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วัตถุประสงคการศึกษาเพื่อศึกษายืนยันปญหา/สาเหตุของปญหา โดยการศึกษาแรงจูงใจของ
ประชาชนในพื้นที่บางแคและบริเวณใกลเคียง เพื่อศึกษากลยุทธการตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ
ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเมนต จํากัด(มหาชน)
เก็บรวบรวมขอมูล แบงเปน 2 แบบ คือขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน
100 ชุด เพื่อทําการศึกษาแรงจูงใจของประชาชนในพื้นที่บางแคและบริเวณใกลเคียง และขอมูลทุติยภูมิ
จากการคนหาจากเอกสาร วารสาร งานวิจัย แผนพับซึ่งเปนขอมูลเบื้องตน เพื่อใชในการวิเคราะห
เปรียบเทียบ ขอมูลคูแขงขัน โดยกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ เพื่อวิเคราะหปญหา และกําหนดกล
ยุทธเพื่อเสริมสรางในการแขงขันและกําหนดกลยุทธในระดับองคกร เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก กลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Marketing Strategies for “Service(s)” 7P’s) การ
วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขัน (Five Force Model) การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและ
อุปสรรค (SWOT Analysis) การจัดการเชิงกลยุทธโดยใช TOWS Matrix จากการศึกษาพบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิงเล็กนอย จํานวน 52 ราย คิดเปนรอยละ 52 เปนเพศ
หญิง จํานวน 48 รายคิดเปนรอยละ 48 ชวงอายุที่มากที่สุด อยูระหวาง 26 – 30 ป จํานวน 48 ราย คิด
เปนรอยละ 48 ดานระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 54 ราย คิดเปนรอยละ 54
ดานอาชีพสวนใหญประกอบอาชีพ พนักงานเอกชน จานวน 60 ราย คิดเปนรอยละ 60 ดานรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน สวนใหญมีรายไดอยูที่ระดับ 10,001 - 20,000 บาท จํานวน 38 ราย คิดเปนรอยละ 38 ดานที่
อยูอาศัยสวนใหญอาศัยในทาวนเฮาส 36 คิดเปนรอยละ 36 ดานราคาคอนโดมเนียมที่ตองการซื้อสวน
ใหญตองการซื้อในระดับราคา 1,000,000-2,000,000 บาท จํานวน 62 คิดเปนรอยละ ดานพื้นที่ที่
ตองการสวนใหญตองการขนาด 36-45 ตารางเมตรโดยมีจํานวน 56 รายคิดเปนรอยละ 56 ขนาด ดาน

อัตราการผอนชําระทีต่ องการสวนใหญตองการผอนชําระ 5,000-6,000 บาท จํานวน 28 ราย คิดเปน
รอยละ 28 ดานปจจัยที่พิจารณาเปนเห็นผลในการซื้อสวนใหญซื้อเพราะตองการเปนบานหลังที่ 2
จํานวน 54 ราย คิดเปนรอยละ 54 ดานผลิตภัณฑสว นใหญใหความสําคัญในทําเลทีต่ ั้งอยูใกลแหลงการ
คมนาคมที่สะดวกในระดับ มากที่สุด จํานวน 58 ราย คิดเปนรอยละ 58 ดานราคาสวนใหญมีระดับ
ความสําคัญในการจัดหาแหลงสินเชื่อในระดับ มากที่ จํานวน 50 ราย คิดเปนรอยละ 50 ดานการจัด
จําหนายสวนใหญใหความสําคัญในในการที่สามารถเขาอยูไดทันทีในระดับ มาก จํานวน 54 ราย คิดเปน
รอยละ 54
ดานการบริการสวนใหญใหสําคัญในในพนักงานขายมีความรอบรูในรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ ระดับ มาก จํานวน 52 ราย คิดเปนรอยละ 52 ดานสภาพแวดลอมสวนใหญใหความสําคัญ
มากที่สุด คือดานระบบรักษาความปลอดภัยมากที่สุด 82 ราย คิดเปนรอยละ 82 การเปนชุมชนนาอยู
ระดับ มากทีส่ ุด 54 ราย คิดเปนรอยละ 54 การมีสาธารณูปโภคครบ ระดับ มากที่สุด 56 ราย คิดเปน
รอยละ 56 การมีพื้นที่จอดรถเพียงพอตามจํานวนหองระดับ มากที่สุด 56 ราย คิดเปนรอยละ 56 การมี
สวนพักผอนและสนามเด็กเลนในระดับ มาก 46 ราย คิดเปนรอยละ 46 จากการศึกษาและเก็บรวบรวม
ขอมูลเรื่องสาเหตุของปญหานาจะมาจากตัวโครงการไมไดอยูติดกับถนนใหญตองเขาไปในซอยประมาณ
400 เมตร ทางเขาอยูใกลกับตลาดบางแคซึ่งการจราจรติดขัดมาก และปจจุบันกําลังมีการกอสราง
รถไฟฟาทําใหตองปดชองจราจรทําใหรถติดมากขึ้นอีก สิ่งนี้จึงนาจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหโครงการนี้
ขายชา
ผลการศึกษาโอกาสทางการแขงขันและจุดแข็งขององคกร
เห็นสมควรนําเสนอใหองคกรใช
กลยุทธการเติบโต(Growth Strategies) เพื่อรักษาความเปนผูนําตลาดโดยการหาตลาดใหมตาม
กลุมเปาหมายที่วางไว
เนนบริการหลังการขายและใชจุดแข็งขององคกรเรื่องการบอกตอในการ
บริหารงานขาย
คําสําคัญ: อาคารชุดพักอาศัย,โครงการอาคารชุดพักอาศัย / คอนโดมิเนียม,อสังหาริมทรัพย

