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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยดวยตัวเอง เรื่องปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอกลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขัน กรณีศึกษาโครงการชัยพฤกษ วัชรพล บริษัท แลนดแอนดเฮาส
จํากัด (มหาชน) หลังประสบเหตุการณอุทกภัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ1. ศึกษายืนยันปญหา
และข อ บ ง ชี้ ส ภาพแวดล อ มธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย 2. ศึ ก ษาป จ จั ย ทางการตลาดที่ ส ง ผลถึ ง
ความสามารถในการแขงขันและ 3. ศึกษากลยุทธธุรกิจและกลยุทธทางการตลาดที่มีประสิทธิผล
ของบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน สรางการ
เติบโตและความยั่งยืน ใหเกิดขึ้น ตลอดไปโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ สําหรับประชากร
และกลุมตัวอยาง คือลูกคาที่เขามาซื้อโครงการชัยพฤกษ วัชรพลบริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด
(มหาชน) โดยใชแบบสอบถาม และนํามาวิเคราะหผลรวมกับกรอบแนวคิด ที่ไดจากการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อหาขอสรุปสําหรับงานวิจัย
จากการศึกษาพบวาปจจัยทั้ง 9 ตัว สงผลตอกลยุทธ ระดับองคกร ระดับหนวยธุรกิจ
และระดับหนาที่ ที่ระดับนัยยะสําคัญทางสถิติ .05 แตการจะใชปจจัยตัวใดมากหรือนอยและใช
ในเวลาใดยังตองขึ้นอยูกับสถานการณภายในของบริษัทและสภาพแวดลอมภายนอกที่สงผลกับ
บริษัท นอกจากนี้ การวิเคราะหสมการถดถอย พบวา ตัวแปรที่สามารถทํานายความสามารถใน
การแขงขันในอันดับแรก คือ การควบคุมคุณภาพ รองลงมาคือ การแขงขันในอุตสาหกรรม การ
วิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรม ดานผลิตภัณฑ ดานราคาดนชองทางการจัดจําหนาย ดานการ

จ

สงเสริมการตลาดสวนตัวแปรอีก 2 ตัว ที่ไมไดเพิ่มอํานาจในการพยากรณคือ อุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องและสนับสนุน และ นโยบายของรัฐบาล ที่ระดับนัยยะสําคัญทางสถิติ .05
การคนพบของผูวิจัยนั้นเปนของใหมที่ยังไมมีผูเคยศึกษาในเรื่องนี้ ที่ผานมางานวิจัย
สวนใหญจะทําเพียงการใชบางปจจัยไมมีการเชื่อมโยงปจจัยเหลานั้นเขาดวยกัน รวมทั้งไมมี
การศึกษาปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกที่สําคัญอีกดวย กลยุทธการตลาดนี้จะนํามาใชใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานดานการตลาดและเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
โครงการชัยพฤกษบริษทั แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน)ใหดียิ่งขึน้

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงสมบูรณไดดวยความรวมมือ
และชวยเหลือจากผูมีพระคุณหลายทาน ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยไชยพศ แจมใส ที่ได
กรุณาในการใหคําปรึกษา ชี้แนะ แกไข ปรับปรุง งานเรื่องนี้อยางเต็มกําลัง รวมทั้งชี้แนะทาง
วิชาการอันเปนประโยชน ตองานชิ้นนี้ ขอกราบขอบพระคุณทุกทานที่ไดประสิทธิประสาทวิชา
ทั้งในเรื่ องของความมีคุ ณธรรม จริยธรรม การดํ ารงชีวิต ใหเ ปนสุข รวมทั้ งคํ าแนะนําที่เ ป น
ประโยชนตอผูวิจัยเสมอมา
ขอขอบพระคุณอาจารย ดร. ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ และ อาจารย ดร.พีรพงษ ฟูศิริ ที่
ชวยผูศึกษาในดานตางๆ ใหสามารถทํางานชิ้นนี้เสร็จสมบูรณ และขอขอบพระคุณ บัณฑิต
วิทยาลัย เจาหนาที่และเพื่อนทุกๆคน ที่ใหกําลังใจ สรางแรงบันดาลใจ จนทํางานชิ้นนี้สําเร็จและ
ที่จะขาดไมไดคือผูมีพระคุณคือคุณพอ คุณแม พี่ นองทุกคนในครอบครัวซึ่งเปนผูที่ใหกําลังใจ
ใหความรักและความหวงใย อยางไมมีที่สิ้นสุด ผูเขียนขออุทิศคุณความดีของผลงานชิ้นนี้ แกผู
พระคุณทุกทาน ไว ณ โอกาสนี้
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
บริษัท แลนด แอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) (Land and Houses Public Company
Limited) เปนบริษัทผูประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการคาอสังหาริมทรัพยแหงหนึ่งของประเทศ
ไทย กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2516 โดย คุณเพียงใจ หาญพาณิชย ปจจุบันบริษัทอยูภายใตการ
บริหารงานของนาย อนันต อัศวโภคิน โดยมีโครงการอสังหาริมทรัพยที่ครอบคลุมทั้งในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งบานเดี่ยว ทาวนโฮม และคอนโดมิเนียม รวมถึงโครงการ
หมูบานจัดสรรตามจังหวัดใหญของประเทศไทย มีสํานักงานใหญตั้งอยูที่ อาคารคิวเฮาส ลุมพินี
ชั้น 37-38 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆเขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยตลาดที่อยู
อาศัยโดยรวมป 2553 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 10.7% เมื่อเทียบกันป 2552 ทั้งนี้พิจารณาจาก
ตัวเลขบานจดทะเบียนเพิ่มในป 2553 มีจํานวนรวมทั้งหมด 105,152 หนวย เมื่อเทียบกับป
2552 ที่มีจํานวนรวมทั้งหมด 94,977 หนวย โดยแบงออกเปนที่อยูอาศัยประเภทสรางเอง
22,697 หนวย เพิ่มขึ้น 15.7%และที่อยูอาศัยประเภทจัดสรร 82,455 หนวย เพิ่มขึ้น 9.4% เมื่อ
เทียบกับป2552 (บริษัทแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน), 2554) สําหรับขอมูลเปรียบเทียบ
ที่อยูอาศัยจดทะเบียนเพิ่มระหวางป พ.ศ.2551-2553 ดังตารางที่ 1 ขางลางนี้
ตารางที่ 1.1 จําแนกตามประเภทดําเนินการระหวางป 2551-2553
จําแนกประเภท
2551
2552
2553
สรางเอง
24,017
19,618
22,697
จัดสรร
59,048
75,359
82,455
รวมทั้งหมด
83,065
94,977
105,152
% การเปลี่ยนแปลง**
11.9%
14.3%
10.7%
ที่มา : ธนาคารอาคารสงเคราะห
หมายเหตุ:* ป 2538 เปนปที่บานจดทะเบียนสูงสุด นับตั้งแตป 2530 เปนตนมา
** % การเปลี่ยนแปลงเทียบกับปกอนหนา

หนวย : หลัง
2538*
32,118
146,735
178,753
27.7%
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อย า งไรก็ ต ามหากพิ จ ารณาเฉพาะบา นจดทะเบี ย นเพิ่ม ประเภทจั ดสรรจํ า แนกตาม
ประเภทที่อยูอาศัยป 2553 เมื่อเทียบกับป 2552 มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี้
● ประเภทบ า นเดี่ ย ว มี ร า นวนรวมทั้ ง สิ้ น 11,461 หน ว ย เพิ่ ม ขึ้ น 5.5% เมื่ อ เที ย บกั บ ป
2552 ที่มีจํานวน 10,863 หนวย
● ประเภทบานแฝด มีรานวนรวมทั้งสิ้น 1,289 หนวย เพิ่มขึ้น 28.9% เมื่อเทียบกับ ป
2552 ที่มีจํานวน 1,000 หนวย
● ประเภททาวนเฮาส มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 12,538 หนวย เพิ่มขึ้น28.3% เมื่อเทียบกับป
2552 ที่มีจํานวน9,771 หนวย
● ประเภทคอนโดมิเนียม มีรานวนรวมทั้งสิ้น 57,167 หนวย เพิ่มขึ้น6.4% เมื่อเทียบป
2552 ที่มีจํานวน53,725 หนวย
ตารางที่ 1.2 ขอมูลเปรียบเทียบที่อยูอาศัยจดทะเบียนเพิ่ม ประเภทจัดสรรจําแนกตามประเภท
ที่อยูอาศัย ระหวางป 2551 - 2553
หนวย : หลัง
บานจดทะเบียนเพิ่ม จําแนกตาม
2551
2552
2553
2538**
ประเภทจัดสรร
บานเดี่ยว
13,437 10,863 11,461
20,793
% การเปลี่ยนแปลง
-17.90% -19.20% 5.50%
16.40%
บานแฝด
2,133
1,000
1,289
938
% การเปลี่ยนแปลง
48.50% -53.10% 28.90% 336.30%
ทาวนเฮาส
11,943
9,771
12,538
58,093
% การเปลี่ยนแปลง
-20.00% -18.20% 28.30% 16.00%
คอบโดมิเนียม
31,535 53,725 57,167
66,911
% การเปลี่ยนแปลง
94.30% 70.40% 6.40%
-1.50%
รวมทั้งหมดประเภทจัดสรร
59,048 75,359 82,455 146,735
% การเปลี่ยนแปลง
20.60% 27.60% 9.40%
7.80%
ที่มา : ธนาคารอาคารสงเคราะห
หมายเหตุ : ** ป 2538 เปนปที่บานจดทะเบียนสูงสุด นับตั้งแตป 2530 เปนตนมา
% การเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบกับปกอนหนา
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ตารางที่ 1.3 จํ า นวนบ า นจดทะเบี ย นเพิ่ ม ในกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ระหว า งป
2549 - 2553
หนวย : หลัง
2553
2552 2551 2550
2549
ประเภท
• บ า นจดทะเบี ย นเพิ่ ม จํ า แนกตามประเภทการ
ดําเนินการ
สรางเอง
22,697 19,618 24.017 25,341 28.949
จัดสรร
82,455 75,359 59,048 49,769 49,662
• รวมบานจดทะเบียนเพิ่มทั้งหมด(ประเภทสรางเอง 105,152 94,977 83,065 75,110 73.611
และจัดสรร)
• บานจดทะเบียนเพิ่ม - ประเภทสรางเอง - จําแนก
ตามประเภทที่อยูอาศัย
บานแฝด
142
138
163
120
96
ทาวนเฮาสและอาคารพาณิชย
2,125 1.345 2,673 2,906 2,789
แฟลตและอาคารชุด
0
0
0
0
0
• รวมบานจดทะเบียนเพิ่ม (ประเภทสรางเอง)
22,697 19,618 24,017 25,341 28.949
• บา นจดทะเบี ย นเพิ่ม - ประเภทจัด สรร - จํา แนก
ตามประเภทที่อยูอาศัย
บานเดี่ยว
11,461 10,863 13,437 16,390 16,700
บานแฝด
1,289 1,000 2,133 1,436
869
ทาวนเฮาสและอาคารพาณิชย
12,538 9,771 11,943 14,931 14,632
แฟลตและอาคารชุด
57,167 53,725 31,535 17,012 17,461
• รวมบานจดทะเบียนเพิ่ม (ประเภทจัดสรร)
82,455 75,359 59,048 49,769 49,662
ที่มา : ธนาคารอาคารสงเคราะหบานจดทะเบียนเพิ่ม เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล 5 จังหวัด
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บานเดี่ยว
แฟลตและอาคารชุด
ทาวนเฮาสและอาคารพาณิชย
บานแฝด

ภาพที่ 1.1 สัดสวนการขายของ บริษัทแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ที่มา : บริษัทแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
จากตารางที่ 1-3 พบวาในป 2553 บริษัทแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) มียอด
จองรวม 19,963 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 20% จากป 2552 โดยมี สั ด ส ว นเป น บ า นเดี่ ย ว 64%
ทาวนเฮาส 9% และอาคารชุดพักอาศัย 27% สวนทางดานยอดโอนนั้น บริษัทแลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน) ทําได16,545 ลานบาท ลดลง 4.2%จากป 2552 โดยมีสัดสวนเปนบาน
เดี่ ย ว 76% ทาวเฮ า ส 10% และอาคารชุ ด พั ก อาศั ย 14%จากยอดโอนของบริ ษัท ฯ สามารถ
คํานวณเปนสวนแบงทางการตลาดแยกตามประเภท สินคาได19.4% สําหรับบานเดี่ยว 4.1%
สําหรับบานเดี่ยว 0.7% สําหรับอาคารชุดพักอาศัย(บริษัทแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน),
2554)
ในรอบปที่ผานมา บริษัทแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ไดมีการเปดโครงการใหม
จํานวน 18 โครงการ โดยมีมูลคาโครงการรวมกวา 30,100 ลานบาท สูงกวามูลคาโครงการที่
เปดในป 2552 เกือบ 100% มูลคาโครงการเปดใหมป 2552 เทากับ 15,200 ลานบาท ทั้งนี้
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ประกอบดวย โครงการอาคารชุดพักอาศัย จํานวน 7 โครงการมูลคาโครงการรวม 10,420 ลาน
บาท หรือเทากับ 35% ของมูลคาโครงการเปดใหมในป 2553 เปนโครงการทาวนเฮาส จํานวน
3 โครงการ มูลคาโครงการรวม 1,610 ลานบาท และเปนโครงการบานเดี่ยวจํานวน 8 โครงการ
มูลคาโครงการรวม 18,070 ลานบาท (บริษัทแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน), 2554)
การเปลี่ยนแปลงของตลาดที่อยูอาศัย ในป 2553 ที่ผานมามีปจจัยสําคัญๆ ที่มีผลตอ
ตลาดที่อยูอาศัยดังนี้
● การขยายตัวของเศรษฐกิจในป53 มีการขยายตัวที่สูงขึ้นรอยละ 7.8 จากป 2552 ทํา
ใหผูบริโภคมีความเชื่อมั่นในรายไดที่จะซื้อสิ้นคาคงทนคือที่อยูอาศัยของผูบริโภคมีมากขึ้น เมื่อ
เทียบกับป2552
● ในชวงครึ่งปแรก 2553 มาตรการของภาครัฐในการกระตุนภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย
จากการลดค า ธรรมเนี ย มโอน และภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะในไตรมาสแรกของป และการขยาย
มาตรการการลดคาธรรมเนียมโอน ตออีกระยะหนึ่งสงผลใหผูประกอบการตางเรงดําเนินการ
โอนกรรมสิทธิ์
● อัตราดอกเบี้ยในป 2553 มีการปรับตัวไมลงมากนัก ทั้งนี้ในชวงตนป 2553 อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูลูกคาชั้นดี (MLR) อยูที่รอยละ 5.875% ปรับตัวสูงขึ้นในชวงกลางปเปนรอยละ
6.0% และปรับขึ้นเปนรอยละ 6.125% ในชวงปลายป
● การปรับตัวของราคาวัสดุกอสรางในป 53 มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเพียงเล็กนอย จากป
52 โดยเฉลี่ยทั้งป ปรับตัวสูงขึ้นเพียงรอยละ 2.3 สงผลใหตนทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นไมมากนัก
● อัตราเงินเฟอ ในปที่ผานมา มีการปรับตัวที่สูงขึ้นจากป 52 โดยเฉลี่ยทั้งป อยูในระดับ
รอยละ 3.3
● การปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ํามัน สงผลกระทบทั้งตอผูบริโภคและผูประกอบการ
● ปญหาความขัคแยงการเมืองภายในประเทศสงผลตอการลงทุนและความเชื่อมั่นของ
ผูบริโภค
● ความเข ม งวดของธนาคารพาณิ ช ย ในการพิ จ าณาสิ น เชื่ อ แก ผู ป ระกอบการ (Pre
Finance) และผูบริโภค (Post-Finance) มีมากขึ้น
สําหรับ แนวโนมตลาดที่อยูอาศัย ป 2554
อนันต อัศวโภคิน (2554) ไดกลาวถึง ตลาดที่อยูอาศัยในป 54 วามีแนวโนมที่ขยายตัว
จากป 53 โดยภาวะตลาดที่ อยูอาศัยโดยรวมคาดวาจะเติบโตประมาณ 8-10% ของบานจด
ทะเบียนเพิ่มโดยรวมทั้งหมด (สรางเองและจัดสรร) ของป 2553 ทั้งนี้ ประมาณการบานจด
ทะเบียนเพิ่ม ในป 2554 มีจํานวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 114,500 หนวย โดยมีปจจัยบวกและ
ปจจัยลบที่มีตอตลาดที่อยูอาศัยที่สําคัญๆ ดังนี้
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ภาวะเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมที่จะขยายตัวในระดับ 3.5 - 5% การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมีผลตอความเชื่อมั่นในรายไดของผูบริโภคสูงขึ้น ความเชื่อมั่นในการที่ชะลอสินคา
คงทน โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย
● อัตราดอกเบี้ย มีแนวโนมที่จะปรับสูงขึ้นโดยจะเพิ่มขึ้น 0.75% -1.00%
● อัตราเงินเฟอมีแนวโนมที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยคาดวาจะมีอัตราเงินเฟอระหวาง 3.0 —
5.0 %
● ระดั บราคาน้ํ ามั นมี แนวโน มปรั บ ตั ว สู ง ซึ่ งจะส ง ผลกระทบต อต นทุ นการผลิ ต ที่ สู งขึ้ น
โดยเฉพาะโครงการที่เปดดําเนินการใหมๆ ตนทุนคาพัฒนาที่สูงขึ้น
● ราคาวัสดุกอสราง มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น
● ความเข ม งวดของธนาคารพาณิ ช ย ในการพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ แก ผู ป ระกอบการ (Pre
Finance) และผูบริโภค (Post-Finance)
● ราคาที่อยูอาศัย คาดวาจะปรับสูงขึ้นไมนอยกวา 5.0%
●

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ (บริษัทแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน), 2554)
1. ความเสี่ยงจากการสรางบานกอนขาย
บริษัทและบริษัทยอยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยโดยธุรกิจหลักเปนการสราง
บานเพื่อขาย ในป 2543 บริษัทไดเริ่มนํา นโยบายสรางบานกอนขายมาใชแทนการสรางบาน
เมื่อลูกคามาจองซื้อ (หรือที่เรียกวาบานสั่งสราง) การสรางบานกอนขายของบริษัทมีสัดสวน
เพิ่มขึ้นในป 2544-2545 อยางตอเนื่อง และในชวงป 2546จนถึงปจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจ
สรางบานกอนขาย ทั้งหมดยกเวนอาคารชุดพักอาศัยและทาวนเฮาส แบรนด INDY ที่บริษัทได
เปลี่ยนนโยบายจากการสรางกอนการขายมาเปนการขาย กอนการสรางตั้งแตเดือนกันยายน
2553 เปนตนมา จากการที่บริษัทไดเปลี่ยนนโยบายจากเดิมที่สวนใหญเปนบานสั่งสรางมาเปน
การสรางบานกอนการขาย สงผลใหบริษัทตองใชเงินลงทุนลวงหนาในการกอสรางที่อยูอาศัยสูง
มากขึ้นกวาเดิ ม เนื่องจากไมไ ดรับ เงินจากลู กคามาเปนเงินลงทุนหมุนเวียนในระหวางการ
กอสราง รวมทั้งปจจัยที่อาจมีผลตอการตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยในระยะขางหนา ไดแก
(1) ระดั บ ราคาสิ น ค า อุ ป โภคบริ โ ภคที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ซึ่ ง เป น ผลมาจากราคาน้ํ า มั น ใน
ตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้นและมีความผันผวน
(2) ราคาที่อยูอาศัยที่เพิ่มขึ้นตามภาระตนทุนวัสดุกอสราง
(3) แนวโนมการเจริญเติบโตของภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง
ปจจัยดังกลาวอาจสงผลกระทบตอกําลังซื้อและการตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยของกลุมลูกคา
เปาหมายของบริษัท บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการที่สรางบานกอนขายเสร็จแลวไมสามารถขาย
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บานที่สรางเสร็จได อันจะสงผลใหบริษัทมีภาระตนทุนสินคาคงเหลือในปริมาณสูง ซึ่งระสงผล
กระทบตอสภาพคลองและความสามารถในการหากําไรของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทคาดวา
ระสามารถขายบานที่สรางเสร็จไดและไมมีภาระ ตนทุนที่อยูอาศัยที่สรางเสร็จคงเหลือในปริมาณ
สูงเนื่องจาก
(1) บริษัทไดมีการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคโดยสํารวจความคิดเห็นของลูกคาที่เขาชม
โครงการในดานงบประมาณราคาที่พัก อาศัย แบบที่พักอาศัย ขนาดที่ดิน เปนตน รวมทั้งใช
ขอมูลการขายโครงการในอดีตในการวิเคราะหความตองการของลูกคา สงผลใหบริษัทสามารถ
สรางบานและสามารถขายบานกอนขายได
(2) ปจจุบันลูกคาสวนใหญพึงพอใจที่จะซื้อบานที่สรางเสร็จกอนขายเนื่องจากมั่นใจได
วาจะไดรับสงมอบไดตามสัญญา เนื่องจากในชวงที่เกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในชวงป 2540 2541 ผูประกอบการหลายรายไมสามารถสรางบานและสงมอบ ใหแกลูกคาไดตามสัญญา
(3) บริษัทเปนผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยใหญ และอยูในตลาดมานานเปน
ระยะเวลามากกวา 20 ป จึงมีความไดเปรียบทั้งในดานขอมูลทางการตลาดและความเขาใจใน
ความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย จึงสามารถพัฒนาที่พักอาศัยไดตรงความตองการของ
ลูกคา สงผลใหโครงการที่พักอาศัยของบริษัทภายใตตราสัญลักษณ “แลนดแอนดเฮาส” ไดรับ
การยอมรับจากลูกคากลุมเปาหมายทั้งในดานคุณภาพและทําเลที่ตั้ง
(4) แมวาปจจุบันจะมีปจจัยเสี่ยงตอการตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยของผูบริโภค แตกลุม
ลูกคาเปาหมายของบริษัทยังคงมีความตองการซื้อที่อยูอาศัยที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง เพราะ
ผูบริโภคคาดหวังวาระไดรับบริการหลังการขายที่ดี
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดแคลนวัสดุแรงงานใน
การกอสราง และตนทุนวัสดุในการกอสรางที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น (บริษัทแลนด แอนด เฮาส
จํากัด (มหาชน), 2554)
จากภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่ผูประกอบการหลายรายพัฒนาโครงการใหมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง สงผลใหความตองการวัสดุและแรงงานในการกอสรางเพิ่มสูงขึ้น ความตองการที่
เพิ่มสูงขึ้นอาจนําไปสูปญหาการขาดแคลนวัสดุและแรงงานในการกอสรางและสงผลใหราคาของ
วัสดุกอสรางปรับตัวเพิ่มขึ้น ในป 2553 ดัชนีรวมราคาวัสดุกอสรางโดยเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น
ประมาณรอยละ2.26 จาก110.8 จุด ในป 2552 เพิ่มขึ้นเปน113.3 จุด ในป 2553 อยางไรก็ตาม
ปญหาการขาดแคลนวัสดุแรงงานในการกอสราง และตนทุนวัสดุกอสรางอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นได
ในอนาคตจากงานกอสรางที่จะเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ อาจสงผลใหระยะเวลาการพัฒนาโครงการของ
บริษัทเพิ่มขึ้นและตนทุนการกอสรางโครงการของบริษัทเพิ่มขึ้นซึ่งอาจสงผลกระทบตอสภาพ
คลองและความสามารถในการหากําไรของบริษัทอยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
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บริษัทและบริษัทยอมมีโครงการที่จะดําเนินการอยูจํานวน 45 โครงการ จึงทําใหมีอํานาจตอรอง
กับผูรับเหมาและผูคาวัสดุกอสรางคอนขางสูง และเนื่องจากบริษัทไดใชนโยบายสรางบานกอน
ขายแทนการสรางเมื่อลูกคามาจองซื้อ (ยกเวนโครงการคอนโดมิเนียม และทาวนเฮาส แบรนด
INDY ที่บริษัทเปดใหลูกคาจองกอนการสราง ตั้งแตเดือนกันยายน 2553 เปนตนมา) ซึ่ง
นโยบายสรางบานกอนขายทําใหบริษัทและผูรับเหมาสามารถวางแผนการกอสรางและสั่งซื้อ
วัสดุไดลวงหนา ซึ่งเปนการปองกันปญหาการขาดแคลนวัสดุและยังสามารถควบคุมตนทุนและ
ระยะเวลากอสรางไดคอนขางแนนอน
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพย

บมจ. แลนด แอนดเฮาส

ธุรกิจวัสดุกอสราง

ธุรกิจที่ปรึกษาลงทุน
ธนาคารพาณิชย

บจ. แอตแลนติก เรียลเอสเตท
99.99%
บจ. แปซิฟคเรียลเอสเตท
99.99%
บจ. แลนด แอนดเฮาสนอรธ
99.99%
บจ. แลนด แอนดเฮาสนอรธอีส
99.99%
บจ.สยามธานี พร็อพเพอรตี้
99.99%

บมจ.บางกอก เซน ฮอสปตอล
25.06%
บมจ. โฮมโปรดักส เซ็นเตอร
30.24%
บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชันโปรดักส
21.16%
บจ.สยามธานี เรียลเอสเตท
99.99%

บจ.แอลเอชเรียลเอสเตท
99.99%

บจ.แอลเอช เชียงใหม
55.00%

กองทุนรวมอสังหาริมทรึพย
แลนด แอนดเฮาส 1
49.94%

บจ. เอเชีย แอสแซทแอคไวเชอรี่
39.99%
บมจ. แอลเอชไฟแนนซเชี่ยล กรุป
40.95%
บมจ. ธนาคารแลนด แอนดเฮาส
เพื่อรายยอย 99.99%
บลจ. กองทุน แลนด แอนดเฮาส
99.99%

บจ.แอลเอชเอสเซท
99.99%

บจ. แอลแอนดเอชพร็อพเพอรต้ี
60.00%

ธุรกิจโรงพยาบาล

บจ. ภูเก็ต ฟวเจอร แพลน
99.99%
บลจ. แอลแอนดเอช สาทร
99.99%

บจ. ดับเบิ้ลทรี
99.99%

กองทุนรวมอสังหาริมทรึพย
แลนด แอนดเฮาส 2
49.99%
บจ. โพลารพร็อพเพอรตี โฮลดิง
คอรปอเรชั่น
25.00%
บมจ. คลอลิตี้เฮาส
24.86%

ภาพที่ 1.2 โครงสรางการประกอบธุรกิจของบริษัทแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ที่มา : บริษัทแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
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เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทมีเปาหมายที่จะคงความเปนผูนําในธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพยของประเทศไทย
โดยมุงเนนการพัฒนาโครงการที่พักอาศัย ประเภท บานเดี่ยว ทาวนเฮาส และอาคารชุดพัก
อาศัยที่มีคุณภาพเพื่อจําหนายใหแกกลุมลูกคาเปาหมายตามระดับความตองการของลูกคาในแต
ละระดับราคาที่แตกตางกันไป
กลุมลูกคาหลัก
กลุมลูกคาหลักของบริษัทสามารถจําแนกไดโดยการแบงสวนตลาดตามชั้นสังคมคือ ชน
ชั้นกลางสวนบน (Upper-middle class) ขึ้นไป โดยชนชั้นกลางสวนบนเปนชนชั้นที่เปนกลุมที่มี
รายไดสูง อาจเปนเจาของกิจการที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี หรือเปนลูกจางระดับสูง มี
ตําแหนงที่ดี เปนผูประสบความสําเร็จ มีการศึกษาดี กลุมนี้ใชจายเงินเพื่อสถานะและแสดงถึง
ความมีรสนิยมบาง (ผศ.ศรัณยพงศ เที่ยงธรรม, Social Class As A Symbol of Status,
Marketeer, 2548)
ตลาดระดับสูง มีราคาตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป เปนตลาดกลุมเปาหมายเปนลูกคาที่มี
รายไดสูง ซึ่งมักเปนผูนิยมสิ่งสวยงาม ความสะดวกสบาย มีอํานาจในการซื้อสูง ดังนั้นโครงการ
สําหรับตลาดระดับสูง มักมีที่ทําเลที่ไมหางไกลชุมชนมากนัก หากหางไกลก็จะจะมีสิ่งจูงใจอยาง
อื่น อาทิเชน ธรรมชาติ สนามกอลฟ สโมสร หรือสระน้ํา เปนตน
ตลาดระดับกลาง มีราคาตั้งแต 5 ลานบาท เปนตลาดที่มีลูกคาเปาหมายเปนลูกจาง
บริษัทฯ เจาหนาที่ธนาคารหรือรัฐวิสาหกิจ ที่มีรายไดแนนอน และคอนขางสูง ดังนั้นโครงการ
สําหรับตลาดระดับนี้ จะเปนบานระดับกลาง ซึ่งที่ดินแปลงไมใหญนัก เหมาะสมกับขนาดบาน
อาจมีสนามและอยูในทําเลที่การคมนาคมสะดวก แตถาผูจัดสรรมีตนที่ดินถูก แนนอนก็จะตอง
หางไกลชุมชน แตจะจูงใจดวยการจัดสาธารณูปโภค และตกแตงสถานที่ใหนาอยู รวมถึงใชวัสดุ
กอสรางที่คอนขางดีทดแทน
บานเดี่ยวลักษณะของธุรกิจบานเดี่ยวจะเนนลูกคาเปาหมายที่มีรายไดระดับกลางถึงสูง
ลักษณะโครงการจะตองมีพื้นที่ขนาดใหญในการทําโครงการราคาขายปกติแลวจะสูงกวา 3 ลาน
บาทตอหลัง
โดยผลิ ต ภัณฑ บานเดี่ ยวของบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) จะมีร าคา
เริ่มตนที่ 3-40 ลานซึ่งมุงเนนตลาดระดับกลางถึงตลาดระดับสูง
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สภาพการแขงขันและคูแขงหลักขององคกร
การแขงขันในตลาดที่อยูอาศัยในป 2554 เปนการแขงขันที่สูง ระหวางผูประกอบการที่มี
ความเปนมืออาชีพและมีแบรนด นาเชื่อถือ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยซึ่ ง มี ส ว นแบ ง การตลาดมากกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของทั้ ง หมดโดยคู แ ข ง
ทางตรง กับของทางองคกร มีดงั นี้

• บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
• บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
• บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
• บริษัท ควอลิตี้เฮาส จํากัด (มหาชน)
จากการวิเคราะหคูแขงทางตรงที่สําคัญที่มีผลิตภัณฑใกลเคียงกับขององคกร ทั้งรูปแบบ
และทําเลที่ตั้ง ตลอดจนศักยภาพทางการแขงขันดานการตลาด จึงพบวามีคูแขงขันทางตรงมี
สวนแบงทางการตลาดติดอันดับ 1-5 ของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยของประเทศไทย ขณะที่
คูแขงขันทางออม คือ โครงการบานเอื้ออาทรของรัฐบาล ที่มุงเนนบานราคาต่ําใหกับประชาชน
การตลาดและภาวะแขงขันของบริษัท
กลยุทธทางการตลาดของบริษัทที่ใชในการสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันจากการ
ที่โครงสรางอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยประกอบดวยผูประกอบการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยจํานวนมากและหลากหลาย ประกอบกับพฤติกรรมผูบริโภคที่ใชเวลาพอสมควร
ในการตัดสินใจเลือกชื้อ ดังนั้นบริษัทจึงไดกําหนดกลยุทธในการแขงขันของบริษัทมีดังนี้
 มุงเนนที่จะพัฒนาโครงการและการกอสรางที่ใหเสร็จกอน จําหนายใหแกลูกคา พรอมทั้ง
ขยายโครงการใหมเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง
 เนนคุณภาพสินคาและการบริหารตนทุน เพื่อใหเกิดความไดเปรียบดานราคาและความ
พึงพอใจของลูกคา
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1.2 ปญหาและลักษณะปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกร
ระดับองคกร
ตารางที่ 1.4 รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย เปรียบเทียบ บริษัท แลนด แอนด เฮาส
จํากัด (มหาชน)และบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
(ลานบาท)
2553
2552
2551
รวมรายไดธรุ กิจอสังหาริมทรัพย
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
16,546 17,273 15,410
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 20,865 12,100 9,399
จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นไดวา ในป พ.ศ.2553 นั้น บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท
จํากัด (มหาชน) เริ่มมียอดการจําหนายสูงกวา บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด(มหาชน) เปน
ครั้งแรก และแสดงใหเห็นอีกประเด็นวา การรักษาสวนแบงทางการตลาดที่ บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด(มหาชน) ครองตําแหนงอันดับหนึ่งมายาวนานกวา 10 ป และเปนดัชนีชี้วัดความ
ยั่งยืนตัวหนึ่งของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริหารของบริษัท จึงมีความจําเปนตองแกไข
โดยเร็ว
ระดับหนวยธุรกิจ
จากสถานการณ ท างด า นการเมื อ งและการเกิ ด อุ ท กภั ย ในหลายเขตของ
กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งในสวนภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะธุรกิจโครงการที่อยูอาศัย
ชนิด บานเดี่ยว ซึ่งไดรับผลกระทบมากอยางหลีกเลี่ยงไมไดโดยธุรกิจบานเดี่ยวจะเนนลูกคา
เปาหมายที่มีรายไดระดับปานกลางถึงผูบริโภคบานเดี่ยวซึ่งมีอํานาจในการตัดสินใจเลือกซื้อ
บานโครงการตางๆ โดยอาจพิจารณาทําเลที่ตั้งของโครงการจากเหตุการณการเกิดอุทกภัยที่
ผานมาได
ระดับหนาที่
โครงการบานเดี่ยวใหมของบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน ) ที่เพิ่งเปดขาย
ในชวงเดือนธันวาคม 2554 ซึ่งทําเลที่ตั้งของโครงการอยูในเขตที่เกิดอุทกภัย คือโครงการ
ชัยพฤกษ วัชรพล เริ่มตน 4-6 ลานบาท ประเภท บานเดี่ยว มีแบบบานใหเลือกทั้งหมด 3 แบบ
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พื้นที่ใชสอยตั้งแต135 ตร.ม. บนขนาดที่ดินตั้งแต 50 ตารางวาจากเหตุการณดังกลาวอาจสงผล
กระทบตอการตัดสินใจของผูบริโภค
ในการแกสถานการณดังกลาว และในประวัติศาสตรของประเทศไทย ของการทําธุรกิจ
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย นั้นไดเปนเครื่องพิสูจนเปนอยางดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนั้นการปรับ
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธทั้งระดับองคกร จนกระทั่งถึงระดับหนวยธุรกิจ จนกระทั่งถึง
รายละเอี ย ดในทุ ก โครงการ จํ า เป น ต อ งมี ก ารทบทวนเพื่ อ พิ จ ารณาในการปรั บ แก ใ ห เ กิ ด
ความสามารถในการแขงขันมากที่สุด เพื่อชวงชิงยอดการจัดจําหนาย โดยเฉพาะในป พ.ศ.2558
ประชาคมอาเชี่ยนทั้ง 10 ประเทศ จะรวมเปนหนึ่งเดียว ตามวัตถุประสงคที่จะรวมประชากรทั้ง
10 ประเทศ ซึ่งมีมากกวา 600 ลานคน การรวมทรัพยากร เงินทุน ทรัพยากร ฯลฯ เปนหนึ่ง
เดีย ว ซึ่ งทางด านภูมิศาสตร และระบบเศรษฐกิจ แล ว ถือวาประเทศไทย ได รับ ผลกระทบ
โดยตรง โดยเฉพาะ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ที่ตองถือวา บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน ) ถือไดวาเปนบริษัทที่ครองตําแหนงอันดับที่ 1 มาหลายปแลว ดังนั้น การ
รวมอาเชี่ ย นเปน หนึ่ ง เดี ย ว จะเปน ทั้ง โอกาสและอุ ป สรรค ในเวลาเดี ย วกั น ซึ่ ง กลยุ ท ธ ท าง
การตลาดที่จะทําให ความสามารถในการแขงขันของบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด(มหาชน)
สามารถครองอั น ดั บ ที่ 1 ได อยา งยั่ งยื น เป นสิ่ง ที่สํ าคั ญสํ า หรั บ ประเทศไทย เพราะ ธุ รกิ จ
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและสวนที่เกี่ยวเนื่องกัน มีมูลคารวมกันแลวประมาณ 15 % ของ
GDP ดังนั้นการศึกษาถึงปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอความสามารถในการแขงขันของ บริษัท
แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) จะเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของทุกฝายที่จะสามารถนําไป
ประยุกตใชใหเกิดความยั่งยืน ตอธุรกิจอุตสาหกรรมนี้ เพราะฉะนั้นการศึกษาเชิงกลยุทธ เพื่อ
คนหาทางเลือกในการแกไขปญหาดังกลาวจึงมีความจําเปนเพื่อที่จะรักษาและขยายฐานลูกคา
ของบริษัทไปสูกลุมที่มีศักยภาพในกลุมประชาคมอาเชี่ยน เพื่อสรางความมั่งคั่งและความยั่งยืน
ใหเกิดขึ้นกับบริษัท ตลอดไป
1.3 ผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นกับองคกร
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
จําหนายอันดับ 1 ของประเทศไทย มีความสําคัญทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การจางงาน รายได
กับประเทศไทยเปนอยางมาก และมักจะไดรับผลกระทบจากปจจัยตางๆ ทั้งดานราคาน้ํามันที่
ปรับตัวสูง การขึ้นราคาสินคาและบริการและสงผลตอการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟอและอัตรา
ดอกเบี้ยรวมถึงสถานการณทางดานการเมืองและการเกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดของประเทศ
ซึ่ ง ในส ว นภาคธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พย โ ดยเฉพาะธุ รกิ จ พัฒ นาโครงการที่ อ ยูอ าศัย ย อ มได รั บ
ผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได ทั้งในดานของผูประกอบการที่มีตนทุนและการแขงขันที่สูงขึ้น

14
และดานของผูบริโภคที่มีความเชื่อมั่นรวมถึงอํานาจซื้อที่ลดลง บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยตาง
ตองปรับกลยุทธใหสอดคลองกับความตองการของตลาดใหมากที่สุดเพื่อสามารถแขงขันอยูใน
ตลาดได ดั ง นั้ น การศึ ก ษาถึ ง การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ ของบริ ษั ท แลนด แอนด เฮาส จํ า กั ด
(มหาชน) ที่มีประสิทธิผล เพื่อรักษาสถานะของการเปนผูประกอบการอันดับที่ 1 เปนสิ่งสําคัญ
ที่สุด เพราะ ในที่สุดบริษัทจะมีความไดเปรียบในการแขงขันที่ยั่งยืนตลอดไป
1.4 โจทยวิจัย
เพื่ อ ให ไ ด คํ า ตอบสํ า หรั บ งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ท างผู ศึ ก ษาจึ ง ตั้ ง โจทย วิ จั ย ว า “ป จ จั ย ทาง
การตลาดอะไรบางที่มีผลตอกลยุทธทางการตลาด ของโครงการชัยพฤกษ วัชรพลบริษัท แลนด
แอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน หลังประสบเหตุการณอุทก
ภัย” ซึ่งผูวิจัยจะดําเนินการเพื่อคนหา ความรู ความจริง เพื่อใหไดคําตอบสําหรับวัตถุประสงค
ของงานวิจัย ตอไป
1.5 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.ศึกษาปจจัยทางการตลาดที่สงผลถึงความสามารถในการแขงขันของบริษัท แลนด
แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
2.ศึกษาและกําหนดกลยุทธทางการตลาดที่มีประสิทธิผลกับบริษัท แลนด แอนด เฮาส
จํากัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน สรางการเติบโตและความยั่งยืน ใหเกิดขึ้น
ตลอดไป
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงปญหาและขอบงชี้สภาพแวดลอมธุรกิจอสังหาริมทรัพย บริษัทแลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน)
2. ทราบถึงปจจัยทางการตลาดที่สงผลถึงความสามารถในการแขงขันของบริษัท แลนด
แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
3. ทราบถึงกลยุทธทางการตลาดที่มีประสิทธิผลของบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด
(มหาชน) เพื่อสรางตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
4. เปนประโยชนกับผูที่เกี่ยวของทุกฝาย รวมทั้งนําไปประยุกตใชในดานการบริหาร
จัดการกับองคกรที่มีลักษณะคลายกัน
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1.7 นิยามศัพท
บริ ษั ท อสั ง หาริ ม ทรั พ ย หมายถึ ง บริ ษั ท แลนด แอนด เฮาส จํ า กั ด (มหาชน)
ผูประกอบการที่ จดทะเบียนตามกฎหมายบริษัทมหาชนและประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย
รวมทั้งนําบริษัทเขาเปนสมาชิกจดทะเบียนซื้อ-ขาย หุน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ความสามารถในการแขงขัน(Competitiveness) หมายถึง ผลิตภาพที่เปนมูลคาของ
สินคาและบริการที่ผลิตขึ้นจากทรัพยากรขององคการมาเปนโครงการอสังหาริมทรัพย ผลิตภาพ
เปนปจจัยที่สําคัญที่กําหนดมาตรฐานความเปนอยูและสถานะขององคการในระยะยาว เนื่องจาก
รากฐานที่สําคัญของผลประกอบการ จะเปนตัวกําหนดคาจางของบุคลากร และผลกําไรจะเปน
ตั ว กํ า หนดผลตอบแทนที่ จ ะกลั บ สู ผู ถื อ หุ น หรื อ ผู ล งทุ น ตั ว ชี้ วั ด ในระยะสั้ น วั ด ได จ ากผล
ประกอบการในรูปของตัวเงินที่บริษัทอสังหาริมทรัพยแจงอยูในรายงานประจําของทุกปและอีก
ตัวหนึ่งคือทรัพยสินที่เกิดจากสินทรัพยที่สัมผัสไมไดขององคการที่จะวัดไดจากผลตางระหวาง
มูลคาของหุนในราคาตลาดกับมูลคาของหุนทางบัญชี
กลยุ ท ธ ก ารตลาด หมายถึ ง วิ ธี ก ารที่ จ ะทํ า ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ท างการตลาด
พฤติ ก รรมการซื้ อ ของบริ โ ภค การกํ า หนดทิ ศ ทางการวางตํ า แหน ง ผลิ ต ภั ณ ฑ (Product
positioning) การพัฒนาและใชสวนผสมการตลาด (marketing mix) อยางมีประสิทธิภาพ การ
สรางตลาด (build market) การแยงชิงสวนตลาด (steal market share) การตัดสินใจเกี่ยวกับ
ชื่อยี่หอ ตรายี่หอ การตั้งราคาสูงที่สอดคลองกับตําแหนงผลิตภัณฑ เปนตน
ป จ จั ย ด า นการผลิ ต หมายถึ ง ทุ ก สิ่ ง ที่ ใ ช ใ นการผลิ ต อั น ได แ ก ที่ ดิ น แรงงาน วั ส ดุ
อุปกรณ เงินทุน เทคโนโลยี เปนตนและยังหมายรวมถึง สิ่งที่ชวยในการผลิตทางออมเชน ระบบ
ขนส ง เครื อ ข า ยการสื่ อ สารโทรคมนาคม ประปา ไฟฟ า สถานศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน แหลงทรัพยากรธรรมชาติตางๆเชน เหล็ก หินปูน น้ํามันดิบ
ปาไม ฯลฯ
ป จ จั ย ด า นอุ ป สงค หมายถึ ง ความจํ า เป น หรื อ ความต อ งการของลู ก ค า ในการใช
ประโยชนของอสังหาริมทรัพย ที่ซื้อจากโครงการ ซึ่งอาจจะใชประโยชนเพื่ออยูอาศัยหรือปลอย
ใหผูอื่นเชาเปนการชั่วคราวเพื่อการลงทุน ความพึงพอใจของลูกคามีความสําคัญที่บริษัทตองรู
ใหไดเพื่อที่จะสรางโครงการและบริการที่ดีเยี่ยมมาตอบสนองความตองการเหลานั้น
ป จ จั ย ด า นยุ ท ธศาสตร , โครงสร า งและบริ บ ทการแข ง ขั น หมายถึ ง เงื่ อ นไข
ภายในประเทศที่ใชในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ ความ
รุนแรงของการแขงขันในอุตสาหกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย นโยบายการลงทุนของ
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กิจการ การหาพันธมิตรทางการคา การเพิ่มนวัตกรรมใหกับสินคาและบริการ การขยายตลาด
และเครือขายทางการคา เปนตน
ปจจัยดานอุตสาหกรรมตอเนื่องและสนับสนุน หมายถึงภาคอุตสาหกรรมตนน้ํา
ทั้งหลายที่เปนสวนประกอบในดานตางๆของการประกอบการเชนโรงงานผลิตวัสดุกอสรางตางๆ
ไดแก เหล็ก ปูนซีเมนต กระจก สี กระเบื้องปูพื้นและผนัง หลังคา ผลิตภัณฑจากไม ทุกชนิด
รวมทั้งงานบริการวิชาชีพทั้งหลายไมวาจะเปน สถาปนิก วิศวกร สํานักงานบัญชี สํานักงาน
กฎหมายและสิ่งที่จะขาดเสียไมไดคือกลุมสถาบันการเงินที่สนับสนุนทั้งสินเชื่อโครงการและ
สินเชื่อลูกคารายยอย
การวิจัย หมายถึง กระบวนการคนควาความรู ความจริงอยางเปนระบบและวิเคราะห
ตีความ ดวยวิธีทางวิทยาศาสตร หรือเปน กระบวนการวิธีการที่ไดมาซึ่งขอความรู ความจริง
คํ า ตอบที่ เ ชื่ อ ถื อ ได ข องข อ สงสั ย ป ญ หาที่ ต อ งการรู แ ละคํ า ตอบที่ เ ชื่ อ ถื อ ได นั้ น จะต อ งมี
องคประกอบ 2 ประการคือ มีพยานหลักฐานขอมูลยืนยันและตองไดมาอยางมีระบบระเบียบ
วิธีการที่เชื่อถือได
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
ในการวิ จั ย เรื่ อ ง “ป จ จั ย ทางการตลาดที่ ส ง ผลต อ กลยุ ท ธ ท างการตลาดเพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการแขงขัน กรณีศึกษาโครงการชัยพฤกษ วัชรพล บริษัท แลนดแอนดเฮาส
จํากัด (มหาชน) หลังประสบเหตุการณอุทกภัย” นี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควา ความรูและได
ดําเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนแนวคิดประกอบการวิจัย ดังนี้
2.1 บริบทเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
2.2 การจัดการเชิงกลยุทธ
2.3 การจัดการ การตลาด และกลยุทธ การตลาด
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.5 กรอบแนวคิดและสมมุติฐานของงานวิจัย
2.1 บริบทเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
2.1.1 ที่ดินหมายถึง พื้นดินทั่วไปรวมทั้งภูเขา หวย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา
ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเล รวมทั้งทรัพยอันติดกับที่ดินไดแก ไมยืนตน พืชพันธตางๆทุก
ชนิดทรัพยซึ่งประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินไดแกแมน้ํา ลําคลอง แรธาตุ กรวด ทรายที่มีอยูตาม
ธรรมชาติหรือซึ่งมนุษยนํามารวมไวกับที่ดินจนกลายเปนสวนหนึ่งของพื้นดินตามธรรมชาติสิทธิ
ทั้งหลายอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินไดแกกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่มีโฉนด สิทธิครอบครองในที่ดิน
ที่ไมมีโฉนด ภาระจํายอมสิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน เปนตน(มาตรา 1 ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ.2497 หนา 1)ที่ดินรวมในประเทศไทยมีทั้งสิ้น 320.19 ลานไร แบงไดดังนี้

เทือกเขา ภูเขา ปาไม เปนแหลงตนน้ําอันเปนที่เกิดของ แมน้ํา ลํา คลอง หวย
หนอง บึง และทรัพยากรตางๆ

