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บทคัดย่อ
ความต้องการและการดาเนิ นงานของธุรกิจพัฒนาอสัง หาริมทรัพย์ แนวราบในกรุงเทพมหานคร
บริษทั อะไลฟ์ แอสเสท จากัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นการศึกษา 1. ความต้องการของตลาด 2. ยอดขาย 3. การดาเนินการ
ของธุรกิจ 4. การจัดการเชิงกลยุทธ์ การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมายของธุรกิจ และผู้ประกอบการ ศึกษา
ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินงานของธุรกิจ
ผลการวิจยั
1. ตลาดมีความต้องการทีพ่ กั อาศัยทีม่ คี วามปลอดภัย และเหมาะแก่การอยู่อาศัย
2. ยอดขาย จากการขายผลิตภัณฑ์ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ เป็ น
ต้น และยอดขายมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง จากการสร้างการคมนาคมของทางภาครัฐ ท าให้ เกิดการ
ขยายตัวของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ตามแนวการคมนาคมรถไฟฟ้ า
3. การดาเนินงานของธุรกิจในด้านพฤติกรรมองค์การ ได้แก่ การทางานเป็ นทีม มีการวางแผนงานที่
ได้รบั อย่างชัดเจน ด้านการเงินธุรกิจได้แก่ เงินลงทุนส่วนตัว เงินลงทุนจากหุน้ ส่วน มาจากการทา Business
Plan เพื่อนาเงินมาลงทุนทัง้ จากนายทุน หรือเงินทุนจากธนาคาร งบประมาณดาเนินงานเบื้องต้น 40 ล้าน
บาท เป็ น ต้ น ทุ น ในการลงทุ น เริ่ม แรก (Initial Investment) ท าการก่ อ สร้า ง จ านวน 10 Unit แนวโน้ ม
ยอดขายปี แรก 40 ล้านบาท และมีอัตราเพิ่มขึ้น ในแต่ละปี 5 ปี มีแนวโน้ มยอดขายอยู่ที่ 200 ล้านบาท
ระยะเวลาคืนทุน 1 ปี จุดคุ้มทุน 0.66 Unit/เดือน การขายอสังหาริมทรัพย์ เมื่อพัฒนาที่ดิน และสร้างแล้ว
เสร็จ การพัฒนาทีด่ นิ ว่างเปล่าให้กลายเป็ นโครงการ สร้างรายได้ หรือ ประโยชน์เอื้อต่อการนาทุนของผู้อ่นื
มาใช้ลงทุน ด้านการปฏิบตั กิ าร
4. การจัดการเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ทางด้านทาเล กลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์
คาสาคัญ : ความต้องการดาเนินงาน

Abftract
Business Demand and operation of real estate development business Low-rise in Bangkok
: Alife Asset Co.Ltd
The research purpose and to study 1. demand of the market 2. Sales 3. business operation 4.
strategic management by collecting data from target customers and entrepreneurs or executive as
well as the information related to business operations.
Results show that
1. Market needs are secure shelter And suitable for living.
2. Sales from product sales of real estate projects such as single-detached houses,
townhouses, etc., and sales have continuously grown. From the creation of public transportation
Causing the expansion of real estate projects Along the train transportation line.
3. business operation in term of organization behavior working as a team Have a clear work
plan Business finance Private investment Investments from partners come from business plans to
invest money from capitalists. Or funds from banks The initial operating budget of 40 million baht is
the cost of initial investment. It is under construction of 10 units. The first year sales trend is 40
million baht and the rate is increasing each year for 5 years. The sales trend is 200 million baht. 1
year payback period. Break-even point 0.66 Unit / month. Real estate sales. When developing land
And completed Developing vacant land into a project that generates income or benefits, which
facilitates the investment of others. Operational
4. strategic management planning such as Strategic position, product strategy.