1.บทนํา
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) กอตั้งเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2532 โดยเริ่มจากการ
รวมกลุมของ ผูกอตั้ง 3 กลุม ไดแก กลุมนายธีรชัย ปญจทรัพย กลุมนายสุเมธ เตชะไกรศรี และกลุม
นายศิริชัย เจริญศักดิ์วัฒนา ดวยทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท เพือ่ พัฒนาโครงการอาคารชุดสํานักงาน
แหงแรกบน ถนนพระราม 4 ไดแก “อาคาร ลุมพินี ทาวเวอร” ความสูง 38 ชั้น ซึ่งปจจุบันเปนที่ตั้ง
สํานักงานใหญของบริษัท และไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษทั มหาชนเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2537
ปจจุบันบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย
โดยมุงเนนการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยสําหรับกลุม ลูกคาที่มี
รายไดระดับกลางถึงกลาง-ลาง โดยเริ่มจากการหาทําเลทีเ่ หมาะสมตามกลยุทธของบริษทั
แลวจึง
กําหนดรูปแบบการพัฒนาในดานตางๆ รวมถึงการบริหารการขายและการตลาด การบริหารงานกอสราง

ภายใตการดําเนินงานของ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท เซอรวิส จํากัด และการบริหารชุมชน
ภายหลังการสงมอบโดย บริษัท ลุมพินี พรอพเพอรตี้ มาเนจเมนท จํากัด โดยบริษัทอาศัย “คานิยม
องคกร” (Core Values) เปนแกนหลักในการขับเคลื่อน เพื่อกอใหเกิดความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน
สําหรับโครงการอาคารชุดพักอาศัยในเบื้องตนตามพระราชบัญญัติอาคารชุดกําหนดใหเจาของโครงการ
ในระยะแรกบริษทั จึงไดจัดตั้งบริษัท ลุมพินี พรอพเพอรตี้
เปนผูดําเนินการในการบริหารอาคาร
มาเนจเมนท จํากัด ขึ้นใหเปนผูรับผิดชอบงาน “บริหารอาคาร” ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงนโยบายการให
ความสําคัญตอการบริการหลังการขาย และความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม
ปจจุบัน
แนวคิดดังกลาวไดมีพัฒนาการจากการ “บริหารอาคาร” โดยปรับเปลี่ยนเปน “บริหารชุมชน” เพื่อ
กอใหเกิดคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมตอผูอยูอาศัยภายใตแนวคิด “ชุมชนนาอยู” อันเปนตัวตนที่แทจริงซึ่ง
สงผลตอความเชื่อมั่นที่มีตอแบรนด “ลุมพินี”
บริษัท พรสันติ จํากัด เปนบริษัทที่บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) เคยเขา
รับบริหารโครงการใหเมื่อป 2536 ตอมาบริษัทไดควบรวมเขามาเปนบริษัทยอย หลังวิกฤตเศรษฐกิจในป
2544 บริษัทไดเขาไปรวมทุนจัดตั้ง บริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จํากัด รวมกับบริษัท ยูนิเวน
เจอร จํากัด (มหาชน) และบริษัท เยาววงศ จํากัด โดยมีเปาหมายในการพัฒนาโครงการอาคารสราง
ค า ง และมอบหมายให บริ ษั ท ลุ ม พิ นี พรอพเพอร ตี้ มาเนจเมนท จํ า กั ด เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบในการ
ดําเนินงานดานการบริหารการขายและการตลาด การบริหารงานกอสราง รวมทั้งบริหารอาคาร ใน
ปลายป 2550 ไดมีการจัดตั้งบริษัทยอยอีกหนึ่งบริษัทคือ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท เซอรวิส
จํากัด เพื่อรองรับการขยายงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยในป 2552 บริษัทไดปรับโครงสรางการบริหาร
จัดการใหม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกลุม โดยกําหนดใหบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล
อปเมนท จํ า กั ด (มหาชน) มุ ง เน น การพั ฒ นาอาคารชุ ด พั ก อาศั ย สํ า หรั บ กลุ ม เป า หมายที่ มี ร ายได
ระดับกลางถึงกลาง-ลาง บริษัท พรสันติ จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพยที่มิใชอาคารชุดพักอาศัยเพื่อปด
จุดออนและลดความเสี่ยงใหกับบริษัท ในระยะยาว สําหรับบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท เซอรวิส
จํากัด ถูกกําหนดใหรับผิดชอบการบริหารโครงการ ดานการกอสรางแบบครบวงจร สวนบริษัท ลุมพินี
พรอพเพอรตี้ มาเนจเมนท จํากัด มีบทบาทหนาที่ในการบริหารการตลาดและการขาย และการบริหาร
ชุมชนใหกับบริษัทในกลุม ซึ่งการกําหนดโครงสรางการจัดการดังกลาวจะทําใหการดําเนินงานในดาน
ตางๆ มีความคลองตัวเกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายตาม กลยุทธที่วางไว

