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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
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บทที่ 1
บทนา
1.1. องค์กร และลักษณะธุรกิจขององค์กร
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จากัด(มหาชน)
อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 36, 1168/109 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กทม.
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2532
โดยเริ่มจากการรวมกลุ่มของ ผู้ก่อตั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนายธีรชัย ปัญจทรัพย์ กลุ่มนายสุเมธ
เตชะไกรศรี และกลุ่มนายศิริชัย เจริญศักดิ์วัฒนา ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เพื่อพัฒนา
โครงการอาคารชุดสํานักงานแห่งแรกบน ถนนพระราม 4 ได้แก่ “อาคาร ลุมพินี ทาวเวอร์”
ความสูง 38 ชั้น ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษัท และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2537 ปัจจุบันบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยสําหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางถึงกลาง-ล่าง โดยเริ่มจาก
การหาทําเลที่เหมาะสมตามกลยุทธ์ของบริษัท แล้วจึงกําหนดรูปแบบการพัฒนาในด้านต่างๆ
รวมถึงการบริหารการขายและการตลาด การบริหารงานก่อสร้างภายใต้การดําเนินงานของ
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จํากัด และการบริหารชุมชนภายหลังการส่งมอบ
โดย บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จํากัด โดยบริษัทอาศัย “ค่านิยมองค์กร”
(Core Values) เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน เพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน
สําหรับโครงการอาคารชุดพักอาศัยในเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติอาคารชุดกําหนดให้เจ้าของ
โครงการเป็นผู้ดําเนินการในการบริหารอาคาร ในระยะแรกบริษัทจึงได้จัดตั้งบริษัท ลุมพินี
พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จํากัด ขึ้นให้เป็นผู้รับผิดชอบงาน “บริหารอาคาร” ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงนโยบายการให้ความสําคัญต่อการบริการหลังการขาย และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสั งคม
ปัจจุบันแนวคิ ดดังกล่าวได้มีพัฒนาการจากการ “บริหารอาคาร” โดย
ปรับเปลี่ยนเป็น “บริหารชุมชน” เพื่อก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมต่อผู้อยู่อาศัยภายใต้
แนวคิด “ชุมชนน่าอยู่” อันเป็นตัวตนที่แท้จริงซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นที่มีต่อแบรนด์ “ลุมพิน”ี
บริษัท พรสันติ จํากัด เป็นบริษัทที่บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
เคยเข้ารับบริหารโครงการให้เมื่อปี 2536 ต่อมาบริษัทได้ควบรวมเข้ามาเป็นบริษัทย่อย หลัง
วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2544 บริษัทได้เข้าไปร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์
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จํากัด ร่วมกับบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท เยาววงศ์ จํากัด โดยมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาโครงการอาคารสร้างค้าง และมอบหมายให้ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจ
เมนท์ จํากั ด เป็นผู้ รับผิดชอบในการดําเนินงานด้านการบริหารการขายและการตลาด การ
บริหารงานก่อสร้าง รวมทั้ งบริหารอาคาร ในปลายปี 2550 ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยอีกหนึ่ง
บริษัทคือ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จํากัด เพื่อรองรับการขยายงานที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยในปี 2552 บริษัทได้ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ เพื่อให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงานของกลุ่ม โดยกําหนดให้บริษัท แอล.พี .เอ็น.ดีเ วลลอปเมนท์
จํากัด (มหาชน) มุ่งเน้นการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยสําหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้ระดับกลาง
ถึงกลาง-ล่าง บริษัท พรสั นติ จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มิใช่อาคารชุดพักอาศัยเพื่อปิด
จุดอ่อนและลดความเสี่ยงให้กับบริษัท ในระยะยาว สําหรับบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์
เซอร์วิส จํากัด ถูกกําหนดให้รับผิดชอบการบริหารโครงการ ด้านการก่อสร้างแบบครบวงจร
ส่วนบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จํากัด มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารการตลาด
และการขาย และการบริหารชุมชนให้กับบริษัทในกลุ่ ม ซึ่งการกําหนดโครงสร้างการจัดการ
ดังกล่ าวจะทําให้ ก ารดําเนิ นงานในด้ านต่า งๆ มี ค วามคล่ อ งตัว เกิดประสิ ท ธิ ภาพ และบรรลุ
เป้าหมายตาม กลยุทธ์ที่วางไว้
การเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาการที่ ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การประกอบธุ ร กิ จ และการ
บริหารงาน
บริษัทมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สําคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
และการบริหารงานนับจากวันจัดตั้งบริษัทสรุปได้ดังนี้
ปี 2532 จุดเริ่มต้นของธุรกิจ
ปี 2532 „ บริษัทถือกําเนิดขึ้นจากบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพที่มีความมุ่งมั่นร่วมกัน
ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพให้แก่สังคมไทย โดยก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน
2532 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท และเริ่มต้นพัฒนาโครงการ “ลุมพินี ทาวเวอร์” อาคารชุด
สํานักงานสูง 38 ชั้นแห่งแรก บนถนนพระราม 4 ซึ่งเป็นที่ตั้งของสํานักงานใหญ่จนถึงปัจจุบัน
ปี 2533-2536 ปรับโครงสร้างการดาเนินธุรกิจ
ปี 2533 „ นอกจากการพั ฒ นาโครงการแล้ ว ระยะแรกของการดํ า เนิ น งานยั ง เป็ น
ช่วงเวลาของการขยายการลงทุนและการพัฒนาการให้บริการภายใต้การดําเนินงานของบริษัท
และบริษัทในเครือ โดยบริษัทได้ลงทุนใน บริษัท พรสันติ จํากัด เป็นจํานวนเงิน 10,000,000
บาท คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นการลงทุ น ร้ อ ยละ 20 ของทุ น ชํ า ระแล้ ว 50,000,000 บาท เพื่ อ พั ฒ นา
โครงการพี.เอส.ที.คอนโดวิลล์ มูลค่าโครงการประมาณ 3,600,000,000 บาท
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ปี 2535 „ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จํากัด ด้วยทุนจด
ทะเบียน 1,000,000 บาท โดยบริษัทเป็นผู้ถื อหุ้นร้อยละ 99.88 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้
บริการด้านธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะการบริหารอาคารแก่นิติบุคคลอาคารชุดของ
โครงการต่างๆ ที่บริษัทและบริษัทย่อยพัฒนาขึ้น เป็นการให้บริการหลังการขายและสร้างความ
เชื่อมั่นในคุณภาพชีวิตของลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งถือเป็นนโยบายในการสร้างความ
แตกต่าง และเป็นจุดแข็งในการแข่งขัน
ปี 2536 „ เพิ่มการลงทุนในบริษัท พรสันติ จํากัด เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนชําระแล้ว
200,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท
ปี 2537-2539 เข้าสู่องค์กรมหาชน
ปี 2537 „ ภายในระยะเวลา 5 ปีของการดําเนินงาน บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2537 ทะเบียนเลขที่ บมจ.477 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้รั บบริษัท เข้าเป็น บริษัทจดทะเบีย นในตลาดหลั กทรัพย์ ใช้ชื่อ หลั ก ทรัพย์ว่ า
“LPN” และได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 9.2 ล้านหุ้น เพื่อจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยมี
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และราคาเสนอขายต่อหุ้น 64 บาท ซึ่งต่อมาได้เพิ่มทุนเป็น 460
ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2537
„ ร่วมลงทุนในบริษัท Elec & Eltek (Guangzhou) Real Estate Development
Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศฮ่องกงเป็นจํานวนเงิน 12,720,000 บาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ10 ของทุนชําระแล้ว
ปี 2539 „ ร่วมลงทุนในบริษัท เอ็น.ที.เอ็น.คอนกรีต จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทวัสดุ
ก่อสร้าง เป็นจํานวนเงิน 10,200,000 บาท หรือ 1,020,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของทุนจด
ทะเบียน หรือมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
„ บริ ษั ท ลงนามในสั ญ ญากู้ เ งิ น ตราต่ า งประเทศกั บ ธนาคารชั้ น นํ า 5 แห่ ง
ยอดเงิ น รวม 20,000,000 เหรี ย ญ อายุ สั ญ ญา 3 ปี ในอั ต ราดอกเบี้ ย SIBOR +1.20 เพื่ อ
นํามาใช้พัฒนาโครงการแอล.พี.เอ็น.สุขุมวิททาวเวอร์
ปี 2540 เผชิญวิกฤติเศรษฐกิจ
ปี 2540 „ บริษัทประสบปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจ และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
„ ขยายงานบริ ก ารของบริ ษั ท ลุ ม พิ นี พรอพเพอร์ ตี้ มาเนจเมนท์ จํ า กั ด
เนื่องจากเล็งเห็นช่องว่างของตลาดในช่วงของภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจและเพื่อเป็นการรักษา
บุคลากร จึงได้ขยายส่วนงานบริการต่างๆ ขึ้นรองรับความต้องการของตลาด เช่น งานบริการ
ระบบรักษาความปลอดภัย บริการรักษาความสะอาด งานซ่อมบํารุงระบบปรับอากาศ เป็นต้น
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„ ปรับโครงสร้างองค์กรและพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้อง
กับภาวะเศรษฐกิจ นายจําลอง รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์ ขอลาออกจากประธานกรรมการ เนื่องจาก
ปัญหาสุขภาพและนายพงส์ สารสิน ขอลาออกจากกรรมการ เนื่องจากภารกิจในขณะนั้นทํา ให้
ไม่สามารถให้เวลาได้เต็มที่ คณะกรรมการจึงได้เรียนเชิญ นายโมรา บุณยผล เข้าดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการแทน
ปี 2542 ปรับโครงสร้างหนี้ได้สาเร็จพร้อมดาเนินธุรกิจ
ปี 2542 „ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2542 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท คาเธ่ย์ แอสเซท แมเนจ
เมนท์ จํากัด เป็นที่ปรึกษาในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
โดยร่วมกันกํ าหนดแนวทางในการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ทุกรายรวมถึงการ
วางแผนงานเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
„ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2542เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2542 ณ ห้องประชุมใหญ่
ของบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 460,000,000 บาท เป็น
3,983,000,000 บาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญเพื่อการเพิ่มทุนจํานวน 352,300,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมจํานวน 3,523,000,000 บาท
„ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2542 มีมติเป็นเอก
ฉันท์ให้บริษัทขายเงินลงทุนในหุ้นของบริษัท เอ็น .ที.เอ็น.คอนกรีต จํากัด ในมูลค่าหุ้นละ 0.01
บาท สืบเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาในขณะนั้น ทําให้บริษัท เอ็น .ที.เอ็น.คอนกรีต จํากัด
ซึ่งดําเนินธุรกิจการค้าวัสดุก่อสร้างต้องประสบภาวะขาดทุนและส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ อีกทั้ง
บริษัท เอ็น.ที.เอ็น.คอนกรีต จํากัด ไม่สามารถสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทได้
„ บริษัทสามารถเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินในปี
2542 คิ ด เป็ น มู ล หนี้ ทั้ ง สิ้ น 3,132,610,000 บาท และสามารถสรุ ป แนวทางการปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างหนี้ส่วนที่เหลือในมูลหนี้ประมาณ 170 ล้านบาทเรียบร้อยในเดือนกุมภาพันธ์ 2543 จึง
ถื อ ได้ ว่ า บริ ษั ท สามารถทํ า การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี้ ไ ด้ ทั้ ง หมดในมู ล หนี้ ร วมทั้ ง สิ้ น
3,305,930,000 บาท
ปี 2544 บริษัทผู้สร้างตานานอาคารชุดพักอาศัยใจกลางเมือง
ปี 2544 „ เดือนพฤศจิกายน 2544 บริษัทได้ตกลงทําสัญญาร่วมทุนกับบริษัท ยูนิเวน
เจอร์ จํากัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัท เยาววงศ์ จํากัด โดยได้จัดตั้ง
บริ ษั ท แกรนด์ ยู นิ ตี้ ดิ เ วลล็ อ ปเมนท์ จํ า กั ด ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาโครงการวอเตอร์ ค ลิ ฟ ซึ่ ง เป็ น
โครงการอาคารชุดพักอาศัยสร้างค้างบนถนนรัชดา-พระราม 3 ที่หยุดดําเนินการตั้งแต่ปี 2540
เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจ โดยบริษัทร่วมทุนดังกล่าวได้เข้าฟื้นฟูและพัฒนาโครงการใหม่ภายใต้
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ชื่อ “คลิฟ” โดยมีบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ จํากัด เป็นผู้รับผิดชอบด้านการบริหารการขาย
และการตลาด การบริหารงานก่อสร้างรวมถึงการเจรจากับกลุ่มผู้ซื้อเดิม
ปี 2545 ปรับทุนจดทะเบียนเพื่อความมั่นคงของฐานะการเงิน
ปี 2545 „ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 3,983,000,000 บาท เป็น 460,000,000
บาท โดยเป็นการลดส่วนของหุ้นที่ยังไม่ได้นําออกจําหน่าย และเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน
750,000,000 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนรวม 1,210,000,000 บาท พร้อมกับการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิให้สมบูรณ์สอดคล้องกัน
„ เพิ่ มทุน จํานวน 750,000,000 บาท โดยเป็นการออกหุ้น สามัญ 75,000,000
หุ้น แบ่งเป็น 27.6 ล้านหุ้นสําหรับผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 5 หุ้นเดิมมีสิทธิซื้อ 3 หุ้นใหม่
(2) 29.9 ล้านหุ้นสําหรับการใช้สิทธิแปลงใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ โดย
ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 29,900,000 หน่วย แบ่งเป็น
ก. ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 27,600,000 หน่วย จัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่
ใช้สิทธจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 1 หุ้นใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ
ข. ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 2,300,000 หน่วย จัดสรรแก่กรรมการและ
พนักงานบริษัท จํานวนไม่เกิน 35 ราย
(3) 17.5 ล้านหุ้น สําหรับการแปลงหนี้เป็นทุนของธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน)
(4) บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิส จํากัดเป็นที่ปรึกษา
ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ปี 2546-2547 ปรับกลยุทธ์ไปสู่ความเป็นมืออาชีพ
ปี 2547 „ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2547 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 7 ให้
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ทําให้จํานวนหุ้นของ
บริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 121,000,000 หุ้น เป็น 1,210,000,000 หุ้น นอกจากนี้ยังได้อนุมัติการ
เพิ่มทุน จดทะเบียนจํานวน 276,706,550 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทุนจด
ทะเบียนทั้งสิ้น 1,486,706,550 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,486,706,550 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
„ บริษัทเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทแกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จํากัด
จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 33.33
ปี 2548-2549 ผู้นาในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านอาคารชุดพักอาศัย
ปี 2549 „ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2549 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน
2549 มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจาก 1,486,706,550 บาท เป็น 1,475,698,768 บาท โดยตัด
หุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากการสํารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิในการแปลงใบสําคัญแสดงสิทธิ
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จํานวน 11,007,782 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ
บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ปี 2550-2552
จาก "ชุ มชนน่าอยู่ " สู่วิสัยทั ศน์ในระยะที่ 3 เพื่อการพั ฒนาเชิ ง
คุณภาพ
ปี 2550 „ บริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการร่วมลงทุนในบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อป
เมนท์ จํา กั ด โดยลดสั ดส่ ว นการถื อ หุ้น ลงจากเดิ มร้ อ ยละ 33.33 เป็น ร้อ ยละ 20 ของทุ นจด
ทะเบียนเรียกชําระแล้ว และได้จัดตั้งบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จํากัด ขึ้นเพื่อ
ดําเนินการเรือ่ งการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร
ปี 2551 „ เนื่องจากวิกฤติสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ด้อยคุณภาพ (Subprime) ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยในช่วงปลายปี 2551 มี
ผลกระทบต่อตลาดเงินในประเทศ และก่อให้เกิดความผั นผวนในตลาดหลักทรัพย์ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ส่งเสริมให้บริษัทจด
ทะเบียนจัดโครงการซื้อ หุ้ นคื น (Treasury Stocks) เพื่อ สร้างความเชื่อ มั่นให้แก่นักลงทุน
คณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 9
ตุล าคม 2551 จึงได้มีมติอ นุมัติโครงการซื้อ หุ้นคื นเนื่องจากราคาหุ้นในตลาดช่ว งนั้นต่ํากว่า
ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท โดยกําหนดวงเงินที่จะใช้ในการซื้อคืนเป็นจํานวนเงิน 200 ล้านบาท
โดยมีจํานวนหุ้นที่จะซื้อคื นประมาณ 62 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.20 ของหุ้นที่จําหน่ายแล้ ว
ทั้งหมด คือ 1,475,698,768 หุ้ น และเป็นการซื้อเฉพาะในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เท่านั้น โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2552
ปี 2552 „ ตามมติคณะกรรมการบริษัทที่ให้จัดทําโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stocks)
เมื่อปี 2551นั้น บริษัทได้ซื้อหุ้นคืนจํานวนทั้งสิ้น 8,146,300 หุ้น ในราคาเฉลี่ย 2.19 บาทต่อหุ้น
คิดเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 17,841,198 บาท และได้ขายหุ้นซื้อคืนจํานวนดังกล่าวระหว่างวันที่ 311 ธันวาคม 2552 ในราคาเฉลี่ย 7.01 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจํานวนเงินรวม 57,103,415 บาท ซึ่ง
บริษัทได้กําไรจากการขายหุ้นซื้อคืนเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 39,262,226 บาท
ปี 2553 „ บริษัทฯ ได้เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 เรื่องรายได้ (ปรับปรุง 2552)
และมาตรฐานการบัญ ชีฉบับที่ประกาศใหม่ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนั กงานมาใช้ มา
ก่ อ นที่ มาตรฐานบัญ ชี ดังกล่ าวให้ถื อ ปฏิบัติ ได้ มีแสดงอยู่ ใ นงบการเงิน ปี 2553 และ 2552
เรียบร้อยแล้ว โดยการใช้มาตรฐานบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน หรือผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในทุกมิติ การบัญชีดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2554 มี 22 ฉบับ
และ1 มกราคม 2556 มี 2 ฉบับ
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แผนภาพที่1.1 สัญลักษณ์ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเม้นต์ จํากัด(มหาชน)

ที่มา:รายงานประจําปีผู้ถือหุ้น ปี 2553
แผนภาพที่1.2 สัญลักษณ์ชมุ ชนน่าอยู่บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเม้นต์ จํากัด(มหาชน)

ที่มา:รายงานประจําปีผู้ถือหุ้น ปี 2553
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แผนภาพที่1.3 โครงสร้างองค์กรบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเม้นต์ จํากัด(มหาชน)

ที่มา:รายงานประจําปีผู้ถือหุ้น ปี 2553
ภาพรวมองค์กร
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จากัด(มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจด้าน
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขายและการเช่าโครงการต่างๆ ซึ่ง
ดําเนินงานภายใต้การพัฒนาของ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท พรสันติ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในรูปแบบของอาคารชุดสํานักงานและอาคารชุดพัก
อาศัยในเขตศูนย์กลางทางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร (CBD) และปริมณฑล อาคารชุด
สํานักงานและอาคารชุดพักอาศัยที่พัฒนาขึ้นในช่ว งต้นส่วนใหญ่จะเป็นอาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่ และตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา การพัฒนาได้ขยายฐานไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มี
รายได้ปานกลาง ในรูปแบบของอาคารชุดพักอาศัยขนาดเล็ก ระยะเวลาโครงการสั้น ซึ่งได้
ทําการศึกษาและวิจัยตลาด แล้วพบว่าในปัจจุบันยังมีอุปสงค์อยู่จํานวนมาก ผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ คือ
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1. ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อโครงการ “ลุมพินี สวีท” เป็นอาคารชุดพักอาศัยในรูปแบบ
Luxury Condominium ซึ่งตั้งอยู่ในเขตศูนย์กลางทางธุรกิจที่สําคัญของกรุงเทพมหานคร (CBD)
เพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยของลูกค้าระดับบน ด้วยทําเลที่ตั้งซึ่งแวดล้ อมด้วยแหล่ง
อํานวยความสะดวกที่หรูหรา ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทางด้วยเส้นทางคมนาคมทันสมัย
และเน้นประโยชน์ใช้สอยในทุกพื้นที่ เพื่อการใช้ชีวิต เพื่อการใช้ชีวิตในเมืองที่สะดวกสบาย
2. ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อโครงการ “ลุมพินี เพลส” เป็นอาคารชุดพักอาศัยที่รองรับ
ความต้องการที่อยู่อาศัยของลูกค้าในระดับกลาง ‟ บน โดยมีทําเลที่ตั้งในเขตศูนย์กลางทาง
ธุรกิจที่สําคัญของกรุงเทพมหานคร (CBD) ริมถนนสายสําคัญ เช่น สาทร พระราม4 รัชดาพระราม3 และนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นต้น ที่พรั่งพร้อมด้วยระบบการคมนาคมที่สะดวก
ทันสมัย และหลากหลายรูปแบบ ซึ่งช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางระหว่างที่ทํางานและที่พัก
อาศัยโดดเด่นด้วยสิ่งอํานวยความสะดวก( Facility) ที่ครบครัน เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ที่
ต้องใช้ชีวิตในเมืองรวมถึงสมาชิกในครอบครัว ในราคาขายประมาณหนึ่งล้านบาทเศษต่อยูนิต
3. ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อโครงการ “ลุมพินี วิลล์” เป็นอาคารชุดพักอาศัยสําหรับลูกค้า
ระดับกลาง ในเขตศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร (CBD) เช่นกัน ต่างจากโครงการ
“ลุมพินี เพลส” ด้านทําเลที่ตั้งซึ่งไม่ได้อยู่ริมถนนแต่เป็นเขตที่อยู่อาศัยในเมืองที่สะดวกสบาย
พร้อมการเดินทางที่รวดเร็วด้วยเส้นทางคมนาคมสายสําคัญและรูปแบบการคมนาคมขนาดใหญ่
ที่ทันสมัย เช่น รถไฟใต้ดิน เหมาะสําหรับผู้ที่เริ่มชีวิตครอบครัว ผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตในเมือง ด้วย
ราคาเริ่มต้นที่ผ่อนสบายๆ ไม่เป็นภาระแก่ผู้ซื้อ
4. ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อโครงการ “ลุมพินี เซ็นเตอร์” เป็นอาคารชุดพักอาศัยในบริเวณ
เขตศูนย์กลางเศรษฐกิจรอบนอกกรุงเทพมหานครที่มีประชากรหนาแน่น บนทําเลที่เหมาะแก่
การอยู่อาศัย ใกล้แหล่งเศรษฐกิจและแหล่งชุมชนที่สําคัญ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ระดับกลาง-ล่าง ซึ่งต้องการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ โดยบริษัทได้จัดเตรียมสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เพียงพอในบริเวณโครงการ สร้างความเจริญให้กระจายตัวไปยังเขตพื้นที่ชั้นนอกของ
กรุงเทพมหานคร
สําหรับทุกโครงการที่พัฒนาแล้วเสร็จ และดําเนินการจนจบขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ให้
ลูกค้าแล้ว บริษัทกําหนดนโยบายสําหรับงานบริการหลังการขายเพื่อดูแลลูกค้าของโครงการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้บริษัทย่อย คือ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์
จากัด ได้รับมอบหมายดูแลงานบริหารอาคารละงานบริการอื่นๆอย่างครบวงจร เพื่อความ
สมบูรณ์พร้อมของแต่ละอาคาร ครอบคลุมตั้งแต่งานบริหารอาคาร งานบริการซื้อขาย โอน
แลกเปลี่ยน งานรับเหมา ติดตั้ง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ตลอดจนงานบริการด้านการรักษาความ
ปลอดภัยและงานทําความสะอาด ความต่อเนื่องในการได้รับเลือกให้เข้าบริหารอาคารชุดทุก

10

โครงการที่ผ่ านมา เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าของบริษัทที่เห็นเป็น
รูปธรรม ทั้งในด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อบริษัท
บริษัทย่อย
บริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทย่อยจํานวน 3 บริษัท โดยบริษัทถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 99
โดยแบ่งลักษณะของการประกอบธุรกิจดังนี้
1. บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จํากัด ดําเนินธุรกิจให้บริการบริหารจัดการ
ชุมชนแบบครบวงจรให้แก่บริษัท และโครงการที่พัฒนาโดยกลุ่มบริษัท
2. บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จํากัด ดําเนินธุรกิจให้บริกาบริหารธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรให้แก่บริษัท และโครงการที่พัฒนาโดยกลุ่มบริษัท
3. บริษัท พรสันติ จํากัด ดําเนินธุรกิจทางด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มิใช่โครงการ
อาคารชุดพักอาศัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และเพื่อช่วยเพิ่ม
ศักยภาพในการพัฒนาของบริษัท สําหรับแปลงที่ดินเปล่าที่ไม่เหมาะสม ที่จะพัฒนาเป็นอาคาร
ชุดพักอาศัย
บริษัทร่วม
บริษัทมีบริษัทร่วมเพียง 1 บริษัท คือ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด โดย
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 20 และดําเนินธุรกิจทางด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีการร่วมลงทุนมา
ตั้งแต่ช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 เพื่อพัฒนาโครงการการสร้างค้างในกรุงเทพมหานครที่
มีอยู่เป็นจํานวนมากในขณะนั้น จวบจนปัจจุบันบริษัทมีพัฒนาการในทุกด้านและมีเป้าหมายใน
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
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แผนภาพที่1.4 โครงสร้างธุรกิจ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเม้นต์ จํากัด(มหาชน)

ที่มา:รายงานประจําปีผู้ถือหุ้น ปี 2553
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เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อเป็นเป้าหมายในการดําเนินการ
ของบริษัททุก 3 ปี ดังนี้
3.5.1 วิสัยทัศน์ 2551-2553
มุ่งมั่นดําเนินการในการรักษาภาวะผู้นําด้านพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย ด้วยการ
สร้างสรรค์คุณค่าแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และพึงพอใจของ
ผู้อยู่อาศัยในชุมชน โดยที่ยังคงไว้ซึ่งผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยื น
ภายใต้หลักการธรรมาภิบาล
3.5.2 พันธกิจ
ผู้มีส่วนได้เสีย „ รักษาความเป็นผู้นําการตลาดในกลุ่มเป้าหมาย โดยสร้างความ
เชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ด้วยการบริหารสภาพคล่องทางการเงินเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องอันนํามา
ซึ่งผลกําไรที่เหมาะสมภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ลูกค้า / ผู้อยู่อาศัย „ คงไว้ซึ่ งคุ ณค่ าของสิ น ค้ า บริก ารและประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริหารชุมชน เพื่อความสุขที่แท้จริงของการอยู่อาศัยอันนําไปสู่ความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อ
ภาพลักษณ์ของตรา “ลุมพิน”ี
พนักงาน „ เสริมสร้างความสุข ความก้าวหน้า ความมั่นคงของพนักงานด้วยการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพและการจั ด การองค์ ค วามรู้ ภ ายใต้ แ ก่ น แท้ แ ห่ ง คุ ณ ค่ า และภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ
ปิยมิตรทางธุรกิจ „ เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจอย่างเข้มข้นกับกลุ่มปิยมิตร
ธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรในสภาวะวิกฤติความเชื่อมั่นในภาคเศรษฐกิจ
สังคม „ รัก ษ์สิ่งแวดล้อมและรับผิ ดชอบต่อสังคมในทุกๆส่วนขององค์กร เพื่อ
สร้างสรรค์ชุมชนคุณภาพ
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แผนภาพที่ 1.5 แผนกลยุทธ์ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเม้นต์ จํากัด(มหาชน)ปี 2554

แผนกลยุทธ์LPN ปี 2554
คุณค่าผูถ้ ือหุน้
เติบโตทางการเงินทีเ่ หมาะสม

พัฒนาการทีย่ ั่งยืน

กากับดูแลกิจการทีด่ ี

คุณค่าลูกค้า

ความเชื่อมั่นในแบรนด์
คุณค่าของสินค้า

ในกระบวนการ

การบริหารประสบการณ์

คุณค่าสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบ

คุณค่าของบริการ

นอกกระบวนการ

คุณค่าพันธมิตรทางธุรกิจ
ความเป็นน้าหนึง่ ใจเดียวกัน
ผลตอบแทนที่เหมาะสม

ดาเนินงานของส่วนหน้า

การบริหารจัดการความสัมพันธ์

คุณค่าการด้าเนินงานภายใน

ประสิทธิผล

พัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง

ดาเนินงานของส่วนสนับสนุน

หน่วยงานภายนอก

คุณค่าพนักงาน
บริหารจัดการองค์ความรู้
บริหารจัดการสมรถนะ

ที่มา:รายงานประจําปีผู้ถือหุ้น ปี 2553

องค์กรแห่งคุณค่า

เติบโตในต้าแหน่งหน้าที่
สมดุลชีวติ และการทางาน
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กิจกรรมเชิงการตลาด (Events Marketing)
การจัดประกวด (Contests)
-เดือนมีนาคม พ.ศ.2552 แอล.พี.เอ็น.จัดการประกวดออกแบบตกแต่งคอนโดมมิเนียม
ภายใต้หัวข้อ “Can I Change The Worl d ?” โดยผลงานสร้างสรรค์ในครั้งนี้เป็นการย้อนอดีต
ไปออกแบบตกแต่งคอนโดมิเนียมเมื่อ 40 ปีก่อนให้สอดคล้องกับไลฟสไตล์ของคนในยุคนั้น ทั้ง
ยังต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาวงการ
ออกแบบที่พักอาศัยในรูปแบบของคอนโดมิเนียมให้เติบโตและก้าวหน้ามากขึ้น โดยผลงานที่
ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการแสดงผลงานในระหว่างวันที่ 16 ‟ 20 มีนาคม 2552 ที่บริเวณลาน
น้ําพุ ลุมพินี พลาซ่า อโศก
เดือนกันยายน พ.ศ.2553 ร่วมกับนิตยสาร room จัดการประกวดออกแบบในโครงการ
“22 m2 THE X-TREME DESIGN CONTEST 2010 โดยส่งผลงานได้ที่นิตยสาร room
(ประกวดออกแบบห้องชุด)
การจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Events Marketing)
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2552 จัดกิจกรรม “Just Say No Plastics” รณรงค์ให้สมาชิกใน
อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ร่วมลดภาวะโลกร้อนด้วยการลดการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งผลจากการจัด
กิจกรรมดังกล่าวสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ 9 พันใบหรือเท่ากับลดการใช้น้ํามันได้ 1 พัน
กิโลเมตร
-เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554 จัดกิจกรรม Green Day For Kids With LPN ในโครงการ
ลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า เพื่อร่วมสร้างจิตสํานึกรักษ์โลก ลดโลกร้อน พร้อมสร้าง“ชุมชนน่าอยู่”
ให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรม หลากหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ อาทิ นิทานออนทัวร์ นิทาน
ทํามือ Work Shop หุ่นมือ ตะลุยฐานเกมและฝึกทักษะการคิด กิจกรรมบนเวที และโบโซ่ โดย
กิจกรรมไฮไลท์คือ Walk Rally ที่จะฝึกทักษะ ความคิด พร้อมปลูกฝังให้เด็กๆ รักและใส่ใจใน
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นผ่าน LPN Go Green
การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)
แถมสินค้า (Premiums)
-เดือนมีนาคม พ.ศ.2553 จัดแคมเปญเพื่อเร่งการตัดสินใจโอนของลูกค้าในโครงการ
ลุมพินีวิลล์ ประชาชื่น -พงษ์เพชร ซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่พร้อมโอน โดยลูกค้าที่รับโอนห้องชุด
ภายช่วงดังกล่าว จะได้รับมอบเตาไมโครเวฟ 1 เครื่อง
-เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553 จัดแคมเปญ "6 X-TRA" ฉลอง 21 ปีของพฤกษาฯ ใน
หลายโครงการดังนี้ "ลุมพินีเพลส รัชดา-ท่าพระ" รับฟรีนิสสัน มาร์ช ตัวท็อป กว่า 530,000
บาท , "ลุมพินี วิลล์ราษฎร์บูรณะ-ริเวอร์วิว" แถมแพ็กเกจสุดคุ้มตามใจ
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การลดราคาเฉพาะช่วงเวลา
-เดือนเมษายน พ.ศ.2552 จัดแคมเปญ “ไปเที่ยว... ได้พัก จองคอนโด... ได้ลด” ต้อนรับ
ฤดูท่องเที่ยวเดือนเมษายน สําหรับ 8 โครงการ ได้แก่ ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชารามคําแหง ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์ ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่ ลุมพินี
วิลล์ รามอินทรา-หลักสี่ ลุมพินี วิลล์ รามคําแหง 26 ลุมพินี เพลส รัชดา-ท่าพระ ลุมพินี เพลส
พระราม 9-รัชดา และลุมพินี พระราม 8 เพียงลูกค้าแสดงหลักฐานการท่องเที่ยวในประเทศ อาทิ
ตั๋วเครื่องบิน-รถไฟ-รถทัวร์ หรือใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก โรงแรม หรือบิลน้ํามัน เป็นต้น รับทันที
ส่วนลดพิเศษจาก LPN ซึ่งสูงสุดถึง 50,000 บาท โดยสามารถยื่นหลักฐานต่างๆ ได้ตาม
สํานักงานขาย LPN ในแต่ละโครงการที่ลูกค้าสนใจ
สําหรับโครงการ "ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์" ทั้งชั้น ราคาเดียว 747,000 บาท ,
"ลุมพินี วิลล์ รามคําแหง 26" มีส่วนลด 90,000 บาท
เงื่อนไขการชําระเงิน (Financial terms)
"ลุมพินี เพลส พระราม 8" จอง 9,999 รับเงินคืนสูงสุด 222,222 บาท "ลุมพินี เพลส
รามอินทรา-หลักสี่" จอง 30,000 บาท รับเงินคืนสูงสุด 111,111 บาท
การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR : Corporate Social Responsibility)
-เดือนมกราคม พ.ศ.2552 แอล.พี.เอ็น.จัดโครงการ “โลกสุดมัน เติมฝันให้น้อง” ในช่วง
เทศกาลปีใหม่และวันเด็กที่ผ่านมา ณ สวนลุมพินี เพื่อมอบความสุขให้กับผู้ด้อยโอกาสกว่า 200
คน จาก 4 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชนบ้านมหาเมฆ มูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้าน
ราชวิถี มูลนิธิ - ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอร์เด็ก) ภายในงานประกอบด้วยเครื่องเล่นเพื่อความบันเทิง เช่น บ้านปราสาท และ Kids
Zone พร้อมกิจกรรมสอดแทรกสาระน่ารู้ต่างๆ มากมาย อาทิ เกมวัดดวง เกมถ้าหนูแน่อย่าแพ้
พี่ LPN และเกมแยกขยะ
-เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2552 แอล.พี.เอ็น.ร่วมกับสํานักงานเขตคันนายาว จัดโครงการ “
ชุมชนน่าอยู่ กู้วิกฤติ” ตอน ลิ้นจี่ช่วยชาติ เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากราคาลิ้นจี่ตกต่ํานําสินค้ามาจําหน่าย ณ โครงการ ลุมพินี คอนโดทาวน์ราม
อินทรา-นวมินทร์
การสนับสนุนทางการตลาด (Sponsorship Marketing)
การเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น ด้ า นการรณรงค์ รั ก ษาสภาพแวดล้ อ ม (Green
Sponsorship
Marketing)
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2552 แอล.พี.เอ็น.ให้การสนับสนุนกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน 10
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กม. เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 5 กม. และเดิน-วิ่งการกุศล 1.8 กม. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์ และสวนเบญจกิติ ภายใต้คอนเซ็ป “ วิ่งด้วยใจ เทิดไท้องค์ราชินี - มินิมาราธอนสีเขียว
ร่วมลดโลกร้อน” โดยได้เชิญชวนลูกบ้านกว่า 60 โครงการ จํานวน 126 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติในองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเฉลิมพระชนครบ 77 พรรษา รวมทั้งสร้างจิตสํานึกการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีซึ่งจากการที่
บริษัทมีกลุ่มสมาชิกเข้าร่วมมากเป็นอันดับหนึ่ง จึงได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กิจกรรม “ วิ่งด้วยใจ เทิดไท้องค์ราชินี” ในครั้งนี้ อาจเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรม “มินิ
มาราธอนสีเขียว ร่วมลดโลกร้อน” เพราะทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างให้ความร่วมมือ ร่วมใจ งด
ใช้รถยนต์ส่วนตัว หันมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้าบีทีเอส รถเมล์ประจําทาง
เพื่อเป็นการลดพลังงานจากการใช้น้ํามัน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทําให้โลกของเราเย็นลงด้วย
โฆษณา (Advertising)
เดื อ นพฤศจิ ก ายน พ ศ .2553 ใช้ สื่ อ ภาพยนตร์ โ ฆษณาชุ ด 30Happydays ซึ่ ง เป็ น การ
นําเสนอเรื่องราวของประสบการณ์และความประทับใจที่เกิดขึ้นจริง ของผู้อยู่อาศัยในชุมชน
ลุมพินีที่ LPN พัฒนาขึ้น โดยเลือกเรื่องประทับใจ 4 เรื่องเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม คือ
ครอบครัวที่มีลูกเล็ก ผู้หญิงโสดที่อยู่คนเดียว คนทํางานและกลุ่มนักเรียนนักศึษาเนื่องจากใน
คอนโดมิเนียมนั้นเป็นชุมชนที่ประกอบด้วยผู้อยู่อาศัยที่หลากหลาย ทั้งความคาดหวังและวิถี
ชีวิตที่แตกต่างกัน รวมถึงยังมีฝ่ายจัดการ รปภ. แม่บ้าน ผู้จัดการชุมชน นิติบุคคล ที่ต้องมาใช้
ชี วิ ต อยู่ ร่ ว มกั น ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย การดู แ ลเอาใจใส่ กั น ละกั น เพื่ อ ให้ ทุ ก คนสามารถอยู่ อ าศั ย ใน
คอนโดมิเนียมได้อย่างมีความสุขการตลาดและภาวการณ์แข่งขัน (การตลาดของผลิตภัณฑ์และ
บริการ)
(1) กลยุทธ์การตลาด
นอกจากขีดความสามารถทางการแข่งขันแล้ว บริษัทยังได้ให้ความสําคัญต่อกลยุทธ์
การตลาด ซึ่งเป็นกลยุทธ์ย่อยในแต่ละโครงการที่มีความแตกต่างกัน โดยเริ่มจาก
- การวิ จั ย เพื่ อ กํ า หนดแนวทางและทิ ศ ทางของการพั ฒ นาโครงการ การ
กําหนด
ทําเลลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ผ่านทางการออกสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลรอบด้าน เพื่อให้เกิด
ความแม่นยําในการนําสินค้าออกสู่ตลาด
- การกํ า หนดราคาขาย ที่ ไ ม่ เ พี ย งแต่ ร าคาขายของคู่ แ ข่ ง ในตลาดในย่ า น
ใกล้เคียงเท่านั้นที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการกําหนดราคาขาย บริษัทยังคงให้ความสําคัญต่อการ
ควบคุมต้นทุนโครงการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้บริษัทสามารถ
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กําหนดราคาได้อย่างเหมาะสม ในขณะที่ยังรักษาผลตอบแทนต่อการลงทุนอยู่ในระดับที่กําหนด
แม้เผชิญสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง
- การสื่อสารการตลาด บริษัทมุ่งสื่อสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์ตรงเข้าสู่
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกระจายอยู่บริเวณโดยรอบโครงการรวมทั้งฐานลูกค้ามุ่งหวัง ซึ่งเคยแวะเยี่ยม
ชมโครงการของบริษัทด้วยป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ และป้ายย่อยรวมทั้งจดหมาย
เชื้อเชิญ (Direct Mail) ซึ่งให้สิทธิพิเศษเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการจองในช่วงการเปิดขาย
ซึ่งบริษัทประสบความสําเร็จมาโดยตลอด และยังสามารถรักษาค่าใช้จ่ายทางการตลาดให้อยู่ใน
ระดับต่ํามาก โดยมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดประมาณร้อยละ 1 ของรายได้จากการขาย
- การบริ ห ารประสบการณ์ ลู ก ค้ า โดยหน่ ว ยงานบริ ห ารประสบการณ์ ลู ก ค้ า
ร่วมกับหน่วยงานที่เป็นส่วนหน้าที่สัมผัสกับลูกค้ าโดยตรง ออกแบบมาตรฐานของจุดสัมผัสเพื่อ
เป็นแนวทางในการให้บริการลูก ค้าอันจะนํามาซึ่งประสบการณ์อันน่าประทับใจ รวมทั้งเป็น
ผู้รับผิดชอบในการตอบสนอง ต่อข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ด้วยการประสานงานไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการปรับปรุง แก้ไข เพื่อรักษาสั มพันธภาพอันดีระหว่างลูกค้า
และบริษัท รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนถึงการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้า
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้สร้างให้เกิดความเชื่อมั่นต่อตราสินค้าจนสามารถที่จะบอกต่อได้อย่างเต็ม
ภาคภูมิ ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากยอดขายของโครงการเปิดตัวใหม่ที่เกิดจากการแนะนําและบอก
ต่อที่มีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นในทุกปี
- ภาพลักษณ์ขององค์กร อันเกิดจากจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อลูกค้าและ
ความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ ทําให้ทุกโครงการที่ผ่านมา
ประสบความสําเร็จในด้านการขาย เนื่องด้วยลูกค้าให้ความเชื่อมั่นต่อการดําเนินงานและ
ภาพลักษณ์ขององค์กร
(2) การทาการตลาด
บริษัทจัดให้มีการทําการตลาด การสื่อสารการตลาด และกิจกรรมทางการตลาด
โดยเฉพาะในช่วงเปิดตัวโครงการซึ่งเป็นช่วงที่ลูกค้าให้ความสนใจและเข้าชมโครงการสูงสุดดังนี้
- จดหมายเชื้อเชิญ (Direct Mail) ทุกครั้งที่มีการเปิดตัวโครงการ จะมีการส่ง
จดหมายเชื้อเชิญให้แก่ฐานลูกค้าของบริษัท เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และมอบสิทธิพิเศษ
เพื่อนํามาใช้เป็นส่วนลดในวันเปิดตัวโครงการ ซึ่งจะดําเนินงานโดยหน่วยงานของบริษัทที่จัดขึ้น
โดยเฉพาะลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาที่ฝ่ายขายของบริษัทหรือเข้าชมรายละเอียดของ
โครงการพร้อมห้องตัวอย่างที่บริษัทจัดขึ้นตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในจดหมายเชื้อเชิญ
- โฆษณาและประชาสัมพันธ์ จัดทําโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่ านสื่อ ต่างๆ
โดยมุ่งเน้นบริเวณโดยรอบโครงการ รวมถึงภายในห้างสรรพสินค้า อินเตอร์ เน็ต ข้อความสั้น
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ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ แผ่นป้ายโฆษณาและนิตยสาร ต่างๆ เป็นต้น โดยพิจารณาเลือกสื่อที่มี
ประสิทธิภาพสูง และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- ออกบู๊ธแสดงสินค้า เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการในเชิงรุก โดยเน้นออกบู๊ธใน
ห้างสรรพสินค้า ย่านใกล้เคียงโครงการและย่านใจกลางธุรกิจ งานมหกรรมบ้านและคอนโดซึ่ง
จัดต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ได้กลุ่มลูกค้าที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
- อินเตอร์เน็ต เพื่อตอบสนองต่อชีวิต สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป บริษัทได้
แสวงหาช่องทางการตลาด ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางการตลาดใหม่ช่องทาง
หนึ่งที่ปัจจุบันได้รับการยอมรับ จากผู้บริโภคอย่างกว้างขวางว่าเป็นการสื่อสารถึงกลุ่มผู้บริโภค
โดยตรงตลอด 24 ชม. และค่าใช้จ่ายต่ํา เมื่อ เทียบกับสื่ อ การตลาดอื่นๆ ซึ่งบริษัทเองได้ใ ห้
ความสําคัญโดยพัฒนาเว็บไซต์ www.lpn.co.th ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของ
บริษัทรับข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทั้งของโครงการ
- สิทธิพิเศษ เสนอสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าผู้จองซื้อโครงการในช่วงเวลาเปิดตัว
โครงการ เช่ น ราคาพิ เ ศษเฉพาะช่ ว งเปิ ด โครงการ แถมเฟอร์ นิ เ จอร์ แถมชุ ด ครั ว หรื อ
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน
ตั้งแต่เ ริ่มก่อตั้งเป็นต้นมาบริษัทพยายามแสวงหาตลาดใหม่ๆ ที่มีการแข่งขันน้อยหรือ
ปราศจากการแข่งขัน (Blue Ocean Strategy) อันเป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขันเพื่อคงไว้ซึ่ง
ผลตอบแทนจากการลงทุน และยังเป็นการกระจายฐานลูกค้าออกไปเป็นวงกว้างเพื่อโอกาส
สํ าหรับการเติบโตในอนาคต อันได้แก่ การขยายทําเลของการพัฒนาจากการกระจุกตัว อยู่
บริเวณโดยรอบศูนย์กลางธุรกิจไปยังบริเวณที่มีความหนาแน่นสูง ซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่างเขต
กรุงเทพชั้นในและเขตกรุงเทพชั้นกลาง ผนวกกับการขยายกลุ่ มเป้าหมาย จากเดิมที่บริษัท
มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้ระดับปานกลางไปสู่ผู้มีรายได้ระดับปานกลาง-ล่าง ซึ่งครอบคลุม
ประชากรส่วนใหญ่ของกรุงเทพและปริมณฑลที่มีความต้องการที่พักอาศัยที่แท้จริง แต่ยังขาด
การรองรับอย่างจริงจังจากผู้ประกอบการ นอกจากการแสวงหาตลาดใหม่ด้วยการขยายทําเลใน
การพัฒนาและการขยายกลุ่มเป้าหมายแล้ว บริษัทยังคงเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
เพื่อรักษาส่วนแบ่งของตลาด ดังนี้
1. การเป็นผู้นาด้านต้นทุน (Cost Leadership) อันเป็นจุดแข็งของบริษัท เริ่ม
ตั้งแต่คณะผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยสถาปนิกและ วิศวกรที่มีประสบการณ์ และเข้าใจในเรื่อง
ต้นทุนอย่างลึกซึ้ง รวมกับกลุ่มพันธมิตรที่ทํางานกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานานจนเกิดความ
เข้าใจในทิศทาง และมองเห็นเป้าหมายร่วมกันในการผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการ
ก่อสร้าง ซึ่งนําไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นนวั ตกรรม ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของ
บริษัท
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2. การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่
ลูกค้า บริษัทเลือกที่จะสร้างความแตกต่างทางผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) ด้วยการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด “LPN Design” ซึ่งมุ่งเน้นการออกแบบให้ห้องชุดขนาดเล็กมี
ประโยชน์ใช้สอยที่ตอบสนองต่อวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยได้อย่างครบถ้วน ต้องการการดูแลรักษา
น้อย มีการระบายอากาศที่ดี ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมสําหรับการออกแบบอาคารชุดพักอาศัยภายใต้
การวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นต้นแบบให้หลายๆ บริษัทนําไปปรับใช้ และความ
แตกต่างทางการบริการ (Services Differentiation) ซึ่งบริษัทได้ให้ความสําคัญกับการบริการ
ตลอดกระบวนการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยเน้นที่การบริการหลังการขาย
อันได้แก่ การบริหารชุมชนภายใต้กลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” ที่มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย
การแบ่งตามลักษณะทางกายภาพของกระทรวงพานิช
อาคารชุดพักอาศัยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
-อาคารชุดพักอาศัยประเภท Low Rise มีจํานวนไม่เกิน 9 ชั้น
-อาคารชุดพักอาศัยประเภท Middle Rise มีจํานวนไม่เกิน 19 ชั้น
-อาคารชุดพักอาศัยประเภท High Rise มีจํานวนมากกว่า 19 ชั้น
การแบ่งตามระดับราคา
อาคารชุดพักอาศัยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
-ตลาดระดับบนมีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 5 ล้านบาท
-ตลาดระดับกลางมีราคาต่อหน่วยระหว่าง 1-5 ล้านบาท
-ตลาดระดับล่างมีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
ตารางที่ 1.1 สัดส่วนอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2553
สัดส่วนอาคารชุดพักอาศัย
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2553
ราคา
สัดส่วน (%)
ต่ํากว่า 1.0 ล้านบาท
21.9
1.1-2.0 ล้านบาท
46.7
2.1-3.0 ล้านบาท
9.3
3.1-5.0 ล้านบาท
18.0
5.1-10.0 ล้านบาท
3.5
10.1-20.0 ล้านบาท
0.6
ที่มา : กระทรวงพานิช
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แผนภูมิ 1.1 สัดส่วนอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2553

