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บทคดัย่อ 
ความต้องการและการด าเนินงานของธุรกิจพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์แนวราบในกรุงเทพมหานคร 

บรษิทั อะไลฟ์ แอสเสท จ ากดั จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
โดยมีวตัถปุระสงคข์องการวิจยัเป็นการศึกษา 1. ความต้องการของตลาด 2. ยอดขาย 3. การด าเนินการ
ของธุรกิจ 4. การจดัการเชิงกลยุทธ์ การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ และผู้ประกอบการ ศึกษา
ขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของธุรกจิ 

ผลการวิจยั  
1. ตลาดมคีวามต้องการทีพ่กัอาศยัทีม่คีวามปลอดภยั และเหมาะแก่การอยู่อาศยั  
2. ยอดขาย จากการขายผลิตภณัฑ์ของโครงการอสงัหารมิทรพัย์ เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ เป็น

ต้น และยอดขายมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการสร้างการคมนาคมของทางภาครัฐ ท าให้เกิดการ
ขยายตวัของโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ตามแนวการคมนาคมรถไฟฟ้า 

3. การด าเนินงานของธุรกจิในดา้นพฤตกิรรมองคก์าร ไดแ้ก่ การท างานเป็นทมี มกีารวางแผนงานที่
ไดร้บัอย่างชดัเจน ดา้นการเงนิธุรกจิไดแ้ก่ เงนิลงทุนส่วนตวั เงนิลงทุนจากหุน้ส่วน มาจากการท า Business 
Plan เพื่อน าเงนิมาลงทุนทัง้จากนายทุน หรอืเงนิทุนจากธนาคาร งบประมาณด าเนินงานเบื้องต้น 40 ล้าน
บาท เป็นต้นทุนในการลงทุนเริ่มแรก  ( Initial Investment) ท าการก่อสร้าง จ านวน 10 Unit แนวโน้ม
ยอดขายปีแรก 40 ล้านบาท และมีอัตราเพิ่มขึ้นในแต่ละปี 5 ปี มีแนวโน้มยอดขายอยู่ที่ 200 ล้านบาท 
ระยะเวลาคนืทุน 1 ปี จุดคุ้มทุน 0.66 Unit/เดือน การขายอสงัหารมิทรพัย์ เมื่อพฒันาที่ดิน และสร้างแล้ว
เสรจ็ การพฒันาทีด่นิว่างเปล่าให้กลายเป็นโครงการ สรา้งรายได ้หรอื ประโยชน์เอื้อต่อการน าทุนของผู้อื่น
มาใชล้งทุน ดา้นการปฏบิตักิาร  

4. การจดัการเชงิกลยุทธ์ ไดแ้ก่ กลยุทธ์ทางดา้นท าเล กลยุทธ์ทางดา้นผลติภณัฑ์ 
ค าส าคญั : ความต้องการด าเนินงาน 



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 

 

 

 

 



บทน า 

 กรุงเทพมหานครเป็นเมอืงที่มปีระชากร 5.6 ล้านคน (ส านักทะเบียนกลาง ณ วันที่ 31ธันวาคม 
2561) ประชากรเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง มกีารขยายทีพ่กัอาศยั มกีารขยายครอบครวั หรอืแมก้ระทัง้การขยาย
ธุรกิจ ดังนั ้นจึงมีความต้องการอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องการเก็บรวบรวมข้อมูล ความต้องการ
อสงัหารมิทรพัยแ์ละปัจจยัต่างๆ ทีส่่งผลต่อความต้องการเป็นสิง่ส าคญัในการสรา้งอสงัหารมิทรพัยท์ีต่รงตาม
ความต้องการของผูบ้รโิภค 

 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัย์นัน้มีความเสี่ยงที่สูง แต่เมื่อมีความเสี่ยงที่สูงผลก าไรที่ได้จากการ
ด าเนินธุรกิจก็สูงเช่นกนั ความเสี่ยงทีเ่กดิขึ้นไม่ว่าความเสีย่งภายใน ความเสี่ยงภายนอก ความเสี่ยงความ
เสีย่งทางกลยุทธ์ เมื่อเกดิความผดิพลาดในธุรกจิเมื่อเกดิขึน้แลว้จะส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง  

การพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นพืน้ทีก่รุงเทพมาหานครมุ่งเน้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์หม้คีุณภาพ 
ความปลอดภัย การใช้วัสดุที่มาตารฐาน มีการแข่งขนัที่สูงสืบเนื่องมาจากทัง้สภาวะเศรษฐกิจ คู่แข่ง 
ผูบ้รโิภคทีม่ตีวัเลอืกในการตดัสนิใจ จงึจ าเป็นต้องมกีารวางแผนธุรกจิใหค้รอบคุม ใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสดุ 
ซึ่งจะช่วยลดความเสีย่งที่อาจะเกิดขึ้นในขณะทีด่ าเนินธุรกจิ โดยการสร้างสมุติฐาน การเก็บแบบสอบถาม 
การหาขอ้มูลตามสื่อดจิทิลั และบทสมัภาษณ์ โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิ 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
การด าเนินวิจัยครั ้งนี้ ใช้การวิจัยเชิง ปริมาณเพื่อศึกษาแผนการตลาดของธุรกิจพัฒนา

อสงัหารมิทรพัย ์โดยสรุปการด าเนินการวจิยัดงันี้ 
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา จากเอกสารทางวิชาการ ต ารา วารสาร 

บทความทางวชิาการทีเ่กี่ยวจอ้งกบัแนวทางการท าวจิยัเชงิปรมิาณ 
 2. ด าเนินการเกบ็ตวัอย่างความต้องการของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร เพื่อน ามาวเิคราะห ์
จ านวน 200 ชุด โดยแบบสอบถามจะม ี3 ส่วน คอื ส่วนที ่1 ความต้องการดา้นอสงัหารมิทรพัยแ์นวราบของ
คนกรุงเทพมหานคร เพื่อใหท้ราบถงึความต้องดา้นอสงัหารมิทรพัยแ์นวราบของคนกรุงเทพมหานคร ส่วนที ่
2 ปัจจยัที่ส่งผลต่อความต้องการซื้ออสงัหารมิทรพัย์แนวราบของคนกรุงเทพมหานคร และส่วนที่ 3 ข้อมูล
ประชากรศาสตร ์
 3. รวบรวมขอ้มูลจากบทความออนไลน์  ขอ้มูลจากการรบัชม VDO ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ 



วตัถปุระสงค์ 
 1. เพื่อศกึษาความต้องการของตลาดอสงัหารมิทรพัยแ์นวราบของคนกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศกึษากลยุทธ์ และวธิกีารด าเนินธุรกจิอสงัหารมิทรพัยแ์นวราบของคนกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการวิจยั 

 1. จากการศึกษาวจิยั ค้นคว้าข้อมูล “ความต้องการด้านอสงัหารมิทรพัย์แนวราบของผู้บรโิภคใน

กรุงเทพมหานคร” สรุปผลไดด้งันี้ 

 1. ผลการวเิคราะหข์อ้มูลประชากรศาสตร ์

กลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคจ านวนเพศหญงิมากกว่าเพศชายรอ้ยละ 55.50 อายุ 21 - 30 

ปี ร้อยละ 43 พนักงานบรษิัทเอกชนร้อยละ 61.50 ระดบัการศึกษาปรญิญาตรรี้อยละ 79 

สถานภาพสมรสโสดรอ้ยละ 68 ทีพ่กัอาศยัปัจจุบนัทาวน์เฮาส ์/ ทาวโฮมรอ้ยละ 39.50 ทีอ่ยู่

ปัจจุบนักรุงเทพมหานครตะวนัออกร้อยละ 33.50 ปัจจุบนัท างานกรุงเทพมหานครชัน้ใน

ร้อยละ 38 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนรายได้ 15,001 - 30,000 บาทร้อยละ 34.50 สมาชิกใน

ครอบครบัเฉลีย่จ านวน 4 คน 

 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์แนวราบของคน 

กรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคมกีารศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนตดัสนิใจซื้อ Website ของตัว

บรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์รอ้ยละ 85 ชื่อเสยีงของบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยม์ีผลต่อ

การตักสินใจร้อยละ 83 บริษัทพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ที่เชื่อมัน่มากที่สุด Land & House 

รองลงมา Sc Asset และพฤกษา เลอืกบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวชื่อเสยีง ความ

น่าเชื่อถอื คุณภาพและความปลอดภยั ต้องการโปรโมชัน่ ส่วนลดเงนิสดรอ้ยละ 67 

 

 

 

 