ตารางที่ 1.4 สวนแบงตลาดอาคารชุดพักอาศัยป 2553
สวนแบงตลาดอาคารชุดพักอาศัยป 2553
บริษัท

รายได (ลานบาท)

สวนแบงการตลาด (%)

แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท

9,604

7.9

แสนสิริ

8,000

6.6

ศุภาลัย

5,910

4.9

พฤกษา เรียลเอสเตท

3,608

3.0

ไรมอนแลนด

3,470

2.9

แลนด แอนด เฮาส

2,292

1.9

ปริญสิริ

2,133

1.8

โนเบิล ดีเวลลอปเมนท

1,870

1.5

เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้

1,047

0.9

พร็อพเพอรตี้ เฟอรเฟค

777

0.6

เมเจอร ดีเวลลอปเมนท

760

0.6

เสนา ดีเวลลอปเมนท

485

0.4

81,0442.8

67.0

อื่นๆ

ที่มา : รวบรวมจากผูประกอบการ , กระทรวงพาณิชย

1.1. ปญหาและลักษณะปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกร
ลุมพินีคอนโดทาวนบางแค เปนแบรนดลุมพินีคอนโดทาวน ที่เนนที่ลูกคาระดับกลาง-ลาง ซึ่งเปนแบ
รนดที่ทีมบริหารใหน้ําหนักในการพัฒนามากที่สุด เพราะสามารถพัฒนาไดทุกทําเล มีตลาดรองรับอยู
แลว โดยเชื่อวาในอนาคตจะสามารถพัฒนาหองชุดใหมีขนาดเล็กลงไดอีก อาจเปนตลาดเดียวกับกลุมที่
เชาหอพักอยู แตเบื้องตนสิ่งที่คิดไววาเปนปญหาของลุมพินีคอนโดทาวน คือ ในขณะที่ทุกโครงการที่
เปดขายสามารถขายไดหมดในระยะเวลาอันรวดเร็วหรือภายในวันแรก บางโครงการขายหมดตั้งแตยัง
ไมมีการกอสราง แตปญหาที่พบ คือ ลุมพินีคอนโดทาวนบางแค ซึ่งเปดขายตั้งแตตนป 2553 จน
ปจจุบันยังมียอดหองที่ยังขายไมหมดประมาณ 60 หอง
ที่มา: พนักงานขายสํานักงานใหญ. บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเมนต จํากัด(มหาชน)
จํานวนหองทั้งหมด และหองที่ยังขายไมหมด.สัมภาษณ,19 กันยายน 2555

ตารางที่ 1.5 ขอมูลยืนยันปญหา
ลุมพินี
คอนโดทาวน บางแค
อาคาร A
อาคาร A
อาคาร B
อาคาร C

พื้นที่
ตร.ม.
29
26.5
36.5
30

ราคาขาย
โปรโมชั่นลด
ปกติ
ราคา(บาท)
1,063,000
999,000
968,000
818,000
1,391,000
1,314,000
1,077,000
999,000

