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กลยุทธ์ ในการเพิม่ ขีดความสามารถทางการตลาดของธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์ ประเภท
อาคารชุดในเขตลาดพร้ าว
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาขีดความสามารถทางการตลาดและเปรี ยบเทียบถึง
ลักษณะการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารชุดในโครงการที่
แตกต่างกัน และเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ อที่อยูอ่ าศัยประเภทอาคารชุด
โดยเป็ นการวิจยั เชิงสารวจ กลุ่มตัวอย่าแบ่งออกเป็ นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ผูป้ ระกอบธุ รกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารชุดในเขตลาดพร้าวทั้งหมด 24 โครงการ กลุ่มที่ 2 ผูบ้ ริ โภคที่เข้า
อาศัยในอาคารชุดในเขตลาดพร้าว ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2554 รวมทั้งสิ้ น 125 คน โดยผูว้ จิ ยั เลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วจิ ารณญาณ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม
ผลการวิจยั ด้านผูป้ ระกอบธุ รกิจ พบว่า กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ ผูป้ ระกอบธุ รกิจทั้ง 3 ระดับ
ราคา มีการใช้กลยุทธ์อยูใ่ นระดับมาก เนื่องจากผูบ้ ริ หารโครงการทั้ง 3 ระดับราคา ต้องการเน้นกล
ยุทธ์ดา้ นผลบิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทาเลที่ต้ งั ของโครงการ การจัดสาธารณูปโภค และสิ่ งอานวยความ
สะดวกของโครงการ ตลอดจนลักษณะและรู ปแบบของอาคารเพื่อให้เกิดความสวยงาม แข็งแรง
และทนทาน จึงได้นากลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์เข้ามาใช้ในการบริ หาร

กลยุทธ์ ด้านราคา ผูป้ ระกอบ

ธุ รกิจทั้ง 3 ระดับราคา มีการใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาอยูใ่ นระดับปานกลาง เนื่องจากผูบ้ ริ หารโครงการ
ทั้ง 3 ระดับราคา มีการใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาเกี่ยวกับการตั้งราคาขายที่ต่ากว่าโครงการอื่นๆ ในระดับ
คุณภาพเดียวกัน การลดราคาพิเศษในช่วงแนะนาเปิ ดตัวโครงการ ใช้วธิ ี ดาวน์นอ้ ยผ่อนนาน การยืด
ระยะเวลาในการผ่อนชาระเงินดาวน์โดยไม่คิดดอกเบี้ย และหาแหล่งเงินกูใ้ ห้กบั ลูกค้า จึงได้นากล
ยุทธ์ทางด้านราคาเข้ามาใช้ในการบริ หารโครงการ

กลยุทธ์ ดา้ นช่องทางการจาหน่าย ผูป้ ระกอบ

ธุ รกิจทั้ง 3 ระดับราคา ใช้กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจาหน่ายเกี่ยวกับสถานที่จดั จาหน่าย โดยมีรูป
แบบจาลองโครงการอย่างละเอียด และจัดตั้งสานักงานขายแยกจากที่ต้ งั โครงการ

