์

กลยุทธท์างการตลาด (4 P’s) 
ประกอบดว้ยกลยุทธด์า้น 
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จ าหน่าย 
และการส่งเสรมิการตลาดที ่
เหมาะสมกับการตอบสนอง
ความ 
พงึพอใจของกลุ่มเป้าหมายได ้

2. ผูบ้รโิภคซื้ออะไร 
(What does the 
consumer buy?) 

สิ่ ง ที่ ผู้ บ ริ โ ภ ค ต้ อ ง ก า ร ซื้ อ  
(Objects)ห รื อ สิ่ ง ที่ ผู้ บ ริ โ ภ ค
ตอ้งการจากการผลติ กค็อื 
(1) คุณสมบัติหรือองค์ประกอบ
ขอ งผลิตภัณฑ์  (Product 
components) 
(2)ความแตกต่างเหนือกว่าคู่แข่ง
ขนั 
(Competitive differentiation) 

ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ประกอบดว้ย 
(1)ผลติภณัฑห์ลกั 
(2)รูปลกัษณ์ผลติภณัฑ ์
ประกอบดว้ย การบรรจุหบีห่อ 
ตราสนิคา้ รูปแบบ สนิคา้บรกิาร 
คุณภาพ ลกัษณะ นวตักรรม 
ฯลฯ 
(3)ผลติภณัฑค์วบ 
(4)ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั 
(5)ศกัยภาพผลติภณัฑ ์ความ 
แตกต่างทางการแขง่ขนั 
(Competitive differentiation) 
ประกอบดว้ยความแตกต่าง 
ผลติภณัฑก์ารบรกิารพนกังาน 
และ ภาพพจน์ 
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ค าถาม (6Ws และ
1H) 

ค าถามท่ีต้องการทราบ (7Os) กลยทุธก์ารตลาดท่ีเก่ียวข้อง 

3. ท าไมผูบ้รโิภคจงึซื้อ 
(Why does the 
consumer buy?) 

วตัถุประสงคใ์นการซื้อ (Objective) 
ผู้บริโภคซื้อสินค้าเพื่อตอบสนอง
ความ 
ตอ้งการของเขาดา้นร่างกายและ 
จติวทิยาซึ่งตอ้งศกึษาถงึปจัจยัทีม่ ี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อ คอื 
(1)ปจัจยัภายนอก หรอืปจัจยัทาง 
จติวทิยา 
(2)ปจัจยัทางสงัคมและวฒันธรรม 
(3)ปจัจยัเฉพาะบุคคล 

กลยุทธท์ีใ่ชม้ากคอื 
(1)กลยุทธด์า้นผลติภณัฑ ์
(Product strategic) 
(2)กลยุทธด์า้นการส่งเสรมิ 
กา รตล าด  (Promotion 
strategic) 
ประกอบด้วยกลยุทธ์ทางด้าน
การ 
โฆษณาการขายโดยใชพ้นกังาน 
ขาย การส่งเสรมิการขาย การให ้
ขา่ว และการประชาสมัพนัธ ์
(3)กลยุทธ์ด้านราคา  และ
ชอ่งทาง 
การจดัจ าหน่าย 

4. ใครมีส่วนร่วมใน
การ 
ตดัสนิใจซื้อ 
(Who participants in 
the buying) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ 
(Organizations) และมีอทิธิพลใน
การ 
ตดัสนิใจซื้อประกอบดว้ย  
(1) ผูร้เิริม่ (2) ผูม้อีทิธพิล  
(3) ผูต้ดัสนิใจซื้อ (4) ผูซ้ื้อและ (5) 
ผูใ้ช ้

กลยุทธ์ที่ใช้มากที่สุดก็คือ กล
ยุทธ ์
การโฆษณาและ (หรอื) การ 
ส่งเสรมิการตลาด (Advertising 
and promotion strategies) โดย 
ใชก้ลุ่มผูม้อีทิธพิล 

5. ผูบ้รโิภคซื้อเมื่อใด 
(When does the 
consumer buy?) 

โอกาสในการซื้อ (Occasions) เชน่ 
ชว่งเดอืนใดของปี หรอืช่วงฤดูกาล
ใด 
ของปี  ช่วงวันใดของเดือน 
ชว่งเวลาใด 
ของวนั โอกาสพเิศษหรอืเทศกาล
วนั 
ส าคญัต่างๆ 

กลยุทธท์ีใ่ชม้ากคอื กลยุทธก์าร 
ส่งเสรมิการตลาด (Promotion 
strategies) เชน่ท าการส่งเสรมิ 
การตลาดเมื่อใดจงึสอดคลอ้งกบั 
โอกาสการซื้อ 
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ค าถาม (6Ws และ
1H) 

ค าถามท่ีต้องการทราบ (7Os) กลยทุธก์ารตลาดท่ีเก่ียวข้อง 

6. ผูบ้รโิภคซื้อทีไ่หน 
(Where does the 
consumer buy?) 

ชอ่งทางหรอืแหล่ง (Outlets) ที ่
ผูบ้รโิภคท าการซื้อ เชน่ 
หา้งสรรพสนิคา้ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ 
บางล าพู พาหุรดั สยามสแควร ์
รา้น 
ขายของช า ฯลฯ 

กลยุทธช์อ่งทางจดัจ าหน่าย 
(Distribution channel 
strategies) บรษิทัน าผลติภณัฑ์
สู่ 
ตลาด เป้าหมายในการพจิารณา 
วา่จะผา่นคนกลางอย่างไร 

7. ผูบ้รโิภคซื้อย่างไร 
(How does the 
consumer buy?) 

ขัน้ตอนในการตดัสนิใจซื้อ 
(Operations) ประกอบดว้ย 
(1)การรบัรูป้ญัหา 
(2)การคน้หาขอ้มูล 
(3)การประเมนิผลทางเลอืก 
(4)การตดัสนิใจซื้อ และ 
(5) ความรูส้กึภายหลงัการซื้อ 

กลยุทธ์ที่ใชม้ากที่สุด คือ กล
ยุทธ ์
การส่งเสรมิการตลาด 
(Promotion strategies) 
ประกอบดว้ย การขายโดยใช ้
พนักงานขาย การส่งเสรมิการ
ขาย 
การใหข้า่ว และการ 
ประชาสัมพันธ์ การตลาด
ทางตรง 
เชน่ พนกังานขายจะก าหนด 
วตัถุประสงคใ์นการขายให ้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
การ 
ตดัสนิใจซื้อ 

 
ทีม่า : ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. 2541: 125 
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 การก าหนดกลยทุธก์ารตลาด (Strategic Formulation) 
  2.2.2  ทฤษฎีกลยทุธก์ารตลาด 

a) กลยุทธ ์ทางการตลาด มคีวามต่อเนื่องมาจากการเกบ็ขอ้มูลและวเิคราะหข์อ้มูล
หรอืเรยีกวา่การท า วจิยัตลาด การก าหนดยทุธท์างการตลาดเป็นการตอบค าถาม
เกีย่วกบักบัท าธุรกจิใหม้คีวาม ชดัเจนขึน้มากขึน้ และเป็นการตอบค าถามเกีย่วกบั
ตวัสนิคา้ กลุ่มเป้าหมาย วธิกีารขาย การประชาสมัพนัธ ์ดงันัน้จงึตอ้งวางแผนการ
ทางการตลาด หนึ่งในนัน้คอื เทคนิคการเขยีนแผนการตลาดนัน่เอง 
1.ความหมายของการตลาด 
การด าเนินกจิการทางธุรกจิจ าเป็นตอ้งคดิล่วงหน้าไว ้ถา้กล่าวถงึเรื่องแผนการ
ตลาด คอื แผนเพือ่หารายไดใ้นการด าเนินธุรกจิ เชน่ เปิดรา้นตอ้งมแีผนในการ
ขายของหน้ารา้น ถา้ผลติสนิคา้ส่งไปขายนอกรา้นใหผู้แ้ทนจ าหน่ายไปขายกค็อื
แผนการจดัจ าหน่าย ค าวา่ ‚การตลาด‛ ตามทีผู่ป้ระกอบการ เคยไดย้นิตามปกต ิ
แต่จรงิ ๆ แลว้มคีวามหมายพเิศษหลายมติคิอื 
 
การตลาดในมติทิี ่1 คอื การซื้อ การขาย การไปตลาดเพื่อไปซื้อไปขายสนิคา้ ใน
ฐานะผูป้ระกอบการ หรอืในฐานะผูบ้รโิภคกต็าม 
 
การตลาดในมติทิี ่2 คอื การโฆษณา ประชาสมัพนัธเ์พือ่ท าใหม้วลชนเขา้ใจวา่เรามี
สนิคา้อะไรบา้ง สามารถหาซือ้ไดท้ีไ่หน อย่างไร เป็นการตลาดเชงิระบบที่
ประกอบดว้ยการสื่อสารเพื่อท าใหส้นิคา้เป็นทีรู่จ้กั และสรา้งความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค 
 
การตลาดในมติทิี ่3 คอื นอกจากการโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ลว้ นกัธุรกจิจ าเป็น
ตอ้งการขนส่งสนิคา้ไปยงัสถานทีผู่บ้รโิภค ซื้อหากนั หรอืจดัส่งถงึทีท่ างาน หรอืที่
บา้น 
 
ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งคดิใหเ้พยีงพอและครอบคลุม เชน่ ถา้เป็นผูป้ระกอบการ
รายเลก็กไ็ม่ตอ้งคดิซึ้งมาก เช่น อาจจะคดิแค่วา่การตลาด ทีเ่กีย่วกบัการขายของ
หน้ารา้น การโฆษณา ประชาสมัพนัธก์ารออกรา้นขายของบา้ง การใชใ้บปลวิ
โฆษณา การส่งสนิคา้ตรงตามทีก่ าหนด เกบ็เงนิใหไ้ด ้กถ็อืวา่ครบตามกระบวนการ
ทัว่ไปของการตลาด 
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2.ขัน้ตอนการวางแผนทางการตลาด 
การวางแผนทางการม ี4 ขัน้ตอนดว้ยกนั 
 
2.1 การก าหนดวสิยัทศัน์ 
การทีต่อ้งนึกกอ่นวา่อกี 3-4 ปีขา้งหน้า รา้นเราจะเป็นรา้นทีใ่หญ่ ขนาดใหญ่ เชน่ 
ถา้สมมุตวิา่เราเป็นรา้นอาหาร อกี 3 ปีขา้งหน้า และกเ็ป็นรา้นทีด่งัทีสุ่ดในต าบลนี้ 
ซึ่งตรงนี้ถอืวา่เรามเีป้าแลว้เรากจ็ะยนิค าวา่ Vision ซึ่งแปลวา่ วสิยัทศัน์ ส่วน 
Mission คอื พนัธกจิ หมายความวา่ จะท าใหถ้งึตรงนัน้ไดอ้ยา่งไร พูดง่าย ๆ กค็อื
วา่เราตอ้งมวีตัถุประสงคว์า่รา้นเราตัง้ขึน้มาท าไม 
 
2.2 การก าหนดยุทธศาสตร ์
การวางแผนทางการตลาดตอ้งมแีนวทางในการใหไ้ปถงึเป้าใหไ้ด ้เรยีกวา่
ยุทธศาสตรห์รอืกลยุทธก์ไ็ด ้โดยทัว่ไปแลว้เราตอ้งม ียุทธศาสตร ์เพื่อใหเ้กดิความ
มุ่งมัน่ ความพยายามทีไ่ดร้วมพลงั ไมก่ระจดักระจาย และม ีกลยุทธเ์พื่อใหม้สีมาธิ
ในการประกอบการ เพื่อทีใ่หท้มีงานมคีวามมุ่งมัน่ไปในทศิทางเดยีวกนั นัน้กค็อื 
การวางแผน 
 
2.3 การก าหนดนโยบายธุรกจิ 
ธุรกจินี้ไม่ใชแ่ค่วา่การตลาด แตย่งัมกีารผลติ การเงนิ การบรหิารงานบุคคล 
นโยบายเป็นกตกิาทีท่กุคนในองคก์รตอ้งปฎบิตัิ สิง่เหล่านี้เรยีกวา่ การวางแผน
การตลาด โดยองคร์วม 
 
3.ความส าคญัของแผนการทางการตลาด 
ในการปฏบิตัอิาจจะสูญเปล่าจากทีไ่ม่มแีผน หรอื การคดิล่วงหน้า ท าตาม
ธรรมชาต ิขอ้ดใีนการไม่มแีผน คอื ไมม่คีวามกดดนั ทางเลอืกกไ็ม่จ ากดั แต่กม็ี
ขอ้เสยีมากมาย เชน่ ถา้ไมม่แีบบแผนกไ็มม่เีป้าหมาย ไม่มกีารพฒันาเพราะวา่ท า
ตามธรรมชาต ิ
 
3.1 สามารถประเมนิผลการปฎบิตังิานได ้
การทีม่แีผนงานจะท าใหเ้ราสามารถประเมนิ หรอื สามารถเปรยีบเทยีบ ท าถูกหรอื
ท าผดิเป้าหมาย เมื่อมกีารเปรยีบเทยีบกจ็ะท าใหม้กีารศกึษาวา่ เราท าผดิหรอืท า
ถูกเป้าหมาย และทีส่ าคญัคอืการมสีถติใินการน ามาอา้งองิ 
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3.2 สรา้งวฒันธรรมเพื่อการเตบิโตของกจิการ 
แผนถา้เริม่ตัง้แต่องคก์ร หรอืรา้นขนาดเลก็ ขอ้ดี กจ็ะเป็นการฝึกการท างาน ไม่ใช่
เป็นการรอใหอ้งคก์รใหญ่แล้วคอ่ยท า อนันัน้กจ็ะท าใหเ้สยีเงนิแพง แลว้กม็กัจะท า
ใหป้รบัปรุงวฒันธรรมและความเคยชนิไม่ไดค้่อยได้ 
 
3.3 สามารถพฒันาธุรกจิเพื่อสรา้งการเตมิโตของกจิการ 
การวางแผนจะท าใหเ้กดิการสงัเกตผูบ้รโิภค ซึ่งจะเป็นน าเอาขอ้มูลทางการตลาด
มาสนบัสนุนการวางแผนและจะท าใหเ้กดิการพฒันา ขององคก์รพรอ้มไปดว้ย 

 

4.เทคนิคสู่ความส าเรจ็ของแผนทางการตลาด 
 
1. แผนการตลาดตอ้งสอดคลอ้งสมัพนัธก์บัแผนธุรกจิ 
แผนทางการตลาดจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนอื่นๆ ดว้ย เชน่ แผนการผลติสนิคา้ 
แผนการเงนิตอ้งมคีวามสอดคลอ้งสมัพนัธก์นั เพื่อความมปีระสทิธภิาพ ในการ
น าไปปฏบิตั ิ
 
2. แผนการตลาดตอ้งเขา้ใจงา่ยส าหรบัพนกังานทุกระดบั 
การเขยีนแผนการตลาด จะตอ้งท าใหพ้นกังานเขา้ใจค าวา่ใหด้ทีีสุ่ดของเราแค่ไหน 
แต่ถา้บอกพนกังานวา่ปีนี้เราจะโต 20 % เรากต็อ้งรูเ้ราตอ้งเก่งกวา่ ปีทีแ่ลว้
เท่าไหร่ ซึ่งตรงนี้จะเหน็ไดช้ดัเจน เมือ่ท างานกบัคนหมูม่าก หรอืการท างานเป็น
ทมี เราจะตอ้งเขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษร จ าเพาะเจาะจงเป็นตวัเลข ซึ่งเป็น
เทคนคิของการเขยีนแผนการตลาดทีเ่ขา้ใจง่าย 
 
3. แผนการตลาดตอ้งเขา้ใหค้วามส าคญักบัเรื่องบุคคลากร 
บรษิทัขนาดเลก็จะมเีรื่องคนเขา้มาเกีย่วขอ้งมาก ซงึจะตอ้งใหม้แีผนการฝึกอบรม
เกีย่วกบัคนเชน่กนั ตัง้แต่การเลอืกลูกจา้ง การพฒันาบุคคลกรใหม้คีวามรู ้
ความสามารถเพิม่ขึน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ซึ่งจะมกีารเปลีย่น 
แปลงอยู่ตลอดเวลา 
 

 
 
 



82 
 

 

2.3  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ผูว้จิยั :   โสมสกาว   สนิทวงศ ์ ณ  อยุธยา  และ   อรุณ   ศริจิานุสรณ์    
ปีการศกึษาทีพ่มิพ ์:  2553 
หวัขอ้เรื่องการศกึษา : นวตักรรมในการสรา้งรปูแบบการตลาดสมยัใหม่  เพือ่การพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์
     การวจิยันี้ได้อ้างองิมาจากผลงานการวจิยัของนักศกึษาที่ได้วจิยัอสงัหาริมทรพัย์เกี่ยวกบั
เรื่องความต้องการของผูบ้รโิภคในการตดัสินใจเข้าพกัในโรมแรม  สภาวะทางเศรษฐกจิ ฯลฯ  
ผลของการวิจยัเกี่ยวกบัแผนของการตลาดจะต้องมีการวิเคราะห์ในส่วนต่างๆ  เพื่อน ามา
วางแผนในการด าเนินงานดงันี้ 

- ด้านท าเลที่ตัง้ของโครงการ  จะต้องอยู่ในย่านธุรกิจหรอืขึน้อยู่กบัแต่ละรูปแบบของ
โครงการในองคก์รนัน้ๆ 

- ด้านการก่อสร้างจะต้องมกีารตรวจการท างานให้มปีระสทิธภิาพสูงสุด  รวมไปถงึการ
ออกแบบตกแต่งโครงสรา้งทัง้ภายในและนอกใหต้รงกบัความต้องการของผูบ้รโิภคโดย
อาจมีการจดัท าการส ารวจ  และต้องมีการบ ารุงรักษาให้แข็งแรงเพื่อให้เกิดความ
ไวว้างใจจากลูกคา้ 

- ดา้นความสะอาด  ปลอดภยั  และการบรกิารของพนกังาน 
- ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสิง่อ านวยความสะดวกทีด่แีละครบครนั 
- ด้านการวเิคราะห์แผนทางการด้านการตลาดอสงัหารมิทรพัย์  ที่สนับสุนนในรูปแบบ

ของธุรกจิโดยมรีายละเอยีดและขัน้ตอนทีส่ าคญัดงัต่อไปนี้ 
1. บทสรุปของผูบ้รหิาร   จะตอ้งเน้นประเดน็ทีส่ าคญัของแผนการตลาดใหเ้ขา้ใจได้โดยถงึ

สถานการณ์ต่างๆ 
2. ตอ้งท าการวเิคราะหแ์นวโน้มของการตลาด ทีเ่กีย่วกบัดา้นต่างๆ   

2.1 ด้านเศรษฐกิจและสงัคม  รวมถึงปจัจยัแวดล้อมที่จะมีผลต่อการด าเนินงานการ
บรหิารงานทางดา้นการตลาดโดยจะตอ้งท าการวเิคราะห์สถานการณ์ในปจัจุบนัมา
ใชใ้นการวเิคราะหแ์นวโน้มของแผนทางการตลาด 

2.2 สิง่แวดลอ้มทางการแขง่ขนั   จะตอ้งมกีารส ารวจความเลื่อนไหวของธุรกจิทีจ่ะมผีล
ต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อของผูบ้รโิภค   

2.3 อุปทานและอุปสงคข์องแต่ละส่วนตลาด  จะตอ้งมกีารวเิคราะห์สถานการณ์ของแต่
ละส่วนแบ่งทางการตลาดใหช้ดัเจนโดยแบ่งกลุ่มประเภทของผูบ้รโิภค 

2.4 การพฒันาต าแหน่งทางการตลาดและผลติภณัฑ ์
3.  การวเิคราะหค์ู่แขง่  จะตอ้งมกีารส ารวจคู่แข่งที่อยู่ในมาตรฐานเดยีวกนั เกี่ยวกบัด้าน

ของราคา ในตลาดของคู่แขง่  ,   ส่วนแบ่งทางการตลาด วา่มมีากขึน้หรอืน้อยลง   
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4.  แผนกลยุทธท์างการตลาดจะต้องมกีารตัง้วตัถุประสงค์และวางแผนกลยุทธ์  โดยแบ่ง
ออกเป็นสดัส่วนของแต่ละรายได้  และมกีารส ารวจวตัถุประสงค์ของรายได้โดยแบ่ง
ออกเป็นสดัส่วนเชน่กนัอยู่ตอลดเวลา 

5. แผนปฏบิตังิานตามแผนทางกานตลาด  จะต้องแบ่งแผนในการท างานโดยอาจแบ่งระ
เวลาออกเป็นเดอืน  โดยมกีารโฆษณา  ,  ประชาสมัพนัธ์ให้เป็นที่รู้จกั  ,  มกีารเขา้ไป
ติดต่อกบัผู้บริโภคโดยตรงเพื่อน าเอามาพฒันาให้ดียิ่งขึ้น  , จดัท าสื่อการขายหรือ
โฆษณาในโลกออนไลน์  ,  จดัท าโปรโมชัน่เพื่อส่งเรมิการขาย  และจะต้องมกีารส ารวจ
ผลลพัธท์ีไ่ดอ้ยู่ตลอดเพื่อน าเอามาปรบัปรุงหรอืพฒันา 

6. ตัง้งบประมาณค่าใชจ้่ายทางการตลาดในทุกๆ ดา้นทีเ่กีย่วข้อง โดยแบ่งเป็น   
-  งบประมาณหลกั  คือทางด้านเงินเดอืนพนักงานและสวสัดิการโดยจะต้องมีการ

วางแผนในการปรบัเพิม่หรอืลดโดยดูจากผลประกอบการทีไ่ด้ 
- งบประมาณรอง  คอื ค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ต่างๆ ในการด าเนินงานตามแผนทางการตลาด 
7. ส ารวจทศันคตแิละความตอ้งการของผูบ้รโิภคอยู่ตลอด  ซึ่งปจัจุบนัผูบ้รโิภคส่วนใหญ่จะ

เน้นในเรื่องของสภาพแวดลอ้มทีใ่กลช้ดิธรรมชาต ิ และ  สิง่ทีช่ว่ยในการลดโลกรอ้นเป็น
จุดเด่น  จงึควรน าแนวคดิทางดา้นของสภาพแวดลอ้มทีใ่กลช้ดิธรรมชาตมิาใชป้ระโยชน์
ทางการตลาดเพื่อใชใ้นการดงึดูดจุดสนใจจากผูบ้รโิภค   
 

 ทัง้นี้จะตอ้งมกีารวางแผนทางการตลาดอยู่ทุกปี  จะตอ้งมทีัง้  แผนหลกั  และ แผนรอง
โดยจะตอ้งมกีารปรบัเลีย่นและพฒันาอยู่ตลอดพรอ้มทัง้จดัท าแผนทางการตลาดในปีถดัไป  2-3  
ปีขา้งหน้าโดยการคาดคะเนและดูจากแผนการตลาดที่ผ่านมา  และ  ควรมคีวามยดืหยุ่นของ
ธุรกจิไม่ควรตัง้จุดยนืไวต้ลอดเวลาต้องมกีารปรบัเปลีย่นไปตาม สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้รอบๆ  สิง่
ทีส่ าคญัคอืจะตอ้งแบ่งหน้าทีใ่นการรบัผดิชอบการด าเนินงานใหช้ดัเจนโดยมรีะยะเวลาทีก่ าหนด  
ทัง้นี้แผนในการด าเนินงานจะตอ้งเขา้ง่ายและสามารถน ามาปฏบิตัไิดจ้รงิ 
 