จํานวนหอง
คงเหลือ
15
5
2
5

ที่มา : สํานักงานขายลุมพินคี อนโดทาวน บางแค วันที่ 28 ธันวาคม 54
1.2. ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นกับองคกร
จากขอมูลดังกลาวสามารถจําแนกออกเปนปญหาในระดับตางๆไดดังนี้
- ปญหาระดับองคกรคือองคกรตองรักษาสวนแบงการตลาดและความเปนผูนําตลาด
- ปญหาระดับธุรกิจคือรายไดรวมลดลง ตนทุนการขายเพิ่ม
- ปญหาระดับหนาที่คือการที่ลุมพินีคอนโดทาวนบางแคขายไดชา จะสงผลตอระดับ
ผลิตภัณฑ คือตองมีการเพิ่มคาใชจายทั้งการบริหารงาน ดําเนินงาน คาใชจายทางการตลาด
และทําใหการบริหารงานในสวนของนิตบิ คุ คลทีเ่ ขามาบริหารอาคารชุดตองขาดรายไดจาก
คาใชจายสวนกลาง

ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นกับองคกร
ปญหาที่เกิดขึน้ เปนภาพสะทอนที่ผูบริโภคเริ่มใหความสําคัญในดานอื่นๆ มากกวาเรื่อง ของ
“แบรนด” และราคาขาย ขอเสนอทางการตลาด (Marketing Offer) ที่สรางแรงจูงใจใหกับลูกคาถือวามี
ความจําเปนในระดับหนึ่ง
แตการสรางแรงจูงใจใหลูกคาก็คือการตอบสนองความตองการของลูกคา
เพราะถาทราบความตองการของลูกคาแลว จะสามารถหาชองทางสื่อสารทางการตลาดไปสูกลุมลูกคา
เปาหมายได สามารถออกแบบ Marketing Offer ไดตรงกับความตองการของลูกคา ปญหานี้หากไมได
รับการแกไขจะสงผลดังนี้
ผลกระทบของปญหาในระยะสั้น : จะกระทบตอปญหาระดับธุรกิจและระดับหนาที่ซึ่งทําใหการ
บริหารงานในสวนของนิตบิ คุ คลทีเ่ ขามาบริหารอาคารชุดตองรับผิดชอบคาใชจายสวนกลางและขาด
รายรับในสวนที่ยังขายไมหมด ตนทุนการขายก็เพิม่ ขึ้น ซึ่งโดยปกติในโครงการอื่นทางบริษัทจะมี
คาใชจายทางการตลาดต่ํามาก โดยมีคาการตลาดประมาณรอยละ 1 ของรายไดจากการขาย
ผลกระทบของปญหาในระยะยาว : จะกระทบตอปญหาในระดับธุรกิจและองคกร สงผลตอรายไดรวม
ขององคกร เพราะแมแตสว นที่ลูกคาที่จองแลว จายเงินดาวนแลวอาจจะเลือกใชวิธีทิ้งดาวน ทิง้ จอง หาก
ไมมีแรงจูงใจพอเพราะตองยอมรับวาผูบริโภคบางคนซื้อไวเกร็งกําไรหรือใหเชา การที่คอนโดขายไม
หมด โอกาสที่คนจะมาซื้อตอหรือเชามีนอยเพราะวาซื้อคอนโดใหมที่เหลือราคาก็ไมตางกัน ยอมสงผล
กระทบตอภาพรวมของตลาดอยางรุนแรง สงผลใหโอกาสที่จะมีรายไดจากยอดขายที่รอรับรูในอนาคต
กลายเปนอุปสรรค โดยยอดขายที่รอการรับรูรายไดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ของลุมพินีคอนโดทาวนบาง
แค มี 108 ยูนิต มูลคา 93.10 ลานบาท (ผลิตภัณฑทขี่ ายไปแลวแตยังไมมีการโอนกรรมสิทธิ์ใหลูกคา)
ทายที่สุดการรักษาความเปนผูนําตลาดและสวนแบงการตลาดอาจไดรับการกระทบกระเทือนหากเกิด
ปญหานี้กับโครงการอื่นๆอีก
หากมีการแกไขและปองกันปญหาดังกลาวไดจะสงผลดีตอรายไดของธุรกิจและการรักษาการ
เปนผูนาํ ตลาดของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเมนตจํากัด(มหาชน)
ที่มา : ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
1.3. วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษายืนยันปญหา/สาเหตุของปญหาของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเมนตจํากัด(มหาชน)
2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจของประชาชนในพื้นที่บางแคและบริเวณใกลเคียง
3. เพื่อศึกษากลยุทธการตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเมนต จํากัด
(มหาชน)