พื้นที่แหลงน้ําทุกชนิด เชน อางเก็บน้ํา แมน้ํา ลําคลอง และอื่นๆ

ชายฝงทะเลเชน ชายหาดทุกชนิด เกาะตางๆ พื้นที่เศรษฐกิจนานน้าํ จําเพาะ

สาธารณูปการทุกชนิดเชน ถนน เขื่อน สะพาน อุโมงค ทาเรือ

พื้นที่ทําที่อยูอ าศัย การเกษตร และประโยชนตางๆทีม่ นุษยใชทําประโยชน
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2.1.2 อสังหาริมทรัพย หมายถึงที่ดินและทรัพยอันติดอยูกับที่ดินมีลักษณะเปนการ
ถาวรหรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้นและรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพยอัน
ติดอยูกับที่ดินหรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้นดวย(ประมวลกฎหมายแพงและพานิชย
มาตรา 100,หนา 1) ดังนั้นอสังหาริมทรัพยจึงประกอบไปดวย ที่ดินเปลา(ที่ดินดิบหรือที่ดินที่ยัง
ไมมีการพัฒนา ที่ดินรกรางวางเปลา) ที่ดินเพื่อการเกษตร เชนที่นา ที่สวน ที่ไร ที่ทําการประมง
ที่อยูอาศัย เชนบานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส อาคารชุด หอพัก แฟลตหรือ อพารทเมนท
อาคารเพื่อการพาณิชยกรรม เชนตึกแถวเพื่อการคาขาย ศูนยการคา ซุปเปอรมารเก็ต มินิมารท
คอนวีเนียนสโตร ตลาดสด รานคายอย ภัตตาคาร รานอาหาร ปมจําหนายน้ํามัน ศูนยประชุม
ศู น ย แ สดงสิ น ค า อาคารสํ า นั ก งาน โรงแรม ที่ ดิ น เพื่ อ ใช ใ นภาคอุ ต สาหกรรมเช น นิ ค ม
อุ ต สาหกรรม โรงงาน คลั ง เก็ บ สิ น ค า โรงฆ า สั ต ว ที่ ดิ น เพื่ อ การคมนาคมขนส ง เช น ถนน
สนามบิน ทางรถไฟ สถานีขนสง อาคารจอดรถ สถานีรับสงสินคา ทาเรือ สะพานปลา ที่ดินเพื่อ
การบันเทิงเริงรมย เชนโรงภาพยนตร สถานบริการบันเทิง โรงอาบอบนวด สวนสนุก สโมสร
ที่ดินเพื่อสุขภาพและนันทนาการ เชนโรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิก ศูนยสุขภาพ รีสอรท
วนอุทยาน สวนสาธารณะ สวนสัตว ลานอเนกประสงค สนามเด็กเลน ที่ดินชายหาด ที่ดินเพื่อ
การศึกษาอบรม เชนมหาวิทยาลัย สถาบัน โรงเรียน ศูนยฝกอบรม หองสมุดสาธารณะ ทิ่ดิน
เพื่อการกีฬา เชนสนามกอลฟ สนามเทนนิส โรงยิม สระวายน้ํา สปอรตคอมเพล็กซ ที่ดินเพื่อ
การศาสนา เชนวัด เจดีย โบสถ สุเหรา สุสานฝงศพเมรุเผาศพ ศูนยปฏิบัติธรรม ที่ดินเพื่ อ
ศิลปวัฒนธรรม เชนศูนยวัฒนธรรม โรงละคร หอศิลป ลานดนตรี เปนตน
ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย หมายถึ ง ธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การจํ า หน า ย จ า ยโอน การ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หรือสิทธครอบครองในที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสรางบนที่ดินหรือประโยชน
ทางการคา ไดแก ธุรกิจที่อยูอาศัย อาคารชุดพักอาศัย อาคารสํานักงาน ศูนยการคาครบวงจร รี
สอรท สวนเกษตร สนามกอลฟ นิคมอุตสาหกรรม เปนตน(ณัฐหทัย ลิ้มศิริวัฒน,2548,หนา 4)

ภาพที่ 2.1 แสดงความหมายของอสังหาริมทรัพย
ที่มา : วารสารธ.อาคารสงเคราะห,2550,หนา 9
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2.1.3 การแบงประเภทของอสังหาริมทรัพย (David et al., 2006)
 ที่ดินเปลาหรือที่ดินดิบที่ยังไมมีการพัฒนา ปลอยรกรางวางเปลา
 ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเชน ที่นา ที่สวน ทีไ่ ร สวนเกษตร ที่ทําการประมง
 ที่ อ ยู อ าศั ย เช น บ า นเดี่ ย ว บ า นแฝด ทาวน เ ฮาส อาคารชุ ด หอพั ก แฟลต อพาร
ทเมนท
 อาคารเพื่อการพาณิชยกรรม

เชน ตึกแถวเพื่อการคาขาย ศูนยการคา ซุปเปอรมาร
เก็ต มินิมารท คอนวีเนียนสโตร ตลาดสด รานคายอย ภัตตาคาร รานอาหาร ปมจําหนายน้ํามัน
สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ศูนยประชุม ศูนยแสดงสินคา อาคารสํานักงาน มินิออฟฟช โฮ
มออฟฟชโรงแรม บานพักตากอากาศ รีสอรท
 อสังหาริมทรัพยเพื่อการอุตสาหกรรม เชน นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน คลังเก็บสินคา
 อสังหาริมทรัพยเพื่อการคมนาคมขนสง เชน ถนน สนามบิน ทางรถไฟ สถานีขนสง
อาคารที่จอดรถ สถานีรับสงสินคา ทาเรือ สะพานปลา
 อสังหาริมทรัพยเพื่อการบันเทิงเริงรมย เชนโรงภาพยนตร สถานบริการบันเทิง โรง
อาบอบนวด สวนสนุก สโมสรศูนยเอนเตอรเทนเมนต ผับ เทค รานคาราโอเกะ
 อสังหาริมทรัพยเพื่อสุขภาพและนันทนาการเชน โรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิก
ศู น ย สุ ข ภาพ วนอุ ท ยาน สวนสาธารณะ สวนสั ต ว ลานอเนกประสงค สนามเด็ ก เล น ที่ ดิ น
ชายหาดสปา
 อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การศึ ก ษาอบรม เช น มหาวิ ท ยาลั ย โรงเรี ย น สถาบั น พั ฒ นา
บุคคลศูนยฝ กอบรม หองสมุดสาธารณะ สนามกีฬา เชน สนามกอล ฟ สนามเทนนิส สนาม
แบดมินตัน โรงยิม สระวายน้ํา สปอรตคอมเพล็กซ
 อสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการทางศาสนา เชน วัด เจดีย โบสถ สุเหรา สุสานฝงศพ เมรุ
เผาศพ ศูนยปฏิบัติธรรม และศาสนสถานอื่นๆ
 อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เช น ศู น ย วั ฒ นธรรม โรงละคร หอศิ ล ป ลาน
ดนตรี
2.1.4 ธรรมชาติของธุรกิจอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนขอเท็จจริงพื้นฐานที่สําคัญ และ
ไมอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยงายแผนธุรกิจและแผนกลยุทธของธุรกิจอสังหาริมทรัพยจําเปนตอง
สอดคลองกับธรรมชาติดังกลาวจึงจะจัดไดวาเปนแผนธุรกิจและแผนกลยุทธที่ดี ซึ่งสามารถทํา
ใหเปนจริงไดอยางไรก็ตาม ในอดีตที่ผานมา มีความพยายามในการเอาชนะธรรมชาติดังกลาว
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ซึ่งไดกลายเปนบทเรียนทางกลยุทธที่ควรคาแกการศึกษา โดยมีสาระที่สําคัญคือ (Robert et al.,
2006)
2.1.4.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย เปนตลาดเสรีที่ไมมีการผูกขาดหรือการให
สัมปทานผูประกอบการรายใดรายหนึ่งอยางเฉพาะเจาะจง หรือกีดกันขัดขวางไมใหรายใดราย
หนึ่ ง เข า มาประกอบกิ จ การดั ง กล า วเพิ่ ม เติ ม ในภายหลั ง ยกเว น แต ก ฎหมายการถื อ ครอง
อสังหาริมทรัพยที่จํากัดเฉพาะบุคคลและนิติบุคคลสัญชาติไทยเทานั้น ที่เปนตัวกีดกั้นไมใหทุน
ตา งชาติเ ขา มามีบ ทบาทในธุ รกิจ อสังหาริมทรัพยได อยา งเสรีทํา ใหธุร กิจนี้ มีผู ป ระกอบการ
จํ า นวนมากมายและเกิ ด การแข ง ขั น ค อ นข า งสู ง โดยเฉพาะในยามที่ ต ลาดอยู ใ นช ว ง
ขยายตัว อยางไรก็ตาม พัฒนาการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในภายหลังเพื่อแกไขหรือปองกัน
ปญหาที่ไดเกิดขึ้นแลว โดยเฉพาะกฎหมายควบคุมการกอสรางและกฎหมายผังเมืองฉบับใหม
ไดสรางขอจํากัดใหกับผูประกอบการรายใหมไมสามารถทํากิจการบางอยางเพื่อแขงขันกับ
ผูประกอบการรายเดิมในพื้นที่นั้นเชน หามการสรางหางคาปลีกขนาดใหญ อาคารขนาดใหญ
ฯลฯขอหามเหลานี้ไดเกิดขึ้นหลังจากที่ผูประกอบการรายใหญไดขยายกิจการอยางเต็มที่แลวซึ่ง
ทําใหผูประกอบการรายเดิมในพื้นที่นั้นไดรับการคุมครองทางธุรกิจจากกฎหมายดังกลาวโดย
ปริยาย นอกจากนั้นแลว หลังวิกฤติเศรษฐกิจในป พ.ศ.2540 การหยุดชะงักของผูประกอบการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยจํานวนมากมายไดทําใหเกิดแนวโนมที่ผูบริโภคใหความสําคัญกับชื่อเสียง
ผลงานของบริษัทอสังหาริมทรัพย เพิ่มขึ้นเพื่อสรางความเชื่อมั่น(ธงชัย สินติวงษ,2549) ในดาน
ของความมั่นคงของกิจการคุณภาพของงานกอสรางที่สงมอบ และบริการหลังการขาย การรวม
ศูนยของทุ นจนผูประกอบการขนาดใหญ สามารถใชความไดเปรียบจากตนทุนทางการเงิน
เอาชนะผูประกอบการรายเล็กและรายกลางรวมไปถึงสถาบันการเงินดําเนินนโยบายเลือกปลอย
สินเชื่อใหกับผูประกอบการรายใหญที่มีความเปนมืออาชีพ มากกวาผูประกอบการรายเล็กและ
รายกลางที่เปนมือสมัครเลนสงผลใหธุรกิจหนาใหม ธุรกิจรายเล็กและรายกลางถูกเบียดขับออก
จากการแขงขันของอุตสาหกรรมนี้( Anne,Frej and Richard,2003 )
2.1.4.2 รอบวัฏจักรที่ขึ้นและลง หมุนเวียนสลับไปมาวงจรของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยมีขึ้นและลง โดยที่แตละรอบของการหมุนเวียนอาจกินเวลายาวนาน 7-15 ป
ความเปนตลาดเสรีที่มีขนาดเล็กและไมมีระบบฐานขอมูลที่ดีเพียงพอ ที่ชวยในการวางแผนและ
บริหารจัดการในยามที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพยรุงเรือง อุปทาน (Supply) ที่เพิ่มขึ้นจํานวนมากมาย
ไดกอใหเกิดการผลิตสินคาสะสมลนเกินเปนจํานวนมากและนําไปสูภาวะของธุรกิจที่ซบเซา
อยางรวดเร็วจากนั้นอุปทานใหมคอยๆขาดหายไปจากตลาด จนในที่สุดอุปสงคใหม (Demand)
ที่ยังมีความตองการอยางตอเนื่อง เริ่มสะสมจนมีจํานวนมากขึ้น ( Lucius,&Domik,1994)และ
ผลักใหธุรกิจเขาสูวัฏจักรคึกคักและขยายตัวอีกครั้งหนึ่งดังนั้นการเขาสูตลาด รุกและถอยใน
จังหวะเวลาที่เหมาะสม จึงนับวาเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งตอความสําเร็จหรือลมเหลว
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ของโครงการนอกเหนือจากปจจัยอื่นๆเชน ทําเลที่ตั้ง ที่เหมาะสม การออกแบบโครงการและ
บานที่ดี การกอสรางที่มีคุณภาพ การวางแผนการเงินที่ยอดเยี่ยม การทําการตลาดและการขาย
ที่รอบคอบ โดยตัวแปรหลักของเรื่องนี้มีอยู 2 ประการคือ ความตองการซื้อที่อยูอาศัยและ
ปริมาณที่อยูอาศัยที่ขายอยูในตลาด ซึ่งเมื่อความตองการซื้อมีมากกวาสินคาที่มีขาย ราคาขายก็
จะเพิ่มขึ้น เมื่อราคาขายมีแนวโนมเพิ่มขึ้น การผลิตของผูประกอบการก็จะมีมากขึ้น ตลาดที่อยู
อาศัยก็จะอยูในสภาวะขยายตัวสูง มีการซื้องายขายคลอง แตเมื่อกําลังการผลิตเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆจนเกินความตองการของผูซื้อบาน ก็จะมีสภาวะสินคาลนตลาด ราคาขายจะเริ่มทรงตัว
หรือแมกระทั่งลดลง สภาวะการซื้อขายจะเริ่มฝดลง เมื่อเปนเชนนี้การผลิตที่อยูอาศัยก็จะลดลง
จนกระทั่งเริ่มขาดแคลน หมุนเวียนเปนวัฏจักรตามธรรมชาติของธุรกิจนี้ ( Gary W., 2009)
ในประเทศไทยไดมีนักวิชาการพยายามวิเคราะหลักษณะของการเกิดวัฏจักรของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยออกเปน 3 ลักษณะตามระยะเวลาการเกิด ดังนี้
1. วัฏจักรระยะสั้นสั้น (Short Cycle) มีรอบระยะเวลา 3-5 ป วัฏจักรนี้เกิดจากผลที่
เกี่ยวเนื่องกับความตองการใชพื้นที่หรือที่อยูอาศัยตามรอบวัฏจักรขึ้นลงของธุรกิจอื่นทั่วไป
(Business Cycle)
2. วัฏจักรระยะกลาง (Major Cycle) มีรอบระยะเวลา 9-10 ป วัฏจักรนี้เกิดจากผลที่วา
การพัฒนาอสังหาริมทรัพยใชระยะเวลานาน (Supply-side production lag) ในการตอบสนอง
ตออุปสงคที่เกิดจากการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของธุรกิจ (Business Cycle Boom) ซึ่งสงผล
ไปถึงการพัฒนาอาคารทุกประเภท โดยเฉพาะอาคารสํานักงานและโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ
3. วัฏจักรระยะยาว (Long Swing) มีรอบระยะเวลา 20-30 ป เปนเรื่องของการ
ตอบสนองตอการขยายตัวของเมือง ทั้งนี้เริ่มจากเมืองหลวงและเมือง (Wave of Urbanization)
ตามสภาพการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ โดยทั่วไป
วั ฏ จั กรของธุ รกิ จ ยั งอาจเกิด จากภาวะเศรษฐกิ จโดยรวมเช น เศรษฐกิจ โดยรวมที่
ขยายตัว มีส วนชว ยเพิ่มกํ าลั งซื้ อของผูบ ริ โภค( Kask&Maani,1992)ทํ าใหอุปสงคเ พิ่มขึ้นจน
กลายเปนวัฏจักรขาขึ้น เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง เชนจากการปรับขึ้นราคาน้ํามันจะทําใหตนทุน
ราคาสินคาเพิ่มขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นมีผลตอกําลังซื้อของผูบริโภคลดลงทําใหอุปสงค
โดยรวมลดลง กลายเปนวาอุปทานที่มีอยูแลวลนเกินตลาดและวัฏจักรของธุรกิจปรับตัวเขาสูขา
ลงอีกครั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพยจึงตองการฐานขอมูลที่ดีเพียงพอและการรูจักตีความฐานขอมูล
อยางถูกตองเพื่อคาดการณวาจังหวะเวลาใดเปนจังหวะขาขึ้น และจังหวะเวลาใดเปนจังหวะขา
ลงรูจักกําหนดแผนธุรกิจและแผนกลยุทธใหสอดคลองกับจังหวะของธุรกิจ เชนเขาสูธุรกิจในยาม
ขาขึ้น และถอยออกจากธุรกิจในยามขาลงรูจักปองกันความเสี่ยงจากวัฏจักรขาลง โดยกระจาย
แหลงที่มาของรายไดไมใหกระจุกตัวอยูในโครงการประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือทําเลใดทําเล
หนึ่งรวมถึงการกําหนดขนาดของโครงการ ใหเหมาะสมกับเงินทุนและจังหวะเวลา ทุกครั้งที่
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเขาสูวัฏจักรขาลงมักจะมีกลุมทุนใหมที่ร่ํารวยจากธุรกิจอื่นๆ เขามาซื้อ
สินทรัพยราคาถูกจากผูประกอบการรายเดิมที่ประสบปญหาทางการเงินและหวังทํากําไรอยาง
งดงามในจังหวะที่ธุรกิจนี้ฟนตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสิ่งสําคัญคือการศึกษาความตองการของ
ลูกคากอนการลงทุนทําโครงการทุกครั้ง(เสรี รณรงค,2544,หนา 43) ดังนั้น ไมวาจะเปนวัฏจักร
ขาขึ้นหรือขาลงธุรกิจอสังหาริมทรัพยลวนมีโอกาสของการลงทุนเกิดขึ้นไดเสมอ

ภาพที่ 2.2 วัฏจักรอสังหาริมทรัพย
ที่มา : วารสารธนาคารอาคารสงเคราะหฉบับที่ 16 หนา 31
2.1.4.3 ลักษณะ Mass Customization การตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
โดยเฉพาะประเภทที่อยูอาศัยมีลักษณะเปนกลุมกอนขนาดเล็กและขนาดกลาง จําแนกตามฐาน
รายได ตามรูปแบบของโครงการและตามทําเลแตละแหง โดยไมไดเปนกลุมกอนขนาดใหญ
(Mass) อยางเชนสินคาจําพวกอุปโภคบริโภค และไมถึงกับเปนสินคาที่ตองสั่งทําทีละราย
(Tailor Made) จําพวกบานปลูกเองหรือสั่งสรางทีละหลัง ( Williams,1991) ภาวะธรรมชาตินี้
สะทอนวาธุรกิจอสังหาริมทรัพยในไทยไดเติบโตขึ้นมา จนมีภาวะที่สมดุลพอสมควร (Maturity)
ประเทศไทยไมไดอยูในภาวะที่ขาดแคลนที่อยูอาศัยอยางรุนแรงจนตองเรงสรางกันขนานใหญ
และการที่ธุรกิจนี้มีผูประกอบการจํานวนมากรายโครงการหลากหลายประเภท และกระจัด
กระจายไปในทุ ก ทํ า เลตอบสนองต อ ความต อ งการของผู บ ริ โ ภคจนทํ า ให ผู บ ริ โ ภคเกิ ด
ความคุนเคยกับการตลาดลักษณะดังกลาวไปแลวจนยากที่จะทําการเปลี่ยนแปลงยอนกลับ
ดังนั้น การที่ผูประกอบการบางรายนําแนวคิดการตลาดจากตางประเทศมาใชโดยไมทําการ
ดัดแปลงในทายสุดมักจะประสบความลมเหลว(Samnel K.,2006 )
2.1.4.4 ชองวางของการวางแผนกับความเปนจริงธุรกิจอสังหาริมทรัพยแตละ
ประเภท มีชวงระยะเวลาในการดําเนินงานหรือชวงระยะเวลาตั้งแตเริ่มตนเตรียมการ หาขอมูล
ศึกษาความเปนไปได ทําการออกแบบทําการผลิตหรือทําการกอสรางจนแลวเสร็จ และสงมอบ
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ใหลูกคาแตกตางกันตามแตละประเภท ชวงระยะเวลาดังกลาว มองอีกแงหนึ่งก็คือชวงระยะเวลา
ที่ธุรกิจกําลังดําเนินการมัก ลาหลังกวาความเปนจริง (Lag time) ตัวอยางเชนโครงการขนาด
ใหญ อาจมี Lag time มากกวา 10 ป คอนโดมีเนียมที่สูง 20 ชั้น อาจมี Lag time มากกวา 3 ป
บานจัดสรรทั่วไปอาจมี Lag time มากกวา 1-3 ปธุรกิจโดยสวนใหญลวนมีชวงระยะเวลาที่ลา
หลังกวาความเปนจริงมากนอยแตกตางกันซึ่งระยะเวลายาวนานนี้จะสงผลทําใหเกิดความผัน
ผวนของระดับราคาอสังหาริมทรัพยเปนอยางมาก(เปลงศักดิ์ ศรีบัว ,2546,หนา 12)ไมวาจะใช
ฐานขอมูลที่ดีเยี่ยมเพียงไรและวิธีการวิเคราะหที่เปนวิทยาศาสตรมากนอยเพียงไร Lag time
กลายเปนตัวแปรที่ตองอาศัยการคาดคะเนไปขางหนาเพียงอยางเดียว หรือที่เรียกวาตองอาศัย
วิสัยทัศนที่มองไปขางหนาอยางยาวไกล ยิ่งภาวะเศรษฐกิจเขาสูระยะปลายของวัฏจักรซึ่งมี
แนวโนมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุปสงคและอุปทาน ความเขาใจในเรื่อง Lag time ยิ่งสําคัญ
มากขึ้นอีกหลายเทาตัว Lag time ไดทําใหธุรกิจตองมีการปรับเปลี่ยนแกไขตลอดระยะเวลาของ
การดําเนินโครงการในขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนแกไข
คอนขางต่ําอยูแลวเมื่อเผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงแผนธุรกิจและแผนกลยุทธจะ
ปรับเปลี่ยนอยางไร? ภายใตขอจํากัดที่ปรับเปลี่ยนไดไมมากหรือมีตนทุนของการปรับเปลี่ยนสูง
รวมทั้งการจะออกจากธุรกิจทําไดยาก(ณัฐหทัย ลิ้มศิริวัฒน,2548,หนา 13)ซึ่งเปนธรรมชาติอีก
อยางหนึ่งที่ทาทายผูบริหารนอกจากนั้นแลวระบบฐานขอมูลของอสังหาริมทรัพยจะตองเปน
ฐานขอมูลที่อิงฐานขอมูลทางภูมิศาสตรเขามาเกี่ยวของ (Geographic Information System)
เพราะแตละพื้นที่ทางภูมิศาสตรมีการพัฒนาที่ไมสม่ําเสมอเทากันทั้งหมด เชน ในขณะที่บาง
พื้นที่สินคาลนเกินแตบางพื้นที่กลับมีความตองการสูงและคงขยายตัวอยางตอเนื่องดังจะเห็นได
ในช ว งวิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ที่ ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ใ นกรุ ง เทพฯตกต่ํ า อย า งรุ น แรงแต ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพยในจังหวัดภูเก็ตยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง

ภาพที่ 2.3 แสดงความสัมพันธของ Demand-Supply
ที่มา : มาวารสารธ.อาคารสงเคราะหฉบับที่ 16 หนา 35
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2.1.4.5 ผลกระทบจากสภาพแวดลอมโครงการขนาดใหญทั้งโดยทางกายภาพและ
เงินทุน มีสถานะสองสถานะอยูในตัวมันเองโดยสถานะแรกเปนผูถูกกําหนดจากสภาพแวดลอม
หรืออยูใตอิทธิพลของสภาพแวดลอมและอีกสถานะหนึ่งก็คือ เปนผูกําหนดสภาพแวดลอมหรือมี
อิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในขณะที่โครงการขนาดเล็กและขนาดกลางตางไมมี
พลังเพียงพอที่จะเปนผูกําหนดสภาพแวดลอมเวนแตไดผานชวงระยะเวลาที่ยาวนาน จนมี
ปริมาณสะสมมากเพียงพอพลังหรื อศั กยภาพของโครงการขนาดใหญ สามารถเคลื่อนยา ย
ศูนย กลางของชุมชนเปลี่ยนแปลงวิถีสัญจรของผู บริโภค เปลี่ยนวิถีชี วิตและพฤติกรรมของ
ผูบริโภค สาธารณูปโภคของรัฐ เชน สะพานขามแมน้ํา ถนน ทางดวน รถไฟฟาไดกาวเขามามี
บทบาทในการเปลี่ยนแปลงวิถีสัญจร และเคลื่อนยายทิศทางของเมืองศูนยการคาขนาดใหญ
(Mega Mall) และหางคาปลีกคาสงขนาดใหญ (Super Store) ที่เกิดขึ้นในชวงกอนวิกฤติ
เศรษฐกิจและขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจไดสรางนวัตกรรมใหมของธุรกิจ
คาปลีก มีบทบาทในการเคลื่อนยายศูนยกลางชุมชนโดยตัวมันเองไดกลายเปนศูนยกลางใหม
ของชุมชนผูประกอบการของโครงการขนาดใหญลวนเขาใจธรรมชาติเรื่องนี้เปนอยางดีและได
ดําเนินกลยุทธทางธุรกิจเพื่ออาศัยประโยชนจากธรรมชาติของโครงการขนาดใหญอยางเต็มที่
(Whipple,1995)ในอนาคต รั ฐ บาลที่เ ต็มไปดว ยนั กธุ รกิจและนายทุ นใหญ อยางเชนรัฐ บาล
ปจจุบันอาจริเริ่มใชโครงการขนาดใหญของภาครัฐ (Mega Project) รวมไปถึงโครงการขนาด
ใหญของวิสาหกิจแหงรัฐเปนปจจัยหลักในการผลักดันการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจซึ่งมีผล
ตอเนื่องใหเกิดการเคลื่อนยายเมือง เคลื่อนยายชุมชน เปลี่ยนวิถีสัญจรรวมถึงการเปลี่ยนวิถีชีวิต
ของผูบริโภค ( Stephen P.,2009 )
2.1.5ลักษณะพิเศษของอสังหาริมทรัพย(พัลลภ กฤติยนวัช,2550,หนา 12-17)
อสังหาริมทรัพยเปนผลผลิตที่มีความหลากหลาย(Diverse product) และเปนผลรวมของ
ลักษณะพิเศษหลายอยางประกอบกัน (Sum of all its characteristics) ดังนั้นการกําหนดมูลคา
(value) หรือการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยจึงตองขึ้นอยูกับผลรวมขององคประกอบ
ตางๆ เหลานั้น( Mundy&Kilpateick,2000)ตัวอยางเชน การซื้อบานสักหนึ่งหลัง ผูซื้อมิใชเพียง
พิ จ ารณาเฉพาะตั ว แบบและขนาดของตั ว บ า นและที่ ดิ น เท า นั้ น แต จ ะคิ ด ถึ ง ทํ า เลที่ ตั้ ง
สาธารณูปการตางๆในชุมชนและสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมจิตวิทยาของบริเวณ
ใกล เ คี ย งด ว ย เหตุ นี้ อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย แ ต ล ะรายการจึ ง มี ลั ก ษณะพิ เ ศษเฉพาะตั ว (Special
Characteristics) ซึ่งแตกตางไปจากสินคาหรือทรัพยสินอื่นๆ ในทองตลาดโดยทั่วไปลักษณะ
พิเศษของอสังหาริมทรัพย ไดแก

25
1.การเคลื่อนยายไมได (Immobility) ลักษณะที่สําคัญเดนชัดที่สุดของอสังหาริมทรัพย
คือ “การอยูติดกับที่” (Fixty of Location) ในทําเลที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่แนนอนหรือการ
เคลื่อนยายไปไมได (Immovable) ดังนั้นการพิจารณาปลูกสรางอาคารใดๆ จึงต องคํานึงถึ ง
ปจจัยนี้ เพราะเมื่อกอสรางแลวจะมีลักษณะที่เปนการติดตั้งที่ถาวร หรือเมื่อจะซื้อขายก็ไมอาจ
เคลื่อนยายไปในที่ตั้งใหมได ทรัพยสินยังอยูกับที่เดิม มีแตบุคคลเทานั้นที่เปลี่ยนมือเปนเจาของ
หรือที่ครอบครอง ดังนั้นการซื้อขายจึงเปนการซื้อผลประโยชน (Interests) ที่จะไดรับจากการใช
สอยในทรัพยสินนั้น มากกวาการซื้อตัวสินคานั้นโดยตรง (พัลลภ กฤติยนวัช,2550,หนา 12-17)
2.การมีที่ตั้งเฉพาะ (UnigueIocation) เนื่องจากที่ดินเคลื่อนยายไมได สิ่งปลูกสราง
ใดๆ ก็ตาม ซึ่งติดตรึงกับที่ดิน จึงมีทําเลที่ตั้งทางภูมิศาสตรโดยเฉพาะบนตําแหนงของโลกที่
แน น อน เหตุ นี้ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย แ ต ล ะรายการในโลกนี้ จึ ง มี ค วามแตกต า งกั น หลากหลาย
(Heterogeneity) และมีลักษณะทางกายภาพเฉพาะตัวที่ไมเหมือนกันเลย แตละรายการลวนแต
มีเอกลักษณพิเศษที่ไมอาจจะเลียนแบบกันได ดังนั้น “มูลคา” (Value) ของที่ดินที่อยูอาศัย หรือ
สิ่งปลูกสรางใดๆ ก็ตามจึงขึ้นอยูกับ “ทําเลที่ตั้ง” เปนตัวกําหนดหลักตัวอยางเชน ในเมืองหรือ
นอกเมือง ใกลถนนหรือไกลถนน ฯลฯ ราคาอาจจะแตกตางกันมากมายก็ได( ไพศาล ภูเจริญ
,2549) หรือแมแตหองชุดที่มีทําเลที่ตั้งเดียวกัน อาคารเดียวกันแตอยูคนละชั้นคนละมุม ก็จะมี
วิวทิวทัศน การรับลมและแสงแดดที่แตกตางกันเหตุนี้การดําเนินธุรกิจหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยปจจัยทําเลที่ตั้งจึงนับวาสําคัญที่สุดประการหนึ่ง ซึ่งบางครั้งการวิเคราะหในเรื่อง
ทําเลที่ตั้งและการประเมินคาอสังหาริมทรัพย รวมทั้งการวิเคราะหความเหมาะสมของการลงทุน
จึงตองอาศัยมืออาชีพ เชน ผูเชี่ยวชาญดานอสังหาริมทรัพย (Real estste specialist) หรือนัก
ประเมินราคา (Real estate appraiser) เปนผูดําเนินการ (พัลลภ กฤติยนวัช,2550,หนา 1217)
3. การทําลายไมได (Indestructibility) ลักษณะทางกายภาพที่สําคัญอีกประการหนึ่ง
ของ
อสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะที่ดิน ไดแก การไมอาจจะซอนเรนและทําลายไดจริงอยูตัวอาคารที่
เปนสิ่งปลูกสรางอาจถูกเผาหรือทําลายลงได แตที่ดินซึ่งเปนองคประกอบหลัก ยอมไมอาจ
ทําลายใหสูญหายได เหตุนี้ อสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะที่ดินจึงมักเรียกกันวา “เปนทรัพยสิน
แทจริง” (Real Property real estate) และมักจะอาศัยใชเปนหลักทรัพยในการขอสินเชื่อ โดย
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การจํานองเปนหลักประกันการชําระหนี้หรือการค้ําประกันอื่นๆ ในทางธุรกิจการคาหรือทางศาล
(พัลลภ กฤติยนวัช,2550,หนา 12-17)
4. ราคาแพง (High Cost) เนื่องจากอสังหาริมทรัพย โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ดิน เปน
สิ่งที่มีอยูอยางจํากัด ในขณะที่ความตองการมีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นที่ดินจึงนับเปนสิ่งที่หายาก
(Scarcity) โดยเฉพาะจะมีจํานวนที่จํากัดและหายากยิ่งขึ้นเมื่อมีความตองการนํามาใชเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะอยางในเวลาที่ตองการเปนพิเศษ เชน ที่ดินเพื่อการคา การอยูอาศัยการ
อุตสาหกรรม การบริการสาธารณะ เปนตน( Pindyck&Rubinfeld,1991) เนื่องจากที่ดินแตละ
ประเภท จะต อ งมี ค วามเหมาะสมเพื่ อ ประโยชน ใ ช ส อยในด า นนั้ น ๆ เช น ที่ อ ยู อ าศั ย อาจ
จํ า เป น ต อ งอยู ใ กล แ หล ง งานใกล ชุ ม ชน ศู น ย ก ารค า ใกล โ รงเรี ย น หรื อ อยู ใ นบริ เ วณที่ ก าร
คมนาคมไปมาอยางสะดวก เปนตน ( กุณฑลี เวชสาร,2545) ดวยเหตุที่มีอยูอยางจํากัดและหา
ยาก ดังนั้น ที่ดินจึงเปนทรัพยสินที่มีราคาแพงมากเมื่อเทียบกับสินคาอื่นๆ เปนปจจัยการผลิตที่
มีตนทุนสูง และมีคนจํานวนมากที่ไมอาจหาซื้อที่ดิน หรือบานมาเปนของตนเองไดดวยเงินสด
หรือเงินออมที่มีอยู ดังนั้นการซื้อ หรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยสวนใหญ จึงตองขอสินเชื่อ
หรือตองพึ่งพาสถาบันการเงินอยางเลี่ยงไมพน (พัลลภ กฤติยนวัช,2550,หนา 12-17)
5.อายุยาวนาน (Long Economic Life) ที่ดินเปนทรัพยสินที่ทําลายไมได จึงนับวามี
อายุไมจํากัด จนกวาโลกแตกในสวนของอสังหาริมทรัพยที่เปนอาคารหรือสิ่งปลูกสราง แมวาจะ
เกาแก เสื่อมสลายและสามารถทําลายไดก็เปนทรัพยสินที่มีอายุการใชงานที่ยาวนานมากนับ
หลายสิบป อาคารหรือสิ่งปลูกสรางบางประเภทเมื่อสรางแลวก็คงทนถาวร มีอายุใชสอยนานกวา
100 ปก็มี เหตุนี้ การตัดสินใจลงทุน หรือพัฒนาที่ดินจึงจําเปนตองคิดถึงความยืนยาวของสิ่ง
ปลูกสรางเพราะเมื่อสรางแลวไมอาจจะรื้อถอนหรือเปลี่ยนแปลงไดงายๆหรือหากจะรื้อถอน
ทําลายก็จะตองมีคาใชจายที่สูง ดังนั้น การลงทุนพัฒนาโครงการและการใชประโยชนที่ดิน โดย
การปลูกสรางอาคารประเภทตางๆ จึงตองมีการศึกษาวิเคราะหความเหมาะสมในดานตางๆ
อยางรอบคอบเพื่อใหสามารถใชประโยชนไดสูงสุดและดีที่สุด (Highest and Best Use) ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว(พัลลภ กฤติยนวัช,2550,หนา12-17)
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ภาพที่ 2.4 แสดงลักษณะพิเศษของอสังหาริมทรัพย
2.1.6 ดัชนีชี้วัดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย (ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย, 2009)
 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินที่กรมที่ดิน
 มู ล ค า การซื้ อ -ขายที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร า งทั่ ว ประเทศที่ เ ป น ข อ มู ล ของธนาคารแห ง
ประเทศไทย
 การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั่วประเทศที่ออกใหแกผูประกอบการและการเคหะ
แหงชาติ
 พื้นที่รับอนุญาตทั้งหมดทั่วประเทศ
 การขอจดทะเบียนอาคารชุดทั่วประเทศ
 ที่อยูอาศัยจดทะเบียนขอหมายเลขบานเพิ่ม
 ดัชนีเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ยลูกคาชั้นดีของสถาบันการเงิน ปริมาณสินเชื่อคงคางของ
สถาบันการเงิน ปริมาณการผลิตปูนซิเมนตภายในประเทศ ( สุกัญญา แสงสาคร,2552 )
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ภาพที่ 2.5 แสดงดัชนีชี้วัดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
2.1.7 ขั้นตอนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
1. ศึกษาสภาวะแวดลอมสภาพเศรษฐกิจและสังคม ทําการวิเคราะหวิจัยขอมูลทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมธุรกิจอสังหาริมทรัพย เพื่อกําหนดนโยบายการพัฒนาโครงการ
2. วางเปาหมายทางการตลาด เพื่อพิจารณาเลือกประเภทโครงการที่ตองการทําให
ชัดเจน เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย โดยคํานึงถึงทั้งดานภูมิศาสตรและ
เศรษฐศาสตร ความเปนไปไดทางการตลาด
3. รักษาความเปนไปไดขั้นตนของโครงการ วิเคราะหโครงการ วิเคราะหทําเลที่ตั้ง
เปาหมายทางการตลาด กลุมลูกคาเปาหมายคูแขงขัน และความเปนไปไดดานการลงทุน
4. ติดตอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อดําเนินโครงการ
5. จัดที่ดินเลือกที่ดินในทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม ระดับราคาไมสูงกวาราคาตลาดเพื่อให
ราคาขายตอหนวยของโครงการไมสูงเกินไป ขนาดที่ดินควรเหมาะสมตอลักษณะการลงทุนของ
บริษัท
6. เตรียมทีมงานโครงการเพื่อบริหารโครงการ จัดโครงการบริหารงานโครงการ กําหนด
นโยบายดําเนินงานโครงการ รวมทั้งกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ
7. วางผังออกแบบโครงการ ติดตอสถาปนิก และวิศวกร เพื่อวางผังออกแบบโครงการ
ใหสอดคลองกับเปาหมายทางการตลาด และถูกตองตามกฎหมาย
8. งบประมาณทางการเงิน จัดทํางบประมาณรายรับ และรายจาย งบกําไรขาดทุนงบดุล
งบอื่นๆ รวมทั้งการวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุน
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9. ติดตอหนวยราชการ และขออนุญาตกอสราง ติดตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินการปลูกสรางโครงการตามลําดับขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด
10. คัดเลือกผูรับเหมา โดยคัดเลือกผูรับเหมาที่เชี่ยวชาญงานกอสรางเปนผูกอสรางและ
ควบคุมโครงการ และคัดเลือกวิศวกรผูควบคุมดูแลงาน
11. ขาย กอสรางและเผยแพรโครงการ ดําเนินการขาย โดยจัดกิจกรรมเผยแพรและ
สงเสริมการขายพรอมเริ่มกอสรางโครงการ
12. จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์สงมอบและจัดหาผูบริหารโครงการ จดทะเบียนและหรือ
โอนกรรมสิทธิ์ พรอมจัดหาผูบริหารโครงการ จดทะเบียนและหรือโอนกรรมสิทธิ์ พรอมจัดหา
ผูบริหารและดูแลโครงการ สงมอบโครงการใหลูกคาเมื่อกอสรางเสร็จ
13. ใหบริการหลังการขาย จัดตั้งกองทุน สรรหาผูบริหารและแลทรัพยสินสวนกลางใน
ระยะเริ่ ม แรก จัด เตรี ย มสาธารณูป โภคและสิง อํา นวยความสะดวกหรื อ บริก ารซ อ มในระยะ
รับประกัน
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อสังหาริมทรัพย
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย

แนวคิดพื้นฐาน
ประเภทอสังหาริมทรัพย

ธุรกิจจัดสรรที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัย

ขั้นตอนการดําเนินงาน
ลักษณะพิเศษ
กอนกอสราง
ธรรมชาติอสังหาริมทรัพย
วงจรอสังหาริมทรัพย
เศรษฐกิจ

กายภาพ

ระหวางกอสราง

- Feasibility Study

หลังกอสราง

- พัฒนาที่ดิน
- จัดทําสาธารณูปโภค
- บริหารการกอสราง
- บ ริ ห า ร ต น ทุ น
โครงการ
- ฯลฯ

- ซื้อที่ดิน
- หาแหลงเงินกู/ทุน
- ทําการตลาด/ขาย
- ฯลฯ

- บริการหลังการขาย
- จัดทําสาธารณูปโภค
- นิติบุคลบานจัดสรร
- ฯลฯ

Economic Cycle
Real Estate Cycle
Cash Flow Management

Feasibility Study

Non-financial Analysis
-การตลาด

- กฎหมาย/ระเบียบราชการ
- ทําเลที่ตั้ง
- สภาพแวดลอมโครงการ
- ฯลฯ

FinancialAnalysis

ตัวชี้วัดทางการเงิน
- NPV
- IRR
- BCR

- ROI
- ROE

Cash Inflow

- เงินดาวน + ทําสัญญา
- เ งิ น โ อ น ส ว น ที่ เ ห ลื อ
................................................
Cash Outflow

- คาที่ดิน
- คาพัฒนาที่ดิน/สาธารณูปโภค
- คากอสราง
- คาใชจายและบริหาร
- คาใชจายการตลาด
- คาธรรมเนียมและภาษี
- ดอกเบี้ยจาย
- ฯลฯ