      บทสรุป  ของธุรกิจทางด้านการตลาดหัวใจหลักที่ส าคญั  คือ ความต้องการของ
ผูบ้รโิภคซึ่งจะเป็นตวับ่งชีแ้นวทางในการวางแผนทางการตลาดขององคก์ร  โดยจะตอ้งมกีารท า
การส ารวจและวเิคราะหถ์งึปจัจยัต่างๆ  ที่กล่าวมาขา้งต้นเพื่อน ามาปรบัปรุงแก้ไข  และพฒันา
เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผูน้ าใน ด้านของธุรกจิ  และ  ผูน้ าด้านส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจ
ประเภทอสงัหารมิทรพัย์ 
 
 
 



 
 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 

 
3.1  การออกแบบวิจยั (Research Design) 
 ในการศกึษาครัง้นี้  ผูศ้กึษาใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิพรรณนา (Descriptive Method) 
โดยใช้วธิีศกึษาทัง้การวจิยัเชงิคุณภาพและการวจิัยเชงิปรมิาณ ผสมผสานกนั จากนัน้จงึน า
ข้อมูลทัง้สองมาท าการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Management Process) ในการสรุปประมวลผลโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ในการวิเคราะห์
ประมวลผลเพื่อสรุปเลอืกกลยุทธ์ทัง้สามระดบั คอื   กลยุทธ์ระดบัองค์กร กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ 
และกลยุทธร์ะดบัหน้าที ่
 
กระบวนการวิจยั  (Research Process)  นัน้ผูว้จิยัจะแบ่งการศกึษาออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี้ 
 
3.2  การศึกษาวิจยัเชิงคณุภาพ  (Qualitative Research)   โดย 
 การศึกษาข้อมูลทุติยภมิู  (Secondary Data)  เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลขององค์กร 
ที่แสดงถงึวสิยัทศัน์ พนัธกจิ โครงสร้างการบรหิารงาน ลกัษณะการด าเนินงานขององค์กร 
จ านวนสมาชกิขององคก์ร Annual Report , แบบฟอรม์ 56-1 , เวบ็ไซต์ของบรษิทั และเอกสาร
งานวจิยั  รวมถงึรายละเอยีดต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รวมถงึทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง ขอ้มูลของคู่แข่งขนั 
และขอ้มูลจากเวบ็ไซดต์่างๆทีเ่ป็นประโยชน์ต่องานวจิยั  ซึ่งไดข้อ้สรุป  ดงันี้ 
 
        3.2.1  เจาะลึกเบือ้งหลงั นวตักรรมดีไซน์จาก AP 
 จากการอ่านบทความได้ขอ้สรุปว่า  จากกระบวนการการท างานในอดตีของ AP นัน้ม ี
กระบวนการการท างานแบบต่างคนต่างท า  ซึ่งแต่ละคนก็จะท าแต่ในส่วนงานที่ตนเอง
รบัผดิชอบ มคีวามถนดัและเชีย่วชาญอยู่แลว้ แต่ไม่ค่อยตดิต่อและสื่อสารกนักบัแผนกอื่นๆ ท า
ใหผ้ลงานทีไ่ดอ้อกมานัน้ยงัไม่เป็นทีน่่าพอใจเท่าไร  ท าใหอ้งคก์รตอ้งเปลีย่นระบบการท างานมา
เป็นแบบ การน าทุกส่วนของทุกข ัน้ตอนในการท างานมาชว่ยกนัคดิ กนัท า  เพื่อที่จะสร้างสรรค์
ผลงานทีด่ที ัง้ดา้นดไีซน์และฟงักช์ ัน่การท างาน  อกีทัง้เพื่อเป็นการตอบโจทยค์วามต้องการของ
ผูบ้รโิภคทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้ในปจัจุบนัและอนาคต ให้ได้มากที่สุด  ซึ่งทัง้นี้ทัง้นัน้แล้ว
ความส าเร็จของ AP จะมาจากความร่วมแรงร่วมใจกนัของบุคลากร ทุกแผนก ทุกฝ่าย เพื่อ
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ร่วมกนัท างานให้ประสบความส าเรจ็ ดงันัน้กลยุทธ์ที่องค์กรต้องการปรบัปรุงและใชใ้ห้เกดิผล
ส าเรจ็ นัน่คอื กลยทุธด้์านบุคลากร  (แสดงขอ้มูลในภาคผนวก ก) 
 
        3.2.2  AP ขน 20 โครงการในท าเลศกัยภาพ จดัแคมเปญ  “ AP Ready to Move In “ 
 จากการอ่านบทความได้ขอ้สรุปว่า  จากเหตุการณ์อุทกภยัเมื่อปลายปี 2554 ท าให้
พฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศยัของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไป  เนื่องจากผู้บริโภคให้
ความส าคญัเรื่องท าเลทีต่ ัง้มากขึน้ คอืจากบา้นเดีย่วเป็นคอนโดมเีนียม  ท าใหอ้งคก์รควรเปลีย่น
วกิฤตจากภยัธรรมชาตคิรัง้นี้ให้เป็นโอกาส โดยการให้ความส าคญัและทุ่มเทในการผลติและ
สร้างโครงการคอนโดมเีนียมออกมาให้เพิ่มมากยิง่ขึน้ และควรเลอืกที่ตัง้โครงการให้อยู่นอก
พืน้ทีเ่สีย่งต่อน ้าท่วม  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค  ท าให้องค์กรได้ตดัสนิใจผลติ
โครงการออกมารวม 20 โครงการ แถมยงัจดัโปรโมชัน่พเิศษ เพื่อเป็นการส่งเสรมิการขาย คอื 
ฟรคี่าใชจ้่าย ณ วนัทีโ่อน , Gift Voucher  ซื้อสนิคา้ต่างๆ ฯลฯ  ดงันัน้กลยุทธ์ที่องค์กรเลอืกใช้
คอื กลยทุธเ์ร่งรกุบุกตลาด  (แสดงขอ้มูลในภาคผนวก ก) 
 
        3.2.3  AP ฝ่าวิกฤตน ้า  บทพิสจูน์ศกัยภาพ – ท าเล – ความพร้อม – โอกาสในวิกฤต 
 จากการอ่านบทความได้ขอ้สรุปว่า  จากวกิฤตอุทกภยัน ้าท่วมที่เกดิขึน้นัน้  การพลิก
วกิฤตให้เป็นโอกาส  เป็นสิ่งส าคญัที่องค์กรต้องพึงกระท า  เพื่อการสร้างกลยุทธ์ให้ประสบ
ความส าเรจ็  โดยอาศยัทัง้ประสบการณ์  ความแขง็แกร่ง  ความรกัใคร่กลมเกลียว  และความ
ร่วมมอื ร่วมแรงกนัของบุคลากรภายในองค์กร  อกีทัง้ยงัสร้างอกต่อกนัความประทบัใจให้กบั
ลูกคา้ดว้ยการบรกิารทีเ่ป็นวธิรีบัมอืกบัภาวะวกิฤตน ้าท่วม  ดว้ยการบรกิารการจดัการน ้า  โดย
การใช้ป ัม๊น ้ าเอาน ้าออกให้เร็วที่สุดเมื่อมีน ้ าไหลเข้ามา  พร้อมทัง้ยงัมีทีมงานคอยให้ความ
ชว่ยเหลอืลูกคา้ตลอด 24 ชม. อกีดว้ย  หลงัจากเหตุการณ์กลบัเขา้สู่ภาวะปกต ิ ทางบรษิทักม็ี
การฟ้ืนฟูสภาพของโครงการ  โดยการจดัแคมเปญ AP Home Recovery ขึน้  เพื่อซ่อมแซม
ส่วนทีเ่สยีหายทุกอย่างใหก้บัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นพืน้บา้น รัว้บา้น ทาสใีหม่ ฯลฯ  ท าให้ลูกค้าเกดิ
ความประทบัใจต่อการบรกิารหลงัการขายของ AP เป็นอย่างยิง่  ท าให้เกดิการบอกต่อๆกนัไป
ยงัลูกค้าท่านอื่นๆที่ให้ความสนใจ  จงึสรุปได้ว่ากลยุทธ์ที่องค์กรเลอืกใชค้ือ กลยุทธ์ปากต่อ
ปาก หรือ กลยทุธ ์Word of Mouth  (แสดงขอ้มูลในภาคผนวก ก) 
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3.3  การศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ  (Quantitative Research)   โดย 
 การศึกษาข้อมูลปฐมภมิู  (Primary Data) 
 เป็นการศกึษาเรื่อง ปญัหา กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย ์” กรณศีกึษา : โครงการคอนโดมเีนียม บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอร์ตี้ ดเีวลล
อปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)  โดยมกีลุ่มตวัอย่าง คือ ผูท้ี่อยู่อาศยัประเภทคอนโดมีเนียมใน
โครงการของบริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้  ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด  (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 200 ตวัอย่าง ซึ่งเครื่องมอืที่ใช ้คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) 
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คอื 
 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม โดยจะวเิคราะห์ขอ้มูลออกมาเป็นค่า 
รอ้ยละ 
 ส่วนท่ี 2 พฤตกิรรมความตอ้งการในการเลอืกซื้อคอนโดมเีนียม  โดยจะวเิคราะห์ขอ้มูล
ออกมาเป็นค่า รอ้ยละ 
 ส่วนท่ี 3 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซื้อคอนโดมเีนียม ในส่วนนี้แต่ละค าถามจะมีค าตอบ
ให้เลอืกตามระดบัความส าคญัตามความคดิเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม โดยม ี5 ระดบั ซึ่งมี
คะแนนตามล าดบัต่างๆ ดงันี้ 
 
 ส าคญัมากทีสุ่ด          ใหค้ะแนนเท่ากบั 5 
 ส าคญัมาก                ใหค้ะแนนเทา่กบั 4 
 ส าคญัปานกลาง         ใหค้ะแนนเท่ากบั 3 
 ส าคญัน้อย                ใหค้ะแนนเทา่กบั 2 
 ส าคญัน้อยมาก           ใหค้ะแนนเทา่กบั 1 
 
 เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างแบ่ง
ระดบัความส าคญัของปจัจยัทางการตลาดแต่ละปจัจยั ออกเป็น 5 ระดบั คอื มากทีสุ่ด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยมาก 
 

คะแนนสูงสดุ-คะแนนต ่าสุด   =  5-1   =  0.8 
จ านวนชัน้                 4 

 
 จากหลกัเกณฑด์งักล่าว ผูว้จิยัไดก้ าหนดการแปลความหมายของระดบัความส าคญัของ
ปจัจยัทางการตลาดแต่ละปจัจยั ดงันี้ 
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ระดบัความส าคญั                    ระดบัคะแนน 
น้อยมาก                               1.00-1.8 
  น้อย                                    1.81-2.60 
  ปานกลาง                              2.61-3.40 
  มาก                                    3.41-4.20 
  มากทีสุ่ด                               4.21-5.00 

 
 ระเบยีบการศกึษา ใชก้ารศกึษาเชงิพรรณนา  (Descriptive Research) คอื การอธบิาย
ลกัษณะทัว่ๆไปของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ โดยใช้การอธิบายเป็น ค่าความถี่ ร้อยละ และ
ค่าเฉลีย่ 
 

การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั 

ประชากรที่ใชใ้นการวจิยั คอื ผูท้ี่อยู่อาศยัในโครงการของบรษิทัเอเชีย่นพรอ็พเพอร์ตี ้ 
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)  ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน 
 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยั คอื ผูท้ี่อยู่อาศยัประเภทคอนโดมเีนียมในโครงการของ
บรษิทัเอเชีย่นพรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ในเขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึท าการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
โดยใชสู้ตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (วษิณุ เหลอืงลออ, 2548 : 9-6)  ทีร่ะดบัความ
เชือ่มัน่ 95% ยอมใหค้ลาดเคลื่อนได ้5% ซึ่งแทนค่าตามสูตร ดงันี้ 
 

ซึ่งในทีน่ี้จะใชสู้ตรของ W.G.Cochran 
 

     = 
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   =    จ านวนกลุ่มตวัอย่างทีต่อ้งการ 
 P =    สดัส่วนของประชากรทีผู่ว้จิยัตอ้งการสุ่ม  (โดยทัว่ไปนิยมใชส้ดัส่วน 30%) 
 Q =    ( 1 - P ) 

Z        = ระดบัความเชือ่มัน่ทีก่ าหนด หรอื ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิเชน่ 
 Z ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.10 เท่ากบั 1.65 (ความเชือ่มัน่ 90%)  >> Z = 1.65 

Z ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 เท่ากบั 1.96 (ความเชือ่มัน่ 95%)  >> Z = 1.96 
        Z ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 เท่ากบั 2.58 (ความเชือ่มัน่ 99%)  >> Z = 2.58 
 e =    สดัส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกดิขึน้ได้  (จะต้องสอดคล้องกบั
ค่า Z ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่นัน้ๆ)  เชน่ 

      ระดบัความเชือ่มัน่ 90% สดัส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากบั 0.10 
      ระดบัความเชือ่มัน่ 95% สดัส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากบั 0.05 

              ระดบัความเชือ่มัน่ 99% สดัส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากบั 0.01 
 
แทนค่า ดงันี้  

      = 
               

      
 
      = 399.86 
      ≈ 400 
 
 สรปุ  ดงันัน้ เมื่อค านวณจากขนาดตวัอย่าง จะไดจ้ านวนตวัอย่างทัง้หมดเท่ากบัจ านวน 
399.86  กลุ่มตวัอย่าง หรอื ประมาณ 400 กลุ่มตวัอย่าง  ซึ่งได้จากการแทนค่า  อย่างไรกต็าม
เนื่องจากมขีอ้จ ากดัในดา้นเวลาการวจิยัและเกบ็ขอ้มูล  ผูว้จิยัจงึได้ด าเนินการสุ่มตวัอย่างจาก
ประชากรเพยีง 200 ตวัอย่าง 
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กรอบแนวคิดในงานวิจยั  (Conceptual Framework) 
 

                                                                    
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคดิเกีย่วกบังานวจิยั เรือ่ง  

พฤตกิรรมและปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซื้อคอนโดมเีนียม (AP) ของผูบ้รโิภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปัจจยัทางการตลาด 

 
 ผลติภณัฑ ์
 ราคา 
 ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย 
 การส่งเสรมิการตลาด 
 บุคลากร / พนกังาน 
 กระบวนการ / การใหบ้รกิาร 
 ลกัษณะทางกายภาพ / ภายนอก 
 
 

 
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

 

 ระดบัราคาทีต่อ้งการ 
 จ านวนเงนิทีต่อ้งการผา่น 
 รูปแบบ / ลกัษณะหอ้งทีต่อ้งการ 
 สิง่ทีใ่ชพ้จิารณาในการเลอืกซือ้ 
 สิง่อ านวยความสะดวกทีต่อ้งการ 
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ผลการศึกษาวิจยั 
การศกึษาค้นควา้ครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) เรื่อง ‚ปญัหา กล

ยุทธ์การตลาด และการจดัการเชงิกลยุทธ์ในธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์ - กรณีศึกษา บริษัทเอ
เชีย่นพรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)‛ โดยการจดัการเชงิกลยุทธ์ขององค์กร กล
ยุทธ์ธุรกจิ กลยุทธ์การตลาดและปจัจยัทางการตลาดที่ส่งผลต่อปญัหา กลยุทธ์การตลาด และ
การจดัการเชงิกลยุทธใ์นธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์- กรณศีกึษา บรษิทัเอเชีย่นพรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลล
อปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตย์ (CEO MBA) มหาวทิยาลยั
หอการค้าไทย  มจี านวนทัง้สิ้น 200 คน โดยเกบ็ขอ้มูลจากโครงการคอนโดของบรษิทั AP 2 
แห่ง คือ LIFE@ลาดพร้าว 18 กับ LIFE@พหล-อารีย์ ในเขตพื้นที่ กทม. ในช่วงเวลา 1 
กุมภาพนัธ์ 2555 ถงึ วนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2555  แล้วน าขอ้มูลที่ได้รบัมาบนัทกึและวเิคราะห์
ดว้ยโปรแกรมทางสถติ ิ ซึ่งสามารถแสดงการวเิคราะหข์อ้มูลได ้ ดงันี้ 

 
ได้จากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งการเลือกสุ่มตวัอย่างจะเป็นการเลือก

ตวัอย่างแบบสะดวกสบาย (Convenience Sampling) สามารถแบ่งได ้3 ตอน ดงันี้ 
 
ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนที ่2 พฤตกิรรมความตอ้งการในการเลอืกซื้อคอนโดมเีนียม 
ตอนที ่3 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซื้อคอนโดมเีนียม 

 
 ซึ่งผลจากการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม  สามารถสรุปได้ว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมทีัง้
เพศชายและหญงิในจ านวนไม่ต่างกนัมากนกั ซึ่งส่วนใหญ่จะมอีายุระหว่าง 25-35 ปี และยงัอยู่
ในสถานภาพโสด มีอาชพี คือ พนักงานเอกชน ซะส่วนมาก ซึ่งมีรายได้ประมาณ 20,000-
30,000 บาท 
 และพฤตกิรรมความตอ้งการในราคาไม่เกนิ 3 ลา้นบาท ซึ่งเป็นราคาที่ยงัพอรบัได้ และ
มคีวามสามารถในการผ่อนได้ไม่เกนิเดอืนละ 20,000 บาท  อกีทัง้ปจัจยัเรื่องท าเลที่ตัง้และสิง่
อ านวยความสะดวกสบายต่างๆ เป็นสิง่ส าคญัทีสุ่ดทีจ่ะท าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซื้อคอนโดมเีนียม 
 ส่วนปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซื้อคอนโดมเีนียม ผูบ้รโิภคจะให้ความส าคญัในเรื่องวสัดุ 
และเฟอรน์ิเจอรท์ีเ่ลอืกใช ้ สามารถเยีย่มชมโครงการไดจ้ากการจดับูธตามหอ้งสรรพสนิค้า  อีก
ทัง้การให้บริการจากพนักงานขายที่มีความสุภาพ เรียบร้อย  พร้อมกบัมีการจดัโปรโมชัน่  
อย่างเช่น  การให้ส่วนลดเงินสด หรือ มีของแถม  เมื่อผู้บรโิภคตดัสนิใจซื้อคอนโดมเีนียมใน
วนัทีเ่ปิดตวัโครงการในวนัแรก  กม็สี่วนส าคญัเป็นอย่างยิง่ทีม่ผีลต่อการเลอืกซื้อคอนโดมเีนียม
ของผูบ้รโิภค  ซึ่งจากขอ้มูลทีไ่ดก้ล่าวมา  สามารถแสดงใหเ้หน็ไดด้งัตาราง ต่อไปนี้   
(ส่วนขอ้มูลการประมวลผลตารางทัง้หมด  จะแสดงใหเ้หน็ในภาคผนวก ง) 
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ตารางท่ี 6 ระดบัราคาของคอนโดมีเนียมท่ีผูบ้ริโภคต้องการซ้ือ 
 

ระดบัราคาของคอนโดมีเนียมท่ีบริโภคต้องการซ้ือ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 1,000,000 บาท 28 14.00 
1,000,000-3,000,000 บาท 96 48.00 
3,000,001-5,000,000 บาท 60 30.00 
5,000,000 บาทขึน้ไป 16 8.00 

รวม 200 100.00 
 
 จากตารางที่ 6  พบว่า ระดบัราคาของคอนโดมีเนียมที่ท่านต้องการซื้อ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ต้องการในราคา 1,000,000-3,000,000 บาท จ านวน 96 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 48.00 อนัดบัสอง 3,000,001-5,000,000 บาท จ านวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.00 และ
อนัดบัสาม ราคาต ่ากวา่ 1,000,000 บาท จ านวน 28 คน และคดิเป็นรอ้ยละ 14.00 
 
 
 
ตารางท่ี 7 อตัราการผอ่นดาวน์ท่ีผูบ้ริโภคต้องการ (บาท/เดือน) 
 

อตัราการผอ่นดาวน์ท่ีผูบ้ริโภคต้องการ 
(บาท/เดือน) 

จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 25 12.50 
10,000-20,000 บาท 95 47.50 
20,001-30,000 บาท 70 35.00 
30,000 บาทขึน้ไป 10 5.00 
รวม 200 100.00 

 
 จากตารางที่ 7 พบว่า อตัราการผ่อนดาวน์ที่ผูบ้ริโภคต้องการ (บาท/เดอืน) พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ต้องการผ่อนในราคา 10,000-20,000 บาท จ านวน 95 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.50 อนัดบัสอง 20,001-30,000 บาท จ านวน 70 คน คดิเป็นร้อยละ 35.00 และ
อนัดบัสาม ต ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 25 คน และคดิเป็นรอ้ยละ 12.50 
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ตารางท่ี 9 ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใช้พิจารณาในการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียม 
 

ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใช้พิจารณาในการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียม จ านวน ร้อยละ 

ท าเลทีต่ ัง้ 180 46.20 
ราคา 100 25.60 
เพื่อความสะดวกสบาย 60 15.40 
เพื่อการลงทุน   50 12.80 
รวม 390 100.00 

 
จากตารางที ่9 พบวา่ ปจัจยัทีผู่บ้รโิภคใชพ้จิารณาในการเลอืกซื้อคอนโดมเีนียม พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการเลือกท าเลที่ตัง้ จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 46.20 
อนัดบัสองเรื่อง ราคา จ านวน 100 คน และคดิเป็นร้อยละ 25.60 และอนัดบัสาม เพื่อความ
สะดวกสบาย จ านวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.40 
 
หมายเหตุ : เป็นขอ้ค าถามทีต่อบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
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3.4  การสรปุประมวลผล  การวิจยั  (หวัข้อ 3.2 + 3.3) 
 

การศกึษาครัง้นี้ใชก้ารวเิคราะห์ข้อมูลเชงิพรรณนา  (Descriptive Method) โดยการ
วเิคราะห์ขอ้มูลนัน้จะสรุปจากรวบรวมข้อมูลของบรษิทัและรายละเอยีดต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งเป็น
ขอ้มูลทุตยิภูมจิากการวจิยัเชงิคุณภาพ และจากการ Survey เกบ็รวบรวมลูกค้า เป็นขอ้มูลปฐม
ภูมจิากการวจิยัเชงิปรมิาณ น ามาวเิคราะหแ์ยกประเดน็ทีส่ าคญัๆและเกีย่วขอ้งกบัเนื้อเรื่องที่จะ
ศกึษา โดยอาศยั แนวคดิ หลกัทฤษฎทีีก่ าหนดมาเป็นกรอบวเิคราะห์ จากนัน้นาขอ้มูลทัง้หมด
มาวเิคราะห ์และประมวลผลตามกระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ์ ดงันี้ 
 
        3.4.1  การวิเคราะหเ์ชิงกลยทุธ ์ (Strategic Analysis) 
 โดยการวเิคราะห ์SWOT Analysis , Five Forces Model , STP , Competitor  ดงันี้ 
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SWOT  Analysis 
      ในการวเิคราะห ์ SWOT  สามารถแบ่งการวเิคราะหไ์ดเ้ป็น 3 ระดบั  ดงันี้ 
 
1.  ระดบัองคก์ร  (Corporate) 
 

 
จดุแขง็  ( Strengths ) 

