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บทคัดย่อ
การศึก ษาเรื่อ งแรงจูงใจ กลยุทธ์ การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในธุ รกิจผลิ ต
จาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ในเขต กทม. : กรณีศึกษา บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเม้นต์ จากัด
(มหาชน)
วัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อศึกษายืนยันปัญหา/สาเหตุของปัญหา โดยการศึกษาแรงจูงใจ
ของประชาชนในพื้นที่บางแคและบริเวณใกล้เคียง เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาด และการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเม้นต์ จากัด(มหาชน)
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แบ่ ง เป็ น 2 แบบ คื อ ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ ได้ จ ากการเก็ บ ข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามจานวน 100 ชุด เพื่อ ทาการศึกษาแรงจูงใจของประชาชนในพื้นที่บางแคและ
บริเวณใกล้เคียง และข้อ มูลทุติยภูมิ จากการค้นหาจากเอกสาร วารสาร งานวิจัย แผ่นพับซึ่ง
เป็นข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ข้อมูลคู่แข่งขัน โดยกระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และกาหนดกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างในการแข่งขันและกาหนดกล
ยุทธ์ในระดับองค์กร เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ กลยุทธ์การตลาดสาหรับธุรกิจ
บริการ (Marketing Strategies for “Service(s)” 7P’s) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
แข่งขัน (Five Force Model) การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT
Analysis) การจัดการเชิงกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย จานวน 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 52 เป็นเพศหญิง
จานวน 48 รายคิดเป็นร้อยละ 48 ช่วงอายุที่มากที่สุด อยู่ระหว่าง 26 – 30 ปี จานวน 48 ราย
คิดเป็นร้อยละ 48 ด้านระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 54 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 54 ด้านอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พนักงานเอกชน จานวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ
60 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่ มีรายได้อยู่ที่ระดับ 10,001 - 20,000 บาท จานวน 38
ราย คิดเป็นร้อยละ 38 ด้านที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่อาศัยในทาวน์เฮ้าส์ 36 คิดเป็นร้อยละ 36 ด้าน
ราคาคอนโดมเนียมที่ต้องการซื้อส่วนใหญ่ต้องการซื้อในระดับราคา 1,000,000-2,000,000 บาท
จานวน 62 คิดเป็นร้อยละ ด้านพื้นที่ที่ต้องการส่วนใหญ่ต้องการขนาด 36-45 ตารางเมตรโดยมี
จานวน 56 รายคิดเป็นร้อยละ 56 ขนาด ด้านอัตราการผ่อนชาระที่ต้องการส่วนใหญ่ต้องการ
ผ่อนชาระ 5,000-6,000 บาท จานวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 28 ด้านปัจจัยที่พิจารณาเป็นเห็น
ผลในการซื้อส่วนใหญ่ซื้อเพราะต้องการเป็นบ้านหลังที่ 2 จานวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 54
ด้านผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในทาเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งการคมนาคมที่สะดวกในระดับ
มากที่สุด จานวน 58 ราย คิ ดเป็นร้อ ยละ 58 ด้านราคาส่วนใหญ่ มีระดับความสาคั ญในการ
จัดหาแหล่งสินเชื่อในระดับ มากที่ จานวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 ด้านการจัดจาหน่ายส่วน
ใหญ่ให้ความสาคัญในในการที่สามารถเข้าอยู่ได้ทันทีในระดับ มาก จานวน 54 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 54 ด้านการบริการส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในพนักงานขายมีความรอบรู้ในรายละเอียดของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ระดับ มาก จานวน 52 ราย คิ ดเป็นร้อ ยละ 52 ด้านสภาพแวดล้ อ มส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสาคัญมากที่สุด คือด้านระบบรักษาความปลอดภัยมากที่สุด 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 82
การเป็นชุมชนน่าอยู่ระดับ มากที่สุด 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 54 การมีสาธารณูปโภคครบ ระดับ
มากที่สุด 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 56 การมีพื้นที่จอดรถเพียงพอตามจานวนห้องระดับ มากที่สุด
56 ราย คิดเป็นร้อยละ 56 การมีสวนพักผ่อนและสนามเด็กเล่นในระดับ มาก 46 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 46 จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องสาเหตุของปัญหาโดยการลงพื้นที่จริงวิเคา
ระห์ว่าน่าจะมาจากตัวโครงการไม่ได้อยู่ติดกับถนนใหญ่ ต้องเข้าไปในซอยประมาณ 400 เมตร
ทางเข้าอยู่ใกล้กับตลาดบางแคซึ่งการจราจรติดขัดมาก และปัจจุบันกาลังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้า
ทาให้ต้องปิดช่องจราจรทาให้รถติดมากขึ้นอีก สิ่งนี้จึงน่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้โครงการนี้
ขายช้า
ผลการศึก ษาโอกาสทางการแข่งขันและจุดแข็งขององค์ กร เห็นสมควรนาเสนอให้
องค์กรใช้ กลยุทธ์การเติบโต(Growth Strategies)เพื่อรักษาความเป็นผู้นาตลาดโดยการหา
ตลาดใหม่ตามกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ เน้นบริการหลังการขายและใช้จุดแข็งขององค์กรเรื่องการ
บอกต่อในการบริหารงานขาย