Keyword : Demand and Operation

บทนา
กรุ ง เทพมหานครเป็ นเมืองที่มปี ระชากร 5.6 ล้านคน (ส านั กทะเบียนกลาง ณ วัน ที่ 31ธัน วาคม
2561) ประชากรเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง มีการขยายทีพ่ กั อาศัย มีการขยายครอบครัว หรือแม้กระทัง้ การขยาย
ธุ ร กิจ ดัง นั ้น จึง มีค วามต้ อ งการอสัง หาริมทรัพ ย์อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ความต้ อ งการ
อสังหาริมทรัพย์และปัจจัยต่างๆ ทีส่ ่งผลต่อความต้องการเป็ นสิง่ สาคัญในการสร้างอสังหาริมทรัพย์ทตี่ รงตาม
ความต้องการของผูบ้ ริโภค
ธุร กิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์นัน้ มีความเสี่ยงที่สูง แต่เมื่อมีความเสี่ยงที่สูงผลกาไรที่ได้จากการ
ดาเนินธุรกิจก็สูงเช่นกัน ความเสี่ยงทีเ่ กิดขึ้นไม่ว่าความเสีย่ งภายใน ความเสี่ยงภายนอก ความเสี่ยงความ
เสีย่ งทางกลยุทธ์ เมื่อเกิดความผิดพลาดในธุรกิจเมื่อเกิดขึน้ แล้วจะส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมาหานครมุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้มคี ุณภาพ
ความปลอดภัย การใช้วัส ดุที่ม าตารฐาน มีการแข่ง ขัน ที่สูง สืบเนื่ องมาจากทัง้ สภาวะเศรษฐกิจ คู่แข่ง
ผูบ้ ริโภคทีม่ ตี วั เลือกในการตัดสินใจ จึงจาเป็ นต้องมีการวางแผนธุรกิจให้ครอบคุม ให้เกิดประสิทธิภาพสู งสุด
ซึ่งจะช่วยลดความเสีย่ งที่อาจะเกิดขึ้นในขณะทีด่ าเนินธุรกิจ โดยการสร้างสมุติฐาน การเก็บแบบสอบถาม
การหาข้อมูลตามสื่อดิจทิ ลั และบทสัมภาษณ์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การด าเนิ น วิ จ ั ย ครั ้ง นี้ ใ ช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณเพื่ อ ศึ ก ษาแผนการตลาดของธุ ร กิ จ พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ โดยสรุปการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี เนื้ อหา จากเอกสารทางวิช าการ ตารา วารสาร
บทความทางวิชาการทีเ่ กี่ยวจ้องกับแนวทางการทาวิจยั เชิงปริมาณ
2. ดาเนินการเก็บตัวอย่างความต้องการของผูบ้ ริโภคในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร เพื่อนามาวิเคราะห์
จานวน 200 ชุด โดยแบบสอบถามจะมี 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ความต้องการด้านอสังหาริมทรัพย์แนวราบของ
คนกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงความต้องด้านอสังหาริมทรัพย์แนวราบของคนกรุงเทพมหานคร ส่วนที่
2 ปั จจัยที่ส่งผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์แนวราบของคนกรุงเทพมหานคร และส่วนที่ 3 ข้อมูล
ประชากรศาสตร์
3. รวบรวมข้อมูลจากบทความออนไลน์ ข้อมูลจากการรับชม VDO ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความต้องการของตลาดอสังหาริมทรัพย์แนวราบของคนกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษากลยุทธ์ และวิธกี ารดาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวราบของคนกรุงเทพมหานคร

ผลการวิ จยั
1. จากการศึกษาวิจยั ค้นคว้าข้อมูล “ความต้องการด้านอสังหาริมทรัพย์แนวราบของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร” สรุปผลได้ดงั นี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลประชากรศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริโภคจานวนเพศหญิงมากกว่าเพศชายร้อยละ 55.50 อายุ 21 - 30