 
S1 = มคีวามชดัเจนของแบรนดค์อืการสรา้งที่ 
        อยู่อาศยัเฉพาะพืน้ทีใ่นเมอืง เท่านัน้ 
S2 = บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอป 
     เมน้ทม์อีนัดบัเครดติตราสารหนี้ทีร่ะดบั A- 
S3 = สถานะทางการตลาดทีแ่ขง็แกร่ง 
S4 = ผูบ้รหิารระดบัสูงมศีกัยภาพโดยมรีางวลั  
        Best CEO เป็นการนัต ี
S5 = การวางแผนการท างานของระบบทาง 
       การเงนิทีด่ ี

 
จดุอ่อน  ( Weakness ) 

 
W1 = ภาระหนี้สนิขององคก์รทีม่เีพิม่ขึน้ 

 
โอกาส  ( Opportunities ) 

 
O1 = สภาพเศรษฐกจิของประเทศในปี  2555   
        มแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตขึน้ 
O2 = ผูบ้รโิภคใหค้วามน่าเชือ่ถอืและยอมรบั 
        เนื่องจากบรษิทัไดด้ าเนินธุรกจิ 
        อสงัหารมิทรพัยม์าเป็นเวลาอนัยาวนาน 

 
อปุสรรค  ( Threats ) 

 
T1 = ปญัหาความไม่แน่นอนทางการเมอืงท า 
        ใหผู้บ้รโิภคไม่กลา้ทีจ่ะตดัสนิใจซื้อ 
T2 = ปญัหานโยบายค่าแรงข ัน้ต ่า 300 บาท 
        ส่งผลใหต้น้ทุนสูงขึน้ 
T3 = ปญัหาเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตวัอาจท าให ้
        ก าลงัซื้อในประเทศลดลง 
T4 = อตัราดอกเบีย้ทีเ่พิม่สูงขึน้ อตัราเงนิเฟ้อ 
        ทีสู่งขึน้ 
T5 = ธุรกจิดา้นอสงัหารมิทรพัยจ์ะอยู่ในวงจร 
        ขึน้ลงไม่แน่นอนตายตวั 
 

ตารางท่ี 3.1  แสดงการวเิคราะห ์SWOT ตามระดบัองคก์ร 
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2.  ระดบัธรุกิจ  (Business) 
 

 
จดุแขง็  ( Strengths ) 

 
S1 = โครงการแนวราบในประเภทบา้น และ  
        ทาวเฮา้ส ์
S2 = มศีกัยภาพในการเลอืกท าเลทีต่ ัง้ในการ 
        จดัสรา้งโครงการ 

 
จดุอ่อน  ( Weakness ) 

 
W1 = บรษิทัไดม้กีารก าหนดราคาขายของ  
         โครงการต่างๆไวเ้ป็นการล่วงหน้าอาจ 
         เกดิความไม่แน่นอนดา้นราคาวสัดุ 
         ก่อสรา้งในอนาคต 
W2 = การสรา้งบา้นเสรจ็ก่อนขายบรษิทัตอ้ง 
        ใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนจ านวนมากและม ี
        ความเสีย่งถา้ไม่สามารถขายบา้นที่ 
        สรา้งเสรจ็ได ้

 
โอกาส  ( Opportunities ) 

 
O1 = รฐับาลมกีารลดหย่อนภาษสี าหรบัผูซ้ื้อ 
         บา้นหลงัแรก 
O2 = บรษิทัใชว้สัดุก่อสรา้งส าเรจ็รูป  ท าให ้
        การควบคุมตน้ทุนและระยะเวลาการ 
        ท างานมคีวามแน่นอนมากขึน้ 

 
อปุสรรค  ( Threats ) 

 
T1 = มกีารแขง่ขนัในการซื้อทีด่นิทีท่วคีวาม 
       รุนแรงยิง่ข ึน้ส่งผลใหร้าคาทีด่นิสูงขึน้ 
       มาก 
T2 = ทีด่นิในท าเลทีด่หีายากขึน้รวมทัง้มรีาคา 
       ทีสู่งขึน้ 

 
ตารางท่ี 3.2  แสดงการวเิคราะห ์SWOT ตามระดบัธุรกจิ 
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3.  ระดบัหน้าท่ี  (Functional)    
 

 
จดุแขง็  ( Strengths ) 

 
S1 = มกีารพฒันานวตักรรมดไีซน์ภายใน 
        อย่างต่อเนื่องทัง้รูปแบบและสิง่อ านวย 
        ความสะดวก 
S2 = ความหลากหลายของสนิคา้และราคา 
S3 = ผลติภณัฑ ์หรอื ผลงาน ขององคก์รเป็น 
       ทีย่อมรบักนัในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ 

 
จดุอ่อน  ( Weakness ) 

 
W1 = การบรกิารหลงัการขาย 

 
โอกาส  ( Opportunities ) 

 
O1 = มกีารขยายเสน้ทางรถไฟฟ้าใหม้มีาก 
        ยิง่ข ึน้ 
O2 = หลงัเหตุการณ์น ้าท่วมท าใหผู้บ้รโิภคม ี
        ความตอ้งการสนิคา้ประเภทคอนโด 
        สูงขึน้มาก 

 
อปุสรรค  ( Threats ) 

 
T1 = ตน้ทุนการผลติวสัดุ ซึ่งมแีนวโน้มปรบั 
        สูงขึน้ 
T2 = โครงการคอนโดในตลาดทีเ่พิม่มากขึน้ 
T3 = การแขง่ขนัทีรุ่นแรงมากขึน้ 

 
ตารางท่ี 3.3  แสดงการวเิคราะห ์SWOT ตามระดบัหน้าที ่
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การวิเคราะหส์ภาพการแข่งขนัของอตุสาหกรรม 
       การวเิคราะหส์ภาวะการแขง่ขนัของอุตสาหกรรม โดยใช ้Five Forces Model มปีจัจยัดงันี้ 
 
1) สภาพการแข่งขนัปัจจบุนั (Existing Competitors) 
          ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์เป็นธุรกจิที่มคีวามขนาดใหญ่และมผีู้ประกอบการค่อนขา้งเยอะ
และในปี 2555 นี้ สนิคา้ในกลุ่มของโครงการประเภทคอนโดเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคมคีวามตอ้งการ
ค่อนข้างสูงกว่าโครงการประเภทบ้าน หรือ โครงการประเภททาวน์เฮาส์ อันเนื่องมาจาก
เหตุการณ์น ้าท่วมเมื่อปลายปี 2554 ที่ผ่านมาท าให้ผูบ้รโิภคมอี านาจในการซื้อลดและตรงกนั
ขา้มกลบัมปีจัจยัทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจเลอืกซื้อมมีากขึน้ และมทีัง้ผูท้ีซ่ื้อเพื่อพกัอาศยั  และซื้อเพื่อ
การลงทุน (เกง็ก าไร) หรอืใหเ้ชา่ ท าใหผู้ป้ระกอบการทัง้บรษิทัใหญ่ และบรษิทัเลก็ๆ หนัมาผลติ
สนิคา้ประเภทของคอนโดออกสู่ตลาดกนัอย่างมาก  เพราะต่างกง็ดัเอากลยุทธเ์ดด็ขององค์กรมา
ใชใ้นการวางแผนการตลาด และต่างกจ็ดักจิกรรมโปรโมชัน่ต่างๆ เพื่อเพิม่ยอดขายใหก้บัองคก์ร
ของตนพร้อมทัง้มีการจดักิจกรรมอีกมากมายมายเพื่อดงึดูดความสนใจจากผูบ้ริโภค ดงันัน้
สภาพการแขง่ขนัทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนัจงึมคีวามหลากหลายและรุนแรงอยู่ในระดบั สงู  
 จากสภาพการแขง่ขนัทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้นี้ถอืเป็นโอกาสส าคญัในการเพิม่ยอดขายและ
ผลประกอบการใหก้บัองคก์รเพื่อกา้วไปสู่การเป็นผูน้ าในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ 
 
2) อปุสรรคจากคู่แข่งขนัรายใหม่ในธรุกิจ (Threats of Potential Entrances) 
 ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์เป็นธุรกจิที่มขีนาดใหญ่  และ  ต้องใชเ้งนิลงทุนค่อนขา้งสูงมาก     
ดงันัน้การจะเขา้มาเริม่ตน้เป็นผูป้ระกอบการในธุรกจิอสงัหารมิทรพัยน์ัน้   จะตอ้งใชป้จัจยัหลาย
อย่างเป็นองคป์ระกอบ  ทัง้ความรู้ในด้านอสงัหารมิทรพัย์   เงนิทุน  ทมีบรหิารงาน  ฯลฯ  แต่
เนื่องจากธุรกจินี้มผีลก าไรค่อนขา้งสูง  จงึท าใหม้ผีูป้ระกอบการรายใหม่ๆ  เกดิมาค่อนขา้งเยอะ
แต่กเ็ป็นรายเลก็ๆ และถา้ไม่มปีจัจยัที่กล่าวมาขา้งต้นกถ็อืว่าอุปสรรคจากคู่แข่งรายใหม่ที่มตี่อ
องคก์รอยู่ในระดบั ปานกลาง 
 
3)  อปุสรรคจากสินค้าทดแทน (Threats of Substitute Product) 
 จากธุรกจิอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเีนียมนัน้  มธีุรกจิอพาร์ทเม้นต์ซึ่งมลีกัษณะ
ที่คล้ายๆกัน แต่อาจมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่น้อยกว่า อีกทัง้ราคายังแตกต่างกันมาก 
เนื่องจากอพารท์เมน้ตน์ัน้จะเปิดใหเ้ชา่ แต่คอนโดจะเปิดขาย ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่ซื้อคอนโดนัน้ส่วน
ใหญ่จะมกี าลงัซื้อมาก แต่ถงึอย่างนัน้แลว้คอนโดกบัอพารท์เมน้ตก์ม็ลีกัษณะของการอยู่อาศยัไม่
แตกต่างกนัมากนัก ซึ่งสามารถที่จะทดแทนกนัได้ ท าให้อุปสรรคจากสนิค้าทดแทนนัน้อยู่ใน
ระดบัที ่สงู 



98 
 

 

4) อ านาจการต่อรองกบัผูน้ าส่งวสัดใุนการผลิต (Bargaining Power of Suppliers) 
 ผูค้า้วสัดุสามารถสรา้งแรงกดดนั  หรอืขึน้ราคาวสัดุที่เป็นปจัจยัหลกัในการผลติได้ อนั
เนื่องมาจากตน้ทุนของผูค้า้วสัดุกเ็พิม่ขึน้เชน่กนัจากสภาพเศรษฐกจิทีถ่ดทอยแต่ผูค้้าวสัดุกอ็าจ
ถอืโอกาสในการโก่งราคาของวสัดุขึน้อีกได้ดงันัน้จงึถือว่าผู้น าส่งวสัดุมีอ านาจในการต่อรอง
ค่อนขา้ง สูง  แต่ในด้านของผูป้ระกอบการที่ส ัง่ซื้อวสัดุในแต่ละครัง้มจี านวนค่อนขา้งเยอะจึง
ส่งผลใหม้อี านาจในการต่อรองระดบั ปานกลาง 
 
5)           อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ (Bargaining Power of Buyers) 
 เนื่องจากสนิคา้ในตลาดมคี่อนขา้งเยอะ และมกีารแขง่ขนัที่รนุแรงจงึท าใหผู้ป้ระกอบการ 
(คู่แขง่)  ต่างกจ็ดักจิกรรมต่างๆ  เพือ่ส่งเสรมิการขาย  จงึท าผูซ้ื้อเก่าทีต่อ้งการซื้อเพิม่  และ  ผู้
ซื้อใหม่ในอนาคตมทีางเลอืกเพิม่มากขึน้ท าใหผู้ซ้ื้อมอี านาจในการต่อรองอยู่ในระดบัที ่สงู   

 
ตารางท่ี  3.4  สรปุอปุสรรคทางการแข่งขนัท่ีมีผลกระทบต่อโครงการ 
 

 
อปุสรรคทางการแข่งขนั 

ส่งผลกระทบต่อโครงการ 
สงู ปานกลาง ต า่ 

สภาพการแขง่ขนัในปจัจุบนั    

อุปสรรคจากคู่แขง่ขนัรายใหม ่    

อุปสรรคจากสนิคา้ทดแทน    

อ านาจตอ่รองของผูน้ าส่งวสัดใุนการผลติ    

อ านาจตอ่รองของผูซ้ือ้    

 
 จากการวเิคราะห์ Five Forces Model พบว่าแม้ว่าสภาพการแข่งขนัจะสูงจากการมี
คู่แขง่ทางออ้ม การทีคู่่แขง่ขนัในอนาคตจะมพีอสมควร และผูบ้รโิภคยงัสามารถเลอืกโครงการ
ไดห้ลากหลายท าใหต้่อเนื่องถงึอ านาจการต่อรองของผูซ้ื้อจะสูงดว้ย 
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 การวิเคราะห ์ STP Marketing 
 จากการประมวลผลขอ้มูลทุตยิภูม ิและขอ้มูลปฐมภูม ิตลอดจนการวเิคราะหป์จัจยัต่างๆ 
ได้เป็นทางเลอืกของกลยุทธ์ระดบัองค์กร  และกลยุทธ์ระดบัธุรกจิ  ตามที่กล่าวมาแล้วนัน้  ผู้
ศกึษาสามารถน ามาพจิารณาและท าการก าหนดกลยุทธ์  STP Marketing  (การแบ่งส่วน
การตลาด  ก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  และการก าหนดต าแหน่งของผลติภณัฑ์)  ไดด้งันี้ 

 

การแบ่งส่วนการตลาด  (Segmentation) 
 เกณฑใ์นการแบ่งส่วนการตลาด  จะท าการแบ่งโดยการใชเ้กณฑป์ระชากรศาสตร์  และ
เกณฑพ์ฤตกิรรมศาสตร์ 
  -  เกณฑ์ประชากรศาสตร ์ (Demographic  Segmentation)  :  กลุ่ม
ผูบ้รโิภคทีอ่ยู่ในกลุ่มวยัท างาน  และกลุ่มวยัรุ่น 
  -  เกณฑ์พฤติกรรมศาสตร ์ (Behavioral  Segmentation)  :  กลุ่มของ
ลูกคา้ทีม่ ีLifestyle เป็นของตวัเอง  ชอบสงัคมในเมอืง  ชอบความสะดวกสบาย  และสามารถที่
จะเดนิทางไปไหน มาไหนอย่างสะดวกสบาย และรวดเรว็  โดยการใชพ้าหนะเป็นรถไฟฟ้า BTS  
หรอื  รถไฟใตด้นิ MRT 

 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  (Targeting) 
 กลุ่มบุคคลทัว่ไปทีม่กี าลงัซื้อทีพ่อจะจ่าย หรอื ลงทุนไปกบัทีอ่ยู่อาศยัในราคาระดบัปาน
กลาง จนถงึ ระดบัสูง  และเป็นกลุ่มคนที่ชอบสงัคมในเมอืง  ส่วนใหญ่อาจมอีายุต ่ากว่า 25 ปี  
หรือ 25 ปีขึน้ไป  ซึ่งมีสไตล์ชวีติเป็นของตวัเอง  รกัความสะดวกสบาย  และเดินทางอย่าง
สะดวก รวดเรว็  ได้แก่  กลุ่มคนวยัท างาน  กลุ่มนักเรยีน ” นักศกึษา ที่ทางบ้านอาจจะซื้อให้
เป็นทีอ่ยู่อาศยั เพื่อเขา้มาศกึษาต่อในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ต าแหน่งของผลิตภณัฑ ์ (Positioning) 
 ทางบริษัทได้ก าหนดต าแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ของโครงการ  ประเภท
คอนโดมเีนียม  โดยพจิารณาจากปจัจยัดา้นท าเลทีต่ ัง้ และ ดา้นราคา  กล่าวคอื  บรษิทัเน้นทีจ่ะ
เลอืกท าเลทีต่ ัง้ของโครงการใหอ้ยู่ในเมอืง ของกรุงเทพมหานคร  และอยู่ในต าแหน่งทีด่ทีีสุ่ดของ
เขตนัน้ๆทีไ่ปก่อตัง้โครงการขึน้  ซึ่งจะเน้นใหใ้กลก้บัเสน้ทางของรถไฟฟ้า BTS  หรอื  รถไฟใต้
ดนิ MRT  ใหไ้ดม้ากที่สุด  เพื่อความสะดวก และรวดเรว็ในการเดนิทางของลูกค้า  อกีทัง้ทาง
บริษัทก็ยงัเน้นที่ปจัจยัด้านราคาให้มีราคาที่ไม่สูงมากนัก  เพื่อที่จะรองรบักบัก าลงัซื้อของ
ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด  ดงันัน้ทางบรษิทัจงึก าหนดต าแหน่งของผลติภณัฑท์ีท่ าเลทีต่ ัง้
ที่อยู่ในเมอืง ที่ดทีี่สุด  แต่มรีาคาขายอยู่ในระดบัปานกลางเพื่อที่จะให้กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่นัน้
ยอมรบั และมกี าลงัซื้อไปครอบครองได้ 
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วิเคราะหค์ู่แข่งหลกัขององคก์ร  (Competitor) 

 
บริษทั พฤกษา เรียลแอสเตท จ ากดั (มหาชน) ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2536 

โดยนายทองมา วจิติรพงศพ์นัธุ์ ภายใต้ชื่อ บรษิทั พฤกษา เรยีลเเอสเตท จ ากดั เพื่อประกอบ
ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทบา้นทาวน์เฮาส ์บา้นเดีย่ว และอาคารชุด มทีุนจดทะเบยีน
เริ่มแรก 50.0 ล้านบาท ทัง้นี้ นายทองมา วจิิตรพงศ์พนัธุ์ ได้น าประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในการด าเนินธุรกิจก่อสร้างให้แก่ทัง้ภาครฐั และเอกชนมาใชใ้นการด าเนินธุรกิจ
ประกอบกบัการมทีมีผูบ้รหิารมอือาชพี และการวา่จา้งทีป่รกึษาจากบรษิทัชัน้น าของประเทศใน
การพฒันาระบบสนบัสนุน ต่างๆ รวมถงึการปรบักลยุทธ ์อย่างต่อเนื่อง จงึส่งผลใหบ้รษิทัฯ มผีล
การด าเนินงานทีม่กี าไรตลอด 16 ปี แมใ้นชว่งภาวะเศรษฐกจิตกต ่า 

บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ในที่อยู่อาศยัโดยเน้นการพฒันาโครงการ
ทุก พืน้ทีข่องกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล รวมถงึเขตศนูยก์ลางธุรกจิของกรุงเทพฯ ในท าเล
ที่มีศกัยภาพ และการเจริญเติบโตสูง มีโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ภายใต้ชื่อ ‚บ้านพฤกษา‛ 
‚พฤกษาวลิล์‛ ‛เดอะคอนเนค‛,‚เดอะแพลนท์ซิตี้‛ และ "พฤกษาทาวน์" โครงการบ้านเดี่ยว
ภายใต้ชื่อ ‚พฤกษาวลิเลจ‛ , ‚ภสัสร‛ , ‚เดอะแพลนท์‛ , "พฤกษานารา" และ "พฤกษาปูร"ิ 
โครงการอาคารชดุภายใตช้ือ่ ‚ซติีว้ลิล‛์, ‚ไอวี‛่, ‚เดอะ ซี๊ด‛ , ‚เดอะ ทร‛ี, "เชปเตอรว์นั" , "เออบา
โน่ แอปโซลูท" , "คอนโดเลต" , "บยีู" , "ฟิวซ์" 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ เป็นหนึ่งในผูป้ระกอบการเพยีงไม่กีร่ายทีบ่รหิารจดัการงานก่อสร้าง
ดว้ยตวั เอง รวมถงึการน าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัจากต่างประเทศมาก่อสรา้งบ้าน ซึ่งแตกต่างจาก
ผูป้ระกอบการรายอื่น ทีจ่ะจา้งผูร้บัเหมาเพื่อท าการก่อสร้างทัง้โครงการ โดย บรษิทัฯ จะเป็นผู้
ก าหนดรูปแบบ รายละเอยีดการออกแบบ และบรหิารการก่อสร้างโครงการเอง โดยจะแบ่งงาน
ออกเป็นส่วนๆ เชน่ งานฐานรากงานปูน งานตดิตัง้ชิน้ส่วนอาคาร งานปูพื้นกระเบื้อง และงาน
หลงัคา เป็นตน้โดยงานตดิตัง้ชิน้ส่วนอาคาร งานปพูืน้กระเบือ้งและงานหลงัคาบรษิทัฯ จะวา่จา้ง
ผูร้บัเหมาที่มคีวามช านาญเฉพาะด้าน และบรษิทัฯ จะเขา้ควบคุมการก่อสร้าง โดยการจดัส่ง
วศิวกรและผูค้วบคุมงานก่อสรา้ง(Foreman) ของบรษิทัฯ เขา้ไปตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามรูปแบบ
และมาตรฐานที่ก าหนด ทัง้นี้บรษิทัฯ จะเป็นผูจ้ดัหาวสัดุก่อสร้างเองทัง้หมด ซึ่งการที่บรษิทัฯ 
บริหารจดัการงานก่อสร้างด้วยตวัเองและการใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างที่ท าให้  บริษัทฯ 
สามารถควบคุมคุณภาพของงานใหไ้ดม้าตรฐาน ลดระยะเวลาการก่อสรา้งและบรหิารตน้ทุนการ
ก่อสรา้งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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บรษิทัฯ ได้แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดัเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2548และจากที่
ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2548 ได้อนุมตักิารเพิม่ทุนจด
ทะเบยีนจาก 1,700 ล้านบาท เป็น 2,232.5 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
532.5 ลา้นหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท และหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ภายใต้สญัลกัษณ์ ‚PS‛ 
ไดเ้ขา้ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นครัง้แรกในวนัที ่6 ธนัวาคม 2548 
- ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 บรษิทั ฯ มทีุนจดทะเบยีน 2,255,753,400 บาท(หุ้นสามญัจ านวน 
2,255,753,400 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท) และมทีุนช าระแลว้ทัง้สิน้ 2,191,394,200 บาท 
- ณ วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2552 บรษิทัฯ ได้ด าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแล้วกบักระทรวง
พาณิชย์ จากการใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัของบรษิทัฯ จ านวน 5,169,900 บาท ส่งผลให้ทุนจด
ทะเบยีนช าระแล้วของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้เป็น 2,196,564,100 บาท (สองพนัหนึ่งร้อยเก้าสบิหก
ลา้นหา้แสนหกหมื่นสีพ่นัหนึ่งรอ้ยบาท) 
- ณ วนัที่ 7 สงิหาคม 2552 บรษิทัฯ ได้ด าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแล้วกบักระทรวง
พาณิชย์ จากการใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัของบรษิทัฯ จ านวน 5,086,500 บาท ส่งผลให้ทุนจด
ทะเบยีนช าระแล้วของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้เป็น 2,201,650,600 บาท (สองพนัสองร้อยหนึ่งล้านหก
แสนหา้หมื่นหกรอ้ยบาท) 
- ณ วนัที ่4 ธนัวาคม 2552 บรษิทัฯ ได้ด าเนินการจดทะเบยีน เพิม่ทุนช าระแล้ว กบักระทรวง
พาณิชย์ จากการใชส้ทิธซิื้อหุ้นสามญัของบรษิัทฯ จ านวน 5,161,400 บาท ส่งผลให้ทุนจด
ทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้เป็น 2,206,812,000 บาท 
- ณ วนัที ่27 เมษายน 2553 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นมมีตอินุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจาก
ทุนจดทะเบยีน 2,224,753,400 บาทเป็น 2,206,812,000 บาท (สองพนัสองร้อยหกล้านแปด
แสนหนึ่งหมื่นสองพนับาท) โดยการลดหุ้นสามญัที่ออกไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญั
แสดงสทิธทิี่จะ ซื้อหุ้นสามญัของบรษิทัจ านวน 17,941,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจด  ทะเบียน 
2,206,812,000 บาท เป็น 2,228,812,000 บาท (สองพนัสองร้อยยี่สบิแปดล้านแปดแสนหนึ่ง
หมื่นสองพนับาท) มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิทั ให้แก่กรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัจ านวน 22,000,000 
หน่วย 
- ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2553 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน 2,228,812,000 บาท (หุ้นสามญัจ านวน 
2,228,812,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท) และมทีุนช าระแลว้ทัง้สิน้ 2,206,812,000 บาท 
 