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ประโยชนระยะสั้น
- ทําใหทราบแรงจูงใจของประชาชนในพื้นที่บางแคและบริเวณใกลเคียง
- ทราบกลยุทธการตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเมนต
จํากัด(มหาชน)
ประโยชนระยะยาว
-เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหา และวางระบบแขงขันขององคกรอยางยั่งยืน

2. แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
ทฤษฏีและ/หรือองคความรูท่เี กี่ยวของกับปญหาขององคกร
การศึกษาคนคาดวยตัวเองเรื่อง แรงจูงใจ กลยุทธการตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ ในธุรกิจผลิต
จําหนายอสังหาริมทรัพยในเขต กทม. : กรณีศึกษา บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเมนต จํากัด(มหาชน)
เปนการศึกษาถึงความตองการของประชากรที่มีความสัมพันธ/เกี่ยวพันธกับอาคารชุด(คอนโดมิเนียม)
ผูวิจัยไดศึกษาจากแนวคิด ทฤษฏี ที่เกี่ยวของดังนี้
-

พฤติกรรมผูบ ริโภค
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคการ (External Analysis)
Five Force Model
การจัดการเชิงกลยุทธ และกลยุทธการตลาด
แนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (7P’S)
การสรางแบรนด
การตลาดแบบบูรณาการ

พฤติกรรมของผูบริโภค
นักการตลาดจึงจําเปนตองศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคดวยเหตุผล
หลายประการ กลาวคือ
1.พฤติ ก รรมของผู บ ริ โ ภคมี ผ ลต อ กลยุ ท ธ ก ารตลาดธุ ร กิ จ และมี ผ ลกํ า ไรให ธุ ร กิ จ ประสบ
ความสําเร็จ ถากลยุทธการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได
2.เพื่อสอดคลองกับแนวคิดทางการตลาดวา การทําใหลูกคาพึงพอใจ ดวยเหตุนี้จึงตองจัดสิ่ง
กระตุนหรือกลยุทธการตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดพฤติกรรมของผูบริโภค
หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลเขาไปมีสวนเกี่ยวของในการเสาะแสวงหา การเลือก
การซื้อ การใช การประเมินผล และการกําจัดผลิตภัณฑและบริการหลังการใช เพื่อสนองความตองการ
และความปรารถนาอยากไดใหไดรับความพอใจ
(Belch & Belch, 1993, p. 103)
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคการ (External Analysis)
สภาพแวดลอมภายนอกประกอบดวย สภาพแวดลอมทั่วไปและสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน
สภาพแวดลอมทั่วไป (General Environment) เปนสภาพแวดลอมที่มีความสําคัญ แตอาจจะไมใช
สิ่งแวดลอมที่เขามาเกี่ยวของกับองคการโดยตรงแตเปนสภาพแวดลอมโดยทั่วไป มีตัวแบบในการ
พิจารณา คือ PEST Environment ไดแก
สภาพแวดลอมดานการเมือง (Political Environment –P)
สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment –E)
สภาพแวดลอมดานสังคม (Sociological Environment –S)
สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี (Technology Environment –T)
สภาพแวดลอมทั่วไปสามารถสงผลกระทบตอองคการได ยกตัวอยางเชน หากรัฐออกกฎหมายที่เอื้อตอ
การดําเนินธุรกิจ ก็จะสงผลดีตอโอกาสในการดําเนินงานขององคการ หรือการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่รวดเร็วอาจสงผลใหสินคามีความลาสมัยอยางรวดเร็ว เปนตน

วิเคราะหสภาพการแขงขัน
แผนภาพ Porter Five Forces Model

ที่มา : www.drmanage.com
2.1 การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)
ปจจุบันการดําเนินธุรกิจมีการแขงขันคอนขางสูง ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหาร
จะตองอาศัยชัน้ เชิงในการบริหารที่เหนือกวาคูแขง หรืออาศัยความวองไวในการปรับตัวใหทันตอ
ภาวะการแขงขันที่เกิดขึ้นในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
การจัดการเชิงกลยุทธจึงเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยใหนกั บริหารกําหนดทิศทางของธุรกิจ
วิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในองคการ ชวยกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมกับองคการ
เพื่อที่จะนํากลยุทธเหลานัน้ ไปประยุกตปฏิบัติ และควบคุมประเมินผลการดําเนินงานขององคการได
ทั้งนี้ไมจํากัดเฉพาะแตองคการภาครัฐหรือภาคเอกชนแตอยางใด
กลยุทธการตลาด เพื่อสรางแบรนด
กลยุทธการตลาดโดยการสรางแบรนด จึงเปนการสรางความรับรูที่สอดคลองกับความเปนจริงโดยมี
รูปแบบการวางตําแหนงของการทําแบรนดดังนี้ คือ
1. การอธิบายลักษณะของแบรนดหรือสินคาและบริการ (functional atributtes)
2. อธิบายถึงคุณสมบัติของสินคาวามีขอ ดี หรือจุดเดนและมีประโยชนอยางไร เพื่อใหเหตุผล