ปี ร้อยละ 43 พนักงานบริษัทเอกชนร้อยละ 61.50 ระดับการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 79
สถานภาพสมรสโสดร้อยละ 68 ทีพ่ กั อาศัยปัจจุบนั ทาวน์เฮาส์ / ทาวโฮมร้อยละ 39.50 ทีอ่ ยู่
ปั จจุบนั กรุงเทพมหานครตะวันออกร้อยละ 33.50 ปั จจุบนั ทางานกรุงเทพมหานครชัน้ ใน
ร้อยละ 38 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนรายได้ 15,001 - 30,000 บาทร้อยละ 34.50 สมาชิกใน
ครอบครับเฉลีย่ จานวน 4 คน
2. ผลการวิเคราะห์ปัจ จัยที่ส่ง ผลต่อความต้องการซื้ออสัง หาริมทรัพ ย์แนวราบของคน
กรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมีการศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ Website ของตัว
บริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 85 ชื่อเสียงของบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีผลต่อ
การตักสิน ใจร้อยละ 83 บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เชื่อมั ่นมากที่สุด Land & House
รองลงมา Sc Asset และพฤกษา เลือกบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวชื่อเสียง ความ
น่าเชื่อถือ คุณภาพและความปลอดภัย ต้องการโปรโมชั ่น ส่วนลดเงินสดร้อยละ 67

3. สรุปผลศึกษาความต้องการด้านอสังหาริมทรัพย์แนวราบของคนกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริโภคมีความต้องการซื้อบ้านเดี่ยวมากที่สุดคือร้อยละ 60 มีการใช้
ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อมากกว่า 6 เดือนคิดเป็ นร้อยละ 56 มีความต้องการพืน้ ทีท่ กี่ ว้าง
ขึ้นร้อยละ 40 มีความต้องการทากรุงเทพมหานครตะวันออกร้อยละ 23.50 เหตุผลสาคัญ
ทีส่ ุดทีท่ ่านเลือกทาเล / เขตพืน้ ทีด่ งั กล่าวพบว่าเหตุผลคือเดินทางสะดวกใกล้ทที่ างาน และ
มีความคุ้น เคยกับสถานที่ มีความต้องการพื้น ที่ 51 - 80 ตารางวา ร้อยละ 42 มีความ
ต้องการรู ปแบบ Modern Style ร้อยละ 53.50 มีความต้องการในระดับราคา 3,00,001 5,000,000 บาท ร้อยละ 45
2. จากการศึกษาวิจยั ค้นคว้าข้อมูลข้อมูลจากบทความ www.reic.com ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์,
ค้นคว้าข้อมูลข้อมูลจากบทความ www.Terrabkk.com รู้จกั "ความเสี่ยง" ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, จาก
บทความ Thailand Property News ‘รุ่ง’ หรือ ‘ร่วง’คาตอบทีต่ ้องรู้ อสังหาฯ ปี 62, ข้อมูลบทความจาก DBD
กรมพัฒ นาธุ ร กิจ การค้า , ข้อ มู ล จาก www.youtube.com โครงการพัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์ “อยากท า
อสังหาริมทรัพย์ สร้างบ้านจัดสรรขาย EP1-EP4” โดยคุณ Antonio Attorney, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นาย
โอภาศ เอี่ยมสาโรง อดีตตาแหน่ง Senior Manager บริษัทอสังหาริมทรัพย์ จะมีหวั ข้อเกี่ยวกับการจัดการ
และพฤติกรรมองค์การ การจัดการการตลาด การจัดการการเงิน การจัดการดาเนินงาน และการจัดการ
เชิง กลยุท ธ์ การวิเคราะห์แนวโน้ ม อสัง หาริมทรัพย์ของปี 2563 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ภายในธุ ร กิจ
(Business Risk) โดยมีผลวิเคราะห์ดงั นี้
1. การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
1. โครงสร้างองค์กรในอุตสาหกรรมบุคคลกรจะมีบุคคลากรด้านบริห ารเป็ น หลัก