แหล่งข้อมูล : http://www.pruksa.com/th/th/about.rhtml 
บรษิทั พฤกษา เรยีลแอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

http://www.pruksa.com/th/th/about.rhtml
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กลยทุธแ์ละวิธีการด าเนินงานของ  “ พฤกษา  เรียลแอทเตท  จ ากดั (มหาชน) ”  
 วธิกีารด าเนินงานทีท่ าให้  พฤกษา  เรยีลแอทเตท  จ ากดั (มหาชน)  ที่ท าให้ก้าวมาสู่ 
อนัดบัหนึ่งในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์  คือ  ในปี 2550  ได้ตัง้เป้าของยอดขายไวด้้วยการใชก้ล
ยุทธข์องการขายแบบ Pre Sale (ขายก่อนสรา้ง) โยมอีตัราการเตบิโตเฉลี่ยปีละ 25% ซึ่งถอืว่า
ไม่น้อยจากการที ่           ‚ พฤกษา ‛  ไดต้ัง้เป้าหมายของตวัเลขในการเตบิโตเอาไวสู้งๆ  ได้
ส่งผลให้องค์กรมีการเปิดโครงการใหม่ๆ มากขึน้ในแต่ละปี  และได้มกีารจดัระบบการท างาน
และบรหิารงานใหม่และได้มกีารจ้างให้   IBM  (Business  Process  Improvement)  มาวาง
ระบบในการท างานใหม่และน ามาใชเ้พื่อลดขัน้ตอนกระบวนการท างานและกระจายงานออกให้
มากขึน้ 
 โครงสร้างใหม่ของพฤกษาได้แบ่งออกเป็น 3 ระดบั SBU (Strategic Business Unit)  
ตามกลุ่มของสนิค้า คอื ทาวน์เฮาส์  บ้านเดี่ยวภสัสร  บ้านเดี่ยวพฤกษาวลิเลจ  และคอนโดมี
เนียม  โดยจะแยกระบบการท างานฝ่ายการเงิน  ฝ่าย IT ธุรการ และฝ่ายบุคคล  ให้จัด
หน่วยงานเป็นหน่วยกลางท าหน้าหน้าทีส่นบัสนุน ซึ่งแต่ละ SBU  จะต้องด าเนินตามแผนธุรกจิ
ของตนเอง ตามแผนโครงการใหม่ๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทีไ่ดต้ัง้เอาไว ้ นอกจากนี้ในปี 2547 
ทางพฤกษายงัไดล้งทุนจา้งบรษิทั IT One มาท าการออกแบบและตดิตัง้ระบบบญัช ีและ การใช้
งานระบบ SAP ซึ่งชว่ยใหร้ะบบขอ้มูลของบรษิทัทนัสมยั สามารตดิตามสถานการณ์ของความ
คบืหน้าของแต่ละหน่วยงาน และทราบถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้ได้อย่างทนัท ีและยงัน าระบบสารเทศ
มาชว่ยในการบรหิารงาน   

กลยุทธ์เด็ดที่พฤกษาน ามาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้  พูดง่ายๆสัน้ๆว่า  ‚ โต
ต่อเนื่องในตลาดเดมิ และ หาเพิม่จากตลาดใหม่ โดยใชต้้นทุนต ่า ‛  เป็นปจัจยัที่ส าคญัที่ท าให้
พฤกษาสามารถของส่วนแบ่งทางการตลาดของทาวน์เฮาส์ราคาถูกในย่านชานเมืองได้อย่าง
ตลอดมาในทุกวนันี้ 

แต่ในรูปแบบของคอนโดมเีนียมถอืว่ายงัใหม่ส าหรบัพฤกษา แต่พฤกษากย็งัใชจุ้ดแขง็
ในด้านต้นทุนต ่ า และตัง้เป้าหมายกับการตัง้ลูกค้ากลุ่มเดิมที่มีรายได้ปานกลาง (middle 
income)  ซึ่งไดจ้ดัตัง้โครงการไอวีข่ ึน้มา มูลค่า 2,400 ลา้นบาท  และพฤกษายงัดงึเอา ยงยุทธ์ 
ชยัพรหมประสทิธิ ์ซึ่งเป็นผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องของคอนโดมเีนียม มาเป็นที่ปรกึษา  ซึ่งโครงการ
ไอวีน่ี้ตกอยู่ตารางเมตรละ 53,000-59,000 บาท เมื่อเทยีบกบั Life@รชัดา-สุทธสิาร ของ AP  
ซึ่งมรีาคาตารางเมตรละ 65.000 บาทขึน้ไป  กน็บัยงัมรีาคาทีถู่กมากกว่า Life@รชัดา-สุทธสิาร 
ของ AP ค่อนขา้งมาก และ พฤกษายงัลดความเสีย่ง โดยการจ ากดัขนาดของโครงการให้เหลอื
แค่ 14% ของมูลค่าพอรต์รวมทัง้หมดของบรษิทั  นอกจากนี้พฤกษายงัใชเ้งนิทุนส่วนใหญ่ทีเ่ป็น
เงนิสดจากโครงการของบ้านทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยว  ท าให้ภาระหนี้สนิของบรษิทัไม่ได้เพิม่
มากขึน้ ถงึแมเ้กดิเหตุการณ์ไม่คาดฝนัทางดา้นเศรษฐกจิ หรอื ดา้นอื่นๆ พฤกษากย็งัสามารถที่
จะกา้วต่อไปได ้



103 
 

 

พฤกษาเมื่อเทียบหนี้สนิต่อทุน ที่แสดงให้เห็นได้ในขณะนี้อยู่ที่  0.28 เท่า ซึ่งถอืว่าต ่า
มาก เมื่อเทียบกบัขนาดของบริษทัและการขยบัขยายเติบโตขององค์กร แต่กค็าดว่าในสิ้นปี 
2553 น่าจะอยู่ทีป่ระมาณ 0.5 เท่า อนัเนื่องมาจากโครงการของคอนโดมเีนียมต้องใชเ้งนิลงทุน
สูงมากกวา่โอเปอเรชัน่ปกตขิองโครงการอื่นๆ  นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายใหม่ของพฤกษายงัมี
ตลาดต่างจงัหวดัและต่างประเทศอกีดว้ย ซึ่งพฤกษาไดเ้ริม่ศกึษาคน้ควา้ไปบา้งแลว้ แต่ยงัไม่ลง
เชงิลกึเพียงพอที่จะตดัสนิใจ ทางด้านตลาดของต่างประเทศ กลุ่มประเทศที่พฤกษาให้ความ
สนใจ คอื เวยีดนามที่เมืองโฮจิมนิต์ และ อนิเดีย ที่เมืองบงักาลอร์  โดยได้ส่ง ทมีงานในด้าน
ต่างๆไปเกบ็ขอ้มูลและน ามาสรุปถงึความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยการเริม่ต้นจากจุดเลก็ๆ
แลว้ค่อยๆขยบัขยาย เพื่อความเตบิโตและกา้วหน้าของพฤกษาในธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
อย่างไม่หยุดนิ่งต่อไป 

 
ท่ีมาของข้อมูล : นิตยสารผูจ้ดัการ โดย ณฐัวฒัน์ หอมจติต์ 
( http://www.gotomanager.com/news/printnews.aspx?id=59643 )  
 

                                                       
 
ประวติัความเป็นมา 
           บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) ก่อตัง้ขึน้โดย  นางเพยีงใจ หาญพาณิชย์  
กรรมการของบริษทัฯ และมารดาของนายอนันต์ อศัวโภคนิ  เป็นผู้รเิริม่ด าเนินโครงการบ้าน
เลก็ๆ แห่งหนึ่งเป็นโครงการแรก ชือ่วา่ บา้นศรรีบัสุข อย่างไรกต็าม การด าเนินงานของบรษิทั 
ณ ขณะนัน้ไม่เพยีงแต่ได้รบัผลกระทบจากวกิฤตการณ์น ้ามนัครัง้แรก (First Oil Crisis) อย่าง
รุนแรง ยงัได้รบัผลกระทบจากอตัราดอกเบี้ยที่สูงมากถงึร้อยละ 20-21 จงึขายได้เพยีง 2 ยูนิต 
ยอดขายไดท้ยอยเพิม่ขึน้ภายในปี 2520 และบรษิทัฯ ไดด้ าเนินโครงการเพิม่ขึน้อกี ได้แก่ บ้าน 
ธนินทร บา้นสุขนทแีละบา้น ประชาชืน่ 
          แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์ประกอบธุรกจิคา้นอสงัหารมิทรพัย์ โดยขายบา้นจดัสรรพรอ้มที่เป็น
ส่วนใหญ่โครงการที่ท าจะเป็นโครงการใน เขตกรุงเทพมหานคร ปรมิณฑลและโครงการตาม
จงัหวดัใหญ่ๆ ไดแ้ก่ เชยีงใหม่ นครราชสมีา ขอนแก่น และภูเกต็ มทีี่ตัง้ส านักงานใหญ่ที่อาการ
ควิเฮ้าส์ลุมพนิี ช ัน้ 37-38 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120  
โทร. 0-2343-8900 ณ วนัที ่26 สงิหาคม 2554 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนจ านวน 10,354,268,670 
บาท เรยีกช าระแลว้จ านวน 10,025,921,523 บาท  
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 แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นบรษิทัด้านธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ ที่ใชก้ารสร้างเสรจ็ก่อนขาย
โดยมุ่งเน้นคุณภาพบา้น ใหเ้ป็นไปตามกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค และน าใชส้ื่อทางโฆษณา
ในการที่จะเจาะให้ถงึกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง ซึ่งเป็นการช่วยให้บรษิทัฯ  ใชง้บประมาณ
การตลาดอย่างมปีระสทิธภิาพและคุม้ค่า แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์ จะจดัสร้างโครงการปีละประมาณ 
20 ” 25 โครงการทุกๆปี และแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  จะใช้สื่อทางโฆษณาเพื่อเป็นการ
ประชาสมัพนัธโ์ครงการเหล่านัน้ตลอดทัง้ปี และไดม้กีารพฒันาฐานขอ้มูลดว้ยตวัเองเพื่อสะดวก
ในการน าข้อมูลมาวางการตลาดโดยใช้กลยุทธ์ การตลาดมวลชนแบบตรง หรือ "Direct 
Mass Marketing'' ซึ่งเป็นกลยุทธท์ีถ่อืวา่ท าให้ประสบความส าเรจ็และแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  ได้
ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ ด้วยการใชส้ิง่ตพีมิพ์เป็นสื่ในการโฆษณา เช่น ไทยรฐั โดย
แทรกหน้าลงโดยใชช้ือ่วา่ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ไกด์   เป็นสื่อในการโฆษณาโครงการบ้าน บอก
โปรโมชัน่พเิศษ และกจิกรรมต่างๆของ  แลนด ์แอนด ์เฮาส์ 
 
แหล่งข้อมูล : http://www.lh.co.th/corporate_info.jsp?menuID=5 
บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 

              บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน)   ก่อตัง้ในปี 2534 โดยกลุ่มนักธุรกจิ
ไทย ทีม่วีสิยัทศัน์กวา้งไกล โดยการน าของ อดตีรองนายกรฐัมนตร ีนายอ านวย วรีวรรณ หลงัจาก
การบริหารงาน อย่างประสบความส าเรจ็ ตลอดเวลากว่าทศวรรษ  โนเบิลได้เข้าเป็นบรษิัทจด
ทะเบยีน ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2540 ภายใตช้ือ่ Stock Quote วา่ NOBLE 

 

          โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (‚บรษิทั‛) เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั ซึ่งจดัตัง้ข ึน้ใน
ประเทศไทย และมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ด ้ จดทะเบยีนไวท้ี ่เลขที ่900 อาคารตน้สนทาวเวอร ์ชัน้ 19 ถนน
เพลนิจติ แขวงลุมพนิ ีเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร     
          โนเบลิ ประกอบธุรกจิคา้นอสงัหารมิทรพัย ์โดยเน้นทีก่ารพฒันาทีอ่ยู่อาศยั และประสบ
ความส าเรจ็ในปี 2540  กบัโครงการทีม่มีูลค่าสงูถงึกวา่ 5,000 ลา้นบาท และชว่งวกิฤตเศรษฐกจิ ปี 
2541 โนเบลิไดป้รบัเปลีย่นกลยทุธโ์ดยการเข้าลงทุน และ การบริหารหน้ีสินด้อยค่า โดย
มุ่งเน้นในการเขา้ประมูลสนิเชือ่ธุรกจิ ขององคก์รเพื่อการปฏริูประบบสถาบนัการเงนิ (FRA)  
 

http://www.lh.co.th/corporate_info.jsp?menuID=5
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89+%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A5+%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C&um=1&hl=th&sa=N&gbv=2&biw=802&bih=377&tbm=isch&tbnid=3FdQ9PJso4_cQM:&imgrefurl=http://www.jobthaiweb.com/companydetail.php?companyID=400&docid=Yp5ewzDo-KL1FM&imgurl=http://www.jobthaiweb.com/company/picture/job22107083621_logo.gif&w=100&h=100&ei=wEdJT42iBInkrAe8q82tDw&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=100317614423361177226&page=3&tbnh=80&tbnw=80&start=25&ndsp=12&ved=1t:429,r:3,s:25&tx=50&ty=57
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          แนวความคดิของโนเบลิในการสร้างรูปแบบของแต่ละโครงการโดยเน้นที่ความแปลกใหม่ 
และตอบสนองความตอ้งการในการใชช้วีติในยุคปจัจุบนั และมเีอกลกัษณ์ ในทุกผลติภณัฑ์และท า
ใหผู้บ้รโิภคเกดิความพอใจทีเ่กนิความคาดหมาย  
 
แหล่งข้อมูล : http://www.noblehome.com/index.html 
บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)    
 

 

 

 
 

เมื่อวนัท่ี 26 มิถนุายน 2532 กลุ่มผูม้ปีระสบการณ์และเชีย่วชาญด้านการพฒันาที่ดนิ 
อนัประกอบด้วย สถาปนิก วศิวกร และนักวชิาการ ได้ร่วมกนัก่อตัง้ ‚บริษัท ศุภาลยั จ ากดั 
(SUPALAI CORPORATION LIMITED)‛ โดยเริม่ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ใน
ลักษณะเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์อย่างเป็นทางการโดยมีทุนจดทะเบียน 
100,000,000 บาท  (หนึ่งรอ้ยลา้นบาทถว้น) 
 
 ในระยะแรกได้ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกบัการสร้างบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮาส์ ในลกัษณะ
โครงการบ้านจดัสรร ต่อมาจงึขยายธุรกิจสู่โครงการอาคารชุด  อาคารส านักงาน และรีสอร์ท
โรงแรม โดยมวีตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกจิ ซึ่งถอืเป็นหวัใจส าคญัของบรษิทัฯ ดงันี้คอื 
 

 

พฒันาทีด่นิทุกรูปแบบ ทัง้ทีอ่ยู่อาศยัในรูปแบบบา้นจดัสรร อาคารชดุพกัอาศยั ตลอดจน
อาคารส านกังาน และศนูยก์าร คา้ครบวงจร ฯลฯ  

 

คา้ทีด่นิและอสงัหารมิทรพัย ์รวมทัง้เชา่ และ/หรอืใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย์  

 

ยดึถอืในการสรา้งสรรค ์โดยการพฒันาสงัคม ทัง้ทางตรง และทางออ้ม 

 
 

http://www.noblehome.com/index.html
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ความหมายของ “ศภุาลยั”  
บริษทั ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) / SUPALAI PUBLIC COMPAMY LIMITED  
‚ศภุาลยั‛  แปลวา่ สถานทีอ่ยู่อนัเป็นมงคล เป็นค าสนธ ิมาจาก 
‚ศภุ‛        แปลวา่ ความดงีาม ความเจรญิ ความเป็นมงคล 
‚อาลยั‛    แปลวา่ ทีอ่ยู่ ทีพ่กัอาศยั ใชช้ือ่ยอ่ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ คอื ‚SPALI‛ 
 
ปรชัญาการบริหาร 
เพื่อสงัคมคุณภาพของ ‚ชาวศภุาลยั‛ ศภุาลยัจงึตัง้มัน่ในการสรา้งสรรคท์ีอ่ยู่อาศยัทีม่คีุณภาพ 
พฒันาผลติภณัฑต์ลอดเวลา พฒันาสงัคมใหม้คีวามปลอดภยั อบอุ่น พฒันาการบรกิารทีด่ ีดว้ย
ความเป็นมอือาชพี เพื่อสรา้งความพงึพอใจสูงสุดของลูกคา้ โดยยดึมัน่ในปรชัญาการบรหิารงาน 
 

S (SUPERIORITY) : เน้นความเป็นเลศิในดา้นสนิคา้ บรกิารและการจดัการทีด่ี  

P  (PROFITABILITY) : 
เน้นก าไรส าหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น 
พนกังาน ผูร้บัเหมา / รา้นคา้ และสงัคม  

L (LONGEVITY) : ประกอบธุรกจิอย่างต่อเนื่อง บนพืน้ฐานของความมัน่คง  

  
 ใน ปี พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นปีที ่3 แห่งการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ได้มมีตจิากที่ประชุมผู้
ถอืหุ้นให้มกีารแปรสภาพบรษิทัเป็นบรษิทัมหาชน และให้เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 1,000 ล้าน
บาท โดยใชช้ื่อว่า บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) หรอื SUPALAI PUBLIC COMPAMY 
LIMITED  
          เมื่อ วนัที ่17 พฤศจกิายน 2536 ไดน้ าหุน้สามญัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย หุ้นของบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ภายใต้ตวัอกัษรย่อของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยวา่ ‚SUPALI‛ (ปจัจุบนัไดเ้ปลีย่นเป็น ‚SPALI‛) ไดเ้ขา้ท าการซื้อขายอย่างเป็น
ทางการในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
          จน ถึง ณ.ปจัจุบนั บริษทัฯ ยงัคงนโยบายที่จะเป็นผูเ้ชี่ยวชาญด้านที่อยู่อาศยั ด้วย
ประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรพัย์ ทัง้บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์  อาคารชุด อาคาร
ส านกังาน รสีอรท์ และโรงแรม มานานกวา่ 19 ปี 
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        3.4.2  การก าหนดกลยทุธ ์ (Strategic Formulation) 
 
      โดยการวเิคราะห ์TOWS Matrix , 7P’s  ไดด้งันี้ 
 
 ก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา  (Strategic Alternative) 
 
 ก าหนดกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix Model เป็นเครื่องมอืส าหรบัช่วยในการวเิคราะห์
สถานการณ์ขององค์กร  และน าไปก าหนดเป็นทิศทางกลยุทธ์  โดยมีหลกัในการน าจุดแขง็ 
(Strengths)  จุดอ่อน (Weakness)  โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats)  และจากการ
เกบ็ขอ้มูลปฐมภูม ิและ ขอ้มูลทุตยิภูมมิาสรุปประมวลผล  โดยใชห้ลกัการวเิคราะห์เชงิกลยุทธ์
ต่างๆ ได้แก่ การวเิคราะห์ SWOT Analysis  แล้วจงึน าขอ้มูลทัง้หมดมาก าหนดทางเลอืกกล
ยุทธท์ีด่ทีีสุ่ด และกลยุทธท์างเลอืกส าหรบับรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอร์ตี้ ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
(มหาชน)  โดยใชแ้บบจ าลอง TOWS Matrix  ตามตาราง ดงันี้ 
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TOWS  Matrix  
 ตารางท่ี 3.5  สรุปการวเิคราะห ์SWOT เพื่อใชเ้ป็นกลยุทธร์ะดบัองคก์ร  
(Corporate Level Strategy)  ของบรษิทั AP โดยใช ้ TOWS Matrix 

ปัจจยัภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัภายนอก 

จดุแขง็ (S) 
S1 = มคีวามชดัเจนของแบรนด์คอืการ
สร้างที่อยู่อาศัยเฉพาะพื้นที่ในเมือง 
เท่านัน้ 
S2 = บรษิทั เอเชี่ยน พรอ็พเพอร์ตี้ ดี
เวลลอปเมน้ทม์อีนัดบัเครดติตราสารหน้ี
ทีร่ะดบั A- 
S3 = สถานะทางการตลาดทีแ่ขง็แกร่ง 
S4 = ผูบ้รหิารระดบัสูงมศีกัยภาพโดยมี
รางวลัBest CEO เป็นการนัต ี
S5 = การวางแผนการท างานของระบบ
ทางการเงนิทีด่ ี

จดุอ่อน (W) 
W1 = ภาระหน้ีสนิขององคก์รทีม่ี
เพิม่ขึน้ 
 
 
 
 

โอกาส  (O) 
O1 = สภาพเศรษฐกจิของประเทศในปี 
2555 มแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตขึน้ 
O2 = ผูบ้รโิภคใหค้วามน่าเชื่อถอืและ 
       ยอมรบัเน่ืองจากบรษิทัไดด้ าเนิน 
       ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยม์าเป็นเวลา 
       อนัยาวนาน 

SO การเติบโต (Growth Strategy) 
- ขยายตลาดสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ 
(S1+S3+S4+O1) 
- พฒันาผลติภณัฑใ์หม้คุีณภาพและการ
บรกิารใหด้ยีิง่ขึน้ อกีทัง้ควรจะพฒันา
โครงการใหม่ๆใหม้คีวามทนัสมยั และ
หรหูราเพิม่มากขึน้ (S2+S5+O2) 

WO  ตัง้รบัปรบัตวั (Turnaround) 
- จดัการสื่อสารการตลาดและการ
ส่งเสรมิการตลาดใหม้ากยิง่ขึน้ เพือ่
เขา้ถงึลกูคา้ทีม่อียู่แลว้ และหา
ลกูคา้ใหม่ๆไดร้วดเรว็มากขึน้ เพื่อ
เพิม่ความสามารถทางการแข่งขนั
และเพิม่ยอดขาย ” รายไดใ้ห้
ไดม้ากทีสุ่ด (W1+O1+O2) 

อปุสรรค  (T) 
T1 = ปญัหาความไม่แน่นอนทาง
การเมืองท า ให้ผู้บริโภคไม่กล้าที่ จ ะ
ตดัสนิใจซือ้ 
T2 = ปญัหานโยบายค่าแรงขัน้ต ่า 300 
บาทส่งผลใหต้้นทุนสงูขึน้ 
T3 = ปญัหาเศรษฐกจิโลกที่ชะลอตวัอาจ
ท าใหก้ าลงัซือ้ในประเทศลดลง 
T4 = อตัราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น อตัรา
เงนิเฟ้อทีส่งูขึน้ 
T5 = ธุรกจิด้านอสงัหารมิทรพัย์จะอยู่ใน
วงจรขึน้ลงไม่แน่นอนตายตวั 