สัดส่วน %
3%
18%

ต่ํากว่า 1.0
ล้านบาท
1.1-2.0 ล้าน
บาท
2.1-3.0 ล้าน
บาท
3.1-5.0 ล้าน
บาท

1%

22%

9%
47%

ที่มา : บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด
ตารางที่ 1.2 ส่วนแบ่งทางการตลาดอาคารชุดพักอาศัยปี 2551
ส่วนแบ่งตลาดอาคารชุดพักอาศัยปี 2551
บริษัท
รายได้ (ล้านบาท)
ส่วนแบ่งการตลาด (%)
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์
7,018
9.2
แสนสิริ
6,641
8.7
เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้
4,478
5.9
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
3,925
5.2
2,973
3.9
ศุภาลัย
ไรมอนแลนด์
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
พร็อพเพอร์ตี้ เฟอร์เฟค
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์

2,706
2,656
2,109

3.6
3.5
2.8

1,024
657

1.3
0.9
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พฤกษา เรียลเอสเตท

539
0.7
ส่วนแบ่งตลาดอาคารชุดพักอาศัยปี 2551
บริษัท
รายได้ (ล้านบาท)
ส่วนแบ่งการตลาด (%)
เสนา ดีเวลลอปเม้นท์
222
0.3
ปริญสิริ
2
0.0
อื่นๆ
43,189
54.0
ที่มา : รวบรวมจากผู้ประกอบการ , กระทรวงพาณิชย์
ตารางที่ 1.3 ส่วนแบ่งตลาดอาคารชุดพักอาศัยปี 2552
ส่วนแบ่งตลาดอาคารชุดพักอาศัยปี 2552
บริษัท
รายได้ (ล้านบาท)
ส่วนแบ่งการตลาด (%)
แสนสิริ
8,859
7.9
8,267
7.4
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์
เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้
ศุภาลัย
พฤกษา เรียลเอสเตท
ไรมอนแลนด์
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
ปริญสิริ
โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์

6,500
5,906

5.8
5.3

3,607
3,098
3,222
2,997
1,708
1,117
778

3.2
2.8
2.9
2.7
1.5
1.0
0.7

พร็อพเพอร์ตี้ เฟอร์เฟค
เสนา ดีเวลลอปเม้นท์
530
อื่นๆ
66,599
ที่มา : รวบรวมจากผู้ประกอบการ , กระทรวงพาณิชย์

0.5
58.3
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ตารางที่ 1.4 ส่วนแบ่งตลาดอาคารชุดพักอาศัยปี 2553
ส่วนแบ่งตลาดอาคารชุดพักอาศัยปี 2553
บริษัท
รายได้ (ล้านบาท)
ส่วนแบ่งการตลาด
(%)
9,604
7.9
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์
แสนสิริ
ศุภาลัย
พฤกษา เรียลเอสเตท
ไรมอนแลนด์
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ปริญสิริ
โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์
เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้

8,000
5,910

6.6
4.9

3,608
3,470
2,292
2,133
1,870
1,047
777

3.0
2.9
1.9
1.8
1.5
0.9
0.6

พร็อพเพอร์ตี้ เฟอร์เฟค
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
760
เสนา ดีเวลลอปเม้นท์
485
อื่นๆ
81,0442.8
ที่มา : รวบรวมจากผู้ประกอบการ , กระทรวงพาณิชย์

0.6
0.4
67.0

1.2. ปัญหาและลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
ลุมพินีคอนโดทาวน์บางแค เป็นแบรนด์ลุมพินีคอนโดทาวน์ ที่เน้นที่ลูกค้าระดับกลางล่าง ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ทีมบริหารให้น้ําหนักในการพัฒนามากที่สุด เพราะสามารถพัฒนาได้ทุก
ทําเล มีตลาดรองรับอยู่แล้ว โดยเชื่อว่าในอนาคตจะสามารถพัฒนาห้องชุดให้มีขนาดเล็กลงได้
อีก อาจเป็นตลาดเดียวกับกลุ่มที่เช่าหอพักอยู่ แต่เบื้องต้นสิ่งที่คิดไว้ว่าเป็นปัญหาของลุมพินี
คอนโดทาวน์ บางแค คื อ ในขณะที่ ทุกโครงการที่เ ปิดขายสามารถขายได้หมดในระยะเวลา
อันรวดเร็วหรือภายในวันแรก บางโครงการขายหมดตั้งแต่ยังไม่มีการก่อสร้าง แต่ปัญหาที่พบ
คือ ลุมพินีคอนโดทาวน์บางแค ซึ่งเปิดขายตั้งแต่ต้นปี 2553 จนปัจจุบันยังมียอดห้องที่ยังขาย
ไม่หมดประมาณ 60 ห้อง
รายละเอียดโครงการดูที่ภาคผนวก ง
ที่มา: พนักงานขายสํานักงานใหญ่. บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเม้นต์ จํากัด(มหาชน)
จานวนห้องทั้งหมด และห้องที่ยังขายไม่หมด.สัมภาษณ์,19 กันยายน 2555
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ตารางที่ 1.5 ข้อมูลยืนยันปัญหา
ลุมพินี
พื้นที่
ราคาขาย โปรโมชั่นลด จานวนห้อง
คอนโดทาวน์ บางแค
ตร.ม.
ปกติ
ราคา(บาท)
คงเหลือ
29
1,063,000
999,000
15
อาคาร A
26.5
968,000
818,000
5
อาคาร A
36.5
1,391,000
1,314,000
2
อาคาร B
30
1,077,000
999,000
5
อาคาร C
ที่มา : สํานักงานขายลุมพินีคอนโดทาวน์ บางแค วันที่ 28 ธันวาคม 54
1.3. ความสาคัญและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กร
จากข้อมูลดังกล่าวสามารถจําแนกออกเป็นปัญหาในระดับต่างๆได้ดังนี้
- ปัญหาระดับองค์กรคือองค์กรต้องรักษาส่วนแบ่งการตลาดและความเป็นผู้นํา
ตลาด
- ปัญหาระดับธุรกิจคือรายได้รวมลดลง ต้นทุนการขายเพิ่ม
- ปัญหาระดับหน้าที่คือการที่ลุมพินีคอนโดทาวน์บางแคขายได้ช้าจะส่งผลต่อ
ระดับผลิตภัณฑ์ คือต้องมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายทั้งการบริหารงาน ดําเนินงาน ค่าใช้จ่าย
ทางการตลาด และทําให้การบริหารงานในส่วนของนิติบุคคลที่เข้ามาบริหารอาคาร
ชุดต้องขาดรายได้จากค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ความสาคัญและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กร
ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นภาพสะท้อนที่ผู้บริโภคเริ่มให้ความสําคัญในด้านอื่นๆ มากกว่าเรื่อง
ของ “แบรนด์” และราคาขาย ข้อเสนอทางการตลาด (Marketing Offer) ที่สร้างแรงจูงใจ
ให้กับลูกค้าถือว่ามีความจําเป็นในระดับหนึ่ง แต่การสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้ าก็คือการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า เพราะถ้าทราบความต้องการของลูกค้าแล้ว จะสามารถหาช่องทาง
สื่อสารทางการตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ สามารถออกแบบ Marketing Offer ได้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า ปัญหานี้หากไม่ได้รับการแก้ไขจะส่งผลดังนี้
ผลกระทบของปัญหาในระยะสั้น : จะกระทบต่อปัญหาระดับธุรกิจและระดับหน้าที่ซึ่งทําให้
การบริหารงานในส่วนของนิติบุคคลที่เข้ามาบริหารอาคารชุดต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
และขาดรายรับในส่วนที่ยังขายไม่หมด ต้นทุนการขายก็เพิ่มขึ้น ซึ่งโดยปกติในโครงการอื่นทาง
บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดต่ํามาก โดยมีค่าการตลาดประมาณร้อยละ 1 ของรายได้จาก
การขาย
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ผลกระทบของปัญหาในระยะยาว : จะกระทบต่อปัญหาในระดับธุรกิจและองค์กร ส่งผลต่อ
รายได้รวมขององค์กร เพราะแม้แต่ส่วนที่ลูกค้าที่จองแล้ว จ่ายเงินดาวน์แล้วอาจจะเลือกใช้วิธีทิ้ง
ดาวน์ ทิ้งจอง หากไม่มีแรงจูงใจพอเพราะต้องยอมรับว่าผู้บริโภคบางคนซื้อไว้เกร็งกําไรหรือให้
เช่า การที่คอนโดขายไม่หมด โอกาสที่คนจะมาซื้อต่อหรือเช่ามีน้อยเพราะว่าซื้อคอนโดใหม่ที่
เหลือราคาก็ไม่ต่างกัน ย่อมส่งผลกระทบต่อภาพรวมของตลาดอย่างรุนแรง ส่งผลให้โอกาสที่จะ
มีรายได้จากยอดขายที่รอรับรู้ในอนาคตกลายเป็นอุปสรรค โดยยอดขายที่รอการรับรู้รายได้ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ของลุมพินีคอนโดทาวน์บางแค มี 108 ยูนิต มูลค่า 93.10 ล้านบาท
(ผลิตภัณฑ์ที่ขายไปแล้วแต่ยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า) ท้ายที่สุดการรักษาความเป็น
ผู้นําตลาดและส่วนแบ่งการตลาดอาจได้รับการกระทบกระเทือนหากเกิดปัญหานี้กับโครงการ
อื่นๆอีก
หากมีการแก้ ไขและป้องกันปัญหาดังกล่ าวได้จะส่ งผลดีต่อ รายได้ของธุ รกิจและการ
รักษาการเป็นผู้นําตลาดของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเม้นต์จํากัด(มหาชน)
ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
1.4. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษายืนยั นปัญ หา/สาเหตุของปัญ หาของบริษัท แอล.พี . เอ็น .ดีเ วลล็ อ ปเม้นต์จํากั ด
(มหาชน)
2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจของประชาชนในพื้นที่บางแคและบริเวณใกล้เคียง
3. เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อป
เม้นต์ จํากัด(มหาชน)
1.5.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ระยะสั้น
5.1 ทําให้ทราบแรงจูงใจของประชาชนในพื้นที่บางแคและบริเวณใกล้เคียง
5.2 ทราบกลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อป
เม้นต์ จํากัด(มหาชน)
ประโยชน์ระยะยาว
5.3 เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา และวางระบบแข่งขันขององค์กรอย่างยั่งยืน
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แผนภาพที่ 1.6 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม
(Independent Variables)
ปัจจัยส่วนบุคคล

กรอบแนวคิดในการวิจัย

1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ

ตัวแปรตาม
(dependent Variables)

4. การศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้
ปัจจัยด้านส่วนผสมการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
5. ด้านการบริการ
6. ด้านกระบวนการ
7. ด้านสภาพแวดล้อม

การตัดสินใจเลือกซื้อ
ห้องชุดพักอาศัย(คอนโดมี
เนียม)
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1.6. นิยามปฏิบัติการ (Operational Definition)
อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดิน มีลักษณะเป็นการ
ถาวร ประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน อีกทั้งยังหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน
ด้วย
-ที่ดิน หมายถึง พื้นแผ่นดิน
-ทรัพย์(วัตถุอันมีรูปร่าง) ซึ่งติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวร เช่น ตึก ต้นไม้ยืน
ต้น อนุสาวรีย์
-สิทธิเหนือที่ดินและทรัพย์ดังกล่าว ได้แก่ กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิเก็บกิน
เหล่านี้เป็นทรัพยสิทธิ
โครงการอาคารชุดพักอาศัย / คอนโดมิเนียม หมายถึง อาคารที่บุคคลสามารถแยก
การถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคล
และกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง
ทรัพย์ส่วนบุคคล หมายถึง ห้องชุด และหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินที่
จัดไว้ให้เป็นของเจ้าของห้องชุดแต่ละราย
ห้องชุด หมายถึง ส่วนของอาคารชุดที่แยกกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนเฉพาะของแต่ ละ
บุคคล
ทรัพย์ส่วนกลาง หมายถึง ส่วนของอาคารชุดที่มิใช่ห้องชุด ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด และ
ที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสาหรับเจ้าของร่วม
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่เสนอให้กับลูกค้าโดยมุ่งสนองความต้องการของผู้บริโภค
ในที่นี้ได้แก่ รูปแบบอาคาร ห้องชุด และสิ่งอานวยความสะดวกภายในโครงการ
ราคา หมายถึง จานวนเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งห้องชุดพักอาศัย
จานวนหน่วย หมายถึ ง จํานวนห้องชุด /จํานวนบ้าน/จํานวนทาวน์เ ฮ้าที่อ ยู่ใ นแต่ล ะ
โครงการ เช่น คอนโด 1 ห้อง /ทาวน์เฮ้า 1ห้อง/บ้าน 1 หลัง
วัยทางาน หมายถึง ประชากรวัยทํางาน ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๔ - ๕๙ ปี
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฏีและ/หรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขององค์กร
การศึกษาค้นค้าด้วยตนเองเรื่อง แรงจูงใจ กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ใน
ธุรกิจผลิตจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ในเขต กทม. : กรณีศึกษา บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อป
เม้นต์ จํากัด(มหาชน) เป็นการศึกษาถึงความต้องการของประชากรที่มีความสัมพันธ์ /เกี่ยวพันธ์
กับอาคารชุด(คอนโดมิเนียม) ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฏี ที่เกี่ยวข้องดังนี้
- พฤติกรรมผู้บริโภค
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (External Analysis)
- Five Force Model
- การจัดการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์การตลาด
- แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (7P’S)
- การสร้างแบรนด์
- การตลาดแบบบูรณาการ
พฤติกรรมของผู้บริโภค
นักการตลาดจึงจําเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้วยเหตุผล
หลายประการ กล่าวคือ
1.พฤติกรรมของผู้บริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดธุรกิจ และมีผลกําไรให้ธุรกิจประสบ
ความสําเร็จ ถ้ากลยุทธ์การตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้
2.เพื่อสอดคล้องกับแนวคิดทางการตลาดว่า การทําให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยเหตุนี้ จึง
ต้อ งจัดสิ่ งกระตุ้ นหรือ กลยุทธ์ ก ารตลาดที่ส ามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้ บริโภคได้
พฤติก รรมของผู้ บริโภค หมายถึ ง กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุค คลเข้าไปมีส่ ว น
เกี่ยวข้องในการเสาะแสวงหา การเลือก การซื้อ การใช้ การประเมินผล และการกําจัดผลิตภัณฑ์
และบริการหลังการใช้ เพื่อสนองความต้องการและความปรารถนาอยากได้ให้ได้รับความพอใจ
(Belch & Belch, 1993, p. 103)
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พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
จัดหาและการใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้นก่อน และมี ส่วน
กําหนดให้เกิดการกระทํา (ปริญ ลักษิตานนท์, 2536, หน้า 27)
พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นปฏิกิริยาของบุค คลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้
สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ ของการตัดสินใจซึ่งเกิดก่อน และเป็น
ตัวกําหนดปฏิกิริยา ต่าง ๆ เหล่านี้ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2536, หน้า 5)
พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง “การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาโดยตรงกับการจัดหา ให้ได้มาและการใช้ซึ่งสินค้าและบริการทั้งนี้รวมถึงกระบวนการ
ตัดสินใจซึ่งมีอยู่แล้วและซึ่งมีส่วนในการกําหนดให้มีการกระทําดังกล่าว”ธงชัย สันติวงษ์ (2524,
หน้า 29-30)
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดย ตรงกับ
การจัดหาให้ได้มา และการใช้ซึ่งสินค้าและบริการ ทั้งนี้ หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมี
มาอยู่ก่อนแล้ว และซึ่งมีส่วนในการกําหนดให้มีการกระทําดังกล่าว (ธงชัย สันติวงษ์, 2540,
หน้า 29)
จากความหมายของพฤติ ก รรมที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น พอจะสรุ ป ว่ า พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการค้นหา การเลือกซื้อ การใช้ การ
ประเมินผล หรือ จัดการกับสิ นค้าและบริ การ ซึ่งผู้ บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความ
ต้ อ งการของตนเองได้ ซึ่ ง เหตุ ผ ลที่ จํ า เป็ น ต้ อ งศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคเพราะพฤติ ก รรม
ผู้บริโภคมีผลต่อความสําเร็จของธุรกิจ ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจะทําให้สามารถสร้าง
กลยุ ทธ์ ท างการตลาด ที่ส ร้างความพึง พอใจให้ แก่ผู้ บริโ ภคและความสามารถในการค้ นหา
ทางแก้ไข พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับ
ความสามารถในการตอบสนองของธุ รกิจมากยิ่งขึ้น ที่สํ าคั ญ จะช่ว ยในการพัฒนาตลาดและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคล ปัจจัยภายในบุคคลอาจรวบเรียกได้ว่า
เป็น ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา หรือ ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล ส่วนปัจจัยภายนอกอาจรวมเรียกได้
ว่าเป็น ปัจจัยทางด้านสังคม
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แผนภาพที่ 2.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤตกรรม

ทีม่ า : ทฤษฎีของ อดุลย์ จาตุรงคกุล
1.ปัจจัยภายใน (ปัจจัยด้านจิตวิทยา) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
1.การรั บ รู้ (perception)หมายถึ ง กระบวนการที่ บุ ค คลเลื อ กรั บ จั ด ระเบี ย บ และแปล
ความหมายข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ ออกมาเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในบุคคลแต่ละคน เช่น
ความเชื่อ ประสบการณ์ ความต้องการ อารมณ์ และความคาดหวัง รวมทั้งเกิดจากอิทธิพลของ
ลักษณะของสิ่งกระตุ้นที่มีต่อการรับรู้ เช่น ขนาด สีสัน ความเข้ม และสภาวะแวดล้อม
กระบวนการเลื อ กสรรการรับรู้ (selective perception process) มี 4 ขั้น ดัง นี้
1.1 การเลือกเปิดรับ (selective exposure) หมายถึง การที่ผู้บริโภคจะเลือกรับข้อมูล
ข่าวสารที่เสนออยู่ทั่วไปหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ผู้ชมรายการการแสดงทางโทรทัศน์ อาจเปลี่ยน
ช่องรับหรือเดินออกจากห้องไปในระหว่า งพักโฆษณา เพื่อหลีกเลี่ยงการรับโฆษณา การเลือก
ซื้อหนังสือพิมพ์และการเลือกเปิดวิทยุ การเลือกเปิดรับข่าวสารข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นขั้นแรกของ
กระบวนการเลือกสรรการรับรู้
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1.2 การเลือกสนใจ (selective attention) เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคเลือกมุ่งเน้นความสนใจ
ไปที่ สิ่ ง เร้ า หรื อ ข่ า วสารอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง และในขณะเดี ย วกั น จะไม่ ส นใจต่ อ สิ่ ง เร้ า อื่ น ๆ
เพียงแต่ผ่านหูผ่านตากไปเท่านั้น
1.3 การเลือกตีความเข้าใจ (selective comprehension) ซึ่งหมายถึงว่า เมื่อผู้บริโภค
เลื อ กสนใจที่ จ ะรั บ รู้ ข่า วสารอย่า งใดอย่ างหนึ่ง แล้ ว ก็ จะแปลความหมายหรือ ตี ค วามเข้ า ใจ
ข่าวสารที่ได้รับไปตามทัศนคติ ความเชื่อ แรงจูงใจ และประสบการณ์ของตนเองเป็นสําคัญ ซึ่ง
อาจจะผิดเพี้ยนไม่ตรงตามเจตนาของผู้ส่งข่าวสารก็อาจเป็นได้
1.4 การเลือกจดจํา (selective retention) ซึ่งหมายความว่าสิ่งโฆษณาหรือข่าวสาร
ต่าง ๆ ที่ได้เ ห็น ได้ยิน และได้อ่าน และผ่านกระบวนการ การรับรู้มาถึ งขั้นตีความหมายทํา
ความเข้ าใจแล้ ว แต่ไ ม่ไ ด้ห มายความว่ า ผู้ บ ริโ ภคจะสามารถจดจํา ข่า วสารทั้ง หมดก็ หาไม่
ตรงกันข้ามผู้บริโภคจะจดจําเฉพาะข่าวสารบางอย่าง หรือบางส่วนที่มีลักษณะเด่นเฉพาะทําให้
จดจําได้
2.การจูงใจ (motivation)หมายถึง สภาวะที่เ กิดขึ้นภายในบุค คลที่จะกระตุ้น ผลักดันให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
3.การเรียนรู้ (learning)หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร อันเป็นผล
เนื่ อ งมาจาก การได้ รั บ ประสบการณ์ และประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ นี้ ไ ม่ จํ า เป็ น จะ ต้ อ งเป็ น
ประสบการณ์ที่เกิดจากผลกระทบต่อบุคคลนั้นโดยตรง แต่การเรียนรู้อาจจะเกิดขึ้น ได้จากการ
สังเกตเหตุการณ์ ที่มีผลกระทบต่อผู้อื่นอีกด้วย
4.ความเชื่อและทัศนคติ (belief and attiude)ว่า ความเชื่อ หมายถึง ความคิดเห็นของ
บุคคลเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง ความเชื่ออาจเป็นส่วนประกอบช่วยเสริมสร้างทัศนคติของบุคคล
แต่ไม่จําเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการชอบหรือไม่ชอบ ความเชื่อของบุคคลหรือผู้บริโภคขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ การโฆษณาและการได้พูดคุยกับบุคคลอื่น ๆ และเป็นการเรียนรู้ที่มีพื้นฐานมา
จากความเชื่อที่สัมพันธ์กันหลาย ๆ ความเชื่อ ทัศนคติจะแสดงให้เห็นถึงทิศทางความรู้สึกต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งว่า ดีหรือไม่ดี ชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มีทั้งในแง่บวก
และแง่ลบ และในแง่เป็นกลาง
5.บุคลิกภาพและแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง (personality and self-concept) หมายถึ ง
ลักษณะทางด้านจิตวิทยาของบุคคล ซึ่งแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะของตนเองที่แตกต่างกัน อันจะ
นําไปสู่การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบเดี่ยวกันเสมอ
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6.แบบการดําเนินชีวิต (lifestyle)หมายถึง รูปแบบการใช้ชีวิตของบุคคลอยู่ในโลกที่แสดง
ออกมาในรูปของกิจกรรม (activities) ความสนใจ (interests) และความคิดเห็น
2.ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
ปัจจัยด้านสังคม หรือปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยกลุ่มที่สองมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค ปัจจัยด้านสังคมประกอบด้วยผลกระทบทั้งหมด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ออันเกิด
จากความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างผู้บริโภคกับสิ่งแวดล้อมภายนอก ได้แก่ กลุ่มอ้าวอิง กลุ่ม
ผู้นําทางความคิด ครอบครัว วงจรชีวิต ขั้นของสังคม วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย รายละเอียด
มีดังนี้
1.กลุ่มอ้างอิง (reference groups)หมายถึง กลุ่มบุคคลทุกกลุ่มในสังคมที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
2.กลุ่มผู้นําทางความคิด (opinion leaders)หมายถึง กลุ่มบุคคลในสังคมผู้ซึ่งเป็นผู้ให้
คําแนะนํา หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บางอย่างโดยเฉพาะ หรือบางประเภท โดยการติดต่อ
พู ด คุ ย กั น อย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการ เช่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยี่ ห้ อ ไหน ตราใดดี ที่ สุ ด หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ด
ผลิตภัณฑ์หนึ่งโดยเฉพาะ สามารถนําไปใช้อย่างไร
3.ครอบครัว (family) หมายถึง กลุ่มคนซึ่งประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีความ
เกี่ยวข้องผู้พันธ์กันทางสายโลหิต การสมรส หรือการรับเอาไว้ (เช่น บุตรบุญธรรม คนใช้ คน
สวน และอาศัยอยู่ร่วมกัน
4.วงจรชีวิต (life cycle) หมายถึง ลําดับขั้นตอนการดําเนินชีวิตของบุคคล ซึ่งทัศนคติและ
พฤติก รรมมีแนวโน้มค่อ ย ๆ เปลี่ยนไป อันเป็นผลที่เกิดขึ้นเนื่อ งจากพัฒนาการทางด้านวุฒิ
ภาวะ ประสบการณ์ รายได้ และฐานะของบุคคลนั้น
5.ชั้นของสังคม (social class)อาจกล่าวได้ว่าในสังคมมนุษย์ทุกสังคม จะมีการจัดแบ่ง
สมาชิกของสังคมออกเป็นลําดับชั้นอันแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของบุคคลและกลุ่มบุคคล
เสมอ แม้ว่าทุกสังคมไม่ต้องการก็ตาม ชั้นของสังคมอาจให้ความหมายได้ว่า หมายถึง การแบ่ง
สมาชิกในสังคมซึ่งมีสภาพทางสังคมค่อนข้างจะเหมือน ๆ กันและยั่งยืนออกเป็นลําดับชั้น โดย
สมาชิ ก ในแต่ ล ะชั้ น มี ค่ า นิ ย ม ความสนใจ และพฤติ ก รรม คล้ า ยคลึ ง กั น ร่ ว มกั น อยู่
(Koter.1997:173) ปัจจัยที่นํามาใช้เป็นตัวกําหนดชั้นของสังคม ไม่ใช้รายได้เป็นเกณฑ์แต่เพียง
อย่างเดียวเป็นตัวชี้แสดง แต่จะพิจารณาจากปัจจัยหลาย ๆ อย่างร่วมกัน เช่น อาชีพ ระดับ
การศึกษา และท้องที่ที่อาศัยอยู่ เป็นต้น แต่ละชั้นของสังคมจะมีความแตกต่างกันใจด้านการ
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แต่งกาย รูปแบบการพูด และการแสดงออกด้านความชอบทางด้านสันทนาการและการพักผ่อน
หย่อนใจ เป็นต้น
6. วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย (culture and subculture)วัฒนธรรมเป็นปัจจัยสุดท้าย
ทางด้านสั ง คม ที่มี อิทธิ พ ลต่อ พฤติ กรรมการซื้ อ ของผู้ บริโ ภค วัฒ นธรรม หมายถึ ง ผลรวม
ทั้งหมดของความเชื่อ (beliefs) ค่านิยม (values) และวัตถุต่าง ๆ (objects) ที่สังคมใดสังคมหนึ่ง
มี ร่ ว มกั น และจะถู ก ถ่ า ยทอดจากคนรุ่ น หนึ่ ง ไปสู่ ค นอี ก รุ่ น หนึ่ ง (Bovee,Houston
and
Thill.1995:127) กล่ าวอีก นัยหนึ่งคือ วัฒนธรรมเป็นมรดกของสังคม ที่สั งคมสร้างขึ้ นมาเพื่อ
นํามาใช้ช่วยพัฒนาขัดเกลาชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมให้ดีขึ้น
ลักษณะสําคัญของวัฒนธรรม มี 4 อย่างคือ
1.วัฒนธรรมสามารถเรียนรู้กันได้
2.วัฒนธรรมรับมาใช้ร่วมกันได้โดยผ่านสถาบันทางสังคม (เช่น ครอบครัว วัด โรงเรียน
และสื่อมวลชน)
3.วั ฒ นธรรมจะต้ อ งได้ รั บ การยอมรั บ การตอบสนองจากสั ง คมอย่ า งเหมาะสม
4.วัฒนธรรมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
ความหมายของความต้องการ
ความต้องการ (Need) หมายถึง ความสามารถ หรือความจําเป็นใด ๆ ของมนุษย์ที่
ส่งผลต่อการกระทําหรือพฤติกรรม โดยการกระทําและการแสดงพฤติกรรมจะมีประสิทธิภาพ
จะต้องอาศัยความสามารถหรือความจําเป็น
นอกจากนี้ได้มีความหมายของความต้องการที่พิจารณาถึงสภาพการขาดแคลนของ
บุคคลดังนี้
ตามความหมายทางจิตวิทยา ความต้องการ หมายถึง สภาวะของความขาดแคลนทาง
ร่างกายและจิตใจของผู้บริโภค ซึ่งหมายถึง ถ้าร่างกายของมนุษย์ขาดอาหารมนุษย์จะมีความ
ต้องการกินอาหาร ถ้าขาดน้ํา มนุษย์จะมีความต้องการดื่มน้ํานั่นเอง ธรรมชาติความต้องการ
ของมนุษย์หรือผู้บริโภคมักไร้ขอบเขตจํากัด เมื่อผู้บริโภคต้องการอาหาร เมื่อได้กินอาหารก็พึง
พอใจ จึงมีความต้องการดื่มน้ําต่อมา ถ้าไม่ได้ดื่มน้ํา อาจคอแห้ง ก่อให้เกิดความไม่พึง
พอใจขึ้น ดังนั้น การศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในด้านความต้องการย่อมจะทําให้นักการ
ตลาดสามารถแสวงหาสินค้าและบริการมาเสนอและตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริงและ
ต่อเนื่องของผู้บริโภคได้
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ
การแบ่ งความต้ อ งการของผู้ บ ริโ ภคนี้มี ได้ หลายแนวทางด้ว ยกั น แต่ก ารแบ่ งความ
ต้องการในที่นี้จะพิจารณาลําดับขั้นความต้องการ (The Hierarchy of Needs) โดยมาสโลว์
(Blackwell , Engle &Miniard, 2001, pp. 233-245)มาสโลว์ นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงได้เสนอ
ประเภทระดับความต้องการของมนุษย์โดยทั่วไป และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางใน
แวดวงวิ ช าการด้ า นต่ า ง ๆ และการตลาดโดยเฉพาะประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การ ศึ ก ษาพฤติ ก รรม
ผู้บริโภค ซึ่งเขาได้แบ่งความต้องการเป็นลําดับขั้นจากความต้องการเบื้องต้นจนถึงความ
ต้องการที่สูงสุดไว้ 5 ลําดับขั้น จากขั้นต้นถึงขั้นสูงที่สุดคือ ความต้องการทางร่างกาย ความ
ต้องการความมั่นคงปลอดภัย ความต้องการความรักและการเป็นพวกเดียวกัน ความต้องการ
การได้รับการยกย่องจากสังคมและความต้องการความสําเร็จสมหวังในชีวิต

ลําดับขั้นที่ 5
ความต้องการของความสําเร็จสมหวังในชีวิต
ลําดับขั้นที่ 4
ความต้องการการได้รับการยกย่องจากสังคม
ลําดับขั้นที่ 3
ความต้องการด้านความรักและเป็นพวกเดียวกัน
ลําดับขั้นที่ 2
ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย
ลําดับขั้นที่ 1
ความต้องการทางร่างกาย
การจูงใจ(Motivation)
หมายถึง แรงขับเคลื่อนที่อยู่ภายในของบุคคลที่กระตุ้นให้บุคคลมีการกระทําหรือมีความ
จําเป็นที่จะลดภาวะความตึงเครี ยดที่มีอยู่ในตัวของมนุษ ย์ ที่ผู้บริโภคจะได้รับการจูงใจต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไข 3 ประการคือ
1. มีการตระหนักถึงปัญหา การจูงใจจะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้ผู้บริโภคต้องมีการกระทํา
อะไรบางอย่างที่จะสามารถตอบสนองถึงสิ่งที่ร่างกายและจิตใจมีความต้องการ การตระหนั กถึง
ปัญหาของผู้บริโภค เป็นสภาวะภายในจิต ใจของผู้บริโภคที่พร้อ มจะเกิดหรือมีพฤติกรรม
ตอบสนองที่ สั ม พั น ธ์ กั บการจูง ใจ ดั งนั้ นการจู งใจจึ งเป็น แรงขั บที่ เ กิ ดมาจากภายในตั ว ของ
ผู้บริโภค เช่น เมื่อผู้บริโภครู้สึกหิว นั่นคือเขาตระหนักถึงปัญหาทางร่างกายต่อความตึงเครียด
ขึ้น
2. มีพลังขับเคลื่อนที่ทําให้ผู้บริโภคมีความอยากที่จะกระทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อลด
หรือขจัดความตึงเครียดของผู้บริโภค พลังขับเคลื่อนนี้เป็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวของผู้บริโภค และ
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เป็นสิ่งที่ต้องมาจากตัวตนของผู้บริโภคและพร้อมที่จะกระทํา เช่นจากตัวอย่างข้างต้น ผู้บริโภค
รู้สึ ก หิ ว และเกิ ด การแสดงออกโดยการหาอาหารรั บ ประทานโดยไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ เ งื่ อ นไขหรื อ
ข้อจํากัดของบริโภคหรือพร้อมที่จะตอบสนองนั่นเอง
3. มีเป้าหมายที่รับรู้ได้ การจูงใจมีผลทําให้พลังเกิดขับเคลื่อนของผู้บริโภคที่มีทิศทางที่จะ
มุ่งไปสู่เป้าหมายของผู้บริโภค เช่นการอิ่ม ความพึงพอใจ การลดหรือขจัดความตึงเครียด เป็น
ต้นดังนี้จะเห็นได้ว่า เงื่อนไขของการเกิดการจูงใจทั้ง 3 ปัจจัยข้างต้นรวมกันจึงส่งผลเพียงพอทํา
ให้เกิดการจูงใจฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่า การจูงใจจึงเป็นสภาวะจิตใจที่กําหนดทิศทางของพลั ง
ขับเคลื่อนของผู้บริโภคที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายใด ๆ ภายใต้สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง โดย
อาศัยสิ่งกระตุ้นที่เรียกว่าแรงจูงใจ แรงจูงใจ(Motive) หมายถึง สิ่งที่กระตุ้นให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง แรงจูงใจเป็นคําที่มาจากภาษาลาตินที่ว่า
Movere ซึ่งหมายถึง “เคลื่อนไหว (Move)” หรือหมายถึง “สภาวะที่อยู่ภายในตัวของผู้บริโภคที่
เป็นพลังอันที่ทําให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่มีเป้าหมายที่ได้เลือกไว้แล้ว ซึ่งมักจะ
เป็นเป้าหมายที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ภายนอก” (Hanna & Wozniak, 2001, p. 212) จาก
ความหมายนี้จะเห็นได้ว่า แรงจูงใจมีลักษณะสําคัญ 2 ประการคือ
1. เป็นกลไกที่ไปกระตุ้นพลังของร่างกายให้เกิดการกระทําหรือแสดงพฤติกรรม
2. เป็นแรงบังคับให้กับพลังของร่างกายกระทําและมีพฤติกรรมอย่างมีทิศทาง
ความสาคัญของการจูงใจ
การเกิดแรงจูงใจของผู้บริโภคนั้นต้องอาศัยสิ่งกระตุ้นในระดั บต่าง ๆ กัน รวมทั้งการจูง
ใจที่ต่างกันอาจมีผลกระทบต่อการแสดงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่แตกต่างกันด้วย โดยมนุษย์
จะเกิดแรงจูงใจภายใต้เงื่อนไข 3 ประการดังข้างต้น กล่าวคือ ประการแรก ผู้บริโภคมีความ
ต้องการที่เป็นตัวบ่งชี้ว่ามนุษย์จะต้องมีการกระทําหรือแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อ
หาทางบําบัดและตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นนั้น ความต้องการที่เกิดขึ้นนี้จะได้รับสิ่ง
กระตุ้นจากภายในตนเองก็ได้ เช่น ความหิว ความกระหาย ความเหงา เป็นต้น หรือได้รับ
สิ่งกระตุ้นจากภายนอกตนเอง เช่น ความอยากได้ ความอยากเป็นเหมือนผู้อื่น ความ
ต้องการการยอมรับนับถือยกย่องจากผู้อื่น ประการต่อมาผู้บริโภคจะต้องมีแรงขับ ที่จะผลักดัน
ให้มนุษย์อยากสนองแรงจูงใจนั้น ๆ เพื่อให้ได้ตามที่มนุษย์ต้องการพลังที่กระตุ้นให้มนุษย์แสดง
พฤติกรรมตอบสนองนี้เกิดขึ้นจากภายในตัวมนุษย์เอง และประการสุดท้าย ผู้บริโภคจะ
ตอบสนองแรงจูงใจก็ต่อเมื่อพฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภคนี้จะบรรลุตามเป้าหมายที่ได้
ตั้งไว้ รวมทั้งพฤติกรรมการตอบสนองแรงจูงใจอีกอย่างหนึ่งหรือ อาจนําไปสู่พฤติกรรมการ
ตอบสนองความต้องการจากแรงจูงใจอีกลักษณะหนึ่ง
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การจัดการเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์การตลาด
(Strategic Management and Marketing Strategy )
2.1

การจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic
Management)
ปัจจุบันการดําเนินธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้างสูง
ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้บริหารจะต้องอาศัยชั้นเชิงในการบริหารที่เหนือกว่าคู่แข่ง
หรืออาศัยความว่องไวในการ
ปรับตัวให้ทันต่อภาวะการแข่งขันที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้นักบริหารกําหนดทิศทางของ
ธุรกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ ช่วยกําหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม
กับองค์การ
เพื่อที่จะนํากลยุทธ์เหล่านั้นไปประยุกต์ปฏิบัติ
และควบคุมประเมินผลการ
ดําเนินงานขององค์การได้ ทั้งนี้ไม่จํากัดเฉพาะแต่องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนแต่อย่างใด
กลยุทธ์ขององค์การจะเป็นสิ่งสําคัญที่จะกําหนดความสําเร็จหรือความล้มเหลวของ
องค์การได้ การทําความเข้าใจและการพยายามศึกษาองค์การที่ประสบผลสําเร็จในการใช้กล
ยุทธ์เพื่อการจัดการ จะทําให้นักบริหารได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของกลยุทธ์ ที่จะช่วยสนับสนุน
องค์การให้ประสบความสําเร็จ
และจะต้องมีการพิจารณาเลือกกลยุทธ์และประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับองค์การ
การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารอย่างมีระบบที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้นํา
องค์การเป็นส่วนประกอบ และอาศัยการวางแผนอย่างมีขั้นตอน เนื่องจากการบริหารกลยุทธ์
เป็นการบริหารองค์รวม ผู้นําที่มีความสามารถจะต้องอาศัยกลยุทธ์ในการจัดการองค์การที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับองค์การ และสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงไม่ล้มเหลว เนื่องจากกล
ยุทธ์ที่ดีแต่ล้มเหลวจะไม่สามารถนําความสําเร็จมาสู่องค์การได้ ดังนั้นทั้งกลยุทธ์และนักบริหาร
ที่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์และนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติจึงมีความสําคัญเท่าเทียมกัน
ลักษณะที่สาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ คือ การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือของนัก
บริหารในการบริหารงาน เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น การ
บริหารเชิงกลยุทธ์จะเน้นและให้ความสําคัญต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic decision
making) ที่ไม่เหมือนกับการตัดสินใจในลักษณะอื่น ๆ เพราะการบริหารเชิงกลยุทธ์จะเกี่ยวข้อง
กับอนาคตในระยะยาวขององค์การทั้งหมด ซึ่งมีลักษณะดังนี้ คือ
„ เป็นกระบวนการของการบริหารองค์การโดยรวม
„ เป็นการบริหารที่เน้นการสร้างกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับ
องค์การในระยะยาว
„ เป็นการตัดสินใจที่อาศัยชั้นเชิง ไม่มีวิธีการที่สําเร็จรูป
„ ต้องอาศัยความร่วมมือ พันธะผูกพัน (Commitment) และทรัพยากรในองค์การ
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„ มีทิศทางที่ชัดเจนต่อทางเลือกต่าง ๆ และแสดงให้ทุกคนในองค์การเข้าใจตรงกัน
ความหมายเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์
คําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้นมีความหมายที่แตกต่างกันบ้างใน
รายละเอียด แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีความหมายคล้ายคลึงกัน ดังนี้
การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นศาสตร์ที่มีมานานโดยคําว่า กลยุทธ์ หรือ Strategic มีที่มา
จากคําว่า Strategia ในภาษากรีกซึ่งหมายความว่า Generalship โดยคําว่ายุทธศาสตร์มักจะ
ถูกนํามาใช้ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร และได้เข้าสู่แวดวงการศึกษาในเวลา
ต่อมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจ และ
ต้องการให้เกิดการนําไปสู่การจัดทํานโยบายทางธุรกิจที่นําไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
ได้ในอนาคต
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) โดยทั่วไป หมายถึงการกําหนดวิสัยทัศน์
(Vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Goal) ขององค์การในระยะสั้น
และระยะยาว จากนั้นจึงวางแผนทํากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้องค์การสามารถดําเนินงานตาม
พันธกิจ อันนําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้
นอกจากนี้เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดโอกาส หรืออุปสรรคแก่องค์การได้ องค์การจึงจําเป็นต้องพิจารณาสภาพแวดล้อม
ภายในขององค์การ เพื่อหาจุดแข็งหรือจุดอ่อนในการที่จะสามารถหลีกเลี่ยงจากอุปสรรคหรือใช้
ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่นั้นได้ ดังนั้นการจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นการบริหารโดยคํานึงถึง
1. ลักษณะการดําเนินงานขององค์การ
2. ลักษณะธุรกิจในอนาคต
3. สภาพแวดล้อม
4. การจัดสรรทรัพยากร
5. การปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
แนวคิดที่สาคัญในการจัดการเชิงกลยุทธ์
แนวคิดพื้นฐานที่สําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ คือการกําหนดภารกิจ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจัดการเชิงกลยุทธ์
และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์จะมีผลต่อการดําเนินงานในระยะยาว ดังนั้นองค์การจึงต้องมีการ
วางแผนการทํากิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ ให้การดําเนินงานตามภารกิจบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
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เพื่อให้ตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคและบดบังโอกาสในการ
ก้าวหน้าขององค์การได้
ฉะนั้นองค์การจึงต้องพิจารณาถึงจุดแข็งที่มีอยู่แล้วนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ และ
พิจารณาถึงจุดอ่อนขององค์การเพื่อหาแนวทางขจัดจุดอ่อนเหล่านั้นเสีย
ในแนวคิดด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้น จะมีความแตกต่างไปจากการจัดการโดยทั่วไป ซึ่ง
มักจะศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ตามกระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆและเน้นหนักไปที่
การจัดการและการบริหารภายในองค์การ แต่การจัดการเชิงกลยุทธ์จะให้ความสําคัญกับปัจจัย
ต่าง ๆ โดยเฉพาะปัจจัยภายนอกองค์การ หรือสภาวะแวดล้อมภายนอกด้านต่าง ๆ ที่เข้ามา
เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน คํานึงถึงการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว และ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม การจัดการกลยุทธ์ยังคํานึงถึงความความสําคัญของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การ (Stakeholders) และการจัดการเชิงกลยุทธ์ยังทําหน้าที่ในการ
เชื่อมโยงประสานหน่วยต่าง ๆ ในองค์การให้สามารถบริหารจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมายของ
องค์การร่วมกัน
หลักการสาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการเชิงกลยุทธ์จะนําไปสู่การเพิ่มโอกาสของความสําเร็จและความล้มเหลวของ
องค์การได้อย่างไรนั้นมีหลักสําคัญดังนี้
1. การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการกําหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง ภารกิจ และวัตถุประสงค์
ขององค์การธุรกิจอย่างเป็นระบบ ดังนั้นการจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นสิ่งที่กําหนดทิศทางของ
องค์การ และช่วยให้นักบริหารปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การตระหนักถึง
ความเปลี่ยนแปลงนั้น ทําให้นักบริหารสามารถกําหนดวัตถุประสงค์และทิศทางการดําเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงได้
2. การจัดการเชิงกลยุทธ์ยังนําไปสู่การจัดการความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เนื่องจากมี
การเตรียมรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงไว้แล้ว ทําให้องค์การค้นหาแนวทางที่เหมาะสม
ที่สุดต่อองค์การ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เนื่องจาก
การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการกําหนดวิธีการหรือแนวทางในการดําเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ
ขององค์การ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้
3. การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการนําแนวทางในการดําเนินองค์การที่คิดค้นสร้างสรรค์
ขึ้น และนํามาประยุกต์ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งจําเป็น
สําหรับนักบริหาร
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4. การวางแผนกลยุ ทธ์ เ ป็น หน้ าที่ หลั ก ของนั กบริห าร เนื่อ งจากต้ อ งวางแผน
ประยุ ก ต์ ใ ช้ และกํ า หนดทิ ศ ทางในการดํ า เนิ น งานขององค์ ก าร การจั ด ทํ า และปฏิ บั ติ ใ ห้
สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์จึงมีความสําคัญโดยเฉพาะในระยะยาว ดังนั้นความสามารถในการ
กําหนดกลยุทธ์ของนักบริหาร และความสามารถในการควบคุมให้การปฏิบัติเป็นไปตามกลยุทธ์
ที่ ว างไว้ ไ ด้ จะเป็ น สิ่ ง สะท้ อ นศั ก ยภาพและและสะท้ อ นของผู้ บ ริ ห ารได้ เ ป็ น อย่ า งดี
5. การจั ดการเชิงกลยุทธ์ ทําให้ เ กิดความได้ เ ปรีย บในการแข่ งขัน จะช่ว ยสร้า ง
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจ และเสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการบริหารของนักบริหาร รวมทั้งช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรที่อยู่ภายใน
องค์ ก าร เนื่องจากการพั ฒนาเชิงกลยุทธ์ จะต้อ งมีการสร้างความเข้าใจและแนวทางในการ
เตรียมพร้อม เพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นของสภาพแวดล้อมและคู่แข่ง นอกจากนี้
แล้ ว การจัดการเชิงกลยุทธ์ ยังช่ว ยให้ผู้ ที่เกี่ยวข้อ งในองค์ การเข้าใจในภาพรวม โดยเฉพาะ
เป้าหมายในการดําเนินงานทําให้สามารถจัดลําดับการดําเนินงานตามลําดับความสําคัญเร่งด่วน
ได้
6. การจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยให้การทํางานเกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติหน้าที่
เนื่องจากมีการกําหนดกลยุทธ์ การประยุกต์ใช้ และการตรวจสอบควบคุมไว้อย่างชัดเจน ทํา
ให้เ กิดความเข้าใจตรงกันและเกิดความร่ว มมือ โดยเฉพาะความเข้าใจในวัตถุ ประสงค์ ของ
องค์การ อีกทั้งจะช่วยให้มีการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการ
บริหารองค์การในส่วนต่าง ๆ
องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยพื้นฐาน 5 ประการ คือ
1. การกําหนดทิศทาง (Direction Setting)
2. การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)
3. การกําหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation)
4. การดําเนินกลยุทธ์ (Strategy Implementation)
5. การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control)
1. กาหนดทิศทาง
ในการกําหนดทิศทางขององค์การจะประกอบด้วย การกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision ) และ
การกําหนดภารกิจ ( Mission ) หรือ กรอบในการดําเนินงานที่ชัดเจนจะช่วยให้องค์การสามารถ
กําหนดทิศทางในระยะยาว อีกทั้งยังแสดงถึงความตั้งใจในการดําเนินธุรกิจอีกด้วย
ภารกิจ (Mission) ในกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์นั้น ขั้นแรกองค์การ
จะต้องระบุภารกิจและเป้าหมายหลักที่สําคัญของบริษัท ซึ่งภารกิจ หมายถึง ประกาศหรือ
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ข้อความของบริษัทที่พยายามกําหนดว่าจะทําอะไรในปัจจุบัน และกําลังจะทําอะไรในอนาคต
และองค์การเป็นองค์การแบบใด และจะก้าวไปสู่การเป็นองค์การแบบใดทั้งนี้เพื่อบรรลุสู่ความ
เป็นเลิศเหนือคู่แข่ง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วข้อความเรื่องภารกิจขององค์การจะประกอบไปด้วย
ข้อความที่บ่งบอกถึงคุณค่าทางปรัชญาสําคัญที่ผู้บริหารตัดสินใจกระทํา ซึ่งแสดงถึงพันธะของ
บริษัทที่มีต่อเป้าหมายและสอดคล้องกับคุณค่าของผู้บริหาร นอกจากนี้แล้วภารกิจยังจะสร้าง
สภาพแวดล้อมในการกําหนดกลยุทธ์อีกด้วย
เป้าหมาย (Gold) คือการบอกถึงสิ่งที่องค์การปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต และพยาม
บรรลุ โดยมีการกําหนดให้ชัดเจน กระชับ ตรงจุด และสามารรถวัดได้ ทั้งนี้การกําหนด
เป้าหมายจะมีการกําหนดให้ชัดเจนขึ้นกว่าการกําหนดภารกิจว่าจะต้องทําสิ่งใด
2. การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)
ในการประเมินสภาพแวดล้อมขององค์การนั้นจะประกอบไปด้วยการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายนอก และการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค หรือโดยทั่วไปจะเรียกว่าการวิเคราะห์ตามตัว
แบบสว็อท (SWOT Analysis) ได้แก่
การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength ‟S)
การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness ‟W)
การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity ‟O)
การวิเคราะห์ภาวะคุกคาม (Threat- T)
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์การ (Internal Analysis)
การวิเคราะห์ภายในขององค์การนั้น จะทําให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์การ
ช่วยให้ประเมินอดีตและแนวโน้มในปัจจุบัน การวิเคราะห์ภายในสามารถทําได้โดยการวิเคราะห์
ปัจจัยที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ (Critical success factor) การวิเคราะห์ (Value chain) และ
วิเคราะห์กระบวนการหลัก (Core business process) ซึ่งจะทําให้องค์การมีความสามารถหลักที่
โดดเด่น (Core competency)
„ การวิเคราะห์ปัจจัยที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ (Critical success factor) สามารถทําได้
โดยการวิเคราะห์ลักษณะของกิจการ ตําแหน่งทางการแข่งขัน สภาพแวดล้อมทั่วไป และการ
พัฒนาองค์การ
„ การวิเคราะห์ห่วงโซ่ค่านิยม (Value chain) เป็นการพยายามเชื่อมโยงกิจกรรมหลัก
และกิจกรรมย่อยขององค์การ โดยการพยายามจัดกิจกรรมย่อยให้สนับสนุนกิจกรรมหลัก เพื่อ
จะสร้างคุณค่าที่สนองตอบกับค่านิยมของลูกค้า โดยสายงานหลักจะทําหน้าที่ในการผลิต
กิจกรรมพื้นฐาน ประกอบไปด้วย การนําเข้าวัตถุดิบ การผลิตสินค้าและบริการ การตลาด
และการให้บริการลูกค้า ส่วนสายงานสนับสนุนจะทําหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ
พัฒนาเทคโนโลยี การการจัดซื้อวัตถุดิบ เนื่องจากการวิเคราะห์ห่วงโซ่ค่านิยม จะทําให้
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องค์การได้รับรู้ถึงค่านิยมของลูกค้าได้อย่างชัดเจน ทําให้สามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยง
ค่านิยมของลูกค้า เข้าสู่กิจกรรมทุกกิจกรรมขององค์การ
„ การวิเคราะห์กระบวนการหลัก (Core business process) และระบบการดําเนินงาน เป็น
กระบวนการสร้างคุณค่าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้จัดหาวัตถุดิบ องค์การ และลูกค้าเข้าด้วยกัน
โดยมีกระบวนการหลักขององค์การ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ และเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า
โดยสรุปแล้วการวิเคราะห์ปัจจัยภายในหรือสภาพแวดล้อมภายในนี้จะทําให้ทราบถึงจุด
แข็งหรือจุดอ่อนทางธุรกิจขององค์การ
จุดแข็ง : ลักษณะหรือองค์ประกอบขององค์การที่มีสมรรถนะเหนือกว่า
จุดอ่อน : ลักษณะหรือองค์ประกอบขององค์การที่มีสมรรถนะด้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (External Analysis)
สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทั่วไปและสภาพแวดล้อมในการ
ดําเนินงาน
สภาพแวดล้อมทั่วไป (General Environment) เป็นสภาพแวดล้อมที่มีความสําคัญ แต่อาจจะ
ไม่ใช่สิ่งแวดล้อมที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับองค์การโดยตรงแต่เป็นสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป มีตัว
แบบในการพิจารณา คือ PEST Environment ได้แก่
สภาพแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment ‟P)
สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment ‟E)
สภาพแวดล้อมด้านสังคม (Sociological Environment ‟S)
สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Environment ‟T)
สภาพแวดล้อมทั่วไปสามารถส่งผลกระทบต่อองค์การได้ ยกตัวอย่างเช่น หากรัฐออกกฎหมายที่
เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจ ก็จะส่งผลดีต่อโอกาสในการดําเนินงานขององค์การ หรือการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วอาจส่งผลให้สินค้ามีความล้าสมัยอย่างรวดเร็ว เป็นต้น
„ สภาพแวดล้อมในการดําเนินงาน (Task Environment) ไมเคิล อี พอร์ตเตอร์(Michael
E.Poter ) ได้เสนอตัวแบบการวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน โดยใช้ตัวแบบที่ชื่อ The Five
Compettive Force ซึ่งจะทําให้เราทราบถึงสมรรถภาพคู่แข่งที่เข้ามาใหม่ ทราบความต้องการ
ของลูกค้า สามารถสร้างความร่วมมือกับผู้จัดส่งวัตถุดิบ การระมัดระวังไม่ให้ลูกค้าหันไปให้
ความสนใจสินค้าทดแทน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นตัวแบบที่ช่วยในการวิเคราะห์คู่แข่งได้เป็น
อย่างดี
„ การวิเคราะห์คู่แข่งที่เข้ามาใหม่ (New Entrance) ผู้ที่เข้ามาใหม่มีความมุ่งหวังที่จะเข้า
มามีส่วนร่วม หรือมีส่วนแบ่งทางการตลาด ดังนั้นจึงเป็นภาวะที่คุกคาม ซึ่งจะมีมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับอุปสรรคที่เข้ามาและภาวะการตอบโต้ขององค์การ โดยสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ที่เข้ามา
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ใหม่ ได้แก่
(Ecomies of Scale) ความประหยัดที่เกิดจากการผลิตจํานวนมาก (Economies of Scale) ทํา
ให้คู่แข่งต้องมีการผลิตที่มีขนาดใหญ่พอ จึงจะสามารถต่อสู้กับกิจการเดิมได้
ความแตกต่างของสินค้า (Differentiation) หรือ ขนาดของทุน (Capital Requirement)
เนื่องจากผู้ที่เข้ามาใหม่จะต้องแบกภาระต้นทุนที่สูงมากในด้านต่าง ๆ เป็นต้น เหล่านี้เป็น
ตัวอย่างของอุปสรรคสําหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ ซึ่งนักบริหารจะต้องสร้างภาวะการตอบโต้ โดย
อาศัยความได้เปรียบด้านอุปสรรคของผู้เข้ามาใหม่ในด้านต่าง ๆ
„ การวิเคราะห์ผู้ซื้อ (Buyer) ผู้บริหารในองค์การภาครัฐ และภาคเอกชน จะต้องให้
ความสําคัญกับลูกค้า เนื่องจากองค์การจะต้องเผชิญกับอํานาจการต่อรองของลูกค้า ในเรื่อง
ของปริมาณ คุณภาพ และราคา
„ การวิเคราะห์ผู้จัดส่งวัตถุ ดิบ (Supplier) ผู้จัดส่งวัตถุดิบจะมีความสํ าคัญ เนื่อ งจาก
องค์การจะต้องเผชิญกับพลังการต่อรองของผู้จัดส่งวัตถุดิบเช่นเดียวกับลูกค้า ดังนั้นผู้บริหาร
ทั้งองค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชน จะต้องปรับกลยุทธ์เพื่อรับกับพลังการต่อรองนั้น
„ การวิเคราะห์สินค้าทดแทน (Substitute) การมีสินค้าหรือบริการทดแทนทําให้องค์การ
ต่าง ๆ จะต้องให้ความสําคัญกับคุณภาพของสินค้า ราคา และบริการที่นําเสนอให้กับลูกค้า
เนื่ อ งจากการละเลยความสํ า คั ญ ดั ง กล่ า วจะทํ า ให้ อ งค์ ก ารเสี ย เปรี ย บต่ อ คู่ แ ข่ ง ได้
„ การวิเคราะห์คู่แข่ง (Rival) คู่แข่งมีความสําคัญอย่างยิ่งที่นักบริหารจะต้องคํานึงถึง เนื่องจาก
นั ก บริ ห ารจะต้ อ งใช้ ก ลยุ ท ธ์ เ พื่ อ สร้ า งความได้ เ ปรี ย บเหนื อ คู่ แ ข่ ง การละเลยหรื อ ไม่ ใ ห้
ความสําคัญกับคู่แข่งจะหมายถึงความพ่ายแพ้
โดยสรุปแล้วการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกหรือสภาพแวดล้อมภายนอกนี้จะทําให้ทราบถึง
โอกาสหรืออุปสรรคทางธุรกิจขององค์การ
โอกาส : การผสมผสานระหว่างเหตุการณ์ เวลา สถานที่ ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อองค์การ มาทําให้องค์การมีสมรรถนะที่จะดําเนินการบางอย่างที่เหนือกว่าคู่แข่ง
อุปสรรค : เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และถ้าเกิดขึ้นก็จะทําความเสียหายให้แก่องค์การ
3. การกาหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation)
การกําหนดกลยุทธ์ เป็นการพัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรค ที่ได้
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ได้จาการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน โดยองค์การจะต้องกําหนดและเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับ
องค์การที่สุด ผู้บริหารต้องพยายามตอบคําถามว่าทําอย่างไรองค์การจึงจะไปถึงเป้าหมายที่ได้
กําหนดไว้ได้ โดยใช้ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การกําหนดเป็นกลยุทธ์ ทั้งนี้จะต้อง
คํานึงถึงระดับที่แตกต่างกันของกลยุทธ์ด้วย ซึ่งมีทั้งสิ้น 3 ระดับ คือ
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กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy)
เป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมและบ่งบอกถึงกลยุทธ์โดยรวม และทิศทางในการแข่งขันของ
องค์การว่า องค์การจะมีการพัฒนาไปสู่ทิศทางใด จะดําเนินงานอย่างไร และจะจัดสรร
ทรัพยากรไปยังแต่ละหน่วยขององค์การอย่างไร เช่น การดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร การ
ขยายตัวไปในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลย เป็นต้น ตัวอย่างเครื่องมือ (Tools) ที่ช่วยในการ
กําหนดกลยุทธ์ในระดับองค์การ เช่น Boston Consulting Group Matrix, McKinsey 7 - S
Framework เป็นต้น
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
เป็นการกําหนดกลยุทธ์ในระดับที่ย่อยลงไป จะมุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันขององค์การกับ
คู่แข่ง และระบุถึงวิธีการที่องค์การจะใช้ในการแข่งขัน มุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันของ
ผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น โดยอาจรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน ภายในหน่วยธุรกิจเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic Business Unit - SBU) เดียวกัน กลยุทธ์ระดับธุรกิจของ SBU นี้จะมุ่งการเพิ่ม
กําไร (Improving Profitability) และขยายการเติบโต (Growth) ให้มากขึ้น บางครั้งจึงเรียกกล
ยุทธ์ในระดับนี้ว่ากลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอยู่ 3 กลยุทธ์
คือ การเป็นผู้นําด้านต้นทุนต่ํา (Cost Leadership) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation)
และ การจํากัดขอบเขตหรือการมุ่งเน้นหรือการรวมศูนย์ (Focus Strategy)
กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Operational Strategy)
เป็นการกําหนดกลยุทธ์ที่ครอบคลุมวิธีการในการแข่งขัน แก่ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน
(Function) ต่าง ๆ มุ่งเน้นให้แผนกงานตามหน้าที่พัฒนากลยุทธ์ขึ้นมา โดยอยู่ภายใต้กรอบ
ของกลยุทธ์ระดับองค์การและกลยุทธ์ระดับธุรกิจ เช่น แผนการผลิต แผนการตลาด แผนการ
ดําเนินงานทั่วไป แผนการด้านทรัพยากรบุคคล แผนการเงิน เป็นต้น
Michel Robert ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการสร้างกลยุทธ์ไว้ในหนังสือ E-Strategy ที่อาจแตกต่าง
ไปจากทั่ว ๆ ไปว่า ขั้นตอนในการสร้างกลยุทธ์จะอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุด What
you do best แต่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่คู่แข่งขันของเราทําอยู่ (Not what the others do)
ซึ่งแนวคิดนี้ใช้ได้ดีทั้งธุรกิจการผลิตและธุรกิจการบริการ โดยมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ
1. ระบุแรงขับดัน (Driving Force) ขององค์การ ที่สามารถช่วยให้มีความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับจุดแข็งที่องค์การมีอยู่ เช่น การที่องค์การมีเทคโนโลยีที่แตกต่าง
องค์การสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนําสําคัญในการดําเนินงานได้ เป็นต้น
2. สร้างกรอบแนวคิดทางธุรกิจ (Business Concept) อย่างสั้น ๆ เพือ่ แสดงว่าจะใช้แรงขับดัน
นั้นอย่างไร เช่น จะใช้เทคโนโลยีนั้นผลิตสินค้าอะไร จะเจาะจงขายยังภูมิภาคใด
3. ระบุความเชี่ยวชาญขององค์การ (Area of Excellence) ที่เราต้องการ เพื่อนํามาใช้สนับสนุน
กลยุทธ์ เช่น อาจจําเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น หรือการสร้างความ
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ชํานาญในการขายและบริการแก่พนักงานขาย เป็นต้น
4. ระบุประเด็นสําคัญ (Critical Issues) หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องและมีความสําคัญ ที่อาจจะต้องถูก
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เอื้อต่อการนํากลยุทธ์ไปดําเนินการ เช่น โครงสร้าง
(Structure) กระบวนการหรือระบบ (Process/System) ทักษะและความสามารถ
(Skills/Competencies) ระบบการให้ผลตอบแทน (Compensation) เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีทฤษฎีที่ว่าด้วยกลยุทธ์ที่สามารถนํามาพิจารณาใช้ได้มากมาย แต่
ย่อมไม่มีทฤษฎีหรือแนวทางจัดการใดใช้ได้กับทุกสถานการณ์ ดังนั้นจึงไม่มีสูตรสําเร็จในการ
กําหนดกลยุทธ์และสร้างกลยุทธ์ที่สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์ แต่อย่างน้อยในการกําหนด
กลยุทธ์นั้นควรจะได้พิจารณาเกณฑ์ต่อไปนี้ประกอบด้วย เช่น
* เป็นกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอก
* เป็นกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
* เป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในระยะยาว
* เป็นกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่น เหมาะสม
* เป็นกลยุทธ์ที่เป็นไปได้
4. การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)
การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ คือกระบวนการที่ผู้บริหารแปลงกลยุทธ์และนโยบาย ไปสู่
แผนการดําเนินงาน กําหนดรายละเอียดด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ หรือวิธีการ
ดําเนินงาน ซึ่งกระบวนการนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภายในด้านวัฒนธรรม
โครงสร้าง หรือระบบการบริหาร เพื่อให้สามารถดําเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยทั่วไปจะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ
1. ขั้นตอนของการกําหนดแผนและการจัดสรรทรัพยากร (Resources Allocation)
2. ขั้นตอนของการปรับโครงสร้างองค์การ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของการใช้กลยุทธ์และ
การใช้ทรัพยากร เป็นต้น
3. ขั้นตอนของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น
เรื่องระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบบริหารบุคคล (การให้การศึกษา การให้การอบรม การกระตุ้น
ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การทํางานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ) เป็นต้น
4. การกระจายกลยุทธ์ (Strategic Deployment) หากองค์การมีการสร้างวิสัยทัศน์ สร้างพันธกิจ
ขึ้นมาแล้ว แต่ไม่ได้มีการดําเนินการก็จะทําให้เกิดการสูญเปล่า (Waste) ได้ เพราะแม้ว่าแผน
เหล่านั้นจะเป็นแผนงานที่ถูกจัดทํามาอย่างดี ผ่านการระดมความคิดมาอย่างเข้มข้นเพียงใดก็
ตาม หากไม่ลงมือปฏิบัติก็ย่อมไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมขึ้น
ดังนั้นเพื่อทําให้เกิดผลจึงจําเป็นต้องมีการกระจายแผนไปยังทุก ๆ ส่วนทั่วทั้งองค์การ โดยต้อง
สอดประสานกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน และเข้าใจได้ ซึ่งจาก
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic goals) อาจถูกแปลงเป็นเป้าหมายย่อย (Sub-goals) กําหนด
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เป็นเป้าหมายประจําปี (Annual goals) จากนั้นจะแตกไปเป็นเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม แต่ละ
โครงการ
เพื่อให้ทราบว่า เป้าหมายของตนเองที่ชัดเจนนั้นคืออะไร และควรจะดําเนินการที่เรื่องใดก่อน
ซึ่งนอกจากจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างสุดเข้าใจเป้าหมายที่ไม่คลาดเคลื่อนแล้ว ยังมี
ประโยชน์ต่อกระบวนการในการวัดผลที่เหมาะสมด้วย ทั้งยังช่วยให้มีการจัดสรรทรัพยากร
อย่างเหมาะสมพอดี เพียงเพื่อให้บรรลุผลในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละโครงการ นั่นเอง
ความสําเร็จขององค์การนั้นเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการนํากลยุทธ์ไปประยุกต์ปฏิบัติ ทั้งนี้
ผู้บริหารควรมีการมอบหมาย และกําหนดแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติงาน สิ่งที่สําคัญใน
การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้ประสบผลสําเร็จนั้น ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะในการปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้
5. การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control)
การควบคุมกลยุทธ์ เป็นหน้าที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลกล
ยุทธ์ที่นําไปปฏิบัติ ทั้งนี้ในการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัตินั้นมักจะเกิดข้อผิดพลาดที่ต้องการการ
ปรับปรุง เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์นั้นจะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนที่ได้ตั้งไว้
การตรวจสอบกลยุทธ์ (Strategic Control) จะมีการวัดผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มี
การกําหนดเกณฑ์และมาตรฐาน โดยมาตรวัดการดําเนินงานที่เหมาะสมกับแต่ละองค์การ ซึ่ง
ในแต่ละองค์การจะมาตรฐานและเกณฑ์การดําเนินงานของตนเอง ทั้งนี้การกําหนดมาตรฐาน
ควรมีความระมัดระวังเพื่อให้สามารถสะท้อนผลการทํางานได้อย่างเป็นรูปธรรม
ในการติดตาม ควบคุม และประเมินผลนั้น จําเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแล
แผนกลยุทธ์โดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องมีบุคลากรที่มีความรับผิดชอบเต็มเวลาที่สามารถทุ่มเทให้กับ
การติดตามและประเมินผลได้อย่างเต็มที่ หน่วยงานนี้ควรอยู่กับฝ่ายวางแผนที่มีผู้บริหารใน
ฝ่ายอยู่ในระดับผู้บริหารชั้นสูง อย่างไรก็ตามในการดําเนินกลยุทธ์นั้น จําเป็นต้องได้รับความ
ร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่ายตลอดเวลา จึงอาจมีความจําเป็นในการตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนกลยุทธ์ ที่ประกอบด้วยผู้แทนระดับบริหารจากฝ่ายต่าง ๆ ขึ้นร่วมด้วย
นอกจากการออกแบบส่วนผสมทางการตลาดที่ดีแล้ว ความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าที่
ตนมุ่งจะชักจูงให้สนใจซื้อหรือใช้สินค้าและบริการนั้นถือว่ามีความสําคัญมาก ซึ่งหากสามารถใช้
สิ่งจูงใจเพื่อกระตุ้นหรือเร่งเร้าพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการ เพื่อล่อใจให้ลูกค้าหันมา
สนใจ ตั้งใจ จนกระทั่งตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการที่เสนอในที่สุดจะสามารถช่วยให้งานขาย
นั้นง่ายขึ้น ดังนั้นปัญหาที่พบของลุมพินีคอนโดทาวน์บางแคที่ไม่สามารถขายได้หมดในเวลา
อันรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆของลุมพินีคอนโดทาวน์ จึงจําเป็นต้องศึกษาเรื่อง
แรงจูงใจ เพราะถ้าแรงจูงในนั้น ไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแล้ว จําเป็นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนหรือเสริมแรง เพื่อสร้างพลังผลักดันให้ความมั่นใจกับผู้บริโภคและนําไปสู่การซื้อและ
ความพอใจในการซื้อนั้น
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2.2 การจัดการการตลาด และกลยุทธ์การตลาด
1. กลยุทธ์การสร้างตลาดหรือแย่งชิงส่วนตลาด (build the market or steal market share)
ในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในแผนการตลาดนั้น เราต้องมีการตัดสินใจอย่าง
ชัดเจนว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขายรวมนั้น เราจะใช้กลยุทธ์อย่างไร ระหว่างกลยุทธ์การ
สร้างตลาด (build the market) และกลยุทธ์แย่งส่วนครองตลาด (steal share) จากคู่แข่งขัน
การสร้างตลาด (build market) เหมาะกับสถานการณ์สําหรับประเภทสินค้าใหม่ ขณะที่
งานตลาดในปัจจุบันยังมีขนาดเล็ก และศักยภาพของผู้ซื้อยังมีสูง ขณะที่คู่แข่งขันยังไม่มาก
บริษัทที่ลงสู่ตลาดนี้ และใช้วิธีการสร้างตลาดขึ้นมา ส่วนใหญ่จะเป็นผู้นําตลาดนี้ ตัวอย่างเช่น
มิลเลอร์ไลท์เบียร์ เป็นผู้สร้างตลาดเบียร์รสอ่อน เป็นต้น กลยุทธ์การสร้างตลาดเป็นสิ่งที่ต้องใช้
เวลาและเงินตราและความพยายามโดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาความต้องการของลูกค้า และ
พยายามทําให้เขาซื้อสินค้าของเรา
การแย่งชิงส่วนตลาด (steal market share) เป็นการแย่งส่วนตลาดจากคู่แข่งขัน ด้วย
การเสนอสินค้าหรือข้อเสนอที่ดีกว่าหรือเหนือกว่าคู่แข่งขันนั่น หมายความว่ากลุ่มเป้าหมายของ
เรากับกลุ่มเป้าหมายของคู่แข่งขันนั้น มีความใกล้เคียงกัน และต้องสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายกลุ่ม
นี้ทราบถึงประโยชน์และคุณค่าต่าง ๆ ของสินค้าเราซึ่งเหนือกว่าคู่แข่งขัน
2. กลยุทธ์ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และกลยุทธ์เฉพาะท้องถิ่น (National, Regional and
Local Marketing Strategies) กลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยให้กิจการตัดสินใจว่าจะใช้กลยุทธ์
การตลาดระดับต่าง ๆ หรือจะใช้กลยุทธ์แบบผสมผสานระหว่างระดับชาติกับระดับท้องถิ่น
3. กลยุทธ์ฤดูการขาย (seasonality strategies) กิจการต้องตัดสินใจการใช้งบประมาณ
การตลาดและโฆษณาให้สอดคล้องกับช่วงการขาย ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงของปีด้วย
4. กลยุทธ์คู่แข่งขัน (competitive strategies) เมื่อเราพิจารณาแล้วเห็นว่า คู่แข่งขัน
โดยตรงของเรามีผลต่อขนาดส่วนครองตลาดที่ลดลง หรือคู่แข่งก้าวมารุกล้ําตําแหน่งผลิตภัณฑ์
(unique positioning) ของเราแล้ว เราจําต้องพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขันในแผนของ
เรา
5. กลยุทธ์เพื่อตลาดเป้าหมาย (target market strategies) จากการที่มีการกําหนดตลาด
เป้าหมายอย่างชัดเจน เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง เราต้องมีการพิจารณาว่า
จะเข้าถึงหรือมุ่งเน้นตลาดเป้าหมายเหล่านี้ได้อย่างไร
6. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (product strategies) การพิจารณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นจะมีการ
พิจารณากลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ กลยุทธ์ทางการขยายสายผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์การเลิกผลิตภัณฑ์หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่อ่อนแอ การใช้
กลยุทธ์เพื่อฟื้นผลิตภัณฑ์ หรือยืดอายุของสายผลิตภัณฑ์
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7. กลยุทธ์ตรายี่ห้อ (branding strategies)ธุรกิจจะต้องทําการตัดสินใจเกี่ยวกับชื่อยี่ห้อ
ตรายี่ห้อ เอกลักษณ์หรือตัวบ่งชี้แสดงตัวสินค้า
8. กลยุทธ์การบรรจุภัณฑ์ (packaging strategies) การตัดสินใจรูปแบบบรรจุภัณฑ์และ
ประเภทวัสดุของบรรจุภัณฑ์มักจะใช้กับสินค้าอุปโภคบริโภคที่พัฒนามาใหม่ หรือเมื่อมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสินค้าใหม่
9. กลยุทธ์ราคา (pricing strategies) ต้องกําหนดว่าจะตั้งราคาแบบใด กลยุทธ์ราคาสูง
หรือราคาที่สอดคล้องกับตลาดหรือคู่แข่งขัน หรือตําแหน่งผลิตภัณฑ์ขอสินค้านั้นหรือไม่
- ตั้งราคาสูงเพื่อสอดคล้องกับตําแหน่งผลิตภัณฑ์ของสินค้าที่สูง
- ตั้งราคาต่ําสําหรับช่วงฤดูกาลที่ยอดขายน้อย และตั้งราคาต่ํากว่าผู้นําเล็กน้อย
ในช่วงฤดูกาลที่ขายดี
10. กลยุทธ์กระจายสินค้า และการครอบคลุมตลาด (distribution of product/ coverage
strategies)
การตัดสินใจมีความแตกต่างกันขึ้นกับประเภทของสินค้าว่าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค หรือสินค้า
องค์กร หรือสินค้าบริการ สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าองค์กรต้อง
พิจารณาว่าจะวางจําหน่ายที่จุดใดจึงจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยรูปแบบของร้านค้า หรือจุด
จําหน่ายสินค้าอย่างไร ธุรกิจค้าปลีกและบริการมักจะตัดสินใจว่า วัตถุประสงค์การตลาดที่ตั้งไว้
นั้นจะบรรลุโดยใช้ช่องทางการขายที่มีอยู่หรือไม่ จําเป็นต้องเพิ่มร้านค้าใหม่ ๆ หรือช่องทาง
ใหม่ ๆ หรือไม่
- ไม่ขยายช่องทางใหม่ ๆ อีกจนกว่าจะเจาะกลุ่มตลาดเดิมได้ครบถ้วนแล้ว
- ขยายการกระจายสินค้าให้มากขึ้น
11. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (promotion strategies) กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
จะต้องประสานกับแผนการตลาดโดยรวม และกําหนดแผนการส่งเสริมการตลาดที่เฉพาะเจาะจง
12. กลยุทธ์การใช้จ่ายทางการตลาด (spending strategies) กลยุทธ์ดังกล่าวจะบอก
รายละเอียดค่าใช้จ่ายทางการตลาดนั้นว่ามีการใช้อย่างไร เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด
อะไรบ้าง ต้องการเพิ่มยอดขายของตรายี่ห้อ ยอดขายของร้านค้าหรือยอดขายในเขตการขาย
หรือใช้จ่ายไปเพื่อดึงดูดลูกค้าให้ ๆ ให้มาลองใช้ หรือลองซื้อสินค้าตรายี่ห้อของเรา ในการ
ตัดสินใจเรื่องค่าใช้จ่ายนี้ เราต้องพิจารณาว่าจะใช้ในระดับใด สําหรับตรายี่ห้อตัวใด หรือตลาดใด
หรือเขตการขายใด
13. กลยุทธ์การใช้พนักงานขายและการปฏิบัติการของพนักงานขาย (personal selling /
operation strategies)
14. กลยุทธ์ข่าวสารที่สื่อทางโฆษณา (advertising message strategies)
นักการตลาดต้องทราบถึงจุดเน้นที่จะส่งข่าวสารไปยังผู้บริโภค และจะใช้โฆษณาเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทางการตลาดอย่างไร
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15. กลยุทธ์การใช้สื่อโฆษณา การเลือกสื่อโฆษณามีความสําคัญยิ่ง เพราะจะเป็นทิศทาง
ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดอื่น ๆ เช่น กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์คู่แข่งขัน และกลยุทธ์การ
ใช้จ่ายทางการตลาด
16. กลยุทธ์การบริหารและการจัดการสินค้า (merchandising strategies)
กลยุทธ์นี้จะกล่าวถึงการกําหนดรูปแบบและการจัดการของสถานที่และจุดที่แสดงสินค้า แผ่นพับ
โฆษณา เอกสารการขาย บุคลากร ณ จุดขาย การจัดงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการขาย
17. กลยุทธ์การให้ข่าวสาร (publicity) ต้องพิจารณาว่าการสื่อข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์นั้นมีความจําเป็นต่อกิจการของเราหรือไม่ ถ้าเป็นเรื่องจําเป็นควรกําหนดกลยุทธ์
ดังกล่าวในแผนการตลาดด้วย
18. กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา (research and development) ธุรกิจต่าง ๆ ล้วนแต่
ต้องการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง พร้อม ๆ กับยอดขายที่เพิ่มขึ้น การทําวิจัยและพัฒนาเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของความสําเร็จทางธุรกิจ แม้ว่าจะต้องใช้การวางแผน การทดสอบ และการ
ดําเนินงาน ตลอดจนเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แต่จะทําให้ธุรกิจเรายืนอยู่แถวหน้าในอุตสาหกรรมได้
และสามารถต่อสู้กับคู่แข่งขัน ถ้าเรากําหนดว่าจะการวิจัยและพัฒนา เราต้องทราบว่าจะทําการ
วิจัยและทดสอบอะไรบ้าง เช่น สินค้าใหม่ บรรจุภัณฑ์ใหม่ หรือประชาสัมพันธ์ใหม่ของโปรแกรม
การตลาดต่าง ๆ
19. กลยุทธ์การหาข้อมูลทางการตลาด (marketing research strategies) ธุรกิจใช้วิจัย
ตลาดเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่เฉพาะทางการตลาดบางอย่าง ขณะเดียวกันมักจะช่วย
เพิ่มยอดขายและบรรลุถึงวัตถุประสงค์อีกด้วย อีกทั้งใช้การวิจัยเพื่อการศึกษาและติดตาม
พฤติกรรมของผู้บริโภค และใช้ข้อมูลเพื่อเป็นฐานในการเปรียบเทียบการดําเนินงานของเรา เมื่อ
เทียบกับคู่แข่ง
20. กลยุทธ์ พันธมิตรทางธุรกิจ (Alliance) คือ การตกลงให้ความร่วมมือกันในการทํา
ธุรกิจระหว่างบริษัทตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป โดยอาจจะเป็นการให้ความร่วมมือกันในด้านการขาย
สินค้า การซื้อวัตถุดิบ การส่งเสริมการขาย หรือในเรื่องอื่นๆก็ได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมความ
แข็งแกร่งแก่บริษัทให้สามารถอยู่รอดได้ ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงอย่างเช่นทุกวัน
กลยุทธ์เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นสําหรับองค์กรเพราะองค์กรใช้กลยุทธ์ในการทํางานเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ของตน โดยกลยุทธ์ของแต่ละองค์กรจะถูกกําหนดตามธรรมชาติและลักษณะ
ขององค์กรนั้น ๆ ทั้งนี้ องค์กรจะกําหนดกลยุทธ์ได้นั้นต้องรู้สถานภาพหรือสภาวะขององค์กร
ของตนเสียก่อน
นอกจากนี้ยังต้องมีกระบวนการกําหนดกลยุทธ์ ที่เหมาะสมสําหรับตนเอง วิธีการและ
เทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะขององค์กรและกระบวนการกําหนดกลยุทธ์มีหลายวิธีด้วยกัน
หนึ่งในวิธีการเหล่านี้ คือกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งเป็นวิธีการที่รู้จักและใช้กันอย่าง
แพร่หลาย
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SWOT เป็นคําย่อมาจากคําว่า Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
โดย
Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็น
บวก ซึ่งองค์กรนํามาใช้เป็นประโยชน์ในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง การ
ดําเนินงานภายในที่องค์กรทําได้ดี
Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบและด้อย
ความสามารถ ซึ่งองค์กรไม่สามารถนํามาใช้เป็นประโยชน์ในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
หรือหมายถึงการดําเนินงานภายในที่องค์กรทําได้ไม่ดี
Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอื้ออํานวยให้
การทํางานขององค์ ก รบรรลุ วัต ถุ ประสงค์ หรือ หมายถึ ง สภาพแวดล้ อ มภายนอกที่เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนินการขององค์กร
Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการทํางาน
ขององค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอก ที่เป็นปัญหาต่อ
องค์กร
บางครั้ง การจําแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ทําได้ยาก เพราะทั้งสองสิ่งนี้สามารถ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจทําให้สถานการณ์ที่เคยเป็นโอกาสกลับกลายเป็น
อุปสรรคได้และในทางกลับกัน อุปสรรคอาจกลับกลายเป็นโอกาสได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้องค์กรมี
ความจํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ ข องตนให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
สถานการณ์แวดล้อม

49

วิเคราะห์สภาพการแข่งขัน
Porter Five Forces Model มีดังนี้
แผนภาพที่2.2 Porter Five Forces Model