เน้ น การจัดการด้านกล ด้านฝ่ ายปฏิบัติง านจะเป็ น ส่วนดูแลผลิตภัณ ฑ์ควบคุมดูแลการ
ออกแบบและก่อสร้าง ส่วนของการก่อสร้างจะเป็ นการใช้บุคลากรภายนอก Outsource เป็ น
หลักในการผลิต และให้บุคลากรภายในควบคุมดูแล
2. การจัด การการตลาด สภาพแวดล้ อ มทัว่ ไปในตลาดส าหรับ ธุ ร กิจ พัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์สาหรับการตลาดนัน้ จะมีการทาวิจยั เพื่อเก็บข้อมูลผูบ้ ริโภคในแต่ละพื้นที่มี
BIG DATA ในการรวบรวมข้อ มู ล ของผู้บ ริโ ภค ใช้ Social media เป็ นหลัก ในการท า
การตลาด

3. การจัดการการเงิน แหล่งเงินทุน (ต้นทุน) มาจากการกู้เงินจากธนาคารเป็ นส่วน
ใหญ่ เ ริ่ม จากการวิเ คราะห์ค วามเป็ น ได้ข องโครงการ ท าแผนวิธีก ารเงิน การจัด การ
ดาเนินการ เพื่อเสนอธนาคารเพื่อกู้เงินมาทาโครงการ จุดคุ้มทุน รายได้ของธุรกิจมาจาก
การขายโครงการเป็ นหลัก โดยในการขายโครงการจะใช้ระยะเวลาในการทาการตลาด และ
ขายหมดโครงการภายใน 1.5 - 2 ปี
4. การจัดการการดาเนินงานในอุตสาหกรรม แหล่งวัตถุดบิ หรือแหล่งเสนอขายใน
อุตสาหกรรม ในการเสนอขายเป็ นการใช้ส่อื ดิจทิ ลั เป็ นสื่อในการเสนอขาย การวางผังและ
การออกแบบในอุตสาหกรรม จัดผังเป็ นสัดส่วนทีช่ ดั เจน การใช้ทรัพยากรในอุตสาหกรรม มี
อยู่ 2 ส่วนคือส่วนของการจัดการผลิตภัณฑ์ และการจัดการบุคคลกรบุคลกรภายในองค์กร
5. การจัดการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรม ทาการพัฒนาโครงการตามแนวสถานี
ขนส่งมวลชนระบบรางในหลายพืน้ ทีร่ อบนอก และพืน้ ทีแ่ ถบนิคมอุตสาหกรรมทีส่ าคัญ
3. สถานการณ์ดา้ นอุปทานทีอ่ ยู่อาศัย
อุปทานทีอ่ ยู่อาศัยเหลือขายในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลณ สิน้ ปี 2561 ผลการสารวจภาคสนาม
โครงการทีอ่ ยู่อาศัยทีอ่ ยู่ระหว่างการขายล่าสุด ณ สิ้นปี 2561 นับเฉพาะโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุด
ทีม่ หี น่วยเหลือขายไม่ต่ากว่า 6 หน่วยต่อโครงการ พบว่า มีจานวนโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างขายทัง้ หมด 1,597
โครงการ มีจานวนหน่วยในผังรวม 492,436 หน่วย และมูลค่าโครงการรวม 1,978,823 ล้านบาท ในจานวน
นี้เป็ นอุปทานเหลือขาย จานวน 154,763 หน่วย คิดเป็ นมูลค่ารวม 649,658 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นทัง้ จานวน
หน่ วยเหลือขายและมู ลค่าเหลือขาย โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 และร้อยละ 18.4 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับปี
2560 ที่มจี านวน 1,584 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการ 457,073 หน่วย และมีหน่วยเหลือขาย 142,638
หน่วย คิดเป็ นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 548,656 ล้านบาท
4. สถานการณ์ดา้ นอุปสงค์ทอี่ ยู่อาศัย
อัตราดูดซับ (Absorption Rate) ของตลาดทีอ่ ยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลณ สิน้ ปี 2561 อัตรา
ดูดซับ(Absorption Rate) ของตลาดทีอ่ ยู่อาศัยในกรุงเทพฯ -ปริมณฑล ซึ่งศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ใช้เป็น
เครื่องชี้ออุปสงค์ (Demand) ของตลาดทีอ่ ยู่อาศัยนัน้ ในการสารวจรอบครึง่ หลังปี 2561 พบว่า ทีอ่ ยู่อาศัยที่
เหลือขายจานวน 154,763 หน่วยนี้ หากไม่นับรวมอุปทานเปิ ดตัวใหม่ในช่วงหลังจากการสารวจ คาดว่าจะ