ST : ร ัง้รอจงัหวะ (Defensive) 
- สรา้งความไดเ้ปรยีบทางธุรกจิโดย
แสดงจุดยนืทีท่ าเลทีต่ ัง้ทีด่ทีีสุ่ด อกีทัง้
ยงัมผีูบ้รหิารทีม่ศีกัยภาพสงู เพื่อใหผ้ล
การด าเนินงานเตบิโตอยู่ตลอดเวลา 
(S1+S4+T5) 
- จดัสรรระบบหุน้กใูหอ้ยู่ในอตัราที่
แขง็แกร่ง (S2+T4) 
- มกีารประชาสมัพนัธแ์ละโฆษณา
โครงการใหม่ๆใหล้กูคา้ไดร้บัรูถ้งึสทิธิ
พเิศษและส่วนลดทีม่อียู่มากมาย 
(S3+T1+T3) 
- จดัระบบโครงสรา้งการด าเนินงานให้
เป็นระบบ เพื่อลดต้นทุนใหต้ ่าทีสุ่ด  (S5 

WT : เลิกราหาแผนใหม่ 
(Retrenchment) 
- เน้นทางดา้นคุณภาพของ
ผลติภณัฑแ์ละการบรกิารเป็นหลกั
เพื่อสรา้งความมัน่ใจต่อการลงทุน
ซือ้ของผูบ้รโิภค (W1+T1+T3) 
 
 
 
 
 
 
 
+T2) 
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 ตารางท่ี 3.6  สรุปการวเิคราะห ์SWOT เพื่อใชเ้ป็นกลยุทธร์ะดบัธุรกจิ  
(Business Level Strategy)  ของบรษิทั AP โดยใช ้ TOWS Matrix 
 

ปัจจยัภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัภายนอก 

จดุแขง็ (S) 
S1 = โครงการแนวราบในประเภท
บา้น และ ทาวเฮา้ส ์
S2 = มศีกัยภาพในการเลอืกท าเล
ทีต่ ัง้ในการจดัสรา้งโครงการ 
 
 
 
 
 
 

จดุอ่อน (W) 
W1 = บรษิทัได้มกีารก าหนด
ราคาขายของ โครงการต่างๆ
ไว้เป็นการล่วงหน้าอาจเกิด
ความไม่แน่นอนด้านราคาวสัดุ
ก่อสรา้งในอนาคต 
W2 = การสร้างบ้านเสรจ็ก่อน
ข าย บริษัท ต้ อ ง ใ ช้ เ งิ น ทุ น
หมุนเวียนจ านวนมากและมี
ความเสี่ยงถ้าไม่สามารถขาย
บา้นทีส่รา้งเสรจ็ได ้

โอกาส  (O) 
O1 = รฐับาลมกีารลดหย่อนภาษี
ส าหรบัผูซ้ื้อบา้นหลงัแรก 
O2 = บริษัทใช้วสัดุก่อสร้าง
ส าเร็จรูป ท าให้การควบคุมต้นทุน
และระยะเวลาการท างานมีความ
แน่นอนมากขึน้ 

SO เร่งรกุบุกเรว็ (Aggressive) 
- สรา้งโครงการใหเ้สรจ็เรว็ขึน้เพือ่
ตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภคทีม่สีูงขึน้ (S1+O1+O2) 
- สรา้งความแตกต่างจากคู่แขง่ขนั
จากท าเลและวสัดกุ่อสรา้งทีม่ี
คุณภาพ (S2+O2) 

WO  ตัง้รบัปรบัตวั 
(Turnaround) 
- คุณภาพของผลติภณัฑท์ี่
เหมาะสมกบัราคาทีผู่บ้รโิภคได้
จ่ายไป (W1+W2+O2) 

อปุสรรค  (T) 
T1 = มกีารแข่งขนัในการซื้อที่ดนิที่
ทวคีวามรุนแรงยิง่ขึน้ส่งผลให้ราคา
ทีด่นิสูงขึน้มาก 
T2 = ที่ดนิในท าเลที่ดีหายากขึ้น
รวมทัง้มรีาคาทีสู่งขึน้ 

ST : ร ัง้รอจงัหวะ (Defensive) 
- การมุ่งเน้นถงึจุดยนืเรื่องท าเล
ทีต่ ัง้ทีเ่ดนิทางสะดวก ใกล ้BTS 
และ MRT อกีทัง้ยงัอยูใ่นเมอืง ท า
ใหผู้บ้รโิภคเลอืกไดง้่ายมากขึน้ 
(S2+T1+T2) 

WT : เลิกราหาแผนใหม่ 
(Retrenchment) 
- การวางแผนการก่อสรา้ง
โครงการใหส้อดคลอ้งกบัการ
สื่อสารการตลาดใหลู้กคา้ไดร้บั
รูแ้ละสนใจเขา้มาดูและซือ้
โครงการไดง้่ายและรวดเรว็
มากทีสุ่ด (W1+W2+T1+T2) 
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 ตารางท่ี 3.7  สรุปการวเิคราะห์ SWOT เพื่อใชเ้ป็นกลยุทธ์ระดบัหน้าที่ (Functional 
Level Strategy)  ของบรษิทั AP โดยใช ้ TOWS Matrix  
 

ปัจจยัภายใน 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัภายนอก 

จดุแขง็ (S) 
S1 = มกีารพฒันานวตักรรมดไีซน์
ภายในอย่างต่อเนื่ องทัง้รูปแบบ
และสิง่อ านวยความสะดวก 
S2 = ความหลากหลายของสนิค้า
และราคา 
S3 = ผลติภณัฑ ์หรอื ผลงาน ของ
องค์กรเป็นที่ยอมรับกันในธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย ์

จดุอ่อน (W) 
W1 = การบรกิารหลงัการขาย    
 
 
 
 

โอกาส  (O) 
O1 = มกีารขยายเส้นทางรถไฟฟ้า
ใหม้มีากยิง่ข ึน้ 
O2 = หลงัเหตุการณ์น ้าท่วมท าให้
ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้า
ประเภทคอนโดสูงขึน้มาก 

SO เร่งรกุบุกเรว็ (Aggressive) 
- จดังาน Event เชน่ Roadshow 
เพื่อโปรโมตคอนโดของโครงการ
ใหม่ๆ ใหลู้กคา้ไดร้บัรูถ้งึความ
แปลกใหม่ทีม่คีวามหรูหราและ
ทนัสมยัมากกวา่เดมิ เพื่อ
ตอบสนองกลบัถงึความตอ้งการ
ของลูกคา้ไดร้วดเรว็ทีสุ่ด 
(S1+S2+O1+O2) 

WO  ตัง้รบัปรบัตวั 
(Turnaround) 
- ตอ้งมกีารจดัอบรมเรื่องการ
บรกิารใหก้บับุคลากรในองคก์ร
เพื่อสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้ทีม่มีากขึน้ และมี
ประสทิธภิาพสูงทีส่ดุ 
(W1+O2) 
 

อปุสรรค  (T) 
T1 = ต้นทุนการผลิตวสัดุ ซึ่งมี
แนวโน้มปรบัสูงขึน้ 
T2 = โครงการคอนโดในตลาดที่
เพิม่มากขึน้ 
T3 = การแขง่ขนัทีรุ่นแรงมากขึน้ 

ST : ร ัง้รอจงัหวะ (Defensive) 
- มุ่งสรา้งความแตกต่างใหก้บัตรา
สนิคา้ เพื่อรกัษาส่วนครองตลาด
และความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 
(S1+S2+T2+T3) 

WT : เลิกราหาแผนใหม่ 
(Retrenchment) 
- ปลดบุคลากรทีไ่ม่มคีุณภาพ
ออก แลว้หาใหมเ่พื่อ
ประสทิธภิาพการท างานทีสู่ง
ทีสุ่ด ใหส้อดคลอ้งกบัการ
แขง่ขนัทีรุ่นแรงมากยิง่ขึน้ 
(W1+T2+T3) 
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 จากการวเิคราะห์ดงักล่าว  โดยใชน้โยบายของผูบ้รหิาร และการก าหนดวตัถุประสงค์
ทางการตลาดโดยใชเ้ครื่องมอืแบบจ าลอง TOWS Matrix  ท าใหไ้ดข้อ้สรุปเพื่อใชใ้นการก าหนด
แนวทางในการแก้ปญัหา (Strategic Alternative)  โดยมทีางเลือกในกลยุทธ์ 3 ระดบั คือ       
กลยุทธ์ระดบัองค์กร (Corporate Strategy)  กลยุทธ์ระดบัธุรกจิ (Business Strategy)  และ    
กลยุทธร์ะดบัหน้าที ่(Function Strategy) 
  
 จากการใชเ้ครื่องมอืในการวเิคราะห์ TOWS Matrix  สามารถก าหนดกลยุทธ์ส าหรบั
บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  ไดด้งันี้ 
 
กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy)   
 จากการวเิคราะหข์อ้มูล  จงึสามารถสรุปไดว้า่  บรษิทัควรเลอืกใช ้กลยุทธ์การเติบโต 
(Growth Strategy)  เป็นกลยุทธห์ลกั  โดยจะเน้นทีก่ารขยายตลาดสู่กลุ่มเป้าหมายลูกคา้ใหม่ๆ 
และพฒันาผลติภณัฑเ์ดมิใหม้คีุณภาพยิง่ขึน้  เพื่อเพิม่ความสามารถทางการแขง่ขนัได้ 
 
กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Strategy)   
 บรษิทัควรเลอืกใชก้ลยุทธ์ส าหรบัระดบัธุรกจิ คอื กลยุทธ์เร่งรุกบุกเรว็  เป็นกลยุทธ์
หลกั  โดยการเร่งสรา้งโครงการให้เสรจ็เรว็ยิง่ขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคที่มี
มากขึ้น  อีกทัง้ควรที่จะสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขนั โดยใช้ประโยชน์จากท าเลและวสัดุ
ก่อสรา้งทีม่คีุณภาพ  จากองคป์ระกอบภายในทีบ่รษิทัมอียู่ 
 
กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Function Strategy) 
 ซึ่งจากการค้นหาข้อมูลและสรุปออกมาแล้วพบว่า ในระดบัหน้าที่  บริษัทยงัควรใช ้    
กลยทุธเ์ร่งรกุบุกเรว็  เป็นกลยุทธห์ลกั  เชน่กนัอกี  โดยการจดังาน Event เพื่อใหลู้กคา้เขา้มา
สนใจเป็นจ านวนมาก  ท าใหส้ามารถทีจ่ะไดป้ระโยชน์จากการเขา้ถงึตวัลูกคา้ไดง้่ายขึน้ 
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กลยทุธส่์วนประสมทางการตลาดบริการ  (Marketing Mix : 7P’s) 
 
 เป็นการก าหนดกลยุทธ์ระดบัผลติภัณฑ์ในด้านการตลาด  ซึ่งสอดคล้องกบัแนวทาง   
กลยุทธ์ระดับองค์กร  และกลยุทธ์ระดับธุรกิจที่ได้น าเสนอไปแล้ว  สามารถน าข้อมูลจาก
การศกึษามาเสนอกลยุทธส์่วนประสมทางการตลาดบรกิาร  (7P’s) 
 
 1.  กลยทุธด้์านผลิตภณัฑ ์ (Product Strategy) 
 การสรา้งความแตกต่างทางดา้นผลติภณัฑ ์ จะเน้นทางดา้นท าเลที่ตัง้ของโครงการเป็น
หลกั  ซึ่งท าให้มคีวามสะดวกสบายต่อการเดนิทางของลูกค้า  อกีทัง้จะเน้นที่การบริการของ
พนกังานในแต่ละโครงการทีส่รา้งความประทบัใจ  ซึ่งจะชว่ยสรา้งประสบการณ์ทีด่ ีและความพงึ
พอใจอนัสูงสุดให้กบัลูกค้า  ช่วยก่อให้เกิดการบอกปากต่อปากของลูกค้า  ท าให้มลีูกค้าใหม่
เกดิขึน้จากการบอกต่อของกลุ่มลูกคา้เก่า  ดงันัน้จงึท าใหส้ามารถเพิม่ขดีความสามารถทางการ
แขง่ขนัได ้
 
 2.  กลยทุธด้์านราคา  (Price Strategy) 
 จากภาวะการแข่งข ันทางการตลาดที่รุนแรง  เนื่ องจากมีคู่แข่งมากมายในธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย์  ส่งผลให้การตัง้ราคาขายเป็นปจัจยัส าคญัอย่างยิง่ที่มผีลต่อการเลอืกซื้อของ
ผูบ้รโิภค  แต่ถงึอย่างนัน้ทางบรษิทักค็งไม่สามารถที่จะตัง้ราคาในระดบัต ่ามากๆได้  เนื่องจาก
ราคานัน้อยู่ในระดบัปานกลางจนไปถงึระดบัสูง ซึ่งเหมาะสมกบัคุณภาพของตวัผลติภณัฑ์อยู่
แลว้  แต่องคก์รกพ็ยายามทีจ่ะควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการด าเนินการต่างๆใหอ้ยู่ในระดบั
ต ่า  เพื่อทีจ่ะตัง้ราคาขายของโครงการในราคาไม่สูงมากนกั  โดยจะใหอ้ยู่ในชว่งราคาทีผู่บ้รโิภค
รบัได ้และมกี าลงัทีจ่ะซื้อ และจ่ายไปส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัของตนเอง 
 
 3.  กลยทุธด้์านสถานท่ี  (Place Strategy) 
 ปจัจุบนั บรษิทัเอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  ( มหาชน )  มจี านวนของ
โครงการเป็นจ านวนมาก ซึ่งโครงการคอนโดมเีนียมของบรษิทั จะตัง้อยู่ในเมอืงทัง้หมด  แต่กย็งั
มเีขตบางพื้นที่ที่ยงัไม่มโีครงการของ AP เขา้ไปก่อตัง้  ซึ่งทางบรษิทัควรที่จะมกีารส ารวจใน
พื้นที่ในเมอืงที่เหลือที่เหมาะสมควรค่าแก่การลงทุน และเข้าไปด าเนินการซื้อที่ดินและก่อตัง้
โครงการ เพื่อที่จะครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายในส่วนที่เหลอื  เพื่อรองรบัอตัราการขยายตวัของ
ธุรกจิทีม่มีากขึน้  รวมทัง้เป็นการสร้างโอกาสและช่องทางใหม่ๆที่จะเขา้ถงึผูบ้รโิภคให้ได้มาก
ทีสุ่ด  เพราะยงัมอีกีหลายท าเล หลายพืน้ทีท่ีต่ลาดมศีกัยภาพ 
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 4.  กลยทุธด้์านการส่งเสริมการตลาด  (Promotion Strategy) 
 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดขององค์กรที่ใช้  คือ  กลยุทธ์การใช้สื่อส่งเสริม
ทางการตลาด เพื่อใชใ้นการสร้างการรบัรู้ในรูปแบบของผลติภณัฑ์  และการจดักจิกรรมต่างๆ 
โดยใหม้กีารพฒันาอยู่ตลอดเพื่อใชเ้ป็นสื่อใหผู้บ้รโิภคไดร้บัรูข้า่วสารต่างๆขององคก์ร  และ  กล
ยุทธก์ารใชก้ารส่งเสรมิการขายดว้ยการจดักจิกรรมทางการตลาด (Campaign) ต่างๆ และมกีาร
พฒันารูปแบบอยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  และเพื่อเป็นการกระตุ้น
ยอดขายใหก้บัองคก์ร  ทัง้นี้เครื่องมอืทีใ่ช้ในการท ากลยุทธก์ารส่งเสรมิการตลาด  มดีงันี้คอื 
 
 -  การโฆษณา  (Advertising)  
      เป็นการใช้สื่อทางโฆษณาโดยผ่านทางสื่อต่างๆ เพื่อเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ ์ 
ขา่วสาร    ต่างๆ  เพื่อสรา้งความจดจ าในแบรนด์หรอืภาพลกัษณ์ขององค์กร และเพื่อเป็นการ
โน้มน้าวการตดัสินใจซื้อของผู้บริโภคด้วยการใช้สื่อเป็นตวักลาง  โดยสื่อที่ใช้ในการโฆษณา  
เชน่  นิตยสาร  โทรทศัน์  หนงัสอืพมิพ ์ Banner บนหน้า website  การแจกใบปลวิ  ฯลฯ   
 -  การประชาสมัพนัธ ์ (Public Relation) 
      ทางบรษิทัมกีารแจง้ขา่วสารผา่นทางโทรทศัน์ และอนิเทอร์เน็ต  เพื่อสื่อสารขอ้มูล
ไปยงักลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ให้ลูกค้าได้รบัรู้ถงึการท าการตลาดขององค์กรที่ต้องการสื่อไปยงั
ผูบ้ริโภค  ให้ลูกค้าหนัมาสนใจโครงการของบรษิัทว่ามีความแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร  แล้ว
ยอดขายกจ็ะเพิม่ขึน้ตามมาในภายหลงั 
 -  การส่งเสริมการขาย  (Sales Promotion) 
       การส่งเสรมิการขายกบัลูกค้า  (Consumer  Promotion)  เช่น  การให้ส่วนลดเงนิ
สด  การแจกของแถมเมื่อจองซื้อคอนโดมเีนียมจากโครงการ  ฯลฯ 
 -  การตลาดทางตรง  (Direct Marketing) 
      ทางบรษิทัสามารถใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูล  (Database)  ทีม่อียู่ของลูกค้า  เพื่อ
ใชก้ารส่งขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดผ่านไปยงักลุ่มลูกค้าเป้ามหายผ่านทางเครื่องมอืสื่อสาร
ประเภทต่างๆ  เชน่  E-Mail  ขอ้ความทางมอืถอื (SMS)  เพื่อเป็นการใหข้อ้มูล  และชกัชวนให้
ลูกคา้มาดูโครงการของบรษิทั  ทัง้นี้ควรจะต้องได้รบัการยนิยอมจากลูกค้าก่อน  เพื่อให้ไม่ก่อ
เกดิความร าคาญ หรอืเกดิทศันคตใินแง่ลบต่อบรษิทั 
 -  การขายโดยพนักงานขาย  (Personal Selling) 
      การให้ค่าคอมมิชชัน่กบัหนักงานขาย  เมื่อสามารถท าเป้ายอดขายได้ตรงตาม
เป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไว ้
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 -  การจดักิจกรรมพิเศษ  (Event Marketing) 
      เป็นการจดักิจกรรมทางการตลาดในเวลามกีารเปิดตวัโครงการใหม่ๆ  ซึ่งอยู่ใน
ความสนใจของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  ไปตามสถานทีต่่างๆ เชน่ หา้งสรรพสนิคา้  ใหลู้กคา้ไดร้บัรู้
และจดจ าตราสนิคา้ไดอ้ยู่ตลอดเวลา 
 -  การบริหารความสมัพนัธก์บัลูกค้า  (Customer Relationship Management : 
CRM) 
      บรษิทัจะต้องคดิและออกแบบกิจกรรมที่สนับสนุนการสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบั
ลูกคา้  เพื่อสรา้งความผกูพนักนัระหวา่งบรษิทักบัลูกคา้  ให้ได้รบัรู้แต่ประสบการณ์ที่ดทีี่บรษิทั
จดัท าใหก้บัลูกคา้ 
 -  Internet  Marketing 
      การใชส้ื่อออนไลน์ผา่นทางอนิเทอร์เน็ต  เช่น  website ของบรษิทั  การใช ้Social 
Media คอื Facebook และ Twitter  รวมทัง้การใช ้Banner ไปโฆษณาตาม website ต่างๆที่
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายสนใจและเขา้ไปใชอ้ยู่เป็นประจ า 

 
 5.  กลยทุธด้์านบุคลากร  (People Strategy) 
 มกีารจดัอบรมใหก้บัพนกังานขาย และพนกังานแผนกต่างๆ เพื่อให้พวกเขามคีวามรู้ที่
ถูกตอ้ง ในการทีจ่ะใหข้อ้มูลแก่ลูกคา้ทัง้ดา้นท าเลที่ตัง้ของโครงการ ราคา เฟอร์นิเจอร์และของ
ตกแต่งภายในหอ้ง รวมทัง้รายละเอยีดของการผ่อน ถ้าลูกค้าต้องการ  รวมถงึให้พนักงานขาย
ใหค้วามใส่ใจกบัการพูดจาอย่างสุภาพเรยีบรอ้ยต่อลูกคา้ และแต่งตวัสะอาดสะอ้าน มคีวามเป็น
ระเบยีบ  เพื่อใหลู้กคา้จดจ าภาพลกัษณ์ทีด่ตี่อองคก์ร 
 
 6.  กลยทุธด้์านกระบวนการ  (Process Strategy) 
 กระบวนการในการใหข้อ้มูลและบรกิารแก่ลูกคา้  เนื่องจากธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ต้องมี
ขายผลติภณัฑข์องบรษิทัใหก้บัลูกคา้  ก่อนทีโ่ครงการจะสรา้งเสรจ็ในปรมิาณใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 
 
 7.  กลยทุธด้์านลกัษณะทางกายภาพ / ภายนอก  (Physical Evidence Strategy) 
 บรษิทัจะต้องสร้างประสบการณ์ที่ดใีห้กบัลูกค้า  ซึ่งคอื  การสร้าง Brand Experience 
โดยผา่นทางพนกังานขาย และสภาพแวดลอ้มโดยรวมในการใหข้อ้มูลและการบรกิารทีเ่หมาะสม
ที่สุดกบัลูกค้า  จะท าให้สามารถสร้างความประทบัใจและประสบการณ์อนัดแีก่ลูกค้า  ท าให้
ลูกคา้สามารถทีจ่ะจดจ า   แบรนดส์นิคา้ของบรษิทัตลอดไปได้ 
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การสร้างพนัธมิตรทางการค้า  (Alliance Strategy) 
 
 การทีบ่รษิทัคดิจะสร้างพนัธมติรทางธุรกจิ  เป็นเครื่องมอืในการเพิม่ขดีความสามารถ
ทางการแขง่ขนัทางธุรกจิไดอ้ย่างดยีิง่  และเป็นกลยุทธท์ีจ่ะท าใหอ้งคก์รสามารถบรรลุเป้าหมาย
ทีไ่ดต้ัง้ไวไ้ดอ้ย่างรวดเรว็มากยิง่ข ึน้  ดงันัน้บรษิทัควรทีจ่ะร่วมมอืทางธุรกจิกบับรษิทั 2 ประเภท 
นัน่คอื  
 
 บรษิทัที่ท าธุรกจิทางการเงนิ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์  โดยการท าสนิเชื่อการกู้เงิน
ให้กบัลูกค้าเวลามาซื้อคอนโดในโครงการของบริษัท  เพราะลูกค้าบางรายมีความประสงค์
ตอ้งการซื้อ แต่อาจไม่มเีงนิทุนเป็นจ านวนมากทีจ่ะน ามาลงทุนได ้ แต่อาจมกี าลงัจ่ายในรูปแบบ
เงนิผ่อนพร้อมดอกเบี้ย  ซึ่งวธินีี้ ทัง้ AP และ SCB ได้ประโยชน์กนัทัง้ 2 ฝ่าย คอื AP ได้ขาย
คอนโดของโครงการ  ส่วน SCB ไดป้ล่อยสนิเชือ่เงนิกูใ้หแ้ก่ลูกคา้ 
 