ที่มา : www.drmanage.com
1. อุปสรรคกีดขวางการเข้าสู่อุตสาหกรรม จะได้แก่
- การประหยัดจากขนาด (Economies of scale) เนื่องจากผลิตสินค้าที่เป็นมาตรฐาน
จํานวนมาก ซึ่งทําให้ต้นทุนของสินค้าลดต่ําลง เพราะสามารถลดต้นทุนคงที่ต่อหน่วย
ลดลง
- การผูกพันในตรายี่ห้อ (Brand Loyalty)
- เงินลงทุน (Capital requirements) ถ้าต้องลงทุนสูง ก็จะเป็นอุปสรรคต่อรายใหม่
- การเข้าถึงช่องจัดจําหน่าย (Access to distribution)
- นโยบายของรัฐบาล ถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบายส่งเสริม หรือมีข้อห้ามสัมปทาน
- ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงการใช้สินค้า (Switching cost) ถ้าลูกค้าต้องมี
ต้นทุน หรือค้าใช้จ่ายในส่วนนี้สูง ต้นทุนเหล่านี้ซึ่งอาจได้แก่ ต้นทุนของอุปกรณ์
เครื่องจักรที่ต้องปรับเปลี่ยนเพิ่ม หรืออาจจะเป็นระบบงานที่ต้องจัดรูปแบบใหม่ ค่า
ฝึกอบรมแลสอนงานให้กับพนักงานเพื่อให้ทํางานตามระบบใหม่เป็นต้น
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- ข้อได้เปรียบต้นทุนในด้านอื่นๆ เช่น เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเฉพาะ มีวัตถุดิบราคาถูก มี
ทําเลที่ตั้งดีกว่า มีแหล่งเงินทุนที่ต้นทุนถูก และทํามานนานจนเกิดการเรียนรู้
2. แรงผลักดันจากผู้ผลิตหรือคู่แข่งที่มีในอุตสาหกรรม
- จํานวนคู่แข่งขัน ถ้าคู่แข่งขันมีจําวนมาก หรือ มีขีดความสามารถพอๆกัน จะทําให้มี
การแข่งขันที่รุนแรง
- อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม ถ้าอุตสาหกรรมยังคงเติบโต การแข่งขันจะไม่
รุนแรงมากนัก
- ความแตกต่างของสินค้า ถ้าสินค้ามีความแตกต่างกันไป การแข่งขันก็จะน้อยลง
- ความผูกพันในตรายี่ห้อ
- กําลังการผลิตส่วนเกิน ถ้าอุตสาหกรรมมีกําลังผลิตส่วนเกิน การแข่งขันจะรุนแรง
- ต้นทุนคงที่ของธุรกิจ และต้นทุนในการเก็บรักษา
- อุปสรรคกีดขวางการออกจากอุตสาหกรรม เช่น ข้อตกลงกับสหภาพแรงงานในการ
จ่ายชดเชยที่สูงมาก
3. อานาจต่อรองของผู้ขาย (ซัพพลายเออร์)
- จํานวนผู้ขายหรือวัตถุดิบที่มีอยู่ ถ้ามีผู้ขายน้อยราย อํานาจต่อรองของผู้ขายจะสูง
- ระดับการรวมตัวกันของผู้ขายวัตถุดิบ ถ้าผู้ขายรวมตัวกันได้ อํานาจการต่อรองก็จะสูง
- จํานวนวัตถุดิบหรือแหล่งวัตถุดิบที่มี ถ้าวัตถุดิบมีน้อย อํานาจต่อรองจะสูง
- ความแตกต่างและเหมือนกันของวัตถุดิบ ถ้าวัตถุดิบมีความแตกต่างกันมาก อํานาจ
ต่อรองผู้ขายจะสูง
4. อานาจการต่อรองของกลุ่มผู้ซื้อหรือลูกค้า
- ปริมาณการซื้อ ถ้าซื้อมาก ก็มีอํานาจการต่อรองสูง
- ข้อมูลต่างๆที่ลูกค้าได้รับเกี่ยวกับสินค้าและผู้ขาย ถ้าลูกค้ามีข้อมูลมาก ก็ต่อรอง
ได้มาก
- ความจงรักภักดีต่อยี่ห้อ
- ความยากง่ายในการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ซื้อ ถ้าลูกค้ารวมตัวกันง่ายก็มีอํานาจต่อรอง
สูง
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- ความสามารถของผู้ซื้อที่จะมีการรวมกิจการไปด้านหลัง คือ ถ้าลูกค้าสามารถผลิต
สินค้าได้ด้วยตนเอง อํานาจการต่อรองก็จะสูง
- ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าของคนอื่น หรือ ใช้สินค้าของคู่แข่งแล้วลูกค้าต้องมี
ต้นทุนในการเปลี่ยนสูง อํานาจการต่อรองของลูกค้าก็จะต่ํา
5. แรงผลักดันซึ่งเกิดจากสินค้าอื่นๆซึ่งสามารถใช้ทดแทนได้
- ระดับการทดแทน เป็นการทดแทนได้มาก หรือทดแทนได้น้อยแค่ไหน เช่น
เครื่องปรับอากาศกับพัดลม
- ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงการใช้สินค้าปัจจุบัน ไปสู่การใช้สินค้าทดแทน
- ระดับราคาสินค้าทดแทนและคุณสมบัติใช้งานของสินค้าทดแทน
กลยุทธ์การตลาด เพื่อสร้างแบรนด์
ปัจจุบันการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่แค่ใน
วงจํากัดได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ความสัมพันธ์ใหม่ที่มีพื้นฐานอยู่บนการทําธุรกิจ การบริหารจากเดิมที่
เน้นแต่สมาชิกภายในครอบครัวก็เปลี่ยนไปเป็นเป็นการมุ่งเน้นความสนใจไปที่ลูกค้ามากขึ้น และ
ความเคลื่อนไหวจากเดิมที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ระยะสั้นและกิจกรรมส่งเสริมการขายเท่านั้นก็ได้
เปลี่ยนเป็นการสร้างกลยุทธ์ในระยะยาวให้มากขึ้น
ด้านการทําตลาดสมัยก่อนที่ผู้ผลิตพยายามเพียงแต่จะส่งสินค้าออกมาเท่านั้น ก็ต้องหันมา
ทําการตลาดแบบกระตุ้นความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการตลาด
แบบเดิมที่เรียกว่า push marketing เป็นการทําตลาดแบบ pull marketing โดยมุ่งเน้นไปที่
ผู้บริโภค ให้ความสําคัญ กับความพอใจและความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักมากกว่าการจัด
จําหน่ายตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ปัจจัยที่มีความสําคัญและจําเป็นสําหรับการทําตลาดแบบ pull marketing นั้นก็คือแบรนด์
หรือ ตราสินค้า ซึ่งเป็นกลยุทธ์การทําตลาดที่มีการกล่าวถึงและนิยมทํากันมากในปัจจุบันทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากแบรนด์มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน เช่น
ด้านสังคมซัพพลายเออร์ และสื่อต่าง ๆ จึงจําเป็นต้องมีการทําวิจัยเกี่ยวกับผู้บริโภค เมื่อมีการ
ออกผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ ๆ เพื่อให้ทราบถึงวิถีชีวิตหรือพฤติก รรม และความต้องการของ
ผู้บริโภคในการบริโภคสินค้าหรือบริการนั้นๆ
ดังนั้นกลยุทธ์การตลาดโดยการสร้างแบรนด์ จึงเป็นการสร้างความรับรู้ที่สอดคล้องกับความ
เป็นจริงโดยมีรูปแบบการวางตําแหน่งของการทําแบรนด์ดังนี้ คือ
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1. การอธิบายลักษณะของแบรนด์หรือสินค้าและบริการ (functional atributtes)
2. อธิบายถึงคุณสมบัติของสินค้าว่ามีข้อดี หรือจุดเด่นและมีประโยชน์อย่างไร เพื่อให้
เหตุผล
3. สามารถเชื่อมโยงกับความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า (emotional benefits) เช่น
ก า ร มี ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ค ว า ม ทั น ส มั ย แ ล ะ ค ว า ม เ ป็ น สิ น ค้ า ส่ ว น ตั ว
4. ขั้นตอนการเข้าสู่ลักษณะหรือบุคลิกของแบรนด์ (personnality) เช่น ฉลาด ชัดเจน และ
ไม่ตามใคร ซึ่งขั้นตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม
5. ขั้นตอนสูงสุดคือการเข้าถึงหัวใจของแบรนด์ (brand essence) ซึ่งขั้นตอนนี้แบรนด์
ของเอเชียรวมทั้งประเทศไทยยังไม่ได้คํานึงถึงกันมากนัก
การนําเสนอเครื่องหมายการค้านั้น ก็เหมือนตัวแทนของบริษัทที่จะสามารถทําให้ลูกค้าที่
เห็นสัญลักษณ์แล้ว สามารถนึกถึงบริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้น ๆ การนําเสนอจําเป็นต้องใช้
สิ่งที่เข้าใจและจดจําได้ง่าย หลีกเลี่ยงจากความซับซ้อน มุ่งเน้นความเรียบง่าย และมีความพิเศษ
เสมอ
การสร้างแบรนด์ระดับสากลนั้น สิ่งแรกที่ควรคํานึงถึง คือ การตีโจทย์ให้แตก ในเรื่องของ
ผลิตภัณฑ์และลูกค้าว่า ลูกค้าในแต่ละประเทศมีความความต้องการอะไร และมีพฤติกรรมในการ
บริโภคอย่างไร สําหรับธุรกิจขนาดเล็กเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีเงินลงทุนน้อย แต่ก็มีความเป็นไปได้ใน
การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า เพราะการสร้างความน่าเชื่อถือ ก็คือการสร้างแบรนด์อย่างหนึ่ง
ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมของธุรกิจให้เกิดการลงมือปฏิบัติจริง โดยวางกลยุทธ์ภาพรวม
และมีการดําเนินการตามแผนให้สอดคล้องกัน
สําหรับเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ออกสู่ระดับสากลอยู่ 7 ประการ คือ
1. สร้างฐานตลาดในประเทศให้แข็งแกร่งก่อนแล้วจึงใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่ง
2. เมื่อเข้าสู่ตลาดโลกแล้วต้องรักษาพันธะสัญญาของแบรนด์ให้ได้
3. ต้องใช้หลักการตลาด 7P’s
4. แบรนด์จําเป็นต้องโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่ง และต้องมีความยืดหยุ่นตามแต่ละตลาด
5. ดําเนินตามขั้นตอนของการสร้างห่วงโซ่คุณค่า (supply chain)
6. กลยุทธ์ราคาจะเริ่มจากตลาดหรูหรือไม่ก็ตลาดระดับล่าง และ
7. ถ้าต้องการประสบความสําเร็จในตลาดต่างประเทศ ควรมีบริษัทย่อยในประเทศนั้น ๆ
ถ้าหากผู้ประกอบการไทยรายใดสามารถปฏิบัติหรือนํากลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นมาใช้ในการ
สร้างแบรนด์ของตนเองได้ก็จะทําให้ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ และสามารถแข่งขันได้
ในตลาดโลก ด้วยแบรนด์ของตัวเองอย่างภาคภูมิใจ
ที่มา : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

53

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ ( Service Marketing Mix )
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได้อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจ
บริการ ( Service Mix ) ของ Philip Kotler ไว้ว่าเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการ
ซึ่งจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix ) หรือ 7Ps ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่ง
ประกอบด้วย
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึง่ สนองความจําเป็นและความต้องการของมนุษย์
ได้คือ สิ่งที่ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์
นั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้อง
ได้ และ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้
2. ด้านราคา ( Price ) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่า
( Value ) ของบริการกับราคา ( Price ) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่า
ราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การกําหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับ
การให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการจําแนกระดับบริการที่ต่างกัน
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ( Place ) เป็น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศ
สิ่ ง แวดล้ อ มในการนํ า เสนอบริ ก ารให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การรั บ รู้ ข องลู ก ค้ า ในคุ ณ ค่ า และ
คุณประโยชน์ของบริการที่นําเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านทําเลที่ตั้ง ( Location ) และ
ช่องทางในการนําเสนอบริการ ( Channels )
4. ด้านส่งเสริมการตลาด ( Promotion ) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสําคัญในการ
ติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรม การใช้บริการและเป็นกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
5. ด้านบุคคล ( People ) หรือพนักงาน ( Employee ) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การ
ฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน
เป็นความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่
ต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม มี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร
6. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence ) เป็นการ
สร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทาง
ด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่ง
กายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็ว หรือ
ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ
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7. ด้านกระบวนการ ( Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงาน
ปฏิบัติในด้านการบริก าร ที่นําเสนอให้กับผู้ใ ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถู กต้อ ง
รวดเร็ว และทําให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก Opportunities and Threats
สังคมและสภาพแวดล้อม (PEST Analysis) ได้แก่ นโยบายกฎเกณฑ์ของรัฐบาล
ระบบเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และ เทคโนโลยี
ทางการเมือง :










สถานะความมั่นคงของรัฐบาล และรูปแบบของรัฐบาล
เสรีภาพของสื่อสารตามหลักนิติธรรมและระบบการดําเนินการของราชการในแต่ละ
ท้องถิ่น
แนวโน้มของกฎระเบียบข้อบังคับที่จะออกมาใหม่ และกฎระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน
ลักษณะของสังคมและกฎหมายการจ้างงานของท้องถิ่น
นโยบายภาษีและการค้า และการควบคุมอัตราค่าไฟฟ้า
การออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงที่บ่อยๆ ในสภาพแวดล้อมทางการเมือง

ทางเศรษฐกิจ :









ขั้นตอนของวัฎจักรธุรกิจ
สถานการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของอัตราเงินเฟ้อและ
อัตราดอกเบี้ย
การว่างงานและอุปทานของแรงงาน
ต้นทุนค่าแรงงาน (ทั้งแรงงานขั้นต่ํา และ ค่าแรงพนักงานระดับฝีมือแรงงาน)
ระดับรายได้และการกระจายระดับชั้นของรายได้ของคนทํางาน
ผลกระทบของการค้าแบบโลกาภิวัฒน์
แนวโน้มผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรืออื่นๆ ที่มีผลต่อเศรษฐกิจ
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ทางสังคมและวัฒนธรรม :









อัตราการเติบโตของจํานวนประชากรและอายุเฉลี่ย
สุขภาพของประชากร และการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากร สังคมวิถีชีวิตของสังคม
เมือง และสังคมชนบท ระดับการศึกษาเฉลี่ย และทัศนคติต่อการติดต่อการค้ากับ
ประเทศต่างๆ
ประชากรที่ใช้แรงงานในตลาดแรงงาน ทัศนคติในการทํางาน การรักความอิสระ
ทัศนคติต่อการทํางานกับบริษัทต่างชาติ ความคิดเห็นหรือทัศนคติของประชาชนทาง
สังคม และข้อห้ามทางสังคมต่างๆ
รูปแบบของประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่น
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่กําลังเกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นๆ

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม :






ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
ผลกระทบของระบบอินเตอร์เน็ต และระบบการติดต่อสื่อสารแบบมีสายและแบบไร้สาย
และระยะทางที่ไกลจากสํานักงานใหญ่
กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา
ผลกระทบของการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยี

ประเด็นสาคัญ :
PEST Analysis คือ เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และทําความเข้าใจ ”
ภาพรวม” ของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ ที่จะเข้าไปดําเนินงานด้านธุรกิจและคิดเกี่ยวกับโอกาส
และภัยคุกคามที่อยู่ภายในพื้นที่ธุรกิจใหม่ ซึ่งจะต้องทําการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เพื่อทําความ
เข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของในพื้นที่ใหม่ และจะต้องคิดวางแผนเพื่อหาประโยชน์จาก
โอกาสและพยามลดภัยคุกคามลงให้ได้
โดยทั้งผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากภายนอก และสิ่งแวดล้อมจากภายใน องค์กรสามารถที่จะ
นํามากําหนดเป็นกลยุทธ์หรือแผนสําหรับดําเนินธุรกิจขององค์กรได้ ซึ่งรูปแบบกลยุทธ์สามารถ
ที่จะกําหนดและแบ่งออกได้ตามลําดับขององค์กรดังนี้
1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
หมายถึงทิศทางรวมของธุรกิจซึ่งเป็นทิศทางที่ใช้อธิบายแนวทางร่วมกันในการพัฒนา
ธุรกิจบนพื้นฐานความหลากหลายของสายผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรม หรือเป็นการกําหนด
ทิศทางที่เป็นเอกภาพของธุรกิจโดยรวมของบริษัทหรือโฮลดิ้งเป็นการกําหนดว่า องค์กรจะมีการ
แข่งขันที่ดําเนินไปในทิศทางใด เป็นวิสัยทัศน์ (Vision) ที่ผู้บริหารใช้ในการกําหนดทิศทางของ
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องค์กร อาจจะมีการกําหนดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นทางการหรือไม่ก็ได้ แต่สามารถ
สื่อวิสัยทัศน์ ไปในแนวทางขององค์กรที่ให้บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกสามารถรับรู้ได้
กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) เป็นกลยุทธ์รวมขององค์กรที่จะแสดงถึงแนว
ทางการดําเนินธุรกิจทุกอย่างในอนาคตขององค์กรได้ และสามารถแยกได้เป็น 4 แนวทางตาม
ลักษณะของการดําเนินธุรกิจ
1.) กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategies) โดยทั่วไปทุกองค์กรนิยมที่จะเลือกกลยุทธ์
นี้ในการดําเนินธุรกิจเพื่อที่จะให้ธุรกิจมีการขยายตัวหรือมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น อาจ
เป็นการหาตลาดใหม่หรือกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้
2.) กลยุทธ์คงที่ (Stability Strategies) เป็นกลยุทธ์ที่ตลาดและสินค้าไม่ค่อยมีการ
เปลี่ยนแปลง ไม่มีการ ลงทุนเพิ่มเติม และยังคงโครงสร้างบริหารไว้ดังเดิม
3.) กลยุทธ์การหดตัว (Retrenchment Strategies) เป็นกลยุทธ์เกิดจากแรงกดดันจาก
สิ่งแวดล้อม ภายในและสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่นเทคโนโลยีที่ตายแล้วย่อมจะต้องมีความ
ต้องการในตลาดลดลง ดังนั้นควรจะพิจารณาว่าควรดําเนินงานต่อไปได้หรือไม่
4.) กลยุทธ์การผสมผสาน (Combination Strategies) เป็นการผสมผสานกลยุทธ์ตาม
แนวทางทั้งสามข้างต้น มีการ ใช้กลยุทธ์ที่คู่ขนานกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับองค์กรที่มี
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายต้องมีการผสมผสานกัน
2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
หมายถึง แนวทางหรือกลยุทธ์ที่ใช้ในการบรรลุแผนทิศทางรวมของบริษัทหรือโฮลดิ้ง
เป็นกลยุทธ์ธุรกิจคือเป็นกลยุทธ์ที่องค์กรใช้ในการแข่งขันในแต่ละอุตสาหกรรมในระดับนี้ กล
ยุทธ์ที่ใช้อาจหมายถึงกลยุทธ์ในการขยายการตลาด (Market Expansion) กลยุทธ์ในการขยาย
ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Penetration) กลยุทธ์ในการพัฒนาการตลาด (Market
Development) กลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) และกลยุทธ์ในการ
ขยายไปสู่ธุรกิจอื่น (Diversification) เป็นการคัดเลือกกลยุทธ์ทางธุรกิจที่จะเหมาะสมเพื่อ
กําหนดว่าจะทําอย่างไรในระดับกลยุทธ์นี้ ซึ่งจะถือว่าเป็น (Mission) ที่สําคัญขององค์กรแสดง
ถึงขอบเขตของการดําเนินกิจการ กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) เป็นกลยุทธ์ระดับที่
สองขององค์กรซึ่งสามารถที่จะแยกพิจารณาได้ 3 แนวทาง
1.) กลยุทธ์การเป็นผู้นําด้านต้นทุน (Cost-Leadership Strategies)
2.) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategies) เป็นการใช้ความ
แตกต่าง ของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขัน โดยสามารถสนองตอบต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ในรูปแบบที่คู่แข่งไม่สามารถทําได้
3.) กลยุทธ์การมุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Focus Strategy) เป็นการมุ่งตอบสนองลูกค้า
เฉพาะกลุ่มในจํานวนจํากัด โดยอาจจะเป็นเฉพาะภูมิภาค สามารถที่จะตอบสนองลูกค้าในกลุ่ม
ได้ดีกว่าผู้อื่น
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- Cost Focus เป็นการมุ่งเน้นการทําต้นทุนต่ําแต่มุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะสถานที่โดยไม่สน
ลูกค้ากลุ่มอื่นเลย
- Differentiation Focus เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มหรือสินค้าเฉพาะอย่าง และมีการเสนอ
สินค้าหรือบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง
3. กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Functional Strategy)
หมายถึงแนวนโยบายตามสายการแบ่งงาน เป็นการนํากลยุทธ์มาใช้ในระดับปฏิบัติการ
เพื่อให้บรรลุได้ซึ่งวัตถุประสงค์ (Objective) ขององค์กรที่สามารถประเมินค่าออกมาได้อย่าง
ชัดเจน และจะเป็นกลยุทธ์ที่จะต้องครอบคลุมทุกหน่วยงานภายในองค์กรให้มีการสอด
ประสานกันเพื่อความสําเร็จของกลยุทธ์ระดับธุรกิจและระดับองค์กร โดยมุ่งเน้นไปที่หน่วย
ปฏิบัติงาน เช่น ด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยและการ
พัฒนา เป็นต้น
แนวคิดและทฤษฎีด้านองค์กร
การจําแนกระดับชั้นของการบริหารและระดับชั้นของกลยุทธ์
(ชัยยศ สันติวงษ์ และนิตยา เจรียงประเสริฐ, 2546 : 25)
- กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
เป็นกลยุทธ์ที่ใช้โดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ซึ่งปกติจะมีการกําหนดเป็นแผนระยะยาวทั่ว
ทั้งองค์กร โดยกลยุทธ์ระดับองค์กรจะเป็นแผนกําหนดนโยบายขององค์กรว่าพันธกิจ เป้าหมาย
ขององค์กรคืออะไร องค์กรจะดําเนินการอย่างไร และจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างไรให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการอยู่รอดหรือเจริญเติบโตในอนาคต
- กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
เป็นกลยุทธ์ที่ให้ความสําคัญกับการแข่งขันของธุรกิจ ซึ่งถูกกําหนดโดยผู้บริหารระดับกลางหรือ
หน่วยธุรกิจ เพื่อให้หน่วยงานของตนสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งบริษัทต้องพยายาม
ที่จะสร้างสิ่งต่อไปนี้
- การสร้างความแตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive Differentiationc Strategy)
- การเป็นผู้นําด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy)
- การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick Response Strategy)
- การมุ่งที่ตลาดเฉพาะส่วน (Niche Strategy)
- กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy)
เป็นกลยุทธ์ที่ถูกกําหนดโดยหัวหน้าหน่วยงานตามหน้าที่ทางธุรกิจ เช่น การตลาด การเงิน การ
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บริหาร และการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับที่สูงกว่า
โดยมีลักษณะเฉพาะตามหน้าที่ทางธุรกิจ ซึ่งจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากภายในหน่วยงาน และ
จากสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดําเนินงานตามหน้าที่สัมฤทธิ์ผลในช่วงระยะเวลาที่กําหนด
- กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546: 153)
กลยุทธ์ระดับองค์กรเป็นกลยุทธ์ที่บริษัทใช้ในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติที่
สําคัญ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในระยะยาว ซึ่งผู้บริหารต้องพยายามปรับปรุงหรือ
รักษาการทํางานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนการสร้างโอกาสจากสภาพแวดล้อมและ
จุดแข็งจากภายใน ซึ่งในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามลดอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก
และจุดอ่อนจากภายในให้ต่ําที่สุด กลยุทธ์หลักประกอบด้วยกลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth
Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านการเจริญเติบโตโดยการเพิ่มระดับ
การปฏิบัติการขององค์การ หรือเป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการขยายกิจกรรมการดําเนินงานของ
บริษัท เพื่อ การเจริญเติบโตทางด้านยอดขายสินทรัพย์ กําไร หรือหลายด้านรวมกัน
ประกอบด้วย
(1.1) กลยุทธ์การขยายตัวแบบเข้มข้น (Intensive Growth Strategy)
เป็นการพิจารณาโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้เข้มข้นยิ่งกว่าเดิมจากผลิตภัณฑ์เดิม และตลาด
เดิม ที่บริษัททําการแข่งขันอยู่ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ดังนี้
(1.1.1) กลยุทธ์การมุ่งเฉพาะส่วน (Concentration Strategy) หรือกลยุทธ์การเจาะ
ตลาด (Market Penetration Strategy)
- กลยุทธ์การมุ่งเฉพาะส่วน (Concentratation Strategy)
เป็นกลยุทธ์ซึ่งองค์กรมุ่งความสําคัญที่ธุรกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความเจริญเติบโต
ตลอดจนการเพิ่มระดับของการปฏิบัติการในธุรกิจเดิม หรือเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งที่สายผลิตภัณฑ์ใน
ปัจจุบันของบริษัทในหนึ่งอุตสาหกรรม หรือเป็นกลยุทธ์ซึ่งมุ่งที่ทรัพยากรขององค์กรเพื่อให้เกิด
การเจริญเติบโตในหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกันน้อยรายการ
- กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market Penetration Strategy)
หรือเป็นความพยายามเพิ่มยอดขายจากผลิตภัณฑ์เดิม ในตลาดเดิม โดยใช้ความพยายามใน
การดําเนินงานที่มากขึ้นกว่าเดิม กลยุทธ์นี้เหมาะสําหรับใช้ในการปรับปรุงตําแหน่งตลาดของ
ธุรกิจ