ภาพที่ 2.6 แสดงแนวคิด พื้นฐานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยและการพัฒนาโครงการ
จากที่เกริ่นนําในตอนตนของบทที่ 2 เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยนั้นเพราะอุตสาหกรรมนี้
มีธรรมชาติไมเหมือนสินคาอยางอื่นซึ่งผลิตในโรงงานหรือพื้นที่ปดสามารถควบคุมคุณภาพ
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ตนทุน ปริมาณการผลิตไดงายแตอสังหาริมทรัพยตองดําเนินการกอสรางกลางแจง ผจญกับ
เรื่องความผันผวนของปจจัยการผลิตที่ขึ้นอยูกับทําเลที่แตกตางกัน แรงงานชางฝมือ วัสดุอุปกรณ เครื่องจักรกลซึ่งคาใชจายในแตละที่แตกตางกันรวมทั้ง ราคาจําหนายอสังหาริมทรัพย
จะไมเหมือนกันในแตละทําเลทั้งๆที่เปนของชนิดเดียวกัน ( Douglas&Hsieh,2001) การตอง
ปรับวิธีการทํางานปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพดินฟาอากาศ สภาพภูมิประเทศที่ทํา
ใหกอสรางยากลําบาก เชน ภูเขา เกาะ ปาไม การขนสงที่ยากลําบาก เปนตน ซึ่งลวนแลวแต
เปนอุปสรรคที่ตองคิดพิจารณาวางแผนการใหละเอียดถี่ถวนแทบทั้งสิ้นอีกทั้งตัวโครงการเองก็
จะแตกตางกันในแตละทําเล ทําใหทุกครั้งที่ขึ้นโครงการ ทุกอยางตองคิดใหมทําใหมทั้งหมดจึง
ไมนาประหลาดใจที่ จะไดเห็นบางบริษัทอสังหาริมทรัพยที่เคยรุงเรืองในอดีต เดี๋ยวนี้กลายเปน
บริษัทที่ใกลลมละลายเนื่องจากการปรับตัวไมทันกับสภาพปจจัยแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนไป
อั ต ราผลตอบแทนต่ํ า กว า ค า เฉลี่ ย อุ ต สาหกรรม(อนุ ช า ทรั พ ย บํ า เรอ,2550,หน า 6)สํ า หรั บ
แนวคิด ทฤษฎี ตางๆ ที่เกี่ยวของการวิจัยมีดังตอไป
2.2 การจัดการเชิงกลยุทธ
ในโลกป จ จุ บั น ซึ่ ง เป น ยุ ค แห ง การแข ง ขั น ภายใต ก ระแสโลกาภิ วั ต น ซึ่ ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมภายนอกองคกรอยางรุนแรงและรวดเร็ว ไมวาจะเปนดาน
เศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี ดานการแขงขัน ดานกฎหมายและการเมือง และดานลูกคา เปนตน
จึงเปนที่ยอมรับกันวา ธุรกิจที่ตองการความเจริญเติบโต และการอยูรอดในระยะยาวจําเปนตอง
มีการจัดการเชิงกลยุทธอยางเปนระบบ และใชกลยุทธเปนเครื่องมือนําไปสูความสําเร็จตามที่
ต องการ ทั้ งนี้ การพั ฒนาการตลาดเพื่ อการส งออกจํ าเป นต องอาศั ย การจั ดการเชิ งกลยุ ทธ
เชนเดียวกัน เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายการพัฒนากลยุทธการตลาดเพื่อการสงออกและทําใหผล
การดําเนินการสงออกมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น
ความหมายของกลยุทธนักวิชาการไดใหความหมายของกลยุทธ (strategy) ไวตาง ๆ
กัน ดังนี้
กิ่งพร ทองใบ (2549, หนา 4) กลาววา กลยุทธ หมายถึง วิธีการที่องคกรเลือก เพื่อจะ
ดําเนินการจากจุดที่เปนอยูในปจจุบันไปยังจุดหมายปลายทางในอนาคตที่องคกรกําหนดไว
Gronroos (2006) กลาววา กลยุทธ หมายถึง เรื่องของความคิด (ideas) แผนงาน
(plans) และการปฏิบัติ (actions) ตาง ๆ ที่องคกรนํามาใชเพื่อใหเกิดความสําเร็จเหนือคู
แขงขัน ทั้งนี้ ความไดเปรียบเทียบทางการแขงขันมาจากความสามารถของกิจการที่จะดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ไดเดนชัดมากกวาหรือมีประสิทธิภาพเหนือกวาคูแขงขัน
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Chen (2005) ใหความหมายของกลยุทธ หมายถึง แผนแมบทหรือแผนปฏิบัติการหลัก
ที่สําคัญขององคกร ซึ่งองคกรใชเปนตัวกําหนดทิศทางการดําเนินงานในระยะยาว และใชเพื่อ
เปนแนวทางการใชทรัพยากร เพื่อใหบรรลุเปาหมายและทําใหกิจการไดเปรียบในการแขงขัน
สรุปไดวา กลยุทธ หมายถึง แผนปฏิบัติการ หรือวิธีการที่องคกรเลือกใชเพื่อสรางความ
ไดเปรียบเหนือคูแขงขัน หรือเพื่อใหองคกรบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธนักวิชาการไดใหความหมายของการจัดการเชิงกล
ยุทธ (strategy management) ไวตาง ๆ กัน ดังนี้
Buckley and Carter (2004) ใหความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธวา หมายถึง
ศาสตรและศิลปของการกําหนดกลยุทธ (strategy formulation) การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ
(strategy implementation) และการประเมินผลกลยุทธ (strategy evaluation) เพื่อใหองคกรบรรลุ
วัตถุประสงค
Harrison and St. John (2004, p. 4) ใหความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธวา
หมายถึ ง กระบวนการที่ องค กรทํ า การวิเ คราะห และเรี ยนรูจ ากสภาพแวดล อมภายในและ
ภายนอกองคกร เพื่อกําหนดทิ ศทางกลยุท ธและกลยุทธตาง ๆ และนํากลยุท ธเ หล านั้ น มา
บริหารเพื่อใหบรรลุเปาหมายองคกร (Chen, 2005)
Coulter (2005, p. 5) ใหความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ หมายถึง กระบวนการ
วิเคราะหสถานการณปจจุบัน การพัฒนากลยุทธที่เหมาะสม การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ และ
การประเมินผลรวมทั้งการปรับเปลี่ยนกลยุทธตามความจําเปนขององคกร ทั้งนี้ มีกิจ กรรม
พื้นฐาน ไดแก การวิเคราะหสถานการณ การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ
และการประเมินผลกลยุทธ
สรุปไดวา การจัดการเชิงกลยุทธ หมายถึง กระบวนการกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมการนํา
กลยุทธไปสูการปฏิบัติ และการประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ ทั้งนี้ ตองอาศัยขอมูลที่ไดจาก
การวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มภายใน และภายนอกมาประกอบการตั ด สิ น ใจวางแนวทาง
ดําเนินงาน และควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค (Bnckley, 2004)
2.2.1 แนวความคิดทฤษฎี Diamond Model หรือ โมเดลเพชร
Diamond Model ของ ดร.ไมเคิล อี.พอรตเตอร(1998) ศาสตราจารยประจําคณะ
บริหารธุรกิจ Harvard Business School มหาวิทยาลัย Harvardแนวความคิดของ Prof. Porter
เชื่อวาความมั่งคั่งของประเทศในระยะยาวและคุณภาพชีวิตของประชาชนจะถูกกําหนดจาก
ความสามารถในการใชทรัพยากรมนุษย เงินทุนและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสรางผลผลิตของ
ประเทศนั้นๆ โดยมีหลักการที่สําคัญคือ โครงสรางเศรษฐกิจมหภาคที่ดีและความสามารถในการ
พัฒนารากฐานการแขงขันในระดับเศรษฐกิจจุลภาคของประเทศ โดยการพัฒนาในระดับจุลภาค
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นี้ประกอบดวยปจจัยที่สําคัญ 4 ประการและนําไปสู ทฤษฏี Diamond Model ในการยกระดับ
การเพิ่มมูลคาและบริการอยางตอเนื่อง
ปจจัยประการที่ 1 สภาวะปจจัยการผลิตโดยในแตละประเทศนั้นจะมีความแตกตางกัน
ในดานทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรธรรมชาติ ความรูทางเทคนิค สินคาทุนและโครงสรางพื้นฐาน
ดังนั้นปจจัยประการแรกที่ตองคํานึงถึง คือการผสมผสานปจจัยที่มีความไดเปรียบของประเทศ
มาใชประโยชนใหมากที่สุด และแมวาจะมีความเสียเปรียบในปจจัยการผลิตบางดาน หากรูจัก
ประยุกตดัดแปลงใหเหมาะสม ก็จะแปรสภาพมาเปนความไดเปรียบได เชนถาหากเราขาดสินแร
วัตถุดิบก็อาจ เขามาทดแทน การใชเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหมรวมทั้งสรางนวัตกรรมเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑสูงสุด เพื่อแกปญหาปจจัยการผลิตพื้นฐานเปนตน (ไมเคิล อี.พอรตเตอร,1998)
ปจจัยประการที่ 2 สภาวะอุปสงคจากการที่ความตองการสินคาหรือบริการในแตละ
ประเทศที่มีความแตกตางกัน จะมีผลตอการกําหนดการผลิตผลิตภัณฑที่แตกตางกันและความ
ไดเปรียบในการแขงขันที่แตกตางกัน ดังนั้นการผลิตสินคาจึงตองดูและพิจารณาความตองการ
ของคนในประเทศนั้น ๆ เปนหลักเพื่อที่จะสรางผลิตภัณฑไดตรงกับความตองการสําหรับใน
ประเทศไทย พฤติกรรมผูบริโภคไดเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒนอยาง
มากดังจะเห็นไดจากในอดีต คอนโดมิเนียมมักไมไดรับการยอมรับเนื่องจากตองอยูรวมกันของ
คนหมู ม าก อี ก ทั้ ง การที่ ต อ งมี ท รั พ ย สิ น บางส ว นที่ ต อ งใช ร ว มกั น และมี ค า ใช จ า ยส ว นกลาง
ประจําเดือนที่ตองชําระ แตในปจจุบันที่คนหันมาใชชีวิตแบบสังคมเมือง ทําให คอนโดมิเนียม
กลายมาเปนอสังหาริมทรัพย ยอดนิยมซึ่งมีเปอรเซ็นสวนครองตลาดเพิ่มขึ้นทุกปเปนตน ดังนั้น
จะสังเกตเห็นไดอยางชัดเจนวาผูประกอบการรายใดที่สามารถจับกระแสความเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวได และปรับตัวใหเขากับธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะอยูรอดและเติบโตอยาง
ตอเนื่อง แตถารายใดไมทําเชนนั้นก็คงตองประสบกับความเสื่อมและตองออกจากอุตสาหกรรมนี้
อยางแนนอน (ไมเคิล อี.พอรตเตอร,1998)
ปจจัยประการที่ 3 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุน ในโลกยุคโลกาภิวัตน บริษัท
ตางๆ จําเปนจะตองจัดหาวัตถุดิบจากทุกแหลง รวมทั้งตองขายสินคาและบริการไปยังภูมิภาค
อื่ น ๆทั่ ว โลกเพื่ อ ให ส ามารถแข ง ขั น ได การที่ จ ะได เ ปรี ย บในการแข ง ขั น นั้ น จะต อ งทํ า ให
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุนมีการรวมมือประสานงานซึ่งกันและกัน เชน แลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ โดยจัดใหเกิดการกระจุกตัวเปนกลุมกอน
หรื อ คลั ส เตอร ซึ่ ง จะช ว ยเร ง ให เ กิ ด นวั ต กรรมได ร วดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น การจั ด ตั้ ง สมาคมในธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพยก็มีจุดประสงคเดียวกันเชนสมาคมอสังหาริมทรัพย,สมาคมบานจัดสรร,สมาคม
อาคารชุ ด,สมาคมการขายและการตลาด อสั งหาริมทรั พย ,สมาคมประเมินมูลค าทรัพย สิน,
สมาคมตั ว แทนและนายหน า เป น ต น จุ ด ประสงค เ พื่ อ เป น แหล ง รวมของกลุ ม ผู ที่ ทํ า งานใน
อุตสาหกรรมหรืองานประเภทเดียวกันไดมาแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ รวมพลังความคิด
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และอํานาจในการตอรองเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยใหมีความกาวหนา มีทิศทาง
ใหขอมูลที่เปนประโยชนดานการสรางนวัตกรรมหรือการมีขอมูลปริมาณอสังหาริมทรัพยในทําเล
ตางๆสําหรับพิจารณาการขึ้นโครงการใหมเพื่อไมใหมีบานเหลืออยูในตลาดมากเกินไป ซึ่งจะ
เปนผลเสียตอสวนรวมได (ไมเคิล อี.พอรตเตอร,1998)
ปจจัยประการที่ 4 กลยุทธโครงสรางและการแขงขัน กลยุทธโครงสรางการจัดองคการ
การบริหารงานและการแขงขันของบริษัทตางๆ จะสงผลตอลักษณะอุตสาหกรรมที่แตละประเทศ
มีความชํานาญ ซึ่งจะมีผลทางออมตอความไดเปรียบในการแขงขัน นอกจากนี้ การแขงขัน
ระหวางบริษัท ก็จะชวยทําใหอุตสาหกรรมแข็งแกรงขึ้น อันจะเสริมสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันของประเทศได เชน ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยจะมีการเปดขายมากกวาจํานวนการ
ซื้อจริงประมาณ 5-10 เทาตัวเสมอทําใหนับวันการแขงขันทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
อันจะสังเกตุจากงบการโฆษณาและประชาสัมพันธที่ขยายมากขึ้นทุกปและในธุรกิจนี้เปนที่ทราบ
กันโดยทั่วไปวางบดังกลาวติดอันดับ 1 ใน 10 ของกลุมผูจายเงินคาโฆษณามากที่สุด ซึ่งเปนผล
มาจากพฤติ ก รรมของผู บ ริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย นไปผลการแข ง ขั น กั น จากคู แ ข ง ทั้ ง ที่ ม าจาก
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ,การเคลื่อนยายประชากรจากทั่วโลก ยิ่งทําใหทุกองคการ
ตองปรับตัว เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น เสริมสรางขีดความสามารถสูงสุดให
เกิดขึ้นใหได เพื่อความอยูรอดและเติบโตหรือถาองคการไมสามารถทําได ในอนาคตก็ตองออก
จากอุตสาหกรรมนี้อยางแนนอน (ไมเคิล อี.พอรตเตอร,1998)
การหมุนเวียนของสัมพันธภาพของ 4 ปจจัย ในทัศนะของ ดร.พอรตเตอร ปจจัยทั้ง 4
ประการขางตนจะหมุนเวียนกันไปมาเหมือนกับกังหัน กลาวคือจะเริ่มตนจากปจจัยใดเพียง
ปจจัยหนึ่งกอน จากนั้นก็จะผลักดันไปยังปจจัยอื่นๆ สําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพยนั้นไมเหมือน
ธุรกิจอื่น เนื่องตัวสินคาและบริการไมสามารถเคลื่อนยายจากแหลงที่ตั้งของโครงการไดและมี
ลักษณะเฉพาะของตัวมันเองหลายประการที่เปนตัวกําหนดเชน ราคาวัสดุกอสราง ปจจัยสินเชื่อ
ธุรกิจ อัตราดอกเบี้ย ปจจัยเรื่องประชากรเชนรายไดและรายจายของประชากร ปจจัยเหลานี้เปน
ตัวกําหนดการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ( อนุชา ทรัพยบําเรอ,2550,หนา 29 ) การ
ประยุ ก ต ใ ช แ นวคิ ด ทฤษฎี ดั ง กล า ว ดร.พอร ต เตอร เคยเขี ย นและบรรยายเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้
โดยเฉพาะว า ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย จ ะมี ค วามสามารถในการแข ง ขั น เหนื อ คู แ ข ง ได ต อ ง
ประยุกตใชปจจัยทั้ง 4 และกลยุทธการตลาดที่เขมขนเพื่อใหไดยอดขายที่มากที่สุดที่จะเปนไป
ไดเพราะนั่นคือเนื้อแทของธุรกิจนี้ที่สินคาของเราอยูในตัวแบบของงานโครงการที่มีลักษณะ
เฉพาะตัวในแตละโครงการ ดังนั้นในการดําเนินการแตละโครงการตองใหจบโดยบริษัทสามารถ
ปดการขายทั้งหมดและโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินเปลี่ยนเปนเงินสดเพื่อที่จะนําไปพัฒนาโครงการ
ตอๆไป และในกรณีที่ไมสามารถปดยอดขายของโครงการที่ดําเนินการอยูจะนํามาซึ่งภาระ
คาใชจายจํานวนมากซึ่งจะมีผลกระทบไปสูตัวองคการในหลายๆดานไม วาจะเปนเรื่ องของ
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กระแสเงินสด ผลประกอบการ การคงไวซึ่งการดําเนินการของโครงการนั้น คาใชจายในการ
บํารุงรักษาใหทรัพยสินนั้นอยูในสภาพเดิมหรือแมกระทั่งการที่อาจเสื่อมคาลงตามกาลเวลาเปน
ตน(Bond&Silver,2002)ในการจําลองแนวความคิดทฤษฎีดังกลาวเราอาจคิดวาทุกโครงการก็คือ
ประเทศหนึ่งก็สามารถทําไดเพราะประเทศหรือโครงการไมสามารถเคลื่อนยายไปไดเหมือนกัน
โดยพิจารณาจากปจจัยทั้ง 4 ที่มีผลกระทบไดดังนี้
ปจจัยที่ 1 สภาวะปจจัยการผลิต โดยปกติในธุรกิจอสังหาริมทรัพย จะหมายถึง เงินทุน
ที่ดิน วัส ดุ อุ ปกรณ ทรั พยากรบุ ค คล แรงงาน ความสามารถในการบริหารจั ดการของผูนํา
องคการสถาบันการศึกษาที่ผลิตนักศึกษา สถาบันเทคนิคทางชางฝมือกอสราง ชางเทคนิค
สถาปตยกรรม โรงงานผูผลิตวัสดุกอสราง เครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรกลทั่วไป ภูเขา
หินปู นที่ ใช สําหรับงานกอสราง แหลงผลิตทราย กรวด ตนไมพืช พันธที่ใ ชในการจัดสวนใน
โครงการ ซึ่งเหลานี้ถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญในการดําเนินการกอสรางโครงการการพึ่งพา
ปจจัยการผลิตจํานวนมากซึ่งผลสุดทายจะอยูในรูปของการสะสมทุนที่เปนอสังหาริมทรัพย ใน
สภาวะที่ เ ศรษฐกิ จ ดี จ ะมี ก ารนํ า เข า วั ส ดุ ก อ สร า งราคาสู ง จากต า งประเทศเพื่ อ รองรั บ ความ
ตองการของผูบริโภคโดยเฉพาะกลุมบานเดี่ยวราคาแพง ซึ่งราคาของทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นจะสงผล
ตอรายไดแรงงานและเปนการเพิ่มรายไดตอครัวเรือนทําใหผลิตภาพโดยรวมสูงขึ้น ( อภิฤดี
สมบูญตนนท,2549 )
ปจจัยที่ 2 สภาวะอุปสงคหรือความตองการของลูกคา การดําเนินการธุรกิจความหมาย
แทจริงอีกนัยยะหนึ่งก็คือการสรางลูกคานั่นเอง เพราะลูกคาเปรียบเหมือนเจาของบริษัทตัวจริง
ไมมีลูกคาทุกอยางก็จบสิ้น ดังนั้นการที่ทุกคนเปรียบลูกคาคือพระเจาเปนคํากลาวที่ถูกตองเปน
ที่สุดเพราะเขาคือแหลงผลิตเงินแหงเดียวของเราและเราไดประโยชนจากเงินของเขาซึ่งเราจะ
เอาไปเปลี่ยนเปนอะไรก็ไดเหมือนพระเจาประทานใหกับเรานั่นเอง ดังนั้นทุกองคการจึงให
ความสําคัญกับเรื่องนี้เปนอันดับแรกเสมอการวิเคราะหกลุมลูกคาเปาหมาย เพื่อคัดแยกและ
จัดทําโครงการเพื่อตอบสนองความตองการ การจัดการลูกคาสัมพันธและบริการหลังการขาย
การปรับตัวใหเขากับความตองการใหมๆที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การสํารวจปริมาณลูกคาวา
คงมีอยูมากพอในการทําโครงการที่ตองการหรือไม และจากการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปคือขนาด
ของครอบครัวที่เล็กลง รวมทั้งความผันผวนของราคาน้ํามันที่ทําใหตนทุนในการเดินทางสูงขึ้น(
Noppadol&Ashvin,2004) ทํ าใหลู กคาเปลี่ย นพฤติกรรม หันมาซื้ออาคารชุ ดในตัว เมื องใกล
สถานีรถไฟฟา และทาวเฮาสที่ตั้งอยูไมไกลจากตัวเมืองมากนักซึ่งสามารถเขา-ออกจากตัวเมือง
ไดสะดวกมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในอนาคตจากขนาดครอบครัวที่เล็กลง พฤติกรรมการใชพื้นที่ใชสอย
เปลี่ยนแปลงไป ความไมแนนอนทางดานเศรษฐกิจ ลักษณะโครงการในชวงตอไปจึงมีขนาดของ
บานที่เล็กลงเพื่อประหยัดตนทุนและราคาขายลดลงแตพื้นที่ใชสอยของตัวอาคารตองออกแบบ
ใหใชประโยชนไดอยางเต็มที่ดวย
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ป จ จั ย ที่ 3 อุ ต สาหกรรมเกี่ ย วเนื่ อ งและสนั บ สนุ น ในธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย นั้ น มี
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของดวยเปนจํานวนมากใน Supply Chain เชน ผูรับเหมากอสราง ผูจัดสง
วัสดุ-อุปกรณ ธนาคารผูสนับสนุนเงินกูใหกับโครงการ ( เปนที่นาสังเกตวาทุกครั้งที่สถาบัน
การเงิ น เพิ่ ม ความระมั ด ระวั ง ในการปล อ ยสิ น เชื่ อ นั้ น ผู ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบมากที่ สุ ด คื อ
ผูประกอบการหนาใหมและผูประกอบการรายเล็กซึ่งเปนการปรับสมดุลระหวางอุปสงคและ
อุปทานของตลาดรวมทั้งเราสามารถคาดการณไดเลยวาผูประกอบการในกรุงเทพ ปริมณฑลคง
จะเหลื อ แต เ ฉพาะรายใหญ ๆ เท า นั้ น ) สภาวะการเติ บ โตของประเทศไทยมั ก มี ผ ลจากการ
ขยายตัวของการปลอยสินเชื่อใหกับอุตสาหกรรมของธนาคาร สถาบันการเงิน ธนาคารเฉพาะกิจ
ของรัฐ เชน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และสภาวะจะถดถอย
ถามีการจํากัดสินเชื่อในดานตางๆของธุรกิจอสังหาริมทรัพยเกิดขึ้น ( อัจฉรา ประธานทิพย
,2550 )นอกจากนี้ องค ก ารสนั บ สนุ น อื่ น เช น สถาบั น การศึ ก ษาผู ผ ลิ ต แรงงานฝ มื อ เข า สู
อุตสาหกรรมหรือบัณฑิตผูจบการศึกษาขั้นสูงตางๆ กลุมวิชาชีพ เชน สถาปนิก วิศวกร นักบัญชี
นักกฎหมาย เปนตน กลุมงานบริการตางๆไมวาจะเปนการขนสง ประกันภัย การใหเชาอุปกรณ
เครื่องจักรกล บริษัทโฆษณาและประชาสัมพันธ ทุกฝายตางมีความสําคัญเพื่อใหโครงการ
อสังหาริมทรัพยหนึ่งๆประสบความสําเร็จ ในทางกลับกันถาองคการใดมีผูใหการสนับสนุนนอย
ยอมมีความเสียเปรียบในการแขงขันซึ่งในหลายกรณีอาจนําไปสูความลมเหลวถึงขั้นตองปด
บริษัทไปเลยก็เปนไดดังมีภาพเหลานี้ใหเห็นอยูเปนปกติเนืองๆ ดังนั้นทุกองคการในปจจุบัน จึง
ใหความสําคัญกับเรื่องนี้เปนอยางยิ่งและก็เปนปจจัยหนึ่งที่เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ใหกับองคการ
ปจจัยที่ 4 กลยุทธโครงสรางและการแขงขัน ในทุกๆอุตสาหกรรม การแขงขันจะทําให
องคการเกิดการปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้นแข็งแกรงขึ้น ทําอะไรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให
ผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพในตนทุนที่ต่ําที่สุด แตถาองคการไหนไมสามารถปรับตัวไดทัน
โครงการตางๆที่สรางขึ้นมาไมสามารถแขงขันในตลาดไดก็คงตองออกจากอุตสาหกรรมนั้นๆไป
ซึ่งเปนสัจธรรมอันไมอาจหลีกเลี่ยงได ดังนั้นการแขงขันในอุตสาหกรรมจึงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่
สามารถสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหกับองคการเพราะถาที่ใดไมสามารถเพิ่มไดก็จะ
ไมสามารถอยูไดในปจจุบันนั่นเอง และยิ่งการแขงขันซึ่งไมใชมีแตคูแขงขันจากภายในประเทศ
เทานั้น ยังมีองคการจากทั่วโลกที่มีความสนใจและมีความพรอมที่จะเขามาดําเนินการธุรกิจใน
ประเทศไทยตลอดเวลารวมทั้งการเปดเสรีทางการคาของประชาคมอาเซียนดวยแลว ยิ่งมีความ
จําเปนและเรงดวนที่บริษัทอสังหาริมทรัพยในประเทศตองปรับตัวเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข งขั น ตลอดเวลาเพื่อ เตรีย มรั บ มื อกั บ สถานการณใ นอนาคตที่ ไ มอ าจจะคาดเดาได การที่
ตางชาติเขามาลงทุนในประเทศไทยโดยอาจใชเปนฐานการผลิตเพื่อการสงออกไปอีกทีหรือการ
ผลิตเพื่อใชหรือจําหนายใหกับคนในประเทศนั้นมีทั้งขอดีและขอเสียในตัวของมันเองแตถามอง
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เฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพยการเขามาลงทุนตองใชปจจัยพื้นฐานคือที่ดิน แรงงาน เครื่องจักรกล
อุปกรณ การสรางอาคาร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งเปนแหลงสรางงาน สรางรายได
ที่สําคัญ ความตองการที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้น รวมทั้งเมื่อมีชุนชนเกิดขึ้นก็จะมีการหมุนเวียนของ
ระบบเศรษฐกิจอีกหลายอยางตามมา ซึ่งนั่นก็คือการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพยนั่นเอง ดังนั้น
สภาวการณของการแขงขันตลาดอสังหาริมทรัพยในประเทศของเราจะประกอบไปดวยบริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพยจํานวนมากและหลากหลายขนาด ประกอบกับพฤติกรรมผูบริโภคที่ใช
เวลาในการตัดสินใจมากขึ้นทําใหผูประกอบการตองเนนทั้งในดานการออกแบบ การควบคุม
คุณภาพของโครงการและการบริการ การปรับปรุงสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในโครงการ ( Crompton ,2001 ) รวมทั้งการแขงขันดานราคาเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับ
ลูกคา การบริหารจัดการตองมีความยืดหยุน คลองตัวและสรางสรรคสามารถผลิตสินคาไดทุก
ประเภทไมวาจะเปน บานเดี่ยว บานแฝด ทาวเฮาส อาคารชุด รวมทั้งการขายที่อาจจะเปนการ
สรางเสร็จแลวถึงขายหรือขายระหวางกอสรางหรือจะเปนการขายแบบสั่งสราง ทุกชนิดตองทํา
ใหไดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารโครงการของบริษัท
2.2.2 แนวคิดทฤษฎี แรงผลักดันทั้ง 5 หรือ Five-Forces ( Prof. Michael
E.Porter,1980 )
แบบจําลองวิเคราะหการแขงขันในอุตสาหกรรมที่นิยมใชกันอยางแพรหลายคือทฤษฎี
แรงผลักดันทั้ง 5 หรือ Five-Force ซึ่งเปนโมเดลดานบริหารจัดการเกี่ยวกับความสามารถใน
การแขงขันของ Prof. Michael E.Porter(1980 ) ในการวิเคราะหสภาวะและแนวโนมของตัวแปร
ระดับอุตสาหกรรมจะทําใหเขาใจลักษณะและความเปนไปของอุตสาหกรรมที่ทําอยูการวิเคราะห
สภาพและแนวโนมของตัวแปรตาง ๆ ที่มีผลตอ “โอกาส” และ “อุปสรรค” ที่ธุรกิจเผชิญอยูนี้
สามารถใชอธิบายปจจัยทางอุตสาหกรรมโดยจะบอกถึงระดับการแขงขัน ซึ่งเกิดจากแรงผลักดัน
ของ 5 ปจจัย ไดแก
1. แรงจากการแขงขันของคูแขงขันทีม่ ีอยูในอุตสาหกรรม
พิจารณาจากจํานวนคูแขงขัน การพัฒนาเทคโนโลยีของคูแขงขันและอัตราการเติบโต
ของตลาด ถาอุตสาหกรรมยังเติบโตสูงการแขงขันก็จะไมรุนแรง นอกจากนี้อุตสาหกรรมที่มีการ
ลงทุนในสินทรัพยถาวรมากจะมีตนทุนคงที่สูง ซึ่งจําเปนตองกอสรางงานเปนจํานวนมากเพื่อให
มีตนทุนคงที่ตอหนวยต่ําลง ลักษณะเชนนี้จะทําใหมีอุปทานของที่อยูอาศัยประเภทตางๆออกมา
มากและเกิ ดการแข งขั นที่รุนแรงตามมาไดการใชเ งินลงทุนสู ง สิ น ทรัพย ถาวรมาก มีค วาม
ยืดหยุนระหวางการกอสรางและการขายนอย การทําโครงการตองทําใหแลวเสร็จปดการขาย สง
มอบกรรมสิ ท ธิ์ ใ ห ไ ด ไ ม เ ช น นั้ น ป ญ หาที่ ต ามมาจะมี ม ากจนบางครั้ ง ต อ งถึ ง ขั้ น ป ด กิ จ การ
ลมละลายไปเลยก็มี การแขงขันกับผูที่อยูในธุรกิจนี้อยูแลวผูมาใหมตองมีอะไรที่มีคุณคาและ
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สร า งความพึ ง พอใจให กั บ ลู ก ค า มากกว า เราถึ ง จะชนะเขาได การที่ ลู ก ค า จะตั ด สิ น ใจซื้ อ
อสังหาริมทรัพยประเภทใดก็แลวแต พวกเขาตองมีการปรึกษาหารือและคิดอานอยางรอบคอบ
ขอมูลครบถวน ดังนั้นทุกโครงการจึงเปนแคเพียงตัวเลือกหนึ่งในจํานวนมากที่ลูกคามีจึงควร
รํ า ลึ ก ไว เ สมอว า จะทํ า อย า งไร? ให ลู ก ค า เลื อ กสิ น ค า ในบริ ษั ท ของตนเอง ไม ไ ปเลื อ ก
ผูประกอบการรายอื่น นี่คือเหตุผลสําคัญที่ตองสรางขอไดเปรียบในการแขงขันใหเหนือกวา
โครงการอื่นใหได( Prof. Michael E.Porter,1980)
2. แรงจากการคุกคามของคูแขงขันรายใหม
อสังหาริมทรัพยเปนอุตสาหกรรมที่ผูแขงขันรายใหมสามารถเขามาไดงายดังจะเห็นได
จากทุกครั้งที่สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมดี จะมีโครงการที่ขึ้นโดยผูที่ไมเคยทําธุรกิจนี้มากอนเปน
จํานวนมาก แตเมื่อเศรษฐกิจอยูในชวงขาลง ผูประกอบการเหลานี้จะทยอยออกจากตลาดไป
โดยมากโครงการในลักษณะนี้จะมีราคาถูกกวาผูประกอบการที่อยูในตลาดมาเปนเวลานาน
โดยเฉพาะบริษัทที่อยูในตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทยที่มักตองทําตามกฎหมายทุกประการ
แตการซื้ออสังหาริมทรัพยประเภทดังกลาวมักมีความเสี่ยงในทุกเรื่อง เชนซื้อบาน แตไมไดบาน
เพราะปดบริษัทไปกอนหรือไมทําตามที่ไดมีการโฆษณาเอาไว จนเราจะเห็นไดจากเรื่องราวที่มี
การรองเรียนมากมายในสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนตน ดังนั้นในธุรกิจนี้ไม
วาเวลาใดการแขงขันมักรุนแรงเสมอเพราะผูประกอบการรายใหมสามารถเขามาไดงาย ดังนั้น
ในกรณี ข องบริ ษั ท ที่ ดํ า เนิ น การอยู ค งต อ งทํ า การพั ฒ นาโครงการต อ ไป เพี ย งต า งกั น ที่
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไมเทากันในแตละชวงเวลาเทานั้น( Prof. Michael E.Porter,1980)
3. แรงจากอํานาจตอรองของลูกคา
ถาลูกค ามีอํานาจตอรองมากในอุตสาหกรรม ภาวะการณแขงขั นจะรุนแรง เพราะ
อํานาจการตอรองที่มากนี้ทําใหลูกคาสามารถตอรองราคา และเปลี่ยนใจไปซื้อโครงการของ
คูแขงได ซึ่ง สภาพการณตอนนี้ตองถือวาพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อไมกี่ปนี้
มาก และทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงนี้เราสามารถสังเกตุจากการที่โครงการของอสังหาริมทรัพย
ต า งๆแทบจะทดแทนกั น ได 100%ไม ว า จะเป น ในเรื่ อ งของทํ า เล เหนื อ ใต ออก ตก (
Boykin,2000)จะเปนบานเดี่ยว ทาวเฮาส บานแฝด อาคารชุด อสังหาริมทรัพยของบริษัทใน
กลุมไหน ถาแนวความคิดของโครงการไมชัดเจนจนลูกคาสามารถจําแนกได ทุกโครงการจะดู
คลายกันหมดในสายตาของลูกคา และจะไมมีอิทธิพลจูงใจใหตองจายในราคาที่สูงขึ้น ทําให
อํานาจการตอรองของลูกคามีมาก อีกทั้งในสภาวะที่เศรษฐกิจโดยรวมยังมีปญหา ทุกโครงการ
ตองการปลอยของในสต็อกออกไปเพื่อเพิ่มสภาพคลอง ลดภาระหนี้ ดวยแลว อํานาจการตอรอง
ของลูกคาจึงสูงมาก แตในชวงที่เศรษฐกิจอยูในชวงขาขึ้น สต็อกของอสังหาริมทรัพยมักจะหมด
ไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งราคาวัสดุ และคารับเหมากอสรางมักขยับราคาสูงตามไปดวย ทําให
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อสังหาริมทรัพยมักตองปรับราคาขายไปตามตนทุน ชวงนี้มักเปนเวลาที่ลูกคามีอํานาจในการ
ตอรองต่ํา ซึ่งเปนธรรมชาติของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยนี้( Prof. Michael E.Porter,1980)
4. แรงจากการคุกคามของสินคาทดแทน
ถาผลิตภัณฑนอกจากจะตองแขงขันกับผลิตภัณฑชนิดเดียวกันจากคูแขงขันแลว ยังมี
สินคาทดแทนที่เขามาแยงลูกคาดวย การแขงขันจะรุนแรงมากขึ้น(เสาวลักษ อินทรหา,2546,
หนา 1) โดยเฉพาะถาราคาสินคาทดแทนถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบกัน ปจจัยที่จะชวยลดการ
คุกคามจากสินค าทดแทน คื อตองพยายามสร างความแตกตางในตั ว ผลงานกอสราง รัก ษา
คุณภาพ เพิ่มคุณคาในตัวโครงการและสรางภาพพจนที่ดีอยางตอเนื่องดังนั้นการปองกันที่ดีที่สุด
คือการรักษาคุณภาพของโครงการ ชื่อเสียงและผลงาน การบริหารลูกคาสัมพันธ การบริการ
หลั ง การขายที่ ย อดเยี่ ย ม การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพขององค ก าร รั ก ษาหรื อ ลดต น ทุ น ในการ
ดํ า เนิ น การ การสร า งนวั ต กรรมอย า งต อ เนื่ อ ง และการคื น กํ า ไรสู สั ง คม ชุ ม ชนเพื่ อ รั ก ษา
ภาพลักษณขององคการ เปนตน( Prof. Michael E.Porter,1980)
5. แรงจากอํานาจตอรองของซัพพลายเออร
ซัพพลายเออรในที่นี้หมายถึง ผูขายวัสดุกอสรางหรือผูแทนจําหนายในชองทางการจัด
จําหนาย ผูรับเหมากอสรางไมวาจะเปนรายใหญหรือรายเล็ก ผูจําหนายหรือใหเชาเครื่องจักร
อุปกรณ เครื่องจักรกลหนัก เครน รถยก รถแบล็กโฮ รถแทรกเตอร แมกระทั่งงานบริการตางๆ
เชนการขนสง ประกันภัย โฆษณา ประชาสัมพันธ ที่ปรึกษาประเภทตางๆ ถาซัพพลายเออรมี
นอยอํานาจตอรองมาก เชนขึ้นราคาวัสดุกอสรางในสภาวะเศรษฐกิจดี(ซึ่งเปนอยางนี้ทุกครั้ง)
หรือกําหนดเงื่อนไขการจําหนายที่ไมใหความยืดหยุนมากนักเชนตองมีเงินมัดจําในการสั่งสินคา
จายเงินสดทันทีที่วัสดุถึงโครงการ การตองใชหนังสือค้ําประกันจากธนาคารในการขอเครดิต
เปนตน ลักษณะเชนนี้ผูขายจะมีอํานาจในการตอรองสูง แตถากลับ กันเชนในปจจุบันที่งาน
ก อ สร า งโครงการต า งๆลดลงทํ า ให ผู ข ายมี ส ต็ อ กเหลื อ เป น จํ า นวนมากทั้ ง การผลิ ต ที่ ห ยุ ด
เครื่องจักรไมไดทําใหจําเปนตองขายสินคาในราคาที่ถูกกวาปกติ ดังนั้นอํานาจการตอรองจึงต่ํา
ซึ่งเปนไปตามหลักเศรษฐศาสตรนั่นเอง ( Prof. Michael E.Porter,1980)
การที่องคการใดในปจจุบันจะสรางความสามารถในการแขงขันเพื่อมีความไดเปรียบ
เหนือคูแขงจําเปนตองมีฐานขอมูลที่ดีเยี่ยมเพื่อนํามาใชในการตัดสินใจทางธุรกิจดําเนินกลยุทธ
นําพาองคการไปสูความสําเร็จซึ่งเปนเรื่องสําคัญ ศักยภาพทางธุรกิจตองสรางและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง จึงจะไดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ( Chiff P.,2009 )
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2.2.3 แนวคิดทฤษฎี หวงโซคุณคา หรือ Value Chainของ Prof. Michael E. Porter
(1995)
หวงโซคุณคา (Value Chain)นั้นกลาวถึงความสัมพันธระหวาง Customer Value และ
Competitive Advantages (Differentiation, Lower Cost,Quick Response)เปนแนวคิดที่ชวย
ในการทําความเขาใจถึงบทบาทของแตละหนวยงานปฏิบัติการวาจะมีสวนชวยเหลือใหองคการ
กอกําเนิดคุณคาใหแกลูกคาอยางไร?โดยคุณคาที่บริษัทสรางขึ้นสามารถวัดไดโดยการพิจารณา
วาผูบริโภคยินยอมที่จะจายเงินเพื่อซื้อสินคาหรือบริการของบริษัทมากนอยเพียงใดแนวคิดนี้
แบงกิจกรรมภายในองคการเปน 2 กิจกรรมคือกิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรม
สนับสนุน (Support Activities)โดยกิจกรรมทุกประเภทมีสวนในการชวยเพิ่มคุณคาใหกับสินคา
หรือบริการของบริษัทกิจกรรมหลัก
5กิจกรรมเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิตหรือ
สรางสรรคสินคาและบริการการตลาดและการขนสงสินคาหรือบริการไปยังผูบริโภคประกอบดวย
Inbound Logistics: กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการไดรับการขนสงการจัดเก็บและการแจกจาย
วัตถุดิบ Operations:กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนหรือแปรรูปวัตถุดิบใหออกมาเปนสินคา
เปนขั้นตอนการผลิตOutbound Logistics: กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บรวบรวมจัด
จําหนายสินคาและบริการไปยังลูกคาMarketing and Sales: กิจกรรมที่เกี่ยวกับการชักจูงให
ลูกคาซื้อสินคาและบริการ Customer Services:กิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการใหบริการเพื่อเพิ่ม
คุณคาใหกับสินคารวมถึ งการบริการหลังการขายสวนกิจกรรมสนับสนุนเปนกิจกรรมที่ชว ย
สงเสริมสนับสนุนใหกิจกรรมหลักสามารถดําเนินไปไดประกอบดวยProcurement:กิจกรรมใน
การจัดซื้อ-จัดหา Technology Development:กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ชวยใน
การเพิ่มคุณคาใหสินคาและบริการหรือกระบวนการผลิต Human Resource Management:
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตั้งแตวิเคราะหความตองการสรรหาและ
คั ด เลื อกประเมิ น ผลพัฒ นาฝ ก อบรมระบบเงิ น เดื อ นค าจ า งและแรงงานสั ม พั น ธ
Firm
Infrastructure: โครงสรางพื้นฐานขององคการไดแกระบบบัญชีระบบการเงินการบริหารจัดการ
ขององคการซึ่งกิจกรรมหลักขางตนจะทํางานประสานงานกันไดดีจนกอใหเกิดคุณคาไดนั้น
จะตองอาศัยกิจกรรมสนับสนุนทั้ง 4 กิจกรรมและนอกจากกิจกรรมสนับสนุนจะทําหนาที่
สนับสนุนกิจกรรมหลักแลวยังจะตองทําหนาที่สนับสนุนซึ่งกันและกันอีกดวยและจะเห็นไดวา
ระบบสารสนเทศจะเปนองคประกอบหนึ่งในหวงโซคุณคาในสวนของการพัฒนาเทคโนโลยีที่
ชวยในการวางแผนการดําเนินงานการตัดสินใจการควบคุมและทําหนาที่สนับสนุนเชื่อมตอ
กิจกรรมในทุกๆองคประกอบของหวงโซคุณคาเปนการสรางความไดเปรียบในเชิงแขงขันเปน
อยางดีในการดําเนินงานทางธุรกิจนั้นความจริงก็คือการเพิ่มมูลคาของสินคาและบริการใหได
มากที่สุดในทุกขั้นตอนไมวาวัตถุดิบที่นําเขาสูขั้นตนของกระบวนการผลิตจะเปนอะไรก็ตาม
ดังนั้นในโมเดลบริหารจัดการหวงโซคุณคาจึงไดแบงใหเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นในการดําเนินการ
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ทั้งหมดขององคการโดยแบงเปนสวนที่กระทําโดยตรงกับกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบหรือที่
เรียกวากิจกรรมหลักซึ่งมีอยู 5 ขั้นตอน และกิจกรรมสนับสนุนซึ่งมีอยู 4 ขั้นตอนดวยกัน ใน
ธุร กิ จ อสั งหาริ มทรั พ ยก็ ต อ งประกอบไปดว ยกิ จกรรมเหล านี้ เ ช น กัน เพี ย งแต แตกต า งกัน ใน
ธรรมชาติของตัวอุตสาหกรรมเอง สวนปรัชญาในการทํางานยังเหมือนเดิม คือลูกคาจะซื้อสินคา
และบริการที่ตนเองมีความเห็นวามีมูลคามากกวาราคาที่ตองจายไปเทานั้น ดังนั้นยิ่งเพิ่มมูลคา
ใหกับวัตถุดิบที่เขาสูกระบวนการเริ่มตนไดมากเทาไหร?ก็จะยิ่งขายสินคาและบริการไดมีมูลคา
สูงขึ้นเทานั้น ซึ่งจะเปนผลดีตอทั้งสองฝายคือลูกคาไดสินคาที่มีคุณคา สวนองคการไดยอดขาย
และกําไรที่มากขึ้น โมเดลการบริหารจัดการนี้จึงเปนอีกหนึ่งอันที่ตองนํามาประกอบในการสราง
ตัวแบบการเพิ่มความสามารถในการแขงขันขององคการ
2.2.4 กลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันขององคกรธุรกิจของ Prof.
Michael E. Porter (1998)
ไดแก กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุน (cost leadership strategy) กลยุทธการสราง
ความแตกตาง (differentiation strategy) และกลยุทธที่เนนกลุมลูกคาเปาหมายกลุมใดกลุมหนึ่ง
เปนการเฉพาะ (focus strategy) ความสัมพันธระหวางกลยุทธธุรกิจทั้ง 3 กลยุทธกับกลยุทธ
การบริหารทรัพยากรมนุษยที่สอดคลองกับแตละกลยุทธธุรกิจมีความแตกตางกัน ดังนี้
1. กรณีที่ องค กรธุรกิจใชกลยุทธดานราคา องค กรธุ รกิจนั้นตองกํ าหนดกลยุท ธการ
บริ หารทรัพยากรมนุ ษ ยใ หสอดคล องกับ กลยุทธดานราคา โดยการกําหนดการทํางานแบบ
มุงเนนประสิทธิภาพ กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบดานใดดานหนึ่งไวอยางชัดเจน กําหนด
แผนการปฏิบัติงานไวอยางละเอียดชัดเจน การรับพนักงานเนนที่การมีความรูและทักษะเฉพาะ
ดาน การฝกอบรมมุงเนนใหพนักงานมีความรูในงานที่ทํา และใชการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเปนเครื่องมือในการควบคุมพนักงาน
2. กรณีที่องคกรธุรกิจใชกลยุทธการสรางความแตกตาง องคกรธุรกิจนั้นตองกําหนดกล
ยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับกลยุทธการสรางความแตกตาง โดยการมุงเนน
นวัตกรรมและความยืดหยุน มุงเนนใหพนักงานมีทักษะ ความรูและความสามารถทํางานได
หลายอยาง กําหนดแผนการปฏิบัติงานไวคราว ๆ เพื่อใหสะดวกตอการปรับเปลี่ยนการสรรหา
พนักงานจากภายนอก การฝกอบรมมุงเนนการทํางานเปนทีม กําหนดอัตราจางตามความรู
ความสามารถของพนักงานแตละคน และใชการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเปน
เครื่องมือในการพัฒนาพนักงาน
3. กรณีที่องคกรธุรกิจใชกลยุทธที่เนนกลุมลูกคาเปาหมายกลุมใดกลุมหนึ่งเปนการ
เฉพาะ องคกรธุรกิจนั้นตองกําหนดกลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับกลยุทธที่
เนนกลุมลูกคาเปาหมายกลุมใดกลุมหนึ่งเปนการเฉพาะโดยการผสมผสานระหวางกลยุทธการ
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บริหารทรัพยากรมนุษยที่ใชกับกลยุทธดานราคากับกลยุทธดานการสรางความแตกตางจากผูอ นื่
นั่นคือ กําหนดอัตราจางตามความรู ความสามารถของพนักงานแตละคน การจายคาตอบแทน
จะจายตามความสามารถในการปฏิบัติงาน เชน ความสามารถในการขายสินคา ความสามารถ
ในการใหบริการ และไมสงเสริมใหมีสหภาพแรงงาน
กลยุทธการแขงขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย(Anne B. & Richard.,2003)
1. กลยุทธเขากอนออกกอน ( First move or fast move ) เปนการมองหาชองวาง
ของโครงการที่อุปสงค ( Demand ) มีมากกวาอุปทาน (Supply) แลวเขาไปพัฒนาสินคาใน
ตลาดที่เห็นชองวางนั้น ซึ่งผูประกอบการจะสามารถเก็บเกี่ยวกําไรจากการที่ตลาดมีการแขงขัน
ต่ําและเมื่ออุปทานเพิ่มสูงขึ้นจนทําทาจะแซงอุปสงค ก็เรงขายใหหมดแลวหันมาหาตลาดใหมๆ
ที่ยังอยูในภาวะที่อุปทานมีนอยตัวอยางของผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จดวยกลยุทธนี้
ไดแก บริษัท แอล พี เอ็น จํากัด ( มหาชน ) ที่มองเห็นโอกาสในวิกฤติหลังฟองสบูแตกในป
2540 ที่หลังจากนั้นหลายปแทบไมมีโครงการคอนโดมีเนียมกลางใจเมืองเกิดใหมเลย LPN เปน
รายแรกๆที่มองเห็นวาตลาดมีความตองการ แตไมมีใครทําสินคาประเภทนี้ออกมาขาย จึงเรง
พัฒนาโครงการคอนโดมีเนียมในเมืองจับกลุมคนทํางานในระดับราคากลางๆ สําหรับลูกคาระดับ
รายไดปานกลาง จนกลายเปนผูนําในตลาดและกระตุนใหคอนโดเกรดบี ในตัวเมืองเปนตลาดที่
เฟองฟูจนมีคูแขงหนาใหมและรายใหญที่เปนเจาตลาดบานเดี่ยวและทาวนเฮาสอยาง Land &
House และพฤกษา โดดเขามาเลนในตลาดนี้ เมื่อการแขงขันรุนแรงขึ้น ราคาคอนโดมีเนียมถีบ
ตัวสูง ตลาดเก็งกําไรมีมาก LPN เริ่มหันไปหาตลาดใหมที่ยังไมคอยมีผูประกอบการรายใหญให
ความสนใจ นั่นก็คือตลาดคอนโดเกรด Bในยานรอบๆ ตัวเมือง ในระดับราคาประมาณ 1 ลาน
บาท ตอหองหรือประมาณ 30,000 บาทตอตารางเมตร โดยเปนผูเริ่มตนปลุกอุปสงคในตลาดนี้ (
Anne B. &Richard., 2003 )
2. กลยุทธ Low Cost Low Priceเปนการบริหารตนทุนการกอสรางหรือตนทุนการ
ประกอบธุรกิจใหต่ํากวาคูแขงขันเพื่อที่จะไดขายสินคาในราคาต่ํากวาคูแขงขันไดโดยไมตองหั่น
กําไรของตัวเอง กลยุทธนี้ยังชวยสกัดไมใหอุปทานจากคูแขงรายใหมๆ เกิดขึ้นเร็วเกินไปหรือ
มากเกินไปเพราะคูแขงที่ไมสามารถควบคุมตนทุนไดดี หากตองการขายไดจะตองยอมลดกําไร
ลงมาสู เ รื่ อ งราคา ทํ า ให กํ า ไรต่ํ า จนไม เ กิ ด แรงจู ง ใจในการเข า มาแข ง ขั น ผู ป ระกอบการ
อสังหาริมทรัพยที่ใชกลยุทธนี้ไดดี ไดแก บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ที่ใช
ระบบการสรางบานดวยการหลอชิ้นสวนจากโรงงานแลวนํามาประกอบเปนตัวบานเดี่ยวและ
ทาวนเฮาส ซึ่งทําการผลิตเปนจํานวนมากจากโรงงาน (โรงงานปจจุบันของพฤกษาสามารถผลิต
บานขนาด 150-200 ตรม.ได 10-13 หลังตอวัน) ทําใหมีอํานาจตอรองกับผูจําหนายปูนซีเมนต
และเหล็ก ซึ่งเปนวัสดุหลักที่ใชเปนสวนประกอบหลักรวมทั้งการผลิตในโรงงานทําใหความ
สูญเสียของวัสดุเกิดขึ้นต่ํากวาการกอสรางแบบเดิมๆ และยังกอสรางไดเร็วกวาคูแขง ( ใชเวลา
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กอสรางเพียง 3 เดือน ขณะที่คูแขงขันตองใชเวลาประมาณ 8 เดือน ) ทําใหสรางและสงมอบ
บานใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็ว เงินทุนหมุนกลับมาเร็ว มีผลใหบริษัทมีสภาพคลองทางการเงิน
สูงเมื่อตนทุนการกอสรางต่ํา บริษัทตั้งราคาขายต่ํา ทําใหมียอดขายสูง จนสามารถครองสวน
แบงตลาดไดถึงประมาณ 40 % ในตลาดทาวนเฮาสจนยากที่คูแขงจะลงมาตอสูในเรื่องราคาได (
Anne B. & Richard.,2003 )
3. กลยุทธสรางความแตกตางดานดีไซน เปนการสรางความแตกตางดวยการ
ออกแบบอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ใ ห มี ค วามโดดเด น จากคู แ ข ง ในตลาด สร า งคุ ณ ค า ด า นอารมณ
ความรูสึก โดยกลยุทธนี้บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด(มหาชน) เลือกนํามาใชในการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยของบริษัท โดยสรางจุดขายในเรื่องการออกแบบที่มีสไตลของตัวเองให
ตางจากคูแขงที่มีอยูทั่วไป สรางแนวโนมใหมๆ ใหกับตลาดอสังหาริมทรัพยเปนตน ( Anne B.
&Richard., 2003 )
4. กลยุทธ Niche Marketing เปนการเลือกพัฒนาโครงการเพื่อตอบสนองลูกคากลุม
ที่เปน Niche Market ซึ่งมีขนาดตลาดเล็กและมีความตองการแตกตางจากลูกคาทั่วๆ ไป ดวย
ขนาดของตลาดที่เล็ก ทําใหการแขงขันไมรุนแรงเพราะตลาดไมใหญพอที่จะมีคูแขงจํานวนมาก
สนใจ ( Anne B. & Richard.,2003 )
กลยุทธนี้ในอดีต บริษัท ควอลิตี้เฮาส จํากัด(มหาชน) เลือกนํามาใชดวยการมุงพัฒนา
ที่อยูอาศัยในระดับราคาสูง มุงเนนลูกคาในตลาดบน ( บานระดับราคา 10-20 ลานขึ้นไป ) ซึ่ง
ตลาดนี้ มี ก ารแข ง ขั น ต่ํ า และไม ค อ ยอยู ใ นวั ง วนของวั ฎ จั ก รของธุ ร กิ จ อย า งในตลาด
อสังหาริมทรัพยระดับกลางถึงลางสําหรับผูประกอบการรายเล็กบางรายที่ใชกลยุทธนี้ ทําการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยสําหรับลูกคาเฉพาะกลุม เชน บางไทร ทรอปปคอลเฮาส ที่ทําโครงการที่
พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุที่อยุธยาหรือโครงการเมืองดอกไมที่มุงกลุมลูกคาที่เปนเกย ซึ่งเคยเปด
โครงการขายจนเปนที่ฮือฮาเมื่อสิบกวาปกอน เปนตน
5. กลยุทธขยายธุรกิจเพื่อครอบคลุมตลาดหลากหลาย กลยุทธดังกลาวเหมาะกับ
ผูประกอบการอสังหาริมทรัพยรายใหญใชการขยายตรายี่หอและผลิตภัณฑเขาไปครอบคลุม
ตลาดหลากหลายระดับราคา ตางประเภทในทุกๆ ทําเล การขยายไปในตลาดที่หลากหลายจะ
ชวยใหบริษัทกระจายความเสี่ยงออกไป ลดปญหาวัฎจักรธุรกิจดานการแขงขันที่สวนใหญจะไม
เกิดภาวะขาขึ้นหรือขาลงพรอมๆ กันในทุกตลาด ( เวนแตจะเปนการเปลี่ยนแปลงรอบใหญของ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยโดยรวม ) กลยุทธดังกลาวบริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด ( มหาชน ) ได
นํามาใชโดยนําเสนอผลิตภัณฑบานเดี่ยวในหลายทําเล ในทําเลเดียวกันก็มีโครงการภายใตแบ
รนดระดับราคาต างกัน รวมถึ งทําการขยายธุรกิจไปในตลาดคอนโดมิเ นียมและทาวน เ ฮาส
รวมทั้ง จังหวัดในภูมิภาคอื่นเชน เชียงใหม ภูเก็ต อีกดวย (Anne B. &Richard., 2003)
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6. การเข า ใจ สงครามการแข ง ขั น ความรุ น แรงของการแข ง ขั น ระหว า งบริ ษั ท
อสังหาริมทรัพยที่มีอยูในอุตสาหกรรมซึ่งเปนหนึ่งในหาของพลังผลักดันการแขงขันจะทําให
โครงการ ชัยพฤกษ วัชรพล สามารถเตรียมหากลยุทธเพื่อรองรับการแขงขันไดซึ่งความรุนแรง
ของการแขงขันจะประกอบดวยปจจัยสําคัญดังนี้ (Chiff P.,2009)
6.1 จํานวนบริษัทอสังหาริมทรัพยในตลาดยิ่งมากยิ่งรุนแรง
6.2 ความเทาเทียมกันดานทรัพยากรและความสามารถเชิงแขงขันของบริษัทตางๆ
6.3 อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
6.4 ความแตกตางของผลิตภัณฑในสายตาลูกคา (product differentiation)
6.5 ความแตกตางของบริษัท นโยบาย วัฒนธรรมองคการการกําหนดกลยุทธในการ
ดําเนินธุรกิจ
7. การวิเคราะหคูแขงขัน (Chiff P.,2009) หัวใจของกลยุทธการแขงขันคือการเอาชนะ
คูแ ข ง ขั น ซึ่ งต อ งอาศั ย การวิ เ คราะห คู แ ข ง ขั น อย า งละเอีย ดและเป นระบบโดยพิจ ารณาจาก
เปาหมายในอนาคตทั้งทางการเงินหรือความตองการเปนผูนําตลาดฐานคติ (assumptions)
เกี่ยวกับบริษัทและแนวโนมของอุตสาหกรรมเพื่อใหทราบถึงปจจัยใดที่เปนแรงผลักดันในการ
ดําเนินธุรกิจของคูแขง กลยุทธ ที่กําลังดําเนินการในปจจุบัน กิจกรรมที่อาจเปนภัยคุกคามมาถึง
โครงการได ขีดความสามารถของคูแขงขันวามีจุดเดนและจุดออนอยางไรเพื่อประเมินการรับมือ
กั บ สถานการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ มี ก ารแข ง ขั น กั น การวิ เ คราะห ขี ด ความสามารถและความ
เคลื่อนไหวของคูแขงเมื่อไดวิเคราะหเปาหมายฐานคติกลยุทธในปจจุบันขีดความสามารถในการ
แขงขันของคูแขงแลว โครงการจะตองคาดคะเนแนวทางเคลื่อนไหวเชิงรุกและเชิงรับของคูแขง
โดยพิจารณาจากคูแขงพอใจกับฐานะของตนในปจจุบันหรือไมมีแนวโนมจะเคลื่อนไหวเชิงกล
ยุทธเชนใดมีจุดออนที่ใดบางสิ่งใดที่อาจทําใหคูแขงตอบโตอยางรุนแรงและมีประสิทธิภาพที่สุด
โดยเฉพาะบริษัทอยูในตลาดหลักทรัพยที่ตองเปดเผยขอมูลสําคัญตอสาธารณชนโดยเฉพาะผู
ถือหุนอีกทั้งเปนคําสัญญาของกลุมผูบริหารที่ตองทําใหไดอีกดวย ดังนั้นถาคูแขงรายใดที่เขามา
บนเสนทางนี้ คงตองถูกตอบโตอยางรุนแรงแน เชน ถา ผูประกอบการรายใดที่คิดทําที่พักอาศัย
ในแนวราบและบังเอิญไปอยูใกลกับโครงการของ บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด คาดการณ
ลวงหนาไดเลยวาตองแขงกับบริษัทนี้อยางรุนแรงแนนอน
8. สัญญาณการแขงขันทางการตลาด (Adrienne& Deborah.,2009) ทุกโครงการขอ
งบรัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด จะตองมีความพรอมในการเขาสูสงครามการแขงขันซึ่งตอง
อาศัยความสามารถในการสังเกตุสัญญาณการแขงขันจากคูแขงซึ่งมีฝายวิเคราะห วิจัย เพื่อเก็บ
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รวบรวมขอมูล มาทําการศึกษาความเปนไปไดกอนการขึ้นโครงการใหมทุกครั้งอยางรอบคอบ
ซึ่งสัญญาณการแขงขันอาจมาในรูปแบบตางๆเชนการประกาศแนวทางการเคลื่อนไหวทางกล
ยุทธจากคูแขงการประกาศผลของการดําเนินการแขงขัน คําประกาศของคูแขงสูสาธารณะชนคํา
วิจารณหรือคําอธิบายความเคลื่อนไหวของคูแขงการตั้งราคาการตั้งงบโฆษณาการเพิ่มกําลังการ
กอสรางการเปลี่ยนแปลงเปาหมายองคการหนังสือรายงานประจําป เปนตน
9. การเคลื่อนไหวที่แสดงออกถึงการคุกคาม (Adrienne& Deborah.,2009) ซึ่งหัวใจ
ของความสําเร็จขึ้นอยูกับการทํานายและการควบคุมปองกันการตอบโตจากคูแขงขันอยาง
รวดเร็ ว และมีป ระสิ ท ธิ ผล ถ ามี จุด แข็ ง ของโครงการในด า นใดด า นหนึ่ ง ที่ไม มีใ ครเที ย บได ก็
สามารถจะเปนภัยคุกคามกับผูประกอบการรายอื่นๆซึ่งนั่นจะขึ้นโครงการที่ทําเลใดก็ได ซึ่งที่
ผานมา ทุกโครงการของ บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด ใชมาโดยตลอด และเปนภัยคุกคาม
กับคูแขงขันของทุกบริษัทรวมทั้งการเคลื่อนไหวเชิงตั้งรับซึ่งวิธีที่ดีที่สุดคือการปองกันไมใหเกิด
สงครามการแขงขันในทุกรูปแบบขึ้นเชนดําเนินกลยุทธตอบโตดวยความเสมอตนเสมอปลาย
เพื่ อ ให คู แ ข ง ขั น ตระหนั ก ว า จะถู ก โต ก ลั บ อย า งแน น อนหรื อ การตอบโต เ พื่ อให คู แ ข ง ขั น วาง
Position ของโครงการไดลําบากจากการโจมตีทางการตลาดหรือเพิ่มคาใชจาย R&Dกลยุทธนี้
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด ไดนํามาใชอยางไดผลเสมอมา (Adrienne& Deborah.,2009)
10. กลยุทธพันธมิตร ทางธุรกิจ คือ ความรวมมือระหวางบริษัทในการรวมทรัพยากร
และความสามารถบางอยางในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันดังนั้นกลยุทธพันธมิตรทาง
ธุรกิจเกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนและแบงปนทรัพยากร ความสามารถเพื่อที่จะพัฒนาโครงการ
รวมกันชวยใหบริษัทสามารถจัดการกับทรัพยากรและความสามารถที่มีอยูกับหุนสวนปูพื้นฐาน
แนวทางใหมเสริมความแข็งแกรงและความเชี่ยวชาญในธุรกิจสรางขอไดเปรียบกับคูแขงขัน(
ณัฐหทัย ลิ้มศิริวัฒน,2548,หนา 63 )ลักษณะของพันธมิตรธุรกิจจะมีการจําแนกลักษณะโดยใช
กิจกรรมหลักของความรวมมือนั้นเปนเกณฑในการจําแนกดังตอไปนี้
10.1 การรวมมือดานการตลาด (Marketing Co-operation)เปนการรวมมือที่มุงเนน
ที่กิจกรรมทางดานการตลาดตางๆโดยทั่วไปจะเปนความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนขอมูลทาง
การตลาดการแลกเปลี่ยนฐานลู กค าระหว างกันการใช ช องทางการตลาดรว มกันการพัฒนา
แคมเปญทางการโฆษณาและสงเสริมการขายรวมกันรวมถึงการทํา Brand Alliance ซึ่งจะ
มุ ง เน น การใช ชื่ อ เสี ย งทางด า นตราสิ น ค า และเครื่ อ งหมายการค า ของพั น ธมิ ต รเพื่ อ สร า ง
ความสํ า เร็ จ ทางการตลาดให เ กิ ด ขึ้ น ในกรณี นี้ ธุ ร กิ จ จะได รั บ ความประหยั ด จากขอบเขต
(Economiesof Scope) และไดผลประโยชนจากผลผนึกจากการรวมธุรกิจ (Synergy) ในแงของ
การตลาดที่สูงขึ้น
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10.2 การรวมมือดานการกอสรางและดําเนินงาน (Production and Operation Cooperation)การรวมมือดังกลาวจะมุงเนนที่เทคโนโลยีและวิธีการในการกอสรางเปนหลักโดยจะมี
การรวมมือกันถายโอนเทคโนโลยี (Technology Transfer) รวมถึงความรูตางๆในการ
ดํ า เนิ น งานให กั บ พั น ธมิ ต รแต ล ะฝ า ยซึ่ ง วั ต ถุ ป ระสงค ก็ คื อ การได รั บ เทคนิ ค ใหม ๆ และการ
ชวยเหลือจากพั นธมิตรทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการกอสรางและลดตนทุนในการ
ดําเนินงานไดอีกทั้งยังรวมถึงการใชสิ่งอํานวยความสะดวกในการกอสรางตางๆ (Production
Facilities) และกําลังทรัพยากรสวนเกินของธุรกิจรวมกันเพื่อใหเกิดการใชประโยชนอยางสูงสุด
ระหวางพันธมิตร ( Jim & Randal.,2005 )
10.3 ความรวมมือทางดานวิจัยและพัฒนา (Research and Development Cooperation) เปนการรวมมือกันระหวางพันธมิตรในการคิดคนผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆรวมถึง
เทคโนโลยีใหมๆขึ้นมาและนําตัวแบบดังกลาวเขามาประยุกตใชในการดําเนินงานเพื่อสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดตรงจุดทําใหโครงการของบริษัทมีคุณคา(Value-Added)
สูงในสายตาของลูกคาซึ่งการรวมมือกันเชนนี้นอกจากจะชวยลดความเสี่ยงในการคิดคนเทคนิค
ใหมๆจากตนทุนที่ต่ําลงเนื่องจากมีการนํามาแลกเปลี่ยนกันระหวางพันธมิตรแลวยังจะสามารถ
ไดประโยชนจากการนําเอาเทคโนโลยีและความสามารถเฉพาะของแตละฝายเขามาผนวกกัน
(Jim & Randal.,2005)
10.4 การรวมมือทางดานการจัดหา (Procurement Co-operation) เปนการรวมมือ
กันในกิจกรรมทางดานการจัดซื้อ/จัดหาวัตถุกอสรางเพื่อเปนการเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อแตละครั้ง
ซึ่งจะสงผลใหเกิดอํานาจการตอรองกับซัพพลายเออรที่สูงขึ้นซึ่งจะนําไปสูตนทุนในการสั่งซื้อที่
ลดลงราคาวัตถุกอสรางที่ถูกลงระยะเวลาสินเชื่อที่ดีขึ้นระยะเวลาในการขนสงที่ลดลงดวย (Jim
& Randal.,2005)
10.5 การรวมมือทางดานทรัพยากรเชิงกลยุทธ(Strategic Resources Cooperation)ทรัพยากรเชิงกลยุทธเงินทุนทักษะทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยความสามารถ
หลักของตางๆการแลกเปลี่ยนถายโอนทรัพยากรรวมกันโดยเฉพาะที่เปนลักษณะวิชาชีพชั้นสูง
เชน สถาปนิก วิศวกร นักกฎหมาย นักบัญชีซึ่งตองอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพสูงการเรียนรู
ทักษะตางๆระหวางพันธมิตรจึงมีความสําคัญมากในปจจุบันอีกทั้งการรวมมือกันเพื่อไดรับ
ผลงานทางธุรกิจจากการใชสายสัมพันธทางธุรกิจรวมกันโดยเฉพาะการคาระดับนานาชาตินับวา
เป น สิ่ ง ที่ ค าดหวั ง ไว อ ย า งมากสํ า หรั บ การพั ฒ นาความสั ม พั นธ แ บบพั น ธมิ ต รธุ ร กิ จ ระหว า ง
ประเทศ (Jim & Randal.,2005)
สรุ ป กลยุ ท ธ ก ารแข ง ขั น ในธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย นั้ น เป น การตั ด สิ น ใจ ในการใช
ทรั พ ยากรของบริ ษั ท อย า งรอบคอบ เพื่ อ สร า งความได เ ปรี ย บในการแข ง ขั น และบรรลุ
วัตถุประสงคของบริษัท ซึ่งการเลือกใชอยางไรนั้นขึ้นอยูกับองคประกอบและปจจัยตางๆ เปน
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จํานวนมาก ทั้งสภาพแวดลอมที่เกิดจากการแขงขันภายในอุตสาหกรรมเองและสภาพแวดลอม
ภายนอกอันเกิดจาก นโยบายของรัฐบาล สภาวะเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป การ
ผสมผสานและปรับตัวใหเขากับสถานการณในแตละชวงเวลาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด สําหรับการ
ดําเนินการกลยุทธที่ไดเปรียบในแตละครั้ง
2.3 การจัดการ การตลาด และกลยุทธ การตลาด
Kotler& Armstrong (2004 , หนา 6) กลาววา การตลาดเปนกระบวนการทางสังคมที่ซึ่ง
บุ ค คลและกลุ ม บุ ค คลได รั บ สิ่ ง ที่ ต อบสนองความจํ า เป น และความต อ งการ อั น เกิ ด จากการ
สรางสรรค แลกเปลี่ยนสินคาและบริการที่มีคุณคาระหวางผูผลิตหรือผูจัดจําหนายกับผูบริโภค
แนวความคิดหลักคือ ความจําเปน ความตองการ อุปสงคของสินคา การบริการ คุณคา ความ
พอใจ คุณภาพโดยรวม การแลกเปลี่ยน การคา ความสัมพันธ เปนภาวะหนึ่งของความรูสึกที่
ไมไดรับการตอบสนองความจําเปนของมนุษยที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมและจะมี
ความพอใจเมื่อไดรับการสนองความจําเปน ความตองการ โดยอาศัยสินคาและบริการเหลานั้น
ซึ่งรวมถึงประสบการณจากการบริการของบุคคลากร สถานที่ ขอมูลสารสนเทศและความคิด
เสรีรัตนและคณะ (2003, หนา 1) การตลาดเปนกระบวนการวางแผนและการบริหาร
แนวความคิดเกี่ยวกับการตั้งราคา การสงเสริมการตลาด การจัดจําหนายสินคาและบริการหรือ
ความคิด เพื่อสรางใหเกิดการแลกเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคและบรรลุ
เปาหมายขององคการ คุณคาในสินคาและบริการ จะเปนสิ่งที่ทําใหเกิดกระบวนการพัฒนา
แลกเปลี่ยนระหวางผูขายและผูซื้อ สําหรับองคประกอบของการตลาด จะประกอบไปดวย
1. จุดเริ่มตนของการตลาดคือการศึกษาความจําเปน (Needs) ความตองการ (wants)
และความตองการซื้อ (Demands) ทําใหเกิดผูมีความคิดที่จะเสนอขายสินคาเพื่อที่จะสนอง
ความต อ งการของบุ ค คล กระบวนการวิ เ คราะห แ ละวิจั ยถึง ความต องการที่ ยั ง ไม ไ ด รับ การ
ตอบสนองเหลานั้นแลวมาพัฒนาเปนสินคาและบริการเพื่อที่จะสนองความตองการของผูบริโภค
2. สินคาและบริการ หมายถึง สิ่งที่เสนอแกบุคคลเพื่อใหเกิดความสนใจ การซื้อ การใช
หรือการบริโภค ซึ่งสามารถสนองความตองการหรือความจําเปนที่ตองคํานึงถึงคุณคา (Value)
ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) และคุณภาพของการบริการ (Service
Quality) ผูบริโภคตัดสินใจเลือกสินคาและบริการโดยคํานึงถึงองคประกอบดังตอไปนี้
2.1 คุณคา หมายถึง ความแตกตางระหวางคุณคาที่ลูกคาไดรับจากการเปน
เจาของหรือการใชประโยชนในสินคาและบริการนั้นกับตนทุนราคาสินคาที่ลูกคาตองจายเงินซื้อ
โดยที่ผูซื้อจะตัดสินใจซื้อสินคาอยางใดอยางหนึ่งจะตองพิจารณาถึงคุณคาสินคาและเงินที่ลูกคา
ตองจายเพื่อซื้อสินคานั้น เมื่อใดที่เขารูสึกวาคุณคาสินคาสูงกวาตนทุนหรือเงินที่ตองจาย ก็จะ