 ส่วนอกีบรษิทัคอื บรษิทัที่ผลติเฟอร์นิเจอร์  เนื่องจากภายในห้องพกัตามคอนโดของ
โครงการ  จะตอ้งประกอบไปดว้ยเฟอรน์ิเจอรต์่างๆ ไม่วา่จะเป็นหอ้งครวั หอ้งนอน หอ้งน ้า หรอื
หอ้งนัง่เล่น  ซึ่งลูกค้าต้องการเฟอร์นิเจอร์ที่ดูด ีสวยงาม และมคีวามหรูหรา  ดงันัน้ทางบรษิทั
ควรจะจบัมอืกบั Concepts  เพราะวา่การที ่AP ใชเ้ฟอรน์ิเจอรจ์ากทาง Concepts พวกเขากไ็ด้
ผลประโยชน์ในการขายเฟอรน์ิเจอรข์องบรษิทัออกไปไดอ้ย่างเป็นจ านวนมากอกีดว้ย  จงึเหน็ได้
วา่ไดป้ระโยชน์กนัทัง้สองฝา่ย 
 
 จากทีก่ล่าวมาเป็นการร่วมมอืกนัสรา้งพนัธมติรธุรกจิทางการคา้ระหวา่งกนั  ซึ่งเป็นการ
ท า B2B (Business to Business)  ระหวา่งองคก์รใหญ่ๆของธุรกจิทีแ่ตกต่างกนั  แต่สามารถได้
ประโยชน์ทางการคา้ระหวา่งกนั  ทีท่ าใหส้รา้งยอดขายเพิม่มากขึน้ตามทีไ่ดต้ัง้เป้าหมายเอาไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 4 
สรปุ อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง  ‚ ปญัหา กลยุทธ์การตลาด และการจดัการ
เชิงกลยุทธ์ ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ - กรณีศึกษา โครงการของคอนโดมีเนียม บริษัทเอ
เชีย่นพรอ็พเพอร์ตี้ ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ‛  ซึ่งการศกึษาครัง้นี้ได้น าแนวทางการ
จดัการเชงิกลยุทธ ์โดยการศกึษาเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ ผสมผสานกนั ตามกรอบแนวทาง
ของกระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ ์โดยแบ่งวธิกีารศกึษาเป็น 2 ส่วน คอื การศกึษาขอ้มูลทุตยิ
ภูมิ (Secondary Data) โดยท าการเกบ็รวบรวมขององค์กร ที่แสดงถึงวสิยัทศัน์ พนัธกิจ 
โครงสรา้งการบรหิารงาน ลกัษณะการด าเนินงานขององคก์ร จ านวนสมาชกิขององค์กร Annual 
report, แบบฟอรม์ 56-1, เวบ็ไซต์ของบรษิทั และเอกสารงานวจิยั  รายละเอยีดต่างๆ  รวมถงึ
ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง ขอ้มูลของคู่แข่งขนั และข้อมูลจากเวบ็ไซด์ต่างๆที่เป็นประโยชน์  และ
การศกึษาขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการเกบ็ขอ้มูลแบบสอบถาม เพื่อน ามาวเิคราะห์
การวางกลยุทธก์ารตลาด  โดยสามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 
4.1  สรปุผลการศึกษา 
   จากรายงานการศกึษาคน้ควา้เรื่อง ปญัหา กลยุทธก์ารตลาด และการจดัการเชงิกลยุทธ ์
ในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์- กรณศีกึษา โครงการของคอนโดมเีนียม บรษิทัเอเชีย่นพรอ็พเพอร์ตี ้
ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) เพื่อท าการศกึษาปญัหาทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนัและอนาคต ซึ่งอาจ
ส่งผลเสยีทัง้ระยะสัน้และระยะยาวกบัองคก์รได ้ อกีทัง้ยงัวเิคราะหก์ารก าหนดกลยุทธก์ารตลาด
และการจดัการเชงิกลยุทธ ์ โดยการศกึษาถงึปจัจยัและพฤตกิรรมที่มผีลต่อการเลอืกซื้อคอนโด
ของผูบ้รโิภค  เพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ขและพฒันาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดแีละท ารายได้และผล
ก าไรใหก้บัองคก์ร  อกีทัง้ยงัสามารถเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัและการเตบิโตของผล
ประกอบการเพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกจิอย่างต่อเนื่องในระยะยาวของบริษัทเอ
เชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ได้  ซึ่งเป็นการศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพ 
(Qualitative Independent Study) และการวจิยัเชงิปรมิาณ  ของกระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ์
ทางธุรกจิ ผูศ้กึษาไดท้ าการศกึษาโดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทัง้ ขอ้มูลทุตยิภูม ิและขอ้มูลปฐม
ภูมใินสภาวะเศรษฐกจิปจัจุบนั รวมทัง้การสมัภาษณ์เชงิลกึของพนักงานภายในองค์กร  เพื่อ
ศกึษาแนวทางในการใชก้ลยุทธใ์นการบรหิารบรษิทัเอเชีย่นพรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
(มหาชน) ในอนาคต จากการศกึษาสาเหตุของปญัหา คอื  ผลก าไรจากปี 2554 ที่ลดลงจากปี 
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2553  อนัเป็นผลมาจากยอดขายของโครงการในประเภทคอนโดมเีนียมที่ปี 2554 ลดลงจากปี 
2553 ซึ่งจากการศกึษาขอ้มูลพบวา่  ทีย่อดขายคอนโดมเีนียมลดลง เนื่องจากในแต่ละโครงการ
มอีตัราการขาย (ยูนิต) ทีค่งเหลอืคา้งสะสมต่อไนปีถดัๆไป ท าใหข้ายออกไปไม่หมด 
 

ซึ่งจากการศกึษาและวเิคราะห์ตามกระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ์ สามารถสรุปการ
ก าหนดกลยุทธไ์ดด้งันี้ 
 
กลยทุธร์ะดบัองคก์ร 
 จากการวเิคราะหข์อ้มูลทัง้ภายในและภายนอกขององคก์รตลอดจนภาพรวมทัง้หมดของ
อุตสาหกรรม และวเิคราะหใ์นแต่ละทางเลอืกแลว้ พบวา่ แนวทางเลอืกทีเ่หมาะสมและควรน ามา
ปฏบิตัใินระดบัองค์กรคอื กลยุทธ์การเติบโต  (Growth Strategy) ซึ่งจะเป็นการมุ่งเน้นการ
เติบโตขององค์กร และตราสินค้าโดยการขยายหรอืเพิ่มโครงการต่างๆไปยงัพื้นที่กลุ่มตลาด
ลูกคา้ใหม่ๆ ซึ่งตอ้งผา่นการพจิารณาอย่างรอบคอบในทุกๆด้าน  รวมถงึการมุ่งเน้นไปยงักลุ่ม
ลูกคา้ใหม่ๆ เพื่อขยายตลาดใหก้วา้งขึน้  อกีทัง้ยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าได้
ครอบคลุมมากยิง่ขึน้อกีดว้ย 
 
กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว  กลยุทธ์ธุรกิจที่เหมาะสม คือ กลยุทธ์เร่งรุกบุกเร็ว 
(Aggressive)  ด้วยการศกึษาและเรียนรู้เพื่อความเชี่ยวชาญและความช านาญในการด าเนิน
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ พรอ้มกบัการร่วมมอืกบัพนัธมติรทางการคา้กบับรษิทัอื่นๆเพิม่ขึน้  เพื่อ
เพิม่ทางเลอืกใหก้บัธุรกจิ รวมถงึการลงทุนเพิม่เตมิ 
 
กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี 
 ระดบัหน้าทีใ่นส่วนของการวางกลยุทธ์การตลาด  ใชก้ลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
บรกิาร 7P’s  สามารถก าหนดกลยุทธข์องแต่ละส่วนประสม  ไดด้งันี้ 
 

 Product : ตอ้งมกีารพฒันาผลติภณัฑใ์หม้คีวามหรูหรา และมคีวามทนัสมยัใหม้ากทีสุ่ด 
เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการในการใชช้วีติของคนเมอืง  รวมทัง้การมุ่งสรา้งความแตกต่างให้กบั
ตราสนิค้า  สร้างประสบการณ์ที่ด ี และสร้างความพงึพอใจสูงสุดให้กบัลูกค้า  เพื่อให้เกดิการ
บอกต่อของลูกคา้  และชว่ยเพิม่ขดีความสามารถทางการแขง่ขนัได้ 
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 Price : ราคาต้องอยู่ที่ประมาณ 1,000,000 ” 3,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาในระดบั
ปานกลาง ไม่สูงมากนกั เพื่อใหลู้กคา้สามารถทีจ่ะพอรบัได้ 

 
 Place : นอกจากการจองซื้อคอนโดมีเนียมล่วงหน้าเวลามีการจัดงานตาม

ห้างสรรพสินค้าแล้ว  ควรจะมกีารจองซื้อผ่านทาง website อีกด้วย เพื่อความสะดวกสบาย
ใหก้บัลูกคา้มากทีสุ่ด 

 
 Promotion : การส่งเสรมิการตลาด  ควรมกีารปรบัให้เหมาะสมกบัความต้องการของ

ลูกคา้  และสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิดว้ย กล่าวคอื  ควรมกีารใหส้่วนลดเงนิสดเมื่อลูกค้ามาจอง
ซื้อคอนโดมเีนียมในวนัทีเ่ปิดขายโครงการวนัแรก หรอื มกีารแจกของแถมใหก้บัลูกคา้ 

 
 People : พนกังานขายจะตอ้งมคีวามรู ้ความสามารถ และไหวพรบิอย่างดทีีสุ่ด เพื่อจะ

ไดใ้หข้อ้มูลกบัลูกคา้ไดถู้กตอ้งทีสุ่ด  อกีทัง้ยงัตอ้งมกีารบรกิารที่ดเีพื่อสร้างความประทบัใจและ
ความพงึพอใจของลูกคา้ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 

 
 Process : กระบวนการการท างานตอ้งมกีารจดัระบบโครงสรา้งการท างานที่ด ี เพื่อจะ

ไดม้กีารท างานเป็นขัน้เป็นตอนและถูกตอ้ง รวดเรว็ทีสุ่ด 
 
 Physical Evidence : ควรมีการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กบัลูกค้า  โดยผ่านทาง

พนกังานขาย  เพื่อใหลู้กคา้จดจ าตราสนิคา้ในทศันคตแิง่บวก 
 
 

4.2  อภิปรายผลการศึกษา 
       
 ในการศกึษาครัง้นี้ ได้มีการอ้างอิงทฤษฎีต่างๆเพื่อน ามาประกอบการวเิคราะห์ ซึ่ง
ในทางปฏบิตัแิลว้มทีัง้ส่วนทีเ่หมอืนทฤษฎแีละมสี่วนทีต่่างกนั ซึ่งในส่วนที่คล้ายจะเป็นช่วงการ
วางแผนการด าเนินการต่างๆ ซึ่งจะยดึแนวปฏบิตัติามทฤษฎีเป็นหลกั ส่วนเมื่อถงึในส่วนของ
การด าเนินการแล้วนัน้ การก าหนดกลยุทธ์ต่างๆเพื่อน าไปปฏิบตัิอาจมียืดหยุ่นบ้างตามแต่
วฒันธรรมและค่านิยมขององคก์ร การทีจ่ะด าเนินการเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆกต็ามแต่ 
ในองคก์รย่อมมทีัง้ผูท้ีย่อมรบัและไม่เหน็ด้วยดงันัน้การเป็นผูน้ าที่ดยี่อมต้องปฏบิตัติวัเป็นผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงที่ดดี้วย ซึ่งทางบรษิทัจะต้องมกีารศกึษาและวเิคราะห์ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งอื่นๆ
อย่างรอบคอบ เพื่อท าใหก้ารลงทุนมคีวามเสีย่งน้อยทีสุ่ด 
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4.3  ข้อจ ากดัในการศึกษา 
 

1.  การคน้หาขอ้มูลทีเ่ป็นกลยุทธท์างการตลาดเชงิลกึ  ไม่สามารถใหข้อ้มูลที่เป็นความ
จรงิได ้เนื่องจากเป็นขอ้มูลทีไ่ม่ไดเ้ปิดเผยออกมาไดอ้ย่างง่าย  โดยทัว่ไป 

2.  เวลาในการค้นหาข้อมูล และ การเก็บข้อมูลมีอย่างจ ากัด ท าให้ไม่สามารถที่
วเิคราะหข์อ้มูลทีอ่อกมาอย่างละเอยีดถีถ่ว้นได้ 
 
 
4.4  ข้อเสนอแนะ 
 

4.4.1  ข้อเสนอแนะส าหรบับริษทั 
 
 1. การศกึษาขอ้มูลส าหรบัสภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก ควรจะด าเนิน

การศกึษาอย่างสม ่าเสมออยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถน ามาปรบัใชก้บักลยุทธ์การตลาดของ
บรษิทั  เพื่อใหส้อดคล้องกบัสภาพแวดล้อมที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างตลอดเวลาในปจัจุบนั
และอนาคตได ้

 2. ในการด าเนินธุรกจิควรจะต้องศกึษากระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ์ทัง้ใน 
ระดบัองค์กร ระดบัหน่วยธุรกจิ และหน่วยปฏบิตังิาน โดยมกีารน ามาประยุกต์ใชใ้ห้สอดคล้อง
กนั  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษทัในการที่จะเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ใน
อนาคตได ้

 3.  การน ากลยุทธเ์พื่อน าไปใช ้ ผูบ้รหิารระดบัสูง กลาง และล่าง มสี่วนส าคญั
อย่างยิง่ ในการก าหนดนโยบายในการปฏบิตั ิแนวคดิ การตรวจสอบ และประเมนิผลทีเ่กดิขึน้ มี
การก าหนดอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของพนกังานในทุกระดบัชัน้อย่างชดัเจน 

  4.  บรษิทัควรมกีารเขยีน แผนปฏบิตักิาร (Action Plan) 
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แผนปฏิบติัการรายปี  (Yearly Action Plans)  บริษทั เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  กลุ่มผลิตภณัฑ ์ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ ผลิตภณัฑ ์คอนโดมเีนียม                 ปี 2555 

โครงงาน , แผนกิจกรรม  (Campaign) รวมเวลา 
ช่วงเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

(คน) 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ยอดขาย
(ล้านบาท) 

วดัผล 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. Product                  
   พฒันาผลติภณัฑใ์หห้รหูรา และทนัสมยั 12 เดอืน             20 30 3,000  
2. Price                    
    เน้นราคาทีอ่ยู่ในระดบั 3-12 ลา้นบาท 12 เดอืน             10 15 1,500  
3. Place                  
   การเปิดขายโครงการคอนโดมเีนียม 2 เดอืน             4 2 400  
4. Promotion                  
  4.1 การใหส้่วนลดเงนิสดในวนัแรกของการ 
        เปิดขายโครงการคอนโดมเีนียม 

2 เดอืน             
2 1 200 

 

  4.2 การแจกของแถมใหก้บัลกูคา้ ณ วนัทีข่าย 2 เดอืน             5 2.5 500  
  4.3 จดังาน Event เพื่อโปรโมทสนิคา้ 1 เดอืน             4 2 200  
  4.4 จดังาน Road Show ไปตามสถานทีต่่างๆ 1 เดอืน             6 4 400  
5. People                  
   จดัอบรมหลกัสตูรใหก้บับุคลากรในองคก์ร 2 เดอืน             2 2 100  
6. Process                  
   ท าการเกบ็ขอ้มลู Survey ลกูค้า 1 เดอืน             4 1 80  
7. Physical Evidence                  
 7.1 มทีมีงานเขา้ตรวจงานในแต่ละโครงการ 2 เดอืน             4 2 200  
 7.2 ตรวจโครงสรา้งระบบสายงานและปรบัปรงุ 1 เดอืน             4 4 160  
8. CSR                  
   มทีมีงานลงพืน้ทีค่อยช่วยเหลอืสงัคมไป 
   ตามสถานทีต่่างๆ 

1 เดอืน             
5 10 250 
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4.4.2  ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 
 
 1. เนื่องจากการศกึษาครัง้นี้  เป็นการหาขอ้มูลมาจากอนิเทอร์เน็ต และการท า

แบบสอบถามจากลูกคา้ และการสมัภาษณ์จากลูกคา้  ซึ่งอาจเปิดเผยขอ้มูลไม่ได้อย่างละเอยีด
เท่าที่ควร  ดงันัน้ถ้าการศกึษาครัง้หน้า  สามารถเขา้ไปสมัภาษณ์ผูบ้รหิารระดบัสูงได้ กจ็ะได้
ขอ้มูลทีล่ะเอยีดและถูกตอ้งมากกวา่นี้  ซึ่งอาจจะท าใหว้เิคราะหข์อ้มูลในการท ารายงานได้อย่าง
สมบูรณ์แบบมากกวา่นี้ 
  2.  ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาครัง้นี้  ซึ่งเป็นการศกึษาที่มุ่งเน้นเฉพาะลูกค้าบรษิทั          

เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้ ผู้ที่สนใจเพิ่มเติมน่าจะ

ท าการศกึษาผู้บรโิภคทัว่ไป เพื่อเปรยีบเทยีบปจัจยัและพฤตกิรรมที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ

คอนโดมเีนียม เพื่อน าขอ้มูลที่ได้มาปรบักลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกบั  ความต้องการของ

กลุ่มผูบ้รโิภคในทุกๆกลุ่มทีม่คีวามตอ้งการแตกต่างกนัออกไป 
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ภาคผนวก 
 

- ภาคผนวก ก  บทความสมัภาษณ์ผู้บริหารระดบัสูงและผู้ช่วยผู้อ านวยการดา้นกลยุทธ์ทางการตลาด ของบริษทั เอเชี่ยน 
พรอ็พเพอร์ตี้ ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 
 
- ภาคผนวก ข  โครงสรา้งค าถามการสมัภาษณ์เชงิลกึ (Depth Interview) ส าหรบัผูจ้ดัการ พนักงานขายขององค์กร  และลูกคา้
ประเภทคอนโดมเีนียม 
 
- ภาคผนวก ค  ตวัอยา่งแบบสอบถาม ที่ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูปฐมภูมจิากการวจิยัเชงิปรมิาณ 
 
- ภาคผนวก ง  ตารางการประมวลผลขอ้มลูจากแบบสอบถามโดยผ่านโปรแกรม SPSS 
 
- ภาคผนวก จ  การวางแผนการศกึษา (Gantt Chart) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ก 
บทความสมัภาษณ์ 

 
3.2.1  เจาะลึกเบือ้งหลงั  นวตักรรมดีไซน์จาก AP 
          ประชาชาติธรุกิจ  สมัภาษณ์พิเศษ 
 
Section: First Section / เศรษฐกจิในประเทศ  วนัท่ี: จนัทร ์26 - พุธ 28 กนัยายน 2554 
ปีท่ี: - ฉบบัท่ี : 4352 หน้า : 5 (ลา่งขวา)   รหสัข่าว : C-110926023110 หน้า : 2/3 
หวัข้อข่าว : สมัภาษณ์พเิศษ : เจาะลกึเบื้องหลงันวตักรรม ดไีซน์จาก AP 
 
 คณุวิทการ  จนัทวิมล 
 ผูช้่วยผูอ้ านวยการดา้นกลยทุธท์างการตลาดของ AP ไดใ้หส้มัภาษณ์กบัหนังสอืพิมพ์ประชาชาติธุรกิจว่า  เน่ืองจาก
ปจัจบุนัความตอ้งการของผูบ้รโิภคมคีอ่นขา้งหลากหลาย และซบัซอ้นซึ่งถอืเป็นความท้าทายท าใหอ้งค์กรต้องมกีารพฒันาและ
ริเริ่มแนวความใหม่ๆ  เกี่ยวกบัทางเลอืกของที่อยู่อาศยัให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้ตัง้ไว ้ 
รวมถงึการออกแบบพื้นที่สว่นกลางเพื่อเอื้ออ านวยการใชช้วีติใหส้ะดวกสบายและสมบูรณ์ยิง่ขึน้  ซึ่งคุณภาพและราคาสนิคา้นัน้
เป็นที่ยอมรบัของตลาดและผูบ้รโิภค 
 ทัง้น้ีความส าเรจ็ของ AP บรรลุเป้าหมายไดน้ัน้ดว้ยความร่วมแรงร่วมใจกนัของบุคลากร  ทุกแผนก  ทุกฝ่าย  โดย
การร่วมกนัท างานในแบบบูรณาการคอื ช่วยกนัคดิ ช่วยกนัท า  ช่วยกนัสร้างและร่วมงานกบับุคลากรที่มคีุณภาพ และ มคีวาม
เป็นมอือาชพีทัง้งานทางดา้นออกแบบ ,  สถาปตัยกรรม  อินทีเรีย , แลนด์สเคป และ เราจะใหค้วามส าคญักบัทุกขัน้ตอนของ
การท างานเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งผลงานอนัสะทอ้นถงึการพฒันานวตักรรมในดา้นดไีซด ์
 หลกัของกระบวนการท างานที่องคก์รน ามาใชน้ัน้ในแบบเก่าคอื “ กระบวนการท างานแบบต่างคนต่างท า ”   ใน
สว่นของตนรบัผดิชอบในรูปแบบงานที่เกี่ยวเน่ืองกบัความสามารถของตนเองแลว้เอาแต่ละสว่นงานมาประกอบเขา้ดว้ยกนั  แต่
ผลงานที่ไดน้ัน้ไมค่อ่ยเป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่ 
 ดงันัน้องค์กรจงึเปลี่ยนรูปแบบของกระบวนการท างานใหเ้ป็นแบบ  “ น าทุกส่วนของขัน้ตอนในการท างานมา
ช่วยการท า “  ตัง้แต่เริม่แลกเปลีย่นความคดิเหน็และน าแนวคดิที่ดทีี่สดุมาใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งสรรค์ผลงานเพื่อใหไ้ดผ้ล
งานที่มีความลงตวัทงัในดา้นดีไซด์ความสวยงามและฟงัก์ชัน่ในการท างานที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคในยุค
ปจัจบุนั 
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3.2.2  AP ขน 20 โครงการในท าเลศกัยภาพ จดัแคมเปญ " AP Ready to Move In 
 
Section : Daily Market/- 
วนัท่ี : พุธที่ 1 กุมภาพนัธ ์2555 
ปีท่ี : 3          ฉบบัท่ี : 791          หน้า : 1 (เตม็หน้า) , 2 
หวัข้อข่าว : AP ขน 20 โครงการในท าเลศกัยภาพ จดัแคมเปญ " AP Ready to Move In " 
 