(1.1.2) กลยุทธ์การพัฒนาตลาด (Market Development Strategy) เป็นความ
พยายามเพิ่มยอดขายจากผลิตภัณฑ์เดิม โดยการแสวงหาตลาดใหม่ หรือเป็นกลยุทธ์ที่บริษัท
หรือหน่วยธุรกิจใช้เพื่อ (1) ให้ได้รับส่วนแบ่งการตลาดจํานวนมากจากผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันใน
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ตลาดที่มีความอิ่มตัวและจากการเจาะตลาด (2) การพัฒนาตลาดใหม่ สําหรับผลิตภัณฑ์ใน
ปัจจุบันของบริษัท
(1.1.3) กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Strategy)
เป็นความพยายามในการเพิ่มยอดขายโดยการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่จากตลาดเดิม หรือเป็น
การที่องค์กรพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สําหรับตลาดหรือลูกค้าในปัจจุบัน บริษัทหรือหน่วยธุรกิจจะ
ใช้กลยุทธ์นี้เพื่อ (1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สําหรับตลาดในปัจจุบัน (2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
สําหรับตลาดใหม่
(1.2) กลยุทธ์การเจริญเติบโตแบบรวมตัว (Integrative Growth Strategy)
เป็นการค้นหาโอกาสการขยายตัวจากระบบการดําเนินงานขององค์กร โดยมีการรวมตัวไป
ข้างหลังเป็นผู้ขายวัตถุดิบ (ปัจจัยการผลิต) หรือการรวมตัวไปข้างหน้าเป็นผู้จัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
(1.2.1) กลยุทธ์การรวมตัวในแนวดิ่ง (Vertical Integration Strategy) เป็นความ
พยายามขององค์กรในการควบคุมปัจจัยนําเข้า (ไปข้างหลัง) หรือผลผลิต (ไปข้างหน้า) หรือทั้ง
2 อย่าง หรือเป็นการขยายขอบเขตการแข่งขันของธุรกิจภายในอุตสาหกรรมเดิม โดยการขยาย
กิจกรรมการดําเนินงานของธุรกิจไปข้างหลัง สู่ผู้ขายปัจจัยการผลิต และ/หรือไปข้างหน้า กล
ยุทธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของธุรกิจมากกว่าหนึ่งองค์กรขึ้นไปประกอบด้วย ผู้ขายปัจจัย
การผลิต ผู้จัดจําหน่าย หรือลูกค้าของผลิตภัณฑ์ธุรกิจ กลยุทธ์นี้ธุรกิจพยายามขยายตัวโดยมี
องค์กรมากกว่าหนึ่งองค์กรขึ้นไป ซึง่ ประกอบด้วย
- การรวมตัวไปข้างหลัง (Backward Integration)
เป็นการที่องค์กรควบคุมปัจจัยนําเข้าหรือแหล่งทรัพยากรโดยการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเอง
หรือเป็นการที่ธุรกิจดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาปัจจัยการผลิตเอง หรือควบคุมเกี่ยวกับผู้ขาย
ปัจจัยการผลิต เช่นวัตถุดิบ และปัจจัยการผลิตอื่น ๆ
- การรวมตัวไปข้างหน้า (Forward Integration)
เป็นการที่องค์กรควบคุมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยการเป็นผู้จัดจําหน่ายเอง เช่น มี
ร้านค้าเป็นของตนเองหรือใช้ระบบการให้สิทธิทางการค้า (Franchising) หรือเป็นความพยายาม
หาโอกาสจากการขยายตัวในการบริหารธุรกิจโดยเป็นผู้จัดจําหน่ายเอง
(1.2.2) กลยุทธการรวมตัวในแนวนอน (Horizontal IntegrationStrategy) เป็นกล
ยุทธ์การเจริญเติบโต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขยายตัวในระดับเดียวกัน กลยุทธ์นี้จะเกี่ยวข้องกับการ
ขยายตัวในสายผลิตภัณฑ์เดิม และขจัดอุปสรรคซึ่งเกิดจากการปฏิบัติการของคู่แข่งขัน หรือเป็น
การขยายการดําเนินงานขององค์ กรโดยร่ว มกับองค์กรอื่นในอุต สาหกรรมเดียวกัน เพื่อ
ดําเนินการในสิ่งเดียวกัน เช่น การรวมบริษัทกับบริษัทของคู่แข่งขัน หรือเป็นการขยายการ
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ดํา เนิ น งานในหลายพื้ น ที่ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ดี ย วกั น ในเครื อ ข่ า ยการสร้ า งคุ ณ ค่ า ของ
อุตสาหกรรมกลยุทธ์การรวมตัวในแนวนอนใช้เพื่อเพิ่มยอดขาย กําไร และส่วนครองตลาด
(1.3) กลยุทธ์การเจริญเติบโตแบบกระจายธุรกิจ (Diversification Growth Strategy)
เป็นกลยุทธ์การเจริญเติบโตของบริษัท ซึ่งมีการขยายการดําเนินงานไปยังอุตสาหกรรมที่
มีความแตกต่างจากเดิม หรือเป็นการขยายไปสู่สายผลิตภัณฑ์อื่นในอุตสาหกรรมอื่น เช่น การ
ทําธุรกิจอื่น ผลิตสินค้าอื่น การซื้อกิจการในธุรกิจอื่น หรือสายผลิตภัณฑ์อื่น เป็นต้น เนื่องจาก
ต้องเผชิญผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ฤดูกาล
หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้
(1.3.1) กลยุทธ์การกระจายธุรกิจจากจุดศูนย์ กลาง (Concentric Diversification
Strategy) เป็นการผลิตสินค้าใหม่ เพื่อนําไปขายในตลาดที่เกี่ยวข้องกับตลาดเดิมโดยใช้
เทคโนโลยีเดิมที่เกี่ยวข้องกั บสายผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ หรือเป็นการขยายตัวสู่อุต สาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเดิมเมื่อธุรกิจมีตําแหน่งทางการแข่งขันที่แข็งแกร่ง แต่มีความดึงดูดใจ
ในอุตสาหกรรมต่ํา หรือเป็นการกระจายธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมอื่นที่มีความแตกต่างจากเดิม แต่
มีลักษณะบางประการที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวิธีการดําเนินงานใหม่ปัจจุบันขององค์กร
(1.3.2) กลยุทธ์การกระจายธุรกิจในระดับเดียวกัน หรือการกระจาย
ธุรกิจในแนวนอน (Horizontal Diversification Strategy)
เป็นการผลิตสินค้าใหม่เพื่อนําไปขายในตลาดที่เกี่ยวข้องกับตลาดเดิม โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่
ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เดิม
(1.3.3) กลยุทธ์การกระจายธุรกิจที่แตกต่างจากเดิม หรือการกระจาย
ธุรกิจแบบไม่เกาะกลุ่ม (Conglomerate Diversification Strategy)
เป็นการผลิตสินค้าใหม่เพื่อนําไปขายในตลาดใหม่ และใช้เทคโนโลยีใหม่ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์เดิม และตลาดเดิม หรือเป็นการกระจายธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมอื่นที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับที่ธุรกิจดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน
(1.4) กลยุทธ์การเจริญเติบโตด้านอื่น (Other Growth Strategy)
เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีกลยุทธ์ดังนี้
(1.4.1) กลยุทธ์การควบรวมธุรกิจ (Mergers) หมายถึง การรวมบริษัทตั้งแต่ 2 บริษัท
หรือมากกว่าเข้าไปเป็นบริษัทเดียว โดยบริษัทที่มีศักยภาพมากกว่าจะเป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกล
ยุทธ์เพิ่มความเจริญเติบโตตามเป้าหมายในการปฏิบัติงาน และสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันทางธุรกิจ หรือเป็นการรวมบริษัทตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงการถือ
หุ้นในบริษัท ซึ่งจะรวมกันเป็นบริษัทเดียวที่ดําเนินกิจการต่อไป หรือเป็นการดําเนินการที่
ถูกต้องตามกฎหมายในการรวมการดําเนินงานตั้ง 2 บริษัทเข้าด้วยกัน ตลอดจนมีการ
เปลี่ยนแปลงในหุ้นส่วนแต่จะมีเพียงองค์กรเดียวที่ยังคงดํารงอยู่
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(1.4.2) กลยุทธ์การซื้อกิจการ (Acquisition) เป็นกลยุทธ์การเจริญเติบโตโดยการซื้อ
บริษัทอื่น โดยจะใช้ชื่อบริษัทของผู้ซื้อและเป็นการรวมตัวของ 2 บริษัท ซึ่งมีขนาดไม่เท่ากัน
หรือเป็นการซื้อองค์กรอื่นที่มักจะมีขนาดไม่เท่ากัน โดยอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หรือ
เป็นคู่แข่งขันกันก็ได้ หรือเป็นการซื้อบริษัทอื่นซึ่งทําให้บริษัทเข้าถือสิทธิในการดําเนินงานของ
บริษัทสาขา หรือแผนกของบริษัทนั้น หรือเป็นการซื้อบริษัทอื่นที่มีการดําเนินงานอยู่ในพื้นที่นั้น
ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมาก ถ้าบริษัทที่ซื้อมานั้นมีสายผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งและมีเครือข่ายการ
กระจายสินค้าทีด่ ี
(1.4.3) กลยุทธ์การร่วมลงทุน (Joint Venture ) เป็นการใช้ทรัพยากรและความ
เชี่ยวชาญที่จําเป็นร่วมกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเทคโนโลยีใหม่ ทางเลือกนี้เป็นการ
เพิ่มสิ่งจูงใจในบริษัทซึ่งดําเนินกิจการระหว่างประเทศ เพราะจะช่วยผู้บริหารในการติดต่อกับผู้
ร่วมลงทุนในท้องถิ่น ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น และประสบการณ์ในการ
ดําเนินงาน
(1.5) กลยุทธ์พันธมิตร (Strategic Alliances)
หมายถึง การเป็นหุ้นส่วนกันระหว่าง 2 บริษัท หรือมากกว่า เพื่อนําข้อได้เปรียบของแต่ละ
แห่งมาเป็นจุดแข็งของกิจการเดิม หรือหมายถึง การเป็นหุ้นส่วนกันของ 2 บริษัท หรือ 2 หน่วย
ธุรกิจขึ้นไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านกลยุทธ์ที่สําคัญและได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน
หรือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ หรือความสามารถร่วมกันของตั้งแต่ 2 องค์กรขึ้น
ไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจร่วมกัน กลยุทธ์พันธมิตรจะช่วยธุรกิจในด้าน (1) การ
ปรับตําแหน่งทางการตลาดให้มีความเข้มแข็งในทันทีทันใด (2) การลดต้นทุน (3) การประหยัด
จากขนาดการผลิต (4) การลดความเสี่ยง
(1.6) กลยุทธ์ระหว่างประเทศ (International Strategy)
เป็นกลยุทธ์การเจริญเติ บโตซึ่งเกิดจากข้อได้เปรียบด้านความสามารถในการสร้างรายได้
และกําไรจากตลาดในระดับโลก หรือเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการดําเนินงานหลักขององค์กร
จากคู่แข่งขันระดับโลก อาจทําได้หลายวิธี ดังนี้
(1.6.1) การส่งออก (Exporting) หมายถึง องค์กรผลิตผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ เป็น
สํานักงานใหญ่แล้วจึงส่งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไปขายยังประเทศต่าง ๆ หรือเป็นวิธีการที่มีความ
เสี่ยงน้อยที่สุด โดยการขนส่งสินค้าที่ผลิตจากประเทศที่เป็นสํานักงานใหญ่ของบริษัทไปยัง
ตลาดในต่างประเทศ ประกอบด้วย การส่งออกทางตรง และการส่งออกทางอ้อม
(1.6.2) กิจกรรมในต่างประเทศ (Foreign Activity) ได้แก่ การให้สัมปทาน การให้สิทธิ
ทางการค้า และการร่วมลงทุน
- การให้สัมปทาน (Licensing) เป็นวิธีการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศซึ่งบริษัทมีการตกลงกับผู้รับ
สิทธิในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ กล่าวคือ เป็นการเสนอสิทธิที่จะใช้ในกระบวนการผลิต
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เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือความลับทางการค้า หรือสิ่งอื่น โดยได้รับค่าธรรมเนียมในการ
แลกเปลี่ยน
- การให้สิทธิทางการค้า (Franchising) เป็นการทําสัญญาร่วมกัน ระหว่างผู้ให้สิทธิ ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์กรผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง หรือผู้ให้บริการ กับผู้รับสิทธิ ซึ่งเป็นบุคคลที่ทําธุรกิจอิสระที่
ซื้อสิทธิความเป็นเจ้าของ และดําเนินการในหน่วยธุรกิจหนึ่งหน่วย หรือมากกว่าของระบบสิทธิ
ทางการค้า
- การร่วมลงทุน (Joint Venture) เป็นการเข้าสู่ตลาดโดยร่วมมือกับบริษัทต่างประเทศ เพื่อที่จะ
ผลิตหรือทําตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการในต่างประเทศ
(1.6.3) การลงทุนทางตรงต่างประเทศ (Foreign Direct Investment(FDI) หมายถึง
กิจการมีการดําเนินการในต่างประเทศ และเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการ หรือเป็น
การลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งผู้ลงทุนมีสิทธิในการเข้าควบคุมการบริหารงาน เช่น การเปิดสาขา
ในต่างประเทศ โดยเป็นเจ้าของกิจการเองทั้งหมด
(2) กลยุทธ์ความการรักษาเสถียรภาพ (Stability Strategy)
เป็นกลยุทธ์หลักซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาสภาพเดิมในปัจจุบัน โดยการเสนอสินค้าหรือ
บริการเดิมต่อไปเพื่อให้บริการในตลาดเดิม หรือเป็นกลยุทธ์ซึ่งองค์กรใช้เพื่อรักษาขนาดและ
ระดับการดําเนินการของธุรกิจในปัจจุบัน หรือเป็นกลยุทธ์ซึ่งบริษัทยังคงดําเนินกิจกรรมการ
ดําเนินงานในปัจจุบันโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์นี้จะไม่ใช้วิธีการขยายตัว ลด หรือเลิก
กิจการ แต่จะเสนอสินค้าหรือบริการเดิมในตลาดเดิม และหน้าที่เดิมในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อรักษา
สภาพเดิม โดยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ผู้บริหารจะใช้กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อส่วน
ครองตลาดหรือกําไร หรือเพื่อชะลอการขยายตัวที่รวดเร็วเกินไป โดยทั่วไปองค์กรขนาดเล็กจะ
เลือกใช้กลยุทธ์นี้เนื่องจากมีข้อจํากัดด้านเงินทุน
(3) กลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment Strategy) หรือกลยุทธ์การป้องกัน
(Defensive Strategy)
เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการลดกิจกรรมการดําเนินงานในปัจจุบันของบริษัทหรือเป็นกล
ยุทธ์ในระยะสั้นสําหรับองค์กรที่มีความอ่อนแอในการดําเนินงาน หรือมีผลการดําเนินงานที่ลดลง
ผู้บริหารต้องการลดการดําเนินงานขององค์กร เมื่อองค์กรประสบปัญหาด้านการเงิน มีอุปสรรค
จากคู่แข่งใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ซึ่งการลดการดําเนินงานอาจทําให้
ธุรกิจมีกําไรมากขึ้น ประกอบด้วย
(3.1) กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนแนวทาง (Turnaround Strategy)
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เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดเมื่อเข้า สู่ภาวะวิกฤติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยับยั้ง
และเปลี่ยนแปลงความอ่อนแอทางด้านทรัพยากรทางการแข่งขัน และด้านการเงินให้อยู่ใน
สภาวะที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือเป็นการเน้นความสําคัญที่การปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน และเพื่อให้เกิดความดึงดูดใจมากขึ้น เมื่อบริษัทประสบปัญหาในการดําเนินงาน หรือ
เป็นกลยุทธ์ในการฟื้นฟูการดําเนินงานขององค์กรซึ่งประสบปัญหาในขั้นรุนแรง เช่น การลด
ขนาด การลดผลิตภัณฑ์และตลาดที่ไม่ทํากําไร การลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่
ไม่จําเป็น เป็นต้น เพื่อให้ธุรกิจมีกําไรมากขึ้น
(3.2) กลยุทธ์การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ (Harvest Strategy)
เป็นกลยุทธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลดค่าใช้จ่ายให้ต่ําสุด และพยายามทํากําไรในระยะสั้นใน
สูงสุด เพื่อวางแผนขายหรือเลิกดําเนินงานในระยะยาว เมื่อองค์กรเข้าสู่ขั้นตกต่ําของวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ ผู้บริหารอาจใช้ค่าใช้จ่ายน้อย และพยายามให้ได้เงินสดกลับคืนมาในระยะสั้น ใน
ขณะเดียวกันก็มีการวางแผนที่จะขายหรือเลิกดําเนินงานในระยะยาว กลยุทธ์นี้ผู้บริหารอาจเพิ่ม
ราคาเพื่อให้เกิดกําไรสูงสุด ในขณะเดียวกันจะลดการโฆษณาหรือค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพื่อ
ลดต้นทุน
(3.3) กลยุทธ์การไม่ลงทุน (Divestiture Strategy)
เป็นกลยุทธ์ซึ่งบริษัทที่มีการดําเนินงานหลายสายธุรกิจเลือกที่จะยุติการขายในผลิตภัณฑ์
หรือยุติการดําเนินงานในแผนกที่ขาดประสิท ธิภาพ (ขาดทุน) หรือมีความเจริญเติบโตของ
ยอดขายต่ํา หรือเป็นการยุติการดําเนินงานบางส่วนของธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจสามารถดํารงอยู่ต่อไป
ได้ หรือเป็นกลยุทธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายบางส่วนหรือทั้งหมดขององค์กร เมื่อหน่วยธุรกิจไม่
สามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่มีวิธีการใดที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายองค์กรในระยะยาว
(3.4) กลยุทธ์การล้มละลาย (Bankruptcy Strategy)
เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เมื่อธุรกิจประสบความล้มเหลวในการดําเนินงาน และไม่สามารถแก้ปัญหา
หรือปรับการจัดองค์กรของธุรกิจใหม่ได้ ซึ่งอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมายการล้มละลาย
หรื อ เป็ น กลยุ ท ธ์ ซึ่ ง ใช้ เ มื่ อ ธุ ร กิ จ ไม่ ส ามารถบริ ห ารจั ด การหรื อ แก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการ
ดําเนินงานได้ โดยทั่วไปธุรกิจจะเลือกใช้กลยุทธ์การล้มละลายหลังจากที่ประสบปัญหามาเป็น
เวลานาน
(3.5) กลยุทธ์การเลิกกิจการ (Liquidation Strategy)
เป็นการสิ้นสุดของธุรกิจ เนื่องจากอุตสาหกรรมนั้นไม่เป็นที่ดึงดูดใจ และบริษัทมีความ
อ่อนแอในการดําเนินงานอย่างมาก หรือเป็นการยุติการดําเนินงานของกิจการโดยสิ้นเชิง ซึ่ง
หน่วยธุรกิจไม่สามารถที่จะดําเนินการต่อไปได้ หรือไม่สามารถที่จะพัฒนาให้เจริญเติบโตต่อไป
ได้ ธุรกิจขนาดเล็กที่มีความอ่อนแอ หรือมีปัญหาด้านการเงินอาจใช้กลยุทธ์การเลิกกิจการหรือ
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ขายธุรกิจได้ อย่างไรก็ตามองค์กรขนาดใหญ่ก็สามารถเลิกดําเนินงานได้ ถ้ามีปัญหาในการ
ดําเนินงานอย่างมาก
(4) กลยุทธ์ผสม (Combination Strategy) เป็นการใช้กลยุทธ์ทั้งกลยุทธ์การเจริญเติบโต
(Growth Strategy) กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ (Stability Strategy) หรือกลยุทธ์การตัดทอน
(Retrenchment Strategy) ร่วมกัน
2.3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ณัฏฐเอก โพธิ์ชัย ได้ทําการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาคารชุดพักอาศัยใน
เขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาโครงการวอเตอร์มาร์ค เจ้าพระยาเพื่อเปรียบเทียบปัจจัย
การตั ด สิ น ใจซื้ อ อาคารชุ ด พั ก อาศั ย ในโครงการ วอเตอร์ ม าร์ ค เจ้ า พระยา จํ า แนกตาม
คุณลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรที่ตัดสินใจซื้อห้องชุดพักอาศัย
ในโครงการวอเตอร์มาร์ค เจ้าพระยา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูล
150 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบไคส
แควร์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่ตัดสินใจเลือกซื้อส่วนใหญ่ คือเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 20,000 ‟ 40,000 บาท และผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจมากที่สุดคือตัวเอง ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยความสําคัญ
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้ านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยความสํา คัญมากที่สุดคือ
ด้านราคา อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านส่งเสริมการขาย ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการ
จัดจําหน่ายตามลําดับ
(อภิญญา แสมเสริมบุญ, 2551)ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม
ในย่านถนนทองหล่อ กรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในย่านทองหล่อ กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม
คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค โดยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคที่
ซื้อคอนโดมิเนียมในย่านถนนทองหล่อ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการตัดสินใจ
ซื้อคอนโดมิเนียมในย่านถนนทองหล่อ กรุงเทพมหานคร ซื้อทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปัจจัยน้อย โดยปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายเป็นอับดับแรก รองลงมาคือ ปัจจัยด้านราคา
และปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็นอันดับสุดท้าย
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาค้นค้าด้วยตนเองเรื่อง แรงจูงใจ กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ใน
ธุรกิจผลิตจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ในเขต กทม. : กรณีศึกษา บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อป
เม้นต์ จํากัด(มหาชน)เป็นการศึกษาถึงความต้องการของประชากรที่มีความสัมพันธ์/เกี่ยวพันธ์
กับอาคารชุด(คอนโดมิเนียม) ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยการวิเคราะห์ สถานการณ์ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
และกําหนดปัญหา โดยกําหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ยืนยันปัญหา
และสาเหตุปัญหา เพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหา, การจัดการเชิงกลยุทธ์ รวมถึงกําหนดกลยุทธ์
ธุรกิจ, กลยุทธ์การตลาดโดยที่กระบวนการ และระเบียบวิธีศึกษา ได้ดําเนิน การตามขั้นตอน
กระบวนการวิจัย ดังรายละเอียดของรายงานเรียงลําดับตามประเด็นต่างๆ ดังนี้
3.1 ออกแบบวิจัย โดยศึกษาหลักการจากคู่มือการทํารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ประจําปี 2554 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3.2 ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ จากการเก็บผลสํารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถามจํานวน 100
ชุด เกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม จากประชาชนในพื้นที่บางแค
และบริเวณใกล้เคียง โดยมีรายละเอียดในการศึกษาดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่อยู่อาศัยและทํางานในพื้นที่เขตบางแคและ
พื้นที่ใกล้เคียงจํานวน 100 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ประชากรวัยทํางานโดยการสุ่ม
ตัวอย่างสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้การตอบแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
รวบรวมแล้วสร้างขึ้นมา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในการซื้อ แรงจูงใจ และความเห็นทางด้านการตลาดเพื่อ
นําไปสร้างแบบสอบถาม เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและ การวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้า โดยใช้เวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล 5 วัน ทั้งนี้แบ่งแบบสอบถามเป็น
3 ส่วนคือ
ส่วนที่1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านความคิดเห็นต่อที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านความต้องการต่อที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม
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การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามได้ครบตามจํานวนที่กําหนดแล้ว ผู้ศึกษาได้
นาข้อมูลมาวิเคราะห์ มีดังต่อไปนี้
1.ค่าสถิติแบบพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลที่ได้จากการแบบสอบถาม
การนาเสนอข้อมูล
การนําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางแจกแจงเป็นร้อยละและบรรยายข้อมูลที่ได้จากตาราง
โดยแบ่งการนําเสนอออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านความคิดเห็นต่อที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านความต้องการต่อที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม
สรุปผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย จํานวน 52 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 52 เป็นเพศหญิง จํานวน 48 รายคิดเป็นร้อยละ 48
2. ช่วงอายุที่มากที่สุด อยู่ระหว่าง 26 ‟ 30 ปี จํานวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมา
คือช่วงอายุ 31 ‟ 35 ปี จํานวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 18 ช่วงอายุที่อยู่ระหว่าง 20-25 ปี
จํานวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 14 ช่วงอายุ 40-45 ปี จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ช่วงอายุที่
อยู่ระหว่าง 36-40 จํานวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 6 และช่วงอายุ 50-60 ปี จํานวน 4 ราย เป็น
ร้อยละ 4
3. ด้านระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จํานวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 54
รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรีจํานวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 38 ระดับต่ํากว่าปริญญา
ตรี จํานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 8
4. ด้านอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พนักงานเอกชน จํานวน 60 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 60 รองลงมาคือ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 16
ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ จํานวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 14 และนักเรียน/นักศึกษา จํานวน
10 ราย คิดเป็นร้อยละ10
5. ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ที่ระดับ 10,001 - 20,000 บาท จํานวน
38 ราย คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาคือระดับรายได้ที่อยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาทจํานวน
34 ราย คิดเป็นร้อยละ 34 รายได้ที่อยู่ระหว่าง 30,001-40,000 บาทจํานวน 14 ราย คิดเป็นร้อย
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ละ 14 รายได้ต่ํากว่า 10,000 บาท 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 6 รายได้ที่อยู่ระหว่าง 40,001-50,000
บาทและ50,000 บาทขึ้นไปจํานวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 4
6. ด้านที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่อาศัยในทาวน์เฮ้าส์จํานวน 36 คิดเป็นร้อยละ 36 รองมาเป็น
บ้านเดี่ยวจํานวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 32 อยู่คอนโดมิเนียมจํานวน 22 คนคิดเป็นร้อยละ 22
อยู่อพาร์ทเมนต์จํานวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 6 และหอพัก 4 คนคิดเป็นร้อยละ 4
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านความคิดเห็นต่อที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม
1.ด้านราคาคอนโดมเนียมที่ต้อ งการซื้อ ส่ ว นใหญ่ ต้ อ งการซื้อ ในระดับราคา 1,000,0002,000,000 บาท จํานวน 62 คิดเป็นร้อยละ 62 ระดับราคาต่ํากว่า 1,000,000 บาทจํานวน 18
ราย คิดเป็นร้อยละ 18 ระดับราคา 2,000,000-3,000,000 บาทจํานวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ
18 ระดับราคามากกว่า 3,000,000 บาท จํานวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 2
2. ด้านพื้นที่ที่ต้องการส่วนใหญ่ต้องการขนาด 36-45 ตารางเมตรโดยมีจํานวน 56 รายคิด
เป็นร้อยละ 56 ขนาด 25-30 ตารางเมตร จํานวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 26 ขนาด 45-55
ตารางเมตร จํานวน 10 รายคิดเป็นร้อยละ 10 ขนาดที่มากกว่า 55 ตารางเมตร จํานวน 8 ราย
คิดเป็นร้อยละ 8
3. ด้านอัต ราการผ่อ นชําระที่ต้อ งการส่ ว นใหญ่ ต้อ งการผ่ อ นชําระ 5,000-6,000 บาท
จํานวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 28 การผ่อนชําระ 6,000-7,000 บาท จํานวน 24 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 24 การผ่อนชําระ น้อยกว่า 4,000 บาท จํานนวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 14 การผ่อน
ชําระ 4,000-5,000 บาท จํานวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 14 การผ่อนชําระมากกว่า 8,000 บาท
จํานวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 12 การผ่อนชําระ 7,000-8,000 บาท จํานวน 8 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 8
4. ด้านปัจจัยที่พิจารณาเป็นเห็นผลในการซื้อส่วนใหญ่ซื้อเพราะต้องการเป็นบ้านหลังที่ 2
จํานวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 54 ซื้อเพราะราคาถูกพอๆกับการเช่า จํานวน 20 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 20 ซื้อเพื่อการลงทุน จํานวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 ต้องการซื้อเพราะสร้าง
ครอบครัวใหม่จํานวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 8
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านความต้องการต่อที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม
ด้านผลิตภัณฑ์
1. ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มีระดับความสํ าคัญ ในการตัดสิ นใจในทําเลที่ตั้งอยู่ใ น
แหล่งชุมชน ในระดับ มาก จํานวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 46
2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในการตัดสินใจในทําเลที่ตั้งอยู่ใกล้
แหล่งการคมนาคมที่สะดวกในระดับ มากทีส่ ุด จํานวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 58
3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในการตัดสินใจในทําเลที่ตั้งอยู่ใกล้
ศูนย์การค้าในระดับ มากที่ จํานวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 48
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4. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในการตัดสินใจในทําเลที่ตั้งอยู้ใกล้
สถานศึกษาในระดับ มากที่ จํานวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 42
5. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในการตัดสินใจในทําเลที่ตั้งอยู่ใกล้ที่
ทํางานในระดับ มากที่ จํานวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 48
6. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในการตัดสินใจในการตกแต่งภายในใน
ระดับ มากที่ จํานวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 46
7. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในการตัดสินใจในคุณภาพของวัสดุที่ใช้
ในระดับ มากที่ จํานวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 46
8. ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีระดับความสํ าคัญ ในการตัดสิ นใจในเฟอร์นิเ จอร์ ที่
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ในระดับ มากที่ จํานวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 48
9. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในการตัดสินใจในชื่อเสียง(แบรนด์)ใน
ระดับ มากที่ จํานวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 54
ด้านราคา
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในราคา ในระดับ มาก จํานวน 44 ราย
คิดเป็นร้อยละ 44
2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในการตัดสินใจในการจัดหาแหล่ง
สินเชื่อในระดับ มากที่ จํานวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 50
3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในการตัดสินใจในเงินจองหรือเงินดาวน์
ในระดับ มากที่ จํานวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 44
4. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในการตัดสินใจใน.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ธนาคารในระดับ มากที่สุด จํานวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 38
ด้านการจัดจาหน่าย
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในการตัดสินใจในการมีห้องตัวอย่างให้
ชมที่โครงการและเวบไซต์ในระดับ มาก จํานวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 48
2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในการตัดสินใจในการที่สามารถเข้าอยู่
ได้ทันทีในระดับ มาก จํานวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 54
3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในการตัดสินใจในการที่สามารถเลือกดู
ห้องจากแผนผังในเวบไซต์ในระดับ มาก จํานวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 42
4. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในการตัดสินใจในการมอบส่วนลด
พิเศษในระดับ มากที่สุดและมาก จํานวนอย่างละ 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 38
5. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในการตัดสินใจในการจัดแสดงบูธตาม
สถานที่ต่างๆ เช่น ศูนย์การค้าในระดับ ปานกลาง 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 60
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6. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในการตัดสินใจในการมอบของแถมใน
ระดับ มาก จํานวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 44
7. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในการตัดสินใจในการตกแต่งภายใน
พร้อมเข้าอยู่ระดับ มาก จํานวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 54
8. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในการตัดสินใจในการมีโฆษณาทาง
วิทยุหรือโทรทัศน์ ระดับ มาก จํานวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 32
ด้านการบริการ
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในการตัดสินใจในพนักงานขายมีความ
รอบรู้ในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ระดับ มาก จํานวน 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 52
2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในการตัดสินใจในพนักงานขายสามารถ
แนะนําแหล่งเงินกู้ได้ ระดับ มาก จํานวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 44
3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในการตัดสินใจในการรับประกันห้อง
และวัสดุต่างๆในห้องที่ติดตั้งจากโครงการ ระดับ มากที่สุด จํานวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 48
4. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในการตัดสินใจในการบริการหลังการ
ขายระดับ มากที่สุด จํานวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 32
5. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในการตัดสินใจในความรวดเร็วในการ
โอน ระดับ มาก จํานวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 44
6. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในการตัดสินใจในบริการจากส่วนกลาง
ระดับ มาก จํานวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 46
7. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในการตัดสินใจในการมี. สระว่ายน้ํา
ระดับ มาก จํานวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 34
8. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดั บความสําคัญในการตัดสินใจในการมีร้านซักรีด
ระดับ มาก จํานวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 46
9. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในการตัดสินใจในการมีร้านเสริมสวย
ระดับ ปานกลางจํานวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 48
10. ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มีระดับความสํ าคั ญ ในการตัดสิ นใจในการมีบริการ
อินเตอร์เน็ตระดับ มาก 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 36 ซึ่งเท่ากับผู้ที่ให้ความสําคัญในระดับปาน
กลาง
11. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในการตัดสินใจในการมี ร้านสะดวกซื้อ
ระดับ มาก 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 50
ด้านสภาพแวดล้อม
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในการเป็นชุมชนน่าอยู่ระดับ มากที่สุด
54 ราย คิดเป็นร้อยละ 54
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2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในการตัดสินใจในการมี สาธารณูปโภค
ครบ ระดับ มากที่สุด 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 56
3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในการตัดสินใจในการมี พื้นที่จอดรถ
เพียงพอตามจํานวนห้องระดับ มากที่สุด 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 56
4. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในการตัดสินใจในการมี ระบบรักษา
ความปลอดภัยในระดับมากที่สุด 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 82
5. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสําคัญในการตัดสินใจในการมี สวนพักผ่อน
และสนามเด็กเล่นในระดับ มาก 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 46
ที่มา : ภาคผนวก ก
3.3 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่างๆจากเอกสารบทความ
ข้อมูลจากเว็บไซด์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ธุรกิจและกล
ยุทธ์การตลาดของบริษัท รวมถึงการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลบริษัท ได้แก่ รายงาน
ประจําปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจํา ปีเว็บไซต์ภายของบริษัท ในการวิเคราะห์ประมวลผล
เพื่อสรุปเลือกกลยุทธ์ทั้งสามระดับ คือ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ และกล
ยุทธ์ระดับหน้าที่
3.4. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์(Strategic Analysis)และการนาผลการศึกษาข้อมูลปฐม
ภูมิและทุติยภูมิมาใช้เพื่อกาหนดกลยุทธ์
3.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์(Strategic Analysis)
- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมระดับมหภาคโดยศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
รายละเอียดต่างๆจากเอกสารบทความ ข้อมูลจากเว็บไซด์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษากลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดของบริษัท รวมถึงการศึกษาค้นคว้า
และรวบ รวมข้อมูลบริษัท ได้แก่ รายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี เว็บไซต์
ภายของบริษัท ในการวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อสรุปเลือกกลยุทธ์ทั้งสามระดับ คือ กลยุทธ์ระดับ
องค์กร กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่
- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมระดับมหภาคโดยศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ จากการเก็บผลสํารวจจาก
แบบสอบถามและโดยศึกษาเอกสารที่บันทึกบทสัมภาษณ์ผู้จัดการภายในองค์กร เกี่ยวกับสภาพ
ตลาด ปัญหาและผลกระทบที่ได้รับ รวมถึงแนวทางแก้ไข
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (PEST Analysis) ได้แก่ นโยบายกฎเกณฑ์ของรัฐบาล ระบบ
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และ เทคโนโลยี
ทางการเมือง :
นโยบายภาครัฐที่สาคัญ
เดือนเมษายน พ.ศ.2554 กระทรวงการคลังประกาศนโยบายโครงการเดินหน้าจัดหาที่
อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน ผ่านโครงการบ้านหลังแรก และโครงการแปลงเช่าเป็นซื้อ ผ่านธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยโครงการบ้านหลังแรก ผู้ซื้อบ้านราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท
ทางเศรษฐกิจ
การขยายตัวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2553 มีสูงกว่าปี 2552 เนื่องจากได้รับปัจจัย
บวกที่ส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวและตลาดที่อยู่อาศัยชัดเจนมากขึ้นกว่าปีที่
ผ่านมา โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างต่างๆ ในโครงการไทยเข้มแข็ง และโครงการรถไฟฟ้าและ
ระบบขนส่งมวลชนสายต่างๆ
ทางสังคมและวัฒนธรรม
หนุ่มโสดสาวโสดหรือคู่แต่งงานที่ยังไม่มีลูก ทํางานในตัวเมืองและไม่ได้อยู่กับพ่อแม่
คอนโดน่าจะเป็นตัวเลือกที่ได้รับความสนใจมากกว่าที่อยู่อาศัยชานเมือง สําหรับการซื้อที่อยู่
อาศัยแห่งแรกของเขาเพราะคนกลุ่มนี้ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการทํางานและกับเพื่อน
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนํามาสู่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นจะ
เห็นได้จากการซื้อที่อยู่อาศัยใกล้แหล่งคมนาคมต่างๆเช่นรถไฟฟ้า บ้างก็เน้นที่สภาพแวดล้อม
น่าอยู่
ที่มา: ภาคผนวก ค
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การวิเคราะห์ STP (STP Analysis)
การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation) การเลือกตลาดเป้าหมาย (Target market
selection) การกาหนดตาแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Product position)
การแบ่งส่วนตลาด
การแบ่งส่วนตลาดตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) คือ
อายุ ขนาดของครอบครัว รายได้
(1) “ลุมพินี สวีท” และ “ลุมพินี เพลส”
กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ 50,000 - 80,000 บาทต่อเดือน มีความสามารถในการใช้จ่ายเพื่อที่อยู่
อาศัยได้เดือนละประมาณ 10,000 - 20,000 บาท ฐานะทางการเงินอยู่ในระดับดี และมีอํานาจ
ในการใช้จ่ายเพื่อนําความสุข ความสะดวกสบายมาให้กับชีวิต
(2)“ลุมพินี วิลล์”
กลุ่มลูกค้าอายุไม่เกิน 35 ปี รายได้ประมาณ 30,000 - 50,000 บาทต่อเดือน ต้องการความ
สะดวกในการเดินทางและการอยู่อาศัยที่เป็นส่วนตัว มีความสามารถในการใช้จ่ายเพื่อที่อยู่
อาศัยประมาณเดือนละ 5,000 - 10,000 บาท
(3) “ลุมพินี เซ็นเตอร์” และ “ลุมพินี คอนโดทาวน์”
กลุ่มลูกค้าที่ระที่มีรายได้ 15,000 - 30,000 บาทต่อเดือน มีความสามารถในการใช้จ่ายด้านที่อยู่
อาศัยเดือนละ 3,500 - 5,000 บาท
(4) “ลุมพินี พาร์ค”
กลุ่มลูกค้าที่มีความสามารถในการใช้จ่ายเพื่อที่อยู่อาศัยได้เดือนละประมาณ 10,000 - 20,000
บาท ฐานะทางการเงินอยู่ในระดับดี และมีอํานาจในการใช้จ่ายเพื่อนําความสุข ความ
สะดวกสบายมาให้กับชีวิต
การเลือกตลาดเป้าหมาย
(1) “ลุมพินี สวีท” และ “ลุมพินี เพลส”
กลุ่มลูกค้าในวัยทางาน ที่เป็นผู้บริหารระดับกลางค่อนข้างสูง ฐานะทางการเงินอยู่ในระดับดี
และมีอํานาจในการใช้จ่ายเพื่อนําความสุข ความสะดวกสบายมาให้กับชีวิต ทําเลในการ พัฒนา
โครงการดังกล่าวจึงอยู่ในเขตที่มีความหนาแน่นสูง อาจอยู่ในเขตใจกลางหรือเขตรอบนอก
ศูนย์กลางธุรกิจ สะดวกในการเดินทางด้วยระบบคมนาคมขนาดใหญ่ ครบครันด้วยสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่สมบูรณ์พร้อม และใกล้สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตประจําวัน
รวมถึงมีการออกแบบตกแต่งที่บ่งบอกถึงสถานภาพของผู้อยู่อาศัย เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีระดับ
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Needs : “ความสุขที่ครบครัน ความมีสถานะในสังคม”
Real Pleasure in their living : “ความสมบูรณ์ ความมีระดับ”
(2)“ลุมพินี วิลล์”
กลุ่มลูกค้าในวัยทางานซึ่งอาจเป็นผู้บริหารระดับต้น อายุไม่เกิน 35 ปี ต้องการความสะดวก
ในการเดินทางและการอยู่อาศัยที่เป็นส่วนตัว มีรายได้พอใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน ไม่มีภาระ
มากมาย เป็นคนรุ่นหนุ่มสาวที่ต้องการให้รางวัลกับชีวิต ทําเลที่ตั้งโครงการจึงอยู่ในเขตที่มี
ความหนาแน่นสูงใกล้แหล่งงาน ห้างสรรพสินค้า แบรนด์ “ลุมพินี วิลล์” จึงเป็นทางเลือกสําหรับ
คนรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้ชีวิตในแบบของตนเองขณะที่ยังคงอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวเดิม
Needs : “ให้ความสุขกับตัวเอง และคนใกล้ชิด”
Real Pleasure in their living : “ต้องการให้รางวัลกับชีวิต”
(3) “ลุมพินี เซ็นเตอร์” และ “ลุมพินี คอนโดทาวน์”
กลุ่มลูกค้าคือคนวัยเริ่มต้นการทางาน “ลุมพินี คอนโดทาวน์” เป็นแบรนด์ใหม่ที่พัฒนาต่อ
ยอดมาจากแบรนด์ “ลุมพินี เซ็นเตอร์” เพื่อมุ่งสร้างที่อยู่อาศัยพร้อมคุณภาพชีวิตที่ดี การพัฒนา
โครงการและห้องจึงเป็นไปเพื่อสร้างบ้านที่แวดล้อมด้วยคุณภาพ ชีวิตที่ดีให้กับคนในวัยเริ่มต้น
การทํางานทั่วไป ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ โดยทําเลที่ตั้งโครงการจะอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างใจ
กลางเมืองกับเขตรอบนอกที่มีความหนาแน่นสูง ซึ่งกลุ่มลูกค้านี้จะมีที่ทํางาน หรือที่พักอาศัย
เดิม ห่างจากที่ตั้งโครงการในรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ที่มีความต้องการที่
พักอาศัยสูง บริษัทจึงวางตําแหน่งให้ “ลุมพินีคอนโดทาวน์” เป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนา
อาคารชุดพักอาศัยของบริษัทต่อไป เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยหลังแรกที่มีคุณภาพและเป็นจุดเริ่มต้น
ของครอบครัวที่อบอุ่นให้กับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในวัยเริ่มต้นของการดําเนินชีวิตครอบครัว
Needs : “โอกาสในชีวิต”
Real Pleasure in their living : “การเริ่มต้นที่จะทําให้ชีวิตดีขึ้นและมีความสุข”
(4) “ลุมพินี พาร์ค”
กลุ่มลูกค้าที่มีครอบครัวเป็นแบรนด์เฉพาะกิจที่ได้รับการต่อยอดการพัฒนามา “ลุมพินี พาร์ค“
จึงเพิ่มอีกหนึ่งคุณค่าของผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ สวนพักผ่อนขนาดใหญ่ภายใต้ชื่อ “สวนรวมใจ”
(Community Park) เพื่อ เป็นสถานที่ที่จะสามารถทํากิจกรรมร่ว มกัน ไม่ว่าจะเป็นระหว่าง
ครอบครัวหรือกับเพื่อนบ้านก็ตาม นับเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุด
ขนาดใหญ่
การกาหนดตาแหน่งของผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์หนึ่งที่ LPN หันมาใช้ เพื่อกระตุ้นความต้องการ คือ การสื่อสาร “จุดพูดของตราสินค้า
(Brand Proposition)” ซึ่งประสิทธิภาพของกลยุทธ์นี้ขึ้นอยู่กับ 3 ส่วนสําคัญ คือ ผู้บริโภค
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สามารถรับรู้ได้ถึงข้อเท็จจริงในตัวบริษัท (Reflect the truth of the Brand) หมายความว่า
ลูกค้ารู้สึกว่า LPN เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพท์ที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ ทุกโครงการ
ก่อนหน้าได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี โดยสินค้าของ LPN นั้น สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่าง ตรงจุด (Relevant to consumer) พิสูจน์ได้จากการขยายโครงการ
(Expand project) ของ LPN ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่แล้ว และ
ลูกค้าใหม่ เห็นได้ว่าผู้บริโภคเป็นส่วนสําคัญในการกําหนดทิศทางของสินค้า รวมถึงราคา
และ การออกแบบสินค้า
แผนภาพที่ 3.1แนวคิดชุมชนน่าอยู่

ที่มา : รายงานประจําปีผู้ถือหุ้น ปี 2553

และส่วนสุดท้าย คือ ความแตกต่างจากคู่แข่งอื่นๆ (Differentiate from competitors)
ซึ่ง LPN มีการบริหารชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะตัว ภายใต้แนวคิด “ชุมชนน่าอยู่” นอกจากนี้ ยังมี
ความโดดเด่นในเรื่องของบริการหลังการขายที่เป็นจุดแข็งของ บริษัทฯ ด้วยเหตุผลที่ว่า LPN
ไม่เพียงแต่ใส่ใจคุณภาพของสินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อ ยังรวมไปถึงการดูแลผู้ที่อยู่อาศัยภายใน
โครงการให้มีสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดีและถ้าหากเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันที่อยู่
ภายใต้ Category เดียวกัน (ราคาใกล้เคียงกัน) เช่น ลุมพินีคอนโดทาวน์เปรียบเทียบกับคู่แข่ง
ขันได้ดังนี้
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แผนภาพที่ 3.1 วิเคราะห์คู่แข่งขันจากการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์คู่แข่งขันระดับองค์กรใน
พื้นที่ใกล้เคียง
Brand เป็นที่รู้จักมากและมีชื่อเสียง
ลุมพินีคอนโดทาวน์
ไอคอนโด
สมาร์ทคอนโด

ราคาต่า

ราคาสูง
บางแคซิตี้ คอนโดมิเนียม

Brand เป็นที่รู้จักน้อย
1.บริษัทปริญสิริ จํากัด มหาชน แบรนด์ที่แสดงในการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ คือ
สมาร์ทคอนโด
2.บริษัทศุภาลัย จํากัด มหาชน แบรนด์ที่แสดงในการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ คือ
ไอคอนโด เนื่องจากคูแข่งขันในระดับองค์กรไม่ได้อยู่ในพื้นที่เขตบางแคจึงต้องวิเคราะห์คู่
แข่งขันระดับท้องถิ่นดังนี้
คู่แข่งขันระดับท้องถิ่น
1.บริษัท บางแคซิตี้ จํากัด แบรนด์ที่แสดงในการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์คือบางแค
ซิตี้ คอนโด เปิดการขายในระยะเวลาใกล้เคียงกับลุมพินีคอนโดทาวน์บางแค ขนาดห้องและ
ราคาขายใกล้เคียงกัน ทําเลที่ตั้งใกล้กัน
ที่มา: ภาคผนวก จ
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คู่แข่งขันระดับองค์กร
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน) หรือ เอ.พี.
ปี 2553 เอ.พี.มีนโยบายเปิดตัวโครงการอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาสินค้าและแบรนด์
ใหม่ๆ ที่คลอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการกําหนดแพค
เก็จราคาขายที่เหมาะสม ถือเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้เอ.พี.มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้น
เรื่อยๆ
บริษัท แสนสิริ จากัด (มหาชน)
ปี 2553 แสนสิริมีแผนจะเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีกเท่าตัว เพื่อขยายพอร์ตลงทุน
อสังหาฯทั้งในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล หัวเมืองหลักในต่างจังหวัดและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้
จัดกิจกรรมการตลาดรุกขยายโครงการที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียมอย่างต่อเนื่อง
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ปี 2553 ชาญอิสสระวางเป้าหมายการเติบโตไว้ 10% ทั้งในส่วนของยอดขายและรายได้
แต่จะเน้นพัฒนาโครงการใหม่ในแนวราบทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ จับตลาดระดับราคา 5-10
ล้านบาท มากกว่าโครงการคอนโดมิเนียมเพราะมีอุปสรรคด้านการแข่งขันที่สูงมากกว่า 1-2 ปี
ที่ผ่านมา
บริษัท โนเบิล ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ปี 2553 ยังคงมีการลงทุนพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทําเลที่มีดีมานด์
อย่างแท้จริง มีการพัฒนาสินค้าที่ตรงความต้องการ และมีราคาที่เหมาะสม ทําให้วางแผนที่จะ
พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส 3 โครงการ
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ปี 2553 แลนด์ฯมีนโยบายพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมใหม่เพิ่มจํานวน 4 โครงการ
โดยในส่วนของโครงกาคอนโดมิเนียมนั้นจะมีการเปิดโครงการใหม่ที่หัวหิน 1 โครงการและอยู่
ในกทม.ย่านสุขขุมวิท 3 โครงการ
เป้าหมายของ "L&H Showcase" คือการเน้นไปที่การแนะนําโครงการพร้อมกับให้
ข้อมูลต่อกลุ่มลูกค้าที่กําลังมองหาซื้อบ้านทุกทําเล ทุกระดับราคา ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และ
คอนโดฯ เน้นการจัดงานที่ห้างเซ็นทรัล พลาซา และเซ็นทรัลเวิลด์ แหล่งรวมกลุ่มลูกค้า
ระดับกลางจนถึงระดับบนซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแลนด์ฯ ทั้งย่านใจกลางเมืองและใน
เมือง
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ปี 2553 ควอลิตี้ เฮ้าส์ มีนโยบายออกแบรนด์ "เดอะ ทรัสต์" (The Trust) ในการพัฒนา
โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม สําหรับการพัฒนาสินค้าในระดับต่ํา
กว่า 3 ล้านบาท
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
ปี 2553 เมเจอร์ฯวางเป้า หมายการพั ฒนาโครงการมีมู ล ค่ าโครงการไม่ ต่ํากว่ าปีล ะ
10,000 ล้านบาท เพื่อให้สอดรับกับทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ฟื้นตัว และความต้องการที่
อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมยังมีสูง โดยเฉพาะที่อยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในระยะไม่เกิน
1 กิโลเมตร
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)
ปี 2553 พฤกษามีนโยบายเปิดตัวโครงการใหม่ประมาณ 16 โครงการ โดยเซ็กเมนต์
หลักที่ให้ความสําคัญ ได้แก่ กลุ่มระดับราคา 1-2 ล้านบาท, 2-3 ล้านบาท และ 3-5 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นฐานตลาดที่มีความต้องการคอนโดฯสูงถึง 70% ของตลาดรวม
บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
ปี 2553 เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ มีเป้าหมายหลักจะเจาะตลาดผู้มีรายได้ระดับล่างถึงกลุ่ม
ผู้มีรายได้ระดับปานกลางที่ต้องการที่อยู่อาศัยระดับราคา 5 แสน-6 ล้านบาท โดยได้เปิดตัว
คอนโดมิเนียมแบรนด์ใหม่ภายใต้ชื่อเดอะ แคช จํานวน 2 โครงการ ในทําเลรังสิตและแจ้งวัฒนะ
บริษัท อารียา พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)
ปี 2553 อารียา พร็อพเพอร์ตี้ ยังคงเน้นการพัฒนาแบรนด์ เอ สเปซ ต่อไป โดยมี
สัดส่วนรายได้จากคอนโดมิเนียมคิดเป็น 65% ทาวน์เฮ้าส์ 35% อย่างไรก็ดีในอนาคตมีโครงการ
ออกแบรนด์คอนโดมิเนียมใหม่อีก 1 แบรนด์ เพื่อรองรับกําลังซื้อในส่วนที่เอ สเปซ ยังเข้าไปไม่
ถึง
บริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน)
ปี 2554 ได้เตรียมความพร้อมบุกตลาดในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น โดยด้านการตลาด ได้เน้น
การเพิ่มช่องทางการสื่อสารไปยังผู้บริโภคมากขึ้น โดยการใช้ New Media เพื่อเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ด้วยช่องทาง Social Network Marketing รวมไปถึงการพัฒนาและ
ปรับปรุง Website ของให้มีความโดดเด่นทันสมัยมากขึ้นอีกด้วย
พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
ปี 2553 เพอร์เฟคมีแผนโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ใหม่ "ยูนิลอฟ" ราคา 1
ล้านบาทต้นๆ เน้นทําเลที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษาโดยเฉพาะ จํานวน 3 โครงการ ในทําเลหน้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเอแบค ส่วนคอนโดมิเนียม "ไอ
คอนโด (iCondo)" สไตล์ Modern Loft ทุก Unit ออกแบบด้วยแนวคิด Maximizing Space เน้น
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การจัดพื้นที่ส่วนกลางเปิดโล่งมีพื้นที่สีเขียวกว่า 60% โดยได้เปิด 3 โครงการคือ งามวงศ์วาน
(เลียบทางด่วนบางโคล่-แจ้งวัฒนะ) , สุขุมวิท 103 (ลาซาล) และสุขาภิบาล 2 ถนนเสรีไทย
ที่มา: ภาคผนวก ค
วิเคราะห์การแข่งขันจากโมเดลแรงกดดัน 5 ประการจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม
(Five forces model of industry)
1.การแข่งขันอย่างรุนแรงระหว่างธุรกิจปัจจุบัน
มีผู้ประกอบการโครงการชุดพักอาศัยที่เป็นคู่แข่งทั้งสิ้น 106 ราย โดยแบ่งเป็นโครงการที่
อยู่อาศัยแต่ละระดับได้ดังนี้
- ระดับบน 33 ราย
- ระดับกลางและล่างมีผู้ประกอบการทั้งสิ้น 57 ราย
- ระดับล่าง รวมทั้งสิ้น 16 ราย
โดยการแข่งขันอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคู่แข่งขันส่วนใหญ่เน้นการเกาะติด
ย่านชุมชนและแนวรถไฟฟ้าซึ่งกลยุทธ์ที่บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเมนต์ จํากัด ใช้ในการ
แข่งขันมีดังนี้
บริษัทพยายามแสวงหาตลาดใหม่ๆ ที่มีการแข่งขันน้อยหรือปราศจากการแข่งขัน (Blue
Ocean Strategy) อันเป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขันเพื่อคงไว้ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุน
และยังเป็นการกระจายฐานลูกค้าออกไปเป็นวงกว้างเพื่อโอกาสสําหรับการเติบโตในอนาคตอัน
ได้แก่ การขยายทําเลของการพัฒนาจากการกระจุกตัวอยู่บริเวณโดยรอบศูนย์กลางธุรกิจไปยัง
บริเวณที่มีความหนาแน่นสูง ซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่างเขตกรุงเทพชั้นในและเขตกรุงเทพชั้น
กลาง ผนวกกับการขยายกลุ่มเป้าหมาย จากเดิมที่บริษัทมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้ระดับปาน
กลางไปสู่ ผู้ มีรายได้ระดับปานกลาง-ล่ าง ซึ่งครอบคลุ มประชากรส่ ว นใหญ่ ของกรุงเทพและ
ปริ ม ณฑลที่ มี ค วามต้ อ งการที่ พั ก อาศั ย ที่ แ ท้ จ ริ ง แต่ ยั ง ขาดการรองรั บ อย่ า งจริ ง จั ง จาก
ผู้ประกอบการ นอกจากการแสวงหาตลาดใหม่ด้วยการขยายทําเลในการพัฒนาและการขยาย
กลุ่มเป้าหมายแล้ว บริษัทยังคงเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อ รักษาส่วนแบ่งของ
ตลาดดังนี้
1. การเป็นผู้นาด้านต้นทุน (Cost Leadership) อันเป็นจุดแข็งของบริษัทเริ่มตั้งแต่
คณะผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย สถาปนิก วิศวกรที่มีประสบการณ์และเข้าใจในเรื่องต้นทุนอย่าง
ลึ ก ซึ้ ง รวมกั บกลุ่ มพั น ธมิ ต รที่ ทํางานกั บบริ ษัท มาเป็นระยะเวลานานจนเกิ ดความเข้าใจใน
ทิศทาง และมองเห็นเป้าหมายร่วมกันในการผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการก่อสร้าง ซึ่ง
นําไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นนวัตกรรม ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัท
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2. การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
บริษัทเลือกที่จะสร้างความแตกต่างทางผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) ด้วยการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด “LPN Design” ซึ่งมุ่งเน้นการออกแบบให้ห้อ งชุดขนาดเล็กมี
ประโยชน์ใช้สอยที่ตอบสนองต่อวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยได้อย่างครบถ้วน ต้องการการดูแลรักษา
น้อย มีการระบายอากาศที่ดี ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมสําหรับการออกแบบอาคารชุดพักอาศัยภายใต้
การวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นต้นแบบให้หลายๆบริษัทนําไปปรับใช้ และความ
แตกต่างทางการบริการ (Services Differentiation) ซึ่งบริษัทได้ให้ความสําคัญกับการบริการ
ตลอดขบวนการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าโดยเน้นที่การบริการหลังการขาย อันได้แก่
การบริหารชุมชนภายใต้กลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” ที่มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย
คู่แข่งขันระดับท้องถิ่น
1.บริษัท บางแคซิตี้ จํากัด แบรนด์ที่แสดงในการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์คือบางแค
ซิตี้ คอนโด
ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น จํานวน 3 อาคาร
ขนาดพื้นที่โครงการ : ประมาณ 3 ไร่ 2 งาน 34.5 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 24.5, 41.5 และ 49 ตารางเมตร
ที่มา: ภาคผนวก จ
2. อุปสรรคจากคู่แข่งขันที่เข้ามาใหม่
คู่แข่งขันที่เ ข้ามาใหม่มีน้อยรายและต้อ งใช้เวลาสร้างแบรนด์พอสมควรถ้าหากต้องการ
แข่งขันในระยะยาว เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงมาก คู่แข่งรายใหม่ ที่เข้ามาส่วนใหญ่
เป็นอาคารชุดพักอาศัยที่สร้างโดยคู่แข่งประจําท้องถิ่น โดยใช้กลยุทธ์ราคาต่ําเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน
3.อานาจการต่อรองของผู้ซื้อ
อํา นาจการต่อ รองของผู้ ซื้ อ มี น้อ ยเนื่อ งจาก ปริม าณอุป ทาน (Supply) และอุป สงค์
(Demand) ในตลาด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมีข้อจํากัดในเรื่องของการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ที่
แทบจะทํ า ไม่ ไ ด้ ทั้ ง นี้ อุ ป ทานในแต่ ล ะโซน แต่ ล ะพื้ น ที่ จ ะไม่ ส ามารถทดแทนกั น ได้
อสังหาริมทรัพย์เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะที่ต่างจากสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป เนื่องจากเป็น
สินค้าที่นอกจากใช้ประโยชน์แล้วยังมีสภาพเป็นสินค้าทุนหรือเป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง เมื่อ
ราคาอสังหาริมทรัพย์ขยับตัวสูงขึ้น ราคาของโครงการในระยะที่ 2-3 ซึ่งปรับตัวสูงขึ้น 10-15%
จากราคาเปิดตัวในระยะแรก จะกลายเป็นราคาอ้างอิงในตลาดทําให้ผู้ซื้อในระยะแรกรู้สึกพอใจที่
ตนซื้อสินค้าได้ในราคาต่ํา ขายใบจองก็สามารถทํากําไรได้ดี จึงโดดเข้ามาซื้อเพิ่มในระยะต่อมา
เพื่อเก็งกําไรหรือลงทุน ลูกค้าที่ต้องการจะซื้อจะถูกราคาตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้นและอุปสงค์ของ
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กลุ่มลูกค้าที่ซื้อเก็งกําไรกดดันให้ต้องรีบตัดสินใจซื้อ ไม่เช่นนั้นจะต้องซื้อสินค้าในราคาที่สูงขึ้น
ทําให้เกิดปรากฏการณ์แย่งกันจอง จนบางโครงการสามารถขายอสังหาริมทรัพย์ หมดได้ในเวลา
ไม่กี่ชั่วโมงหลังเปิดขายในวันแรก
4.อุปสรรคจากสินค้าที่ทดแทนกันได้
อุปสรรคจากสินค้าที่ทดแทนกันได้มีน้อย เนื่องจากสิ่งที่จะมาทดแทนอาคารชุดพักอาศัยคือ
บ้านและเฮาส์และตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมีข้อจํากัดในเรื่องของ
การเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ที่แทบจะทําไม่ได้ ทั้งนี้อุปทานในแต่ละโซน แต่ละพื้นที่จะไม่สามารถ
ทดแทนกันได้ และการแบ่งส่วนตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อป
เมนต์ จํากัดนั้นชัดเจน
5.อานาจการต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต
อํานาจการต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิตมีน้อย เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีการผลิตโดยตรง
แต่อ าศัยการจัดจ้างผู้ รับเหมาที่เ ป็นพันธมิต รที่มีค วามน่าเชื่อ ถื อ ตลอดจนมีประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับโครงการแต่ละโครงการเป็นผู้ดํา เนินการก่อสร้าง โดยการจัดจ้างเป็นการจัดจ้าง
รวมทั้งค่าวัสดุและค่าแรงเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง
3.4.2. แนวทางในการแก้ปัญหา (Strategic Alternatives) และจัดทากลยุทธ์ทางเลือก
(TOWN Matrix)
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT ANALYSIS)
ตารางที่ 3.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ระดับองค์กรของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเม้นต์
จํากัด(มหาชน)
ระดับองค์กร
จุดแข็งขององค์กร(S)
จุดอ่อนขององค์กร(W)
1.แบรนด์มีชื่อเสียง
1.เป็นสินค้าและบริการที่ต้องอาศัยความ
2.มีการเชื่อมโยงแบรนด์กับตราสินค้า
เชื่อมั่นและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
3.มีพันธมิตรทางการตลาดที่ดี
โอกาส(O)
1.นโยบายบ้านหลังแรกจากรัฐบาล
2.คนวัยทํางานและคนโสดมีมากขึ้น
3.ทางเลือกในการคมนาคมมากขึ้น