3. สรุปผลศกึษาความต้องการดา้นอสงัหารมิทรพัยแ์นวราบของคนกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคมคีวามต้องการซื้อบ้านเดี่ยวมากที่สุดคอืรอ้ยละ 60 มกีารใช้

ระยะเวลาในการตดัสนิใจซื้อมากกว่า 6 เดอืนคดิเป็นรอ้ยละ 56 มคีวามต้องการพืน้ทีท่ีก่วา้ง

ขึ้นร้อยละ 40 มคีวามต้องการท ากรุงเทพมหานครตะวนัออกร้อยละ 23.50 เหตุผลส าคญั

ทีสุ่ดทีท่่านเลอืกท าเล / เขตพืน้ทีด่งักล่าวพบว่าเหตุผลคอืเดนิทางสะดวกใกลท้ีท่ างาน และ

มีความคุ้นเคยกับสถานที่ มีความต้องการพื้นที่ 51 - 80 ตารางวา ร้อยละ 42 มีความ

ต้องการรูปแบบ Modern Style ร้อยละ 53.50 มีความต้องการในระดับราคา 3,00,001 - 

5,000,000 บาท รอ้ยละ 45 

 

 2. จากการศกึษาวจิยั คน้ควา้ขอ้มูลขอ้มูลจากบทความ www.reic.com ศูนยข์อ้มูลอสงัหารมิทรพัย์, 

ค้นคว้าข้อมูลข้อมูลจากบทความ www.Terrabkk.com รู้จกั "ความเสี่ยง" ของธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์, จาก

บทความ Thailand Property News ‘รุ่ง’ หรอื ‘ร่วง’ค าตอบทีต้่องรู ้อสงัหาฯ ปี 62, ขอ้มูลบทความจาก DBD 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , ข้อมูลจาก www.youtube.com โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ “อยากท า

อสงัหารมิทรพัย ์สรา้งบา้นจดัสรรขาย EP1-EP4” โดยคุณ Antonio Attorney, ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ นาย

โอภาศ เอี่ยมส าโรง อดีตต าแหน่ง Senior Manager บรษิัทอสงัหารมิทรพัย์ จะมหีวัข้อเกี่ยวกบัการจดัการ

และพฤติกรรมองค์การ การจดัการการตลาด การจดัการการเงนิ การจดัการด าเนินงาน และการจดัการ

เชิงกลยุทธ์  การวิเคราะห์แนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ของปี 2563 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในธุรกิจ 

(Business Risk) โดยมผีลวเิคราะหด์งันี้ 

  1. การจดัการและพฤตกิรรมองคก์าร 

1. โครงสร้างองค์กรในอุตสาหกรรมบุคคลกรจะมีบุคคลากรด้านบรหิารเป็นหลัก

เน้นการจัดการด้านกล ด้านฝ่ายปฏิบัติงานจะเป็นส่วนดูแลผลิตภัณฑ์ควบคุมดูแลการ

ออกแบบและก่อสรา้ง ส่วนของการก่อสรา้งจะเป็นการใชบุ้คลากรภายนอก Outsource เป็น

หลกัในการผลติ และใหบุ้คลากรภายในควบคุมดูแล 

2. การจัดการการตลาด สภาพแวดล้อมทัว่ไปในตลาดส าหรับธุรกิจพัฒนา

อสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัการตลาดนัน้จะมกีารท าวจิยัเพื่อเกบ็ข้อมูลผูบ้รโิภคในแต่ละพื้นที่ม ี

BIG DATA ในการรวบรวมข้อมูลของผู้บริโภค ใช้ Social media เป็นหลักในการท า

การตลาด 



3. การจดัการการเงนิ แหล่งเงนิทุน (ต้นทุน) มาจากการกู้เงนิจากธนาคารเป็นส่วน

ใหญ่เริ่มจากการวิเคราะห์ความเป็นได้ของโครงการ ท าแผนวิธีการเงิน การจัดการ

ด าเนินการ เพื่อเสนอธนาคารเพื่อกู้เงนิมาท าโครงการ จุดคุ้มทุน รายได้ของธุรกิจมาจาก