 นายวทิการ จนัทวมิล  ผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการ สายงานกลยทุธก์ารตลาด บรษิทั เอเชี่ยน พรอ็พเพอร์ตี้ ดเีวลอป
เมน้ท์ จ ากดั (มหาชน)  กลา่วว่า เหตุการณ์อุทกภยัครัง้ใหญ่ที่เกดิขึน้น้ี ถอืเป็นจุดเปลี่ยนครัง้ส าคญัที่ท าใหพ้ฤติกรรมการเลอืก
ซื้อของผูบ้ริโภคไดเ้ปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งใหค้วามส าคญัในเรื่องของท าเลที่ต ัง้เป็นสิง่ส าคญั  อีกทัง้สิง่ที่เปลี่ยนอย่างชดัเจนจาก
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื 
 1.  เปลีย่นพฤตกิรรมจากการซื้อบา้นเดีย่วที่อยูใ่นโซนน ้าท่วม มาเป็นคอนโดมเีนียมหรอืทาวน์เฮาสท์ี่อยูใ่นเมอืงแทน 
 2.  เปลีย่นที่อยูอ่าศยัจากโซนที่ถูกน ้าท่วมไปเป็นโซนที่อยู่นอกพื้นที่เสี่ยงแทน  อีกทัง้ทางโครงการยงัวางแผนที่จะ
พฒันาระบบป้องกนัน ้าท่วม เพื่อที่จะสรา้งความมัน่ใจและความปลอดภยัใหก้บัผูอ้ยูอ่าศยั 
 ดงันัน้บรษิทัจงึไดน้ าโครงการในเครอืรวม 20 โครงการ มาจดัแคมเปญพิเศษขึ้นภายใต้ชื่อ " AP Ready to Move In 
" เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ที่ก าลงัมองหาที่อยู่อาศยัใหม่ ที่สร้างเสร็จแลว้พร้อมเขา้อยู่ไดเ้ลย และอยู่ในท าเลที่ต ัง้
นอกพื้นที่เสี่ยงน ้ าท่วม พร้อมจดัโปรโมชัน่พิเศษ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย คอื ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วนัที่โอน พร้อมรบั Gift 
Voucher ซื้อเฟอร์นิเจอร์ รถยนต์ Nissan March และของขวญัอื่นๆอกีมากมาย 
 ส าหรบัโครงการที่จดัแคมเปญน้ี ไดแ้บ่งเป็น 
1.  คอนโดมเีนียม  โครงการ The Address พญาไท และ สขุมุวทิ 28 
2.  ทาวน์เฮาส์  โครงการ บ้านกลางเมอืง , Biztown และ The Pleno บนท าเลสาทร-ตากสนิ  สาทร-ราชพฤกษ์  ลาดพร้าว-
เสนา  พระราม 9-ลาดพรา้ว  อ่อนนุช-วงแหวน  ศรนีครนิทร์  พระราม 3-สุขสวสัดิ ์ เอกชยั-กาญจนาภิเษก  สุขสวสัดิ ์30  และ
พระราม 5-ป่ินเกลา้ 
3.  บา้นเดีย่ว โครงการ The Palazzo , The City และ The Centro  บนท าเลอ่อนนุช รามอนิทรา วชัรพล รตันาธเิบศร์ สุขุมวิท 
113 สาทร พระราม 3-สขุสวสัดิ ์และพระราม 5-ราชพฤกษ์ 
 
หมายเหตุ : แคมเปญ " AP Ready to Move In " น้ี เริม่ตัง้แต่วนัน้ี ” 29 ก.พ. 55 น้ี 
 
 
 
3.2.3  AP  ฝ่าวิกฤตน ้า  บทพิสูจน์ศกัยภาพ – ท าเล – ความพร้อม – โอกาสในวิกฤต 
 
กรงุเทพธรุกิจ  Section : การเงนิ-ลงทุน/เศรษฐกจิโลก วนัท่ี : ศุกร์ที่ 23 ธนัวาคม 2554 
ปีท่ี : 25 ฉบบัท่ี : 8492 หน้า : 21 (กลาง) 
โฆษณาแฝง : AP ฝ่าวกิฤตน ้า บทพสิจูน์ศกัยภาพ ท าเล ความพรอ้ม โอกาสในวกิฤต 
 
 ในธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์ ยงัน าส านวนที่ว่า พลกิวิกฤตใหเ้ป็นโอกาส ยงัน ามาใช้ไดก้บัการสร้างกลยุทธ์ในธุรกิจ
ประเภทอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งค าๆน้ี เป็นค าที่หลายๆคนเคยไดย้นิ แต่การที่จะไดม้าซึ่งโอกาสในท่ามกลางที่วกิฤตนัน้ ลอ้มรอบตวั
เราอยู ่ตอ้งอาศยัทัง้ประสบการณ์ ความแขง็แกร่ง ความอดทนไมย่อ่ถอ้ เพื่อกา้วไปสูช่ยัชนะแมต้อ้งพบกบัปญัหาต่างๆมากมาย 
ที่ประดงัเขา้มา ทัง้แบบตัง้ตวัและแบบไมต่ัง้ตวั อยา่งเช่น อุทกภยัครัง้ (น ้าท่วม) ในปี 2554  ซึ่งถอืเป็นมหาอุทกภยัครัง้ใหญ่ของ
คนทัง้ประเทศ และเช่นเดยีวกนัมหาอุกทกภยัครัง้น้ี ยงัถอืเป็นบทพสิจูน์ครัง้ส าคญั ซึ่งสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความอดทน ความรกัใคร่
กลมเกลยีว และมนี ้าใจต่อกนัของคนทัง้ชาต ิซึ่งท าใหป้ระเทศไทยสามารถที่จะกา้วผ่านวกิฤตครัง้น้ีไปได้ 
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 คณุอนุพงษ์ อศัวโภคนิ ประธานเจา้หน้าที่บรหิารบรษิทั เอเชี่ยน พรอ็พเพอร์ตี้ ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) หรือ 
AP  ท่านไดก้ล่าวไว้ว่า AP นัน้ มศีกัยภาพที่แขง็แกร่ง หรือ จุดแขง็ในดา้นของท าเลที่ต ัง้ของโครงการในเครือบริษทั AP ซึ่ง
โครงการสว่นใหญ่ของเครือบริษทั AP  สถานที่ต ัง้โครงการส่วนใหญ่จะอยู่ในท าเลที่ต ัง้ย่านใจกลางเมอืง หรือ ย่านศูนย์กลาง
ธรุกจิ ดงัสถานที่ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี คอื ย่านสุขุมวิท สาทร พระราม4 ศรีนครินทร์ พระราม9  ซึ่งสถานที่ดงักล่าวที่ไดก้ล่าวมา
ขา้งตน้น้ี ลว้นเป็นพื้นที่ที่อยูใ่จกลางเมอืงของกรุงเทพฯ ทัง้น้ีองคก์รยงัมคีวามพรอ้มในดา้นของทมีงานวศิวกร ตลอดจนพนักงาน
บรษิทัของ Smart Service Management  จ ากดั ซึ่งบรษิทัดงักลา่วน้ีไดท้ าหน้าที่ ในการจดับรหิารจดัการโครงการใหด้ าเนินไป
ตามแผนโครงการที่จดัตัง้เอาไว ้ซึ่งกา้วไปสูค่วามส าเรจ็ของผลงานที่ทมีงานมคีณุภาพและไดร้บัความไวว้างใจจากผูบ้รโิภค รวม
ไปถงึเหตุการณ์อุทกภยัน ้าท่วมครัง้ใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งสง่ผลใหพ้ื้นที่ในหลายจงัหวดัถูกน ้ าท่วมครัง้ใหญ่ บางพื้นที่ท่วมถึง 
4-5 เมตร และบางพื้นที่ท่วมทัง้จงัหวดั ท าใหเ้ดอืดรอ้นเป็นอยา่งมาก แต่ซึ่งบรษิทัท าหน้าที่ในการจดัการบรหิารงานโครงการที่มี
คณุภาพของ AP  ไดร้บัผลกระทบน้อยมาก เมือ่เทยีบกบับรษิทัยกัษ์ใหญ่ในหลายๆองคก์ร ซึ่งภาพรวมขององค์กรยงัสะท้อนให้
เหน็ถงึค ากลา่วที่ว่า การเกดิโอกาสท่ามกลางวกิฤตโดยสงัเกตเหน็ไดช้ดัเจนจาก 
 1.  ความคดิในการเลอืกท าเลที่ต ัง้เป็นจดุขายในการพฒันาโครงการ ซึ่งวกิฤตน ้าท่วมในครัง้น้ี ถอืเป็นโอกาสครัง้ใหญ่
ของ AP ซึ่งจะเปรียบเสมอืนว่า AP ถูกหวยครัง้ใหญ่ก็ว่าได ้เพราะ โครงการส่วนมากของในเครือบริษทั ลว้นตัง้อยู่ในพื้นที่
กรุงเทพชัน้ใน ดว้ยแนวความคดิกลยุทธ์ การพฒันาโครงการที่ยงัเน้นไปในพื้นที่ต ัง้ท าเล หรือ ท าเลที่แวดลอ้มไปดว้ยแหล่ง
ธรุกจิ แหล่งคมนาคม ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ไดเ้ป็นอย่างดขีองกลุ่มผู้บริโภคในปจัจุบนัที่ต้องการ ไลฟ์สไตล์แบบชีวิตคนเมอืง 
หลุดพ้นจากปญัหารถติด และพร้อมดว้ยฟงัก์ชัน่ต่างๆของตวัสนิค้า ซึ่งในขณะน้ีบริษทัที่อยู่ในเครือ AP มโีครงการที่อยู่ใน
ระหว่างการขาย รวมทัง้สิ้น 43 โครงการ ซึ่งประกอบไปดว้ยโครงการคอนโดมเีนียม ทาวน์เฮาส์ และบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่ ซึ่ง
ก าลงัเป็นที่ตอ้งการของกลุม่ผูบ้รโิภคที่ประสบปญัหาวกิฤตน ้าท่วมอยูใ่นครัง้น้ี 
 2.  การสรา้งความประทบัใจใหก้บัลกูคา้สารพนัใหก้บัผูบ้รโิภคดว้ยวธิกีารรบัมอืกบัวกิฤตน ้าท่วม ซึ่งถอืเป็นสิง่ที่สร้าง 
Word of Mouth  หรอืกลยทุธท์ี่ลกูคา้พูดกนัปากต่อปาก โดยจากกลุม่เลก็ๆในวนัน้ี ก้าวไปสู่กลุ่มใหญ่ในอนาคต ซึ่งถือเป็นการ
สร้างฐานลูกค้าและเพิ่มมูลค่าใหก้ับองค์กร และคุณอนุพงษ์ยงัใหส้มัภาษณ์อีกว่า หลงัจากมวลน ้ าท่วมที่ท าท่าจะไหลเข้าสู่
กรุงเทพฯ ทาง AP นัน้ ไดร้่วมแรงร่วมใจกนัในการระดมทมีงานวศิวกร ในการจดัตัง้การวางแผนในการรบัมอืกบัวิกฤตน ้ าท่วม
ใหก้บัส าหรบัทุกโครงการในเครอืบรษิทั AP ซึ่งท าใหล้กูคา้ หรอื ผูบ้รโิภคนัน้เกดิความอุ่นใจและมัน่ใจในการรบัมอืกบัวิกฤตน ้ า
ท่วมในครัง้น้ีของบรษิทั AP ซึ่ง AP ไดส้รา้งแนวป้องกนัหน้าโครงการมากถึง 3 ระดบัชัน้ ดว้ยการบริหารในการจดัการน ้ า โดย
การเอาน ้าออกใหเ้ร็วที่สุด เมื่อมนี ้ าไหลเขา้มาดว้ยป ัม๊น ้ าที่กระจายอยู่ในทุกๆส่วนพื้นที่อย่างครอบคลุมของทุกโครงการ และ
ความพรอ้มของทมีงานในการจดัการเฝ้าระวงั และใหค้วามช่วยเหลอืกบัลกูบา้นตลอดเวลา 24 ชม. 
 ทัง้น้ีโครงการที่อยูใ่นพื้นที่เสีย่งน ้าท่วม ที่บรษิทัไดท้ าการปิดการขายไปแลว้ AP ก็ไม่ถอดทิ้งพร้อมทัง้ดูแลลูกคา้ของ
บรษิทัดว้ยการสรา้งแนวป้องกนั ตลอดจนการสง่ทมีงานเขา้ไปดแูลและใหค้วามช่วยเหลอืตลอดเวลาใหไ้ดม้าตรฐานเดยีวกนั ซึ่ง
จากเหตุการณ์วกิฤตน ้าท่วมในครัง้น้ี ท าใหพ้สิจูน์ไดว้่า เมือ่ท่านไดต้ดัสนิใจเป็นลกูคา้ของบรษิทัในเครอื AP ท่านยอ่มสามารถให้
ความไวว้างใจและเชื่อมัน่ในการบรกิารลูกคา้ทัง้ก่อนปิดการขายและบริการหลงัการขายรวมไปถึงการใหค้วามใส่ใจดูแลลูกคา้
และใหค้วามช่วยเหลอืลกูคา้ของบรษิทั AP ไดก้า้วไปสูก่ารพน้วกิฤตครัง้น้ีไปไดอ้ยา่งมรีอยยิม้และอบอุ่นใจ 
 เมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างกลบัเขา้สู่สภาวะปกติ ทางบริษทั AP ใหค้วามส าคญัในการฟ้ืนฟูสภาพของโครงการ โดย
ไมไ่ดม้องขา้มบา้นในทุกหลงัของทุกโครงการ ซึ่งบางโครงการไม่ไดม้นี ้ าเอ่อเขา้ท่วมอย่างเช่น โครงการ The Centro รตันาธิ
เบศน์ และ The City พระราม 5  แต่เพื่อความอบอุ่นและสบายใจในการตดัสนิใจเป็นลูกคา้ของเครือบริษทั AP ทางบริษทัก็ได้
จดัใหม้แีคมเปญ AP Home Recovery ขึน้ดว้ยการจดัท ากจิกรรมต่างๆ เช่น  
1.  การท า Big Cleaning เพื่อใหพ้ื้นที่สว่นกลางของโครงการกลบัมาดดูแีละสวยงามดงัเดมิ 
2. บรกิาร Basic Check-Up คอื การบรกิารอ านวยความสะดวกในการตรวจเชค็ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบสุขาภิบาล

เบื้องตน้ ตลอดจนบรกิารถาสรีัว้บา้นใหก้บัลกูคา้ และสภีายนอกตวับา้น รัว้บา้น และซ่อมแซมสวนใหก้บัลูกคา้ ภายใต้โครงการ 

โดยไมม่กีารคดิคา่ใชจ้า่ยใดๆ นอกจากน้ีบรษิทั AP ยงัไดเ้ป็นสว่นหน่ึงในการน าวิธกีารในการฟ้ืนฟูสภาพบ้านเรือนหลังจากน ้ า

ลดดว้ยการจดัท าคูม่อืฟ้ืนฟูบา้นหลงัน ้าลด 

 
 



 
 

ภาคผนวก ข 
โครงสร้างค าถามการสมัภาษณ์เชิงลึก  ( Depth  Interview ) 

 
 
 
ประเดน็ค าถามสมัภาษณ์ผูจ้ดัการ / พนักงานขาย 
 1.  ในสว่นงานที่รบัผดิชอบประเภทคอนโด  มหีน้าที่อยา่งไรบา้ง? 
           2.  หลกัการหรอืแนวคดิ (กลยทุธท์างการขาย) ที่ใชใ้นการปิดการขายคอือะไร? 
 3.  พฤตกิรรมในการเลอืกซื้อคอนโดของลกูคา้  จะเน้นสิง่อะไรเป็นสิง่ส าคญั? 
 4.  กจิกรรมทางการตลาดที่ท ามอีะไรบา้ง  อยา่งไร  แนวคดิในการจดักจิกรรมใชห้ลกัแนวคดิอยา่งไร ประเมนิจาก
      สภาพแวดลอ้มทางดา้นใด และวธิปีระเมนิท าอยา่งไร? 
 5.  สถานการณ์ธรุกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นปจัจบุนัและอนาคตมทีศิทางเป็นอยา่งไร? 
 6.  ปญัหาที่เกดิขึน้ในปจัจบุนั และอาจสง่ผลเสยีระยะยาวกบัองคก์ร คอือะไร? 
 7.  มแีผนหรอืการรบัมอือยา่งไร เมือ่มขีา่วว่าจะเกดิภาวะฟองสบู่ในธรุกจิคอนโด? 
           8.  เป้าหมายหลกัขององคก์ร มุง่เน้นสิง่อะไรเป็นส าคญั และวธิกีารที่จะด าเนินการไปใหถ้งึเป้าหมายสงูสดุ? 
           9.  ค าขวญั หรอื ทศันคตปิระจ าองคก์รคอือะไร?  (ถา้ม)ี 
          10.  แผนทางการตลาด และ แผนทางกลยทุธข์องปจัจยัในทุกๆดา้น ในอนาคตขององคก์รมอีะไรบา้ง? 
          11.  ใชข้อ้มลูทางดา้นใดมาประกอบความคดิในการน ามาสรา้งสรรคห์รอืพฒันาผลติภณัฑข์ององคก์ร? 
          12.  วธิกีารที่ใชใ้นการหาขอ้มลูความตอ้งการของผูบ้รโิภค? 
          13.  หลกัการหรอืวธิกีารใดที่จะน ามาพฒันาองคก์รใหก้า้วไปสูก่ารเป็นผูน้ าทางดา้นธรุกจิอสงัหาริมทรพัย?์ 
 
 
 
ประเดน็ค าถามสมัภาษณ์ลูกค้าประเภทคอนโดมีเนียม  (รท. บรรลือ บุญพิทกัษ์) 
 1.  มคีวามคดิเหน็อยา่งไรบา้ง เกี่ยวกบั การขายคอนโดของโครงการ AP ในปจัจบุนั?  
 2.  คดิว่าปจัจบุนั AP ควรปรบัปรุงหรอืพฒันาในเรื่องอะไรบา้ง? 
 3.  ประสบการณ์ที่ลกูคา้ไมพ่งึพอใจเกี่ยวกบัสนิคา้หรอืการบรกิารของ AP? 
 4.  ถา้ลกูคา้จะซื้อคอนโด ปจัจยัอะไรบา้งที่มผีลต่อการเลอืกซื้อ? 
 5.  คณุมคีวามคดิเหน็อยา่งไร เกี่ยวกบัธรุกจิอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดว่ามมีากเกนิกว่าความตอ้งการของ
      ผูบ้รโิภคหรอืไม ่อยา่งไร? 
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บทสมัภาษณ์   บุคคลในธรุกจิอสงัหารมิทรพัยป์ระเภท  Hotel & Residence 
รท. บรรลอื บุญพทิกัษ์  (ผูบ้รหิารระดบัสงู) 
ชื่อบรษิทั บพีเีค แอสเสท จ ากดั  และ  บพีที ีพรอ็พเพอร์ตี้ จ ากดั 
 
 
 
     เน้ือหาในการสมัภาษณ์ 
แนวคิดในด้านของผูบ้ริหารในองคก์ร 

1.  แนวคิดทางด้านการตลาด เน่ืองจากปจัจุบัน มีการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น ้ าท่วม)  เจ้าของธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัยห์ลายๆ  องคก์ร  จงึน าเอาจดุเดน่ของการแกป้ญัหาหรอืการรบัมอืกบัการเกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาต ิ
ไม่ว่าจะเป็น  น ้ าท่วม  แผ่นดนิไหว  มาเป็นจุดดงึดูดความสนใจของผู้บริโภค ซึ่งผมก็คดิว่าไดผ้ลตอบรบัที่ดมีาก
พอสมควร  เพราะผูบ้รโิภคมคีวามตอ้งการที่จะซื้อที่พกัอาศยัที่มทีี่ต ัง้อยูใ่นท าเลที่น ้าเขา้ท่วมไมถ่งึ 

2. แนวคดิทางการเพิม่ผลประกอบการหรือผลก าไร ของธุรกิจ   คอื  ทุกธุรกิจควรจะมกีารตัง้งบประมาณในเรื่องของ
คา่ใชจ้า่ยต่างๆ และแบ่งออกเป็นสว่นๆ   และท าการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่ท าใหเ้กิดการสิ้นเปลอืงหรือตดัออก
ถา้ไมม่คีวามจ าเป็น  เพื่อลดตน้ทุนทางการผลติ  และไดม้าซึ่งผลก าไรที่สงูขึน้ 

3. เน่ืองจากสภาวะน ้าท่วมที่ผ่าน  ทางผมไม่คดิว่าในปจัจุบนัความต้องของผู้บริโภคที่พกัอาศยัประเภทของคอนโดมี
จ านวนเพิม่มากขึน้อยา่งรวดเรว็   และ  ไมค่ดิว่าจ านวนของของธรุกจิมมีากเกนิกว่าความตอ้งการของผู้บริโภค  และ
ถอืเป็นการเปิดโอกาสที่ดใีนการพลกิวิกฤตใหเ้ป็นโอกาส  ในเรื่องการพฒันาโครงการออกมาเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูโ้ภค 

4. เรื่องของการเกดิสภาวะฟองสบู่ของธรุกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นประเภทคอนโด  ทางผมคิดว่าไมน่่าเป็นห่วงเพราะความ
ตอ้งของผูบ้รโิภคยงัมมีากพอ ทัง้ ในปจัจบุนั   อนาคต   และมแีนวโน้มที่จะสงูขึน้เรื่อยๆ 

 
 
 
แนวคิดในด้านของการเป็นผูบ้ริโภค 

1.  ดา้นของการบรกิารทัง้ก่อนและหลงัการซื้อ  โดยการจะดจูากพนักงานที่ใหค้ าแนะน าที่ด ี หรือตอบค าถามเราได้ ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกบัตวัอาคารของโครงการ  หรอื  ทางเลอืกในเรื่องของ ปจัจยัต่างๆ  ที่ใหค้วามสะดวกกบัเราใน
การที่จะน ามาประกอบการตดัสินใจเลอืกซื้อ  ข้อน้ีจะเป็นข้อที่สนใจเป็นพิเศษเพราะบางโครงการพอผู้บริโภค
ตดัสนิใจซื้อแลว้  แต่หลงัจากนัน้อาจเกดิปญัหากบัผูบ้รโิภคไดท้ัง้ในดา้นของตวัอาคาร และดา้นอื่นๆ  ถ้าไม่มกีารใส่
ใจดแูลช่วยเหลอืลกูคา้หลงัการขายที่ด ี กจ็ะท าใหผ้มเกิดแง่ลบอย่างมากและในอนาคตจะไม่มกีารกลบัมาเป็นลูกคา้
อกี 

2.  จดุเดน่หรอืขอ้เสนอของโครงการที่เป็นจดุที่น่าสนในที่สดุ  ที่ธรุกจิของโครงการอื่นไม่มซีึ่งอาจจะเป็นส่วนที่ส าคญัที่
จะน ามาใชใ้นการตดัสนิใจเลอืกซื้อเรื่องของดา้นราคา , ท าเล ที่ต ัง้  ผมคอ่นขา้งที่จะเน้นเพราะซื้อเพื่อการลงทุน 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ค 
 

แบบสอบถาม 
เร่ือง  พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียม (AP)   

ของผูบ้ริโภค ในเขตกทม. 
 