48
รูสึกวาไดรับประโยชนหรือกําไร ดังนั้นสินคาที่เสนอใหกับลูกคาจะตองมีคุณคาในสายตาของ
ลูกคารวมทั้งตองมีลักษณะแตกตางจากคูแขงขัน
2.2 ความพึ ง พอใจของลู ก ค า เป น ขอบเขตการใช ป ระโยชน ข องสิ น ค า และ
บริการที่ลูกคารับรูและเปนไปตามที่คาดหวังไว ซึ่งเกิดจากการไดรับสินคาที่มีคุณคาสูงกวาที่เขา
ตองจายไปและยังขึ้นอยูกับเครื่องมือการตลาดและกิจกรรมการตลาดอื่นๆ อีกดวย
2.3 การบริ ห ารคุ ณ ภาพรวม หมายถึ ง การที่ สิ น ค า และบริ ก ารสามารถ
ตอบสนองความคาดหวังของลู กค า ซึ่งมี ลัก ษณะที่ผ สมผสานคุ ณภาพทุ ก ดา นโดยมุ งที่ก าร
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา
มีการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง ทั้งการผลิต การตลาด การบริการของบุคลากร รวมทั้งผูที่
เกี่ยวของอื่นๆ เพื่อใหเกิดสินคาและบริการที่มีคุณภาพ
Kotler& Armstrong (2003, หนา 149) กลาววากระบวนการทางการตลาดเปนสิ่งที่ทํา
ใหเกิดผลสําเร็จของกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ อยางเหมาะสมระหวางผูบริโภค
กับวัตถุประสงคของกิจการ จากการที่ผูบริโภคเปนศูนยกลางของกระบวนการทางการตลาด
กิจการจะออกแบบ สวนประสมการตลาด เพื่อสรางความแตกตางใหกับสิ่งที่นําเสนอและวาง
ตํ า แหน ง สิ่ ง ที่ นํ า เสนอนี้ กั บ ตลาดเป า หมายที่ เ ลื อ กไว โดยที่ ส ว นประสมการตลาดนั้ น
ประกอบดวย การตัดสินใจเกี่ยวกับสินคา ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด
การจูงใจลูกคา หมายถึง การโนมนาว การชักนํา การลด แลก แจก แถมสินคา เพื่อให
ลูกคาเกิดความพึงพอใจและเลือกใชสินคามีการจัดรานคาภายในอยางเปนระเบียบสวยงาม
สะอาด มีสิ่งอํานวยความสะดวก ครบครัน มีที่จอดรถเพียงพอ และมีความปลอดภัยเพื่อทําให
ผูบริโภคสบายใจเมื่อเขามาใชบริการ
การควบคุมคุณภาพสินคา หมายถึง การกํากับ ดูแล ควบคุม กอนและหลังสงมอบ
สินคาใหมีมาตรฐาน และรวมถึงการรับประกันคุณภาพสินคาตลอดจนการบริการหลังการขาย
การรับประกันสินคา ทั้งนี้ควรใหมีกระบวนการในการใหบริการ ใหรวดเร็วที่สุดเพื่อสรางความ
พึงพอใจใหกับลูกคาไดสูงขึ้น
สวนประสมทางการตลาด
สหชัยเสรี(2546, หนา 84) ไดอธิบายถึง กลยุทธการตลาด วาเปนวิธีดําเนินงานทางการ
ตลาดเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด โดยประกอบดวยองคประกอบสําคัญ ที่แตกตางกัน
และมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญตอกัน คือ เปาหมายทางการตลาด ซึ่งจะตองวิเคราะหปจจัย
ตางๆเพื่อเลือกเปาหมายทางการตลาดการกําหนดและจัดสรรปจจัยทางการตลาดใหสอดคลอง
กับกลุมลูกคาเปาหมายซึ่งประกอบดวย สินคา ราคา ชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริม
การตลาด
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สวนประสมการตลาด
ผลิตภัณฑ (Product)
●วัสดุกอสรางที่มีใหเลือกซื้อ
●คุณภาพสินคา
●ลักษณะสินคาการออกแบบและ
คุณประโยชนดานการใชงาน
●ตราสินคา
●การบรรจุหีบหอ
●การรับประกัน
●การรับคืนสินคาที่เสียหาย

ตลาดเปาหมาย
(Target market)
(ความตองการและ
พฤติกรรมของ
ผูบริโภคที่เปน
เปาหมาย)

การจัดจําหนาย (Place)
ชองทาง (Channels)
●ความครอบคลุมพื้นที่ของการขาย
●การเลือกคนกลางในการขายสง
●ทําเลที่ตั้ง
การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสู
ตลาด(Market logistics)
●สินคาคงเหลือ
●การขนสง

●การคลังสินคา

ราคา (Price)
●ราคาสินคาในรายการ
●สวนลด
●สวนยอมให
●ระยะเวลาการชําระเงิน
●ระยะเวลาการใหสินเชื่อ

การส ง เสริ ม การตลาด (Promotion)
หรือการสื่อการตลาดแบบผสมผสาน

(Integrated Marketing
Communication (IMC)
●การโฆษณา
●การขายโดยใชพนักงานขาย
หรือการใชหนวยงานขาย
●การสงเสริมการขาย
●การใหขาวและการประชาสัมพันธ
●การตลาดทางตรง
●การตลาดเชื่อมตรงกับลูกคา

ภาพที่ 2.7 สวนประสมการตลาด
ที่มา : หนา Kotler. ชื่อหนังสือของ Kotler. 2003 , หนา15)
Kotler&Armstrong (2003, หนา 651) กลาววาการสงเสริมการตลาด ประกอบดวย
การโฆษณาการขาย การประชาสัมพันธและการตลาดทางตรงที่ใชประสมประสานกันอยาง
เฉพาะเจาะจงเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาด รวมถึงการนําเสนอผานสื่อที่สนับสนุน
สินคาหรือบริการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําการขายและสรางความสัมพันธกับลูกคา กิจการ
ตางๆใชการสงเสริมการขายเพื่อเปนสิ่งจูงใจและกระตุนใหเกิดการซื้อสินคาหรือบริการ สําหรับ
การประชาสัมพันธเปนการสรางความสัมพันธอันดีกับสาธารณชนรวมทั้งลูกคาเปาหมาย
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เสรีรัตนและคณะ ( 2543, หนา 167) กลาววา การสงเสริมการตลาด คือ การใช
เครื่องมือ ต าง เปน การบอกกล าวหรื อกระตุ น ถึง การมีอยูข องสินคาในตลาด พร อมกั บ การ
แนะนําถึงอรรถประโยชนที่ผูซื้อจะไดรับจากการตัดสินใจซื้อและใชสินคานั้นๆ โดยตองจัดสวน
ประสมการสงเสริมการตลาดใหเกิดประโยชนตอการดําเนินงานทางการตลาดและสอดคลองกับ
กลยุทธ ดานอื่นๆ ดวยโดยมีปจจัยที่ตองคํานึงถึงในการใชกลยุทธการสงเสริมการตลาด ดังนี้
ประเภทของสินคาและบริการ นโยบายทางการตลาด ความพรอมซื้อของผูบริโภค สภาวะการ
แข งขั น ในตลาด วงจรชี วิต สิ น ค า เงิ น ทุ น ของกิ จ การ ส ว นการสง เสริ ม การตลาดได แก การ
โฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การประชาสัมพันธเปนตน
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สวนประสมทางการตลาด (Marketing mix)
ผลิตภัณฑ(Product)

ราคา(Price)

 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ
(Product variety)
 คุณภาพสินคา (Quality)
 การออกแบบ (Design)
 คุณลักษณะ (Feature)
 ตราสินคา (Brand name)
 ขนาด (Size)
 การบริการ(Service)

 ราคาสินคาในรายการ (List price)
 สวนลด (Discount)
 สวนลดพิเศษ (Allowance)
 ระยะเวลาการชําระเงิน (Payment
period)
 ระยะเวลาการใหสินเชื่อ (Credit)

ต ล า ด เ ป า ห ม า ย ( Target)
การสงเสริมการตลาด (Promotion)

การจัดจําหนาย (Place)

 การโฆษณา (Advertising)
 การประชาสัมพันธ (Public relation)
 การตลาดทางตรง (Direct marketing)
 การสงเสริมการขาย (Salespromotion)
 การขายโดยพนักงาน (Personal) selling)

 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel
distribution)
 การครอบคลุมตลาด (Market
Coverage)
 การเลือกคนกลาง (Assortment)
 ทําเลที่ตั้ง (Location)

ภาพที่ 2.8 สวนประสมทางการตลาด หรือ 4P's
ที่มา : หนา Kotler. 2000, หนา 15
กระบวนการตั ด สิ น ใจของผู ซื้ อ ซึ่ ง ประกอบด ว ยขั้ น ตอน คื อ การรั บ รู ค วามต อ งการ
ปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการ
ซื้อ ดังภาพที่ 2.10
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การรับรูปญหา
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
การคนหาขอมูล
พฤติกรรมภายหลังการ
การตัดสินใจซือ้
ภาพที่ 2.9 กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ
ที่มา : Kotler. 2000, หนา 161
2.3.1 ปจจัยทางการตลาดอสังหาริมรัพย
ปจจัยทางการตลาดถือเปนเรื่องที่สําคัญในปจจุบันเพราะการจะทําใหลูกคารูจักและ
สนใจรวมทั้งตัดสินใจซื้อโครงการอสังหาริมทรัพยของบริษัทถือเปนภารกิจที่สําคัญยิ่งเพราะนั่น
หมายถึงความอยูรอดและเติบโตที่เปนหัวใจสําคัญของการทําธุรกิจดังนั้นการทําการตลาดจึง
เปนหนาที่ของทุกฝายในองคการไมใชเปนของฝายการตลาดเพียงแผนกเดียวเชนในอดีต( ชื่น
จิตต แจงเจนกิจ,2546)และจะเห็นไดอยางชัดเจนอันเนื่องมาจากกลไกตลาดทําใหภาคเอกชน
เปนผูมีบทบาทสําคัญที่สุดตอการกําหนดตัวแบบของการใชที่ดินในอนาคตโดยเฉพาะปจจัยทาง
เศรษฐกิ จ จะมี อิ ท ธิ พ ลต อ ตั ว แบบการเปลี่ ย นแปลงเช น การใช ที่ ดิ น มี ค วามเข ม ข น สู ง ทํ า
ศูนยการคา คอนโดมิเนียม ในบริเวณใจกลางเมืองที่มีราคาของที่ดินสูงและทําเปนที่อยูอาศัย
บริเวณชานเมือง เปนตน(วสันต ภูวภัทรพร.2546.หนา 18 )อสังหาริมทรัพยสามารถแบงตลาด
ไดดังนี้
1.ตามตัวแบบอาคาร มี 4 ชนิด คือ บานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส หรืออาคาร
พานิชย และอาคารชุด หรือ คอนโดมิเนียม
2. ตามทําเลที่ตั้ง เชน ทําเลใจกลางเมือง, ตามแนวรถไฟฟา, กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ตามแหลงทองเที่ยว พัทยา ภูเก็ต เกาะสมุย หรือแมแตหัวเมืองสําคัญ เชน นครราชสีมา
เชียงใหม อุดรธานี สงขลา เปนตน
3. ตามระดับราคา หรือกําลังซื้อ เชน ระดับ A B C . ราคาสูง ราคาปานกลาง หรือ
ราคาต่ํา เปนตน
4. ตามพฤติกรรมผูบริโภค เชน ลูกคากลุมครอบครัว กลุมสูงอายุ กลุมคนรุนใหม
กลุมนักศึกษาที่พึ่งจบ และเริ่มตนทํางาน เปนตน