3. สามารถเชื่อมโยงกับความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอสินคา (emotional benefits) เชน การมีความคิด
สรางสรรค ความทันสมัย และความเปนสินคาสวนตัว
4. ขั้นตอนการเขาสูลักษณะหรือบุคลิกของแบรนด (personnality) เชน ฉลาด ชัดเจน และไมตามใคร ซึ่ง
ขั้นตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามความเหมาะสม
5. ขั้นตอนสูงสุดคือการเขาถึงหัวใจของแบรนด (brand essence) ซึ่งขั้นตอนนี้แบรนดของเอเชียรวมทั้ง
ประเทศไทยยังไมไดคํานึงถึงกันมากนัก
การนําเสนอเครื่องหมายการคานั้น ก็เหมือนตัวแทนของบริษัทที่จะสามารถทําใหลูกคาที่เห็น
สัญลักษณแลว สามารถนึกถึงบริษัทและผลิตภัณฑของบริษัทนั้น ๆ การนําเสนอจําเปนตองใชสิ่งที่เขาใจ
และจดจําไดงาย หลีกเลี่ยงจากความซับซอน มุงเนนความเรียบงาย และมีความพิเศษเสมอ
แนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ ( Service Marketing Mix )

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541) ไดอางถึงแนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (
Service Mix ) ของ Philip Kotler ไววาเปนแนวคิดที่เกี่ยวของกับธุรกิจที่ใหบริการซึ่งจะไดสวนประสม
การตลาด (Marketing Mix ) หรือ 7Ps ในการกําหนดกลยุทธการตลาดซึ่งประกอบดวย
ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งซึ่งสนองความจําเปนและความตองการของมนุษยได
คือ
สิ่งที่ผูขายตองมอบใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑนั้น
ๆ โดยทั่วไปแลว ผลิตภัณฑแบงเปน 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑที่อาจจับตองได และ ผลิตภัณฑที่
จับตองไมได
1.

2. ดานราคา ( Price ) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวาง
คุณคา
( Value ) ของบริการกับราคา ( Price ) ของบริการนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะ
ตัดสินใจซื้อ
ดังนั้น การกําหนดราคาการใหบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการ
ชัดเจน และงายตอการจําแนกระดับบริการที่ตางกัน
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย ( Place ) เปน กิจกรรมที่เกี่ยวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอม
ในการนําเสนอบริการใหแกลูกคา ซึ่งมีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของบริการที่
นําเสนอ ซึ่งจะตองพิจารณาในดานทําเลที่ตั้ง ( Location ) และชองทางในการนําเสนอบริการ (
Channels )

4. ดานสงเสริมการตลาด ( Promotion ) เปนเครื่องมือหนึ่งที่มีความสําคัญในการติดตอสื่อสาร
ใหผูใชบริการ โดยมีวัตถุประสงคที่แจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใชบริการ
และเปนกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ
5. ดานบุคคล ( People ) หรือพนักงาน ( Employee ) ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก การ
ฝกอบรม การจูงใจ เพื่อ ใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขันเปนความ
สั ม พั น ธ ร ะหว า งเจ า หน า ที่ ผู ใ ห บ ริ ก ารและผู ใ ช บ ริ ก ารต า ง ๆ ขององค ก ร
เจ า หน า ที่ ต อ งมี
ความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองตอผูใชบริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการ
แกไขปญหา สามารถสรางคานิยมใหกับองคกร
6. ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence ) เปนการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพใหกับลูกคา โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดายกายภาพและ
รูปแบบการใหบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา ไมวาจะเปนดานการแตงกายสะอาดเรียบรอย การ
เจรจาตองสุภาพออนโยน และการใหบริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชนอื่น ๆ ที่ลูกคาควรไดรับ
7. ดานกระบวนการ ( Process) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติใน
ดานการบริการ ที่นําเสนอใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว และทําให
ผูใชบริการเกิดความประทับใจ
3. ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาคนคาดวยตัวเองเรื่อง แรงจูงใจ กลยุทธการตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ ในธุรกิจผลิต
จําหนายอสังหาริมทรัพยในเขต กทม. : กรณีศึกษา บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเมนต จํากัด(มหาชน)
เปนการศึกษาถึงความตองการของประชากรที่มีความสัมพันธ/เกี่ยวพันธกับอาคารชุด(คอนโดมิเนียม)
สถานการณปจจัยสิ่งแวดลอมและกําหนดปญหา
โดยกําหนด
ผูวิจัยไดศึกษาโดยการวิเคราะห
วัตถุประสงคในการวิจัย คือ เพื่อศึกษาวิเคราะหยืนยันปญหา และสาเหตุปญหา เพื่อศึกษาแนวทาง
แกปญหา, การจัดการเชิงกลยุทธ รวมถึงกําหนดกลยุทธธุรกิจ, กลยุทธการตลาดโดยที่กระบวนการ และ
ระเบียบวิธีศึกษา ไดดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการวิจัย ดังรายละเอียดของรายงานเรียงลําดับตาม
ประเด็นตางๆ ดังนี้
3.1 ออกแบบวิจัย โดยศึกษาหลักการจากคูมือการทํารายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองประจําป
2554 ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย

3.2 ศึกษาขอมูลปฐมภูมิ จากการเก็บผลสํารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด
เกี่ยวกับปจจัยที่เปนแรงจูงใจในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม จากประชาชนในพื้นที่บางแคและบริเวณ
ใกลเคียง
3.3 ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ จากการคนหาจากเอกสาร วารสาร งานวิจัย แผนพับซึ่งเปนขอมูลเบื้องตน
เพื่อใชในการวิเคราะห เปรียบเทียบ ขอมูลคูแขงขัน โดยกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ เพื่อวิเคราะห
ปญหา และกําหนดกลยุทธเพื่อเสริมสรางในการแขงขันและกําหนดกลยุทธในระดับองคกร
4.การตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ
จากรายงานการศึกษาคนควาเรื่องการศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่องแรงจูงใจ กลยุทธการตลาด และการ
จัดการเชิงกลยุทธ ในธุรกิจผลิตจําหนายอสังหาริมทรัพยในเขต กทม. : กรณีศึกษา บริษทั แอล.พี.เอ็น.
ดีเวลล็อปเมนต จํากัด(มหาชน)เพื่อศึกษาแรงจูงใจของประชากรวัยทํางานในพื้นที่บางแคและบริเวณ
ใกลเคียงและศึกษากลยุทธการตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเมนต
จํากัด(มหาชน)เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Independent Study) ของกระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธทางธุรกิจ ผูศึกษาไดทําการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอมูลทั้ง ขอมูลทุติยภูมิ และขอมูล
ปฐมภูมิในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน รวมทั้งเอกสารที่บันทึกบทสัมภาษณเชิงลึกของผูที่เกี่ยวของที่ให
สัมภาษณไวในวารสารตางๆ เพื่อศึกษาแนวทางในการใชกลยุทธในการบริหารบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดี
เวลล็อปเมนต จํากัด(มหาชน)ในอนาคต จากการศึกษาสาเหตุของปญหาลุมพินีคอนโดทาวนบางแคซึ่ง
เปนผลิตภัณฑของบริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเมนต จํากัด(มหาชน)ไมสามารถขายไดหมดและใชเวลา
การขายมากกวา1 ป ผลการศึกษาและวิเคราะหตามขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธของบริษัทบริษัท
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเมนต จํากัด(มหาชน)ที่มีการวางแผนกลยุทธมุงที่ขยายผลิตภัณฑไปยังลูกคาและ
สมาชิกใหม จากการวิเคราะหในรูป TOWS ของบทที่ 3 พบวาบริษัทจีจํากัดมีจุดแข็งและมีโอกาส ทํา
ใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันในอุตสาหกรรม สามารถสรุปผลของการศึกษา และขอเสนอแนะจาก
การศึกษาดังนี้
กลยุทธที่ระดับองคกร กลยุทธที่เหมาะสมคือกลยุทธการเติบโต(Growth Strategies)โดยจะ
เติบโตแบบ Intensive Growth คือกลยุทธที่มุงเนนการเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑเดิม ซึ่งสามารถ
กระทําไดดวยวิธีการ Market Development คือการขยายตลาดของสินคาเดิมในพื้นที่ใหม เชนทําเลใหม
ชุมชนใหม กลุมลูกคาใหม
โดยมุงไปที่การขยายตลาดกลุมเดิมที่มีอยูดวยการพัฒนาสินคาอยางตอเนื่องตามความตองการ
ของลูกคา และมุงไปยังตลาดกลุมใหม ที่มีคูแขงนอยรายและมีกําไรสูง