ขายหมดภายใน 15 เดือน โดยมีอตั ราดูดซับร้อยละ 4.8 เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากปี 2560 ซึ่งมีอตั ราดูดซับร้อยละ
4.6
โครงการบ้านจัดสรรในกรุงเทพฯ -ปริมณฑล มีอตั ราดูดซับร้อยละ 3.1 หรือคาดว่าหน่วยเหลือขาย
จานวน 86,111 หน่วย จะขายได้หมดภายใน 27 เดือน ซึ่งอยู่ในระดับทีใ่ กล้เคียงกับปี 2560 ที่มอี ตั ราดูด
ซับร้อยละ 3.5 โดยบ้านจัดสรรในระดับราคา 7.51 - 10.00 ล้านบาท ซึ่งมีหน่วยเหลือขาย 2,938 หน่วย เป็ น
กลุ่มทีค่ าดว่าจะใช้เวลาน้อยทีส่ ุดประมาณ 19 เดือนในการขายหมด

สรุปและวิ จารณ์ผล
กลุ่ม ตัวอย่างเพศหญิง มากกว่าเพศชาย เนื่ องจากประชากรในกรุ ง เทพมหานคร เป็ น เพศชาย
2,620,964 คน เพศหญิง 2,948,680 คน รวมทัง้ สิ้น 5,569,644 คน ซึ่งมีประชากรที่เป็ นเพศหญิงมากกว่า
(อ้างอิงจากสานักทะเบียนกลาง 31 ธันวาคม 2561) มีความต้องการทีจ่ ะซื้ออสังหาริมทรัพย์แนวราบในเขต
ทาเลกรุงเทพมหานครตะวันออก ผูว้ จิ ยั มีความคิดเห็นว่า การวางแผนผังเมืองทีก่ าหนดให้เพิม่ การคมนาคม
รถไฟฟ้ าสายต่างๆ ทีค่ รอบคลุมมายังพืน้ ทีเ่ ขตกรุงเทพมหานครตะวันออก และยังสามารถเดินทางได้สะดวก
ด้วยทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 MOTORWAY ตะวัน ออก ที่เชื่อมต่อกับทางด่วนพิเศษสายต่างๆ กลุ่ม
ตัวอย่างต้องการแบบบ้าน Modern Style ต้องการในระดับราคา 3,00,001 - 5,000,000 บาท และมีต้องการ
บริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทมี่ ชี ่อื เสียง มีคุณภาพ มีมาตรฐานชัดเจน
1.กลยุทธ์ทางการตลาดและการบริการลูกค้า
กลยุทธ์ทางด้านทาเล
1. เลือกทาเลทีค่ นุ้ ชิน การทางานในทาเลทีล่ ูกค้ามีความคุน้ เคยนัน้ จะมีความได้เปรียบทัง้ ใน
ด้านการประชาสัมพันธ์ ทีร่ ูข้ อ้ ดี จึงทาให้ดงึ จุดขายในทาเลมาใช้ได้อย่างถูกจุด
2. เน้นทาเลทีเ่ หนือกว่า เลือกทาเลทีด่ ที สี่ ุด หรือเหนือกว่าคู่แข่งในพืน้ ทีเ่ ดียวกันโดยการหา
จุดเด่น ของที่ตงั ้ ของโครงการ อาทิ ติดบัน ไดรถไฟฟ้ า ติดถนนใหญ่ ใกล้ท างด่วน หรือโครงการ
อสังหาฯ ขนาดใหญ่ อาทิ ศูนย์การค้า คอมมูนิต้มี อลล์ โรงพยาบาล ฯลฯ
กลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์
1. คุณภาพ การเลือกใช้วสั ดุชนั ้ ดีในการก่อสร้าง ตกแต่ง หรือเฟอร์นิเจอร์จากแบรนด์ที่มี
คุณภาพ รวมทัง้ การเลือกผูร้ บั เหมาทีไ่ ด้รบั การการันตี ไม่ว่าจะด้วยชื่อเสียง ประสบการณ์ นอกจาก
จะทาให้ลูกค้าประทับใจและมั ่นใจในคุณภาพของโครงการแล้ว ยังยังช่วยเสริมในการประชาสัมพันธ์
ให้กบั โครงการ

2. ความต่าง คงปฏิเสธไม่ได้ว่าคนเราซื้อของด้วยอารมณ์ การสร้างคอนเซปท์ทแี่ ข็งแรงนัน้
เป็ นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ช่วยกระตุ้นความรู้สกึ ทางด้านอารมณ์ ด้วยการสร้างเรื่องราวที่มาในรูปแบบ
ของโครงการด้วยสไตล์ต่างๆ
กลยุท ธ์ทางด้านการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) การท าการตลาดในสื่อออนไลน์
เช่น โฆษณา Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา Youtube, โฆษณา Instagram มีทาให้สนิ ค้า
เป็ นทีร่ ูจ้ กั เพิม่ มากขึน้ โดยใช้วธิ ตี ่างๆ ในการ โฆษณาเว็บไซต์ หรือ โฆษณาขายสินค้าทีจ่ ะนาสินค้า
ของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์
2. การเพิม่ สวัสดิการพนักงานเพื่อการจูงใจพนักงาน