อุปสรรค(T)
1.การเมืองที่ไม่มั่นคง
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ตารางที่ 3.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ระดับธุรกิจของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเม้นต์ จํากัด
(มหาชน)
ระดับธุรกิจ
จุดแข็งของธุรกิจ(S)
จุดอ่อนของธุรกิจ(W)
1.แบรนด์มีชื่อเสียง
1.จุดชมวิวหายาก
2.มีการเชื่อมโยงแบรนด์กับตราสินค้า
2.ที่จอดรถ
3.ทําเลที่ตั้งเหมาะสม
3.บางครั้งอยู่ในชุมชนที่ไม่สามารถ
4.ราคาถูก
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมได้
5.ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
6.การเป็นชุมชนน่าอยู่
7.คุณภาพของสินค้าดี
โอกาส(O)
1.นโยบายบ้านหลังแรกจากรัฐบาล
2.คนวัยทํางานและคนโสดมีมากขึ้น
3.ทางเลือกในการคมนาคมมากขึ้น

อุปสรรค(T)
1.ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

ตารางที่ 3.3 การวิเคราะห์สถานการณ์ระดับหน้าที่ของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเม้นต์
จํากัด(มหาชน)ในผลิตภัณฑ์ลุมพีนีคอนโดทาวน์บางแค
ระดับปฏิบัติการ
จุดแข็งของระดับปฏิบัติการ(S)
จุดอ่อนของระดับปฏิบัติการ(W)
1.แบรนด์มีชื่อเสียง
1.ทางเข้าออกโครงการอยู่ในชุมชน
2.มีการเชื่อมโยงแบรนด์กับตราสินค้า
การจราจรติดขัด
3.ทําเลที่ตั้งใกล้แหล่งชุมชน
2.ที่จอดรถไม่เพียงพอ
4.ราคาถูก
3.อยู่ในเขตที่มีน้ําท่วมใหญ่ปี2554

โอกาส(O)
1.นโยบายบ้านหลังแรกจากรัฐบาล
2.พื้นที่คอนโดน้ําไม่ท่วม

อุปสรรค(T)
1.การสื่อสารทางการตลาด
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แนวทางในการจัดการกลยุทธ์ 4 รูปแบบ
1. กลยุทธ์ SO (SO Strategies) เป็นการคิดหาแนวทางการดําเนินงานของบริษัทหรือหน่วย
ธุรกิจ โดยใช้จุดแข็งที่มีอยู่เพื่อสร้างความได้เปรียบจากโอกาสที่เอื้ออํานวยให้
2. กลยุทธ์ ST (ST Strategies) เป็นการใช้จุดแข็งของบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบ
จากอุปสรรคหรือภัยคุกคามจากภายนอก
3.กลยุทธ์ WO (WO Strategies) เป็นความพยายามเพื่อปรับปรุงจุดอ่อนภายในบริษัทให้ดีขึ้น
ด้วย การใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นภายนอก
4.กลยุทธ์ WT (WT Strategies) เป็นการลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค
การสรุปประมวลข้อมูลเพื่อกาหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation)
ตารางที่ 3.4 ก.การกําหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy)ของ บริษัท
แอล. พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเม้นต์ จํากัด(มหาชน)
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายใน
จุดแข็งขององค์กร(S)
จุดอ่อนขององค์กร(W)
1.แบรนด์มีชื่อเสียง
1.เป็นสินค้าและบริการที่ต้องอาศัย
2.มีการเชื่อมโยงแบรนด์กับตราสินค้า ความเชื่อมั่นและการเติบโตทาง
ปัจจัยภายนอก
3.มีพันธมิตรทางการตลาดที่ดี
เศรษฐกิจ
โอกาส(O)
1.นโยบายบ้านหลังแรก
จากรัฐบาล
2.คนวัยทํางานและคน
โสดมีมากขึ้น
3.ทางเลือกในการ
คมนาคมมากขึ้น
อุปสรรค(T)
1.การเมืองที่ไม่มั่นคง

กลยุทธ์เชิงรุกโดยใช้จุดแข็งเกาะกุม
กลยุทธ์เชิงแก้ไขโดยเอาชนะ
โอกาส(SO)
จุดอ่อนโดยใช้โอกาส(WO)
. กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth
. กลยุทธ์การเจริญเติบโต
Strategy)
(Growth Strategy)
เพิ่มทําเลใหม่กลุ่มเป้าหมายเดิมและ เพิ่มทําเลและบริการใหม่ๆจากการ
กลุ่มเป้าหมายใหม่
บริหารงานหลังการขายที่
สอดคล้องกับคนวัยทํางาน และคน
โสดและนโยบายรัฐบาล
กลยุทธ์เชิงป้องกันใช้จุดแข็ง
กลยุทธ์เชิงรับใช้จุดอ่อนหลีกเลี่ยง
หลีกเลี่ยงอุปสรรค(ST)
อุปสรรค(WT)
. กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth
Strategy)
มุ่งเน้นการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มี
กําลังซื้อมาก ลงทุนต่ํา ราคาขายไม่
สูง และการเป็นพันธมิตรที่ดี
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ตารางที่ 3.4 ข.การกําหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ(Business Level Strategy)ของ บริษัท
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเม้นต์ จํากัด(มหาชน)
ปัจจัยภายใน
จุดแข็งของธุรกิจ(S)
จุดอ่อนของธุรกิจ(W)
ปัจจัยภายใน 1.แบรนด์มีชื่อเสียง
1.จุดชมวิวหายาก
2.มีการเชื่อมโยงแบรนด์กับตรา
2.ที่จอดรถ
สินค้า
3.บางครั้งอยู่ในชุมชนที่ไม่
3.ทําเลที่ตั้งเหมาะสม
สามารถปรับเปลี่ยน
4.ราคาถูก
สภาพแวดล้อมได้
5.ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
6.การเป็นชุมชนน่าอยู่
7.คุณภาพดี
ปัจจัยภายนอก
โอกาส(O)
1.นโยบายบ้านหลังแรกจาก
รัฐบาล
2.คนวัยทํางานและคนโสดมี
มากขึ้น
3.ทางเลือกในการคมนาคม
มากขึ้น

กลยุทธ์เชิงรุกโดยใช้จุดแข็งเกาะกุม
โอกาส(SO)
- กลยุทธ์การเป็นผู้นําด้านต้นทุนต่ํา
(Cost Leadership)
-การสร้างความแตกต่าง
(Differentiation)การสร้างแบรนด์
รูปแบบสินค้าและบริการ

กลยุทธ์เชิงแก้ไขโดยเอาชนะ
จุดอ่อนโดยใช้โอกาส(WO)
- กลยุทธ์เพื่อตลาดเป้าหมาย
(target market strategies)

อุปสรรค(T)
1.ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

กลยุทธ์เชิงป้องกันใช้จุดแข็ง
หลีกเลี่ยงอุปสรรค(ST)
- กลยุทธ์ราคา (pricing strategies)
- กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา
(research and development)

กลยุทธ์เชิงรับใช้จุดอ่อน
หลีกเลี่ยงอุปสรรค(WT)
- กลยุทธ์ พันธมิตรทาง
ธุรกิจ (Alliance)
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ตารางที่ 3.4 ค. การกําหนดกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Functional Level Strategy)ของ บริษัท
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเม้นต์ จํากัด(มหาชน)ในผลิตภัณฑ์ลุมพีนีคอนโดทาวน์บางแค
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายใน จุดแข็งของระดับปฏิบัติการ จุดอ่อนของระดับปฏิบัติการ
(S)
(W)
1.แบรนด์มีชื่อเสียง
1.ทางเข้าออกโครงการอยู่ใน
2.มีการเชื่อมโยงแบรนด์กับ
ชุมชนการจราจรติดขัด
ตราสินค้า
2.ที่จอดรถไม่เพียงพอ
3.ทําเลที่ตั้งใก้แหล่งชุมชน
3.อยู่ในเขตที่มีน้ําท่วมใหญ่ปี
4.ราคาถูก
2554
ปัจจัยภายนอก
โอกาส(O)
1.นโยบายบ้านหลังแรก
จากรัฐบาล
2.พื้นที่คอนโดน้ําไม่ท่วม

กลยุทธ์เชิงรุกโดยใช้จุดแข็ง
เกาะกุมโอกาส(SO)
- กลยุทธ์ฤดูการขาย
(seasonality strategies)

กลยุทธ์เชิงแก้ไขโดยเอาชนะ
จุดอ่อนโดยใช้โอกาส(WO)
- กลยุทธ์เพื่อตลาดเป้าหมาย

อุปสรรค(T)
1.การสื่อสารทางการตลาด

กลยุทธ์เชิงป้องกันใช้จุดแข็ง
หลีกเลี่ยงอุปสรรค(ST)
- กลยุทธ์ราคา
(pricing strategies)
- กลยุทธ์เพื่อตลาดเป้าหมาย
(target market strategies)

กลยุทธ์เชิงรับการใช้จุดอ่อน
หลีกเลี่ยงอุปสรรค(WT)
- กลยุทธ์การให้ข่าวสาร
(publicity)
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การตัดสินเลือกกลยุทธ์ เพื่อแก้ปัญหา(Strategic Formulation and Choice)
จากการวิเคราะห์ดังกล่าว ได้สรุปแนวทางในการแก้ปัญหา(Strategic Alternatives) โดยมี
ทางเลือกในกลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับดังนี้
กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy)
. กลยุทธ์การเจริญเติบโต Growth Strategy คือ กลยุทธ์ที่องค์กรสามารถปรับและจัดสรร
ทรัพยากรภายในที่มีอยู่ให้สามารถฉกฉวยโอกาสจากสถานการณ์ภายนอกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดยอดขายที่เพิ่มขึ้นหรือการตลาดที่มากขึ้น
การกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์ธุรกิจ(Business Level Strategy)
- กลยุทธ์การเป็นผู้นําด้านต้นทุนต่ํา (Cost Leadership)
กลยุทธ์ต้นทุนต่ํา (low-cost provider strategies)กลยุทธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ธุรกิจมี
ประสิทธิผลด้านต้นทุนสูงสุดและเพื่อทําให้เกิดข้อได้เปรียบด้านต้นทุน กลยุทธ์นี้มีการใช้ต้นทุน
ต่ําเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน แต่อาจจะไม่ใช่ต้นทุนที่ต่ําที่สุด เพื่อให้เกิดเป็นผู้นําด้านต้นทุนต่ํา
ผู้บริหารจะต้องรักษาลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการที่สําคัญที่ผู้ต้องการผู้นําด้านต้นทุนต่ําจะได้
ประโยชน์จากกําไรที่เหนือกว่า โดยมีทางเลือก คือ การใช้ต้นทุนต่ําทําให้สามารถตั้งราคาขายได้
ต่ํากว่าคู่แข่งขัน และจูงใจผู้ซื้อที่อ่อนไหวต่อราคาให้ซื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งจะนําไปสู่การเพิ่มกําไร
-กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation) ข้อได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการสร้างความ
แตกต่างต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ
1.รูปร่างของผลิตภัณฑ์(Product Features)เป็นการสร้างความแตกต่างด้านลักษณะทาง
กายภาพ และสมรรถภาพของผลิตภัณฑ์
2.บริหารหลังการขาย(Aftes-sales services) เป็นการสร้างความแตกต่างด้านการอํานวยความ
สะดวกและคุณภาพของการบริการซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อ
3.ภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนา(Desirable image)เป็นรากฐานสําคัญของสินค้า
4.นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี(Technological innovaiton)ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สามารถนําไปใช้เป็นส่วนสําคัญของข้อได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อสร้างของเขตของธุรกิจให้
ขยายกว้างขวางขึ้น
5.ชื่อเสียงของกิจการ(Reputation of the firm)การสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักมีความสําคัญต่อ
การขายสินค้า
6.การผลิตอย่างสม่ําเสมอ(Manufacturing consistency)เป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อ
กิจการ
- กลยุทธ์ราคา (pricing strategies) เป็นการบริหารจัดการต้นทุนตามสภาพปัจจุบันเช่นเคย
ขายราคาเดียวทั้งโครงการเปลี่ยนเป็นขายทีละอาคาร ราคาต่างกันตามจํานวนชั้น การขายแบนี้
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จะมีต้นทุนใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
- กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา (research and development)ในระดับนี้ต้องมีการศึกษาพัฒนา
ด้านต่างๆเช่นรูปแบบอาคาร ทิศทางความต้องการของผู้บริโภค
- กลยุทธ์เพื่อตลาดเป้าหมาย (target market strategies) จากการที่มีการกําหนดตลาด
เป้าหมายอย่างชัดเจน เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง ต้องมีการพิจารณาว่าจะ
เข้าถึงหรือมุ่งเน้นตลาดเป้าหมายเหล่านี้ได้อย่างไร
- กลยุทธ์ พันธมิตรทางธุรกิจ (Alliance) เนื่องจากรายได้ของธุรกิจส่วนใหญ่มาจากการขาย
ดังนั้นหากหันมาร่วมมือ กับผู้อยู่อาศัยที่ต้องการฝากขาย การบริหารงานตรงนี้จะทําให้มีรายได้
บางส่วนเข้ามา รวมถึงการเป็นพันธมิตรกับกลุ่มผู้รับเหมา
การกาหนดกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Functional Level Strategy)
- กลยุทธ์ฤดูการขาย (seasonality strategies) เนื่องจากสถานการณ์น้ําท่วมใหญ่ปี 2554 มีผู้
ซื้อคอนโดมากขึ้น ควรใช้โอกาสนี้เป็นจุดขายเนื่องจากช่วงนี้กําลังมีคนสนใจซื้อคอนโดกันมาก
และแม้ว่าลุมพินีคอนโดทาวน์-บางแคจะอยู่ในพื้นที่น้ําท่วม แต่ที่โครงการน้ําไม่ท่วม
- กลยุทธ์ราคา (pricing strategies) เป็นกลยุทธ์ที่ พนักงานขายที่โครงการ ลุมพินีคอนโด
ทาวน์-บางแคใช้เมื่อตอนจะสิ้นปี 2554 คือลดราคาเพื่อปิดการขาย
- กลยุทธ์เพื่อตลาดเป้าหมาย(target market strategies) เช่นเป้าหมายแรกสร้างเพื่อรอผู้ซื้อที่
ชอบรถไฟฟ้าแต่เนื่องจากรถไฟฟ้ายังสร้างไม่เสร็จ คอนโดยังขายไม่หมดดังนั้นให้ดูเป้าหมาย
รองว่าจะขายให้ใคร
-กลยุทธ์การให้ข่าวสาร (publicity) โครงการ ส่วนลุมพินีคอนโดทาวน์-บางแค ที่รอปิดการขาย
ควรจะให้หน่ายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้ข้อมูลแก่ลูกค้าทางอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ
จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ผู้บริหารทําให้ทราบว่า จุดแข็งของ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเม้น จํากัด(มหาชน) เป็นการบอกต่อ ซึ่งถือเป็นเสน่ห์และเป็นจุด
แข็ง ที่ถือเป็นหัวใจหลัก ทั้งนี้ทําเลทุกโครงการเป็นทําเลที่ลูกค้ายอมรับ โดยต้องมีความโดด
เด่นในด้านราคา ขณะเดียวกันในแง่ของผลิตภัณฑ์ มีการตอบสนองวิถีชีวิตและความต้องการ
ของคนเมืองอย่างต่อเนื่อง โดยบริการทั้งก่อนและหลังการขาย ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็น
สิ่งที่ลูกค้าต้องการ จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ระดับธุรกิจที่ใช้ คือ การสร้างความ
แตกต่างซึ่งจะเห็นได้จากการเลือ กทําเลที่ตั้ งและกลยุทธ์ การเป็นผู้นําด้านต้นทุน ซึ่งสามารถ
กําหนดราคาขายถูกกว่าคูแข่งขัน โดยการมีพันธมิตรที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น เป็นผู้รับเหมาที่ยังเป็น
กลุ่มเดิม เป็นเหมือนปิยมิตรที่ทํางานกันมายาวนาน จนรู้ใจเสมือนหนึ่งเป็นบริษัทเดียวกันมี
เป้าหมายเหมือนกัน
ที่มา: ภาคผนวก ข
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ตารางที่ 3.5 ก สรุป กลยุทธ์ระดับองค์กรของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเม้นต์ จํากัด(มหาชน)
ระดับกล ทางเลือก
ยุทธ์
กลยุทธ์
กลยุทธ์การ
ระดับ
องค์กร เจริญเติบโต
Growth
Strategy

ข้อดี

1. สามารถสร้างจุดแข็งของธุรกิจใน
การแข่งขันเพราะเกิดความชํานาญ
2. สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าด้วยสินค้าที่ครบวงจร
ใช้ในธุรกิจเดิมเพื่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน
3.ช่วยให้เกิดการประหยัด
(Economy of Scale)
4. บริษัทที่เติบโตสามารถปกปิด
ความผิดพลาด และ ความไม่มี
ประสิทธิภาพได้ง่ายกว่าบริษัทที่อยู่
คงที่
5.บริษัทที่เจริญเติบโตจะถูกมองว่า
เป็นผู้ชนะ หรือ เป็นที่ดึงดูดนัก
ลงทุน
กลยุทธ์คงที่ 1.ลดความเสี่ยงในการแข่งขัน
Stable
2.ประหยัดค่าใช้จ่าย
Strategy

กลยุทธ์
1.เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร
ถดถอย
2.ลดต้นทุนการดําเนินงาน
Retrenchm
ent
Strategy

ข้อเสีย

กลยุทธ์ที่
เหมาะสม
1. มีความเสี่ยง กลยุทธ์การ
เพราะฝากไว้กับ เจริญเติบโต
สินค้าชนิดเดียว Growth
เช่น ธุรกิจ
Strategy
ก่อสร้าง
2.มีความเสี่ยง
จากสภาพ
เศรษฐกิจ
การเมือง

1.ขาดการ
พัฒนางาน
2.อาจไม่
สามารถแข่งขัน
ต่อได้อีก
1.อาจไม่
สามารถกลับเข้า
ไปแข่งขันได้อีก
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ตารางที่ 3.5 ข สรุป กลยุทธ์ระดับธุรกิจของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเม้นต์ จํากัด(มหาชน)
ระดับ
ทางเลือก
กลยุทธ์
กลยุทธ์
กลยุทธ์การเป็น
ระดับ
ผู้นําด้านต้นทุน
ธุรกิจ
ต่ํา (Cost
Leadership)

กลยุทธ์การสร้าง
ความแตกต่าง
(Differentiation)

กลยุทธ์เพื่อ
ตลาดเป้าหมาย
(target market
strategies)

ข้อดี

ข้อเสีย

1.ได้ประโยชน์จากกําไรที่เหนือกว่า
2.มีทางเลือก คือ การใช้ต้นทุนต่ําทํา
ให้สามารถตั้งราคาขายได้ต่ํากว่าคู่
แข่งขัน
3.จูงใจผู้ซื้อที่อ่อนไหวต่อราคาให้ซื้อ
เพิ่มขึ้น ซึ่งจะนําไปสู่การเพิ่มกําไรการสร้างความแตกต่าง
4.คู่แข่งรายใหม่เข้ามาแข่งขันยาก
ขึ้น
1.หลีกเลี่ยงการแข่งขันที่รุนแรง
2.สร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน
3.สร้างความน่าเชื่อถือได้หลาย
รูปแบบ
4.เพิ่มจุดแข็งของแบรนด์ได้
5.ลดความสนใจของลูกค้าด้านราคา
1.สร้างกําไรในตลาดที่มีขนาดเล็ก
2.สามารถแข่งขันได้
3.ใช้ทรัพยากรได้เต็มประสิทธิภาพ

1. อาจทําให้เสีย
ลักษณะบางอย่าง
ที่ลูกค้าต้องการไป
2.ยอดขายอาจ
ลดลง

1.อาจเกิดการ
ลอกเลียนแบบ
2.ต้นทุนสูง

1.อาจมีการ
แข่งขันจากผู้นํา
ตลาด

กลยุทธ์ที่
เหมาะสม

ใช้ทั้ง 3 กล
ยุทธ์ผสมกัน
เพื่อให้
สามารถ
แข่งขันได้ใน
ปัจจุบัน
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ตารางที่ 3.3 สรุป กลยุทธ์ระดับหน้าที่ของของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเม้นต์ จํากัด
(มหาชน)ในผลิตภัณฑ์ลุมพินีคอนโดทาวน์บางแค
ระดับกล ทางเลือก
ข้อดี
ข้อเสีย
กลยุทธ์ที่
ยุทธ์
กลยุทธ์
เหมาะสม
การ
1.เหมาะสําหรับองค์กรที่
1.การไม่ยอมรับ
ระดับ
การเปลี่ยนแปลง เน้นการ
ปฏิบัติการ ปรับเปลี่ยน ต้องการความเชื่อถือ
รูปแบบการ 2.การบริหารเป็นสากลมากขึ้น
เพิ่ม value
บริหารงาน
ในสินค้า
เน้นการ เพิ่ม 1.สามารถพิจารณาภาพรวม
1.หากมีแนวทาง และบริการ
value ใน
ของการบริหาร
ไม่ชัดเจน การ และ
marketing
สินค้าและ
2.ประสิทธิภาพการทํางาน
ทํางานอาจมี
mix
บริการ
สูงขึ้น
ปัญหา
strategies
3.ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.สร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์
ได้มากขึ้น

กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
1. กลยุทธ์การเติบโต(Growth Strategies) โดยทั่วไปทุกองค์กรนิยมที่จะเลือกกลยุทธ์นี้ใน
การดําเนินธุรกิจ เพื่อที่จะให้ธุรกิจมีการขยายตัวหรือมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น อาจเป็น
การหาตลาดใหม่หรือกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ และการเน้นบริการหลังการขาย
ข้อดี
- สามารถสร้างจุดแข็งของธุรกิจในการแข่งขันเพราะเกิดความชํานาญเพื่อสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่ครบวงจรและช่วยให้เกิดการประหยัด (Economy of Scale)
บริษัทที่เติบโตสามารถปกปิดความผิดพลาด และ ความไม่มีประสิทธิภาพได้ง่ายกว่าบริษัทที่อยู่
คงที่ทั้งนี้เป็นที่ดึงดูดนักลงทุน
ข้อเสีย
- มีความเสี่ยงเพราะฝากไว้กับสินค้าชนิดเดียว เนื่องจาก ธุรกิจก่อสร้างมีความเสี่ยงจากสภาพ
เศรษฐกิจ การเมือง
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2.กลยุทธ์คงที่ (Stability Strategies) เป็นกลยุทธ์ที่ตลาดและสินค้าไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง
ไม่มีการ ลงทุนเพิ่มเติม และยังคงโครงสร้างบริหารไว้ดังเดิม
ข้อดี
- ลดความเสี่ยงในการแข่งขันและประหยัดค่าใช้จ่าย
ข้อเสีย
- ขาดการพัฒนางานอาจไม่สามารถแข่งขันต่อได้อีก
3. กลยุทธ์ถดถอย (Retrenchment Strategies) เป็นกลยุทธ์การหดตัวที่เกิดจากแรงกดดัน
จากสิ่งแวดล้อม ภายในและสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่นเทคโนโลยีที่ตายแล้วย่อมจะต้องมีความ
ต้องการในตลาดลดลง ดังนั้นควรจะพิจารณาว่าควรดําเนินงานต่อไปได้หรือไม่
ข้อดี
- เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรและลดต้นทุนการดําเนินงาน
ข้อเสีย
- อาจไม่สามารถกลับเข้าไปแข่งขันได้อีก
สรุปทิศทางการกําหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเม้นต์
จํากัด(มหาชน)มีกลยุทธ์ที่เหมาะสมคือกลยุทธ์การเติบโต(Growth Strategies)โดยจะเติบโต
แบบ Intensive Growth คือกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์เดิม ซึ่งสามารถ
กระทําได้ด้วยวิธีการ Market Development คือการขยายตลาดของสินค้าเดิมในพื้นที่ใหม่ เช่น
ทําเลใหม่ ชุมชนใหม่ กลุ่มลูกค้าใหม่ บริการใหม่
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
ด้านกลยุทธ์ที่ใช้ในการบรรลุแผนทิศทางรวมของบริษัท คือเป็นกลยุทธ์ที่องค์กรใช้ใน
การแข่งขันในแต่ละอุตสาหกรรมในระดับนี้ คือต้องผสมผสานกันทั้ง 3 กลยุทธ์ คือกลยุทธ์การ
เป็นผู้นําด้านต้นทุนต่ํา กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์เพื่อตลาดเป้าหมาย
ข้อดี
- เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและครองส่วนแบ่งการตลาด
ข้อเสีย
- ต้นทุนการบริหารงานสูง
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กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Functional Strategy)
ด้านกลยุทธ์ที่ใช้ เน้นไปที่กลยุทธ์ ส่วนผสมการตลาด7P’s ผสมผสานกับการสร้าง
แบรนด์ เนื่องจากการตลาดเป็นหัวใจหลักในการเพิ่มรายได้และศักยภาพการแข่งขันขององค์กร
ซึ่งเป็นปัจจัยภายในที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) กลยุทธ์ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ เช่น ทําเลที่ตั้ง การ
ออกแบบ
ข้อดี
- ลดการแข่งขันเรื่องราคา
- สร้างความจงรักภักดีของลูกค้า
ข้อเสีย
- ต้นทุนการบริหารงานสูง
2. ด้านราคา ( Price ) กลยุทธ์ความแตกต่างเรื่องราคา การตั้งราต่ํา
ข้อดี
- ช่วยการตัดสินใจให้ลูกค้าซื้อง่ายขึ้น
- ป้องกันคู่แข่งรายใหม่
ข้อเสีย
- รายได้อาจลดลง
3. ด้านช่องทางการจัด ช่องทางในการนําเสนอบริการ (Channels) กลยุทธ์ลูกค้าเป้าหมาย
โดยเน้นการติดต่อสื่อสาร และช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ข้อดี
- ได้กลุ่มลูกค้าตรงกับเป้าหมาย
- ลดค่าใช้จ่ายในกําดําเนินงานและเวลา
ข้อเสีย
- อาจพลาดกลุ่มลูกค้าอื่นที่มีกําลังซื้อ
4. ด้านส่งเสริมการตลาด ( Promotion ) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ซึ่งเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่มีความสําคัญในการติดต่อสื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้ง
ข่าวสารหรือชัก จูงให้ เกิ ดทัศ นคติและพฤติกรรม การใช้บริการและเป็นกุญแจสํ าคั ญของ
การตลาดสายสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าที่เคยซื้อ
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ข้อดี
- ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- ประสิทธิภาพสูง
ข้อเสีย
- ต้อมีการลงทุนเพิ่มในสิ่งที่ไม่มีความชํานาญ
5. ด้านบุคคล ( People ) หรือพนักงาน ( Employee ) กลยุทธ์การคัดเลือก การ
ฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน
เป็นความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่
ต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม มี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร
ข้อดี
- สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
- องค์กรเข้มแข็ง
ข้อเสีย
- ต้นทุนในการดําเนินงานสูง
6. ด้ า นการสร้ างและนาเสนอลั ก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation) เป็นการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้าง
คุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่
ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่
รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ การบริการหลังการขาย การบริหารงาน
ชุมชนน่าอยู่
ข้อดี
- สร้างความรู้สึกแตกต่างให้ลูกค้า
- สร้างการจดจําตราสินค้า
- สร้างการตลาดแบบการบอกต่อ( Word of mouth)
ข้อเสีย
- ต้นทุนเพิ่ม
7. ด้านกระบวนการ ( Process) เน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติใน
ด้านการบริการ ที่นําเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และทํา
ให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ หรือบริการรูปแบบอื่นที่สร้างความรู้สึกแตกต่างให้กับลูกค้า
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ข้อดี
- สร้างความรู้สึกแตกต่างให้ลูกค้า
- สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
- สร้างการตลาดแบบการบอกต่อ( Word of mouth)
ข้อเสีย
- ต้นทุนเพิ่ม
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บทที่ 4
สรุป อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องแรงจูงใจ กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์
ในธุรกิจผลิตจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ในเขต กทม. : กรณีศึกษา บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อป
เม้นต์ จํากัด (มหาชน)เพื่ อศึก ษาแรงจูงใจของประชากรวัยทํางานในพื้ นที่บางแคและบริเวณ
ใกล้ เ คี ยงและศึก ษากลยุท ธ์ ก ารตลาด และการจัด การเชิงกลยุทธ์ ข องบริษั ท แอล.พี . เอ็น .ดี
เวลล็อปเม้นต์ จํากัด(มหาชน)ในบทที่ 4 นี้ จะกล่าวถึงประเด็นสรุปต่างๆ ได้แก่
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่ องแรงจูงใจ กลยุทธ์
การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในธุ รกิจผลิ ต จําหน่ายอสั งหาริมทรัพย์ใ นเขต กทม. :
กรณีศึกษา บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเม้นต์ จํากัด(มหาชน)เพื่อศึกษาแรงจูงใจของประชากร
วัยทํางานในพื้นที่บางแคและบริเวณใกล้เคียงและศึกษากลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกล
ยุ ท ธ์ ข องบริ ษั ท แอล.พี . เอ็ น .ดี เ วลล็ อ ปเม้ น ต์ จํ า กั ด (มหาชน)เป็ น การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Independent Study) ของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ ผู้ศึกษาได้
ทําการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง ข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิในสภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุ บัน รวมทั้งบทสั มภาษณ์เ ชิงลึ กของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ใ ห้สั มภาษณ์ไว้ในวารสารต่างๆ เพื่อ
ศึกษาแนวทางในการใช้กลยุทธ์ในการบริหารบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเม้นต์ จํากัด(มหาชน)
ในอนาคต จากการศึกษาสาเหตุของปัญหาลุมพินีคอนโดทาวน์บางแคซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเม้นต์ จํากัด(มหาชน)ไม่สามารถขายได้หมดและใช้เวลาการขาย
มากกว่า1 ปี ผลการศึกษาและวิเคราะห์ต ามขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัท บริษัท
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเม้นต์ จํากัด (มหาชน)ที่มีการวางแผนกลยุทธ์มุ่งที่ขยายผลิตภัณฑ์ไปยัง
ลูกค้าและสมาชิกใหม่ จากการวิเคราะห์ในรูป TOWS ของบทที่ 3 พบว่าบริษัทจีจํากัดมีจุด
แข็งและมีโอกาส ทําให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรม สามารถสรุปผลของ
การศึกษา และข้อเสนอแนะจากการศึกษาดังนี้
กลยุทธ์ที่ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่เหมาะสมคือกลยุทธ์การเติบโต(Growth Strategies)
โดยจะเติบโตแบบ Intensive Growth คือกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์เดิม
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ซึ่งสามารถกระทําได้ด้วยวิธีการ Market Development คือการขยายตลาดของสินค้าเดิมใน
พื้นที่ใหม่ เช่น ทําเลใหม่ ชุมชนใหม่ กลุ่มลูกค้าใหม่
โดยมุ่งไปที่การขยายตลาดกลุ่มเดิมที่มีอยู่ด้วยการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องตามความ
ต้องการของลูกค้า และมุ่งไปยังตลาดกลุ่มใหม่ ที่มีคู่แข่งน้อยรายและมีกําไรสูง
กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ ผสมผสานกันทั้ง 3 กลยุทธ์ คือกลยุทธ์การเป็นผู้นําด้าน
ต้นทุนต่ํา กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์เพื่อตลาดเป้าหมาย เพื่อมุ่งเน้นให้บริษัทมี
ความได้เปรียบในการแข่งขัน ให้ความสําคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในด้านสินค้าและ
บริการที่ดี ในเรื่องของคุณภาพ ราคา ซึ่งบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเม้นต์ จํากัด (มหาชน)มี
ความพร้อมในการแข่งขันสูง ในระดับธุรกิจจึงใช้กลยุทธ์ผู้นําด้า นต้นทุนต่ํา เนื่องจากมีการทํา
กิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องในการลดต้นทุน มีการพัฒนาคนให้มีความสามารถสูงขึ้น และมุ่งจะ
ขายในกลุ่มลู กค้ ารายใหญ่ที่มีการสั่งซื้อปริมาณมากอย่างต่อเนื่อ ง ทําให้วางแผนได้ง่ายและ
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์ระดับหน้าที่งาน
ด้านการตลาด มุ่งเน้นการพัฒนาตลาด (Market Development) ได้เลือกเอาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานทางการตลาด (Marketing Strategy) มาใช้ เพื่อให้องค์กรสามารถ
แข่งขันในตลาด และสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงในอนาคต โดยการเพิ่มส่วนแบ่ง
ตลาด ในอุ ต สาหกรรมขายตรงให้ ม ากขึ้ น การนํ า เอากลยุ ท ธ์ ส่ ว นประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) มาใช้ในการแก้ปัญหา เช่นการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในส่วนของความสําคัญ
ของโครงการที่อยู่ใกล้กับสถานที่สําคัญต่างๆและสามารถรองรับเส้นทางคมนาคมในอนาคต
รวมไปถึงการออกแบบสิทธิพิเศษต่างๆเพื่อกระตุ้นการขายเช่นการให้ของแถมหรือส่วนลดเงิน
สด การแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ ในสถานที่สําคั ญบริเวณใกล้เ คียง เช่นเทสโก้โลตัส เอดะ
มอลล์บางแค เพื่อสร้างสินค้าให้เป็นที่รู้จัก และเพื่อเป็นการสื่อ ให้ผู้ซื้อรับทราบถึงคุณภาพของ
สินค้าดีในราคาที่ต่ํา เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของลูกค้าในการตัดสินใจเลือกซื้อและเลือ กสมัครร่วม
ธุรกิจ
มุ่งเน้นด้านการสรรหาพนักงานขาย (Recruiting) ประกอบกับการใช้กลยุทธ์ IMC
(Integrated Maketing Communication) เพื่อเพิ่มช่องทางให้มีความหลากหลายในการตลาด
และมุ่งเน้นการรักษาสมาชิกและลูกค้าเก่าไว้ เช่นการให้รางวัลเป็นเงินสดกับลูกค้าที่อาศัยอยู่ ใน
โครงการแต่สามารถแนะนําลูกค้าคนอื่นให้มาซื้อได้
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4.2 อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องแรงจูงใจ กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์
ในธุรกิจผลิตจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ในเขต กทม. : กรณีศึกษา บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อป
เม้นต์ จํากัด(มหาชน)โดยใช้แบบสอบถามจํานวน 100 ชุดพบว่า สิ่งที่น่าสนใจคือ ลูกค้าให้
ความสําคัญด้านสภาพแวดล้อมมาก เช่นการเป็นชุมชนน่าอยู่ (54%) ระบบสาธารณูปโภคครบ
(56%) พื้นที่จอดรถเพียงพอ(56%) และที่ลูกค้าให้ความสําคัญมากที่สุดคือระบบรักษาความ
ปลอดภัย(82%) ซึงการเป็นชุมชนน่าอยู่ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเม้นต์ จํากัด(มหาชน) ได้
ใช้เป็นจุดแข็งอยู่แล้ว หากมีการประยุกต์ทั้ง 4 ส่วนที่กล่าวไปแล้วข้างต้น จําทําให้ประสบ
ความสําเร็จในการขายมากขึ้นและสิ่งที่ผู้ทําการวิจัยได้ลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่จริงพบว่าสาเหตุ
ของการขายช้าน่าจะมาจากตั วโครงการไม่ได้ติดถนนใหญ่(ถนนเพชรเกษม) ซึ่งต้องเข้าไปใน
ซอยประมาณ 400 เมตร ทางเข้าอยู่ใกล้ตลาดบางแคซึ่งมีการจราจรติดขัดมากและปัจจุบันกําลัง
มีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้ าจึงมีการปิดการจราจรบางส่วนของถนนเพชรเกษมทําให้รถติด
มากยิ่งขึ้น
ที่มา: ภาคผนวก ก
4.3 ข้อจากัดในการศึกษา
- ข้อมูลเชิงลึกของบริษัทที่ศึกษายังขาดบางส่วน เนื่องจากผู้ศึกษาเป็นบุคคลภายนอก
องค์กร ข้อมูลที่ได้มา จึงเป็นเพียงการศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิเท่านั้น
- การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาไม่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับคําถามเชิงลึก ดังนั้น
จึงได้ทําการศึกษาข้อมูลการให้สัมภาษณ์จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้
- ข้อกัดของเวลาการศึกษาที่มีค่อนข้างจํากัดเนื่องจากวิกฤติน้ําท่วมปี 2554 จึงเก็บข้อมูล
ปฐมภูมิโดยใช้แบบสอบถามเพียง 100 ชุด
4.4 ข้อเสนอแนะ
4.4.1 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรทําการศึกษากลยุทธ์ด้านการขายและการบริหารงานขาย เพื่อเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการสมาชิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและลดปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์กร
และจากลูกค้า
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2.วางแผนการศึกษาต่างๆเพื่อให้รัดกุม เพื่อประหยัดเวลาในการศึกษา
4.4.2 ข้อเสนอแนะสาหรับบริษัท
1. ในการดําเนินธุรกิจควรจะต้องศึกษากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ทั้งใน ระดับ
องค์ กร ระดับหน่วยธุรกิจ และหน่วยปฏิบัติงาน โดยมีการนํามาประยุกต์ใช้ให้ส อดคล้อ งกัน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทในการที่จะเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมขายตรง
2. การศึกษาข้อมูลสําหรับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ควรจะดําเนินการอย่าง
สม่ําเสมอ เพื่อให้สามารถนํามาปรับกลยุทธ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
3. ควรมีการกําหนดลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรองในกรณีที่กลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย
หลักไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตัวอย่างเช่นกลุ่มเป้าหมายหลักคือหนุ่มสาวเริ่มต้นทํางาน ต้องการ
ที่อยู่อาศัยใกล้ที่ทํางานที่ราคาถูพอๆกับการเช่าบ้าน แต่ถ้าหากบริเวณนั้นมีสถานประกอบการ
น้อย กลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอาจน้อยไปด้วยทําให้ก ารขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หาก
มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายรองอย่างเช่นสําหรับคนที่อยากมีบ้านหลังที่ 2 หรือเพื่อคนที่ต้องการ
ลงทุน จะสามารถวางแผนทําการตลาดไปพร้อมๆกันได้และอาจทําให้สามารถขายได้เร็วขึ้น
4. บริษัทควรเขียน แผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยนํากลยุทธ์ต่างจากบทที่ 3
มาประยุกต์ใช้ดังนี้
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ตารางที่ 4 แผนการปฏิบัติงานรายปี 2555 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเม้นต์ จํากัด(มหาชน)
แผนการปฏิบัติงาน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเม้นต์ จากัด(มหาชน) ปี 2555
ชื่อโครงการ : ลุมพินีคอนโดทาวน์บางแค
หน้า 1/1
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารงานขายและประชาสัมพันธ์
ลําดับที่
กิจกรรม
ภายใน
ตัวชีว้ ัด
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
รวม
ระยะเวลา
เวลา
1. กลยุทธ์การเติบโต
- ให้ข้อมูลโครงการ ภายใน
จํานวน
ลูกค้าที่เข้ามาเยีย่ ม พนักงานฝ่าย 1 ปี
ใหม่กับลูกค้าทีม่ า
31/12/55 รายชื่อ
ชมเวปไชต์
ประชาสัมพันธ์
เยี่ยมชมเวปไชต์
2. กลยุทธ์ 7P’S
product
ตกแต่งห้องที่ยังขาย ภายใน
ห้องที่ยงั
ทุกห้องทีย่ ังขายไม่ เจ้าหน้าที่
1 เดือน
ไม่หมดให้พร้อมอยู่ 31/12/55 ไม่ได้ขาย หมด
บริหารงานขาย
price
ลดราคาขายต่อเนื่อง ภายใน
จํานวนห้อง ทุกห้องทีย่ ังขายไม่ เจ้าหน้าที่
1 เดือน
อีก 1 เดือน
31/1/55 ที่ขายได้
หมด
บริหารงานขาย
place
Direct Mail
ภายใน
จํานวน
ลูกค้าเก่าและลูกค้า เจ้าหน้าที่
1 ปี
31/12/55 รายชื่อที่
ใหม่
บริหารงานขาย
ส่งไป
promotion ให้ของแถมเป็นชุด
ภายใน
จํานวน
กระตุ้นการ
พนักงานขาย 1 เดือน
เครื่องครัวและชุด
31/1/55 ลูกค้าที่ซื้อ ตัดสินใจซื้อของผู้
รับแขก
เข้าชมที่โครงการ
people
ฝึกอบรมพนักงาน
ภายใน
ทักษะการ พนักงานขาย
เจ้าหน้าที่
3 เดือน
ขายให้มีความรอบรู้ 31/3/55 ขาย
บริหารงานขาย
process
ประเมินผลการ
ภายใน
ผลการ
ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ผจก.ฝ่าย
1 ปี
ทํางาน
31/12/55 ทํางาน
บริหารงานขาย
Physical
ตกแต่งสํานักงาน
ภายใน
สํานักงาน สื่อถึงการเป็น
เจ้าหน้าที่
1 เดือน
Evidence ขายให้สอดคล้องกับ 31/3/55 ขาย
ชุมชนน่าอยู่ผ่าน
บริหารงานขาย
แนวคิดชุมชนน่าอยู่
งานขาย
สัญลักษณ์
คือการทางานที่ยังไม่บรรลุ สัญลักษณ์
คือการทางานทีบ่ รรลุแล้ว

สถานะ
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ภาคผนวก (ก)
ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ตารางที่1 ผลการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ร้อยละ(%)
52.0
48.0
100.0

ที่มา : ผลตอบแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามเรื่องอายุ
อายุ(ปี)

ร้อยละ(%)

20-25

14.0

26-30

48.0

31-35

18.0

36-40

6.0

40-45

8.0

50-60

4.0

>60

2.0

รวม
ที่มา : ผลตอบแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด

100.0
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ตารางที่ 3 ผลการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามเรื่องการศึกษา
การศึกษา

ร้อยละ(%)

ต่ํากว่า ปริญญาตรี

8.0

ปริญญาตรี

54.0

สูงกว่าปริญญาตรี

38.0

รวม
ที่มา : ผลตอบแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด

100.0

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามเรื่องอาชีพ
อาชีพ

ร้อยละ(%)

นักเรียน/นักศึกษา

10.0

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

16.0

พนักงานบริษัทเอกชน

60.0

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย

14.0

รวม
ที่มา : ผลตอบแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด

100.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามเรื่องรายได้
รายได้(บาท)

ร้อยละ(%)

<10,000

6.0

10,000-20,000

38.0

20,000-30,000

34.0

30,000-40,000

14.0

40,000-50,000

4.0

>50,000

4.0

รวม
ที่มา : ผลตอบแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด

100.0
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ตารางที่ 6 ผลการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามเรื่องที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัย

ร้อยละ(%)

บ้านเดี่ยว

32.0

ทาวน์เฮาส์

36.0

หอพัก

4.0

คอนโดมีเนียม

22.0

อพาร์ทเมนต์

6.0

รวม
ที่มา : ผลตอบแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด

100.0

ตารางที่ 7 ผลการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามเรื่องราคาที่ต้องการซื้อ
ราคา