53
ตลาดธุ ร กิ จ บ า นจั ด สรรประเภทที่ อ ยู อ าศั ย มี ลั ก ษณะกึ่ ง แข ง ขั น กึ่ ง ผู ก ขาด (
Monopolistic Competition ) กลาวคือ จัดสรรแตละโครงการที่นําหนาบานออกเสนอขาย
นอกจากลักษณะของบานจะมีความแตกตางกันตามรสนิยมของผูบริโภคแลวยังมีความแตกตาง
อยูในรูปของชื่อสินคา คุณภาพ สินคา ตลาดจนบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ซึ่งจะเห็นได
วาในปจจุบันมีโครงการบานจัดสรรจํานวนมากที่พยายามสรางบานจัดสรรของตนใหมีคุณภาพ
หรือ ลักษณะที่แตกตางไปจากโครงการอื่น เชน การมีถนนระบบน้ําไฟ สวนสาธารณะ รวมไป
ถึงการโฆษณาเพื่อสรางแรงจูงใจใหกับผูซื้อดวย
นอกจากนี้ ลักษณะเดนของตลาดบานจัดสรรอีกประการหนึ่งที่ชี้ใหเห็นวาธุรกิจบาน
จัดสรรเขาขายของตลาดกึ่งแขงขันผูกขาด ก็คือ จะมีการเขามาของผูประกอบการรายใหมที่
เกิดขึ้นมากมายในระยะยาว ถามีความตองการบานจัดสรรยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และสงผลใหเกิด
การแขงขันกันระหวางผูประกอบการมากขึ้น
บานจัดสรรเปนธุรกิจที่มีความตองการรองรับอยูแลว แมวาปริมาณการกอสรางในแตละ
ปจะเพิ่มขึ้นมากเทาใดก็ยังไมพอตอความตองการ แตจากขอกําหนดทางดานงบประมาณของ
ผูบริโภคประกอบกับระดับราคาของบานที่สูงขึ้นทําใหเกิดขอจํากัดในการเลือกซื้อของผูบริโภค
ความหลากหลายในสวนประกอบของโครงการ จึงเปนปจจัยสําคัญที่ผูประกอบการนํามาใชใน
การแขงขัน ลักษณะการแขงขันของผูประกอบการธุรกิจบานจัดสรรมี 2 ลักษณะคือ
1. การแขงขันระหวางผูประกอบการเดิม ในปจจุบันธุรกิจบานจัดสรรยังคงมีการแขงขัน
อยูในระดับที่ไมสูงมากนัก ทั้งนี้เพราะความเพราะความตองการบานจัดสรรในปจจุบันเปนความ
ตองการที่แทจริง ไมไดมีการเก็งกําไรมากเหมือนชวงปที่ผานมา และไดมีโครงการขนาดใหญ
เกิดขึ้นหลายโครงการในปจจุบันสิ่งเหลานี้เปนปจจัยที่สงผลตอระดับความรุนแรงของการแขงขัน
ระหวางผูประกอบการเดิม ทําใหกลยุทธหรือรูปแบบการแขงขันมีการปรับเปลี่ยนตลาดเวลา
เชนความรวมมือกันจัดงานแสดงบานของโครงการตางๆจํานวนมาก การโฆษณาในสื่อตางๆ
ด ว ยรู ป แบบที่ เ ปลี่ ย นจากการโฆษณาที่ ตั ว บ า นมาเป น การแสดงถึ ง ระบบสาธารณู ป โภคที่
สมบูรณที่สมบูรณแบบ เปนตน
2. การแขงขันของผูประกอบการรายใหม อุปสรรคของผูประกอบการรายใหม คือ ความ
เชื่อมั่นของลูกคา และชื่อเสียงของผูประกอบการายใหมไมไดเปนที่รูจักของลูกคายอมกอใหเกิด
ความไมมั่นใจและความรู สึก เสี่ยง ประกอบกับ บานจั ดสรรเปนสินคาที่มีร ะดับราคาสูง การ
ตัดสินใจเลือกซื้อตองอาศัยปจจัยในสวนนี้เปนสวนประกอบ กลยุทธของผูประกอบประกอบการ
รายใหมที่จะใชเพื่อสรางจุดเดนในโครงการคือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบของโครงการใหมีความ
แตกตางที่มีอยู ตลอดจนถึงการปรับปรุงราคาและเงื่อนไขในการผอนชําระโดยดูสภาวะเศรษฐกิจ
ของกลุมลูกคาเปาหมายการที่ผูประกอบการใชวิธีการตั้งราคาในลักษณะดังกลาว เพราะในการ
สรางบานจัดสรรผูประกอบการตองเผชิญกับความเสี่ยงมากมาย ไมวาจะเปนความผันผวนของ
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มูลคาที่ดิน การเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุกอสราง และอัตราการแลกเปลี่ยนแปลงของคาจาง
แรงแรงงาน ฯลฯ ซึ่งลวนแตสงผลใหตนทุนในการกอสรางสูงขึ้นไดทั้งสิ้น ฉะนั้นถาหากใชวิธีการ
ตั้งราคาจําหนายบานจัดสรรแบบอื่น เชน การตั้งราคาโดยดูจากราคาจําหนายของคูแข็งเปน
เกณฑ หรือใชวิธีกําหนดกําไรที่ตองการไวเปนจํานวนคงที่ในการจําหนายบานแตละหลัง ซึ่งทั้ง
2 วิธีที่จะกลาวมาอาจจะมีความไมเหมาะสมดังนี้คือ วิธีการการดูพฤติกรรมการตั้งราคาขายของ
คูแขงก็จะกระทําไดคอนขางยาก เนื่องจากผูประกอบการในตลาดมีจํานวนมาก อีกทั้งระดับของ
ราคาบานยังขึ้นอยูกับขนาด รูปแบบ ทําเลที่ตั้ง ตลอดจนสิ่งแวดลอมของโครงการ ทําใหการตั้ง
ราคา บานจัดสรรแตละประเภทไมสามารถกําหนดเปนมาตรฐานได ดังนั้น การเปรียบเทียบบาน
ในโครงการของตนเองกับ กับโครงการของคูแขงเพื่ อที่จะตั้งราคาที่เหมาะสม จึงเปนเรื่องที่
กระทํ า ได ย าก ส ว นวิ ธี ก ารหลั ง นั้ น ก็ จ ะทํ า ให กํ า ไรหรื อ ผลตอบแทนไม ไ ด ส อดคล อ งกั บ
สภาวการณทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะสรางความไมเหมาะสมใหใหเกิดขนหลายประการ เชน ทําให
ราคาจํ า หน า ยบางช ว งสู ง หรื อ ต่ํ า เกิ น ไป ซึ่ ง จะกระทบต อ ยอดขายและจะส ง ผลมาถึ ง อั ต รา
ผลตอบแทนที่ไดรับดวย เมื่อเปนเชนนี้การตั้งราคา โดยบวกอัตรากําไรที่ตองการไวจากตนทุนที่
เรียกวา Mark-up จึงเปนการลดความเสี่ยงตางๆไดดีกวา เนื่องจากผูประกอบการสามารถที่จะ
ผลักดันภาระบางสวนไปยังผูซื้อได
อย างไรก็ต าม นอกจากวิธีการตั้งราคาแลวผูประกอบการในปจจุ บั นตางก็พยายาม
คิดคนกลยุทธใหมๆทางการตลาด เชน การลดราคา การแจกของรางวัล และบางครั้งยังมีการให
ผอนดาวนที่นานขึ้น บางโครงการก็ไมมีเงินดาวน หรือมีการเพิ่มเนื้อที่สาธารณะในโครงการ
ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการขายในโครงการ
โดยทั่วไปแลวผูซื้อบานจัดสรรพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ในการเลือกซื้อบานจัดสรรดังนี้
1. สถานภาพทางเศรษฐกิจ
พิจารณาจากระดั บ รายไดของครอบครั ว ความสามารถในการผอนชํ าระ เพื่ อจะได
กําหนดวงเงิน หรือ สามารถแบงประเภทของบานที่ตองการได
2. ทําเลที่ตั้งของโครงการ
เพื่อความสะดวกในการเดินทาง เปนตนวาติดถนนใหญ ใกลที่ทํางาน ใกลโรงเรียน
สามารถเดินทางไปยานตางๆสะดวกสบาย ใกลกับแหลงชุมชน หรือสุขสงบเปนสวนตัว แถบ
ชานเมือง เปนตน
3. รูปแบบของบาน
พิจารณารูปลักษณะภายนอกเปนสําคัญ เชน บานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส บานชั้น
เดียว บานสองชั้น บานเลนระดับ บานทรงสเปน บานสไตลอิตาลี เปนตน
4. คุณภาพของบาน
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เปนเรื่องของวัสดุที่ใชในการกอสรางวามีมาตรฐานเพียงใด วัสดุที่ใชเปนไปตามกําหนด
หรือไมความคงทนของวัสดุที่ใช
5. ความนาเชื่อถือของโครงการและชื่อเสียงของผูประกอบการ
2.3.2 ตลาดของธุรกิจบานจัดสรร ประเภทที่อยูอาศัย
ตลาดธุรกิจของบานจัดสรร แบงไดเปน 3 ระดับ ตามประเภทของลูกคา ดังตอไปนี้
1. ตลาดระดับสูง มีราคาตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป เปนตลาดกลุมเปาหมายเปนลูกคาที่
มี ร ายได สู ง ซึ่ ง มั ก เป น ผู นิ ย มสิ่ ง สวยงาม ความสะดวกสบาย มี อํ า นาจในการซื้ อ สู ง ดั ง นั้ น
โครงการสําหรับตลาดระดับสูง มักมีที่ทําเลที่ไมหางไกลชุมชนมากนัก หากหางไกลก็จะจะมี
สิ่งจูงใจอยางอื่น อาทิเชน ธรรมชาติ สนามกอลฟ สโมสร หรือสระน้ํา เปนตน
2. ตลาดระดับกลาง มีราคาตั้งแต 5 ลานบาท เปนตลาดที่มีลูกคาเปาหมายเปนลูกจาง
บริษัทฯ เจาหนาที่ธนาคารหรือรัฐวิสาหกิจ ที่มีรายไดแนนอน และคอนขางสูง ดังนั้นโครงการ
สําหรับตลาดระดับนี้ จะเปนบานระดับกลาง ซึ่งที่ดินแปลงไมใหญนัก เหมาะสมกับขนาดบาน
อาจมีสนามและอยูในทําเลที่การคมนาคมสะดวก แตถาผูจัดสรรมีตนที่ดินถูก แนนอนก็จะตอง
หางไกลชุมชน แตจะจูงใจดวยการจัดสาธารณูปโภค และตกแตงสถานที่ใหนาอยู รวมถึงใชวัสดุ
กอสรางที่คอนขางดีทดแทน
3. ตลาดระดับต่ํา ตั้งแต 2 ลานบาทลงมา คือ ตลาดที่มีลูกคาเปาหมายเปนลูกคาประจํา
เงินเดือน คอนขางต่ํา ผูตองการเปดรานคาขายปลีก และผูที่เริ่มสรางฐานะแยกครอบครัวใหม
ปจจัยทางการตลาดการตลาดอสังหาริมทรัพย(พัลลภ กฤติยนวัช,2547,หนา 10-22)นี้มี
ความซั บ ซ อ นกว า การทํ า สิ น ค า ประเภทอื่ น มากด ว ยเหตุ ที่ มี ค วามหลากหลายของรู ป แบบ
โครงการ ทําเลที่แตกตางกันมากมาย กําลังซื้อของลูกคาที่ไมเหมือนกันในแตละชวงเวลา คูแขง
ที่เปดโครงการในละแวกใกลเคียงและกระจายในทุกพื้นที่ ลวนแลวเปนเหตุผลซึ่งทําใหกิจกรรม
การตลาดยิ่งยากขึ้นหลายเทา ถึงแมวาปจจุบันบริษัทอสังหาริมทรัพยที่เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยจะมีขอไดเปรียบกวามากมาย (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย,2550) แตก็ใชวา
ถาคิดอานไมรอบคอบปรับตัวไมทันกับสภาพแวดลอมภายนอกจะสามารถอยูได การศึกษา
ความเปนไปไดของโครงการในทุกสวนอยางรอบคอบกอนสรางจริง จึงเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง
เพื่อใหไดสินคาและบริการที่คาดวาจะไดรับการตอบรับจากลูกคากลุมเปาหมายที่ทางบริษัท
คาดหวังไว กลยุทธการตลาดยังแบงเปนกิจกรรมตางๆไดดังนี้
หลักการตลาด 4-Pการวางแผนการตลาดโดยใช 4P กลยุทธทางการตลาดนั้นมีอยู
มากมาย แตที่เปนที่รูจักและเปนพื้นฐานที่สุดก็คือการใช 4P (Product Price Place Promotion)
ซึ่งหลักการใชคือการวางแผนผสมผสานปจจัยในแตละสวนใหเขากันและเปนที่ตองการของ
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กลุมเปาหมายที่เลือกเอาไวใหมากที่สุดในบางธุรกิจอาจจะไมสามารถปรับเปลี่ยน ทั้ง 4P ได
ทั้งหมดในระยะสั้นแตตอง คอยๆปรับกลยุทธจนได สวนผสมทางการตลาดไดเหมาะสมที่สุด (
4P อาจจะเรียกวา marketing mix)ซึ่งประกอบดวย( พัลลภ กฤติยนวัช,2547 )
1. Product ก็คือตัวโครงการตางๆ ที่นําเสนอใหกับลูกคา แนวทางการกําหนดตัว
product ใหเหมาะสมก็ตองดูวากลุมเปาหมายตองการอะไร เชนบานริมทะเลสาบ สงบ รมรื่น
แสดงฐานะของผูอยูอาศัย เปนตน เราก็ตองทําตามที่ลูกคาตองการซึ่งโดยทั่วไปกอนที่จะขึ้น
โครงการใดๆควรตองแนใจมีการวิจัย สํารวจตลาด ในสิ่งเหลานี้มากอนแลว แนวทางที่จะทํา
โครงการใหขายไดมีอยูสองอยางคือ( ไพศาล ภูเจริญ,2549)
1.1 สินคาที่มีความแตกตาง โดยการสรางความแตกตางนั้นจะตองเปนสิ่งที่
ลูกคาสามารถสัมผัสไดจริงวาตางกันและลูกคาตระหนักและชอบในแนวทางนี้ เชนคุณสมบัติ
พิเศษ รูปลักษณ การใชงานความปลอดภัย ความคงทน แนวคิดโครงการใหมและมีคุณคากับ
ลูกคาโดยกลุมลูกคาที่เราจะจับก็จะเปนลูกคาที่ไมมีการแขงขันมาก หรือ niche market( พัลลภ
กฤติยนวัช,2547 )
1.2 สินคาที่มีราคาต่ํา นั่นคือการยอมลดคุณภาพในบางดานที่ไมสําคัญลงไป
หรือใชการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเชนโครงการของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด
จะมีคุณภาพไมดีนัก แตราคาถูกกวาโครงการอื่นๆมากหรือโครงการที่เลียนแบบแบรนดดังๆ(
ไพศาล ภูเจริญ,2549)ในของบริษัทในตลาดหลักทรัพยตางๆจริงๆแลวสําหรับบริษัทที่เขามาทํา
ธุรกิจใหมควรเลือกแนวทางการ สรางรูปแบบโครงการที่แตกตางมากกวาการคิดทําโครงการ
ราคาถูกเพราะ หากเปนดานการกอสรางแลวรายใหญจะมีตนทุนการกอสรางที่ถูกกวารายยอย
แตเนนดานดานบริการแทนหรือคอยๆหาตลาดที่รายใหญไมสนใจจะดีกวา( พัลลภ กฤติยนวัช
,2547 )
2. Price ราคาเปนสิ่งที่คอนขางสําคัญในการตลาด และเปนปจจัยที่มีความออนไหว
มากที่สุด เพราะเปนสิ่งที่เห็นประโยชนไดโดยตรง บางครั้งการลดราคาสินคาอาจจะไมไดชวยให
การขายดี ขึ้ นหากปญ หาอื่ น ๆยังไม ไ ดรับ การแกไขการตั้ง ราคาในที่นี้ จ ะเป น การตั้งราคาให
เหมาะสมกับ ตนทุนโครงการและกลุมเปาหมายที่เลือกไวการทําอะไร ตองมีขอมูลโดยใชการ
วิจัยไมวาจะเปนการสํารวจจากเอกสารขอมูลแหลงตางๆ การลงพื้นที่ที่จะทําโครงการเพื่อดู
ขอมูลจริงจากในละแวกใกลเคียง การออกแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลจากลูกคาเปาหมาย เมื่อ
ไดขอมูลขั้นตนมาแลวอาจจะนํามาพิจารณาดังตอไปนี้( พัลลภ กฤติยนวัช,2547 )
2.1 กําหนดราคาตามลูกคา คือการกําหนดราคาตามที่คิดวา ลูกคาจะเต็มใจ
จายซึ่งอาจจะไดมาจากการทําสํารวจหรือแบบสอบถามในตัวแบบโครงการที่จะดําเนินการ
2.2 กําหนดราคาตามตลาดคือการกําหนดราคาตามคูแขงในตลาด ซึ่งอาจจะต่ํา
มากจนอาจทําใหมีกําไรนอย ดังนั้นหาก คิดที่จะกําหนดราคาตามตลาด ซึ่งจะตองมานั่งคิด
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คํานวณยอนกลับวาตนทุนสินคาควรเปนเทาไรเพื่อจะไดกําไรตามที่ตั้งเปา แลวมาหาทางลด
ตนทุนลง
2.3 กําหนดราคาตามตนทุน+กําไรวิธีนี้เปนการคํานวณวาตนทุนของบริษัทอยู
ที่เทาใด แลวบวกคาดําเนินการบวกกําไร จึงไดมาซึ่งราคา แตหากราคาที่ไดมาสูงมาก กิจกรรม
ที่ควรทําเพิ่มเติม คือการโฆษณา การทําประชาสัมพันธ หรือปรับภาพลักษณใหเขากับราคานั้น
3. Place คือวิธีการนําโครงการออกขายตามชองทางตางๆ เชนในปจจุบันบริษัททุก
แหงจะเนนออกแบบตกแตงสํานักงานขายที่โครงการตั้งอยูโดยมีบานหรือหองชุดตัวอยางที่
ตกแตงไวอยางสวยงามเพื่อกระตุนความสนใจ อยากไดของกลุมลูกคาเปาหมายซึ่งถือวาเปนจุด
ที่สําคัญที่สุด(พัลลภ กฤติยนวัช,2547,หนา 18) โดยมีบุคลากรทางงานขายที่ไดรับการฝกอบรม
มาเปนอยางดีเยี่ยมเพื่อคอยแนะนํา อํานวยความสะดวก นอกจากใชสํานักงานโครงการแลว
การนําสินคาไปรวมเขาแสดงในการแสดงสินคาประเภทอสังหาริมทรัพยซึ่งจัดขึ้นเปนงานใหญ
ตางๆเชน มหกรรมบานและคอนโดฯ หรือแมแตนําโครงการตางๆไปจัดแสดงที่ตางประเทศเชน
ฮองกง สิงคโปร ซึ่งไดรับการตอบรับดวยดีเปนอยางยิ่ง การใชพนักงานขายอิสระ(Freelance)ก็
เปนอีกชองทางหนึ่งที่ทํากันมากในปจจุบันรวมทั้งการจางโบรกเกอร เอเจนซี่ ทั้งที่เปนของคน
ไทยหรื อ ต า งชาติ ม าช ว ยกั น ขาย ล ว นเป น แนวทางซึ่ ง สามารถใช ไ ด ทั้ ง สิ้ น ขึ้ น อยู กั บ ความ
เหมาะสมของสถานการณในเวลานั้น ( พัลลภ กฤติยนวัช,2547 )
4. Promotion คือการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อบอกลูกคาถึงลักษณะโครงการของเรา
เชนโฆษณาในสื่อตางๆหรือการทํากิจกรรมที่ทําใหคนมาซื้อสินคาของเรา เชนการทําการลด
ราคา เพิ่มของแจก ของแถม ส ว นลดเงิน สด ฟรี ด าวน อัต ราดอกเบี้ ย เงิ นกูที่ ต่ํ าเป น พิเ ศษ(
ไพศาล ภูเจริญ,2549) แตการจะเลือกทําอะไรก็ตองทําใหเขากับ อีก 3P ที่ไดกลาวไปแลวหาก
จะพูดในแงของธุรกิจการโฆษณาและประชาสัมพันธเปนสิ่งที่จําเปนและตองใชเงินจํานวนมาก
ขึ้ น กั บ ช อ งทางที่ จ ะใช เช น สื่ อ อิ น เตอร เ นตซึ่ ง มี ผู ใ ช เ พิ่ ม จํ า นวนขึ้ น มากในแต ล ะป ใบปลิ ว
โปสเตอร คั ต เอาส บิ ล บอล ด โทรทั ศ ท วิ ท ยุ หากเป น สื่ อ ท อ งถิ่ น ก็ จ ะมี รถแห วิ ท ยุ ท อ งถิ่ น
หนังสือพิมพทองถิ่นวิธีในการเลือกสื่อนอกจากจะดูเรื่องคาใชจายแลวควรดูเรื่องการเขาถึง
กลุมเปาหมายดวย ( พิสิทธ สุนทรามงคล,2540 ) เชนกันเพราะจุดมุงหมายหลักคือการที่ลูกคา
เปาหมายเขามาเยี่ยมชมโครงการ สนใจและซื้อสินคา บริการจากบริษัท สําหรับอสังหาริมทรัพย
ซึ่งมีราคาสูง กําลังซื้อของลูกคาเปนสิ่งสําคัญ ดังนั้นการใชจายเรื่องโฆษณา ประชาสัมพันธตอง
มีความแนใจวาสื่อสารไดถูกกลุมเปาหมาย จริงๆรวมทั้งเปนสื่อที่นําพาลูกคาเขามาในโครงการ
เพื่อใหพนักงานขายไดทําหนาที่ปดการขายใหไดตามแผนงานของบริษัท ( พัลลภ กฤติยนวัช
,2547 )
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ภาพที่ 2.10 สวนผสมการตลาดทั้ง 4
2.3.3 ลักษณะทั่วไปของการตลาด การตลาดคือการกระทํากิจกรรมตาง ๆในธุรกิจที่
ทําใหเกิดการนําสินคาหรือบริการจากผูผลิตไปสูผูบริโภคหรือผูใชบริการนั้น ๆ โดยไดรับความ
พึงพอใจขณะเดียวกันก็บรรลุวัตถุประสงคของกิจการ ดังนั้นการจะทําใหสําเร็จไดตามความ
ประสงค จําเปนตองพิจารณา ถึง สิ่งแวดลอมภายนอกระดับมหภาค (Macro
External
Environment)ภาวะแวดลอมหรือปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจและตอระบบการตลาด
เปนอยางมากแตละซึ่งองคการธุรกิจไมสามารถควบคุมการเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดเลยสิ่งแวดลอม
ภายนอกมหภาคไดแก
1. สิ่งแวดลอมทางประชากรศาสตร ( Kotler & Armstrong.,2001 )
1.1 โครงสรางอายุประชากรซึ่งขณะนี้ประเทศไทย ไดเคลื่อนเขาสูสังคมของ
ผู สู ง อายุ ไ ปเรื่ อ ยๆทํ า ให โ ครงสร า งความต อ งการของตลาดเปลี่ ย นแปลงอยู ต ลอดเวลา
1.2 การเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตรของประชากรการเคลื่อนยายของประชากรและ
มีแนวโนมความเปนสังคมเมืองมากขึ้น
1.3 การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรคุณภาพและจํานวนประชากรที่อยูในวัย
ทํางาน
1.4 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบครอบครัวขนาดที่เล็กลง พฤติกรรมความตองการ
ที่อยูอาศัย เปลี่ยนมากกวาในอดีต
2. สิ่งแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมการดําเนินธุรกิจตองอยูภายใตขอกําหนดทาง
สังคมและวัฒนธรรมเพราะลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมเปนปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ซื้อของผูบริโภคการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของผูลูกคาเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมและสังคมและมีผลตอนโยบายทางการตลาดไดแก ( Kotler & Armstrong.,2001 )
2.1 คนรุ น ใหม รั ก อิ ส ระ แต ง งานมี ค รอบครั ว ช า ลง มี ลู ก น อ ย อยู กั น เป น
ครอบครัวเล็กซึ่งตางจากสมัยกอน
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2.2 สตรีไดรับการศึกษามากขึ้นมีสิทธิ อิสระ ทํางานนอกบาน พึ่งพาตัวเองมาก
ขึ้น มีความคิดเปนของตนเอง ทะเยอทะยานมากขึ้น รักความกาวหนา
2.3 มีการยอมรับคานิยมจากตะวันตกมากขึ้นจนกลายเปนวิถีชีวิตโดยเฉพาะ
วัฒนธรรม รูปแบบการใชชีวิตแบบคนอเมริกา
2.4 มีความจงรักภักดีตอตรายี่หอสินคามากขึ้นจากประสบการณการเรียนรู
และมีความตองการเฉพาะและพิถีพิถันมากกวาแตกอน
2.5 ผูบริโภคสามารถกระตุนไดดวยสื่อตาง ๆซึ่งมีอยูมากมายรอบตัวและใชทุก
วิถีทางเพื่อจูงใจลูกคา
2.3.4 กระบวนการตัดสินใจซื้อบาน
บ า น เป น สิ น ค า ประเภทหนึ่ ง ซึ่ ง ลู ก ค า ก็ ต อ งผ า นกระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ ดั ง
เชนเดียวกับสินคาประเภทอื่น ๆ กลาวไดวามีปจจัยที่เกี่ยวของ 2 ประการ คือ
1. ปจจัยผลักดัน (Push) เปนเหตุที่ทําใหมีความตองการที่จะยายบานแบงเปนการยาย
ดวยความสมัครใจ (voluntary Move) เนื่องจากครอบครัวมีขนาดใหญขึ้น บานเล็กเกินไป เนื้อที่
ใชสอยไมเพี ยงพอสภาพแวดลอมที่ไมดี ราคาคาเชาที่ดินสูงขึ้น หรือมีสภาวะที่ไมพึงพอใจ
เกิ ด ขึ้ น เช น มี ส ลั ม ใกล บ า น มี ข โมยชุ ก ชุ ม เป น ต น และการย า ยบ า นด ว ยความไม ส มั ค รใจ
(involuntary Move) ไดแก ถูกเวนคืนมีการเปลี่ยนงานทําใหที่ทํางานอยูใกลกัน เลิกรางกับ
ครอบครัว รายไดเปลี่ยนแปลงทําใหตองยายที่อยู เปนตน
2. ปจจัยดึงดูด (Pull) เปนปจจัยที่มีผลทําใหมีการตัดสินใจซื้อบานโดยขี้นอยูกับปจจัย 2
ประการ คือ
1.1 ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการดึงดูดใจซื้อบานก็คือในเรื่องของทําเลที่ตั้ง ราคา
ของบานตลอดจนการ ออกแบบ คุณภาพการกอสราง สภาพแวดลอม การเดินทางหรือการ
คมนาคม และแหลงชุมชนใกลเคียง
1.2 ปจจัยรอง ไดแก สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ทั้งใน และนอกอาคาร เชน
โทรศัพท ยาม สิ่งบันเทิงและสันทนาการ และการซื้อเพื่อการลงทุน
1.3 ปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของบางก็คือในเรื่องของผูประกอบการ ภาพพจนของ
บริ ษั ท ความนา เชื่ อถื อของ สถาปนิ ก หรื อวิ ศ วกร ตลอดจนสถาบัน ทางการเงิ นที่ สนั บ สนุ น
โครงการ
ขั้นหลังการซื้ออสังหาริมทรัพย
การประเมินคุณภาพการบริการและความพึงพอใจตอการบริการที่พวกเขาไดรับ ซึ่งจะ
สงผลถึงการตัดสินใจซื้อในอนาคต และการสรางความภักดีตอธุรกิจผูใหบริการ ตลอดจนการ
บอกตอถึงความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจไปสูบุคคลหรือสังคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับพวกเขา
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ลูกคาทําการประเมินคุณภาพการบริการโดยการเปรียบเทียบความคาดหวังสิ่งที่พวก
เขาไดรับถาความคาดหวังของพวกเขาไดรับการตอบสนอง จะทําใหพวกเขาเชื่อวาไดรับบริการ
ที่มีคุณภาพสูงถาความสัมพันธของราคา คุณภาพ สถานการณที่เกี่ยวของ และปจจัยที่สวน
บุคคลอยูในเกณฑสามารถยอมรับได
2.3.5 ปจจัยที่มีผลกระทบตออสังหาริมทรัพย
1. ทางดานอุปทาน (Supply) แบงได ดังนี้
1.1 ต น ทุ น ที่ ดิ น ซึ่ งขึ้ น อยูกั บ ความสามารถในการเก็ ง กํ า ไรของผู จั ด สรร ผู
จัดสรรที่มีประสบการณและมีความกวางขวางในวงการมักไดรับขาวสารขอมูลที่ถูกตองรวดเร็ว
อาทิ เ ช น ข า วการตั ด ถนนผ า นที่ ดิ น ข า วการเวณคื น ที่ ดิ น ข า วการจั ด ตั้ ง สถานที่ ร าชการ
มหาวิทยาลัย หรือสิ่งที่จะนําความเจริญไปถึง
1.2 วัสดุกอสราง ความขาดแคลนและการปรับขึ้นของราคาวัสดุกอสราง สงผล
ใหตนทุนสิ่งปลูกสรางสูงขึ้นตามไปดวย ดังนั้นผูจัดสรรมักทําสัญญาการซื้อวัสดุกอสรางระยะ
ยาว ซึ่งปกติจะขึ้นอยูกับระยะเวลาของ แตละโครงการ
1.3 อัตราดอกเบี้ย เปนต นทุนที่สํ าคัญอี กตนทุ นหนึ่ง ตนทุนบี้มักจะเกิดขึ้ น
ในชวงของการพัฒนาที่ดิน หรือในชวงของการสรางบาน ซึ่งปกติผูจัดสรรมักจะใชเงินกูประมาณ
รอยละ75 ของคาใชจายแตละประเภทฉะนั้นจึงจําเปนที่จะตองดูกระแสเงินเขา เงินออก และ
ความตองการใชเงินทุนอยาง แทจริง
1.4 จํานวนบานจัดสรรและคูแขงกอนทําโครงการ จะตองทําการสํารวจใหดี
เสียกอนวา ลักษณะบานของโครงการเรามีราคาที่สูเขาไดเพียงไร คูแขงมีกลยุทธเชนไร สูเขาได
หรือไม
เป น ที่ น า สั ง เกตว า บ า นจั ด สรรเป น สิ น ค า ที่ มี อั ต ราการทดแทนค อ นข า งต่ํ า เพราะ
ขอจํากัดในแงของทําเล คุณภาพและราคา รวมทั้งชื่อเสียงของเจาของโครงการ ดังนั้นคูแขงที่จะ
เกิดขึ้นไดจึงมักจะเปนโครงการบานจัดสรรในทําเลเดียวกัน ซึ่งความสามารถในการแขงขันจะ
ขึ้นกับระดับราคา แบบของบาน ความยืดหยุนของการบริการ และชื่อเสียงของเจาของโครงการ
2. ทางดานอุปสงค (Demand) แบงได ดังนี้
2.1 อํ า นาจซื้ อ ของประชากร การปรั บ เงิ น เดื อ นของข า ราชการ พนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ และลูกจางพนักงานภาคเอกชน รวมทั้งการลดอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคล หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู สงผลใหผูบริโภคมีอํานาจการซื้อเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น
ปจจัย ที่จะกําหนดอํ านาจการซื้อไดแกโครงการเงินกูเ พื่อการเคหะของรัฐ บาล หรือสถาบัน
การเงินที่มีเงื่อนไขพิเศษ อาทิ อัตราดอกเบี้ยต่ํา ระยะเวลาชําระคืนนาน รวมถึงสวัสดิการที่
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สถาบันมีใหลูกคา ซึ่งสวนใหญเปนราชการ และรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันของเอกชนที่คอนขาง
ใหญ มีบริษัทแมในตางประเทศ
2.2 ระดั บ ราคาบ า น ระดั บ ราคาต อ งเหมาะสมในด า นของทํ า เลที่ ตั้ ง
สาธารณูปโภคที่จัดใหระดับของวัสดุอุปกรณที่ใช เงื่อนไขการกูยืมเงินรวมถึงความยืดหยุนของ
การบริการที่ผูจัดสรรมีใหกับลูกคา
แตพบวาสิ่งที่ลูกคาไดรับจากผูประกอบการมากที่สุดคือลักษณะรูปแบบบาน รองลงมา
คือ คุณภาพของบาน และสุดทายคือการใหบริการ คือ
1. ปจจัย ดานรูปแบบบาน ผูอยูอาศัยใหความสําคัญกับ รูปแบบ-ทรง-สไตล
มากที่สุด รองลงมาคือผังพื้นที่ใชสอยในบาน วัสดุที่ใชในการกอสราง วิธีการกอสราง จํานวน
หองนอน จํานวนหองน้ํา และจํานวนที่จอดรถ
2. ปจจัยที่ตั้งทําเลโครงการ ผูอาศัยใหความสําคัญกับเสนทางการคมนาคมและ
การเขาถึงมากที่สุด รองลงมาคือสภาพแวดลอมโดยรอบ จุดที่ตั้งโครงการ สิ่งอํานวยความ
สะดวกโดยรอบ
3. ปจจัยดานรูปแบบโครงการ ผูอาศัยใหความสําคัญกับราคาที่เหมาะสมมาก
ที่สุด รองลงมาคืออัตราดอกเบี้ ยในการผอนชําระ เงื่อนไขการผอนชําระกับสถาบันการเงิน
เงื่อนไขภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์
4. ปจจัยในรูปแบบโครงการ ผูอาศัยใหความสําคัญกับระบบสาธารณูปโภคใน
โครงการมรากที่สุด รองลงมาคือสิ่งแวดลอมในโครงการ สิ่งอํานวยความสะดวกในโครงการ
รูปแบบการบริหารดูแลชุมชน สวนสาธารณะในโครงการ การใชที่ดินในกิจกรรมอื่นในโครงการ
5. ป จจั ย ด า นผูป ระกอบการ ผู อ าศัย ให ค วามสํา คั ญ กั บ ความนา เชื่ อถื อ ของ
บริษัทมากที่สุด รองลงมาคือ ผลงานในอดีต ขอมูลจากฝายกอสราง ความนาเชื่อของผูบริหาร
การสงเสริมการตลาด(Promotion) เปนสวนประสมทางการตลาดตัวหนึ่งของกิจการที่
นอกเหนือจากตัวสินคาราคาและการจําหนายที่ใชเพื่อการติดตอสื่อสารทางการตลาด กับลูกคา
เพื่อแจงขาวสาร จูงใจและเตือนความทรงจําใหเกิดความเชื่อถือหรือเพื่อสรางเจตคติ การรับรู
การตัดสินใจซื้อโครงการของบริษัทและเปนการสรางภาพลักษณที่ดี(เสาวลักษ อินทรหา,2546,
หนา 3) สวนประสมการสงเสริมการตลาด มีดังนี้
1. การโฆษณา (Advertising) เปนการติดตอสื่อสารระหวางผูขายกับผูซื้อ โดย
ผานสื่อ ตาง ๆไดแก สิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน ปายคัสเอาส บิลบอรด โฆษณา การโฆษณาในโรง
ภาพยนตร ฯลฯทั้งนี้เจาของโครงการหรือผูอุปถัมภรายการตองเสียคาใชจายตาง ๆในการ
โฆษณาเองประเภทของการโฆษณาแบงตามสื่อโฆษณา (Types of Media)ไดดังนี้ (Kotler&
Armstrong.,2001 )
 สื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพไดแก หนังสือพิมพและนิตยสาร
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 สื่อประเภทแพรภาพและกระจายเสียง ไดแก วิทยุโทรทัศน
 สื่อโฆษณานอกสถานที่ ไดแก ปายโฆษณากลางแจง –สื่อโฆษณาประเภท
อื่น ๆ ไดแก สื่อโฆษณาทางไปรษณีย สื่อโฆษณา ณ แหลงซื้อการโฆษณาติดรถประจําทาง
ฯลฯ
2. การขายโดยใชพนักงานขายเปนการติดตอสื่อสารขอมูลโดยใชบุคคลเพื่อจูง
ใจในการเสนอขายโดยตรงแบบเผชิญหนา เปนการกระตุนใหลูกคาเกิดความตองการซื้อที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีนี้ใชไดดีกับระยะที่เปดตัวโครงการเขาสูตลาดเชนการขายที่สํานักงาน
ขายโครงการ การออกบูธจัดแสดงรายละเอียดโครงการในที่ตางๆ
3. การสงเสริมการขายเปน การใชเครื่องมือตาง ๆ ในการตลาดดวยจุดมุงหมาย
ที่จะเชิญชวนใหซื้อสินคาและบริการโดยสามารถกระตุนความสนใจหรือการซื้อของลูกคาขั้น
สุดทายหรือบุคคลอื่นในชองทางการสงเสริมการขายตองใชรวมกับการโฆษณาหรือการขายโดย
ใชพนักงานขาย( Kotler& Armstrong.,2001 )
4. การประชาสัมพันธ (Public Relation : PR) หมายถึงการติดสื่อสารที่จะมี
อิทธิพลตอเจตคติที่ดีตอ องคการกลุมตาง ๆ อาจเปนลูกคาผูถือหุน พนักงาน กลุมอนุรักษ
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมรัฐบาลประชาชนในทองถิ่นหรือกลุมอื่น ๆ ในสังคมเชน ใน Website
ของบริษัท รายงานประจําป ( Kotler& Armstrong.,2001 )
5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) คือระบบการตลาดแบบมีปฏิสัมพันธ
ที่ใชสื่อโฆษณาตั้งแตหนึ่งอยางขึ้นไปเพื่อกอใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง หรือการแลกเปลี่ยนที่
สามารถวัดได ณสถานที่ใดที่หนึ่ง
6. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการหรือ IMC เปนกลยุทธที่ไดรับความ
นิยมมากที่สุดในปจจับันเพราะสามารถสรางการรับรูใหเกิดขึ้นในกลุมของลูกคาเปาหมายเพื่อให
เกิดความจงรักภักดีตอตราสินคา ( Brand ) ตัวของผลิตภัณฑ ( Product ) และ การบริการ (
Service
) กลยุ ท ธ นี้จ ะใชก ารสื่อ สารในการเขา ถึง หลายช อ งทาง เช น โทรทั ศ น วิ ท ยุ
หนังสือพิมพ นิตยสาร พนักงานขาย โทรศัพย การใหของขวัญแกผูแนะนําลูกคา ฯลฯ เพื่อให
สอดคลองกับความตองการของลูกคาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนไปตามที่ตองการตลอดจน
สามารถสรางโอกาสและกําไรใหเกิดขึ้นกับองคการเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน (
บรรจง ฉัตรานุสรณ,2550 )
กลยุทธลูกคาสัมพันธหรือ CRM (รมณียฉัตร แกวกริยา,2551)การบริหารลูกคา
สัมพันธหรือที่เรียกวา (Customer Relationship Management : CRM) คือการบริหารจัดการ
สรางความสัมพันธที่ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในตัวสินคาบริการและตัวองคการโดยอาศัย
เทคโนโลยีบุคลากรและกระบวนการทํางานที่สามารถเรียนรูลูกคาในระยะยาวเพื่อพัฒนาและ
เพิ่มพูนความสัมพันธเฉพาะตัวความสําคัญของการบริหารงานลูกคาสัมพันธ ( CRM ) ชวยให
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องคการสามารถเพิ่มความสัมพันธอันดีใหกับลูกคาเพิ่มรายไดลดคาใชจายตางๆ โดยเฉพาะ
เรื่องคาใชจายในการแสวงหาลูกคา และเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา ( Customer Satisfaction
) โดยการสรางกระบวนการทํางานและพัฒนาโครงการตามความตองการของลูกคาในปจจุบัน
สามารถนํ าแนวทางการบริ หารลูกคาสัมพันธ เปนแนวทางที่สําคัญในการจัดการระบบการ
บริหารงานและสรางมาตรฐานการทํางานในบริษัท เชน การรวบรวมเกี่ยวกับขอมูลของลูกคา,
การจัดการเกี่ยวกับชองทางการสื่อสารและการพัฒนาสินคาและบริการเพื่อสนองตอบสิ่งที่ลูกคา
ตองการซึ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพยในปจจุบัน การเขาถึงลูกคา การประชาสัมพันธ และกลยุทธ
ที่ใชบริหารจัดการกลุมลูกคาเปาหมายถือวามีความสําคัญมากที่สุด(ศิวพร กอราช,2549,หนา
20)
ประโยชนของการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) ตอบริษัท
1. การเพิ่มรายไดจากการขาย (Sale Revenue Increase) การมุงเนนการสราง
ความสัมพันธอันดีกับลูกคาเพื่อทําใหลูกคาเกิดความภักดีในตัวสินคาหรือบริการ (Customer
Loyalty) การนําหลักการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) มาทําการปรับปรุงกระบวนการทํางานใน
บริษัทลดรายจายในการดําเนินงาน และตนทุนการหาลูกคาใหมๆหรือดึงลูกคากลับมาใชสินคา
หรือบริการอีกครั้ง(รมณียฉัตร แกวกริยา,2551)
2. การบริหารของวงจรการทําธุรกิจของลูกคา (Customer Life
Cycle Management) (รมณียฉัตร แกวกริยา,2551)
2.1 การหาลูกคาใหมเขาองคการ (Customer Acquisition) โดยการสรางความเดน
(Differentiation) ของโครงการใหม (Innovation) และเสนอความสะดวกสบาย (Convenience)
ใหกับลูกคา
2.2 การเพิ่มความพึงพอใจใหกับลูกคาเพื่อทําการซื้อสินคาและบริการโดยผาน
ขั้นตอนการทํางานที่กระชับเพื่อการสนองตอบความตองการของลูกคาไดรวดเร็วและถูก ตอง
และการทํางานที่สนอง ตอบสิ่งที่ลูกคาตองการหรือเสนอสิ่งที่ลูกคาตองการโดยผานหนวยงาน
ลูกคาสัมพันธ (Customer Service)(รมณียฉัตร แกวกริยา,2551)
2.3 การรักษาลูกคา (Customer Retention) ใหอยูกับองคการนานที่สุด และการดึง
ลูกคาใหกลับมาซื้อโดยฟงความคิดเห็นจากลูกคาและพนักงานในองคการ (Listening) รวมถึง
การเสนอโครงการและบริการใหม (New Product)(รมณียฉัตร แกวกริยา,2551)
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตัดสินใจ (Improving Integration of Decision
Making Process) การเพิ่มการประสานงานในฝายตางๆของบริษัทโดยเฉพาะการใชระบบ
ฐานข อมู ล ของลู ก ค า รว มกั น และผู บ ริ ห ารสามารถดึ ง ข อมู ล จากระบบต า งๆมาประกอบการ
Center),
ตัดสินใจ เชนรายละเอียดของลูกคาที่ติดตอเขามาในฝายลูกคาสัมพันธ (Call
รายละเอียดของการจายเงินของลูกคาจากฝายขาย (Sales), กิจกรรมทางการตลาดที่เสนอให
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ลูกคาแตละกลุมหรือแตละบุคคลจากฝายการตลาด (Marketing) เปนตน (รมณียฉัตร แกวกริยา
,2551)
4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Enhanced Operational Efficacy) การ
บริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของฝายตางๆของบริษัทโดย
ขอมูลตางนั้นไดมาจากชองทางการสื่อสาร เชน Fax, โทรศัพท อีเมล (E-mail) และอินเตอรเน็ต
เปนตน (สุวิมล แมนจริง, 2546)
4.1 ฝายขาย: Telesales, Cross-selling และ Up-selling ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับฝายขาย เชนในการขายสินคาแบบ Cross-selling และ Up-selling
เพิ่มความสามารถในการคาดเดาแนวโนมการซื้อรวมถึงการใชขอมูลของลูกคา เชน ขอสัญญา
(Contract) ระหวางองคการกับลูกคาระบบยังชวยระบุรายละเอียดของ โครงการใหเหมาะสมกับ
ลูกคาแตละราย, การเก็บขอมูลทาง ดานการขาย และการตรวจสอบสถานภาพของการสงมอบ
อสังหาริมทรัพยใหกับลูกคา (สุวิมล แมนจริง,2546)
4.2 ฝายการตลาด (Marketing)ระบบการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) มีสวนชวย
ให บ ริ ษั ท สามารถวิ เ คราะห ว า วิ ธี ใ ดที่ ค วรจั ด จํ า หน า ยสิ น ค า ผ า นช อ งทางการขาย (Sales
Channels) ตางๆ เชน ตัวแทนการขาย (Sales Representatives) และ ผานทางเวบไซด
(Website)
ระบบการ บริ หารลูกคาสัมพันธยังมีบ ทบาท สําคั ญกับ ชองทางการสื่อสาร
(Communication Channels) เชน ระบุชองทางการสื่อสารที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการขายสินคา
ชนิดนั้นหรือลูกคาแตละราย หรือ การระบุพนักงานที่เหมาะสม ที่สุดในการใหบริการหรือติดตอ
กับลูกคารายนั้นๆ (สุวิมล แมนจริง,2546)
4.3 ฝายลูกคาสัมพันธ (Customer Service) และฝายสนับสนุน (Support) ระบบ
การบริหารลูกคาสัมพันธที่สําคัญคือดานการดูแลลูกคา (Customer Care Service) เชน ระบบ
การจัดการเกี่ยวกับขอมูล รายละเอียดของลูกคาในองคการ (Account management) และ
ระบบแสดงรายละเอียดของ ขอสัญญาระหวางองคการกับลูกคา (Detail Service Agreement)
นอกจากนี้แลวระบบจัดการทางดานอีเมล (Email Management System) ถือวาเปนสวนสําคัญ
ในการสรางกลยุทธทางดานการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) เชน สามารถยอนหลังดูอีเมลของ
ลูกคาในอดีตไดและระบุผูแทนฝายขายที่เหมาะสมที่สุดกับลูกคารายนั้นไดโดยขอมูลที่ใชอาจจะ
มาจากขอมูลตางๆที่ลูกคาเคยติดตอดวย (สุวิมล แมนจริง,2546)
4.4 รายละเอียดของการชําระคาเงินดาวนหรืองวดเงินใหกับลูกคา (Customer
Billing) ธุรกิจสามารถใชระบบการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) ใหออกรายละเอียดการจายเงิน
ของลูกคา (Bill Payment) และที่ผานการจองซื้อบาน และอื่นๆที่เกี่ยวกับการเงินในระบบ
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อินเตอรเนต (Electronic Bill) และการใหบริการในการตอบขอสงสัยตางๆผานชองทางการ
สื่อสารตางๆ เชน ในระบบออนไลน
4.5 กิจกรรมที่สรางความภักดีและการรักษาลูกคา (Loyalty และ Retain Program)
การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) ที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับการแยกความแตกตางเหลานี้ตาม
กลุมลูกคา (Customer Segmentation) เชน การจําแนกประเภทของลูกคาออกตามความ
ตองการของลูกคา, ประวัติสวนตัวของลูกคา และประวัติการซื้อนอกจากนี้ยังสามารถดูกิจกรรม
ลูกคายอนหลังเพื่อบริษัทจะไดนําขอมูลเหลานี้ไปวิเคราะหหาขอมูลเชิงลึก เชนชองทางการ
สื่อสารเหมาะสมที่สุดของลูกคา แตละราย (Effective Communitication Channel), พฤติกรรม
การซื้อของลูกคา (Customer Behavior) และสินคาที่มีความพิเศษเฉพาะตัว (Customised
Product) สําหรับลูกคาแตละราย ( อดุล และ ดลยา ,2550)
5. เพิ่มความรวดเร็วในการใหบริการ (Speed of Service)การใชหลักการบริหารลูกคา
สัมพันธ (CRM) สามารถปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยมุงเนนที่การตอบสนองความตองการ
ของลูกคาจะตองรวดเร็วและถูกต องโดยเฉพาะการตอบสนองแบบใหบริการ( สมเจตนอิงค
ธีรวัฒน,2549) หรือตอบสนองกับลูกคาทันที (Real Time) เชนระบบการจองโครงการผานทาง
อินเตอรเนทที่มีการเชื่อมโยงระบบตางๆ ทั้งในฝายรับการสั่งจอง (Order Fulfillment )ฝายขาย
(Sales Department )ฝายบัญชี (Acoounting Department )ฝายสินคากอสรางและ ฝายที่
เกี่ยวของกับการตรวจสอบเครดิตใหกับลูกคา (Credit Authorization)( อดุล และ ดลยา ,2550)
6. การรวบรวมรายละเอียดตางๆของลูกคา (Gathering More Comprehensive
Customer Profiles) การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) ไดชวยใหเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ของฝายตางๆในบริษัท ไดมาก ขึ้นเพราะวาการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) ชวย การจัดการ
เกี่ยวกับขอมูลของลูกคาที่มีอยู ไดมากขึ้นทําใหขอมูลเก็บอยางเปนระบบบริษัทสามารถนํา
ฐานขอมูล นี้มาใชใน ระบบตางๆได ( อดุล และ ดลยา ,2550)
7. การลดตนทุนในดานการขายและการจัดการ (Decrease General Sales and
Marketing Administration Costs) การลดลงของตนทุนการดําเนินงานนั้นมาจากใชหลักการ
บริหารลูกคาสัมพันธเนื่องจาก บริษัทมีระบบการจัดการที่เนนในเรื่องการสรางความสัมพันธอัน
ดีกับลูกคาเขาใจความตองการและ ตอบสนองลูกคาไดมากขึ้น ทําให บริษัทไมสูญเสียตนทุนใน
การดึ ง ลู ก ค า กลั บ เป น ลู ก ค า ขององค ก ารอี ก ตั ด กระบวนการที่ ไ ม จํ า เป น และกิ จ กรรมที่ ไ ม
กอใหเกิดรายไดแกบริษัท (อดุล และ ดลยา, 2550)
8. การสรางมูลคาเพิ่ม ( Value Added)ใหกับลูกคาในปจจุบันลูกคานั้นพยายาม
แสวงหาความพึงพอใจสูงสุดจากสินคาและบริการสิ่งที่ลูกคาตองการจึง ไมใชแคคุณคา (Value)
แตตองการความรูสึกที่มากกวาความพอใจซึ่งผูประกอบการควรสรางคุณคาเพิ่มใหกับสินคาและ
บริการ โดยผาน Value Chain ทั้งในสวนของคูคา (Supply Chain) และในสวนของความ
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ตองการของลูกคา (Demand Chain) เพื่อทําใหเกิดการบูรณาการที่ทําใหเกิดมูลคาเพิ่มใหกับ
ลูกคาอยางครบวงจรทั้งระบบ จากหลายหนวย งานเขามาเกี่ยวของทั้ง ภายในองคการและ
ภายนอกองคการ (Internal and External Organization) นับตั้งแตผูจําหนายวัตถุดิบ (Raw
Materials Suppliers ) กระบวนการที่เกี่ยวของกับวัตถุดิบ ( Material Procurement )การ
ออกแบบโครงการ (Product Designers )การจัดหาวัสดุ-อุปกรณ ( Spare Parts Suppliers )
การขาย (Sales) และการตลาด (Marketing)และหนวยงานลูกคาสัมพันธ (Contact Center)
เปนตน( Barlowe,1996)ดังนั้น Customer Relationship Management หรือ CRM คือกลยุทธ
การบริหารจัดการอยางหนึ่งซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อชวยองคการใหสามารถจัดการกระบวนการ
ตางๆ ภายในใหดําเนินการไดอยางสอดคลองและตอบสนองตอความตองการของลูกคาเพื่อให
ลูกคาเกิดความพอใจสูงสุด นํามาซึ่งความภักดีของลูกคา รายไดที่เพิ่มขึ้นและการทํากําไรใน
ระยะยาว(สุวิชัย ศุภธานนท,2549 )
9. การบริการหลังการขาย ซึ่งในปจจุบันมีการแขงขันในตลาดที่อยูอาศัยสูงมากมีการนํา
ปจจัยตางๆที่คิดวาสงผลตอความสําเร็จของธุรกิจมากําหนดกลยุทธตางๆเพื่อดึงดูดใหผูบริโภค
ตัดสินใจซื้อ กลยุทธตางๆ สวนใหญเปนกลยุทธกอนการขายและไดรับการพัฒนาจนไมมีความ
แตกตางกัน ดังนั้นกลยุทธการบริการหลังการขายที่สามารถสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้นกับ
ลูกคาจึงเปนกลยุทธหนึ่งที่สามารถสรางจุดเดนและ ความยั่งยืนใหกับบริษัทใหไดรับความพึง
พอใจของลูกคาตอการบริการหลังการขายและสรางความแตกตางดานการบริการหลังการขาย
ใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น จะสรางภาพลักษณอันดีใ หกับบริษัทและนํามาซึ่งจุดขาย สว นแบงทาง
การตลาดที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคตสรางความสามารถในการแขงขันไดอยางยั่งยืนใน
ระยะยาว ( รติ สุนสรวราภาส,2551 ) สําหรับ การบริการหลังการขาย ประกอบดวย การบริการ
ดานระบบสาธารณูปโภค การดูแลรักษาระบบไฟฟาแสงสวางในโครงการ การดูแลรักษาระบบ
น้ําประปาภูมิภาค การดูแลรักษา ถนน, ทางเทา, สะพาน, ทอระบายน้ํา, บอบําบัดน้ําเสีย
การจัดเก็บคาสาธารณูปโภค การบริการดานระบบรักษาความปลอดภัย จํานวนและคุณภาพ
ของพนักงานรักษาความปลอดภัย จํานวนและประสิทธิภาพกลองวงจรปด ปายสัญญาณจราจร
ในโครงการ การควบคุมการเขาออก การชดเชยคาเสียหายในกรณีที่มีการโจรกรรมทรัพยสินใน
หมูบาน การบริการดานความเปนระเบียบเรียบรอยของสภาพแวดลอมโครงการ การดูแลรักษา
ตกแตงสวนและตนไม การดูแลดานการเก็บและกําจัดขยะ การดูแลดานการเก็บกวาดถนน
โครงการ การควบคุมการตอเติมอาคารของลูกคา การบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
เชน สโมสร สระวายน้ํา การจัดการระบบใหบริการ การดูแลรักษาและซอมบํารุงอุปกรณ เปน
ตน
พฤติกรรมการซื้อของลูกคา(Buying Behavior)การเขาใจพฤติกรรมในการซื้อ (Buying
Behavior) มีผลกระทบโดยตรงกับการวางแผน โดยเฉพาะการสรางความสัมพันธที่ดีใหกับ

67
ลูกคาเมื่อผูประกอบการรูจักและเขาใจวาปจจัยสําคัญที่เปนมูลเหตุที่ทําใหลูกคาเกิดแรงจูงใจ
และ พฤติกรรมในการซื้อของลูกคาไดดีแลวการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา ก็งายขึ้นและ
การขายสินคาก็สามารถเพิ่มสูงขึ้นได( สุภาภรณ พลนิกร,2548 )
แรงจูงใจในการซื้อ ( Buying Motives)การที่ผูบริโภคหรือกิจกรรมธุรกิจจะมีการซื้อ
โครงการในลักษณะใดจะตองมีเหตุหรือแรงจูงใจ เราตองคนหาแรงจูงใจของลูกคาและนําสิ่ง
เหลานี้มาใชในการเสนอขายและรักษาความสัมพันธของลูกคาใหเปนระยะเวลานานเพื่อสรางความพอใจสูงสุดแกผูซื้อผูประกอบการสามารถเพิ่มยอดรายได โดยเสนอสินคาและบริการใหกับ
ลูกคา ที่มีการนําปจจัยในเรื่องของแรงจูงใจเขาไปเกี่ยวของแรงจูงใจที่สําคัญในการตัดสินใจซื้อ
โครงการไดแกทําเลที่ตั้งโครงการ ตัวแบบโครงการและสิ่งปลูกสราง ราคาขายและเงื่อนไขการ
ชําระเงิน ชื่อเสียงและผลงานที่ผานมาของบริษัท คุณภาพของงานกอสราง การสงเสริมการขาย
ในตัวแบบตางๆ(เสาวลักษณ อินทรหา,2546,หนา 35)