สวัสดิการเกี่ยวกับการพักผ่อนและความบันเทิง - เพราะการทางานต้องพบเจอสถานการณ์ตงึ เครียด
อยู่เป็ นประจา การส่งเสริมและพัฒนาความรูค้ วามสามารถของพนักงาน - นอกจากเรื่องงานแล้วองค์กรควร
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะความสามารถในด้านอื่น ๆ ตามความสนใจของพนักงาน สวัส ดิการ
เกี่ยวกับสุขภาพ การทีอ่ งค์กรมีประกันสุขภาพหรือประกันชีวติ ให้กบั พนักงานถือเป็ นเรื่องทีด่ ี แต่หากองค์กร
สามารถส่งเสริมเรื่องสุขภาพในด้านอื่น ๆ ของพนักงานได้มากขึ้น เช่น สนับสนุนอาหารเสริมหรือวิตามิน
ให้กบั พนักงาน ก็จะทาให้สวัสดิการนัน้ ดูน่าสนใจ และพนักงานรู้สกึ ดีกบั องค์กรมากยิง่ ขึน้ สวัสดิการเกี่ยวกับ
วันหยุดและวันลาพิเศษนอกเหนือกฎหมายกาหนด สวัสดิการเกี่ยวกับค่าตอบแทนพิเศษ หากองค์กรไหนมี
ค่าตอบแทนพิเศษตามวาระสมควรก็ถือเป็ นอีกสวัสดิการหนึ่งทีส่ ่งเสริมขวัญกาลังใจของผู้ปฏิบตั งิ านได้เป็ น
อย่างดี สวัสดิการเกี่ยวกับของขวัญพิเศษ สวัสดิการพิเศษที่จูงใจพนักงานอาจไม่ได้อยู่ในรู ปแบบตัวเงิน
เสมอไป องค์กรสามารถสร้างสรรค์สวัสดิการพิเศษ โดยการแจกรางวัลจากการจัดการแข่งขันเพื่อพัฒนา
องค์กรในด้านต่าง ๆ สวัส ดิการเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเวลาในการเข้าออกงาน อย่างที่ท ราบกัน ดีว่า
พนั กงานในปั จ จุ บัน หัน มาให้ความสาคัญ กับการบริหารเวลาในการทางานและการพักผ่อน (Work-Life
Balance)

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานศึกษาค้นคว้าอิสระในครัง้ นี้สาเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของรองศาสตราจารย์สุวณ
ี า ตังโพธิ
่
สุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษางานค้นคว้าอิสระทีไ่ ด้สละเวลามาให้คาแนะนา ตรวจทาน แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
รวมไปถึงให้ความรูท้ สี่ าคัญสาหรับการศึกษางานนี้ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์สมจิตร ล้วนจาเริญ ที่ได้
กรุณามาเป็ นกรรมการในการสอบการค้นคว้าอิสระ และให้คาแนะนาเพื่อปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้งานมีความ

สมบูรณ์ข้นึ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั ผู้วจิ ยั ได้ตระหนักและซาบซึ้งถึงความตัง้ ใจของอาจารย์ทงั ้ สอง
ท่าน จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ขอขอบพระคุณ นายโอภาศ เอี่ยมสาโรง อดีตตาแหน่ง Senior Manager บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่
ได้อนุเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการดาเนินงานในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาใน
ขัน้ ต้น
สุดท้ายนี้ผู้วจิ ยั ขอขอบพระคุณทุกคนในครอบครัว และเพื่อนๆ ที่ให้การสนับสนุนทัง้ ให้กาลังใจต่อ
ผู้ วิจัย เป็ นอย่ า งดี เ สมอมา และหวัง เป็ นอย่ า งยิ่ง ว่ า งาน วิจัย นี้ จ ะเป็ นประโยชน์ ต่ อ บริษั ท ผู้ พัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ไม่มากก็น้อย ความดีและประโยชน์ใดๆ จากงานค้นคว้าอิสระนี้ ขอมอบให้กบั ทุกท่านที่
กล่าวมาทัง้ หมด สาหรับข้อบกพร่องต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในงานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั ขอน้อมรับผิดแต่เพียงผูเ้ ดียว
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