การขายโครงการเป็นหลกั โดยในการขายโครงการจะใชร้ะยะเวลาในการท าการตลาด และ

ขายหมดโครงการภายใน 1.5 - 2 ปี 

4. การจดัการการด าเนินงานในอุตสาหกรรม แหล่งวตัถุดบิหรอืแหล่งเสนอขายใน

อุตสาหกรรม ในการเสนอขายเป็นการใชส้ื่อดิจทิลั เป็นสื่อในการเสนอขาย การวางผงัและ

การออกแบบในอุตสาหกรรม จดัผงัเป็นสดัส่วนทีช่ดัเจน การใชท้รพัยากรในอุตสาหกรรม มี

อยู่ 2 ส่วนคอืส่วนของการจดัการผลติภณัฑ ์และการจดัการบุคคลกรบุคลกรภายในองคก์ร 

5. การจดัการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรม ท าการพฒันาโครงการตามแนวสถานี
ขนส่งมวลชนระบบรางในหลายพืน้ทีร่อบนอก และพืน้ทีแ่ถบนิคมอุตสาหกรรมทีส่ าคญั 

 
3. สถานการณ์ดา้นอุปทานทีอ่ยู่อาศยั 

อุปทานทีอ่ยู่อาศยัเหลอืขายในกรุงเทพฯ-ปรมิณฑลณ สิน้ปี 2561 ผลการส ารวจภาคสนาม 

โครงการทีอ่ยู่อาศยัทีอ่ยู่ระหว่างการขายล่าสุด ณ สิ้นปี 2561 นับเฉพาะโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชุด 

ทีม่หีน่วยเหลอืขายไม่ต ่ากว่า 6 หน่วยต่อโครงการ พบว่า มจี านวนโครงการทีอ่ยู่ระหว่างขายทัง้หมด 1,597 

โครงการ มจี านวนหน่วยในผงัรวม 492,436 หน่วย และมูลค่าโครงการรวม 1,978,823 ลา้นบาท ในจ านวน

นี้เป็นอุปทานเหลือขาย จ านวน 154,763 หน่วย คดิเป็นมูลค่ารวม 649,658 ล้านบาท เพิม่ขึ้นทัง้จ านวน

หน่วยเหลือขายและมูลค่าเหลือขาย โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 และร้อยละ 18.4 ตามล าดับ เมื่อเทียบกบัปี 

2560 ที่มจี านวน 1,584 โครงการ มหีน่วยในผงัโครงการ 457,073 หน่วย และมหีน่วยเหลือขาย 142,638 

หน่วย คดิเป็นมูลค่าหน่วยเหลอืขาย 548,656 ลา้นบาท 

 

4. สถานการณ์ดา้นอุปสงคท์ีอ่ยู่อาศยั 

อตัราดูดซบั (Absorption Rate) ของตลาดทีอ่ยู่อาศยัในกรุงเทพฯ-ปรมิณฑลณ สิน้ปี 2561 อตัรา 

ดูดซบั(Absorption Rate) ของตลาดทีอ่ยู่อาศยัในกรุงเทพฯ -ปรมิณฑล ซึ่งศูนยข์อ้มูลอสงัหารมิทรพัยใ์ชเ้ป็น

เครื่องชี้ออุปสงค ์(Demand) ของตลาดทีอ่ยู่อาศยันัน้ ในการส ารวจรอบครึง่หลงัปี 2561 พบว่า ทีอ่ยู่อาศยัที่

เหลือขายจ านวน 154,763 หน่วยนี้ หากไม่นับรวมอุปทานเปิดตวัใหม่ในช่วงหลงัจากการส ารวจ คาดว่าจะ



ขายหมดภายใน 15 เดอืน โดยมอีตัราดูดซบัรอ้ยละ 4.8 เพิม่ขึน้เลก็น้อยจากปี 2560 ซึ่งมอีตัราดูดซบัรอ้ยละ 

4.6 

โครงการบา้นจดัสรรในกรุงเทพฯ -ปรมิณฑล มอีตัราดูดซบัรอ้ยละ 3.1 หรอืคาดว่าหน่วยเหลอืขาย 

จ านวน  86,111 หน่วย จะขายได้หมดภายใน  27 เดือน ซึ่งอยู่ในระดบัทีใ่กล้เคยีงกบัปี 2560 ที่มอีตัราดูด

ซบัรอ้ยละ 3.5 โดยบา้นจดัสรรในระดบัราคา 7.51 - 10.00 ลา้นบาท ซึ่งมหีน่วยเหลอืขาย 2,938 หน่วย เป็น