ภาพที่ 2.11 แสดงปจจัยที่สําคัญในการเลือกตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย
ศิริพร เมธาชวลิตรกุล (2544) เรื่องการวิเคราะหปญหาการบริหารดานการเงินของ
โครงการบานจัดสรร ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ซึ่งยอดขายลดลง การขอสินเชื่อโครงการและ
สินเชื่อบุคคลขอไดยากขึ้นหรือไมไดเลย เครดิตจากรานคาวัสดุ-ผูรับเหมาสั้นลงหรือตองใชเงิน
สด
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ณัฐ หทั ย ลิ้ มศิ ริวั ฒ น( 2548)เรื่ องกลยุท ธสูค วามสํา เร็จในธุร กิ จ อสังหาริม ทรั พ ย ข อง
บริษัท แสนสิริ จํากัด(มหาชน) โดยใช Model การบริหารความสามารถในการแขงขัน ของ
ศ.ดร.ไมเคิล อี.พอตเตอร
ถวิ ล ธาราโภชน ธรรมศาสตร 2548 เรื่ อ งความสามารถในการแข ง ขั น ของ
อุตสาหกรรมแปรรูป บานขนาดกลาง และขนาดเล็กในจังหวัดพิษณุโลก งานวิจัยนี้ใชกรอบ
แนวความคิดของ ดร. ไมเคิล อี พอตเตอร คือ Diamond Mall , Five-Force, Value Chain, การ
วิเคราะห Swot, การพัฒนาการรวมกลุมแบบเครือขายวิสาหกิจ (คลัสเตอร) การวิจัยนี้พบวา
แรงงานที่มีความรูเฉพาะทางมีคอนขางนอและขาดแคลนงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับขาวและ
ผลิตภัณทในพื้นที่มีมากแตถูกนํามาใชประโยชนนอย แนวโนมการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช
ในการผลิตเพิ่มขึ้นการบริหารจัดการหวงโซอุปทานมีปญหามาก การสรางยี่หอของผลิตภัณทยัง
มีนอยการรวมกันของผูประกอบการมีลักษณะเชื่อมโยงกันนอยทําใหไมเกิดความเขมแข็งของ
กลุมอุตสาหกรรมและยังไมเกิดความรวมมือที่เอื้อประโยชนตอกลุมเทาที่ควรสําหรับหนวยงาน
ภาครัฐทั้งระดับประเทศและทองถิ่น มีการใหสนับสนุนอยางตอเนื่องปจจัยโดยรวมของการสราง
ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั นคื อ การสรา งตรายี่ หอ ให เ ป น ที่ ย อมรั บ , การใช เ ทคโนโลยี ที่
ทันสมัยมาใชในการผลิต, มีวัตถุดิบปริมาณเพียงพอและตลอดปมีการเกื้อหนุนเชื่อมโยงกับธุรกิจ
และการขนสง
จินตนันท ธรรมนูญสถิตย เรื่องธุรกิจอสังหาริทรัพยกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจม.
ราม (เศรษฐศาตร ) 2547 การวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาผลกระทบของธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ต อ การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธของอัตราการเติบโตชอง GDP ซึ่งภาค
อสังหาริมทรัพยของไทยมีสัดสวนรอยละ 18.3 ของผลิตภัณฑ มวลรวมภายในประเทศรวมทั้ง
กอใหเกิดการจางงาน รอยละ 6-7 และอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นของภาคอสังหาริทรัพย รอยละ
1 ทําใหอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้นรอยละ
0.072และศึกษาเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจเมื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยเติบโตก็จะนําพาใหธุรกิจอื่นๆ
เติบโตไปดวยเชนเครื่องใชไฟฟา วัสดุกอสราง เครื่องจักร-อุปกรณ โฆษณา ขนสง ฯลฯ
นงนุช ผลชอบ( 2547 ) เรื่องความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ และปจจัย กําหนด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย สาขาเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและสาขาบริการ
ในภาพรวมโดยเปรียบเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียน 2547 ซึ่งจากการสรุปการวิจัยนี้นับวา
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยลดลงทุกภาคสวนเพราะผลิตภาพของแรงงานต่ํามี
การใชเทคโนโลยีนอย การลงทุนทางการวิจัยและพัฒนานอย การจะเพิ่มขีดความสามารถไดนั้น
ประเทศไทยตองสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ดุลการคา ดุลบัญชีเดินสะพัด
ดุลการชําระเงิน อัตราแลกเปลี่ยนอัตราการออมและการลงทุน ความสามารถของรัฐบาลในการ
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บริหารเศรษฐกิจที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจ และสงเสริมการแขงขันของธุรกิจ การพัฒนาระบบ
การเงิน การผลิตการตลาดเสถียรภาพทางการเมือง มาตรการทางการคาของประเทศลูกคา
จงจิ ต อิ่ นแกว ( 2545 ) เรื่องการคํานวณตนทุนของธุ รกิ จอสั งหาริมทรัพย ตนทุน
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ห มายถึ ง เงิ น ทั้ ง หมดที่ จ า ยไปทั้ ง หมดเพื่ อ ให ไ ด อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย ม ารวมถึ ง
คาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้นเพื่อใหไดอสังหาริมทรัพยพรอมที่อยูในสภาพพรอมขายเชนคาซื้อที่ดิน
คาพัฒนาและปรับปรุงที่ดิน คาสาธารณูปโภค คาไฟฟา ประปา โทรศัพย ดอกเบี้ยเงินกูเพื่อใช
ในโครงการ คาเขียนแบบ คาที่ปรึกษาโครงการ คาโฆษณาและประชาสัมพันธ คาสงเสริมการ
ขาย คาบริหารงานขายโครงการ
ไพบูลย รอบคอบ เรื่องการวิเคราะหคุณภาพกําไรของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย เป น เรื่ อ งที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กํ า ไรที่ มี คุ ณ ภาพของบริ ษั ท
อสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วิเคราะหสินทรัพยทั้งหมดของกิจการและ
การแจงผลการดําเนินงานใหกับผูเกี่ยวของอื่นๆทราบเชนผูถือหุน พนักงาน ตลาดหลักทรัพย
กระทรวงการคลัง ฯลฯ
เกื้อกูล แจมศิลป ( 2547 ) เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย
ในกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยศึกษาถึงความเสี่ยงและปจจัย
ที่มีผลกระทบตอผลตอบแทนการลงทุนในหลักทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
อนุชา ทรัพยบําเรอ ( 2549 ) เรื่องการประหยัดจากขนาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ประเภทที่อยูอาศัยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศึกษาตนทุนการผลิต
ทั้ ง หมดของธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ร วมทั้ ง พฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภคและความสามารถในการซื้ อ
อสังหาริมทรัพยของประชาชนทั่วไป
เสรี รณรงค ( 2544 )เรื่องตัวชี้วัดสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย:ศึกษากรณีเรื่องที่อยู
อาศัยของประเทศไทย ศึกษาเกี่ยวกัยปจจัยที่เปนตัวชี้วัดของธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยู
อาศัย 3 ตัวคือ นโยบายรัฐบาล,อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ(GDP),กิจกรรมทางการตลาด
เสาวลั ก ษณ อิ น ทร ห า เรื่ อ งพฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภคในการเลื อ กซื้ อ บ า นเดี่ ย วในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณทล (2546)ศึ ก ษาถึ ง ป จ จั ย ต า งๆที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
อสังหาริมทรัพยในโครงการตางๆ
ฐิติวัลย บัวงาม( 2547 ) เรื่องมาตรการของรัฐบาลในการกระตุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ป 2540-2546 ศึกษาวิเคราะหมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อแกไขปญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจและผลสําเร็จโดยการใชมาตราการของรัฐบาลกระตุนอสังหาริมทรัพยสามารถจูงใจให
การซื้ออสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้นและมีความสําคัญตอการขายของผูประกอบการ
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จุมพฎ สินะวิวัฒน ( 2549 ) เรื่อง การวิเคราะหโครงการอสังหาริมทรัพย เปนการศึกษา
เกี่ยวกับ การวิเคราะหครงการอสังหาริมทรัพย ในการวิเคราะห ความเสี่ยงในการประกอบการ
การวิ เ คราะห เ พื่ อ การให สิ น เชื่ อ ซึ่ ง จากสภาวะการแข ง ขั น ในขณะนั้ น การทํ า โครงการ
อสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยมีความเสี่ยงที่สูงมาก การใหสินเชื่อของสถาบันการเงินผาน
ทางสํานักงานสาขาตางๆของสถาบันการเงิน มีความเสี่ยงสูงอยางมากตอสถาบันการเงิน ดังนั้น
เพื่อใหความเสี่ยงดังกลาวลดลง จึงมีการประยุกตใชทฤษฎี 5 Cs in Credit analysis มาใชใน
การพิจารณาสินเชื่อโครงการอสังหาริมทรัพยเหลานี้
ปริญญา ภูอินออย ( 2543 ) เรื่อง แนวโนมการลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย เปน
การศึกษาดัชนีแนวโนมราคาที่อยูอาศัย ปริมาณบานวาง ปริมาณบานสรางเสร็จสะสม และ
ปริมาณกอสรางบานใหม กับปจจัยที่กําหนด ไดแก ดัชนีราคาที่อยูอาศัย ปริมาณสินเชื่อที่อยู
อสังหาริมทรัพย อัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟอ จากการศึกษา พบวา ดัชนีราคาที่อยูอาศัย
และปริมาณการกอสรางของป 2543-2545 สวนปริมาณบานวางสะสมและปริมาณการกอสราง
บานเสร็จมีแนวโนมมากขึ้น ความสัมพันธดังกลาวพบวา ดัชนีราคาที่อยูอาศัยและสภาวะเงิน
เฟอ เปนไปในทิศทางเดียวกัน สําหรับปริมาณสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปนไปในทิศทางที่
ตรงกันขานอันเนื่องมาจากความเขมงวดของกาควบคุมดูแลดาสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ทําใหปริฒาณสินเชื่อไมเปนไปตามกลไกตลาดสําหรับ อัตราดกเบี้ย
และอัตราเงินเฟอไปในทิศทางเดียวกัน
ภาณี สุมนะเศรณี ( 2544 ) เรื่อง มาตรการกระตุนภาคอสังหาริมทรัพย ศึกษากรณี
โครงการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยของขาราชการสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ( กบข. )
ศึกษาแนวโนมของภาคอสังหาริมทรัพย ตอนโยบายโครงการเงินกูดังกลาว รวมทั้งปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับโครงการ การนํานโยบายไปปฏิบัติและแนวทางในการปรับปรุงนโยบาย
จากการศึกษาพบวา การนํานโยบายไปปฏิบัติไดรับการยอมรับจากผูที่เกี่ยวของทุกฝายและ
สงผลตอการฟอนตัวของภาคอสังหาริมทรัพยและเศรษฐกิจของประเทศ
ธนภณ พันธเสน ( 2549 ) เรื่อง การะบวนการเปลี่ยนแปลงสูการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
แบบยั่ ง ยื น :
จากกระบวนทั ศ น อั ต ราสู บู ร ณาการ ซึ่ ง เป น การศึ ก ษาการเกิ ด ขึ้ น ของ
อสังหาริมทรัพยแบบยั่งยืนในฐานะที่เปนปรากฎการณทางสังคมตั้งแตระดับโลกจนถึงระดับ
ทองถิ่นในแตละภูมิภาคของโลกที่ผานมาการพัฒนาเปนแบบที่ไมยั่งยืนเพราะตั้งอยูบนอัตรา
อันมีเปาหมายเพื่อสรางความเจริญมั่งคั่งบนฐานของความพอใจสูงสุดสวนบุคคลซึ่งยึดติดกับ
ความสุ ข ทางด า นวั ต ถุ เ ปน หลั ก จากการศึ ก ษาพบว า การพั ฒ นาไปสู ค วามยั่ ง ยื น นั้ น ตอ งให
ความสําคัญกับการยกระดับจิตใจใหเลยตัวตนไปสูระดับจิตสํานึกใหมหรือจิตสํานึกวิวัฒนจึงจะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูการพัฒนาอสังหาริมทรัพยอยางยั่งยืนเปนการเปลี่ยนแปลงยกระดับ
แบบบูรณาการ
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บั ณ ฑู ร ย ไชยอนงค ศั ก ดิ์ ( 2544 ) เรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ มี ผ ลในการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ บ า น
โครงการอสังหาริมทรัพย เปนการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโครงการ
อสังหาริมทรัพย ซึ่งสามารถสนองตอบความตองการและพฤติกรรมของผูบริโภคมากที่สุด จาก
การศึกษาพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับรูปแบบทางดานสถาปตยกรรมของโครงการมาก
ที่สุด ซึ่งประกอบไปดวย รูปแบบโครงการ แบบบาน เปนตน
อรุ ณ ศิ ริ จ านุ ส รณ ( 2552 ) เรื่ อ ง ความเสี ย หายต อ การพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย
เนื่องมาจากการรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา อาคารประเภทโรงแรมเขต
พื้นที่จังหวัด ภูเก็ต เปนการศึกษาผลกระทบตามนโยบายการแกปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศ
ตามพรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 จากการพบวา การพิจารณารายงาน
สวนใหญมีความลาชามากสงผลกระทบกับการลงทุนและการใชประโยชนอสังหาริมทรัพยในทาง
เศรษฐกิจ
อําพัน ทองเส็ม ( 2550 ) เรื่อง การตัดสินใจซื้อบานเดี่ยวในโครงการบานจัดสรรของ
ผูบริโภคในกลุมบริษัท กฤษณาและณุศาสิริ เปนการศึกษาการตัดสินใจซื้อบานเดี่ยวในโครงการ
จัดสรรของผูบริโภค ตามปจจัยสวนบุคคลและสวนผสมทางการตลาด ปจจัยดานวัฒนธรรม
สังคม จิตวิทยา จากการศึกษาพบวาผูบริโภคใหความสนใจกับดานการแสวงหาขอมูล การตะ
หนักถึงความตองการ และการประเมินทางเลือกในการซื้อ
รุงลาวัล ย คําป น ( 2550 ) เรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้ อโครงการหมูบ านจั ดสรรใน
จังหวัดเชียงใหม จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในจังหวัด
เชียงใหมคือ คุณภาพและวัสดุที่ใชในการกอสรางมากที่สุด ทําเลที่ตั้งของโครงการเปนลําดับ
ตอมาและคุณภาพของการบริการเปนลําดับสุดทาย
อานุ ภ าพ ศรี ทั บ ทิ ม ( 2549 ) เรื่ อ ง แนวทางการออกแบบและก อ สร า งอย า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อลดตนทุนโครงการหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวระดับกลาง เปนการศึกษา
เพื่อลดตนทุนในการกอสรางโครงการประเภทจัดสรรบานเดี่ยวระดับกลาง จากการศึกษาพบวา
การลดตนทุน สามารถทําได 2 แนวทาง คือการออกแบบใหสอดคลองกับพฤติกรรมการอยู
อาศัยและการกอสรางและเลือกใชวัสดุ ที่มีประสิทธิภาพอยูในเกณฑมาตรฐานที่ลูกคายอมรับ
การเลือกใชระบบโครงสราง เสา-คาน สําเร็จรูป รวมทั้งการบริหารจัดการงานกอสรางใหมีความ
เหมาะสมกับตัวโครงการ
จิตราภรณทัพพอาภา ( 2552 ) เรื่องความพึงพอใจของลูกคาตอการบริการหลังการขาย
บานจัดสรรโครงการชลลดา ในโครงการแลนด แอนด เฮาส พารค เชียงใหม เปนการศึกษาถึง
ความพึงพอใจของลูกคาตอการบริการหลังการขาย ซึ่งจะมีผลตอเนื่องมาถึงความพึงพอใจ
โดยรวมตอโครงการ
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ชัยเกียรติ สิงหวรกุล ( 2552 ) เรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้ อ บ า นเดี่ ย วของโครงการบ า นจั ด สรรในเขตกรุ ง เทพมหานคร จากการศึ ก ษาพบว า
พฤติกรรมการซื่อบานเดี่ยวในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อใชเปนที่อยูอาศัย จะเลือกทําเลที่ตั้งที่
ตองการและทําการเปรียบเทียบราคาขายอยางนอย 4 โครงการขึ้นไป โดยการเปรียบเทียบ
ราคานี้จะไมมีความสัมพันธกับแบบบานและผูที่มีสวนรวมในการตัดสินใจ
รติ สุนทรวราภาส ( 2551 ) เรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาตอการบริการหลังการขาย
บ า นจั ด สรรในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล จากการศึ ก ษาพบว า ในป จ จุ บั น
อสังหาริมทรัพยมีการแขงขันที่รุนแรงมาก มีการใชกลยุทธตางๆเพื่อมาใชในการจูงใจผูบริโภค
ในทุกรูปแบบ จนแทบไมมีความแตกตางกัน จนมีการพัฒนากลยุทธการบริการหลังการขายที่มี
คุณภาพสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคและสามารถสรางจุดเดนที่ยั่งยืนใหแกธุรกิจบาน
จัดสรรได เปนการสรางความแตกตางทางดานการบริการ สามารถสรางภาพพจนที่ดี อันจะเปน
การเพิมยอดขายและสวนแบงทางการตลาดไดเปนอยางดีในอนาคต
สุ ป ณิ ต า มั่ น เจริ ญ ( 2553 ) เรื่ อ ง แนวทางการบริ ห ารจั ด การที่ เ อื้ อ ต อ การสร า ง
นวัตกรรมเชิงคุณค าสําหรับ การพัฒนาโครงการหมุบานจัดสรร จากการศึกษาพบวาบริ ษัท
อสั งหาริ มทรัพยสวนใหญไ มมีการพัฒนาเพื่อยกระดับ คุณภาพของโครงการ และมีการวิจัย
พั ฒ นา เพื่ อ การสร า งนวั ต กรรมน อ ย และงานวิ จั ย นี้ ยั ง ให ข อ เสนอแนะว า บริ ษั ท ต า งๆควร
เสริมสรางนวัตกรรมเพื่อใหเกิดความสามารถในการแขงขันและคงอยูไดขององคการในระยะยาว
กิตติพงษ กุลไพศาลธรรม ( 2549 ) เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอผลตอบแทนทางการเงินของ
โครงการบานจัดสรรขนาดกลาง จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอผลตอบแทนของโครงการ
มากที่สุด คือผลจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รองลงมาคือ ปจจัยดานการเงิน การตลาด การ
บริหารจัดการ ระเบียบราชการและการเมือง ซึ่งผลตอบแทนดานการเงินนั้นพบวา ปจจัย ดาน
ราคาขาย ตนทุนคากอสราง ตนทุนคาที่ดิน ตนทุนคาพัฒนาที่ดิน วงเงินกู อัตราดอกเบี้ย และ
สัดสวนของเงินดาวน เรียงตามลําดับ
อุบลรัตน สุวรรณบริบูรณ ( 2546 ) เรื่อง ความพึงพอใจของผูซื้อที่มีตอโครงการบาน
จัดสรรของบริษัท ศุภาลัย จํากัด ( มหาชน ) จากการศึกษาพบวาความพึงพอใจของผุซื้อตอ
สวนผสมการตลาด ไมวาจะเปนดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานทําเลที่ตั้ง ดานการสงเสริมการ
ขายและดานการโฆษณา ประชาสัมพันธ มีความพึงพอใจตอโครงการมาก ดดยเฉพาะผุซื้อสวน
ใหญตองการใหมีการสงเสริมการขายการประชาสัมพันธ ใหทั่วถึงกวาที่เปนอยูและเปนปจจัย
สําคัญที่จะตอสูกับคูแขงขันรายอื่นได
ศิชล ชลประทิน ( 2552 ) เรื่อง แบบจําลองผลกระทบจากปจจัยแวดลอมภายนอกตอ
องคกรผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย เปนการศึกษาถึงปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอผูพัฒนา
อสังหาริมทรัพย จากการศึกษาพบวา ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความอยูรอดและเติบโต ขยายตัว
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ของผุพัฒนาอสังหาริมทรัพย มีคือ ดานการเมืองและกฎหมาย สถานการณการเมือง นโยบาย
ส ง เสริ ม การลงทุ น ของรั ฐ บาล กฎหมายข อ กํ า หนดผั ง เมื อ ง กฎหมายสิ่ ง แวดล อ ม สภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ ดานเทคโนโลยีใหม เปนตน
ราชศักดิ์ รุงอนันตทรัพย ( 2549 ) เรื่อง การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของ
ลูก ค า ในงานบ า นจัด สรร เป น การศึ ก ษาความสั มพั นธ ร ะหว า งขนาดของโครงการ เพื่ อ การ
ออกแบบใหสอดคลองกันกับรูปแบบโครงการ ศึกษากลยุทธทางการตลาดและพัฒนาโครงการ
ใหตรงกับความตองการของลูกคามากที่สุด
อธิยตา อภิเตชพันธ ( 2547 ) เรื่อง กลยุทธการตลาดและการแขงขันของอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย เปนการศึกษาถึงกลยุทธทางการตลาดและการแขงขันของอุตสาหกรรมการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใช แบบจําลอง
การวิเคราะหการแขงขันหรือ Five-Force พบวาบริษัทเหลานี้สามารถตอบสนองตอปจจัย
ทางการแขงขันไดเปนอยางดีการขยายตัวไปสูใหมที่มีความเกี่ยวของกับธุรกิจเดิมและตอง
สอดคล อ งกั บ สถานการณ ค วามเป น จริ ง การควบคุ ม ต น ทุ น และค า ใช จ า ยการสร า ง
ระบบปฏิบัติการและการบริหารจัดการแบบสมดุลย ทําใหองคกรเหลานี้มีสวนแบงการตลาดที่สูง
2.5 กรอบแนวคิดและสมมุติฐานของงานวิจัย
กรอบความคิดในการวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดที่ผูวิจัยไดทําการคนควา
สํารวจโครงการจริง และปรึกษากับอาจารยที่ควบคุมงานวิจัย ทําใหสามารถแบงแยกและสราง
เปนตัวแปรที่สอดคลองกับปญหาการวิจัยดังเปนกรอบความคิด ดังตอไปนี้
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กรอบความคิดในการวิจยั
ตัวแปรเหตุ
1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานราคา
3.ดานการสงเสริมการตลาด
4.
ด า นช อ งทางการจั ด
จําหนาย
5..การวิ จั ย พั ฒ นาและสร า ง
นวัตกรรม
6.ดานการควบคุมคุณภาพ
7.การแขงขันในอุตสาหกรรม
8.อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและ
สนับสนุน

ตัวแปรผล

ความสามารถในการ
แ ข ง ขั น ข อ ง โ ค ร ง ก า ร
ชั ย พฤกษ วั ช รพล บริ ษั ท
แลนด แอนด เฮาส จํากัด

ภาพที่ 2.12 กรอบความคิดของการวิจัย
สมมุติฐานงานวิจัย จากกรอบแนวความคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ การทบทวน
วรรณกรรม การวิจัยเอกสาร ดังนั้นเราสามารถสรางสมมุติฐานงานวิจัยได ดังนี้
สมมุ ติ ฐ านข อ ที่ 1 ป จ จั ย ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ มี ผ ลต อ กลยุ ท ธ ท างการตลาด เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการแขงขัน ของ โครงการชัยพฤกษ วัชรพล บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด
(มหาชน)
สมมุ ติ ฐ านข อ ที่ 2 ป จ จั ย ด า นราคา มี ผ ลต อ กลยุ ท ธ ท างการตลาด เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการแขงขัน ของ โครงการชัยพฤกษ วัชรพล บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด
(มหาชน)
สมมุติฐานขอที่ 3 ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด มีมีผลตอกลยุทธทางการตลาด
เพื่อเพิ่ม ความสามารถในการแขงขัน ของ โครงการชัยพฤกษ วัชรพล บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน)
สมมุติฐานขอที่ 4 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอกลยุทธทางการตลาด เพื่อ
เพิ่ม ความสามารถในการแขงขัน ของ โครงการชัยพฤกษ วัชรพล บริษัท แลนด แอนด เฮาส
จํากัด (มหาชน)
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สมมุติฐานขอที่ 5 ปจจัยดานการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรม มีผลตอกลยุทธทาง
การตลาด เพื่อเพิ่ม ความสามารถในการแขงขัน ของ โครงการชัยพฤกษ วัชรพล บริษัท แลนด
แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
สมมุติฐานขอที่ 6 การแขงขันในอุตสาหกรรม มีผลตอกลยุทธทางการตลาด เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขัน ของ โครงการชัยพฤกษ วัชรพล บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด
(มหาชน)
สมมุติฐานขอที่ 7 การแขงขันในอุตสาหกรรม มีผลตอกลยุทธทางการตลาด เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขัน ของ โครงการชัยพฤกษ วัชรพล บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด
(มหาชน)
สมมุติฐานขอที่ 8 อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและสนับสนุน มีผลตอกลยุทธทางการตลาด
เพื่อเพิ่ม ความสามารถในการแขงขัน ของ โครงการชัยพฤกษ วัชรพล บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน)
สมมุ ติ ฐ านข อ ที่ 9 นโยบายของรั ฐ บาล มี ผ ลต อ กลยุ ท ธ ท างการตลาด เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการแขงขัน ของ โครงการชัยพฤกษ วัชรพล บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด
(มหาชน)
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา
การศึ กษาวิ จั ย เรื่ อ ง “ป จ จัย ทางการตลาดที่ สง ผลต อกลยุ ท ธท างการตลาดเพื่ อเพิ่ ม
ความสามารถในการแขงขัน กรณีศึกษาโครงการชัยพฤกษ วัชรพล บริษัท แลนดแอนดเฮาส
จํากัด (มหาชน) หลังประสบเหตุการณอุทกภัย” ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษา โดยการวิเคราะห
สถานการณปจจัยสิ่งแวดลอมและกําหนดปญหา โดยกําหนดวัตถุประสงคในงานวิจัย คือเพื่อ
ศึกษาวิเคราะหยืนยันปญหา และสาเหตุของปญหา แนวทางการแกปญหา การจัดการเชิงกล
ยุทธ รวมถึงกําหนดกลยุทธธุรกิจ, กลยุทธการตลาด โดยที่กระบวนการ และระเบียบวิธีศึกษา
ไดดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการวิจัย ดังรายละเอียดของรายงานเรียงลําดับตามประเด็น
ตางๆ ดังนี้
3.1 การออกแบบงานวิจัย
เพื่ อ มุ ง เน น ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การค น หาป จ จั ย ที่ แ ท จ ริ ง เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นา
ความสามารถในการแขงขันของบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ตามวัตถุประสงค ที่
จะสามารถนําไปประยุกตใชกับกิจการประเภทเดียวกันทั่วประเทศ ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางที่ใช
ในการศึกษา เพื่อใหไดมาซึ่งขอคนพบที่ตอบวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ โดยใชระเบียบ
วิธีการวิจัย 2 วิธีคือ (1) การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)ซึ่งเปนการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ และ (2) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อทําการ
ตรวจสอบ(Verification) ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเพื่อพัฒนาใหสามารถใชไดในวงกวาง ซึ่ง
มีขั้นตอนในการวิจัย ประกอบดวย ประชากร กลุมตัวอยางและการเลือกกลุมตัวอยาง เครื่องมือ
ที่ใ ชในการวิ จัย การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล และการนําเสนอขอมูล โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.1.1. การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเริ่มทําการศึกษาวิจัยเชิงเอกสารโดยการศึกษาขอมูล
ทุ ติ ย ภู มิ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ป จ จั ย ที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ ป จ จั ย ทางการตลาดที่ ส ง ผลต อ
ความสามารถในการแขงขันของบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) เพื่อทบทวน องค
ความรูสําคัญ ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะศึกษาทั้งหมดดังกลาว รวมทั้งบทความทางวิชาการ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ซึ่งเปนการคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
และทําการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี สรางเปนปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอความสามารถในการ
แขงขันของบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ที่เปนรูปธรรมในเชิงปฏิบัติตอไป
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3.1.2 การวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณมาใช เนื่องจากเปน
การวิจัยที่มุงศึกษาขอมูลที่เปนปริมาณ สามารถแจงนับได และอาศัยเทคนิคทางสถิติมาชวยใน
การวิเคราะหขอมูล (สุวิมล ติรกานันท, 2546 ,หนา 82) โดยจะดําเนินการหลังจากการดําเนิน
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมตัว อยางที่ใชใ นการวิจัยครั้งนี้ไดแกลู กคาที่มาซื้อโครงการอสังหาริมทรัพยของ
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) จํานวน 400 คนเนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยได
กํ า หนดแนวทางระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง ข อ ค น พบที่ ต อบ
วัตถุประสงคของการวิจัย โดยใชแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการเก็บขอมูลเพื่อสอบถามจากลูกคาถึงปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอความสามารถในการ
แขงขันของบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)สําหรับ การเลือกกลุมตัวอยาง จะตองมี
หลักการเลือกกลุมตัวอยาง เพื่อใหเปนตัวอยางที่ดีและมีจํานวนเพียงพอสําหรับการวิจัยเชิง
คุณภาพ นั้นจะทําการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ ที่เปนผูที่มีความรู ประสบการณและสวนที่
เกี่ยวของกับโครงการ ชัยพฤกษ วัชรพล เพื่อใหไดขอมูลในการวิเคราะห ตรงตามวัตถุประสงค
ของงานวิจัย
การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางของลูกคาที่มาซื้อโครงการอสังหาริมทรัพยของบริษัท แลนด
แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ในทุกโครงการ ซึ่งการคํานวณหาขนาดของประชากรในครั้งนี้ เปน
การหากลุมตัวอยาง แบบไมทราบขนาดของประชากรทั้งหมดที่แนนอน ซึ่งในที่นี้จะใชสูตร
ของ W.G.Cochran
n

เมื่อ

n
P
Z

=

P(1-P)Z2
d2

คือ จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ
คือ สัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยตองการสุม(โดยทั่วไปนิยมใชสัดสวน
30%)
คือ ระดับความมั่นใจที่กําหนดหรือระดับนัยสําคัญทางสถิติ เชน
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Z ที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 เทากับ 1.65 (ความเชื่อมั่น
90%) >> Z = 1.65
Z ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ 0.05 เท า กั บ 1.96
(ความเชื่ อ มั่ น
95%) >> Z = 1.96
Z ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ 0.01 เท า กั บ 2.58
(ความเชื่ อ มั่ น
99%) >> Z = 2.58
d คือ สัดสวนความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได (จะตองสอดคลองกับ
คา Z ที่ระดับความเชื่อมั่นนั้นๆ) เชน
ระดับความเชื่อมั่น 90% สัดสวนความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.10
ระดับความเชื่อมั่น 95% สัดสวนความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05
ระดับความเชื่อมั่น 99% สัดสวนความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.01
แทนคาไดดังนี้
0.3(1-0.3)1.962
0.052
n
= 399.86
จากการคํานวณไดขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัยเทากับ 399.86 หรือคิดเปน 400 คน
n

=

การกํ า หนดขนาดของกลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ไม ท ราบจํ า นวน
ประชากร จึงไดนําหลักการในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง คือ จํานวนตัวอยางจะตองไม
นอยกวา 30 ตัวอยาง (n มากวาหรือเทากับ 30) เนื่องจาก ถากลุมตัวอยางที่ผูวิจัยเลือกมาแตละ
ครั้งมีขนาดใหญ (n มากกวาหรือเทากับ 30) กราฟที่ไดก็จะมีการกระจายแบบปกติ (Normal
distribution) และเรียกการกระจายนี้วา การกระจายของตัวอยางหรือการแจกแจงของตัวอยาง
(Sampling distribution) ถาหากคาที่คํานวณแตละครั้งนั้นเปนคาเฉลี่ย จะเรียกวา การแจกแจง
คาเฉลี่ยของตัวอยาง (Sampling distributionof sample mean) แลวการแจกแจงดังกลาว
สามารถประมาณไดดวยการแจกแจงแบบปกติ (นิศารัตน ศิลปเดช , 2542 , หนา 109 ; ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน , 2541 , หนา 215-218; วิชิต สุรัตนเรืองชัย , 2540 , หนา 106) นอกจากนี้
ผูวิจัยยังไดนําหลักการในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง คือ การกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางจะขึ้นอยูกับประเภทของวิธีการศึกษา ถาเปนการวิจัยเชิงสหสัมพันธ (Correlational
Research) ควรใชขนาดของกลุมตัวอยางไมนอยกวา 30 ตัวอยาง ซึ่งเปนขนาดของกลุมตัวอยาง
ที่จะยอมรับได (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ ,2547, หนา 101; พิชิต ฤทธิ์จรูญ , 2549 , หนา 122
; ลักขณา บรรพกาญจน, 2542 , หนา 95)มาพิจารณารวมดวย จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงทํา
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การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง จากลูกคาที่มาซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย ของบริษัท แลนด
แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) จํานวน 400 ราย
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางระเบียบวิธีการวิจัยที่ใชในการศึกษา โดยใชแนวทาง
การวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามเพื่อตอบคําถามการวิจัย คือ มีตัวแปรใดบางที่สงผลตอ
ความสามารถในการแขงขันของบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)โดยใชดัชนีชี้วัดวาอยู
ในระดับใดดังนั้นผูวิจัยจึงใหความสําคัญอยางมากตอขั้นตอนการสรางเครื่องมือ เพื่อใหสามารถ
นําแนวคิดเชิงทฤษฎี มาพัฒนาเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยกําหนดขั้นตอนการสราง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ น การวิจั ย เพื่ อ นํ าข อ มู ล มาทํ า การวิเ คราะห ห าคํ า ตอบและใช ใ นการทดสอบ
สมมติฐานโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอกลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยประยุกตขึ้นจากความรูที่ได
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ รวมทั้งการศึกษาของนักวิชาการที่ผานมาอยางละเอียด
ลึกซึ้ง และไดดัดแปลงคําถามจากงานวิจัยและเอกสารตางๆ ของนักวิชาการหลายทาน แลวนํามา
เปนขอคําถามในแบบสอบถาม ที่ใ ชในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อนําไปดําเนินการสอบถามจากกลุ ม
ตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอความสามารถในการแขงขันของบริษัท แลนด
แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) โดยกําหนดขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังตอไปนี้คือ
ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเริ่มทําการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มี
ความเกี่ยวของกับปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอความสามารถในการแขงขันของบริษัท แลนด
แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)เพื่อทบทวนองคความรูที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะศึกษาทั้งหมด โดย
องคความรูที่สําคัญ ไดแกปจจัยทางการตลาด (Marketing Factor) ซึ่งประกอบไปดวยสินคา
(Product) ราคา (Price) สถานที่ (Place) การสงเสริมการขาย (Promotion) โดยผูวิจัยไดทําการ
ทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังกลาวของนักวิชาการและนํามาอางอิงในครั้งนี้ อาทิ
เชน Kotler Z2004); Porter (1998); Schermerhorn, Hunt & Osborn (2000) เปนตน
ในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังกลาว ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารงานวิจัย
บทความทางวิชาการที่เกี่ยวของ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งเปนการคนควาขอมูลจาก
แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และทําการรวบรวมแนวคิด ที่นํามาสูนิยามเชิง
ปฏิบัติการเพื่อสรางมาตรวัดตัวแปรของการศึกษาตอไป
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ขั้นตอนที่ 2 การสรางมาตรวัดและคํานิยามเชิงปฏิบัติการ
ผูวิจัยไดกําหนดการสรางมาตรวัด เปน 2ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1. ทบทวนวรรณกรรมของมาตรวัด หรือนิยามเชิงทฤษฎี (Conceptual
Definition : CD) โดยการใชทฤษฎี แนวคิด ที่ไดดัดแปลงมาอธิบาย
ความหมายของตั ว แปร เพื่ อ ให เ กิ ด ความเข า ใจตรงกั น ในลั ก ษณะ
“นามธรรม”
ขั้นตอนที่ 2. กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ(Operational Definition : OD)โดยระบุ
ลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงถึงตัวแปรที่สังเกตได ที่ตองการศึกษา
ในลักษณะที่สามารถสังเกตและวัดไดอยางเปน “รูปธรรม”
ขั้นตอนที่ 3 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสร า งเครื่ อ งมื อที่ ใ ช ใ นการวิ จัย ได แ ก แบบสอบถาม(Questionnaire) เพื่อ ใชเ ป น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยจะประยุกตแบบสอบถามซึ่งประกอบดวย ลักษณะ
ขอคําถามแบบปลายปด (Close-ended Questions)ซึ่งเปนคําถามที่มีแนวคําตอบกําหนดไว
เรียบรอยแลวและผูตอบจะตองตอบตามแนวที่กําหนดไวใหเทานั้น (สุภางค จันทวานิช, 2547,
หนา 95) ทั้งนี้เพื่อเปนการกําหนดประเด็นของแนวคําตอบใหอยูในกรอบแนวคิดของการวิจัย
นั่นเอง สวนการใหคะแนนของแบบสอบถาม โดยการใหคะแนนที่ตรงตามความเปนจริง และตรง
กับความคิดเห็นมากที่สุด และจะมีลักษณะขอคําถามแบบปลายเปด (Open-ended Questions)
ดวย ซึ่งเปนคําถามที่ไมไดกําหนดแนวคําตอบและเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ
(สุภางค จันทวานิช, 2547, หนา 96) ซึ่งผูวิจัยมีจุดมุงหมาย เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นอยางอิสระเพิ่มเติม นอกเหนือจากการตอบแบบสอบถามตามแนวที่
กําหนดไวใหเทานั้น
การสรางแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ที่ผูวิจัยประยุกตขึ้น
จากความรูที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ รวมทั้งการศึกษาของนักวิชาการที่ผาน
มาอยางละเอียดลึกซึ้ง และไดดัดแปลงคําถามจากงานวิจัยและเอกสารตางๆ ของนักวิชาการ
หลายทาน แลวนํามาเปนขอคําถามในแบบสอบถาม ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อนําไปดําเนินการ
สอบถาม เกี่ยวกับ ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอความสามารถในการแขงขันของบริษัท แลนด
แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)โดยแบบสอบถามในสวนที่ 1 จะเปนขอคําถามเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ส ว นบุ ค คลของผู ต อบแบบสอบถาม สํ า หรั บ ข อ คํ า ถามในส ว นที่ 2 จะเป น การถามระดั บ
ความสําคัญของปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอความสามารถในการแขงขันของบริษัท แลนด
แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูวิจัยจะใชมาตรสวนประมาณคาของคําตอบ (Rating Scale)

81
ตามแบบวิธีการของ Likert (สุวิมล ติรกานันท, 2546, หนา 115-116) เพื่อใชวัดเกี่ยวกับ ปจจัย
ทางการตลาด (Marketing Factor) ซึ่งประกอบไปดวยสินคา (Product) ราคา (Price) สถานที่
(Place) การสงเสริมการขาย (Promotion) โดยการกําหนดระดับคะแนนตั้งแต 1-5 คะแนน
เทานั้น เนื่องจาก ผูวิจัยได พิจารณาถึงคุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม คือ ลูกคาที่ซื้อ
โครงการอสังหาริมทรัพยของ บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)เปนสําคัญ ดังนั้น เพื่อ
ไมใหผูตอบแบบสอบถามตองใชการแยกแยะคําตอบที่ละเอียดเกินความจําเปนในการใหคะแนน
คําตอบ และเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามสามารถเขาใจไดงาย จึงกําหนดคําตอบเปน 5 ระดับ
โดยมีความหมายดังนี้
5 หมายถึง ลูกคาใหระดับความสําคัญมากที่สุด
4 หมายถึง ลูกคาใหระดับความสําคัญมาก
3 หมายถึง ลูกคาใหระดับความสําคัญปานกลาง
2 หมายถึง ลูกคาใหระดับความสําคัญนอย
1 หมายถึง ลูกคาใหระดับความสําคัญนอยที่สุด
การแปลความหมายของคะแนนแบงตามคะแนนเฉลี่ยดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความสําคัญนอยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความสําคัญนอย
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความสําคัญปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับความสําคัญมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความสําคัญมากที่สุด
สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอความสามารถ
ในการแขงขันของบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
ปลายเปด (Open-ended Questions) โดยผูวิจัยจะใหผูตอบแบบสอบถามระบุขอมูล อยางอิสระ
ซึ่งเปนความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอเสนอแนะที่อยูนอกเหนือจากขอคําถามที่อยูในสวนที่ 1 และ
สวนที่ 2 โดย ซึ่งผูวิจัยจะดําเนินการรวบรวมคําตอบจากคําถามปลายเปด เพื่อนํามาวิเคราะห
ตอไป
ผูวิจัยวิเคราะหความเชื่อมั่น (Reliability Analysis) ของแบบสอบถามโดยใชคา
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคส (Cronbach’s Alpha) การวัดผลผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistic) หาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทําการวิเคราะห
ข อ มู ล ทางสถิ ติ หาความสั ม พั น ธ เ ชิ ง เส น ตรงระหว า งตั ว แปรและชุ ด ของตั ว แปร ด ว ยการใช
สหสัมพันธพหุ (Multi Correlation) หาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดวย
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การใชเทคนิคการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) สรางสมการพยากรณ
โดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุแตละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) และ
วิเคราะหคาความสัมพันธเชิงสวน (Partial Correlation Analysis)
4. นําแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
จากผูเชี่ยวชาญไปทดสอบ (Try-out) หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) กับกลุมตัวอยาง ที่ไมได
รั บ การสุ ม เป น ตั ว อย า งจํ า นวน 30รายนํ า ไปคํ า นวณเพื่ อ หาค า ความเชื่ อ มั่ น ได (Reliability
variable) จากโปรแกรม SPSS for Windows หาโดยใช สูตร สัมประสิทธิแอลฟา ( Coefficient) ของ ครอนบาคส

 =
 =
คาความเชื่อมั่น
2
si =
ความแปรปรวนรายขอ
sx2 =
ความแปรปรวนรวม
k =
จํานวนขอของแบบสอบถาม
6. เมื่อไดแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ผานการตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาและคาความเชื่อมั่น เพื่อนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยางที่ไดกําหนดไว
การวัดความเที่ยงตรงและความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม
ความเที่ยงตรง (Validity)
ผูวิจัยไดทําการวัดความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยวัดความเที่ยงตรงของมาตรวัด
3 ประเด็น คือ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ความเที่ยงตรงแบบรวมศูนย
(Convergent validity) และความเที่ยงตรงแบบแตกตาง (Discriminant Validity) ซึ่งในแตละวิธี
อธิบายไดดังตอไปนี้
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) คือ ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
ที่สามารถวัดไดครอบคลุมตรงตามวัต ถุประสงคของสิ่งที่ตองการวัด โดยใชวิธีการวัดความ
เที่ย งตรงตามเนื้ อหา (Content
validity) ดั งกล า วนี้ โดยให ผูเ ชี่ ย วชาญที่ มีค วามรูและ
ประสบการณตรวจสอบขอคําถาม
ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวของและการศึกษาของนักวิชาการ
โดยไดดัดแปลงคําถามจากงานวิจัยและเอกสารตาง ๆ ของนักวิชาการหลายทาน หลังจากนั้นได
นําวั ต ถุ ป ระสงค ข องงานวิ จัย กรอบแนวความคิ ด นิยามศั พท ตั ว บ งชี้ และแบบสอบถามให
นักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความสมบูรณของขอคําถามวามีความสมบูรณตรงตาม
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วัตถุประสงคของการวิจัย มีความเหมาะสม และ สามารถอานเขาใจไดหรือไม อยางไรจากนั้น
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามนั้นมาปรับปรุงแกไข ซึ่งผูทรงคุณวุฒิไดแนะนําใหแกไขขอคําถามบาง
ขอเพื่อความเหมาะสม กอนนําไปทดลองใชกับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30
คน
หลังจากผูวิจัยไดปรับขอคําถามตามที่ผูเชี่ยวชาญไดแนะนํา ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม
ดังกลาวไปทดสอบกับกลุมตัวอยางที่ไมใชประชากร 30 คน เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับมาแลว
ไดนําคําตอบมาวิเคราะห เพื่อตรวจสอบวาผูตอบคําถามมีปญหากับการตอบแบบสอบถาม
หรือไม โดยทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงแบบศูนย (Convergent validity) และความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม (Reliability) ตามลําดับ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดตัวแปร (Variable) และตัวบงชี้
(Indicator) โดยตัวบงชี้ทั้งหมดเปนมาตรวัดอันตรภาค
ความเที่ยงตรงแบบแตกตาง (Discriminant validity)คือ การวัดตัวแปรตาง ๆ วามี
ความแตกตางกันหรือซ้ําซอนกันหรือไม ผูวิจัยไดใชวิธีสหสัมพันธ (Correlation) เพื่อวิเคราะห
ความเที่ยงตรงแบบแตกตาง โดยถาพบวาคาสหสัมพันธ (Correlation coefficient) มีคาเปนบวก
หรือลบคาผิดพลาดมาตรฐาน (Standard error) ของตัวแปรคูนั้นแลวไมมี 1 อยู แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความแตกตางกันไมซ้ําซอนกัน การวัดความเที่ยงตรงแบบแตกตางนี้ ผูวิจัยไดใชขอมูล
จากแบบสอบถามที่เก็บจริงในการทดสอบ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนซึ่ ง มี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลกับ กลุมตัว อยา งดวยตนเองจากสํานักงานขาย
โครงการอสังหาริมทรัพย ของบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)ใหครบตามจํานวนที่
ตองการ
2. เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความสมบูรณ ถูกตองของ
การตอบแบบสอบถาม
3. นําผลที่ไดจากแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลตอไป
3.3 การวิเคราะห สรุป ประมวลผลขอมูล
3.3.1 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ขอมู ลที่ไดจากแบบสอบถามจะถูกนําไปวิเคราะหตามวัต ถุประสงค ที่ตั้งไวเปนหลัก
ดวยโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS ซึ่งสถิติที่ใช ไดแก คารอยละ (Percentage) การ
แจกแจงความถี่ (Frequency) ของกลุมตัวอยาง ผลของระดับของปจจัยทางการตลาดที่สงผล
ตอความสามารถในการแขงขันของ บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)โดยการหา
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คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ใชสถิติใน
การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยประชากร 2 กลุมโดยใชสถิติ T-test และ One-Way
ANOVA กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไวที่ระดับ 0.05 และวิเคราะห
ความสัมพันธโดยใชคาสถิติทดสอบCorrelation, Multi- Regression, Factor Analysis ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในสวนนี้จะทําการวิเคราะหขอมูลที่
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถามโดยใชสถิติคาความถี่และคารอยละของผูตอบ
แบบสอบถาม
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ทําการวิเคราะหขอมูลดังนี้
2.1 คาสถิติการหาคาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในสวนของ
ระดับความสําคัญและการทดสอบในสวนของการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง คาเฉลี่ย
เลขคณิต (Arithmetic Mean)ที่ใชการวิเคราะหขอมูลเพื่อแสดงภาพรวมสําหรับความคิดเห็นที่มี
ตอ แต ล ะคํ า ถาม และระดั บ ความคิ ด เห็ น รวมของทุ ก คํ า ถามในแต ล ะป จ จั ย เพื่ อ การทดสอบ
สมมติฐาน ซึ่งคํานวณไดจากสูตร
n

X 

Xi



X

i

i 1

n

=
คาคะแนนจากผูตอบแบบสอบถามแตละคน
=
คาคะแนนเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
X
n
=
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
ในการวิเคราะหและแปลความหมายระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการคํานวณ คาคะแนน ดังนี้
5 หมายถึง ระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับมาก
3 หมายถึง ระดับปานกลาง
2 หมายถึง ระดับนอย
1 หมายถึง ระดับนอยที่สุด
โดย

การแปลความหมาย
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สําหรับเกณฑการใหคะแนนคาเฉลี่ยในแตละระดับนั้น ใชสูตรการคํานวณชวงกวาง
ของชั้นไดดังนี้ (มัลลิกา บุนนาค ,2007: 29)
Interval (I) = Rang (R)
Class (S)
I = (5-1) /5 = 0.8
ผลที่ไดจากการวัดคาตัวแปร จะนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑการวัดดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 เปนคะแนนบงชี้ถึงระดับนอยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 เปนคะแนนบงชี้ถึงระดับนอย
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 เปนคะแนนบงชี้ถึงระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 เปนคะแนนบงชี้ถึงระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 เปนคะแนนบงชี้ถึงระดับมากที่สุด
2.2 วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมุติฐาน ไดแก
2.2.1การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance: Anova)
การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) เปนวิธีการทดสอบความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่มีคายอยมากกวา 2 คาขึ้นไป โดยนําไปวิเคราะหกับ
ตัวแปรตามที่มีระดับการวัดตัวแปรเปนระดับมาตรภาค (Interval Scale) หรือมาตราสวน (Ratio
Scale) การทดสอบคาความแปรปรวนของคาเฉลี่ยดวย F-test นั้นมีสูตรที่ใชในการคํานวณ ดังนี้

เมื่อ

F
แทน คาที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบเอฟ
MSB แทน คาความแปรปรวนระหวางกลุม
MSW แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม

การวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธีเชฟเฟ(Scheffe')
เชฟเฟ (Scheffe') เปนเครื่องมือทางสถิติที่ใชในการทดสอบความแตกตางกันเปนรายคู
ว า มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ห รื อ ไม โดยจะทํ า การวิ เ คราะห ต อ เมื่ อ ผลของการวิ เ คราะห ค วาม
แปรปรวน (Anova) ออกมาวากลุมตางๆมีความแตกตางกันอยางมีนัยนัยสําคัญทางสถิติ
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สูตร
เมื่อ

MSw =
=
N
=
k
=

คาเฉลี่ยของความแปรปรวนในกลุม
จํานวนตัวอยางในกลุมที่ I และJ
ตัวอยางทั้งหมด
จํานวนกลุม
ไดมาจากการเปดตาราง F ที่

คา F

=

.05

,

2.2.2 หาค า ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรต า งๆโดยใช สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน(Pearson Product-Moment Correlation Coefficient ) (ศิริชัย พงษ
วิชัย, 2004: 280) เพื่อใชทดสอบสมมติฐาน
rxy =
NXY - XY
(9)
2
2
2
2
[NX – (X) ][NX - (Y) ]
เมื่อ

rxy
X
Y
X2
Y/2
XY
N

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

สัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางคะแนน x กับคะแนน y
ผลรวมของคะแนนชุด X
ผลรวมของคะแนนชุด Y
ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง
ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง
ผลรวมของผลคูณระหวาง X กับ Y
จํานวนของสิ่งที่กําลังจะศึกษา

สําหรับ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ของเพียรสัน (Pearson Product
Correlation Coefficient) โดยที่คาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธจะมีคาระหวาง - 1 r
r 1 ความหมายของคา r มีดังนี้
(1) ทิศทางความสัมพันธ
- ถา r มีคาลบ หมายถึง มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกัน
- ถา r มีคาบวก หมายถึง มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน

Moment
1 หรือ 0
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- ถา r มีคาศูนย หมายถึง ไมมีความสัมพันธเชิงเสนตอกัน
(2) ระดับความสัมพันธ เมื่อ |r| = 10
|r|
1 หมายถึง ตัวแปรสองตัวมี
ความสัมพันธเชิงเสนตอกันอยางสมบูรณ (Complete relation) และเมื่อ 0 |r| 1 แบงเปน 5
ระดับ กลาวคือ
- เมื่อ 0 < M < 0.20 หมายถึง มีความสัมพันธในระดับต่ํา
- เมื่อ 0.20 < |r| < G.40 หมายถึง มีความสัมพันธในระดับคอนขางต่ํา
- เมื่อ 0.40 < |r| < 0.60 หมายถึง มีความสัมพันธในระดับปานกลาง
- เมื่อ 0.60 < |r| < 0.80 หมายถึงมีความสัมพันธในระดับคอนขางสูง
- เมื่อ 0.80 < |r| < 1 หมายถึง มีความสัมพันธในระดับสูง
สําหรับ สวนของขอมูลที่ไดมาจาก การสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งเปนขอมูลเชิงคุณภาพนั้นจะ
ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และนํามาประมวลผลรวมกับขอมูลที่ไดจากการ
วิจัยเอกสารและการวิจัยเชิงปริมาณ ตอไป
3.3.2 การนําเสนอขอมูล
ผูวิจัยนําเสนอขอมูลดวยวิธีการรายงานเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ในขั้น
สุ ด ท า ยของการนํ า เสนอรายงานวิ จั ย และแนวคิ ด ที่ ผ า นการดํ า เนิ น การวิ จั ย โดยจั ด ทํ า เป น
วิทยานิพนธนิพนธฉบับสมบูรณซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. นําขอมูลที่ตรวจสอบแลวมาประมวล วิเคราะห และ สังเคราะห เพื่อใหไดผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว การเรียบเรียงขอมูลและการนําเสนอขอมูล
2. จัดระเบียบขอคนพบ สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการวิจัย ปญหา-อุปสรรค และให
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการนําผลวิจัยไปใชและทําการวิจัยตอยอดความรู ตอไป
3. จัดทํารูปเลมเพื่อนําเสนอรายงานการวิจัยและจัดทําเอกสารฉบับสมบูรณ
3.4 สรุปขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย
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ทําการทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษา
ปญหาที่เกี่ยวของ
วิเคราะห สังเคราะห โจทยวิจัยวัตถุประสงค
ประโยชนที่จะไดรับ
ทบทวนวรรณกรรมเพื่อสรางกรอบแนวคิดของ
งานวิจัยและสมมุตฐิ าน
ระเบียบวิธีในการวิจัยเชิงปริมาณ

การวิเคราะหและเสนอผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และ ขอเสนอแนะ
ภาพที่ 3.1 สรุปขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย
3.5 สรุปการดําเนินการศึกษาและผลการศึกษา
การศึกษายืนยันปญหาและขอบงชี้สภาพแวดลอมธุรกิจและปจจัยทางการตลาดที่สงผล
ถึ ง ความสามารถในการแข ง ขั น ของโครงการชั ย พฤกษ บริ ษั ท แลนด แอนด เฮาส จํ า กั ด
(มหาชน)ที่พัฒนาขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษ ประชากรเปาหมายที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้คือ ลูกคาผูซื้อโครงการนี้ สําหรับ การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยทําการสํารวจจากกลุม
ตัวอยาง จํานวน 400 ชุด และไดรับแบบสอบถามตอบกลับจํานวน 400 ชุด โดยมีความสมบูรณ
ตามจํานวนที่ตองการ อันเนื่องมาการเก็บขอมูล นั้น ผูวิจัยใชการสัมภาษณกับกลุมตัวอยางเปน
หลักการประมวลผลเพื่อนํามาวิเคราะห สังเคราะห เพื่อใหทราบปจจัยตางๆ ที่สงผล ซึ่ง ตัวบงชี้
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จะประกอบไปดวยปจจัยทางการตลาดทั้ง 9 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริม
การตลาด ดานชองทางการจัดจําหนายดานวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรมดานการควบคุม
คุณภาพดานการแขงขันในอุตสาหกรรมดานอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและสนับสนุนดานนโยบาย
จากรัฐบาลที่ผูวิจัยไดมาจากทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ มาเปนกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
(Theoretical framework) ที่รวมตัวแปรทุกตัวที่เกี่ยวของสัมพันธกันนั้น มาสรางสมการการ
พยากรณ บรรยายลักษณะของรูปแบบความสัมพันธของปรากฏการณ รวมทั้งบรรยายและทํา
ความเขาใจคุณสมบัติของปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอกลยุทธทางการตลาดเพื่อที่จะสามารถ
สรุปอางอิงไปสูการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ โครงการ ชัยพฤกษ วัชรพล บริษัท
แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ไดอยางถูกตองภายใตเงื่อนไขและบริบทที่แตกตางกัน
สําหรับบทที่ 4 นี้ ผู วิจัย ทําการจัดกระทําข อมูลและวิเคราะหขอมูล ทางสถิติ ดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปทาง สถิติ (SPSS Statistics 20.0 BASE for Windows) โดยมีการคาสถิติตางๆ ดังนี้
3.5.1 สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) โดยการแจกแจงความถี่คารอยละคาเฉลี่ย
เลขคณิตและ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง
3.5.2 สถิติอางอิง (Inferential Statistics) โดยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพียรสัน (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient) เปนสถิติที่ใชในการหา
ความสัมพันธของตัวแปรตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป เพื่อศึกษาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของแตละตัว
แปร และวิเคราะหหาความสัมพันธ โดยใช สมการถดถอยพหุคูณ เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ ที่ใชใน
การพยากรณ อิทธิพลที่สงผลของแตละปจจัย สําหรับ สัญลักษณและอักษรยอที่ใชแทนคาสถิติมี
ดังนี้
แทน
S.D. แทน

แทน
CI
แทน
SEM แทน
r

แทน

SB
t
**

แทน
แทน
แทน

คาเฉลี่ย (Mean)
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
คาความเชื่อถือได (Reliability)
ชวงความเชื่อถือไดที่ 95% (Confidence interval)
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด (Standard error of
measurement)
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson's
product
moment correlation coefficient)
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error)
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (P-values)
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P < 0.01)
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*
R2

แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P < 0.05)
แทน คาสหสั มพันธ พหุคู ณยกกําลังสอง (Squared
correlation) หรือสัมประสิทธิ์การพยากรณ
df
แทน องศาอิสระ (degree of freedom)
P-value แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (p-values)

multiple

สําหรับการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล จะแบงเปน 2 ตอน คือการวิเคราะหขอมูล
ทั่วไปและการทดสอบ สมมุติฐาน ในแตละหัวขอและการวิเคราะหผลของขอมูลทั้งหมดซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไป
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตาราง 3.1 ความถี่และรอยละของขอมูลทั่วไป จําแนกตามเพศ
เพศ

จํานวน

รอยละ

ชาย

132

33.8

หญิง

268

66.2

400

100.00

รวม

จากตาราง 3.1 พบวากลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 268
คน คิดเปนรอยละ 66.2 และเปนเพศชาย จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33.8
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ตาราง 3.2 ความถี่และรอยละ จําแนกตามอายุ
อายุ

จํานวน

รอยละ

นอยกวา30ป

66

15.7

31 - 40 ป

150

38.1

41 - 50ป

130

31.0

51 - 60 ป

33

7.9

มากกวา 60 ป

21

7.4

400

100

รวม

จากตาราง 3.4 พบวากลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน สวนใหญมีอายุ 31 - 40 ปจํานวน
150คน คิดเปนรอยละ 38.1 รองลงมาคือ 41 - 50ป จํานวน 130คน คิดเปนรอยละ 31.00 นอย
กวา 30 ป จํานวน 66คน คิดเปนรอยละ 15.7 51 - 60 ปจํานวน 33คน คิดเปนรอยละ 7.9 และ
มากกวา 60 ปจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 7.4 ตามลําดับ
ตาราง 3.3 ความถี่และรอยละของขอมูลทั่วไป จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ

จํานวน

รอยละ

ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

47

11.2

คาขาย/ทําธุรกิจสวนตัว

137

35.5

อาชีพรับจาง/พนักงานบริษัทเอกชน

172

43.3

อาชีพ อื่นๆ

40

10.0

400

100.0

รวม

จากตาราง 3.3 พบวากลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน สวนใหญ มีอาชีพรับจาง/พนักงาน
บริษัทเอกชนจํานวน 172คน คิดเปนรอยละ 43.3 รองลงมา ประกอบอาชีพ คาขาย/ทําธุรกิจ
สวนตัวจํานวน 137คน คิดเปนรอยละ 35.5 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 47คน คิด
เปนรอยละ 11.2 และอาชีพอื่นๆ จํานวน 40คน คิดเปนรอยละ 10.00 ตามลําดับ
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ตารางที่ 3.4 ความถี่ รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได
รายได
นอยกวา 30,000 บาท
30,001-50,000 บาท
50,001-70,000 บาท
70,001-100,000 บาท
มากกวา 100,000 บาท
รวม

จํานวน

รอยละ

30
111
175
68
16
400

7.44
27.91
43.72
17.21
3.72
100.00

จากตารางที่ 3.4 พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน สวนใหญมีรายไดประมาณ
50,001-70,000 บาท คิดเปนรอยละ 43.72 รองลงมาคือประมาณ 30,001-50,000 บาท คิดเปน
รอยละ 27.91 ประมาณ 70,001-100,000 บาท คิดเปนรอยละ 17.21 ประมาณต่ํากวา 30,000
บาท คิดเปนรอยละ 7.44 และมากกวา 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 3.72 ตามลําดับ
ตารางที่ 3.5 ความถี่ รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษาสูงสุด

จํานวน

รอยละ

รวม

90
228
71
11
400

22.33
57.21
15.35
5.12
100.00

อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

จากตารางที่ 3.5 พบวากลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน สวนใหญมีระดับการศึกษาสูงสุด
คือระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 57.21 รองลงมาคือ อนุปริญญาคิดเปนรอยละ 22.33 ระดับ
ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 15.35 และระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 5.12 ตามลําดับ
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สรุปผล ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม
พบวากลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31 - 40 ปมีอาชีพ
รับจาง/พนักงานบริษัทเอกชน สวนใหญ มีรายได 50,001-70,000 บาท และมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มากที่สุด
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลและการพิสูจนสมมุติฐาน
การวิเคราะหและการนําเสนอผลนี้ ผูวิจัย ขอนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
และภาพประกอบคํ า บรรยาย เนื่ อ งจากการวิ จั ย นี้ ใช ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ แบบมี
สมมุติฐาน ซึ่งผูวิจัยไดนําขอคนพบจากการวิจัยซึ่งเปนระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มี
ตอคําถามแตละขอ ที่ถึงความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆซึ่งจะบูรณาการเขาดวยกัน การพิสูจน
สมมุติฐานนี้เปนการยืนยันถึงปจจัยตางๆเหลานั้น ซึ่งเปนสิ่งที่เห็นไดในเชิงประจักษ
ในการทดสอบสมมุติฐาน ผูวิจัยกําหนดวาการจะยอมรับสมมุติฐานในแตละหมวดซึ่งมี
อยู 4 ขอนั้นตองมีคาเฉลี่ยในระดับคะแนนของความคิดเห็นทั้ง 4 ขอ ที่ประกอบกันขึ้นมาเปน
เครื่องมือวัดระดับความสําคัญที่มีตอปจจัยนั้นๆมีคาตั้งแต 3.41-5.00 ซึ่งจะครอบคลุมระดับ
ความคิดเห็น “เห็นดวยมาก”และ “เห็นดวยมากที่สุด” ไวและจะปฏิเสธสมมุติฐานเมื่อคาคะแนน
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยของความคิดเห็นอยูระหวาง 1.00-3.40 ซึ่งครอบคลุมระดับความคิดเห็น
“เห็นดวยปานกลาง” “เห็นดวยนอย”และ “เห็นดวยนอยที่สุด”
โดยใชเกณฑในการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไวดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 แปลความวา มีระดับการเห็นดวยนอยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.81– 2.60 แปลความวา มีระดับการเห็นดวยนอย
คะแนนเฉลี่ย 2.61– 3.40 แปลความวา มีระดับการเห็นดวยปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.41– 4.20 แปลความวา มีระดับการเห็นดวยมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.21– 5.00 แปลความวา มีระดับการเห็นดวยมากที่สุด
ขอบเขตการปฏิเสธสมมุติฐาน ขอบเขตการยอมรับสมมุติฐาน

เห็นดวยนอย
เห็นดวยนอย เ ห็ น ด ว ย ป า น เห็นดวยมาก เ ห็ น ด ว ย ม า ก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1.00
1.80
2.60
3.40
4.20
5.00
ภาพที่ 3.1 เกณฑในการทดสอบสมมุติฐาน
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ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยปรากฏ ดังนี้
ตารางที่ 3.6 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานผลิตภัณฑ
ระดับของความคิดเห็น

ดานผลิตภัณฑ
1. รูปแบบบานทันสมัยสวยงาม มีการออกแบบที่ตรง
ตามความตองการของลูกคา
2. อยูในทําเลที่เหมาะสม ใกลถนนสายหลัก และมี
ทางเขา-ออกสะดวก หลายทางและน้ําไมทวม
3. การจัดประโยชนของพื้นที่ใชสอย มีความเหมาะสม
ตามลักษณะของแบบบานตางๆ ที่เสนอขาย
4. ชื่อเสียงที่ดีของโครงการ ชัยพฤกษ วัชพล บริษัท
แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ภาพรวม

S.D.