ร้อยละ(%)

<1,000,000

18.0

100,0001-2,000,000

62.0

2,000,000-3,000,000

18.0

>3,000,000

2.0

รวม
ที่มา : ผลตอบแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด

100.0

ตารางที่ 8 ผลการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามเรื่องขนาดพื้นที่ทตี่ ้องการ
พื้นที่(ตารางเมตร)

ร้อยละ(%)

25-30

26.0

36-45

56.0

45-55

10.0

>55

8.0

รวม
ที่มา : ผลตอบแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด

100.0
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ตารางที่ 9 ผลการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามเรื่องอัตราการผ่อนชําระต่อเดือน
อัตราผ่อน(บาท)

ร้อยละ(%)

<4,000

14.0

4,001-5,000

14.0

5,001-6,000

28.0

6,001-7,000

24.0

7,001-8,000

8.0

>8,000

12.0

รวม
ที่มา : ผลการตอบแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด

100.0

ตารางที่ 10 ผลการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามเรื่องปัจจัยที่มีส่วนในการเลือกซื้อ
ปัจจัยที่พิจารณา

ร้อยละ(%)

สร้างครอบครัวใหม่

8.0

บ้านหลังที่ 2

54.0

ลงทุน

18.0

ราคาถูกพอๆกับเช่า

20.0

รวม
ที่มา : ผลการตอบแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด

100.0

105

ตารางที่ 11 ผลการสํารวจความเห็นเรื่องสิ่งจูงใจในด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยที่ให้ความสาคัญเป็นร้อยละ(%)
ด้านผลิตภัณฑ์
1. ทําเลที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน
2. ทําเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งการคมนาคมที่สะดวก
3.ทําเลที่ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์การค้า
4.ทําเลที่ตั้งอยู้ใกล้สถานศึกษา
5.ทําเลที่ตั้งอยู่ใกล้ที่ทํางาน
6. การตกแต่งภายใน
7. คุณภาพของวัสดุที่ใช้
8. เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยน รูปแบบได้
9. ชื่อเสียง(แบรนด์)

มาก
ที่สุด
26
58
22
10
40
30
38
34
18

มาก
46
40
48
42
48
46
46
48
54

ปาน
กลาง
26
2
30
28
2
22
16
16
28

น้อย
2
14
2
2
-

น้อย
มาก
6
-

ที่มา : ผลการตอบแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด
ตารางที่ 12 ผลการสํารวจความเห็นเรื่องสิ่งจูงใจในด้านราคา
ปัจจัยที่ให้ความสาคัญเป็นร้อยละ(%)
ด้านราคา
10. ราคา
11. การจัดหาแหล่งสินเชื่อ
12. เงินจองหรือเงินดาวน์
13.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร

มาก
ที่สุด
36
26
20
38

มาก
44
50
44
34

ปาน
กลาง
20
28
24

น้อย
22
6
2

น้อย
มาก
2
2
2

ที่มา : ผลการตอบแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด
ตารางที่ 13 ผลการสํารวจความเห็นเรื่องสิ่งจูงใจในด้านการจัดจําหน่าย
ปัจจัยที่ให้ความสาคัญเป็นร้อยละ(%)
ด้านการจัดจาหน่าย
14. มีห้องตัวอย่างให้ชมที่โครงการและเวบไซต์
15. สามารถเข้าอยู่ได้ทันที
16. สามารถเลือกดูห้องจากแผนผังในเวบไซต์
17. มอบส่วนลดพิเศษ
18. จัดบูธตามสถานที่ต่างๆ เช่น ศูนย์การค้า
19. มอบของแถม
20. ตกแต่งภายในพร้อมเข้าอยู่
21. มีโฆษณาทางวิทยุหรือโทรทัศน์
ที่มา : ผลการตอบแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด

มาก
ที่สุด
30
24
20
40
12
22
36
10

มาก
48
54
42
40
28
44
54
32

ปาน
กลาง
18
22
34
20
60
30
10
52

น้อย
4
2
4
6

น้อย
มาก
-
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ตารางที่ 14 ผลการสํารวจความเห็นเรื่องสิ่งจูงใจในด้านการบริการ
ปัจจัยที่ให้ความสาคัญเป็นร้อยละ(%)
ด้านการบริการ
22. พนักงานขายมีความรอบรู้ในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
23. พนักงานขายสามารถแนะนําแหล่งเงินกู้ได้
24. การรั บ ประกั น ห้ อ งและวั ส ดุ ต่ า งๆในห้ อ งที่ ติ ด ตั้ ง จาก
โครงการ
25. การบริการหลังการขาย
26. ความรวดเร็วในการโอน
27. บริการจากส่วนกลาง
28. สระว่ายน้ํา
29. ร้านซักรีด
30. ร้านเสริมสวย
31. อินเตอร์เน็ต
32. ร้านสะดวกซื้อ

มาก
ที่สุด
28
26
48
60
38
44
28
26
16
26
32

มาก
52
44
36

ปาน
กลาง
16
26
26

น้อย
4
2
2

น้อย
มาก
2
2

30
44
46
34
46
24
36
50

10
16
10
34
28
48
36
16

2
2
6
6
2
2

2
6
6
-

ที่มา : ผลการตอบแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด

ตารางที่ 15 ผลการสํารวจความเห็นเรื่องสิ่งจูงใจในด้านสภาพแวดล้อม
ปัจจัยที่ให้ความสาคัญเป็นร้อยละ(%)
ด้านสภาพแวดล้อม
32. การเป็นชุมชนน่าอยู่
33. สาธารณูปโภคครบ
34. พื้นที่จอดรถเพียงพอตามจํานวนห้อง
35. ระบบรักษาความปลอดภัย
36. สวนพักผ่อนและสนามเด็กเล่น
ที่มา : ผลการตอบแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด

มาก
ที่สุด
54
56
56
82
14

มาก
32
44
42
14
46

ปาน
กลาง
14
2
4
32

น้อย
8

น้อย
มาก
-
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ภาคผนวก (ข)
ข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับบทความสัมภาษณ์ผู้บริหาร
นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บริษั ท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (LPN) เปิดเผยว่า จาก
จุดยืนของผู้บริหารที่มุ่งเน้นความสําคัญในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยรูปแบบอาคารชุดพักอาศัยด้วยการสร้างสรรค์คุณค่า
ให้กับครอบครัว “ลุมพินี” เพื่อการอยู่อาศัยที่มีความสุขแบบบูรณาการ โดยสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมา ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าประสบ
ความสําเร็จด้วยดี โดยเฉพาะนวัตกรรมการบริหารจัดการในรูปแบบ “ชุมชนน่าอยู่” ภายใต้ แบรนด์ “ลุมพินี” จนสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคอย่างสูง ด้วยการบอกต่อของกลุ่มลูกค้า สะท้อนออกมาเป็นยอดขายของบริษัทที่เติบโตขึ้นทุกปี
"ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดําเนินการพัฒนาโครงการ และสร้างการเติบโตจากยอดขาย และรับรู้รายได้ ในปี 2554 ได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ จากการส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ใน 5 โครงการ ได้แก่ ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา- นวมินทร์ (อาคาร
D) ลุมพินี เพลส พระราม 9 (เฟส 2) ลุมพินี เพลส รัชโยธิน ลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า และ ลุมพินี เพลส พระราม 4-กล้วยน้ําไท
เชื่อมั่นว่าเป็นผลจากการพัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมการอยู่อาศัยให้ผลิตภัณฑ์และบริการ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตอบสนองแนวคิด
Affordable House รวมถึงดีมานด์ที่มีอยู่เป็นจํานวนมากของผู้ที่ต้องการบ้านหลังแรกภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดี
กรรมการผู้จัดการ กล่าวเสริมว่า สําหรับแผนงานในปี 2555 บริษัทมั่นใจว่ายอดขายและรายได้จะเติบโตกว่า 10%
จากการพัฒนาโครงการใหม่ 11 โครงการทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดโดยเน้นทําเลที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง มูลค่า
รวมของรายได้ประมาณกว่า 15,000 ล้านบาท โดยโครงการแรกที่จะเปิดตัวปี 2555 นี้ ได้แก่ ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์
อมาตย์ (อาคารเอ) มูลค่าโครงการ 830 ล้านบาท เป็นโครงการที่ 3 ในทําเลของเมืองพัทยา โดยมีการนํานวัตกรรมการอยู่
อาศัยแบบบูรณาการ “Mixed Target Development” ที่ใช้ “Family Zone” มาเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ “ลุมพินี” เพื่อให้
เป็นแบรนด์ที่ครองใจกลุ่มลูกค้าได้ทุกวัย นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาโครงการแนวราบในรูปแบบ “ทาวน์โฮม” อีกประมาณ 5
โครงการ โดยในไตรมาสแรกของปี บริษัทเตรียมเปิดตัว 2 โครงการ ได้แก่ ลุมพินี ทาวน์ เพลส รัชโยธิน-เสนา และลุมพินี ทาวน์
เรสซิเดนท์ ลาดพร้าว สเตชั่น ซึ่งมีมูลค่าโครงการ 770 ล้านบาท
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สําหรับแนวคิด “Mixed Target Development” โดยใช้ “Family Zone” เป็นเรือธงนําร่องโครงการ LPN ในปีนี้
เป็นนวัตกรรมการอยูอ่ าศัยรูปแบบใหม่ที่ไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของอายุหรือไลฟ์สไตล์ของผู้อยูอ่ าศัย ตอบโจทย์สําหรับคนทุกวัย
ให้สามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในชุมชนทีน่ ่าอยู่ของ “ลุมพิน”ี ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้เหมาะสม และลงตัว
เน้นที่การผสานความสมดุลระหว่างวิถีชีวติ ในอดีตและปัจจุบัน เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการอยู่อาศัยร่วมกัน (Spirit of
Togetherness) ห่วงใย (Care) แบ่งปัน (Share) ให้กับคนในชุมชน “ตั้งแต่การออกแบบพืน้ ที่สว่ นกลางให้สามารถทํากิจกรรม
ร่วมกันได้ในครอบครัว ได้แก่ ห้องครัวรวม (Family Kitchen) พื้นที่สําหรับชมภาพยนตร์ ห้องคาราโอเกะ (Recreation Area)
ห้องพักผ่อนรวม (Family Lounge) และกิจกรรมนอกสถานที่ รวมถึงการออกแบบห้องชุดพักอาศัย ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ “Family
Z o n e ” เป็นคอนโดต้นแบบที่เหมาะสมกับ คนทุกวัย อย่างไรก็ตาม บางพื้นที่ภายในโครงการ เราได้ให้ความสําคัญกับการ
ออกแบบห้องชุดและพืน้ ที่สว่ นกลางที่พร้อมรองรับการใช้ชีวติ ของผูอ้ ยูอ่ าศัยทุกเพศทุกวัย ด้วยรูปแบบ “Universal Design”
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้คํานึงถึงการอยู่อาศัยของผูส้ ูงวัยจึงได้พัฒนาห้องชุดในโครงการลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์ ตั้งแต่
ชั้น 4-6 โดยให้ความสําคัญกับความปลอดภัยและการดําเนินชีวิต อาทิ การเพิ่มราวจับในห้องน้ํา รวมถึงวัสดุอปุ กรณ์ทุกชิ้นใน
ห้องที่ไม่มีเหลี่ยมมุม และปุ่มฉุกเฉินในกรณีต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเสริมเรื่องของการให้บริการ
ทางด้านสุขภาพ (Family Care) ด้วยการประสานความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาในกรณีส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อ
สามารถดูแลและรักษาได้ทันท่วงที
ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีด่ ีให้กับผู้อยู่อาศัย”
ตลอดการพัฒนาโครงการเพื่อการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพ บริษัทได้ริเริ่มนวัตกรรมในด้านต่างๆ มาโดยตลอดจนทําให้
ได้รับรางวัล Thailand Most Innovative Companies 2011: In Search of Sustainable Innovation ซึ่งเป็นรางวัลที่แต่ละบริษัท
ในตลาดหลั กทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทย ต้อ งผ่ านกระบวนการคั ดเลื อ กพิจารณาจากผลการประเมิน โดยนักธุร กิจในแต่ล ะ
อุตสาหกรรม ประกอบผลการตัดสินใจโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดเลือกบริษัทที่มีนวัตกรรมโดดเด่นที่สุดจากบริษัทที่จดทะเบียน
ทั้งหมด โดย LPN เป็น 1 ใน 5 บริษัทในกลุ่ม Non-service ที่ได้รับรางวัลนี้ ทั้งยังได้รับ การประเมินว่ามีการกํากับดูแลกิจการ
อยู่ในระดับดีเลิศจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นปีที่ 2 โดยรางวัลที่ได้รับนั้นเชื่อมั่นว่ามาจากแนวทางในการบริหาร
จัดการของ LPN ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรง โปร่งใสและรักษาคํามั่นสัญญา
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ LPN
น้ําท่วมส่งผลบวกแอล.พี.เอ็น. พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนหันซือ้ คอนโดฯต่างจังหวัดไว้เป็นบ้านยามฉุกเฉิน ส่งโปรเจ็กต์ใหม่ 11
โครงการ รวมมูลค่า 15,000-16,000 ล้าน พร้อมขยายตลาดต่างจังหวัดเพิ่มรองรับกําลังซื้อครึ่งปีหลัง ที่คาดได้อานิสงส์ค่าแรง
300 บาทและเงินเดือน 15,000 บาท ขณะที่เริ่มเปิดโครงการทาวน์เฮาส์แล้ว 2 โครงการ คาดทั้งปีทํารายได้ 1,000 ล้าน
นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวล ลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ ยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมช่วงที่ผ่านมา ทําให้แต่ละบริษัทที่ได้รับผลกระทบจะมุ่งเน้นการ
แก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ขึ้นอยู่กับว่าได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด ทั้งในเรื่องของการก่อสร้าง การส่งมอบบ้านให้
ลูกค้า และการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคสําหรับช่วงครึ่งปีแรกนี้ และผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับผลกระทบจะมีการเปิดตัว
โครงการคอนโดมิเนียมใหม่ออกมามากขึ้น ทําให้เชื่อว่าตลาดคอนโดมิเนียมจะเติบโตมากในช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่าปีนี้จะมี
ปริมาณการเปิดตัวใกล้เคียงกับปี2553ที่มีประมาณ 60,000หน่วย
นอกจากนี้ ยังจะเห็นทิศทางตลาดคอนโดมิเนียมเปิดตัวมากในตลาดต่างจังหวัด ทั้งพัทยา ชลบุรี ภูเก็ต เป็นต้น โดย
พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีกําลังซื้อจะให้มานิยมซื้อโครงการคอนโดฯ ในต่างจังหวัดไว้สําหรับรองรับภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ในกรุงเทพฯ ขณะที่ปัจจัยจากการปรับค่าแรงขั้นต่ําวันละ 300 บาท และการปรับขึ้นเงินเดือนผู้จบปริญญาตรีขั้นต่ํา 15,000
บาทนั้น จะส่งผลต่อกําลังซือ้ ที่เพิ่มขึ้น ทําให้สามารถที่จะซื้อคอนโดฯ ในระดับราคาเฉลี่ย 1 ล้านบาทได้ ตลาดนี้จึงน่าจะ
กลับมาเติบโตขึ้นอีกครั้ง
"ปัญหาน้ําท่วมถือว่าเป็นผลบวกกับแอล.พี.เอ็น. เพราะว่าสามารถบอกให้ลูกค้าได้รวู้ ่าช่วงที่เกิดปัญหาเรามีการบริหาร
จัดการอย่างไร ทําให้สามารถทําตลาดได้ง่ายขึ้น เพียงแค่บอกว่าจะเปิดโครงการที่ไหน ก็ทําให้ได้รับการตอบรับที่ดี ที่ผ่านมา
บริษัทก็ผ่านอุปสรรคมามาก ทําให้มีการนําเสนอแนวคิดใหม่ๆ กับตลาดตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งก็มีคําถามว่าสิ่งที่บริษัททํานั้น
จะถูกต้องหรือไม่ แต่ในที่สุดก็ได้รับการยอมรับ เพราะบริษัทไม่ได้มุ่งแสดงหากําไรสูงสุด แต่ต้องการส่งเสริมให้คนมีคุณภาพ
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ชีวิตที่ดี เพราะเชือ่ ว่าเมื่อสังคมดีแล้ว จะขยายไปสู่ทุกสิ่งในประเทศให้ดีด้วย" นายโอภาส กล่าวและว่าแผนงานของบริษัทในปี
นี้วางแผนเปิดโครงการใหม่ 11 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด 15,000-16,000 ล้านบาท แบ่งเป็นช่วงไตรมาสแรก 4
โครงการ ไตรมาส 2 จํานวน 4 โครงการ และไตรมาส 3 จํานวน 3 โครงการ ส่วนไตรมาสสุดท้ายรอดูสถานการณ์ ในปีนี้
วางเป้าหมายรายได้ 13,200 ล้านบาท และยอดขาย 15,000 ล้านบาท จากปีที่ผ่านมาที่มีรายได้ 12,000 ล้านบาท และยอดขาย
14,200 ล้านบาท ส่วนการพัฒนาโครงการในต่างจังหวัด ปีนี้จะพัฒนาโครงการในพัทยา 1 โครงการ และยังมองทําเลในหัว
เมืองต่างจังหวัด
ที่ใช้ระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ
ประมาณ
2
ชั่วโมงอีก
1-2
แห่งด้วย
นายโอภาส กล่าวอีกว่า สําหรับกลยุทธ์การพัฒนาคอนโดมิเนียมใหม่ในปีนี้ จะใช้รูปแบบ "แฟมิลี โซน" ที่มีการออกแบบ
โครงการให้สอดรับกับกลุ่มเป้าหมายทุกวัย ทั้งคนทํางาน และคนสูงอายุ เพื่อสามารถอยูอ่ าศัยร่วมกันได้ในโครงการเดียวกัน
โดยเป็นแนวคิดที่ได้นําร่องมาแล้วในโครงการลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์ รูปแบบดังกล่าวถือเป็นการขยายฐาน
กลุ่มเป้าหมายไปยังผู้สูงวัย โดยไม่จําเป็นต้องออกแยกเป็นโครงการเฉพาะสําหรับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จากก่อนหน้านี้ กลุ่มแอล.พี.
เอ็น. เคยมีแนวคิดจะพัฒนาโครงการเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะมาแล้ว แต่จากการสํารวจแล้วพบว่า คนสูงวัยไม่นยิ มอยู่อาศัยกับ
คนกลุ่มเดียวกัน แต่ชอบอยู่กับคนทีม่ ีอายุหลากหลาย และชอบอยู่กับลูกหลานด้านแผนการพัฒนาโครงการทาวน์เฮาส์ ภายใต้
บริษัท พรสันติ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนด้วยเงินทุน 350 ล้านบาท ถือหุ้น 100% โดยบริษัท แอล.พี.เอ็น.ฯ นั้น ในปี
นี้วางแผนการพัฒนารวม 5 โครงการ มูลค่า 1,500 ล้านบาท เบื้องต้นจะพัฒนาภายใต้แบรนด์ ลุมพินีทาวน์เพลส ระดับราคา
3-5 ล้านบาท และลุมพินี ทาวน์ เรสซิเดนท์ ระดับราคา 8-10 ล้านบาท ล่าสุดได้เปิดโครงการลุมพินี ทาวน์ เพลส รัชโยธินเสนา ระดับราคาเริ่มต้น 4.5-4.6 ล้านบาทต่อยูนิต มูลค่าเกือบ 400 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดขาย 40% แล้ว คาดว่าจะปิดการขาย
ได้ในเร็วๆ นี้ และเตรียมเปิดตัวต่อเนื่องด้วยลุมพินี ทาวน์ เรสซิเดนท์ ลาดพร้าว สเตชั่น ราคาเริ่มต้น 9 ล้านบาท จํานวน 46 ยู
นิต
มูลค่า
770
ล้านบาท
ส่วนอีก 3 โครงการอยู่ระหว่างการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการต่อเนื่อง โดยเป้าหมายรายได้ในปีนี้คาดว่าจะทําได้ 1,000
ล้านบาท และแผนระยะสั้นภายใน 3 ปี คาดว่าโครงการทาวน์เฮาส์ของบริษัทจะทํารายได้คิดเป็นสัดส่วน 10% ของบริษัท แอล.
พี.เอ็น.ฯ จากปัจจุบันที่มีรายได้คิดเป็นสัดส่วน 8%
ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,710 2-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
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ภาคผนวก (ค)
การวิเคราะห์ PEST และรายละเอียดคู่แข่งระดับองค์กร
นโยบายภาครัฐที่สาคัญ
-เดือนมกราคม พ.ศ.2554 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกมาตรการการปล่อยสินเชือ่ อสังหาริมทรัพย์เพือ่ ควบคุม
และลดความร้อนแรงในการแข่งขันการปล่อยสินเชื่อเพือ่ ที่อยูอ่ าศัย โดยเฉพาะทาวน์เฮาส์และคอนโดมิเนียม ที่มีราคาต่ํากว่า 2
ล้านบาท
โดยคอนโดมิเนียมราคาต่ํากว่า 10 ล้านบาทลงมา สถาบันการเงินจะปล่อยกู้ 90% ดาวน์ไม่ต่ํากว่า 10% สําหรับยูนิ
ตแรกและยูนิตที่ 2 ดาวน์ 20% มีผลตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2554
ส่วนบ้านเดี่ยว บ้านแฝดและทาวน์เฮาส์ ราคาต่ํากว่า 10 ล้านบาทลงมา สถาบันการเงินจะปล่อยกู้ 95% ดาวน์ไม่ต่ํา
กว่า 5% มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
ส่วนปัญหาที่คาดว่าจะกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2554 ได้แก่ มาตรการรอบที่ 2 เพื่อควบคุมธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หลังจากก่อนหน้านี้ได้ออกมาตรการกําหนดสัดส่วนวงเงินสินเชื่อต่อมูลค่า
สินทรัพย์(LTV) ไม่เกิน 90% ในการปล่อยสินเชือ่ แก่ผู้ซอื้ คอนโดมิเนียม และ 95% สําหรับผู้ที่กู้ซื้อบ้านแนวราบ จะส่งผลกระทบ
ต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค แต่จะไม่กระทบต่อภาพรวมของตลาดมากนัก
เดือนเมษายน พ.ศ.2554 กระทรวงการคลังประกาศนโยบายโครงการเดินหน้าจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน ผ่าน
โครงการบ้านหลังแรก และโครงการแปลงเช่าเป็นซื้อ ผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยโครงการบ้านหลังแรก ผู้ซื้อบ้าน
ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท จะได้ดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 2 ปี พร้อมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมจดจํานอง และการโอน 3% ให้กู้เป็น
เวลา 30 ปี มีวงเงินให้กู้ทั้งหมด 5 หมื่นล้านบาท โดยผู้สนใจสามารถยื่นคําขอกู้กับ ธอส. ได้จนถึงสิน้ ปี 2554
สําหรับโครงการแปลงเช่าเป็นซื้อ เพื่อให้ประชาชนสามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้นสําหรับผู้ที่เข้าถึงระบบ
สินเชื่อได้ยาก โดยโครงการดังกล่าวจะแทนค่าเช่าที่จะต้องเสียในแต่ละเดือน ซึ่งผู้กู้จะต้องซื้อบ้านราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
และจ่ายค่าเช่าอยู่แล้วไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้มีบ้านหลังแรกได้ง่ายขึ้น เป็นมาตรการที่
ช่วยเหลือประชาชนที่มีราย ได้ต่ําถึงปานกลาง ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการที่อยูอ่ าศัยจริง อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นยอดขายได้ ในภาวะที่เงิน
เฟ้อสูง และดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาขึ้น
ทางเศรษฐกิจ
การขยายตัวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2553 มีสูงกว่าปี 2552 เนื่องจากได้รับปัจจัยบวกที่ส่งผลต่อการขยายตัวของ
เศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวและตลาดที่อยูอ่ าศัยชัดเจนมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างต่างๆ ในโครงการไทย
เข้มแข็ง และโครงการรถไฟฟ้าและระบบขนส่งมวลชนสายต่างๆ
นอกจากปัจจัยบวกต่างๆข้างต้นแล้ว ปริมาณเงินที่ไหลเข้าในปี 2553 จะช่วยให้สถาบันการเงินมีสภาพคล่องมากขึ้น
แม้ว่าสถาบันการเงินจะยังคงมีความกังวลต่อการปล่อยสินเชื่อภาคธุรกิจ จึงอาจทําให้ในสถาบันการเงินหันมาเน้นการปล่อย
สินเชื่อผู้บริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะสินเชือ่ ที่อยูอ่ าศัย ซึ่งเป็นสินเชือ่ ที่มีหลักประกันและมีความเสี่ยงต่ํากว่าสินเชื่อผู้บริโภค
ประเภทอื่นๆ
ปัจจัยบวกดังกล่าวส่งผลต่อตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2553 ให้มีอัตราการขยายตัวสูงกว่าปี 2552 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะที่
อาศัยตลาดระดับกลาง ราคา 1-2 ล้านบาท เพราะนอกจากจะมีที่อยู่อาศัยในตลาดล่างที่ผู้ประกอบการบางรายมีความเชี่ยวชาญ
ในการผลิตขายแล้ว ยังมีที่อยู่อาศัยราคาถูกอีกประมาณ 10,000 หน่วย ที่ผู้ประกอบการสร้างขายตามโครงการของบ้านบีโอไอ
เพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี นอกจากนี้ ยังมีบ้านตามโครงการเอื้ออาทรที่ยังก่อสร้างอยู่อีกประมาณ 40,000-50,000
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หน่วยสุดท้ายทยอยออกมาในปีนี้ และคาดว่าส่วนใหญ่มากกว่า 80% ของที่อยู่อาศัยในตลาดล่างดังกล่าวนี้จะเป็นประเภท
คอนโดมิเนียม
ส่วนตลาดระดับบนพบว่านักลงทุนรายย่อยที่เป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนจากเอเชียและยุโรป เริ่มกลับเข้ามา
ลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยอีกครั้งหลังจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง โดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมที่ราคายังต่ํากว่า
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ทําให้มีโครงการเปิดใหม่ออกสู่ตลาดเป็นจํานวนมาก จากโครงการที่ชะลอการเปิดตัวไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว
และโครงการของบริษัทรายใหญ่ที่มีแผนลงทุนในปี 2553 อีกจํานวนมาก ทําให้การแข่งขันในตลาดคอนโดมิเนียมจะรุนแรงขึ้น
และมีความเป็นไปได้ว่าโครงการระดับกลางจะมีสินค้าเกินความต้องการ ขณะที่สินค้าระดับบนจะเริ่มฟืน้ ตัว เพราะมีสนิ ค้า
เหลืออยู่นอ้ ย
สําหรับปัจจัยลบที่นอกเหนือไปจากเรื่องเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่จะเพิ่มสูงขึ้น
และทําให้กําลังซื้อลดลงบ้าง
เล็กน้อย ยังมีกรณีที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวมากขึ้นกับความเข้มงวดของกฎเกณฑ์ด้านมาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อ ม ทําให้
การพัฒนาโครงการและการก่อสร้างมีข้อจํากัดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้นและเป็นปัญหาเฉพาะนั้นอาจทําให้
ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้นในระยะยาว ทั้งนี้ ปัจจัยลบที่เป็นความเสี่ยงสูงสุดยังคงเป็นสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมือง
ด้านความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการพบว่า คอนโดมิเนียมระดับกลางโดยเฉพาะคอนโดฯในแนวรถไฟฟ้าปรับตัว
จากราคาตารางเมตรละ 4-5 หมื่นบาท มาเป็น 6-8 หมื่นบาทต่อตารางเมตร และในอนาคตอันใกล้ราคาคอนโดฯในแนวรถไฟฟ้า
เฉลี่ยจะไม่ต่ํากว่า 1 แสนบาท เพราะที่ดินในเมืองหายากขึ้นทุกวัน
เมื่อราคาต่อตารางเมตรของคอนโดมิเนียมจะขยับขึ้นเรือ่ ยๆ ตามต้นทุนที่ดินและค่าก่อสร้าง แม้ผู้ประกอบการจะ
พยายามแก้ปัญหาด้วยการดีไซน์ขนาดห้องให้ราคาต่อยูนิตไม่ขยับสูงขึ้นมากจนเกินนัก แต่ราคาก็ได้เพิ่มขึ้นจากระดับต้น 1 ล้าน
บาท ไปสู่ระดับปลาย 1 ล้านบาท จนถึงต้น 2 ล้านบาท บ้างแล้ว ทําให้พื้นที่ต่อห้องค่อยๆ ลดน้อยลงจาก 30 ตร.ม. เป็น 28 ตร.
ม. และเริ่มเห็นที่ 25 ตร.ม.กันบ้างแล้ว
ปี 2554 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีปัจจัยบวกและลบที่มีผลต่อการขยายตัวทัง้ อัตราดอกเบี้ย การเมือง การปรับขึ้นของ
ราคาน้ํามัน ค่าแรงที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับขึ้นเงินเดือนของภาครัฐเหล่านีล้ ้วนมีผลต่อกําลังซือ้ ที่อยูอ่ าศัยแทบทั้งสิ้น
โครงการบ้านจัดสรรโดยเฉพาะโครงการที่อยู่ใกล้กับโครงข่ายคมนาคมที่จะขยายออกสู่ชานเมืองกลับมาได้รับความ
นิยมมากขึ้น ผู้ซื้ออยูอ่ าศัยที่เป็นครอบครัวก็จะหันมาพิจารณาทาวน์เฮ้าส์ในระดับราคา 1-2 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาระดับเดียวกัน
กับคอนโดฯที่อยู่ในเมือง เนื่องจากคอนโดมิเนียมได้ชะลอตัวทั้งดีมานด์และซัพพลาย เนื่องจากมีอัตราการขยายตัวสูงมากในช่วง
2-3 ปีที่ผ่านมา น่าจะสามารถดูดซับกําลังซื้อไปได้มากแล้ว ดังนั้นจึงหมดหมดยุคที่โครงการขายหมดในเวลาอันรวดเร็ว
ทําเลที่มีศักยภาพทางการตลาดในปีนี้ เช่น ทําเลใกล้เคียงรถไฟฟ้าสายสีม่วง เนื่องจากเริ่มมีการก่อสร้างอย่างเป็น
รูปธรรม ขณะเดียวกันการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าเส้นทางอื่นๆ เริ่มมีความคืบหน้ามากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการได้เตรียมแผนการ
ลงทุนเพื่อรองรับโครงการรถไฟฟ้าไปล่วงหน้า
โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ยังคงมีศักยภาพพอที่จะพัฒนาในแนวสูงต่อไป ส่วนผู้ประกอบการราย
เล็กจะพัฒนาอาคารที่สูงไม่เกิน 8 ชั้น เพราะก่อสร้างได้ยากขึ้นจากกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของ
สถาบันการเงินและผู้ประกอบการรายเล็กเองจะทําตลาดยากขึ้นจากการที่ผู้ประกอบการรายใหญ่หันมาแข่งขันในตลาดระดับ
ล่างมากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายโครงการเปิดตัวใหม่ในหลายๆ โครงการเริ่มชะลอตัวลง และใช้ระยะเวลาในการปิดโครงการที่นาน
ขึ้นกว่าที่ผ่านมา
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกําลังซือ้ ก็คือ การปรับขึ้นของดอกเบี้ย ราคาน้ํามัน และปัญหาด้านแรงงานจะขาดแคลน
รวมถึงปัญหาด้านต้นทุนการก่อสร้าง หลังจากในช่วงปลายปี 2553 ที่ผ่านมา ราคาวัสดุก่อสร้างหลักได้ทยอยปรับขึ้นราคารอบ
ใหม่ ส่งผลให้การก่อสร้างบ้านลอตใหม่ หรือโครงการใหม่ที่จะทยอยเปิดขายในปี 2554 จะมีต้นทุนค่าก่อสร้างเพิม่ ขึ้น 5%
แต่สภาพการแข่งขันทีร่ ุนแรงมากขึ้นในตลาดส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับขึ้นราคาได้ทั้งหมดซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจซือ้ ชองผู้บริโภคได้ บางรายจึงเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านวิธีต่าง ๆ อาทิ ลดโปรโมชั่นของแถม
ปรับดีไซน์ลดพืน้ ที่ใช้สอยลงเล็กน้อย เพื่อให้สามารถตั้งราคาบ้านลอตใหม่ได้เท่าเดิม ฯลฯ
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ทางสังคมและวัฒนธรรม
รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล : วิเคราะห์ Lifestyle คน(คอนโด)เมือง(Marketeer/06/49) ช่วงโสดและช่วงเริ่มต้นชีวติ คู่ : หนุ่มโสดสาว
โสดหรือคู่แต่งงานที่ยังไม่มีลูก ทํางานในตัวเมืองและไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ คอนโดน่าจะเป็นตัวเลือกที่ได้รับความสนใจมากกว่าที่
อยู่อาศัยชานเมือง สําหรับการซื้อทีอ่ ยู่อาศัยแห่งแรกของเขาเพราะคนกลุ่มนี้ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการทํางานและกับเพื่อน เวลา
สําหรับการดูแลบ้านมีน้อย ไปทํางานเช้ากลับดึก ความสะดวก ความปลอดภัย ใกล้ที่ทํางาน แหล่งเที่ยว แหล่งช้อปปิ้ง จึงเป็น
จุดแข็งสําคัญของคอนโดที่เหนือกว่าบ้านเดี่ยวอย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับราคาคอนโดในเมืองมีระดับราคาให้เลือกหลากหลาย
ตามขนาดของห้องตั้งแต่ ล้านต้นๆ สําหรับห้องเล็กแบบสตูดิโอ จนถึงห้องที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อย พอจะอยู่เป็นครอบครัวเล็กๆ แบบ
คู่แต่งงานใหม่ได้อย่างสบาย ในราคาที่ใกล้เคียงกับบ้านเดี่ยวชานเมือง
ปัจจุบัน คนรับใช้ที่ไ ว้ใจได้ค่อนข้ างหายาก ขณะที่ความปลอดภั ยของบ้านเดี่ยวชานเมือ งที่ปิดไว้ไม่มีคนเฝ้าบ้าน
ในช่ว งกลางวัน ยังคงเป็นปัญหาให้ค นรุ่น ใหม่ไ ม่ค่ อ ยไว้ใจซื้อบ้านเดี่ยวชานเมือ ง ประกอบกับผู้บริโ ภคที่ต้อ งพึ่งบริการ รถ
สาธารณะ หากต้องเลิกงานดึก ความสะดวกและปลอดภัยในการกลับมาคอนโดในเมืองย่อมมีมากกว่าบ้านย่านชานเมืองมาก
นอกจากนี้ หนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่โสดในเชิงนิตินัย แต่โดยพฤตินัยแล้วจะอยู่กับแฟนหรือกิ๊ก ทั้งแบบมาอยู่ด้วยแบบไม่
ประจําและอยู่แบบเป็นครอบครัวแต่ไม่ผูกมัดและไม่ป ระกาศเป็นทางการให้ญาติผู้ใหญ่และเพื่อนๆ ที่ทํางานรับรู้ คนกลุ่มนี้
ปัจจุบันมีอยู่มาก คอนโดในเมืองที่ต่างคนต่างอยู่ เข้าห้องปิดประตูแล้วเพื่อนร่วมตึกแทบไม่เคยเห็นหน้ากันเว้นแต่ตอนอยู่ใน
ลิฟท์ (ซึ่งก็ไม่ค่อยคุยกันอีก) จึงเป็นที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับ Lifestyle ของคนกลุ่มนี้มากกว่าบ้านเดี่ยว อย่างน้อยเวลาที่มีญาติ
ผู้ใหญ่แวะมาเยี่ยมกว่าจะฝ่ายามและระบบรักษาความปลอดภัยขึ้นมาได้ก็ยังมีเวลาพอให้แฟนหลบไปอยู่ที่ Club House ของ
คอนโดและเก็บหลักฐานการไม่ได้อยู่คนเดียวได้ทันและสะดวกกว่าอยู่เป็นบ้านหรือทาวน์เฮ้าส์ ที่อาจมีเพื่ อนบ้านมองลอดรั้วเข้า
มาได้ง่าย
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนํามาสู่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นจะเห็นได้จาก
การซื้อที่อยู่อาศัยใกล้แหล่งคมนาคมต่างๆเช่นรถไฟฟ้า บ้างก็เน้นที่สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ซึ่งข้อมูลจากฝ่ายวิจัยและการตลาด
บริษัท เซ็นจูรี่ 21 เรียลตี้ แอนด์ แอฟฟิลิเอทส์ (ประเทศไทย) จํากัด ระบุว่า โครงการคอนโด มิเนียมเปิดใหม่ในปี 2552 ส่วน
ใหญ่จะอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าเป็นหลัก โดย 35% ของโครงการคอนโดฯ เปิดใหม่ตั้งอยู่ในย่านสุขุมวิท รองลงมาคือย่าน สีลม
สาทร 20% พระราม 17% ริมแม่น้ําเจ้าพระยา 12% ปทุมวัน 9% และลุมพินี 7% โดยมีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 120,000
บาทต่อตารางเมตร คอนโดฯ ในเขตกทม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่มีราคาสูง และกลุ่มราคาปานกลาง มีการเติบโตอย่าง
รวดเร็วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มเป้าหมายหลักยังคงเป็นกลุ่มคนรุ่น ใหม่ ที่มีไลฟ์สไตล์ทันสมัย รวมถึงกระแสนิยมใน
ปัจจุบัน แต่จากสภาวะทางด้านเศรษฐกิจ และการเมือ งทําให้ปริมาณความต้อ งการซื้อคอนโดมิเนียมลดลง ขณะเดียวกัน
ผู้ประกอบการบางส่วนก็มีการเลื่อนเปิดโครงการออกไป
คู่แข่งขันระดับองค์กร
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน) หรือ เอ.พี.
ปี 2552 เอ.พี.มีนโยบายทางการตลาดเน้นการจัดแคมเปญพิเศษควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนงานขาย
อย่างต่อเนื่อง โดยยังคงโฟกัสทําเลในการพัฒนาโครงการที่อยู่ใจกลางเมืองแวดล้อมด้วยรถไฟฟ้าเป็นสําคัญ เพื่อให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เน้นความสะดวกสบายในการเดินทาง ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ทําให้โครงการต่างๆ สามารถปิดการขายได้
สําหรับการพัฒนาโครงการใหม่มีแผนเปิดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่อีก 7 โครงการ เนื่องจากเชื่อว่ากําลังซื้อยังคงมี
อยู่ในตลาด ทําให้เอ.พี.มีสัดส่วนของรายได้จากสินค้าประเภทคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ โดยปี 2551 เอ.พี. มีสัดส่วนรายได้
จากสินค้าประเภทคอนโดมิเนียมคิดเป็น 46% ของรายได้รวม ในขณะที่ปี 2550 มีสัดส่วนจากคอนโดมิเนียมจํานวน 35%
ปี 2553 เอ.พี.มีนโยบายเปิดตัวโครงการอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาสินค้าและแบรนด์ใหม่ๆ ที่คลอบคลุมทุกความ
ต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการกําหนดแพคเกจราคาขายที่เหมาะสม ถือเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้เอ.พี.
มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
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กรุ ง "

ด้านการพัฒนาโครงการมีการเปิดใหม่ 3 โครงการ 2,300 ยูนิต มูลค่ารวม 9,600 ล้านบาท ขณะที่แบรนด์ "บ้านกลาง
มี ค ว ามต้ อ งการ จะเปิ ดโ คร งการ อี ก แต่ ยั งห าทํ า เลไ ม่ ไ ด้ เ นื่ อ งจากต้ อ งเป็ น ทํ า เล ที่ อ ยู่ ใน เมื อ ง