กลยุทธระดับหนวยธุรกิจ ผสมผสานกันทั้ง 3 กลยุทธ คือกลยุทธการเปนผูน ําดานตนทุนต่ํา
กลยุทธการสรางความแตกตาง กลยุทธเพื่อตลาดเปาหมาย เพื่อมุงเนนใหบริษทั มีความไดเปรียบในการ
แขงขัน ใหความสําคัญกับความพึงพอใจของลูกคาทัง้ ในดานสินคาและบริการทีด่ ี ในเรื่องของคุณภาพ
ราคา ซึ่งบริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลล็อปเมนต จํากัด(มหาชน)มีความพรอมในการแขงขันสูง ในระดับธุรกิจ
จึงใชกลยุทธผูนําดานตนทุนต่ํา เนื่องจากมีการทํากิจกรรมตางๆอยางตอเนื่องในการลดตนทุน มีการ
พัฒนาคนใหมีความสามารถสูงขึ้น และมุงจะขายในกลุมลูกคารายใหญที่มีการสั่งซื้อปริมาณมากอยาง
ตอเนื่อง ทําใหวางแผนไดงายและตอเนื่อง
กลยุทธระดับหนาที่งาน
ดานการตลาด มุงเนนการพัฒนาตลาด (Market Development) ไดเลือกเอาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานทางการตลาด (Marketing Strategy) มาใช เพื่อใหองคกรสามารถแขงขันใน
ตลาด และสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่องและมั่นคงในอนาคต โดยการเพิ่มสวนแบงตลาด ใน
อุตสาหกรรมขายตรงใหมากขึ้น การนําเอากลยุทธสว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) มาใชใน
การแกปญหา เชนการเพิ่มการประชาสัมพันธในสวนของความสําคัญของโครงการที่อยูใกลกับสถานที่
สําคัญตางๆและสามารถรองรับเสนทางคมนาคมในอนาคต รวมไปถึงการออกแบบสิทธิพิเศษตางๆเพื่อ
กระตุนการขายเชนการใหของแถมหรือสวนลดเงินสด การแจกเอกสารประชาสัมพันธในสถานที่สําคัญ
บริเวณใกลเคียง เชนเทสโกโลตัส เอดะมอลลบางแค เพื่อสรางสินคาใหเปนที่รูจัก และเพื่อเปนการ
สื่อสารใหผูซื้อรับทราบถึงคุณภาพของสินคาดีในราคาที่ต่ํา
เพื่อเปนทางเลือกหนึ่งของลูกคาในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อและเลือกสมัครรวมธุรกิจ
มุงเนนดานการสรรหาพนักงานขาย (Recruiting) ประกอบกับการใชกลยุทธ IMC (Integrated
Maketing Communication) เพื่อเพิ่มชองทางใหมีความหลากหลายในการตลาด และมุงเนนการรักษา
สมาชิกและลูกคาเกาไว เชนการใหรางวัลเปนเงินสดกับลูกคาที่อาศัยอยูในโครงการแตสามารถแนะนํา
ลูกคาคนอื่นใหมาซื้อได
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่องนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก อาจารยใจนุช ประยูรชาติ อาจารยที่
ปรึกษาคนควาดวยตนเองและ อาจารย ดร.ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ อาจารยที่ปรึกษารวมที่ไดความ
กรุณาแนะนํา ตรวจตราและแกไขเนื้อหา ตลอดจนใหกําลังใจในการทําการศึกษาคนควาดวยตนเองดวย
ความเอาใจใสเสมอมาตลอดจนสําเร็จได อีกทั้งทําใหผูศึกษาไดรับประสบการณในการจัดทําการศึกษา

คนควาดวยตนเองและรูถึงคุณคาของการศึกษาคนควาดวยตนเองที่จะชวยในการทํางานดานการพัฒนา
เปนไปอยางมีคุณภาพมากขึ้น ผูศึกษาคนควาขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
นอกจากนี้ผูศึกษาขอขอบคุณเพื่อนๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการคาไทยทุกทาน ที่ใหความ
ชวยเหลือในทุกๆดาน คอยใหกาลังกําลังใจ จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ
ทายที่สุดผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ไดอบรม สั่งสอน ทําใหขาพเจาเปนผูรัก
การเรียนรู พัฒนาตนเองตลอดเวลา ซึ่งเปนแรงผลักดันและกําลังใจที่สําคัญทําใหการศึกษาคนควาดวย
ตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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