การแปรผล อันดับที่

4.24

0.575

มากที่สุด

1

4.05

0.654

มาก

3

3.95

0.847

มาก

4

4.12

0.909

มาก

2

4.09

0.918

มาก

2

จากตารางที่ 3.6 พบว า ระดั บ ในการเห็ น ด ว ยกั บ ป จ จั ย ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ มี ผ ลการ
พิจารณาเปนรายขอดังนี้ รูปแบบบานทันสมัยสวยงาม มีการออกแบบที่ตรงตามความตองการ
ของลูกคา มีระดับในการเห็นดวยมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 อยูในทําเลที่เหมาะสม
ใกลถนนสายหลัก และมีทางเขา-ออกสะดวก หลายทางและน้ําไมทวม มีระดับในการเห็นดวย
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 การจัดประโยชนของพื้นที่ใชสอย มีความเหมาะสม ตาม
ลักษณะของแบบบานตางๆ ที่เสนอขาย มีระดับในการเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากั บ
3.95 และชื่อเสียงที่ดขี องโครงการ ชัยพฤกษ วัชพล บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 สําหรับผลการพิจารณาเปนรายขอ มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.95 –
4.24 เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอยตามเกณฑในการวิเคราะหและแปลผลขอมูลได
ดังนี้
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ระดับการเห็นดวยกับปจจัยที่สงผล อยูในระดับการเห็นดวยมากที่สุด คือรูปแบบบาน
ทันสมัยสวยงาม มีการออกแบบที่ตรงตามความตองการของลูกคา มีระดับในการเห็นดวยมาก
ที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24
ระดับการเห็นดวยกับปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแขงขันที่ อยูในระดับการ
เห็นดวยมาก ไดแก อยูในทําเลที่เหมาะสม ใกลถนนสายหลัก และมีทางเขา-ออกสะดวก หลาย
ทางและน้ําไมทวม (X = 4.05) ชองทางการจัดจําหนาย เชน สํานักงานขาย การออกสินคา การ
ขายผานตัวแทน (X = 3.95) ชื่อเสียงที่ดีของโครงการ ชัยพฤกษ วัชพล บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน) (X = 4.12)
ระดับการเห็นดวยกับปจจัยที่สงผล อยูในระดับการเห็นดวยปานกลาง นอย และนอย
ที่สุด ผลของการวิจัยไมพบรายการใดที่อยูในเกณฑคะแนนเฉลี่ยในระดับนี้
จากขอมูลทั้งใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยกับปจจัยทางดานผลิตภัณฑ จาก
การคนพบดังกลาวจึงพอสรุป และสามารถนําไปสูขอสรุปการยอมรับสมมุติฐานขอนี้ได

ภาพที่ 3.2 คาเฉลี่ยความคิดเห็นของปจจัยดานผลิตภัณฑ
จากภาพที่ 3.2 พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ที่สงผล
เรียงตามลําดับ คือ
1. รูปแบบบานทันสมัยสวยงาม มีการออกแบบทีต่ รงตามความตองการของลูกคา
2. ชื่อเสียงที่ดีของโครงการ ชัยพฤกษ วัชพล บริษทั แลนด แอนด เฮาส จํากัด
(มหาชน)
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3. อยูในทําเลที่เหมาะสม ใกลถนนสายหลัก และมีทางเขา-ออกสะดวก หลายทางและ
น้ําไมทวม
4. การจัดประโยชนของพื้นที่ใชสอย มีความเหมาะสม ตามลักษณะของแบบบานตางๆ
ที่เสนอขาย
ตารางที่ 3.7 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานราคา
ระดับความคิดเห็น

ดานราคา

S.D. การแปรผล อันดับที่

5. ราคาขายและเงื่อนไขการชําระเงินของบานพรอม
ที่ดิน มีความคุมคา เหมาะสม ถูกกวา คูแ ขงขัน ที่
อยูในพื้นที่ใกลเคียงกัน

4.11

0.622

มาก

3

6. จํานวนเงินจองและการผอนชําระรายเดือนที่
เหมาะสม จูงใจในการซื้อ

4.15

0.705

มาก

2

7. มีสวนลดราคาขาย และของแจก ของแถม เปน
จํานวนมาก

4.07

0.624

มาก

4

8. มีการจัดสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่หลากหลาย
และอัตราดอกเบี้ยต่ํา

4.17

0.585

มาก

1

ภาพรวม

4.12

0.634

มาก

1

จากตารางที่ 3.7 พบวา ระดับในการเห็นกับปจจัยดานราคามีผลการพิจารณาเปนราย
ขอดังนี้ ราคาขายและเงื่อนไขการชําระเงินของบานพรอมที่ดิน มีความคุมคา เหมาะสม ถูกกวา
คูแขงขัน ที่อยูในพื้นที่ใกลเคียงกัน มีระดับในการเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11
จํานวนเงินจองและการผอนชําระรายเดือนที่เหมาะสม จูงใจในการซื้อโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.15 มีระดับในการเห็นดวยมาก มีสวนลดราคาขาย และของแจก ของแถม เปนจํานวนมาก
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 และ มีการจัดสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่หลากหลายและอัตรา
ดอกเบี้ยต่ํา มีระดับในการเห็นดวยมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 สําหรับผลการพิจารณา

97
เปนรายขอ มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.07 – 4.17 เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอยตาม
เกณฑในการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไดดังนี้
ระดับการเห็นดวยกับปจจัยสงผลอยูในระดับการเห็นดวยมากที่สุด ผลของการวิจัยไม
พบรายการใดที่อยูในเกณฑคะแนนเฉลี่ยในระดับนี้
ระดับการเห็นดวยกับปจจัยสงผล อยูในระดับการเห็นดวยมาก ราคาขายและเงื่อนไข
การชํ า ระเงิ น ของบ า นพร อ มที่ ดิ น มี ค วามคุ ม ค า เหมาะสม ถู ก กว า คู แ ข ง ขั น ที่ อ ยู ใ นพื้ น ที่
ใกลเคียงกัน (X = 4.11) จํานวนเงินจองและการผอนชําระรายเดือนที่เหมาะสม จูงใจในการซื้อ
(X = 4.15) มีสวนลดราคาขาย และของแจก ของแถม เปนจํานวนมาก (X = 4.07) และมีการจัด
สินเชื่อจากสถาบันการเงินที่หลากหลายและอัตราดอกเบี้ยต่ํา มีระดับในการเห็นดวยมากที่สุด
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17
ระดับการเห็นดวยกับปจจัยสงผลอยูในระดับการเห็นดวย ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
ผลของการวิจัยไมพบรายการใดที่อยูในเกณฑคะแนนเฉลี่ยในระดับนี้

ภาพที่ 3.3 คาเฉลี่ยความคิดเห็นปจจัยของดานราคา
จากภาพที่ 3.3 พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาเรียงตามลําดับ
คือ
1. มีการจัดสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่หลากหลายและอัตราดอกเบี้ยต่าํ
2. จํานวนเงินจองและการผอนชําระรายเดือนที่เหมาะสม จูงใจในการซื้อ
3. ราคาขายและเงื่อนไขการชําระเงินของบานพรอมที่ดิน มีความคุมคา เหมาะสม ถูก
กวา คูแขงขัน ที่อยูในพื้นทีใ่ กลเคียงกัน
4. มีสวนลดราคาขาย และของแจก ของแถม เปนจํานวนมาก
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จากขอมูลทั้งหมดใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยกับปจจัยจากดานราคา จากอ
คนพบดังกลาวจึงนําไปสูขอสรุปการยอมรับสมมุติฐานในขอนี้
ตารางที่ 3.8 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานการสงเสริมการตลาด
ระดับความคิดเห็น

ดานการสงเสริมการตลาด

S.D. การแปรผล อันดับที่

9. โครงการมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เชน
สระวายน้ํา คลับเฮาส ระบบรักษาความ
ปลอดภัย สวนสาธารณะทีส่ วยงาม

3.83

1.029

มาก

2

10. การโฆษณา ประชาสัมพันธ ผาน สื่อโทรทัศน
วิทยุ คัทเอาท บิลบอรด โบชัวร และไดเร็กเมลล

3.79

0.898

มาก

3

11. มีการรับประกันหลังการขาย เชนการดูแล
ซอมแซมบาน ตอไปอีกไมนอยกวา 1 ป

3.84

0.935

มาก

1

12. มีบานตัวอยางและบานสรางเสร็จพรอมอยูได
ทันที

3.67

0.970

มาก

4

3.78

0.958

มาก

6

ภาพรวม

จากตารางที่ 3.8 พบวา ระดับในการเห็นดวยกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดสงผล
มีผลการพิจารณาเปนรายขอดังนี้ โครงการมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เชนสระวายน้ํา
คลับเฮาส ระบบรักษาความปลอดภัย สวนสาธารณะที่สวยงามมีระดับในการเห็นดวยมาก โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 การโฆษณา ประชาสัมพันธ ผาน สื่อโทรทัศน วิทยุ คัทเอาท บิลบอรด
โบชัวร และไดเร็กเมลลมีระดับในการเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 มีการรับประกัน
หลังการขาย เชนการดูแล ซอมแซมบาน ตอไปอีกไมนอยกวา 1 ปมีระดับในการเห็นดวยมาก
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 และ มีบานตัวอยางและบานสรางเสร็จพรอมอยูไดทันที มีระดับใน
การเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 สําหรับผลการพิจารณาเปนรายขอ มีคาเฉลี่ยอยู
ระหวาง 3.64 –3.84 เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอยตามเกณฑในการวิเคราะหและ
แปลผลขอมูลไดดังนี้
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ระดับการเห็นดวยกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่สงผลตออยูในระดับการเห็น
ดวยมากที่สุด ผลของการวิจัยไมพบรายการใดที่อยูในเกณฑคะแนนเฉลี่ยในระดับนี้
ระดับการเห็นดวยกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่สงผล อยูในระดับการเห็นดวย
มาก ไดแก โครงการมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เชนสระวายน้ํา คลับเฮาส ระบบรักษา
ความปลอดภัย สวนสาธารณะที่สวยงาม(X = 3.83) การโฆษณา ประชาสัมพันธ ผาน สื่อ
โทรทัศน วิทยุ คัทเอาท บิลบอรด โบชัวร และไดเร็กเมลล (X = 3.79) มีการรับประกันหลังการ
ขาย เชนการดูแล ซอมแซมบาน ตอไปอีกไมนอยกวา 1 ป(X = 3.84) มีบานตัวอยางและบาน
สรางเสร็จพรอมอยูไดทันที (X = 3.67)
ระดับการเห็นดวยกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่สงผลอยูในระดับการเห็นดวย
นอย และนอยที่สุด ผลของการวิจัยไมพบรายการใดที่อยูในเกณฑคะแนนเฉลี่ยในระดับนี้

ภาพที่ 3.4 คาเฉลี่ยความคิดเห็นกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
จากภาพที่ 3.4 พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
และวิเคราะหขอมูลเรียงตามลําดับ คือ
1. มีการรับประกันหลังการขาย เชนการดูแล ซอมแซมบาน ตอไปอีกไมนอยกวา 1 ป
2. โครงการมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เชนสระวายน้ํา คลับเฮาส ระบบรักษา
ความปลอดภัย สวนสาธารณะที่สวยงาม
3. การโฆษณา ประชาสัมพันธ ผาน สื่อโทรทัศน วิทยุ คัทเอาท บิลบอรด โบชัวร และ
ไดเร็กเมลล
4. มีบานตัวอยางและบานสรางเสร็จพรอมอยูไดทันที

100
จากขอมูลทั้งหมดใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยกับปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดจากขอคนพบดังกลาวจึงนําไปสูขอสรุปการยอมรับสมมุติฐานในขอนี้
ตารางที่ 3.9 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานการชองทางการจัดจําหนาย
ระดับความคิดเห็น

การชองทางการจัดจําหนาย

S.D.

การแปรผล อันดับที่

13. ที่ตั้งของสํานักงานขาย สะดวกในการ
เดินทางติดตอ สถานที่จอดรถสะดวก มี
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย

4.08

0.538

มาก

2

14. โครงการมีเว็บไซดที่มีรายละเอียดของขอมูล
ครบถวน ดึงดูดความสนใจได

4.12

0.516

มาก

1

15. การเปดขายโครงการ ตามงานมหกรรมบาน
จัดสรร ที่จัดโดย ภาครัฐ หรือเอกชน

4.01

0.566

มาก

3

16. เปดสํานักงานขายตามศูนยการคาเพื่อความ
สะดวกสําหรับลูกคา

3.93

0.408

มาก

4

ภาพรวม

4.03

0.507

มาก

3

จากตารางที่ 3.9 พบว า ระดั บ ในการเห็ น ด ว ยกั บ ป จ จั ย ด า นการช อ งทางการจั ด
จําหนายมีผลการพิจารณาเปนรายขอดังนี้ ที่ตั้งของสํานักงานขาย สะดวกในการเดินทางติดตอ
สถานที่จอดรถสะดวก มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย มีระดับในการเห็นดวยมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.08 โครงการมีเว็บไซดที่มีรายละเอียดของขอมูลครบถวน ดึงดูดความสนใจ
ไดมีระดับในการเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 การเปดขายโครงการ ตามงาน
มหกรรมบานจัดสรร ที่จัดโดย ภาครัฐ หรือเอกชน มีระดับในการเห็นดวยมากที่ สุด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 และเปดสํานักงานขายตามศูนยการคาเพื่อความสะดวกสําหรับลูกคา มี
ระดับในการเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 สําหรับผลการพิจารณาเปนรายขอ มี
คาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.93 – 4.12 เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอยตามเกณฑในการ
วิเคราะหและแปลผลขอมูลไดดังนี้
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ระดับการเห็นดวยกับปจจัย ดานการชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับการเห็นดวย
มากที่สุด ผลของการวิจัยไมพบรายการใดที่อยูในเกณฑคะแนนเฉลี่ยในระดับนี้
ระดับการเห็น อยูในระดับการเห็นดวยมาก ไดแก ที่ตั้งของสํานักงานขาย สะดวกใน
การเดินทางติดตอ สถานที่จอดรถสะดวก มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย(X = 4.08) โครงการ
มีเว็บไซดที่มีรายละเอียดของขอมูลครบถวน ดึงดูดความสนใจได (X = 4.12) การเปดขาย
โครงการ ตามงานมหกรรมบานจัดสรร ที่จัดโดย ภาครัฐ หรือเอกชน(X = 4.01) และ เปด
สํานักงานขายตามศูนยการคาเพื่อความสะดวกสําหรับลูกคามีระดับในการเห็นดวยมากโดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ4.01
ระดับการเห็นดวยกับปจจัย ดานชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับการเห็นดวย ปาน
กลาง นอย และนอยที่สุด ผลของการวิจัยไมพบรายการใดที่อยูในเกณฑคะแนนเฉลี่ยในระดับนี้

ภาพที่ 3.5 คาเฉลี่ยความคิดเห็นกับปจจัย ดานการชองทางการจัดจําหนาย
จากภาพที่ 3.5 พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานการชองทางการจัด
จําหนาย เรียงตามลําดับ คือ
1. ที่ตั้ ง ของสํ านั ก งานขาย สะดวกในการเดิน ทางติ ด ต อ สถานที่ จอดรถสะดวก มี
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
2. โครงการมีเว็บไซดที่มีรายละเอียดของขอมูลครบถวน ดึงดูดความสนใจได
3. การเปดขายโครงการ ตามงานมหกรรมบานจัดสรร ที่จัดโดย ภาครัฐ หรือเอกชน
4. เปดสํานักงานขายตามศูนยการคาเพื่อความสะดวกสําหรับลูกคา
จากข อ มู ล ทั้ ง หมดให เ ห็ น ว า กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ เ ห็ น ด ว ยกั บ ป จ จั ย ด า นการช อ ง
ทางการจัดจําหนาย จากขอคนพบดังกลาวจึงนําไปสูขอสรุปการยอมรับสมมุติฐานในขอนี้
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ตารางที่ 3.10 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปจจัยดานวิจัย พัฒนาและสราง
นวัตกรรม
ระดับความคิดเห็น

ดานวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรม

S.D. การแปรผล อันดับที่

17. นวัตกรรมของสถาปตยกรรมของอาคาร สิ่งอํานวย
ความสะดวก ความปลอดภัย ที่เพิ่มขึ้นนําเสนอสิ่งใหมๆ
ที่ลูกคาตองการ

3.99

0.576

มาก

1

18. การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการกอสราง การสื่อสาร
เพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ที่มากขึน้

3.84

0.613

มาก

4

19. นวัตกรรมทางดานการบริหารจัดการแนวใหม วาง
ระบบงาน ขั้นตอนการทํางาน การประสานงาน ใหมี
ประสิทธิภาพ มากที่สุด

3.86

0.535

มาก

3

20. การเพิ่มการลงทุนดานวิจัย พัฒนา ที่สามารถสราง
สินคาและบริการ ที่ตรงตามความตองการของลูกคา ใน
อนาคต

3.98

0.624

มาก

2

ภาพรวม

3.92

0.587

มาก

4

จากตารางที่ 3.10 พบวา ระดับในการเห็นดวยกับปจจัยดานวิจัย พัฒนาและสราง
นวัตกรรม มีผลการพิจารณาเปนรายขอดังนี้ นวัตกรรมของสถาปตยกรรมของอาคาร สิ่งอํานวย
ความสะดวก ความปลอดภัย ที่เพิ่มขึ้นนําเสนอสิ่งใหมๆที่ลูกคาตองการมีระดับในการเห็นดวย
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการกอสราง การสื่อสาร เพื่อ
เพิ่มความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ที่มากขึ้นมีระดับในการเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.84 นวัตกรรมทางดานการบริหารจัดการแนวใหม วางระบบงาน ขั้นตอนการทํางาน
การประสานงาน ใหมีประสิทธิภาพ มากที่สุดมีระดับในการเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.86 และ การเพิ่มการลงทุนดานวิจัย พัฒนา ที่สามารถสรางสินคาและบริการ ที่ตรงตามความ
ตองการของลูกคา ในอนาคต มีระดับในการเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 สําหรับ
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ผลการพิจารณาเปนรายขอ มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.84-3.99 เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมาก
ไปนอยตามเกณฑในการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไดดังนี้
ระดับการเห็นดวยกับปจจัย ดานวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรม อยูในระดับการเห็น
ดวยมากที่สุด ผลของการวิจัยไมพบรายการใดที่อยูในเกณฑคะแนนเฉลี่ยในระดับนี้
ระดับการเห็นดวยกับปจจัยดานวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรม อยูในระดับการเห็นดวย
มาก ไดแกนวัตกรรมของสถาปตยกรรมของอาคาร สิ่งอํานวยความสะดวก ความปลอดภัย ที่
เพิ่มขึ้นนําเสนอสิ่งใหมๆที่ลูกคาตองการมีระดับในการเห็นดวยมาก (X = 3.99) การใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการกอสราง การสื่อสาร เพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ที่มากขึ้น (X = 3.84) นวัตกรรมทางดานการบริหารจัดการแนวใหม วางระบบงาน ขั้นตอนการ
ทํางาน การประสานงาน ใหมีประสิทธิภาพ มากที่สุด (X = 3.86) และการเพิ่มการลงทุนดาน
วิจัย พัฒนา ที่สามารถสรางสินคาและบริการ ที่ตรงตามความตองการของลูกคา ในอนาคต (X
= 3.98)
ระดับการเห็นดวยกับปจจัยดานวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรม อยูในระดับการเห็นดวย
นอย และนอยที่สุด ผลของการวิจัยไมพบรายการใดที่อยูในเกณฑคะแนนเฉลี่ยในระดับนี้

ภาพที่ 3.6 คาเฉลี่ยความคิดเห็นดวยกับปจจัยดานวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรม
จากภาพที่ 3.6 พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานวิจัย พัฒนาและ
สรางนวัตกรรม เรียงตามลําดับ คือ
1. นวัตกรรมของสถาปตยกรรมของอาคาร สิ่งอํานวยความสะดวก ความปลอดภัย
ที่เพิ่มขึ้นนําเสนอสิ่งใหมๆที่ลูกคาตองการ
2. การเพิ่มการลงทุนดานวิจัย พัฒนา ที่สามารถสรางสินคาและบริการ ที่ตรงตาม
ความตองการของลูกคา ในอนาคต
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3. นวัตกรรมทางดานการบริหารจัดการแนวใหม วางระบบงาน ขั้นตอนการทํางาน
การประสานงาน ใหมีประสิทธิภาพ มากที่สุด
4. การใช เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ในการก อ สร า ง การสื่ อ สาร เพื่ อ เพิ่ ม ความมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ที่มากขึ้น
จากข อ มู ล ทั้ ง หมดให เ ห็ น ว า กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ เ ห็ น ด ว ยกั บ ป จ จั ย ด า นด า นวิ จั ย
พัฒนาและสรางนวัตกรรม จากขอคนพบดังกลาวจึงนําไปสูขอสรุปการยอมรับสมมุติฐานในขอนี้
ตารางที่ 3.11 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานการควบคุมคุณภาพ
ระดับความคิดเห็น

ดานการควบคุมคุณภาพ
21. การควบคุมคุณภาพในการขายและบริการหลังการ
ขาย ตั้งแตขั้นเริ่มตนปฏิสัมพันธกับลูกคา การดูแล
ลูกคาหลังการขายหรือแมแตสงมอบไปแลวก็ตาม

S.D.

การแปรผล อันดับที่

3.94

0.931

มาก

การติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ หรือทรัพยสวนกลาง เชน สวน
สโมสร ถนน ประตูทางเขาโครงการ รั้วรอบโครงการ เปนตน

4.08

0.894

มาก

1

23. การควบคุมผลกระทบตอสิง่ แวดลอมและชุมชน ไมวา
จะเปนเสียง ฝุน กลิ่น ขยะมูลฝอย หรือความ
เดือดรอนที่อาจเกิดขึ้นทั้งในขณะทําการกอสรางหรือ
สงมอบโครงการแลว

3.79

1.023

มาก

4

24. การควบคุมคุณภาพ โดยใชระบบที่มีมาตรฐานระดับ
โลก เชนการใชระบบคุณภาพ ISO TQM BSC เปน
ตน

3.91

0.965

มาก

3

ภาพรวม

3.93

0.953

มาก

7

2

22. การควบคุมคุณภาพในงานกอสรางทั้งโครงการ ตัวอาคารทั้ง

105
จากตารางที่ 3.11 พบวา ปจจัยดานการควบคุมคุณภาพ ที่มีผลการพิจารณาเปนราย
ขอดังนี้ การควบคุมคุณภาพในการขายและบริการหลังการขาย ตั้งแตขั้นเริ่มตนปฏิสัมพันธกับ
ลูกคา การดูแลลูกคาหลังการขายหรือแมแตสงมอบไปแลวก็ตาม มีระดับในการเห็นดวยมาก
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 การควบคุมคุณภาพในงานกอสรางทั้งโครงการ ตัวอาคารทั้ง การ
ติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ หรือทรัพยสวนกลาง เชน สวน สโมสร ถนน ประตูทางเขาโครงการ รั้วรอบ
โครงการ เปนตนมีระดับในการเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 การควบคุมผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมและชุมชน ไมวาจะเปนเสียง ฝุน กลิ่น ขยะมูลฝอย หรือความเดือดรอนที่อาจ
เกิดขึ้นทั้งในขณะทําการกอสรางหรือสงมอบโครงการแลวมีระดับในการเห็นดวยมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.79 และการควบคุมคุณภาพ โดยใชระบบที่มีมาตรฐานระดับโลก เชนการใช
ระบบคุณภาพ ISO TQM BSC เปนตน มีระดับในการเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91
สําหรับผลการพิจารณาเปนรายขอ มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.79–4.08 เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย
จากมากไปนอยตามเกณฑในการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไดดังนี้
ระดับการเห็นดวยกับปจจัยสงผลตออยูในระดับการเห็นดวยมากที่สุด ผลของการวิจัย
ไมพบรายการใดที่อยูในเกณฑคะแนนเฉลี่ยในระดับนี้
ระดับการเห็นดวยกับปจจัยดานการควบคุมคุณภาพอยูในระดับการเห็นดวยมาก ไดแก
การควบคุมคุณภาพในการขายและบริการหลังการขาย ตั้งแตขั้นเริ่มตนปฏิสัมพันธกับลูกคา
การดูแลลูกคาหลังการขายหรือแมแตสงมอบไปแลวก็ตาม (X = 3.94) การควบคุมคุณภาพใน
งานกอสรางทั้งโครงการ ตัวอาคารทั้ง การติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ หรือทรัพยสวนกลาง เชน สวน
สโมสร ถนน ประตูทางเขาโครงการ รั้วรอบโครงการ เปนตน(X = 4.08) การควบคุมผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมและชุมชน ไมวาจะเปนเสียง ฝุน กลิ่น ขยะมูลฝอย หรือความเดือดรอนที่อาจ
เกิดขึ้นทั้งในขณะทําการกอสรางหรือสงมอบโครงการแลว (X = 3.79) การควบคุมคุณภาพ โดย
ใชระบบที่มีมาตรฐานระดับโลก เชนการใชระบบคุณภาพ ISO TQM BSC เปนตน (X = 3.91)
ระดับการเห็นดวยกับปจจัยดานการควบคุมคุณภาพอยูในระดับการเห็นดวยนอย และ
นอยที่สุด ผลของการวิจัยไมพบรายการใดที่อยูในเกณฑคะแนนเฉลี่ยในระดับนี้
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ภาพที่ 3.7 คาเฉลี่ยความคิดเห็นกับปจจัยดานการควบคุมคุณภาพ
จากภาพที่ 3.7 พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยเรียงตามลําดับปจจัยดาน
การควบคุมคุณภาพ คือ
1. การควบคุ ม คุ ณ ภาพในงานก อ สร า งทั้ ง โครงการ ตั ว อาคารทั้ ง การติ ด ตั้ ง วั ส ดุ อุปกรณ หรือทรัพยสวนกลาง เชน สวน สโมสร ถนน ประตูทางเขาโครงการ รั้ว
รอบโครงการ เปนตน
2. การควบคุมคุณภาพในการขายและบริการหลังการขาย ตั้งแตขั้นเริ่มตนปฏิสัมพันธ
กับลูกคา การดูแลลูกคาหลังการขายหรือแมแตสงมอบไปแลวก็ตาม
3. การควบคุมคุณภาพ โดยใชระบบที่มีมาตรฐานระดับโลก เชนการใชระบบคุณภาพ
ISO TQM BSC เปนตน
4. การควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน ไมวาจะเปนเสียง ฝุน กลิ่น ขยะมูล
ฝอย หรื อ ความเดื อ ดร อ นที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในขณะทํ า การก อ สร า งหรื อ ส ง มอบ
โครงการแลว
จากข อมู ล ทั้งหมดใหเ ห็นวากลุมตัวอยางสว นใหญ เ ห็ นด ว ยกับ ปจจัยปจจัยดานการ
ควบคุมคุณภาพจากขอคนพบดังกลาวจึงนําไปสูขอสรุปการยอมรับสมมุติฐานในขอนี้
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ตารางที่ 3.12 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบน ดานการแขงขันในอุตสาหกรรม
ระดับความคิดเห็น

ดานการแขงขันในอุตสาหกรรม

S.D. การแปรผล อันดับที่
25. การสนับสนุนจากลูกคา มีฐานลูกคาเกาทีเ่ ปน
ลูกคาชั้นดีเปนจํานวนมาก และแนะนําลูกคาใหม
มาใหตลอดเวลา

4.09

0.635

มาก

1

26. การสนับสนุนจากผูรับเหมากอสราง ผูจัดสงวัสดุ
ผูจําหนายใหเชาวัสดุ-อุปกรณ โดยการมาชวย
สรางผลงานของบริษัทใหมคี ุณภาพ และตรง
ตามที่ลูกคาตองการ

3.97

0.667

มาก

3

27. ปญหา-อุปสรรค จาก คูแขงในอุตสาหกรรม ที่ทํา
โครงการเหมือนหรือคลายกันกับบริษัทและอยูใน
ทําเลทีใ่ กลกัน

4.07

0.615

มาก

2

28. ปญหา-อุปสรรค จาก สินคาทดแทนที่ทําใหลูกคา
ใหความสนใจและอาจพิจารณาเปนตัวเลือก
ทดแทนโครงการของบริษทั

3.87

0.711

มาก

4

ภาพรวม

4.00

0.96

มาก

5

จากตารางที่ 3.12 พบวาระดับในการเห็นดวยกับปจจัยดานการแขงขันในอุตสาหกรรม
มีผลการพิจารณาเปนรายขอดังนี้ การสนับสนุนจากลูกคา มีฐานลูกคาเกาที่เปนลูกคาชั้นดีเปน
จํานวนมาก และแนะนําลูกคาใหมมาใหตลอดเวลา มีระดับในการเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.09 การสนับสนุนจากผูรับเหมากอสราง ผูจัดสงวัสดุ ผูจําหนายใหเชาวัสดุ-อุปกรณ
โดยการมาชวยสรางผลงานของบริษัทใหมีคุณภาพ และตรงตามที่ลูกคาตองการ มีระดับในการ
เห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 ปญหา-อุปสรรค จาก คูแขงในอุตสาหกรรม ที่ทํา
โครงการเหมือนหรือคลายกันกับบริษัทและอยูในทําเลที่ใกลกัน มีระดับในการเห็นดวยมาก โดย
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มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 ปญหา-อุปสรรค จาก สินคาทดแทนที่ทําใหลูกคาใหความสนใจและอาจ
พิจารณาเปนตัวเลือกทดแทนโครงการของบริษัท มีระดับในการเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เท า กั บ 3.87 สํ า หรั บ ผลการพิ จ ารณาเป น รายข อ มี ค า เฉลี่ ย อยู ร ะหว า ง 3.87 –4.09
เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอยตามเกณฑในการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไดดังนี้
ระดับการเห็นดวยกับปจจัยดานอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและสนับสนุน อยูในระดับการ
เห็นดวยมากที่สุด ผลของการวิจัยไมพบรายการใดที่อยูในเกณฑคะแนนเฉลี่ยในระดับนี้
ระดับการเห็นดวยกับปจจัย ในดานการแขงขันในอุตสาหกรรม อยูในระดับการเห็นดวย
มาก ได แก การสนับ สนุนจากลูกคา มีฐานลูกคาเกาที่เ ปนลูกคาชั้นดีเ ป นจํานวนมาก และ
แนะนําลูกคาใหมมาใหตลอดเวลา(X = 4.09) การสนับสนุนจากผูรับเหมากอสราง ผูจัดสงวัสดุ ผู
จําหนายใหเชาวัสดุ-อุปกรณ โดยการมาชวยสรางผลงานของบริษัทใหมีคุณภาพ และตรงตามที่
ลูกคาตองการ (X = 3.97) ปญหา-อุปสรรค จาก คูแขงในอุตสาหกรรม ที่ทําโครงการเหมือนหรือ
คลายกันกับบริษัทและอยูในทําเลที่ใกลกัน(X = 4.07) ปญหา-อุปสรรค จาก สินคาทดแทนที่ทํา
ใหลูกคาใหความสนใจและอาจพิจารณาเปนตัวเลือกทดแทนโครงการของบริษัท(X = 3.87)
ระดับการเห็นดวยกับปจจัย การแขงขันในอุตสาหกรรม อยูในระดับการเห็นดวยนอย
และนอยที่สุด ผลของการวิจัยไมพบรายการใดที่อยูในเกณฑคะแนนเฉลี่ยในระดับนี้

ภาพที่ 3.8 คาเฉลี่ยความคิดเห็นกับปจจัยดานการแขงขันในอุตสาหกรรม
จากภาพที่ 3.8 พบว า กลุ ม ตั ว อย า งให ค วามสํ า คั ญ กั บ ป จ จั ย ด า นการแข ง ขั น ใน
อุตสาหกรรม เรียงตามลําดับ คือ
1. การสนับสนุนจากลูกคา มีฐานลูกคาเกาทีเ่ ปนลูกคาชั้นดีเปนจํานวนมาก และ
แนะนําลูกคาใหมมาใหตลอดเวลา
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2. ปญหา-อุปสรรค จาก คูแขงในอุตสาหกรรม ที่ทําโครงการเหมือนหรือคลายกันกับ
บริษัทและอยูในทําเลที่ใกลกัน
3. การสนับสนุนจากผูรับเหมากอสราง ผูจัดสงวัสดุ ผูจําหนายใหเชาวัสดุ-อุปกรณ
โดยการมาชวยสรางผลงานของบริษัทใหมีคุณภาพ และตรงตามที่ลูกคาตองการ
4. ปญหา-อุปสรรค จาก สินคาทดแทนที่ทําใหลูกคาใหความสนใจและอาจพิจารณา
เปนตัวเลือกทดแทนโครงการของบริษัท
จากข อมูล ทั้งหมดใหเ ห็นว ากลุ มตัวอย างสว นใหญ เ ห็นดว ยกับ ปจจัยป จจั ยด านการ
แขงขันในอุตสาหกรรมจากขอคนพบดังกลาวจึงนําไปสูขอสรุปการยอมรับสมมุติฐานในขอนี้
ตารางที่ 3.13 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและสนับสนุน
ระดับความคิดเห็น

ดานอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและสนับสนุน

S.D. การแปรผล อันดับที่

29. การสนับสนุนจาก สถาบันการเงิน เพื่อใชในการ
ดําเนินการของบริษัท รวมทั้งการหาแหลงเงินกู
ใหกับลูกคาทีซ่ ื้อทรัพยสินของบริษัท

3.83

0.657

มาก

1

30. การสนับสนุนจาก ผูรับเหมา ผูจําหนายวัสดุอุปกรณ บริษัทโฆษณา ประชาสัมพันธ ขนสง
ประกันภัย บริษัทที่ปรึกษาบัญชี และ กฎหมาย
เปนตน

3.69

0.684

มาก

2

31. การสนับสนุน จาก สมาคมอสังหาริมทรัพย
สมาคมอาคารชุด สมาคมบานจัดสรร สมาคม
สถาปนิกสยาม วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย

3.67

0.635

มาก

3

32. การสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิค
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ กรมแรงงาน ฯลฯ

3.59

0.641

มาก

4

ภาพรวม

3.69

0.654

มาก

8
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จากตารางที่ 3.13 พบวา ระดับในการเห็นดวยกับปจจัยดานอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
และสนับสนุน มีผลการพิจารณาเปนรายขอดังนี้การสนับสนุนจาก สถาบันการเงิน เพื่อใชในการ
ดําเนินการของบริษัท รวมทั้งการหาแหลงเงินกูใหกับลูกคาที่ซื้อทรัพยสินของบริษัทมีระดับใน
การเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 การสนับสนุนจาก ผูรับเหมา ผูจําหนายวัสดุอุปกรณ บริษัทโฆษณา ประชาสัมพันธ ขนสง ประกันภัย บริษัทที่ปรึกษาบัญชี และ กฎหมาย
เปนตนมีระดับในการเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 การสนับสนุน จาก สมาคม
อสังหาริมทรัพย สมาคมอาคารชุด สมาคมบานจัดสรร สมาคมสถาปนิกสยาม วิศวกรรมสถาน
แหงประเทศไทย มีระดับในการเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 และการสนับสนุน
จาก มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิค หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ กรมแรงงาน ฯลฯ มีระดับใน
การเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 สําหรับผลการพิจารณาเปนรายขอ มีคาเฉลี่ยอยู
ระหวาง 3.59–3.83 เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอยตามเกณฑในการวิเคราะหและแปล
ผลขอมูลไดดังนี้
ระดับการเห็นดวยกับปจจัยดานอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและสนับสนุนอยูในระดับการ
เห็นดวยมากที่สุด ผลของการวิจัยไมพบรายการใดที่อยูในเกณฑคะแนนเฉลี่ยในระดับนี้
ระดับการเห็นดวยกับปจจัยดานอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและสนับสนุนอยูในระดับการ
เห็นดวยนอย และนอยที่สุด ผลของการวิจัยไมพบรายการใดที่อยูในเกณฑคะแนนเฉลี่ยใน
ระดับนี้

ภาพที่ 3.9 คาเฉลี่ยความคิดเห็นกับปจจัยสงผลตอความสามารถในการแขงขัน ดาน
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและสนับสนุน
จากภาพที่ 3.9 พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
และสนับสนุนเรียงตามลําดับ คือ
1. การสนับสนุนจาก สถาบันการเงิน เพื่อใชในการดําเนินการของบริษทั รวมทั้งการ
หาแหลงเงินกูใหกับลูกคาทีซ่ ื้อทรัพยสนิ ของบริษัท

111
2. การสนับสนุนจาก ผูรับเหมา ผูจําหนายวัสดุ-อุปกรณ บริษัทโฆษณา
ประชาสัมพันธ ขนสง ประกันภัย บริษัทที่ปรึกษาบัญชี และ กฎหมาย เปนตน
3. การสนับสนุน จาก สมาคมอสังหาริมทรัพย สมาคมอาคารชุด สมาคมบานจัดสรร
สมาคมสถาปนิกสยาม วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
4. การสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิค หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ กรม
แรงงาน ฯลฯ
จากขอมูลทั้งหมดใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยกับปจจัยดานอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนจากขอคนพบดังกลาวจึงนําไปสูขอสรุปการยอมรับสมมุติฐานในขอนี้
ตารางที่ 3.14 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล
ระดับความคิดเห็น

ดานนโยบายของรัฐบาล

S.D. การแปรผล อันดับที่

33. นโยบายเรื่อง มาตรการ ลดคาธรรมเนียม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ คาอากร ในการโอนทรัพยสิน ระหวางบริษัทกับ
ลูกคา

3.81

0.653

มาก

1

34. นโยบายเรื่อง มาตรการควบคุมราคาวัสดุกอสราง
คาแรงงานขั้นต่ํา อัตราดอกเบี้ยเงินกู และอัตราเงินเฟอ

3.74

0.655

มาก

2

35. นโยบายเรื่อง มาตรการชวยเหลือผูมีรายไดนอยเชน
โครงการบานเอื้ออาทร หรือชวยเหลือขาราชการเชน
กองทุน กบข . เปนตน

3.40

0.585

มาก

4

36. นโยบายการถือครองสิทธิของชาวตางชาติแรงงานตาง
ดาว อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เปนตน

3.64

0.657

มาก

3

3.64

0.634

มาก

9

ภาพรวม
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จากตารางที่ 3.14 พบวา ระดับในการเห็นดวยกับปจจัยสงผลตอความสามารถในการ
แขงขันดานนโยบายของรัฐบาล มีผลการพิจารณาเปนรายขอดังนี้ นโยบายเรื่อง มาตรการ ลด
คาธรรมเนียม ภาษีธุรกิจเฉพาะ คาอากร ในการโอนทรัพยสิน ระหวางบริษัทกับลูกคา มีระดับ
ในการเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 นโยบายเรื่อง มาตรการควบคุมราคาวัสดุ
กอสราง คาแรงงานขั้นต่ํา อัตราดอกเบี้ยเงินกู และอัตราเงินเฟอมีระดับในการเห็นดวยมาก โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 มาตรการอื่นๆเชนการเลือกถือครองสิทธิของชาวตางชาติ แรงงานตาง
ดาว อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เปนตน มีระดับในการเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.40 และนโยบายเรื่อง มาตรการชวยเหลือผูมีรายไดนอยเชนโครงการบานเอื้ออาทร
หรือชวยเหลือขาราชการเชน กองทุน กบข. เปนตน มีระดับในการเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.64 สําหรับผลการพิจารณาเปนรายขอ มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.40-3.81 เรียงลําดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอยตามเกณฑในการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไดดังนี้
ระดับการเห็นดวยกับปจจัยดานนโยบายของรัฐบาล อยูในระดับการเห็นดวยมากที่สุด
ผลของการวิจัยไมพบรายการใดที่อยูในเกณฑคะแนนเฉลี่ยในระดับนี้
ระดับการเห็นดวยกับปจจัยดานนโยบายของรัฐบาล อยูในระดับการเห็นดวยมาก ไดแก
นโยบายเรื่อง มาตรการ ลดคาธรรมเนียม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ คาอากร ในการโอนทรั พย สิน
ระหวางบริษัทกับลูกคา (X = 3.81) นโยบายเรื่อง มาตรการควบคุมราคาวัสดุกอสราง
คาแรงงานขั้นต่ํา อัตราดอกเบี้ยเงินกู และอัตราเงินเฟอ (X = 3.70) นโยบายการถือครองสิทธิ
ของชาวตางชาติแรงงานตางดาว อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เปนตน (X = 3.60) และ
นโยบายเรื่อง มาตรการชวยเหลือผูมีรายไดนอยเชนโครงการบานเอื้ออาทร หรือชวยเหลือ
ขาราชการเชน กองทุน กบข. เปนตน (X = 3.40)
ระดับการเห็นดวยกับปจจัยดานนโยบายของรัฐบาล อยูในระดับการเห็นดวยนอย และ
นอยที่สุด ผลของการวิจัยไมพบรายการใดที่อยูในเกณฑคะแนนเฉลี่ยในระดับนี้