บริษัท แสนสิริ จากัด (มหาชน)
ปี 2552 แสนสิริปรับทิศยุทธศาสตร์ธุรกิจใหม่ ลดบทบาทบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด ในฐานะบริษัทลูกในการ
พัฒนา โครงการคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ "คอนโดวัน" และ "มายคอนโด" เป็นการทําธุรกิจมุ่งเน้นหน้าที่
งานเป็นโบรกเกอร์รับบริหารการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของโครงการซึ่งแต่เดิมนั้นพลัสเคยดําเนินธุรกิจนี้มา
ก่อนแต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาหลังจากที่พลัสหันมาบุกตลาดซิตี้คอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ "คอนโดวัน" และ
"มายคอนโด" ทําให้ต้องยกเลิกงานรับบริหารการขายโครงการคอนโดฯ ไปเพราะไปแข่งขันกับโครงการคอนโดฯที่พลัสพัฒนา
เอง
สําหรับเหตุผลที่ปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจในครั้งนี้ เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมา แสนสิริ (บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
ซึ่ง เป็ น บริ ษั ทแม่ มี ก ารเติ บโตค่ อ นข้ า งมากจากการขยายตลาดให้ ค รอบคลุ ม ทุ กเซ็ ก เมนต์ ข องบ้ า นทั้ ง คอนโดฯระดั บ บน
ระดับกลาง รวมถึงตลาดบ้านด้วย โดยมีพลัสเป็นหนึ่งในบริษัทลูกที่ทําตลาดบ้านกลางเมืองและคอนโดฯตามแนวรถไฟฟ้า โดย
ในขณะนั้นแสนสิริก็มีแผนที่จะนําบริษัทพลัสฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯด้ วย แต่ในปัจจุบันได้ยกเลิกแผนนําพลัสเข้า
ตลาดฯไปแล้ ว รวมถึงในปีนี้พ ลั ส ไม่มีการลงทุน ในโครงการคอนโดฯใหม่เพราะตลาดมีค วามเสี่ ย งจากภาวะเศรษฐกิจอั น
เนื่องมาจากปัญหาวิกฤติการเงินโลก เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายลงจึงได้ดึงในส่วนของการพัฒนาโครงการเข้าไปอยู่ภายใต้การดี
เวลอปของแสนสิ ริ แ ทนเพื่ อ รวมเป็ น ที ม เดี ย ว และวางตํ า แหน่ ง พลั ส ให้ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารอสั ง หาฯแบบครบวงจร
การรวมทีมดีเวลลอปของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกัน เหตุผลก็เพราะมองว่า แบรนด์ "แสนสิริ" มีความแข็งแกร่งกว่าจึง
ต้องการใช้แสนสิริเป็นแบรนด์นํา นอกจากนั้นเมื่อรวมทีมกันแล้วจะทําให้การทํางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อย่างเช่น ลดความ
ซ้ํ า ซ้ อ น ข อ ง ก า ร ทํ า ง า น ล ง ไ ด้ โ ด ย แ ส น สิ ริ จ ะ ยั ง ทํ า ค อ น โ ด มิ เ นี ย ม ร ะ ดั บ ก ล า ง ต า ม แ น ว ร ถ ไ ฟ ฟ้ า อ ยู่
ด้านแผนการพัฒนาโครงการใหม่ แสนสิริได้เปิดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ 5 โครงการ ใน 3 แบรนด์ ได้แก่ ควอท
โท บาย แสนสิริ, บลอกส์ 77 และ เดอะ เวอร์ติคัล
ปี 2553 แสนสิ ริมีแผนจะเพิ่มทุนจดทะเบีย นบริษัทอีกเท่าตัว เพื่อ ขยายพอร์ตลงทุนอสั งหาฯทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล หั วเมืองหลักในต่างจังหวัดและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมการตลาดรุกขยายโครงการที่อ ยู่ อาศั ย
คอนโดมิเนียมอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงจะพัฒนาและสานต่อแนวคิดการจับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมีแผนพัฒนาแนวคิด Innovative living
เพื่อสร้างสรรค์รูปแบบสินค้าใหม่ๆ สู่ตลาดที่อยู่อาศัย รวมทั้งเน้นขยายบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่
สิน ค้า ไปจนถึงบริการหลั งเข้าอยู่ อาศั ย เพื่อ กระจาย เทคโนโลยี ทันสมัย สู่ที่อ ยู่ อาศั ย โครงการต่างๆ ของกลุ่มแสนสิ ริร อบ
กรุงเทพฯ โดยจะเปิดโครงการคอนโดมิเนียมประมาณ 8 โครงการ รองรับความต้องการระดับกลางถึง ระดับพรีเมี่ยม ตอบ
รับไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยชีวิตในเมือง
ปี 2554 มีแผนพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม 11 โครงการ มูลค่ารวม 18,000-19,000 ล้านบาท แบ่งเป็น ราคาตั้งแต่
80,000 บาทต่อตารางเมตรขึ้นไป 7 โครงการ และราคาต่ํากว่า 80,000 บาทลงมา 4 โครงการ ส่วนทําเลที่สนใจลงทุนคือ สาทร,
สุ ขุ ม วิ ท , พหลโยธิ น , สาทร-ตากสิ น และแนวรถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว ง ปั จ จุ บั น มี ที่ ดิ น รอการพั ฒ นาแล้ ว 4-5 แปลง
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ปี 2552 ชาญอิสสระยังคงดําเนินการขายโครงการคอนโดมิเนียมที่ยังเหลือคงค้างมาจากปี 2551 จํานวน 3 โครงการ
ได้แก่ 1. ดิ อิสสระ ลาดพร้าว คอนโดมิเนียม มูลค่าโครงการ 2,600 ล้านบาท ขายไปได้แล้วกว่า 60% คาดว่าภายในอีก 1-2 ปี
คงสร้างเสร็จและปิดโครงการ 2.บ้านชาญทะเล ชะอําบ้านพักตากอากาศ ราคาตั้งแต่ 3-60 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 1,400
ล้านบาท มียอดขายแล้ว 70% 3.อิสสระ แอท ฟอร์ตี้ทู สุขุมวิท คอนโดมิเนียมจํานวน 69 ยูนิต มูลค่า 460 ล้านบาท มี
ยอดขายแล้ว 80%
ปี 2553 ชาญอิสสระวางเป้าหมายการเติบโตไว้ 10% ทั้งในส่วนของยอดขายและรายได้ แต่จะเน้นพัฒนาโครงการ
ใหม่ในแนวราบทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ จับตลาดระดับราคา 5-10 ล้านบาท มากกว่าโครงการคอนโดมิเนียมเพราะมี
อุปสรรคด้านการแข่งขันที่สูงมากกว่า 1-2 ปี ที่ผ่านมา อีกทั้งที่ดินยังหาซื้อได้ยากและมีราคาสูง โดยเฉพาะตามแนวรถไฟฟ้า
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และการก่อ สร้างโครงการก็มีค วามซับซ้อ นยุ่งยาก มีค วามเสี่ย งจากขั้น ตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารสู งค่ อ นข้ างมาก
ปัจจุบันการก่อสร้างห้องชุดเกิน 79 ยูนิต ก็ต้องจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ปี 2552 มีนโยบายลงทุนพัฒนาคอนโดมิเนียมเพิ่มเติม บริเวณเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสจํานวน 2 แห่ง มูลค่าประมาณ
3 พันล้านบาท นอกจากนี้ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการขายอีกจํานวน 4 โครงการ คือ 1.โครงการคอนโดมิเนียม โนเบิล รีวิว
บริเวณสถานีรถไฟฟ้าเอกมัย 2.โครงการคอนโดนิเนียมโนเบิล รีมิ๊ก บริเวณปากซอยสุขุมวิท 36 3.โครงการคอนโดมิเนียมโน
เบิล รีเฟลกซ์ บริเวณซอยอารีย์ 4.โครงการคอนโดมิเนียมโนเบิล โซโล บริเวณซอยทองหล่อ โดยโครงการต่างๆ ที่กล่าวมานี้จะ
รับรู้รายได้ต่อเนื่องไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี
ปี 2553 ยังคงมีการลงทุนพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทําเลที่มีดีมานด์อย่างแท้จริง มีการพัฒนาสินค้าที่
ตรงความต้องการ และมีราคาที่เหมาะสม ทําให้วางแผนที่จะพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส 3 โครงการ
ส่วนงบประมาณการจัดซื้อที่ดินในปี 2553 ใช้งบประมาณ 1,500 ล้านบาท เพื่อ ซื้อที่ดิน 3-4 แปลง ซึ่งใช้ไปแล้ว
จํานวน 700 ล้านบาท โดยที่ดินที่ซื้อทั้งหมดจะอยู่ติดกับแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส ระหว่างสถานีอารีย์ -สถานีเอกมัย และห่างจากตัว
โครงการไม่เกิน 200 เมตร เพราะเชื่อว่าสถานีรถไฟฟ้าตั้งแต่อารีย์ถึงเอกมัยยังเป็นกลุ่มลูกค้าของโนเบิล ประกอบกับ ลูกค้าส่วน
หนึ่งยังติดอยู่กับทําเลไม่ต้องการย้ายที่อยู่ไกลจากทําเลเดิม
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
พัฒนาโครงการเดอะรูม ดําเนินการโดยโดยในปี 2549 ได้วางแนวทางการลงทุนโครงการใหม่ในรูปแบบเดิม คือให้
ความสําคัญกับการลงทุนโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนีย ม ในสัดส่วนเท่าๆ กัน แม้ว่าแลนด์ฯจะยังไม่ชํานาญในการทํา
ตลาดคอนโดมิเนีย มก็ตาม แต่ก็ยังให้ความสําคั ญกับการลงทุนในรูปแบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อ ง โดยในปีนี้จะเปิดโครงการ
คอนโดมิเนียมอีก 2-4 แห่ง
โดยมีการปรับกลยุทธ์การลงทุนคอนโดมิเนียมใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ท่ามกลางกําลังซื้อ
ที่ถดถอย โดยมีแผนพัฒนาคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จพร้อมขาย ภายใต้แบรนด์ใหม่ที่เจาะกลุ่มลูกค้าในตลาดกลาง-ล่าง ที่มีราคา
ขายต่ํากว่า 35,000-60,000 บาทต่อตร.ม. แต่จะเปลี่ยนรูปแบบโครงการใหม่ และลงทุนพัฒนาโครงการในทําเลที่ห่างจากเขตใจ
กลางเมืองไม่ไกลมาก ซึ่งยังคงยึดติดกับแนวรถไฟฟ้าทั้งใต้ดินและบนดิน เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มีรายได้ต่ํา
กว่าฐานลูกค้าในแบรนด์ "The Bangkok" ที่มีราคาเฉลี่ย 35,000-60,000 บาทต่อตร.ม.
ปี 2552 แลนด์ฯมีนโยบายประคองตัวในรอดภายใต้วิกฤติเศรษฐกิจโลกเนื่อ งจากเศรษฐกิจที่ถดถอยทําให้กําลังซื้อ
และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง โดยเฉพาะกลุ่มคอนโดมีเนียมราคาแพง เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ทําให้กลุ่มเป้าหมายหลักที่
เป็นลูกค้าจากฮ่องกง สิงคโปร์ หายไป ซึ่งแลนด์ฯได้ลดงบการตลาดในส่วนต่างๆลง โดยเฉพาะการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ
ใหม่
ปี 2553 แลนด์ฯมีน โยบายพัฒนาโครงการคอนโดมิเนีย มใหม่เพิ่มจํานวน 4 โครงการ โดยในส่ วนของโครงกา
คอนโดมิเนียมนั้นจะมีการเปิดโครงการใหม่ที่หัวหิน 1 โครงการและอยู่ในกทม.ย่านสุขขุมวิท 3 โครงการ
ด้านแผนการตลาดเน้นการจัดงาน "L&H Showcase 2010" ต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยให้มีความถี่มากขึ้นกว่าเดิม ด้วยการทุ่มงบ
ฯด้านการตลาดกว่า 8 ล้านบาท สําหรับงานนี้โดยเฉพาะ โดยคาดหวังว่าอย่างน้อยน่าจะได้รับการตอบรับในระดับที่ดี
เป้าหมายของ "L&H Showcase" คือการเน้นไปที่การแนะนําโครงการพร้อมกับให้ข้อมูลต่อกลุ่มลูกค้าที่กําลังมองหา
ซื้อบ้านทุกทําเล ทุกระดับราคา ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดฯ เน้นการจัดงานที่ห้างเซ็นทรัล พลาซา และเซ็นทรัลเวิลด์
แหล่งรวมกลุ่มลูกค้าระดับกลางจนถึงระดับบนซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแลนด์ฯ ทั้งย่านใจกลางเมืองและในเมือง
นอกจากนี้ยังได้ปรับแผนการขายเดิมที่ใช้ กลยุทธ์การขายห้องชุดคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จก่อนขาย ทําให้แลนด์ฯ
ได้รับบทเรียนในการทําธุรกิจ เพราะกลยุทธ์ดังกล่าวต้องใช้เวลาค่อนข้างนานมาก ทําให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ทั้งจากการยื่น
ขอสิ่งแวดล้อมใช้เวลา 9 เดือน และกว่าจะก่อสร้างเสร็จเปิดขายได้ใช้เวลารวม 2 ปี ทําให้แลรนด์ต้องหันมาเปลี่ยนเป็นการขาย
โดยใช้ใบจองเช่นเดียวกับผู้ประกอบการรายอื่นๆในตลาดแทน
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ปี 2554 แลนด์ฯมีนโยบายพัฒนาโครงการใหม่รวม 18 โครงการ อยู่ในเขต กทม.และปริมณฑล 16 โครงการ และ
ต่างจังหวัด 2 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 14 โครงการ ทาวน์เฮ้าส์ 2 โครงการ คอนโดมิเนียม 2 โครงการ มูลค่าโครงการรวม
ทั้งสิ้น 41,820 ล้านบาท แบ่งสัดส่วนตามมูลค่าดังนี้ คือ บ้านเดี่ยว 67%, ทาวน์เฮาส์ 7% และคอนโดมิเนียม 26%
ในช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไปแลนด์ฯจะต้องทําการทบทวนปัจจัยด้านต้นทุน ต่างๆ ว่าจําเป็นต้องปรับขึ้นราคาขายบ้านหรือไม่
โดยหากปรับขึ้นก็คงจะปรับในช่วง 3-5% ซึ่งจะต้องพิจารณาดีมานด์และซัพพลายประกอบไปด้วย โดยจะพิจารณาเป็น
Segment แต่ขณะนี้ต้นทุนของแลนด์ฯยังอยู่ในระดับที่พอรับได้

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ปี 2552 ควอลิตี้ เฮ้าส์ มีนโยบายออกแบรนด์ระดับซูเปอร์ไฮเอนด์ขึ้ นอีกหนึ่งแบรนด์ภายใต้แบรนด "Q" ซึ่งมีทั้งบ้าน
เดียวและคอนโดมิเนียม จับกลุ่มเป้าหมายเจ้าของเช่นธุรกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก เช่น ธุรกิจส่งออกอาหาร
พืชผลการเกษตร เช่น ข้าว อัญมณี และมีความต้องการอยู่อาศัยขนาดใหญ่ขึ้นกว่าที่เคยอยู่ เพราะครอบครัวมีข นาดใหญ่ขึ้น
ปี 2553 ควอลิตี้ เฮ้าส์ มีนโยบายออกแบรนด์ "เดอะ ทรัสต์" (The Trust) ในการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด
ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม สําหรับการพัฒนาสินค้าในระดับต่ํากว่า 3 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่บริษัทจับกลุ่มเป้าหมาย
ระดับกลางลงไป ด้วยการจัดตั้งบริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จํากัด ที่ถือหุ้น 100% โดยบริษัท คาซ่า วิลล์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทใน
เครือ
จุดขายของแบรนด์เดอะทรัสต์ จะเน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลัก แม้ว่าจะมีการนําระบบการผลิตที่เป็นพรีแฟบมาใช้เป็นส่วนประกอบ
ด้วย ในกลยุทธ์ส่วนการขายจะเป็นการขายก่อนสร้าง โดยมีการร่วมกับสถาบันการเงินในการให้สินเชื่อ
สําหรับคอนโดมิเนียม ภายใต้แบรนด์ เดอะ ทรัสต์ เรสซิเด้นซ์ มีด้วยกัน 3 โครงการ คือ รนด์ เดอะ ทรัสต์ เรสซิเด้นซ์ นวลจันทร์
ราคาขาย 1.2 ล้านบาท ความสูง 8 ชั้น จํานวน 5 อาคาร รวม 1,100 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 1,300 ล้านบาท โครงการเดอะ ทรัสต์
เรสซิเด้นซ์ ปิ่นเกล้า ราคาขาย 1.5 ล้านบาท ความสูง 30 ชั้น บนพื้นที่ 6 ไร่ รวม 1,439 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 2,159 ล้านบาท
และเดอะ ทรัสต์ เรสซิเด้นซ์ งามวงศ์วาน ราคาขาย 1.2 ล้านบาท จํานวน 1,100 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 1,320 ล้านบาท
ปี 2554 กําหนดแนวทางในการทําตลาดคอนโดมิเนียมระดับกลางอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกํามีแผนที่จะเติมเต็มความต้องการของ
ลูกค้าให้ชัดเจนมากขึ้น โดยมุ่งไปที่กลุ่มคนวัยทํางานที่ต้องการการเดินทางที่สะดวกสบายใกล้รถไฟฟ้า
ขณะเดียวกันได้วางแผนที่จะขยายส่วนแบ่งสู่ตลาดคอนโดฯในพื้นที่ต่างจัง หวัด ทั้งนี้ตัดสินใจที่เข้าไปลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่
เนื่องจากมีศักยภาพทั้งในด้านการท่อ งเที่ย ว สถานศึกษา และศูน ย์ร วมธุร กิจมากมาย จึงทําให้มีกําลังซื้อ จากกลุ่มลูกค้าที่
หลากหลาย ทั้งนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ นักลงทุน รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เอง
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) หรือ MJD เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นพัฒนาที่ดินเพื่อการ
อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ โดยเน้นพัฒนาโครงการที่มีจุดขายที่แตกต่างและชัดเจน มุ่งเน้นการนํา เสนอ
นวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆในการเพิ่มคุณค่าของโครงการ
โดยเมื่อภาวะตลาดเปลี่ยนไปมีการเข้ามาของดีเวลลอปเปอร์รายใหม่ๆจากต่างประเทศ จึงทําให้เมเจอร์ฯ ต้องปรับตัว
เองเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาดที่มีประสบการณ์ลงทุนและโนว์ฮาวในการพัฒนาโครงการจากต่างประเทศ อีกทั้ งต้องเร่ง
สร้ า งแบรนด์ เ พื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ ลู ก ค้ า ชาวต่ า งชาติ กํ า ลั ง ซื้ อ สํ า คั ญ ที่ ผ ลั ก ตลาดนี้ ใ ห้ เ ติ บ โตได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ดังนั้นในปี 2551 เมเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ร่วมทุนกับ บริษัท เอไอจี โกลบอล เรียลเอสเตท เอเชีย เอสแอล (AIG)
หนึ่งในกลุ่ม เอไอจี อินเวสต์เมนต์ จัดตั้งบริษัท เอ็มเจเอไอ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (MJAI) เพื่อพัฒนาโครงการ “รอย์ซ ไพรเวท
เรสซิเดนท์ส” ในซอยสุขุมวิท31 ซึ่งเป็นโครงการคอนโดฯ High rice ในสไตล์รอยัล วิคทอเรียน คอนเทมโพรารี่ ภายใต้คอน
เซ็ปต์การพัฒนาโครงการระดับ Super luxuriour โครงการแรกของทําเลสุ ขุมวิท กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ซื้อระดับ AAA+ ทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงสุด และสภาพแวดล้อมที่ดีในการอยู่อาศัย
กลุ่ มเอไอจีจะช่ว ยเสริม ความแข็ งแกร่งแก่ เมเจอร์ ฯในด้านของฐานเงิน ทุ น โนว์ฮ าว และการทํา ตลาดในระดั บ
นานาชาติ อาศัยจุดแข็งของพันธมิตรที่มีประสบการณ์ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์หลายรูปแบบมาแล้วทั่วโลก
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ส่วนโครงการที่เป็นการลงทุนด้วยตนเองนั้น มีแผนการลงทุนของเมเจอร์เองในครึ่งปีแรกจะมีโ ครงการใหม่อีก 2
โครงการอยู่ในเมืองท่องเที่ยว ได้แก่ โครงการ "มาราเกซ หัวหิน เรสซิเดนเชส" ติดหาดหัวหิน เป็นคอนโดฯ ระดับซูเปอร์ลักชัวรี
ราคาขาย 1.3-1.4 แสนบาทต่อตารางเมตรบนพื้นที่ 10 ไร่ มูลค่าโครงการรวม 3,000 ล้านบาท และโครงการคอนโดฯที่ชายหาด
พัทยาบนพื้นที่ 10 ไร่ ราคาขาย 1.2 แสนบาทต่อตารางเมตร มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าโครงการรวม 3
อาคารประมาณ 10,000 ล้านบาท
นอกจากนี้เมเจอร์ฯยังได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ จํากัด เพื่อ
รองรับการลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว ซึ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าคอนโดมิเนียมระดับพรี
เมี่ยมกับธุรกิจโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว เป็นธุรกิจที่ไปด้วยกันได้ โดยที่ถ้าที่ดินแปลงไหนสามารถพัฒนาในเชิงธุรกิจได้ทั้งคอนโด
ฯและโรงแรมก็จะพัฒนาทั้งสองส่วนไปพร้อมกันในโครงการเดียวกัน
ถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจ และการเมืองจะอยู่ในภาวะผันผวน ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับยอดขายของเมเจอร์ฯ เพราะ
โครงการของเมเจอร์ฯเป็นสินค้าระดับไฮเอนด์ ซึ่งมุ่งขายให้กับลูกค้าที่มีกําลังซื้อสูง
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ มีโครงการคอนโดมิเนียมระดับหรูที่อยู่ระหว่างการดําเนินการทั้งหมด 11 โครงการ มูลค่า
รวม 22,500 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการฟูลเลอตัน สุขุมวิท, โครงการวอเตอร์มาร์ค เจ้าพระยาริเวอร์ ทาวเวอร์เอ และทาว
เวอร์บี, โครงการแมนฮัตตัน ชิดลม, โครงการวินด์ สุขุมวิท 31 (ซอยประสานมิตร), โครงการวินด์ รัชโยธิน , โครงการอกัสตัน
สุขุมวิท 22, โครงการมิคโคนอส หัวหิน, โครงการมาราเกช หัวหิน เรสซิเดนเซส, โครงการรีเฟล็คชั่น จอมเทียน บีช พัทยา และ
โครงการรอยซ์ ไพรเวท เรซิเดนซิซ โดยแต่ละโครงการสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่เป็นนักธุรกิจ คนทํางานรุ่นใหม่
ที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตอิสระ ท่ามกลางแหล่งอํานวยความสะดวก
ปี 2552 เมเจอร์ฯมีนโยบายเน้นการเปิดโครงการที่อยู่อาศัยในรูปแบบคอนโดมิเนียมระดับพรี เมี่ยม เนื่องจากยังมี
ความต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะลูกค้าต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย ในขณะที่การพัฒนาโครงการในต่างจังหวัด จะ
มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการในเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ เช่น หัวหิน และพัทยา เนื่องจากมีความต้องการที่พักตากอากาศ
และกําลังซื้อสูงตามจํานวนนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
โดยได้ปรับแผนการขายให้สอดรับกําลังซื้อคนไทยมากขึ้น ปัจจุบันลูกค้ากว่า 60-70% เป็นคนไทย ส่วนต่างชาติมี
สัดส่วน 30% เท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากกําลังซื้อของลูกค้าต่างชาติที่หดตัวเนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา
ปี 2553 เมเจอร์ฯวางเป้าหมายการพัฒนาโครงการมีมูลค่าโครงการไม่ต่ํากว่าปีละ 10,000 ล้านบาท เพื่อให้สอดรับ
กับทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ฟื้นตัว และความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมยังมีสูง โดยเฉพาะที่อยู่ตามแนว
เส้นทางรถไฟฟ้าในระยะไม่เกิน 1 กิโลเมตร โดยเฉพาะตลาดระดับบนที่มีสัดส่วนอยู่ในตลาดประมาณ 10-15% ยังถือว่ามีผู้เล่น
น้อยราย จึงถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพ และปัจจุบันไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป คนหันมาอยู่คอนโดมิเนียมมากขึ้น อีก
ทั้งผู้บริโภคต้องการที่จะเข้ามาอาศัยอยู่ในเมือง และอาศัยอยู่ในสถานที่มีระบบรักษาความปลอดภัยและสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่างๆที่ดี
อย่างไรก็ดีผลกระทบความรุนแรงทางด้านการเมืองในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. ที่ผ่านมา ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าชะลอการ
ตัดสินใจซื้อออกไป โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่แชร์สัดส่วนลูกค้าในตลาดไฮเอนด์ในประเทศกว่า 50%
ซึ่งกลุ่มลูกค้าต่างชาติดังกล่าวหลังจากที่เกิดปัญหาทางการเมืองขึ้นได้มีการยกเลิกและชะลอการเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทย รวมถึงกลุ่มนักลงทุนต่างชาติที่ชะลอการเดินทางออกไปทําให้กลุ่มลูกค้าดังกล่าวหายไป อย่างไรก็ตามผลกระทบ
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในระยะสั้นเท่านั้น เนื่องจากกลุ่มลูกค้าต่างชาติส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมนั้นจะอาศัยอยู่ในประเทศ
เช่น กลุ่มที่แต่งงานกันผู้หญิงไทย กลุ่มที่เข้ามาทํางานในประเทศไทย หรือทําธุรกิจอยู่ในประเทศไทยแล้ว
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้ นดังกล่าวบริษัทได้มีการปรับแผนการพัฒนาสินค้าใหม่ โดยจะพัฒนาสินค้าในกลุ่ ม
ตลาด A- ถึง B+ ซึ่งมีกําลังซื้ออยู่ที่ 2-5 ล้านบาท จากเดิมที่เน้นพัฒนาคอนโดฯ ในตลาดระดับ A ถึง A+ ขึ้นไปถึง ซูเปอร์ลักชัว
รี่ เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าให้กว้างมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทยั งมีแผนการขยายไลน์เข้าสู่ธุรกิจเช่า ทั้งในส่วนของโรงแรม
อพาร์ทเมนต์ ออฟฟิศเช่า ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ระยะยาว และยังเป็นการกระจายความเสี่ยงขององค์กรด้วย
ตลาดคอนโดมิเนี ย มระดับ 2-3 ล้ านบาทนั้ น เป็ น กลุ่ ม ที่มีลู ก ค้ าใหญ่ที่สุ ด และมี ค วามต้อ งการที่แ ท้จริง จํานวนมาก
โดยเฉพาะความต้องการคอนโดฯในแนวรถไฟฟ้า เพราะกลุ่มลูกค้าโดยมากจะทํางานในย่านใจกลางเมืองหรือเขต CBD
แหล่งรวมธุรกิจทําให้ต้องการเดินทางเข้าเมืองหรือแหล่งงานได้สะดวกและรวดเร็ว
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อย่างไรก็ดีเมเจอร์ฯก็ยังไม่ได้ละทิ้งกลุ่มเป้าหมายเดิมของตนเองไป โดยมีแผนที่จะเปิดตั วคอนโดฯระดับซูเปอร์ลัก
เซอรี่ภายใต้คอนเซ็ปต์ใหม่ในทําเลทองหล่อบนที่ดินประมาณ 300 ตร.ว. พัฒนาเป็นคอนโดฯโลว์ไรส์ทั้งโครงการมีจํานวนเพียง
10 ยูนิต พื้นที่ใช้สอยเริ่มตั้งแต่ 200-300 ตร.ม. ราคาขายต่อตารางเมตรเริ่มต้นที่ 1.5 แสนบาท มูลค่าโครงการประมาณ 300
ล้านบาท โดยมีบริษัทลูกบริษัท เมเจอร์ เรียลลิตี้ จํากัด (MJR) เป็นผู้พัฒนาโครงการ คาดว่าจะเปิดตัวได้อย่างเป็นทางการในปี
2554
โครงการนี้ถือ เป็น ไพลอตโปรเจ็กต์ของกลุ่ มเมเจอร์ฯที่จะทําออกมาทดลองตลาดในเซ็กเมนต์ใหม่ หากประสบ
ความสําเร็จจะเป็นรูปแบบโครงการที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปยังโปรเจ็กต์ใหม่ ๆ ในอนาคต
ด้านแผนการตลาดมุ่งการทําตลาดแบบไดเร็กต์มาร์เก็ตติ้ง พร้อมกับการจัดโรดโชว์ไปตามห้างสรรพสินค้า และยังมี
การจัดโปรโมชันกระตุ้นยอดขายด้วย อาทิ การลดหย่อนภาษี , การการันตีผลตอบแทนการลงทุนในโครงการ Aguston ที่ 14%
ใน 2 ปี ส่วนราคาพรีเซลล์ก็จะเป็นราคาที่เหมาะสม เพื่อดึงดูดลูกค้าระยะแรกด้วย
ในส่วนเป้าหมายยอดขายในปีนี้วางไว้ว่าไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา พร้อมกับพยายามรักษาอัตรากําไรขั้นต้น (Gross
Profit Margin) ที่ประมาณ 30%
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)
พฤกษามีแบรนด์คอนโดมิเนียมในการดําเนินงานอยู่ 4 แบรนด์ ประกอบด้วย
1.ไอวี่ ใช้กับคอนโดราคา 1.4-5.0 ล้านบาท
2.เดอะ ซี้ด ราคา 8 แสนบาท-1.4 ล้านบาท
3.ซิตี้ วิลล์ ราคา 5-8 แสนบาท
4.เดอะ ทรี ราคา 1.0-1.5 ล้านบาท
ซึ่งในปี 2550 ได้วางนโยบายที่จะออกมาทําตลาดครบ 4 แบรนด์ ได้แก่ ซิตี้ วิลล์ คอนโด ราคาขาย ตร.ม.ละ 2 หมื่น
กว่าบาท หรือยูนิตละ 5-7 แสนบาท แบรนด์ไอวี่ ราคาขาย ตร.ม.ละ 5-6 หมื่นบาท ราคาเริ่มต้นยูนิตละ 1.58 ล้าน
บาท เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม ปี 2550
และในไตรมาส 4 จะเปิดตัวคอนโด มิเนียมแบรนด์ใหม่ เดอะทรี ขนาด 30 ตร.ม. ราคาขาย 3.3 หมื่นบาทต่อ ตร.ม.
ซึ่งคอนโดมิเนียมทั้ง 3 แบรนด์จะจับกลุ่มลูกค้าระดับกลาง-ล่าง
ปี 2552 พฤกษามีนโยบายขยายฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสู่โครงการคอนโดมิเนียมระดับบน หรือมีราคาขายประมาณ
3 ล้านบาทขึ้นไป เนื่องจากมองว่าตลาดดังกล่าวยังมีศักยภาพในการเติบโตสูง จึงวางแผนจะพัฒนาอย่างต่อเ นื่อง หลังจาก
ประสบความสําเร็จจากการเปิดตัวโครงการไอวี่ ทองหล่อ ไปก่อนหน้านี้ ตั้งเป้าเปิดตัวให้ได้ปีละ 2-3 โครงการ
ปี 2553 พฤกษามีนโยบายเปิดตัวโครงการใหม่ประมาณ 16 โครงการ โดยเซ็กเมนต์หลักที่ให้ความสําคัญ ได้แก่
กลุ่มระดับราคา 1-2 ล้านบาท, 2-3 ล้านบาท และ 3-5 ล้านบาท ซึ่งเป็นฐานตลาดที่มีความต้องการคอนโดฯสูงถึง 70% ของ
ตลาดรวม
นอกจากนี้พฤกษายังมีแผนที่จะเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมที่ไ ด้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีต ามโครงการ
ส่งเสริมการลงทุนที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง หรือบ้านบีโอไอ ขายในราคาเริ่มต้นที่ 8 แสนบาท
สําหรับห้องขนาด 28 ตร.ม. รวม 10 โครงการ
การเปิดตัวคอนโดมิเนียมบีโอไอในเขตเมือง เป็นนโยบายของพฤกษาที่ต้องการขยายที่อยู่อาศัยเซ็กเมนต์ใหม่ใน
เมือง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค และการทําตลาดด้วยแบรนด์ใหม่ๆ เพิ่มเติมอีก จากปัจจุบันที่มีแ บรนด์ในการทําตลาด
คอนโดมิเนียม 2 แบรนด์หลัก คือ ไอวี่ คอนโดมิเนียม และเดอะ ซีด คอนโดมิเนียม
พฤกษาคาดว่าคอนโดมิเนีย มในราคาดังกล่าวจะได้รับการตอบรับเป็นอย่ างดี เพราะอยู่ ในพื้นที่เขตเมือ ง ราคา
สมเหตุสมผล ผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในเขตเมืองสามารถซื้อได้ เช่นเดียวกับที่ได้เปิดตัวคอนโดมิเนียมบีโอไอ จําหน่ายราคา 8
แสนบาท ย่านวัดลาดพร้าว จํานวน 300 ยูนิต ซึ่งที่ผ่านมาสามารถจําหน่ายได้หมดแล้ว
ปี 2554 พฤกษายังคงเน้นโครงการคอนโดมิเนียมจับกลุ่มลูกค้าระดับกลาง และพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น ครอบคลุมทุกทําเลทั่ วเขตกรุงเทพฯ จํานวน 6 โครงการเน้นทําเลในเมือง สุขุมวิท , รัชดภิเษก เป็นต้นระดับราคา
ขายเริ่ม 6 หมื่นบาทถึง 1 แสนบาท/ตร.ม.
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บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
ปี 2553 เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ มีเป้าหมายหลักจะเจาะตลาดผู้มีรายได้ระดับล่างถึงกลุ่มผู้มีรายได้ระดับ ปานกลางที่
ต้องการที่อยู่อาศัยระดับราคา 5 แสน-6 ล้านบาท โดยได้เปิดตัวคอนโดมิเนียมแบรนด์ใหม่ภายใต้ชื่อเดอะ แคช จํานวน 2
โครงการ ในทําเลรังสิตและแจ้งวัฒนะ เพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีกําลังซื้อบ้านเดี่ยว แต่มีแหล่งงานอยู่ในทําเล
นั้น ๆ จากก่อนหน้านี้ได้เปิดตัวโครงการแรกย่านรังสิต คลอง 2 มีขนาดพื้นที่ใช้สอย 28 ตร.ม. ราคาขายเริ่มต้นที่ 5-6 แสนบาท/
ยูนิต จํานวน 8 อาคาร
โดยเสนา ดีเวลลอปเม้นท์ วางตําแหน่งทางการตลาดให้แบรนด์ “เดอะ แคช” เป็นโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ทั้งโครงการ จับตลาดคอนโดฯโซนรอบนอกโดยเฉพาะ ส่วนแบรนด์ "เดอะ นิช" จะ
เป็นโปรดักต์ที่ตอบสนองคนรุ่นใหม่ทชี่ อบชีวิตในเมือง และแบรนด์ “เดอะ คิทท์” มุ่งจับกลุ่ม Gen X ที่มีอายุ 25-30 ปี มีไลฟ์
สไตล์สบายๆ มีรายได้ 10,000-30,000 บาทต่อเดือน
บริษัท อารียา พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)
ปี 2552 อารียา พร็อพเพอร์ตี้ มีนโยบายดําเนินงานแบบประคองตัว แม้รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
อสังหาฯ แต่ผู้บริหารอารียาก็ยังมีความกังวลอยู่ ดังนั้นจึงมีการพัฒนาคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ “เอ สเปซ” 2 โครงการคือ เอ
สเปซ เพลย์ สุทธิสาร ขนาด 485 ยูนิต และเอ สเปซ เคลียร์ อโศก-รัชดาฯ ขนาด 488 ยูนิต
ปี 2553 อารียา พร็อพเพอร์ตี้ ยังคงเน้นการพัฒนาแบรนด์ เอ สเปซ ต่อไป โดยมีสัดส่วนรายได้จากคอนโดมิเนียมคิด
เป็น 65% ทาวน์เฮ้าส์ 35% อย่างไรก็ดีในอนาคตมีโครงการออกแบรนด์คอนโดมิเนียมใหม่อีก 1 แบรนดื เพื่อรองรับกําลังซื้อใน
ส่วนที่เอ สเปซ ยังเข้าไปไม่ถึง
บริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน)
ปี 2554 ได้เตรียมความพร้อมบุกตลาดในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น โดยด้านการตลาด ได้เน้นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารไป
ยังผู้บริโภคมากขึ้น โดยการใช้ New Media เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ด้วยช่องทาง Social Network Marketing รวมไปถึง
การพัฒนาและปรับปรุง Website ของให้มีความโดดเด่นทันสมัยมากขึ้นอีกด้วย
ส่วนกลยุทธ์ด้านการดําเนินงานได้มีการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับความต้องการได้กว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น รวมถึงการสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยคงแนวคิดส่งเสริมการสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ ของคนรุ่นใหม่
เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์ คือสิ่งที่สร้างความแตกต่างและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่
พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
ปี 2553 เพอร์เฟคมีแผนโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ใหม่ "ยูนิลอฟ" ราคา 1 ล้านบาทต้นๆ เน้นทําเลที่อยู่
ใกล้กับสถานศึกษาโดยเฉพาะ จํานวน 3 โครงการ ในทําเลหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัย
เอแบค ส่วนคอนโดมิเนียม "ไอ คอนโด (iCondo)" สไตล์ Modern Loft ทุก Unit ออกแบบด้วยแนวคิด Maximizing Space เน้น
การจัดพื้นที่ส่วนกลางเปิดโล่งมีพื้นที่สีเขีย วกว่า 60% โดยได้เปิด 3 โครงการคือ งามวงศ์วาน (เลียบทางด่วนบางโคล่ -แจ้ง
วัฒนะ) , สุขุมวิท 103 (ลาซาล) และสุขาภิบาล 2 ถนนเสรีไทย
ปี 2554 มีน โยบายปรับสิ น ค้ าให้ ร องรับในทุกระดับราคาตั้งแต่ค อนโดมิเนีย มราคา 1-5 ล้านบาท โดยได้ เปิด
คอนโดมิเนียม "ไอ คอนโด" จํานวน 2 โครงการ ทําเลย่านเกษตร- นวมินทร์และสุขุมวิท 103 ราคาฉลี่ยตารางเมตรละ 33,900 –
36,900 บาท และคอนโดมิเนียมแบรนด์ใหม่อีก 2 โครงการ ที่สุทธิสาร และพระราม 4 ในระดับราคาเฉลี่ยตารางเมตรละ 60,000
บาท ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ของคอนโดมิเนียมที่เพอร์เฟคยังไม่เคยทําโครงการในตลาดระดับดังกล่าวมาก่อน
นอกจากนี้ยังมีธุรกิจ "หอพักนักศึกษา" ในแบรนด์ใหม่ "ยูนิลอฟท์" จํานวน 3 โครงการ 2,500 ยูนิต มูลค่าโครงการ
1,500 ล้านบาท ในทําเลใกล้ ม.เชียงใหม่ 500 ยูนิต , ม.มหิดล 1,000 ยูนิต และ ม.อัสสัมชัญ 1,000 ยูนิต
ยูนิลอฟท์เป็นอพาร์ตเมนต์เจาะกลุ่มนักศึกษาเข้าพักโดยเฉพาะ โดยจะมีห้องพักขนาดเท่ากันคือ 33 ตารางเมตร และ
กั้นห้องนอนเป็นสัดส่วน จุดเด่นคือเป็นอพาร์ตเมนต์ที่ออกแบบมาเพื่อนักศึกษาโดยเฉพาะ จึงมีสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับ
ความต้องการครบ อาทิ จุดบริการถ่ายเอกสาร จัดทํารายงาน รับส่งไปรษณีย์ ห้องฟิตเนส ฯลฯ คิดค่าเช่า 3,500 บาท/คน/เดือน
(1 ห้อง ต้องอยู่ 2 คน) หรือห้องละ 7,000 บาท มั่นใจว่าจะมีผลตอบรับที่ดี เนื่องจากผลสํารวจพบว่า ภายใต้ค่าเช่าที่ตั้งไว้กับ สิ่ง
อํานวยความสะดวกที่ให้ ผู้ปกครอง นักศึกษายินดีจ่าย
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ทําให้ปัจจุบันเพอร์ฟเคมีโครงการคอนโดมิเนียม 3 แบรนด์ ได้แก่
-เมโทร สกาย : โครงการคอนโดมิเนียมที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการพักอาศัยอยู่ในโครงการที่ตั้งอยู่
บนทําเลใจกลางเมือง ใกล้รถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดิน โดยมีระดับราคาอยู่ที่ 2.0-5.0 ล้านบาท
-เมโทร พาร์ค : โครงการคอนโดมิเนียม Low rise ระดับ 8 ชั้น ที่สามารถเดินทางได้สะดวกด้วยรถไฟฟ้า ในรูปแบบ
คอนโดกลางสวน ในระดับราคา 1.2-3.0 ล้านบาท เน้นการขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าที่ทํางานหรืออาศัยอยู่ในเมือง
-ไอ คอนโด : โครงการคอนโดมิเนียม Low Rise ระดับ 8 ชั้น โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการ
คอนโดมิเนียมใกล้ที่ทํางาน แหล่งชุมชน ที่สามารถเดินทางสะดวก ระดับราคา 1.0 ‟ 2.0 ล้านบาท
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ภาคผนวก (ง)
ลุมพินีคอนโดทาวน์ บางแค
แผนภาพภาคผนวก ง ที่ 1 ลุมพินีคอนโดทาวน์ บางแค

ที่มา : www.lpn.co.th
 ที่ตั้ง : ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160
 ลักษณะอาคาร : อาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น จํานวน 4 อาคาร
 รูปแบบ : แบบ 1 ห้องนอน ขนาด 26.00 - 36.50 ตร.ม.
ผลิตภัณฑ์ New L.P.N. Design
ทาเล ใกล้จุด MRT สายสีน้ําเงิน (ในอนาคต) สะดวกต่อการเดินทางไปสถานที่สําคัญต่างๆ ดังนี้
- สถานศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยสยาม
- สถานพยาบาล เช่น โรงพยาบาลเกษมราฎร์
- ห้างสรรพสินค้า เช่น TESCO Lotus, IT CITY, The Mall, FUTURE PARK
ชุมชนน่าอยู่ ดูแลชุมชนน่าอยู่ หลังเข้าอยู่อาศัย โดย บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จํากัด
ระบบโครงข่ายคมนาคม
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน ตามแผนงานในอนาคต
- ส่วนต่อขยาย BTS ตากสิน-บางหว้า ตามแผนงานในอนาคต
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ภาพโดยรวมโครงการ
แผนภาพภาคผนวก ง ที่ 2 ลุมพินีคอนโดทาวน์ บางแค

ที่มา : www.lpn.co.th
แผนภาพภาคผนวก ง ที่ 3 แผนที่ลมุ พินีคอนโดทาวน์ บางแค

ที่มา : www.lpn.co.th
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รายละเอียดโครงการ
ประเภท
จานวนชั้น
พื้นที่
ที่ตั้ง-ทาเล
สถานะ
สร้างเสร็จ
เริ่มก่อสร้าง

:
:
:
:
:
:
:

อาคารชุดพักอาศัย
8 ชั้น 4 อาคาร
ประมาณ 7 ไร่
กรุงเทพ ตอนตะวันตก
คอนโดพร้อมอยู่
พฤศจิกายน 2553
กุมภาพันธ์ 2553

แผนภาพภาคผนวก ง ที่ 4 ลุมพินีคอนโดทาวน์บางแคห้องตัวอย่าง แบบ 1 ห้องนอน ขนาด 26 ตร.ม.

ที่มา : www.lpn.co.th
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แผนภาพภาคผนวก ง ที่ 5 ลุมพินีคอนโดทาวน์บางแคห้องตัวอย่าง แบบ 1 ห้องนอน ขนาด 30 ตร.ม.

ที่มา : www.lpn.co.th
ตารางภาคผนวก ง ที่ 1 ราคาขายลุมพินีคอนดดทาวน์ บางแค
ลุมพินี
จานวนหน่วย
คอนโดทาวน์ บางแค
ที่เปิดขาย
ขนาด 26 ตร.ม.
524
ขนาด 26.5 ตร.ม.
50
ขนาด 27 ตร.ม.
25
ขนาด 29 ตร.ม.
42
ขนาด 30 ตร.ม.
112
ขนาด 30.5 ตร.ม.
32
ขนาด 36.5 ตร.ม.
6
ที่มา : www.lpn.co.th และสอบถามพนักงานขายสํานักงานใหญ่

ราคา(บาท)
810,000
968,000
1,000,000
1,063,000
1,077,000
1,100,000
1,391,000

ผลกระทบหลังจากสถานการณ์น้าท่วมครั้งใหญ่ปี 2554
จากการลงหาข้อมูลในพื้นที่จริงในวันที่ 28/12/2554 ที่สํานักงานขายลุมพินีคอนโดทาวน์บางแคพบว่ามีการขายได้
มากขึ้น จากก่อนหน้านี้มียอดห้องที่ยงั ไม่ขายประมาณ 60 ห้องแต่หลังจากเหตุการณ์น้ําท่วมมีคนมาซื้อมากขึ้น จนปัจจุบันมี
ยอดห้องที่ยังขายไม่หมดเพียงแค่ 3.14%
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ภาคผนวก (จ)
บางแคซิตี้คอนโดมิเนียม
แผนภาพภาคผนวก จ ที่ 1 บางแคซิตี้ คอนโดมิเนียม

ที่มา: www.bangkaecity.com
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2

1

หมายเลข 1 คือ ลุมพินีคอนโดทาวน์บางแค
หมายเลข 2 คือ บางแคซิตี้คอนโด
บางแคซิตี้ คอนโด ตั้งแต่ต้นปี 2553
แผนภาพภาคผนวก จ ที่ 2 บางแคซิตี้ คอนโดมิเนียม
ที่มา: www.bangkaecity.com
ตารางภาคผนวก จ ที่ 1 ราคาขายบางแคซิตี้ คอนโด
ชั้น
Floor
5
6
7
8
ที่มา: www.bangkaecity.com

พื้นที่
ตรม.
24.50
24.50
24.50
24.50

ราคา (บาท)
750,000
760,000
770,000
780,000
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ประวัติผู้ศึกษา
นายปราโมทย์ พงษกัด เกิดวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2522 สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี จากสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร เมื่อ ปีการศึกษา
2545 และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาวิชาการตลาด ในปีการศึกษา 2553 เข้า
ทํางานที่บริษัทเจ.บี.พี.อินเตอร์เนชั่นแนลเพ้นท์ จํากัด วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2545 ตําแหน่ง
นักเคมี และพนักงานขาย จนถึงปัจจุบัน