กลุ่มทีค่าดว่าจะใชเ้วลาน้อยทีสุ่ดประมาณ 19 เดอืนในการขายหมด 

 

สรปุและวิจารณ์ผล 

 กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เนื่องจากประชากรในกรุงเทพมหานคร เป็นเพศชาย 
2,620,964 คน เพศหญิง 2,948,680 คน รวมทัง้สิ้น 5,569,644 คน ซึ่งมปีระชากรที่เป็นเพศหญิงมากกว่า 
(อา้งองิจากส านักทะเบียนกลาง 31 ธนัวาคม 2561) มคีวามต้องการทีจ่ะซื้ออสงัหารมิทรพัยแ์นวราบในเขต
ท าเลกรุงเทพมหานครตะวนัออก ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็ว่า การวางแผนผงัเมอืงทีก่ าหนดใหเ้พิม่การคมนาคม
รถไฟฟ้าสายต่างๆ ทีค่รอบคลุมมายงัพืน้ทีเ่ขตกรุงเทพมหานครตะวนัออก และยงัสามารถเดนิทางไดส้ะดวก
ด้วยทางหลวงพเิศษหมายเลข 7 MOTORWAY ตะวันออก ที่เชื่อมต่อกับทางด่วนพิเศษสายต่างๆ กลุ่ม
ตวัอย่างต้องการแบบบ้าน Modern Style ต้องการในระดบัราคา 3,00,001 - 5,000,000 บาท และมต้ีองการ
บรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีม่ชีื่อเสยีง มคีุณภาพ มมีาตรฐานชดัเจน 
 1.กลยุทธ์ทางการตลาดและการบรกิารลูกคา้ 
  กลยุทธ์ทางดา้นท าเล 

1. เลอืกท าเลทีคุ่น้ชนิ การท างานในท าเลทีลู่กคา้มคีวามคุน้เคยนัน้จะมคีวามไดเ้ปรยีบทัง้ใน
ดา้นการประชาสมัพนัธ์ ทีรู่ข้อ้ด ีจงึท าใหด้งึจุดขายในท าเลมาใชไ้ดอ้ย่างถูกจุด 

2. เน้นท าเลทีเ่หนือกว่า เลอืกท าเลทีด่ทีีสุ่ด หรอืเหนือกว่าคู่แข่งในพืน้ทีเ่ดยีวกนัโดยการหา
จุดเด่นของที่ตัง้ของโครงการ อาทิ ติดบันไดรถไฟฟ้า ติดถนนใหญ่ ใกล้ทางด่วน หรือโครงการ
อสงัหาฯ ขนาดใหญ่ อาท ิศูนยก์ารคา้ คอมมูนิตี้มอลล์ โรงพยาบาล ฯลฯ 

กลยุทธ์ทางดา้นผลติภณัฑ ์
1. คุณภาพ การเลือกใช้วสัดุชัน้ดีในการก่อสร้าง ตกแต่ง หรอืเฟอร์นิเจอร์จากแบรนด์ที่มี

คุณภาพ รวมทัง้การเลอืกผูร้บัเหมาทีไ่ดร้บัการการนัต ีไม่ว่าจะดว้ยชื่อเสยีง ประสบการณ์ นอกจาก
จะท าใหลู้กคา้ประทบัใจและมัน่ใจในคุณภาพของโครงการแลว้ ยงัยงัช่วยเสรมิในการประชาสมัพนัธ์
ใหก้บัโครงการ 



2. ความต่าง คงปฏเิสธไม่ไดว่้าคนเราซื้อของดว้ยอารมณ์ การสรา้งคอนเซปท์ทีแ่ขง็แรงนัน้
เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ช่วยกระตุ้นความรู้สกึทางด้านอารมณ์ ด้วยการสร้างเรื่องราวที่มาในรูปแบบ
ของโครงการดว้ยสไตล์ต่างๆ 

กลยุทธ์ทางด้านการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) การท าการตลาดในสื่อออนไลน์ 
เช่น โฆษณา Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา Youtube, โฆษณา Instagram มที าให้สนิค้า
เป็นทีรู่จ้กัเพิม่มากขึน้ โดยใชว้ธิต่ีางๆ ในการ โฆษณาเวบ็ไซต์ หรอื โฆษณาขายสนิคา้ทีจ่ะน าสนิคา้
ของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ 