โดยการเช่า

สถานที่ต่างๆ เช่น ศูนย์การค้า หรื อ โรงแรม เป็ นต้น ผูป้ ระกอบธุ รกิจในราคาระดับสู ง ได้มีการใช้
กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจาหน่าย อยูใ่ นระดับปานกลาง ผูป้ ระกอบธุ รกิจในระดับราคาปานกลาง
และราคาต่า มีการใช้กลยุทธ์อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งจากการสารวจ พบว่า การใช้กลยุทธ์ดา้ นช่อง
ทางการจาหน่ายของผูป้ ระกอบธุ รกิจในแต่ละระดับราคานั้น ต่างต้องคานึงถึงเสถียรภาพทางการ
เงินของตนเอง และสภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ ไปในขณะนั้น และผลจากการศึกษา ยังพบว่า ผูป้ ระกอบ
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ธุ รกิจในระดับราคาสู ง ใช้กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจาหน่าย แตกต่างจากผูป้ ระกอบธุ รกิจในระดับ
ราคาปานกลาง และราคาต่า กลยุทธ์ ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาด ผูป้ ระกอบธุ รกิจในระดับราคาสู ง มี
การใช้กลยุทธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนผูป้ ระกอบธุ รกิจในระดับราคาปานกลาง และราคาต่า มี
การใช้กลยุทธ์อยูใ่ นระดับมาก เนื่องจากผูป้ ระกอบธุ รกิจทั้ง 3 ระดับราคาต้องการจะเน้นกลยุทธ์ดา้ น
การส่ งเสริ มการตลาด เกี่ยวกับพนักงานที่สามารถให้ความรู ้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการได้เป็ น
อย่างดี ใช้สื่อการโฆษณาประเภทต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ เอกาสารแนะนาโครงการ
แผ่นป้ ายโครงการ และมีการกาหนดให้ผจู ้ อง 50 ยูนิตแรก ได้รับของสมนาคุณต่างๆ และใช้วธิ ี การ
สมนาคุณต่างๆ แก่ผทู ้ ี่แนะนาบุคคลอื่นที่จองโครงการในช่วงที่เปิ ดตัวโครงการ การจัดทาโบว์ชวั ร์
หรื อแผ่นพับแจกโดยทัว่ ไป จึงได้นากลยุทธ์ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาดเข้ามาใช้ในการบริ หาร
โครงการ ด้านผูบ้ ริ โภคพบว่า ปั จจัยที่สาคัญที่สุดในการตัดสิ นใจซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภคใน
ระดับราคาสู ง คือสาธารณูปโภค รองลงมาได้แก่ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ส่ วนปั จจัยที่มี
ความสาคัญน้อยที่สุดได้แก่ การเดินทาง
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STRATEGIES TO INCREASE THE MARKETING CAPABILITY OF THE REAL
ESTATE BUSINESS OF CONDOMINIUM IN LADPRAO AREA
This research aimed to study marketing capability and compare the strategic characters in
marketing of the real estate company running condominium business in different projects, and to
study consumer behaviors on decision-making to purchase the condominium. This study was a
survey research. The samples were divided into two groups: entrepreneurs running the real estate
business in 24 project in Lad Phrao area, and 125 consumers entering to stay in the condominium
between 2007-2011. To select the samples, the judgment of the researcher was used, and a set of
questionnaires were adopted to collect data.
The results showed that entrepreneurs, in product strategies, three level of prize used the
business strategy at a high level, because the project manager need to focus on the location of the
project, utilities and facilities of the project including decorative arts, strength and durability;
therefore, the product strategies were applied in the pricing strategy. The entrepreneurs of the
three projects fixed the price moderately, because the project managers in the three projects set
prices lower than other project but in a similar quality, having the special discount and promotion
on the grand opening of the project by adopting less down payment and long pay by installment,
duration of the down payment with no interest charged, and find a loan agent for the customers.
For the distribution channel, all entrepreneurs created model project profile with details and
establish a separate sale office in shopping center or hotel etc. For this the senior administrators
used the distribution channel strategy at a moderate level, and the medium and low price
strategies were adopted at a high level.
The research showed that the use of the distribution channel strategy of the business in each
of the prize levels must take their own financial stability into account and general economic
conditions. The results of the study also found that entrepreneurs in a higher level differently
used the sale channel strategy from those who run business in lower level. The high level
entrepreneurs used the pricing strategy at a moderate level. On the one hand, the entrepreneurs
running business in the moderate level used the low price strategy at a high level. This was
because they put focus on the marketing strategy by employing the officers who know about how
promote the project on advertising medias such as radio, television, newspaper, brochure. What’s
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more, to promote the project, they gave the gift vouchers for the first fifty customers. The
consumer aspect found that the most important factor in decision-making to purchase the
condominium of the high level customer was utilities and facilities, second factor was
environment and safety. The least important factor was transportation.