ค าชีแ้จง : แบบสอบถามน้ี จดัท าขึน้เพื่อเป็นสว่นหน่ึงของการท าวจิยัเรื่อง ปญัหา กลยทุธ์การตลาด และการจดัการเชิงกลยุทธ์
ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ - กรณีศึกษา บริษทัเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) หลกัสูตรบริหารธุรกิจ   
มหาบณัฑติย ์(CEO MBA) มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 ผูว้จิยัใคร่ขอความร่วมมอืจากท่านกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจรงิมากที่สดุ 

ขอขอบพระคณุอยา่งยิง่ในความร่วมมอื 
ผูจ้ดัท า 

 
ค าสัง่  ขอใหท้่านโปรดใสเ่ครื่องหมายลงในช่อง ( ) ที่ตรงตามความเป็นจรงิของท่านมากที่สดุ 
    ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลส่วนตวั 
1. เพศ 
    (  )  ชาย      (  )  หญงิ 
2. อาย ุ
    (  )  ต ่ากว่า 25 ปี    (  )  25-30 ปี   (  )  31-35 ปี  
    (  )  36-40 ปี    (  )  41-45 ปี   (  )  อาย ุ45 ปีขึน้ไป 
3. สถานภาพ 
    (  )  โสด    (  )  สมรส   (  )  อยา่รา้ง/หมา้ย หรอื แยกกนัอยู่ 
4. อาชพี 
    (  )  ขา้ราชการ    (  )  พนักงานบรษิทัเอกชน  (  )  พนักงานรฐัวสิาหกจิ 
    (  )  ธรุกจิสว่นตวั    (  )  ว่างงาน   (  )  อื่นๆ ……………… 
5. รายไดโ้ดยเฉลี่ยต่อเดอืน 
    (  )  ต ่ากว่า 20,000 บาท   (  )  20,000-30,000 บาท  (  )  30,001-40,000 บาท 
    (  )  40,001-50,000 บาท   (  )  50,001-60,000 บาท  (  )  60,000 บาทขึน้ไป 
 
     ส่วนท่ี 2 : พฤติกรรมความต้องการในการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียม 
 6. ระดบัราคาของคอนโดมเีนียมที่ท่านตอ้งการซื้อ 
      (  )  ต ่ากว่า 1,000,000 บาท    (  )  1,000,000-3,000,000 บาท 
      (  )  3,000,001-5,000,000 บาท    (  )  5,000,000 บาทขึน้ไป 
 7. อตัราการผอ่นดาวน์ทีท่่านตอ้งการ  (บาท/เดอืน) 
      (  )  ต ่ากว่า 10,000 บาท     (  )  10,000-20,000 บาท 
      (  )  20,001-30,000 บาท     (  )  30,000 บาทขึน้ไป 
 8. ลกัษณะของหอ้งที่ท่านตอ้งการ 
      (  )  1 หอ้งนอน      (  )  2 หอ้งนอน 
      (  )  สตูดโิอ      (  )  อื่นๆ ………………
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9. ปจัจยัที่ท่านใชพ้จิารณาในการเลอืกซื้อคอนโดมเีนียม  (เลอืกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
      (  )  ท าเลที่ต ัง้     (  )  ราคา     (  )  เพื่อความสะดวกสบาย  
      (  )  เพื่อการลงทุน    (  )  อื่นๆ ……………… 
10. สิง่อ านวยความสะดวกที่ท่านตอ้งการ  (เลอืกไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  
      (  )  ระบบรกัษาความปลอดภยั   (  )  ที่จอดรถ    (  )  อนิเตอร์เน็ต  
      (  )  หอ้งออกก าลงักาย    (  )  สปานวดผ่อนคลาย   (  )  สระว่ายน ้า  
      (  )  รา้นเสรมิสวย    (  )  รา้นสะดวกซื้อ   (  )  รา้นซกัรดี 
      (  )  อื่นๆ ……………… 
 
      ส่วนท่ี 3 : ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียม 
 

11. ท่านคดิว่าปจัจยัส าคญัที่มผีลต่อการ 
   เลอืกซื้อคอนโดมเีนียม (AP)  คอื 

ระดบัความส าคญั 
น้อยมาก 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

   ด้านผลิตภณัฑ ์ (Product) 
  ความปลอดภยัภายในตวัอาคาร 

     

  การเดนิทางสะดวก      
  การตกแต่งภายในหอ้ง      
  วสัดอุุปกรณ์ / เฟอร์นิเจอร์ ที่เลอืกใช ้      
   ด้านราคา  (Price) 
  ราคาคอนโดมเีนียม 

     

  จ านวนเงนิจอง / ดาวน์      
  การจดัหาสนิเชื่อจากธนาคาร      
   ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย  (Place) 
  มหีอ้งตวัอยา่งใหช้ม 

     

  การจดับูธขายโครงการตามสถานที่ต่างๆ      
  ม ีwebsite ใหเ้ขา้ชมโครงการของบรษิทั      
   ด้านการส่งเสริมการตลาด  (Promotion) 
  การมอบสว่นลดพเิศษ 

     

  มกีารแจกของแถม เช่น iPhone , iPad ฯลฯ      
  สามารถเขา้อยูไ่ดท้นัท ี      
  ด้านบุคลากร  (People) 
  มกีารใหค้ าแนะน าจากพนักงานขาย 

     

  พนักงานขายพูดจาสภุาพ เรยีบรอ้ย      
  ด้านการบริการ  (Process) 
  การบรกิารหลงัการขาย 

     

  มสีิง่อ านวยความสะดวกครบครนั      
  ด้านลกัษณะทางกายภาพ / ภายนอก 
  สภาพแวดลอ้มโดยรวมภายนอกตวัอาคาร 

     

  การดไีซน์ตวัอาคารดสูวยงามและทนัสมยั      
 

**  ขอขอบพระคณุท่ีให้ความร่วมมือครบั  ** 



 
 

ภาคผนวก ง 
 

ผลการศึกษาวิจยั 
 

การศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เรื่อง ‚ปญัหา กลยุทธ์การตลาด และการจดัการ
เชงิกลยทุธใ์นธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์- กรณีศกึษา บรษิทัเอเชี่ยนพรอ็พเพอร์ตี้ ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน)‛ โดยการจดัการ
เชิงกลยุทธ์ขององค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดและปจัจยัทางการตลาดที่ส่งผลต่อปญัหา กลยุทธ์การตลาด และการ
จดัการเชงิกลยทุธใ์นธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์- กรณีศกึษา บรษิทัเอเชี่ยนพรอ็พเพอร์ตี้ ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) หลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑติย์ (CEO MBA) มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  มจี านวนทัง้สิ้น 200 คน โดยเก็บข้อมูลจากโครงการ
คอนโดของบริษทั AP 2 แห่ง คอื LIFE@ลาดพร้าว 18 กบั LIFE@พหล-อารีย์ ในเขตพื้นที่ กทม. ในช่วงเวลา 1 กุมภาพนัธ ์
2555 ถงึ วนัที่ 29 กุมภาพนัธ ์2555  แลว้น าขอ้มลูที่ไดร้บัมาบนัทกึและวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมทางสถิติ  ซึ่งสามารถแสดงการ
วเิคราะหข์อ้มลูได ้ ดงัน้ี 

 
ได้จากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งการเลือกสุ่มตัวอย่างจะเป็นการเลือกตัวอย่างแบบสะดวกสบาย 

(Convenience Sampling) สามารถแบ่งได ้3 ตอน ดงัน้ี 
 
ตอนที่ 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 พฤตกิรรมความตอ้งการในการเลอืกซื้อคอนโดมเีนียม 
ตอนที่ 3 ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกซื้อคอนโดมเีนียม 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
 เป็นขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์  ซึ่งประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได ้ ดงัแสดงใหเ้หน็
ตามตารางที่ 1 ถงึตารางที่ 5 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลด้านเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 82 41.00 
หญงิ 118 59.00 
รวม 200 100.00 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ เป็นหญงิ จ านวน 118 คน และคดิเป็นร้อยละ 59.00 อนัดบัสอง

คอืชาย จ านวน 82 คน และคดิเป็นรอ้ยละ 41.00  
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลด้านอายุของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากว่า 25 ปี 21 10.50 
25 – 30 ปี 78 39.00 

31 - 35 ปี 61 30.50 
36 – 40 ปี  23 11.50 
41 – 45 ปี 12 6.00 
อาย ุ45 ปีขึน้ไป 5 2.50 
รวม 200 100.00 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มอีาย ุ25 – 30 ปี จ านวน 78 คน คดิเป็นร้อยละ 39.00 อนัดบั

สอง 31-35 ปี จ านวน 61 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.50 และอนัดบัสาม 36-40 ปี จ านวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.50 
 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลด้านสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

โสด 179 89.50 
สมรส 21 10.50 

รวม 200 100.00 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ อยูใ่นสถานภาพโสด จ านวน 179 คน คดิเป็นรอ้ยละ 89.50 และ

อนัดบัสอง สมรส จ านวน 21 คน และคดิเป็นรอ้ยละ 10.50  
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ตารางท่ี 4 ข้อมูลด้านอาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ 10 5.00 

พนักงานบรษิทัเอกชน 90 45.00 

พนักงานรฐัวสิาหกจิ 45 22.50 

ธรุกจิสว่นตวั 55 27.50 

รวม 200 100.00 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ เป็นพนักงานบรษิทัเอกชน จ านวน 90 คน คดิเป็นร้อยละ 45.00 
อนัดบัสอง ท าธรุกจิสว่นตวั จ านวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.50 และอนัดบัสาม เป็นพนักงานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 45 คน และ
คดิเป็นรอ้ย 22.50 
 
ตารางท่ี 5 ข้อมูลด้านรายได้ของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
รายได้ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากว่า 20,000 บาท 12 6.00 

20,000-30,000 บาท 82 41.00 

30,001-40,000 บาท 61 30.50 

40,001-50,000 บาท 32 16.00 

50,001-60,000 บาท  9 4.50 

60,000 บาทขึน้ไป 4 2.00 

รวม 200 100.00 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มรีายไดต้่อเดอืน 20,000-30,000 บาท จ านวน 82 คน คดิเป็น

ร้อยละ 41.00 อนัดบัสอง 30,001-40,000 บาท จ านวน 61 คน คดิเป็นร้อยละ -30.50 และอนัดบัสาม 40,001-50,000 บาท 
จ านวน 32 คน และคดิเป็นรอ้ยละ 16.00 

 
 

 
ตอนท่ี 2  พฤติกรรมความต้องการในการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียม 
 
 ประกอบดว้ย ระดบัราคาของคอนโดมเีนียมที่บริโภคต้องการซื้อ  อตัราการผ่อนดาวน์ที่ผู้บริโภคต้องการ (บาท/
เดอืน)  ลกัษณะของหอ้งที่ผู้บริโภคต้องการ  ปจัจยัที่ผู้บริโภคใช้พิจารณาในการเลอืกซื้อคอนโดมเีนียม  และสิง่อ านวยความ
สะดวกที่ผูบ้รโิภคตอ้งการ  ดงัแสดงใหเ้หน็ตามตารางที่ 6 ถงึตารางที่ 10 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 6 ระดบัราคาของคอนโดมีเนียมท่ีผูบ้ริโภคต้องการซ้ือ 
 

ระดบัราคาของคอนโดมีเนียมท่ีบริโภคต้องการซ้ือ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากว่า 1,000,000 บาท 28 14.00 
1,000,000-3,000,000 บาท 96 48.00 
3,000,001-5,000,000 บาท 60 30.00 
5,000,000 บาทขึน้ไป 16 8.00 

รวม   รวม 200 100.00 
 

จากตารางที่ 6  พบว่า ระดบัราคาของคอนโดมีเนียมที่ท่านต้องการซื้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
ต้องการในราคา 1,000,000-3,000,000 บาท จ านวน 96 คน คดิเป็นร้อยละ 48.00 อนัดบัสอง 3,000,001-5,000,000 บาท 
จ านวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.00 และอนัดบัสาม ราคาต ่ากว่า 1,000,000 บาท จ านวน 28 คน และคดิเป็นรอ้ยละ 14.00 
 
ตารางท่ี 7 อตัราการผอ่นดาวน์ท่ีผูบ้ริโภคต้องการ (บาท/เดือน) 
 

อตัราการผอ่นดาวน์ท่ีผูบ้ริโภคต้องการ (บาท/เดือน) จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากว่า 10,000 บาท 25 12.50 

10,000-20,000 บาท 95 47.50 

20,001-30,000 บาท 70 35.00 

30,000 บาทขึน้ไป 10 5.00 

รวม 200 100.00 

 
จากตารางที่ 7 พบว่า อตัราการผ่อนดาวน์ที่ผู้บริโภคต้องการ (บาท/เดอืน) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

ตอ้งการผ่อนในราคา 10,000-20,000 บาท จ านวน 95 คน คดิเป็นร้อยละ 47.50 อนัดบัสอง 20,001-30,000 บาท จ านวน 70 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.00 และอนัดบัสาม ต ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 25 คน และคดิเป็นรอ้ยละ 12.50 
 
ตารางท่ี 8 ลกัษณะของห้องท่ีผูบ้ริโภคต้องการ 
 

ลกัษณะของห้องท่ีผูบ้ริโภคต้องการ จ านวน ร้อยละ 

1 หอ้งนอน 120 60.00 
2 หอ้งนอน 60 30.00 
สตูดโิอ 20 10.00 
รวม 200 100.00 

 
จากตารางที่ 8 พบว่า ลกัษณะของหอ้งที่ผูบ้รโิภคตอ้งการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการ 1 หอ้งนอน 

จ านวน 120 คน คดิเป็นร้อยละ 60.00 อนัดบัสองต้องการ 2 หอ้งนอน จ านวน 60 คน คดิเป็นร้อยละ 30.00 และอนัดบัสาม 
ตอ้งการหอ้งสตูดโิอ จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.00 
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ตารางท่ี 9 ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใช้พิจารณาในการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียม 
 

ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใช้พิจารณาในการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียม จ านวน ร้อยละ 

ท าเลที่ต ัง้ 180 46.20 
ราคา 100 25.60 
เพื่อความสะดวกสบาย 60 15.40 
เพื่อการลงทุน   50 12.80 
รวม 390 100.00 

 
จากตารางที่ 9 พบว่า ปจัจยัที่ผูบ้รโิภคใชพ้จิารณาในการเลอืกซื้อคอนโดมเีนียม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ 

มกีารเลอืกท าเลที่ต ัง้ จ านวน 180 คน คดิเป็นร้อยละ 46.20 อนัดบัสองเรื่อง ราคา จ านวน 100 คน และคดิเป็นร้อยละ 25.60 
และอนัดบัสาม เพื่อความสะดวกสบาย จ านวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.40 
 
หมายเหต ุ: เป็นขอ้ค าถามที่ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
 
ตารางท่ี 10 ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีผูบ้ริโภคต้องการ 
 

ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีผูบ้ริโภคต้องการ จ านวน ร้อยละ 

ระบบรกัษาความปลอดภยั 140 15.40 
ที่จอดรถ 70 7.70 
อนิเตอร์เน็ต 140 15.40 
หอ้งออกก าลงักาย 150 16.50 
สปานวดผ่อนคลาย 110 12.10 
สระว่ายน ้า 120 13.20 
รา้นเสรมิสวย 100 11.00 
รา้นสะดวกซื้อ 50 5.50 
รา้นซกัรดี 30 3.30 
รวม 910 100.00 

 
 จากตารางที่ 10 พบว่า สิง่อ านวยความสะดวกที่ผู้บริโภคต้องการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มกีารเลอืก
หอ้งออกก าลงักาย จ านวน 150 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.50 อนัดบัสอง อนิเตอร์เน็ต และระบบรกัษาความปลอดภยั จ านวน 140 
คน และคดิเป็นรอ้ยละ 15.40 และอนัดบัสาม สระว่ายน ้า จ านวน 120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.20 
 
หมายเหต ุ: เป็นขอ้ค าถามที่ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
 
 
ตอนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียม 
 
 ปจัจยัทางการตลาดประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้น
บุคลากร ดา้นการบรกิาร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ/ภายนอก ดงัแสดงใหเ้หน็ตามตารางที่ 11 ถงึตารางที่ 17 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 11 ปัจจยัทางการตลาดในด้านผลิตภณัฑ์ 
 

ด้านผลิตภณัฑ์ X  S.D. ระดบัความคิดเหน็ ล าดบั 

ความปลอดภยัภายในตวัอาคาร 3.82 .768 มาก 3 
การเดนิทางสะดวก 3.86 .897 มาก 2 
การตกแต่งภายในหอ้ง 3.68 .837 มาก 4 
วสัดอุุปกรณ์ / เฟอร์นิเจอร ์ที่เลอืกใช ้ 3.94 .647 มาก 1 
รวม 3.26 .787 มาก  

  
จากตารางที่ 11 พบว่า ระดบัความคดิเหน็ของดา้นผลติภณัฑ์ มคี่าเฉลี่ย 3.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .787 และ

ระดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 โดยอนัดบัหน่ึง คอื วสัดอุุปกรณ์ / เฟอร์นิเจอร์ ที่เลอืกใช ้มคีา่เฉลีย่ 3.94 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .647 
 อนัดบัสอง คอื การเดนิทางสะดวก มคีา่เฉลีย่ 3.86 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .897 

อนัดบัสาม คอื ความปลอดภยัภายในตวัอาคาร มคีา่เฉลีย่ 3.82 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .768 
 
ตารางท่ี 12 ปัจจยัทางการตลาดในด้านราคา 
 

ด้านราคา X  S.D. ระดบัความคิดเหน็ ล าดบั 

ราคาคอนโดมเีนียม 3.88 .767 มาก 1 
จ านวนเงนิจอง / ดาวน์ 3.60 .750 มาก 2 
การจดัหาสนิเชื่อจากธนาคาร 3.58 .637 มาก 3 
รวม 3.69 .718 มาก  

  
จากตารางที่ 12 พบว่า ระดบัความคดิเหน็ของดา้นราคามคี่าเฉลี่ย 3.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .718 และระดบั

ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
     โดยอนัดบัหน่ึง คอื ราคาคอนโดมเีนียม มคีา่เฉลีย่ 3.88 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .767    
     อนัดบัสอง คอื จ านวนเงนิจอง / ดาวน์ มคีา่เฉลีย่ 3.60 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .750  
     อนัดบัสาม คอื การจดัหาสนิเชื่อจากธนาคาร มคีา่เฉลีย่ 3.58 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .637 
 
ตารางท่ี 13 ปัจจยัทางการตลาดในด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย X  S.D. ระดบัความคิดเหน็ ล าดบั 

มหีอ้งตวัอยา่งใหช้ม 3.68 .735 มาก 2 
การจดับูธขายโครงการตามสถานทีต่่างๆ 3.72 .803 มาก 1 
ม ีwebsite ใหเ้ขา้ชมโครงการของบรษิทั 3.60 .777 มาก 3 
รวม 3.67 .772 มาก  

จากตารางที่ 13 พบว่า ระดบัความคดิเหน็ของดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมคี่าเฉลี่ย 3.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
.772 และระดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 โดยอนัดบัหน่ึง คอื การจดับูธขายโครงการตามสถานที่ต่างๆ มคีา่เฉลีย่ 3.72 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .803 
 อนัดบัสอง คอื มหีอ้งตวัอยา่งใหช้ม มคีา่เฉลีย่ 3.68 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .735 

อนัดบัสาม คอื ม ีwebsite ใหเ้ขา้ชมโครงการของบรษิทั มคีา่เฉลีย่ 3.60 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .777 
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ตารางท่ี 14 ปัจจยัทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาด 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด X  S.D. ระดบัความคิดเหน็ ล าดบั 

การมอบสว่นลดพเิศษ 3.88 .713 มาก 1 
มกีารแจกของแถม เช่น iPhone , iPad ฯลฯ 3.86 .695 มาก 2 
สามารถเขา้อยูไ่ดท้นัท ี 3.70 .702 มาก 3 
รวม 3.81 .703 มาก  

 
จากตารางที่ 14 พบว่า ระดบัความคดิเหน็ของดา้นการส่งเสริมการตลาดมคี่าเฉลี่ย 3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

.703 และระดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 โดยอนัดบัหน่ึง คอื การมอบสว่นลดพเิศษ มคีา่เฉลีย่ 3.88 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .713 

อนัดบัสอง คอื มกีารแจกของแถม เช่น iPhone , iPad ฯลฯ มคีา่เฉลีย่ 3.86 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .695 
อนัดบัสาม คอื สามารถเขา้อยูไ่ดท้นัท ีมคีา่เฉลี่ย 3.70 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .702 

 
ตารางท่ี 15 ปัจจยัทางการตลาดในด้านบุคลากร 
 

ด้านบุคลากร X  S.D. ระดบัความคิดเหน็ ล าดบั 

มกีารใหค้ าแนะน าจากพนักงานขาย 3.88 .713 มาก 1 
พนักงานขายพูดจาสภุาพ เรยีบรอ้ย 3.72 .792 มาก 2 
รวม 3.80 .753 มาก  

  
จากตารางที่ 15 พบว่า ระดบัความคดิเหน็ของดา้นบุคลากร มคีา่เฉลีย่ 3.80 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .753 และระดบั

ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 โดยอนัดบัหน่ึง มกีารใหค้ าแนะน าจากพนักงานขาย มคีา่เฉลีย่ 3.88 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .713 

อนัดบัสอง คอื พนักงานขายพูดจาสภุาพ เรยีบรอ้ย มคีา่เฉลีย่ 3.72 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .792 
 

ตารางท่ี 16 ปัจจยัทางการตลาดในด้านการบริการ 
 

ด้านการบริการ X  S.D. ระดบัความคิดเหน็ ล าดบั 

การบรกิารหลงัการขาย 3.56 .734 มาก 2 
มสีิง่อ านวยความสะดวกครบครนั 3.90 .626 มาก 1 
รวม 3.73 .680 มาก  

 
จากตารางที่ 16 พบว่า ระดบัความคดิเหน็ของดา้นการบริการ มคี่าเฉลี่ย 2.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .774 และ

ระดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 โดยอนัดบัหน่ึง คอื มสีิง่อ านวยความสะดวกครบครนั มคีา่เฉลีย่ 3.90 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .626 

อนัดบัสอง คอื มกีารบรกิารหลงัการขาย มคีา่เฉลีย่ 3.56 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .734 
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ตารางท่ี 17 ปัจจยัทางการตลาดในด้านลกัษณะทางกายภาพ/ภายนอก 
 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ/ภายนอก X  S.D. ระดบัความคิดเหน็ ล าดบั 

สภาพแวดลอ้มโดยรวมภายนอกตวัอาคาร 3.96 .656 มาก 1 
การดไีซน์ตวัอาคารดสูวยงามและทนัสมยั 3.92 .660 มาก 2 
รวม 3.94 .658 มาก  
  

จากตารางที่ 17 พบว่า ระดบัความคดิเหน็ของดา้นลกัษณะทางกายภาพ/ภายนอก มคี่าเฉลี่ย 3.94 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .658 และระดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 โดยอนัดบัหน่ึง คอื สภาพแวดลอ้มโดยรวมภายนอกตวัอาคาร มคีา่เฉลีย่ 3.96 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .656 
อนัดบัสอง คอื การดไีซน์ตวัอาคารดสูวยงามและทนัสมยั มคีา่เฉลีย่ 3.92 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .660 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก จ 
 

การวางแผนการศึกษา  (Gantt Chart) 
 

ตารางแผนการด าเนินการศึกษาค้นคว้าวิจยั  (Gantt Chart) 
 

ขัน้ตอนการศึกษา / เดือน ส.ค. 54 ก.ย. 54 ต.ค. 54 พ.ย. 54 ธ.ค. 54 ม.ค. 55 ก.พ. 55 มี.ค. 55 เม.ย. 55 
พจิารณาหวัขอ้ IS          
ยืน่เสนอหวัขอ้ IS-1          
พบอาจารยท์ี่ปรกึษา, ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง, เขยีน 
Concept paper (IS-2) 

         

สง่ IS-2 / ยืน่ขอสอบป้องกนั IS-2          
เกบ็รวมรวบขอ้มลูทุตยิภูม ิ          
ท า Survey เกบ็รวมรวบขอ้มลู/สมัภาษณ์เชงิลกึ          
วเิคราะห ์สรุปผลขอ้มลูปฐมภูมแิละทุตยิภูมิ          
น าขอ้มลูมาวางแผนและก าหนดกลยทุธ์เพื่อแกไ้ขปญัหาทัง้สาม
ระดบั 

         

สรุป อภปิราย และขอ้เสนอแนะ          
สง่ IS-3 / ยืน่ขอสอบป้องกนั IS-3          
ปรบัปรุงและแกไ้ข          
สง่งานฉบบัสมบรูณ์          



 
 

 
ประวติัผู้ศึกษา 
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