 2. การเพิม่สวสัดกิารพนักงานเพื่อการจูงใจพนักงาน 

สวสัดกิารเกี่ยวกบัการพกัผ่อนและความบนัเทงิ - เพราะการท างานต้องพบเจอสถานการณ์ตงึเครยีด
อยู่เป็นประจ า การส่งเสรมิและพฒันาความรูค้วามสามารถของพนักงาน - นอกจากเรื่องงานแลว้องคก์รควร
ให้ความส าคญักับการพัฒนาทกัษะความสามารถในด้านอื่น ๆ ตามความสนใจของพนักงาน สวัสดิการ
เกี่ยวกบัสุขภาพ การทีอ่งคก์รมปีระกนัสุขภาพหรอืประกนัชวีติใหก้บัพนักงานถอืเป็นเรื่องทีด่ ีแต่หากองคก์ร
สามารถส่งเสรมิเรื่องสุขภาพในด้านอื่น ๆ  ของพนักงานได้มากขึ้น เช่น สนับสนุนอาหารเสรมิหรอืวติามนิ
ใหก้บัพนักงาน กจ็ะท าใหส้วสัดกิารนัน้ดูน่าสนใจ และพนักงานรู้สกึดกีบัองคก์รมากยิง่ขึน้ สวสัดกิารเกี่ยวกบั
วนัหยุดและวนัลาพเิศษนอกเหนือกฎหมายก าหนด สวสัดกิารเกี่ยวกบัค่าตอบแทนพเิศษ หากองคก์รไหนมี
ค่าตอบแทนพเิศษตามวาระสมควรกถ็ือเป็นอกีสวสัดิการหนึ่งทีส่่งเสรมิขวญัก าลงัใจของผู้ปฏบิตังิานได้เป็น
อย่างดี สวสัดิการเกี่ยวกบัของขวญัพิเศษ สวสัดิการพเิศษที่จูงใจพนักงานอาจไม่ได้อยู่ในรูปแบบตัวเงิน
เสมอไป องค์กรสามารถสร้างสรรค์สวสัดิการพเิศษ โดยการแจกรางวลัจากการจดัการแข่งขนัเพื่อพฒันา
องค์กรในด้านต่าง ๆ สวัสดิการเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเวลาในการเข้าออกงาน อย่างที่ทราบกันดีว่า
พนักงานในปัจจุบันหันมาให้ความส าคัญกับการบริหารเวลาในการท างานและการพักผ่อน (Work-Life 
Balance) 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานศึกษาค้นคว้าอิสระในครัง้นี้ส าเรจ็ได้ด้วยความอนุเคราะหข์องรองศาสตราจารย์สุวณีา ตัง่โพธิ
สุวรรณ อาจารย์ที่ปรกึษางานคน้คว้าอิสระทีไ่ด้สละเวลามาใหค้ าแนะนา ตรวจทาน แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 
รวมไปถึงให้ความรูท้ีส่ าคญัส าหรบัการศกึษางานนี้ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์สมจติร ล้วนจ าเรญิ ที่ได้
กรุณามาเป็นกรรมการในการสอบการคน้คว้าอิสระ และให้ค าแนะนาเพื่อปรบัปรุงแก้ไขเพื่อใหง้านมคีวาม



สมบูรณ์ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่องานวจิยั ผู้วจิยัได้ตระหนักและซาบซึ้งถึงความตัง้ใจของอาจารย์ทัง้สอง
ท่าน จงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณ นายโอภาศ เอี่ยมส าโรง อดีตต าแหน่ง Senior Manager บรษิัทอสงัหารมิทรพัยท์ี่
ไดอ้นุเคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกบัการด าเนินงานในธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ เพื่อเป็นแนวทางในการศกึษาใน
ขัน้ต้น 
 สุดท้ายนี้ผู้วจิยัขอขอบพระคุณทุกคนในครอบครวั และเพื่อนๆ ที่ให้การสนับสนุนทัง้ใหก้ าลงัใจต่อ
ผู้วิจัยเป็นอย่างดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่างานวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทผู้พัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์ไม่มากก็น้อย ความดีและประโยชน์ใดๆ จากงานค้นคว้าอิสระนี้ ขอมอบให้กบัทุกท่านที่
กล่าวมาทัง้หมด ส าหรบัขอ้บกพร่องต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในงานวจิยันี้ผูว้จิยัขอน้อมรบัผดิแต่เพยีงผูเ้ดยีว 
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