ภาพที่ 3.10 คาเฉลี่ยความคิดเห็นดวยกับปจจัยดานนโยบายของรัฐบาล
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จากภาพที่ 3.10 พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานนโยบายของรัฐบาล
เรียงตามลําดับ คือ
1. มาตรการลดคาธรรมเนียม ภาษีธุรกิจเฉพาะ คาอากรเพื่อจูงใจในการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภค
2. นโยบายเรื่อง มาตรการควบคุมราคาวัสดุกอสราง คาแรงงานขั้นต่ํา อัตราดอกเบี้ย
เงินกู และอัตราเงินเฟอ
3. มาตรการดาน อื่นๆเชนการเลือกถือครองสิทธิของชาวตางชาติ แรงงานตางดาว
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เปนตน
4. นโยบายเรื่อง มาตรการชวยเหลือผูมีรายไดนอยเชนโครงการบานเอื้ออาทร หรือ
ชวยเหลือขาราชการเชน กองทุน กบข. เปนตน
จากขอมูลทั้งหมดใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยกับปจจัยดานนโยบายของ
รัฐบาลจากขอคนพบดังกลาวจึงนําไปสูขอสรุปการยอมรับสมมุติฐานในขอนี้
สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน
การทดสอบสมมุติฐานโดยเครื่องมือวิจัยที่ไดกลาวมาในบทที่ 4 ที่ผูวิจัยไดตั้งสมมุติฐาน
เอาไว 9 ขอ ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา มีการยอมรับสมมุติฐานทั้ง 9 ขอดังตอไปนี้
สมมุ ติ ฐ านข อ ที่ 1 ป จ จั ย ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ มี ผ ลต อ กลยุ ท ธ ท างการตลาด เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการแขงขัน ของ โครงการชัยพฤกษ วัชรพล บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด
(มหาชน)
สมมุ ติ ฐ านข อ ที่ 2 ป จ จั ย ด า นราคา มี ผ ลต อ กลยุ ท ธ ท างการตลาด เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการแขงขัน ของ โครงการชัยพฤกษ วัชรพล บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด
(มหาชน)
สมมุติฐานขอที่ 3 ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด มีมีผลตอกลยุทธทางการตลาด
เพื่อเพิ่ม ความสามารถในการแขงขัน ของ โครงการชัยพฤกษ วัชรพล บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน)
สมมุติฐานขอที่ 4 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอกลยุทธทางการตลาด เพื่อ
เพิ่ม ความสามารถในการแขงขัน ของ โครงการชัยพฤกษ วัชรพล บริษัท แลนด แอนด เฮาส
จํากัด (มหาชน)
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สมมุติฐานขอที่ 5 ปจจัยดานการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรม มีผลตอกลยุทธทาง
การตลาด เพื่อเพิ่ม ความสามารถในการแขงขัน ของ โครงการชัยพฤกษ วัชรพล บริษัท แลนด
แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
สมมุติฐานขอที่ 6 การแขงขันในอุตสาหกรรม มีผลตอกลยุทธทางการตลาด เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขัน ของ โครงการชัยพฤกษ วัชรพล บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด
(มหาชน)
สมมุติฐานขอที่ 7 การแขงขันในอุตสาหกรรม มีผลตอกลยุทธทางการตลาด เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขัน ของ โครงการชัยพฤกษ วัชรพล บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด
(มหาชน)
สมมุติฐานขอที่ 8 อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและสนับสนุน มีผลตอกลยุทธทางการตลาด
เพื่อเพิ่ม ความสามารถในการแขงขัน ของ โครงการชัยพฤกษ วัชรพล บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน)
สมมุ ติ ฐ านข อ ที่ 9 นโยบายของรั ฐ บาล มี ผ ลต อ กลยุ ท ธ ท างการตลาด เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการแขงขัน ของ โครงการชัยพฤกษ วัชรพล บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด
(มหาชน)

ภาพที่ 3.11 แผนภูมิการยอมรับสมมุติฐาน
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จากภาพที่ 3.11 ทุ ก สมมุ ติ ฐ านมี ค า คะแนนสู ง กว า ระดั บ การยอมรั บ ที่ 3.4 ดั ง นั้ น
สมมุติฐานทุกขอจึงผานการยอมรับ โดยมีคาคะแนนตั้งแต 3.64 - 4.12
นอกจากขอมูลในแตละปจจัย ที่สงผลตอกลยุทธ ทั้งระดับองคกร ระดับหนวยธุรกิจและ
ระดับหนาที่แลว ผูวิจัยไดนําเอาปจจัยทั้งหมด มาวิเคราะหผลพรอมกัน เพื่อสราง Math Model
ที่สามารถพยากรณ ใหมีความถูกตอง ตรงกับ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังที่ผาน
มา ในการพยายามหาแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่เหมาะสมนั้น ผูวิจัย ไดใช การประมวลผล
ของขอมูลเพื่อสรางแบบจําลองโดยใช วิธีการ Multiple Regression ซึ่งการวิเคราะหผลขอมูล
และสรางสมการพยากรณ
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหผลของคาสหสัมพันธ (Correlation) เพื่อหาความซ้ําซอนกันของตัว
แปรทุกตัวที่เปนปจจัยตางๆ ของ ตัวแบบ ผลของขอมูล ดังตารางที่ 4.19 ขางลางนี้
ตารางที่ 3.15 คา สหสัมพันธ (Correlations)ระหวางตัวแปร
ความสามารถ ดาน ดานราคา ดาน
ดาน
ดานวิจัย การควบคุม การแขงขันใน อุตฯ
ในการแขงขัน ผลิตภัณฑ
สงเสริม ชองทาง พัฒนาและ คุณภาพ อุตสาหกรรม สนับสนุน
การ
การจัด
สราง
ตลาด จําหนาย นวัตรรม

ความสามารถใน
การแขงขัน
ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา
ดานสงเสริมดลาด
ดานชองทางการจัด
จําหนาย
การวิจัยและพัฒนา
การควบคุมคุณภาพ
การแขงขัน
อุตฯสนับสนุน

1.000

นโยบาย
รัฐบาล

.755

.678

.610

.768

.736

.835

.725

.239

.263

1.000

.393

.165

.492

.450

.457

.140

.107

.385

1.000

.325

.648

.561

.634

.363

.266

.555

1.000

.376

.340

.371

.545

.521

.479

1.000

.634

.763

.367

.325

.682

1.000

.742

.373

.289

.607

1.000

.334

.286

.692

1.000

.670

.417

1.000

.349

นโยบายรัฐบาล

จากตารางที่ 3.15 ผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธ (Correlation) พบวาตัวแปรทุกคูมีคา
สหสัมพันธไมเทากับ 1 วาตัวแปรทุกตัวมีความแตกตางไมซ้ําซอนกัน

1.000

116

ภาพที่ 3.15 ตารางการแจงแจงของขอมูล
ตารางที่ 3.16 คา R Square ซึ่งคือ อํานาจในการพยากรณ ระหวาง Dependent Variable:
และ Predictor หรือ ปจจัยที่สงผลทั้ง 9 ตัว
R
R Square
Adjusted R Square
1

.881a

.776

R Square
Change F Change
.769

.776

102.123

df1

Sig- F
Change

9

.000

ตารางที่ 3.16 คา R Square ซึ่งคือ อํานาจในการพยากรณ ระหวาง Dependent
Variable: ความสามารถในการแขงขันและ Predictor หรือ ปจจัยที่สงผลทั้ง 9 ตัว พบวา ตัวแปร
ตนทั้ง 9 ตัว สามารถพยากรณ ความสามารถในการแขงขันไดประมาณ 77.6 %
ขั้น ตอนที่ 2 การวิ เ คราะหค า สหสัม พัน ธถ ดถอยพหุ คูณ ระหว าง ความสามารถในการ
แขงขันและปจจัยตัวแปรทั้ง 9 ตัว โดย ความหมายของคา Beta หรือ คา bjของตัวแปรอิสระที่ j
หมายถึง คา Y ที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อ xjเปลี่ยนไป 1 หนวย กรณีที่มีตัวแปรอิสระหลายตัว (k
ตัว) การเปรียบเทียบอิทธิพลหรือความสําคัญของ xj ที่มีตอ Y จะสามารถนําคา bj ของตัวแปร
อิสระแตละตัวมาเปรียบเทียบกันไดถาตัวแปรอิสระทุกตัวมีหนวยเหมือนกัน ถาตองการนําคา bj
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มาเปรียบเทียบกันจะตองทําใหอยูในรูปมาตรฐานเสียกอน นั่นคือทําให b ไมมีหนวย คา betaj
เปนคามาตรฐานของ bjซึ่งจะไมมีหนวยจึงสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได
ถาตัวแปรอิสระตัวใดมีคา Beta มาก (อาจเปนบวก หรือลบก็ได) วา ตัวแปรอิสระนั้นมี
ความสําคัญกับตัวแปรตามากดวย ดังโดยตารางที่ 4.22 ขางลางนี้
ตารางที่ 3.17 คาสหสัมพันธ ถดถอยพหุคูณระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม

Model
1

Standardize
Unstandardized
d
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta

t

Sig.

.561

.575

(Constant)

.083

.148

ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา
ดานการสงเสริม
การตลาด
การชองทางการจัด
จําหนาย
ดานวิจัยและพัฒนา
การควบคุม
คุณภาพ
การแขงขัน
อุตฯสนับสนุน
นโยบายรัฐบาล

.131

.029

.135

4.454*

.000

.121

.032

.134

3.729*

.000

..096

.034

..095

.2.851*

.005

.102

.042

.110

2.451*

.015

.152

.044

.138

3.447*

.001

.319

.046

.339

7.004*

.000

.007

.031

.008

7.564*

.000

..043

.034

..045

.1.270

.205

.294

.039

.302

.247

.910

ตารางที่ 3.17 คาสหสัมพันธ ถดถอยพหุคูณ ระหวางตัวแปรตาม ความสามารถในการ
แขงขันกับปจจัยตัวแปรตนทั้ง 9 พบวา สามารถพยากรณ ความสามารถในการแขงขันไดเพียง
7 ตัว สําหรับการแปรผลดังกลาวตามตารางนี้ สามารถเขียนสมการอยูในรูปคะแนนมาตรฐาน
ไดดังนี้
ZCom = 0.135 ZPor + 0.134 ZPrice. 0.095 ZPromo + 0.110 ZPlace + 0.138 ZRes+ 0.339
ZTQ + 0.008 ZIC – 0.045 ZCT+ 0.302 ZPol
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และสามารถเขียนในรูปของคะแนนดิบ ไดดังนี้
YCom = 0.083+ 0.131 YPro + 0.121 YPrice+.096 YPromo + 0.102 YPlace + 0.152 YRes+
0.319 YTQM + 0.007 YIC – 0.043 YCT+ 0.294 YPol
ขั้นตอนที่ 3 การใชปจจัยที่สงผลโดยตรง 7 ตัว มาทําการสังเคราะห ใหมโดยใช วิธีBackward
เปนวิธีการเลือกตัวแปรอิสระเขาสมการความถดถอย ซึ่งมีวิธีคือ
ขั้นที่ 1 จะนําตัวแปรอิสระทุกตัวที่คาดวาจะมีความสัมพันธกับตัวแปรตามเขาสมการ
ความถดถอย
ขั้นที่ 2 ตัดตัวแปรอิสระที่ไมมีความสัมพันธกับตัวแปรตามออกจากสมการครั้งละตัว
โดยการทดสอบ สมมติฐาน H0 : i = 0 .VS. H0 : i 0 โดยใชสถิติทดสอบ t หรือ F ถา
ยอมรับ H0 จะตองตัดตัวแปร Xi ออกจากสมการความถดถอยทําเชนนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไม
สามารถตัดตัวแปรอิสระตัวใดไดอีกแลว สมการที่เหลือจึงเปนสมการความถดถอยที่เหมาะสม
จากผลการวิเคราะหขอมูลโดยภาพที่ 3.18 ขางลางนี้
ตารางที่ 3.18 คาอํานาจในการพยากรณ ระหวาง Dependent Variable: ความสามารถในการ
แขงขันและ Predictor หรือ ปจจัยที่สงผลทั้ง 7 ตัว
Std.
Change Statistics
Adjuste Error of
R
dR
the R Square
F
Model R Square Square Estimate Change Change df1
df2
1
.864a .746 .686 .21248
.746
67.403
7
265

Sig. F
Change
.000

ตารางที่ 3.18 คาอํานาจในการพยากรณ ระหวาง Dependent Variableและ Predictor
หรือ ปจจัยที่สงผลทั้ง 7 ตัว พบวา ตัวแปรตนทั้ง 7 ตัว สามารถพยากรณไดประมาณ 74.6 %
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ตารางที่ 3.19 คาสหสัมพันธ ถดถอยพหุคูณ ระหวางตัวแปรตามกับปจจัยตัวแปรตนทั้ง 7
Unstandardized
Coefficients
Model

B
.036
.134
.120

(Constant)
ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา
ด า น ก า ร ส ง เ ส ริ ม
..112
การตลาด
ก า ร ช อ ง ท า ง ก า ร จั ด
.097
จําหนาย
ดานวิจัยและพัฒนา
.150
การควบคุมคุณภาพ
.321
การแขงขัน
.293

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

Std. Error
.144
.029
.032

.137
.133

.252 .801
4.561* .000
3.758* .000

.030

..111

.3.796* .000

.042

.104

2.337* .020

.044
.045
.039

.136
.341
.300

3.417* .001
7.075* .000
7.559* .000

ตารางที่ 3.19 คาสหสัมพันธ ถดถอยพหุคูณ ระหวางตัวแปรตามกับปจจัยตัวแปรตนทั้ง
7 สําหรับการแปรผลดังกลาวตามตารางนี้ สามารถเขียนสมการอยูในรูปคะแนนมาตรฐาน ได
ดังนี้

ZCom = 0.137 ZPro + 0.133 ZPrice+ 0.111 ZPromo + 0.104 ZPlace + 0.136
ZRes+ 0.341 ZTQM + 0.300 ZIC
และสามารถเขียนในรูปของคะแนนดิบ ไดดังนี้

YCom = 0.036+ 0.134 YPro + 0.120 YPrice+ 0.112 YPromo + 0.097 YPlace +
0.150 YRes+ 0.321 YTQM + 0.293 YIC
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สําหรับการนํามาประยุกตในการใชงานอยางไร จะไดกลาวในลําดับถัดไป
สําหรับการวิเคราะหขอมูลและประมวลผลจะทําใหได สมการโมเดลทางคณิตศาสตรที่
ใชวิธีการหาคา สหสัมพันธ ถดถอยพหุคูณ ระหวางตัวแปรตาม กับปจจัยตัวแปรตนทั้ง 9 พบวา
การแปรผลดังกลาวตามตารางนี้ สามารถเขียนสมการอยูในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้

ZCom = 0.135 ZPor + 0.134 ZPrice . 0.095 ZPromo + 0.110 ZPlace + 0.138
ZRes + 0.339 ZTQM + 0.302 ZIC – 0.045 ZCT + 0.008 ZPol
และสามารถเขียนในรูปของคะแนนดิบ ไดดังนี้

YCom = 0.083+ 0.131 YPro + 0.121 YPrice +.096 YPromo + 0.102 YPlace +
0.152 YRes + 0.319 YTQM + 0.294 YIC – 0.043 YCT + 0.007 YPol
โดยที่สมการดังกลาว มีคา R Square ซึ่งคือ อํานาจในการพยากรณ ระหวาง
Dependent Variable: ความสามารถในการแขงขันและ Predictor หรือ ปจจัยที่สงผลทั้ง 9 ตัว
พบวา ตัวแปรตนทั้ง 9 ตัว สามารถพยากรณ ความสามารถในการแขงขันไดประมาณ 77.6 %
ในการอภิปรายผล ของสมการความสามารถในการแขงขันนั้นความสัมพันธจะเปนไป
ตามลําดับดังนี้
1. การควบคุมคุณภาพ สงผลกระทบโดยตรงตอความสามารถในการแขงขันมากที่สุด
โดยมีคา สัมประสิทธิ์ ถดถอยพหุคูณ 0.319
2. การแขงขันในอุตสาหกรรม สงผลกระทบโดยตรงตอความสามารถในการแขงขันมาก
ที่สุด โดยมีคา สัมประสิทธิ์ ถดถอยพหุคูณ 0.294
3. การวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรม สงผลกระทบโดยตรงตอความสามารถในการ
แขงขันมากที่สุด โดยมีคา สัมประสิทธิ์ ถดถอยพหุคูณ 0.152
4. ดานผลิตภัณฑ สงผลกระทบโดยตรงตอความสามารถในการแขงขันมากที่สุด โดยมี
คา สัมประสิทธิ์ ถดถอยพหุคูณ 0.131
5. ดานราคา สงผลกระทบโดยตรงตอความสามารถในการแขงขันมากที่สุด โดยมีคา
สัมประสิทธิ์ ถดถอยพหุคูณ 0.121
6.ดานชองทางในการจัดจําหนาย สงผลกระทบโดยตรงตอความสามารถในการแขงขัน
มากที่สุด โดยมีคา สัมประสิทธิ์ ถดถอยพหุคูณ 0.102
7. ดานการสงเสริมการตลาด สงผลกระทบโดยตรงตอความสามารถในการแขงขันมาก
ที่สุด โดยมีคา สัมประสิทธิ์ ถดถอยพหุคูณ 0.096
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8. ดานอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและสนับสนุน สงผลกระทบโดยตรงตอความสามารถใน
การแขงขันมากที่สุด โดยมีคา สัมประสิทธิ์ ถดถอยพหุคูณ 0.043
9. ดานนโยบายของรัฐบาล สงผลกระทบโดยตรงตอความสามารถในการแขงขันมาก
ที่สุด โดยมีคา สัมประสิทธิ์ ถดถอยพหุคูณ 0.007
ในการพัฒนาสมการดังกลาวตัวแปรปจจัยตนบางตัวที่สงผลตอตัวแปรผล คอนขางนอย
ผูวิจัยจึงตัดตัวแปรตนสองตัวออกจากสมการตามคําแนะนําของ วิธีการสราง Math Model ตาม
วิธีการนี้การใชปจจัยที่สงผลโดยตรง 7 ตัว มาทําการสังเคราะห เปน Model ใหมโดยใช วิธี
Backwardเปนวิธีการเลือกตัวแปรอิสระเขาสมการความถดถอย ซึ่งสมการที่เหลือจึงเปนสมการ
ความถดถอยที่เหมาะสมดังนี้

ZCom = 0.137 ZPro + 0.133 ZPrice + 0.111 ZPromo + 0.104 ZPlace + 0.136
ZRes + 0.341 ZTQM + 0.300 ZIC
และสามารถเขียนในรูปของคะแนนดิบ ไดดังนี้

YCom = 0.036+ 0.134 YPro + 0.120 YPrice + 0.112 YPromo + 0.097 YPlace +
0.150 YRes + 0.321 YTQM + 0.293 YIC
โดยที่สมการดังกลาว มีคา R Square ซึ่งคือ อํานาจในการพยากรณ ระหวาง
Dependent Variable: ความสามารถในการแขงขันและ Predictor หรือ ปจจัยที่สงผลทั้ง 7 ตัว
พบวา ตัวแปรตนทั้ง 7 ตัว สามารถพยากรณ ความสามารถในการแขงขันไดประมาณ 74.6 %
ในการแปลความหมายของสมการความสามารถในการแขงขันนั้นความสัมพันธระหวาง
ความสามารถในการแขงขันกับปจจัยเหตุทั้ง 7 จะเปนไปตามลําดับดังนี้
1. การควบคุมคุณภาพ สงผลกระทบโดยตรงตอความสามารถในการแขงขันมากที่สุด
โดยมีคา สัมประสิทธิ์ ถดถอยพหุคูณ 0.321
2. การแขงขันในอุตสาหกรรม สงผลกระทบโดยตรงตอความสามารถในการแขงขันมาก
ที่สุด โดยมีคา สัมประสิทธิ์ ถดถอยพหุคูณ 0.293
3. การวิจัย พัฒนา และ สราง นวัตกรรม สงผลกระทบโดยตรงตอความสามารถในการ
แขงขันมากที่สุด โดยมีคา สัมประสิทธิ์ ถดถอยพหุคูณ 0.150
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4. ดานผลิตภัณฑ สงผลกระทบโดยตรงตอความสามารถในการแขงขันมากที่สุด โดยมี
คา สัมประสิทธิ์ ถดถอยพหุคูณ 0.134
5. ดานราคา สงผลกระทบโดยตรงตอความสามารถในการแขงขันมากที่สุด โดยมีคา
สัมประสิทธิ์ ถดถอยพหุคูณ 0.120
6. ดานการสงเสริมการตลาด สงผลกระทบโดยตรงตอความสามารถในการแขงขันมาก
ที่สุด โดยมีคา สัมประสิทธิ์ ถดถอยพหุคูณ 0.112
7.ดานชองทางการจัดจําหนาย สงผลกระทบโดยตรงตอความสามารถในการแขงขัน
มากที่สุด โดยมีคา สัมประสิทธิ์ ถดถอยพหุคูณ 0.097
ตอนที่ 4 ผลการสัมภาษณเชิงลึก (In- depth Interview)
ผูวิจัยไดติดตอประสานงานเพื่อขอสัมภาษณกับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ซึ่ง
เปนผูที่เกี่ ยวข องโดยตรงกับโครงการ ชัยพฤกษ วัชรพล บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํ ากัด
(มหาชน)เพื่ อ ให ไ ด ค วามคิ ด เห็ น และข อ มู ล รอบด า น อี ก ทั้ ง ในธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เป น
อุตสาหกรรมที่มีความสลับซับซอนอยางมาก ยากที่จะมีผูที่เขาใจทุกอยางไดอยางแทจริง การ
สั ม ภาษณ จึ ง เน น ในคํ า ถามเชิ ง ลึ ก ที่ เ กี่ ย วกั บ ป จ จั ย ต า งๆทางการตลาด ที่ ส ง ผลกระทบต อ
ความสามารถในการแขงขันของโครงการ ซึ่งจากความคิดเห็นและความรูที่ไดรับนับวาตรงจุด
ตรงประเด็นที่ตองการเพราะผูถูกสัมภาษณจะใหความคิดเห็นแตในสวนที่ตนเองมีความรูอยาง
แท จ ริ ง เท า นั้ น นอกจากนี้ การสั ม ภาษณ ยั ง ถามถึ ง ป ญ หา-อุ ป สรรค ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ การ
ดําเนินการโครงการในชวงที่ความผันผวนของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประเทศชาติ อัน
เนื่องมาจากน้ําทวมใหญ ครั้งประวัติศาสตร2554ผลสัมภาษณเชิงลึกและนําเสนอขอมูล นํามา
เชื่อมโยงและสังเคราะหกับขอมูลในสวนที่เกี่ยวของที่ไดทําการรวบรวมมาจากการวิจัยในเชิง
ปริมาณ ดังตอไปนี้
ปจจัยดานกลยุทธการตลาด
กลยุทธการตลาดถือเปนจุดเริ่มตนของการกําเนิดในทุกโครงการ ถาสรางขึ้นมาแลวขาย
ไมได บริษัทก็คงจะตองปดกิจการไป ในทางกลับกันบริษัทที่สามารถสรางยอดขายไดจํานวน
มากที่สุดก็มักจะเปนบริษัทที่มีความเจริญเติบโต รวมทั้งความมั่นคงของบริษัทมากขึ้นไปเปน
เงาตามตัว ดังนั้นปจจัยนี้จึงมีผลตอความสามารถในการแขงขัน เปนอยางมาก
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กลยุทธทางดานสินคาและบริการ
การสรางโครงการที่มีทําเลที่ตั้งดี อาคาร รวมทั้งสิ่งปลูกสรางสวยงามวิจิตรบรรจง มี
สถาปตยกรรมที่ตรงกับความตองการของลูกคา สาธารณูปโภคโภค สาธารณูปการ ครบถวน มี
สิ่งอํานวยความสะดวกไมวาจะเปน สวนสวย สระวายน้ํา ฟตเนส คลับเฮาส สิ่งเหลานี้ลว น
แลวแตมีความสําคัญที่จะจูงใจใหลูกคาเขามาเยี่ยมชมโครงการและทําสัญญาซื้อขาย อีกทั้ง
โครงการที่ดีจะเปนผลงานที่ทําใหชื่อเสียงของบริษัทตามมาอีกดวยดังบทสัมภาษณ ตอไปนี้
“ ลูกคาทุกคนตองดูตัวบานหรือตัวอาคารกอนดูอยางอื่น บางครั้งทําเลยังเปนเรื่องรอง
เลย เคยเห็นไหมครับที่โครงการอยูในทําเลธรรมดา แตแบบบานสวย ลูกคาซื้อกันตรึม ออกชาน
เมืองที่ดินถูกสรางทะเลสาบ สนามกอลฟ สนามเทนนิส ไดสบายในเมืองจะทําโครงการที่ดียากที่
มันแพง ตนทุนสูง ไมเหลือใหไปทําอยางอื่นแลวผมวาขายไดหรือไมไดอยูที่ตัวโครงการครับ ”
“ ไมกลาเสี่ยงหรอกครับ ยอมเสียคาแบบแพงหนอยแถมไดชื่อเขามาใชดวย คากอสราง
อยางเดียวโครงการนี้ พันกวาลานแลว ถาลูกคาดูแลวไมสะดุดตา ดูเหมือนกลองไมมีดีไซน แลว
ไมซื้อขึ้นมา ปญหาใหญเลย คูแขงก็เยอะ ทําอะไรตองดูใหละเอียดเพราะเราไมไดทําคนเดียวใน
ตลาด วิจัยก็สําคัญนะดู แนวโนม ทิศทางกอน เดี๋ยวนี้วิจัยหาคนทํางาย ใหบอกมากอนวาทํา
อะไรดี ขอมูลทั่วไปเปนอยางไร คอยลงมือสรางก็ไมสาย ”
“ ชวงนี้สิ่งปลูกสรางที่ทําสวนใหญก็ลอกๆแนวคิดกันมา แตก็ดีนะแขงกันทําใหผูบริโภค
ไดอะไรมากกวาเมื่อ เดี๋ยวนี้ไปดูเถอะรายการตางๆที่เปนสิ่ง
อํานวยความสะดวก บริการ
เสริมในหมูบาน มีเยอะ แตไมรูวาถาลูกคานอยแลวเขายังจะใหหรือเปลา โครงการบริษัทที่ทําอยู
เราทําใหดีเหมือนกันทุกที่ ลูกคาเชื่อใจตามมาจองทุกครั้งที่เปดตัวเฟสใหม ”
สินคาและบริการที่เสนอขายมีราคาที่สามารถแขงขันไดเปนอยางดีรวมทั้งมีสิทธิ
พิเศษ ตางๆที่สามารถจูงใจใหเขามาซื้ออสังหาริมทรัพยในโครงการไดงาย
เนื่องจากอสังหาริมทรัพยเปนหนึ่งในปจจัย 4 ที่มีความสําคัญสําหรับความเปนอยูของ
ประชาชนทุกคน แตเหตุที่ราคาของสินทรัพยนี้มีราคาที่สูงมาก ดังนั้น ในดานของราคาขายและ
เงื่อนไขการชําระเงินที่ดีในทุกประเภท จึงจะเปนสิ่งจูงใจใหลูกคาเขามาแวะเยี่ยมชมโครงการ
และจองซื้อในที่สุด ดังบทสัมภาษณ ตอไปนี้
“ จะเห็นไดเลยถาบริษัทไหนอยากขายบานเร็วหรือเตรียมปดโครงการสิ่งแรกที่ฝาย
การตลาดคิดที่จะทําคือลดราคาใหสวนลดเยอะๆ แถมมากๆ เพื่อดึงคนซื้อรีบตัดสินใจ บริษัท
ใหญๆมักไมยืดเยื้อ ปดไดเปนปดโครงการขึ้นเฟสใหม จะทําใหประสิทธิภาพในการขายดีกวา
ครับ ”
“ ประเภทผอนถูกกวาเชา หรือไมตองมีเงินดาวนกูไดเลย ยังเปนที่นิยมของลูกคาอยูเขา
ไมตองออกอะไรเลยไดบานเราไปฟรี แลวไปเสี่ยงผอนเอาเอง แถมบางบริษัทยังเปนผูค้ําประกัน
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ใหลูกคาบางรายก็ยังมีเลย วิธีการนี้ถาทําไดก็ไดเปรียบเจาอื่น แตเดี๋ยวนี้ธนาคารก็เขมงวด
ขึ้นมาอีกแลว คงกลัวพวกเก็งกําไร ”
การมีชองทางการจัดจําหนายที่หลากหลายและมีการจัดแสดงสินคาเปนอยางดี
อสังหาริมทรัพยเปนสินทรัพยที่เคลื่อนที่ไมไดจึงไมสามารถนําไปใหลูกคาหรือผูมุงหวัง
พิจารณาได ดังนั้นการมีชองทางการจัดจําหนายที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพจึงมีความ
จําเปนอยางยิ่ง ในอดีตที่ผานมาบริษัทตางๆจะเนนการทําบานตัวอยาง สํานักงานขาย หรือบาน
ตัวอยางพรอมการตกแตงอยางดี เพื่อสรางความประทับใจสูงสุดไหเกิดขึ้นกับลูกคาใหได เพื่อ
มุงหวังใหยอดการจัดจําหนายเปนไปตามแผนงานที่วางไว ดังบทสัมภาษณ ตอไปนี้
“ สํานักงานขายสําคัญที่สุดตองมีใหครบ บานตัวอยาง ที่เหมือนของจริงลงทุนแตงมากๆ
ใหสวยและงานตองเรียบรอย ลุกคามักเปรียบจินตนาการกับโครงการที่จะซื้อจริงและที่สําคัญ
การซื้อบานสมัยนี้ ลูกคาไปมาจนรอบทิศแลว ใครทําดีลูกคาก็ซื้อเดี๋ยวนี้หลอกตมเอาแตกระดาษ
เปลามาขายไมไดพนักงานขายตองดูดีนาเชื่อถือเพราะเปนภาพลักษณ การบริการลูกคาตองให
ดีใหเขาประทับใจเพราะบางครั้งคนในบานเขามาดูกอนแลววันหยุดพาครอบครับมาอีกทีถึงซื้อ
ตรงนี้สําคัญมากนะ ”
“ ตองทําทุกวิธีละครับเพื่อใหขายได เดี๋ยวนี้พวกเอเจนซี่มีเยอะตองเลือกดูใหดี วาเขามี
อะไรมาเสนอบาง การไปแสดงสินคา ทั้งที่ศูนยสิริกิตต สยามพารากอน หรือบางทีเราก็เปดบูธ
ตามหางทั่วไปก็ทําอยูเปนประจํา แตตองดูหางที่ใกลกับโครงการและมีกลุมลูกคาเปาหมายมาใช
บริการ ตางประเทศก็มีคนชวนไปออกอยูบอยๆ แตโครงการของบริษัทอาจไปแลวไมคุมก็เลยไม
อยูในแผนงาน ในเรื่องของการตลาดก็มีความสําคัญมากพอๆกันครับทําแลวขายไมไดก็แย ”
การวิจัย พัฒนา และสรางนวัตกรรมของสินคาและบริการ
ทุกบริษัท ทุกองคการ ตองมีการปรับปรุงการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพที่สุดเทาที่จะ
ทําไดอยูตลอดเวลา เพราะถาไมทําเชนนั้น จุดเสื่อมถอยขององคการจะเริ่มตนขึ้นและสุดทาย
การปดกิจการก็คงจะตองตามมา ซึ่งสิ่งเหลานี้ สามารถดูไดจากสิ่งที่เห็นอยูทุกวัน การวิจัยใหได
รู การพัฒนาทําในสิ่งที่รูแลววาดีที่สุด สรางเปนสิ่งใหมๆที่เหนือกวาของเดิมๆ เพื่อพาตัวเองให
ล้ําหนาคูแขงขัน และเอาชนะในการทําธุรกิจเพื่อความอยูรอดของบริษัท ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด
ดังบทสัมภาษณ ตอไปนี้

125
“ ขอมูลเปนสิ่งสําคัญ คนรูมากกวา รูจริงกวา ก็จะมีโอกาสในการทํางานที่ดีมากกวา
เดี๋ยวนี้เรื่องความทําอะไรที่เสี่ยงมากๆ ไมมีคนกลาทําแลว แตพวกรายเล็กๆทุกวันนี้ทําโครงการ
โดยอาศัยความรูสึกสวนตัวก็ยังมีอยูเยอะนะ และที่เจงๆไปเพราะวาทําอะไรโดยไมมีหลักการ
อีกหนอยรายเล็ก รายกลางในตลาดอสังหาเมืองไทย นาจะเหลือนอยลงมาก จะมีเฉพาะเจาใหญ
เทานั้น เขาพรอมกวา ”
“ เปดอาเชี่ยน พวกบริษัทตางชาติคงตองเขามาแขงดวยแนๆ ตอนนี้ก็ พ ย า ย า ม
เตรียมความพรอมไว ที่นี่เราใชเครื่องมือ อุปกรณทํางานเปนหลัก ซอฟแวรใหมๆที่ใชงานดีเรา
พัฒนาเขามาใชกับองคกร และเดี๋ยวนี้พวกสถาปนิก วิศวกร มีตัวชวยงานพวกเขาเยอะแยะคง
ทํางานไดดีกวารุนผมเมื่อสมัยกอนมาก ”
“ โครงการที่จะสรางทุกครั้งเดี๋ยวนี้ลงทุนไมนอย การวิจัย ตลาดสําคัญมากและปกติควร
เริ่มทําตั้งแตกอนซื้อที่ดินดวยซ้ําไป การจะเอาไปพัฒนาเปนอยางไร มีอะไรที่คิดแลวดีกวาเกาจะ
เสนอลูกคา ก็ตองปรากฎผลงานมาใหเห็นถาเราไมกาวไปขางหนามันก็เหมือนถอยหลัง ความ
เจริ ญ เติ บ โตก็ ไ ม อ าจเกิ ด ได ควรคิ ด ไว เ สมอนะว า การทํ า โครงการใหม ๆ ทุ ก ครั้ ง ลู ก ค า ต อ ง
Surprise ไมอยางนั้นเหนื่อยแน ”
การควบคุมคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอก
การควบคุมคุณภาพ นั้น หมายถึงงานทุกอยางของบริษัทที่ออกสูภายนอกองคการตอง
เปนวัตถุ สิ่งของ ผลงานที่ทุกฝายยอมรับไดในเกณฑที่ดี ยกตัวอยางตั้งแต การออกโฆษณา
ประชาสั ม พั น ธ การขายโครงการ สํ า นั ก งานขาย เอกสารงานขาย การนํ า เสนอข อ มู ล ของ
พนั ก งานขาย เอกสารสั ญ ญาจะซื้ อ .จะขาย ผลงานก อ สร า งที่ ต อ งควบคุ ม ให ต น ทุ น อยู ใ น
งบประมาณ เสร็จตรงตามสัญญา ลูกคายอมรับดวยความพึงพอใจในอาคารที่สงมอบให การ
ควบคุมคุณภาพนั้นถือเปนคาใชจายที่บริษัทตองยอมลงทุนเพิ่มเพื่อใหเกิดขึ้นใหไดเพราะมีผล
ตอเนื่องไปถึง สวนอื่นเชน ความพึงพอใจของลูกคา ความแข็งแกรงของตราสินคา ยอดการจัด
จําหนาย และถาคุณภาพของงานดี การบริการหลังการขายจะนอยไปดวย แตการทําสิ่งเหลานี้
ไมใชของที่จะทําไดงายๆ
การควบคุมคุณภาพในการขายและบริการหลังการขาย
การตลาด การขาย การบริการหลังการขาย ถือเปนภารกิจที่สําคัญมาก บริษัททุกแหง
ไมสามารถจะเปดกิจการอยูได ตองอาศัยการสนับสนุนจากลูกคาและบอกตอใหคนที่ตัวเองรูจัก
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เข า มาอุ ด หนุ น ซื้ อ โครงการที่ บ ริ ษั ท สร า งขึ้ น มาอย า งต อ เนื่ อ ง ถ า ทํ า เช น นี้ ไ ด จึ ง จะเป น การ
รับประกันความอยูรอดและเจริญกาวหนาตอๆไปได ดังบทสัมภาษณ ตอไปนี้
“ บริษัทเนนในประเด็นนี้มากลองสังเกตทุกโครงการของเราซิครับ ตั้งแต Main Gate ที่
สื่อถึงความอลังการ ของโครงการ เมื่อลูกคา เขามา ที่ลานจอดรถเรามี ร.ป.ภ.คอยดูแล เวลาฝน
ตก คนพวกนี้ จ ะคอยถื อ ร ม กางเข า มาจนถึ ง สํ า นั ก งานขายพนั ก งานทุ ก คน แต ง ชุ ด ฟอร ม ที่
ออกแบบมาเปนอยางดี เวลารับลูกคา พนักงานทุกคนจะรูคิวของตนเอง ไมมีการแยงกันรับ
ลูกคา ขั้นตอนตางๆ ในการนําเสนอขอมูลฝายการตลาดวางแผนมาเปนอยางดีใหลูกคาเกิด
ความประทับใจมากที่สุดสวนใหญลูกคาพอใจในตัวโครงการมาก แตบางครั้งก็อาจมีเรื่องของ
ราคาอยูบางที่ไมลงตัวหรือไม Match กับลูกคา ”
“ ที่ดูแลอยู ไมตองคอยเขมงวดพวกเขามากใชระบบเปนตัว Process มีเครื่องมือ
อุปกรณในการนําเสนอการขายครบ โบรชัวน โมเดล วีดิโอ CD ก็มีแจกการเสริฟน้ํา กาแฟ ขนม
แมบานนํามาใหไมมีขาด เรียกวาบริการยิ่งกวาในโรงแรมอีก ของที่ขายนะราคาสูงตองใหดูเนี๊ยบ
ในทุกขั้นตอน เวลาพนักงานพาไปดุหองตัวอยางก็ตองเลือกทําเลที่ลูกคาสนใจจริงจริง ตางชั้น
ตาง Location ราคาก็ผิดกันแลว ถาเลือกไมตรงใจลูกคาอาจขายไมไดและถาไปซื้อโครงการ
คูแขงเรายิ่งแยใหญเพราะฉะนั้นถาลูกคาเขามาแลวตองเอาใหจบ ”
“ งานบริการหลังการขายและ CRM มันเปนงานสวนเสริมทางฝายขายเขา ลูกนองที่อยู
ฝายนี้บางทีนอยใจอยากเปลี่ยนไปอยูฝายขายเพราะเงินมันมากกวากาวหนากวา ถาดูในมุมมอง
นั้นมันก็จริง แตงานขายนะความจริงยังมีความสําคัญในบางครั้งนอยกวางานบริการหลังการขาย
อีกนะลองคิดดูซิครับ ลูกคาเห็นโฆษณาสวยๆ บานตัวอยางสรางและตกแตงอยางดี เขาฟง
พนักงานขายแลวพอใจ ก็ตกลงซื้อ แตนั่นมันแคเริ่มตนเทานั้นงานจริงๆที่ตองดูแลยังตองทําอีก
หลายป และเรื่องของคนหมูมาก ปญหาก็มากตาม สวนเรื่องอาคารบริษัทมีปญหาไมมากนัก
เพราะเราควบคุมงานกอสรางใหออกมาดี ที่นี่ที่จอดรถนอยยังตองแกไขครับ ”
การควบคุมคุณภาพในงานกอสรางอาคาร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่ง
อํานวยความสะดวกทุกชนิดในโครงการ ไมวาจะเปนสวนสาธารณะ คลับเอาท สนาม
เด็กเลน สระวายน้ํา สโมสร
สิ่งกอสรางเปนทรัพยสินที่ลูกคาซื้อและนําไปใชประโยชนโดยตรง ดังนั้นการควบคุม
คุณภาพในการกอสรางทุกชนิดจึงถือวาสําคัญที่สุดในโครงการ บริษัทอยูรอดและเติบโตได
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หรือไม ขึ้นอยูกับผลงานในสวนนี้ ไมมีบริษัทอสังหาริมทรัพยใดในโลกที่คุณภาพงานกอสรางไม
ดีแลวสามารถเติบโตได ดังบทสัมภาษณ ตอไปนี้
“ ที่นี่ผูรับเหมาทุกคนรูวาเราคุมงานโหด หินแคไหน ใหผานไมไดงายๆ เพราะถาดูไมดี
เวลาตรวจรับกับลูกคา ตายเลย ตองมาแกนั่นแกนี่ ถึงตอนนั้นตามผูรับเหมากับมาทําไมรูจะไป
หาตัวไดที่ไหน แตถางานออกมาดีลูกคาพอใจ เขาจะพาพรรคพวกมาดูมาอวดกันตลอดชวยโป
รโมทโครงการดวยครับ เรื่องงานที่ออกมาดีมีความสําคัญมาก ”
“ ที่มีปญหากับ สคบ.และพวกที่ไมยอมโอน สวนใหญมาจากการไมพอใจในคุณภาพงาน
กอสรางทั้งนั้น และก็จะพาลไปเรื่องอื่น บางรายเพื่อตัดปญหา ทางโครงการยอมคืนเงินใหไปเลย
ลูกคาบางคนก็จุกจิกเกินไป แตจะทํายังไงไดครับคิดอยางเดียวทําใหเต็มที่ บางครั้งก็มีขอจํากัด
ที่ผูรับเหมาเหมือนกัน เพราะศักยภาพไมเทากันในแตละเจา อันนี้ตองยอมรับวางานบางชิ้นอาจ
ไมดีเทาที่ตั้งใจแตก็ตองพยายามทําใหดีที่สุดทุกครั้ง ถาหมกไวมีคนเจอปญหาตามมาแนนอน ”
“ ฝายบริหารงานกอสรางเขามีคนคุมงานทั้งโฟรแมน Site Engineer แมแตตัวผูจัดการ
โครงการเองก็จบมาทางดานนี้ ผูรับเหมาทุกคนจะมีคูมือในการทํางานและทุกเจาสวนใหญอยูกัน
มานานจนรูมือ มีความรับผิดชอบ เราตรวจงานกันตลอดเวลา เดินตลอด ผิดตรงไหนสั่งหยุด
ทันที แกงานเกากอนแลวคอยเริ่มงานใหม สงงานคุณภาพไมไดตาม Spec ผูรับเหมาเบิกเงิน
ไม ไ ด ตั ว เขาเองจะเป น ผู เ ดื อ ดร อ นมากที่ สุ ด เพราะฉะนั้ น จะทํ า งานด ว ยกั น อยู ด ว ยกั น ได
คุณภาพงานตองมากอนหามมั่ว และที่โครงการนี้มีฝายเทคนิคของผูผลิตวัสดุอุปกรณ มาTrain
ใหตลอด เพื่อใหผลงานดี ”
การควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน
ปจจัยนี้มีผลกระทบโดยตรงตอภาพลักษณของบริษัท ซึ่งในระยะสั้นอาจไมเห็นผลแตใน
ระยะยาว บริษัทที่มีภาพพจนดีเทานั้นที่จะไปสูจุดสูงสุดของธุรกิจไดเพราะแนวโนม ในเรื่องของ
สิ่งแวดลอม CSR มีผลกระทบกับจิตใจของผูบริโภคในวงกวาง โดยเฉพาะถาโครงการไหนมีขาว
ในดานรายออกมาทํานองวาเปนโครงการที่สงผลกระทบกับสิ่งแวดลอมและชุมชนเอาเปรียบ
สังคมแลวละก็เชื่อไดอยางแนนอนวาโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จของโครงการอยางสูงแทบจะ
เปนไปไมไดเลย ดังนั้นเรื่องนี้มองเปนประเด็นไกลตัวแตในยุคที่สังคมขาวสารกระจายไดอยาง
รวดเร็ว ความสําคัญกลับยิ่งมากขึ้นไมแพในเรื่องอื่นๆ
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“ มันก็เปนเรื่องจริงที่ตองเกิดกับทุกที่นั่นแหละ การสรางทุกประเภทจําเปนตองมีการเสียสละ
ความไมสะดวกในชวงการกอสรางอยูแลว แตถานึกดูใหดีเมื่อโครงการเสร็จคนไดประโยชน
สูงสุดก็เปนคนที่อยูในชุมชนใกลเคียง ที่ดินพัฒนาขึ้นมา คาที่ก็ขึ้น การคาขายคึกคัก มีแตเรื่อง
ดีๆทั้งนั้น แตอยางวา คนคิดไมเหมือนกันบางพวกจองเลนงานกันอยางเดียว บางทีคุณอาจไมรู
วาทุกโครงการตองหาคนมาคอยดูแลเรื่องนี้ทั้งนั้น มันก็ถือวาเปนคาใชจายตัวหนึ่งที่จะทําใหงาน
ราบรื่นไปได ”
“ พยายามปรับปรุงระบบการทํางานอยูตลอด จางที่ปรึกษามาทํา ISO แลวจายไปมาก
แตติดวาถาเขาระบบไดคงจะดีกวานี้ การประสานงานไมมั่ว บุคลากรเขาใจงานตัวเอง JD ตอง
ชัดเจน มีการคิดคะแนน เพื่อวัดผลในการประเมิน ขึ้นเงินเดือนโบนัส เหมือนบังคับไปในตัว แต
ตองทําไมอยางนั้นงานก็จะเปนอยางนี้พัฒนาขึ้นไมได พอเขมงวดหนอยก็มักขอลาออก เปน
อยางนี้ประจํา ”
“ พนั ก งานทุ ก คนต อ งชํ า นาญในการใช ค อมพิ ว เตอร เ พราะที่ นี่ เ ราทํ า งานติ ด ต อ
ประสานกันตลอดตั้งแตฝายขายโครงการจนถึงประธานบริษัทลงทุนเครื่องมืออุปกรณทุกอยาง
ติดตั้งโทรทัศนวงจรปดทุกที่เพื่อดูการปฏิบัติการ ผูรับเหมาแตละหนวยงานมาทําจริงหรือเปลาที่
สํานักงานใหญก็รูอินเตอรเน็ต โทรศัพทใชไดเฉพาะเครื่องกลางเทานั้น ไมอยากใหพนักงานเอา
เวลาไปใชนอกเรื่อง ”
" รายงานมีทุกอยางที่ตองทําที่นี่มีหมด ไมวาจะเปน Dairy Report, Weekly Report,
Month Report ทุกแผนกตองสงตรงถึงหัวหนาในระดับถัดไป ถาไมทําอยางนั้นงานจะออกมาไม
ดี การบังคับสงในครั้งแรกพนักงานมักตอตานอางวาไมมีเวลาแตมันเปนสิ่งที่จะทําใหสามารถ
ควบคุมทุกอยางไดดีที่สุด ลองดูเถอะที่ไหนมีระบบนี้ดี มักจะเปนบริษัทที่ไดมาตรฐาน พวกที่ไม
ทําสุดทายคิดวาแคพออยูไดหรือบางทีอาจไปไมรอดดวยซ้ําไป ”
การแขงขันในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย
การแขงขันในทุกอุตสาหกรรมจะประกอบไปดวยองคประกอบหลัก 4 สวนคือในดาน
ของลูกคา ในดานของคูคา ดานคูแขง และสินคาทดแทน ความรุนแรงเขมขนมากเพียงใดขึ้นอยู
กับสวนผสม ความมีจํานวนสิ่งตางๆที่อยู ณ เวลานั้น ในทางปฏิบัติทุกโครงการตางพยายาม
หลีกเลี่ยงการแขงขันที่รุนแรงและเสาะแสวงหาธุรกิจหรือชองวางทางการตลาดที่สามารถสราง
ผลกําไรไดงายๆ การที่จะไปถึงดังจุดที่วาไดจําเปนตองอาศัย วิสัยทัศน ความเร็ว ประสบการณ
ของผูบริหารระดับสูงในองคการ เพื่อจัดการในเรื่องเหลานี้
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องคประกอบดานลูกคาของบริษัท
ทุกบริษัทไมสามารถดํารงอยูไดถาไมมีลูกคาหรือมีอยูในจํานวนที่นอยเกินไป บริษัทที่มี
ลูกคาเป นจํานวนมากและสามารถสรางยอดขาย สว นแบงทางการตลาดเป นอันดั บตนๆใน
อุตสาหกรรมก็มักจะเปนผูนําในอุตสาหกรรมนั้นๆ การจะทําใหสถานะของบริษัทไปสูจุดนั้นได
ตองใชความพยายาม และทุกสิ่งทุกอยางที่องคการมีอยู เพื่อสรางสรรค ผลงานที่ลูกคาพึงพอใจ
ที่สุด ไตเตาไปเรื่อยๆตามครรลองของการทําธุรกิจ ที่เปนที่ตองการของทุกคน ดังบทสัมภาษณ
ตอไปนี้
“ ทุกคนไมใชเฉพาะแผนกการตลาดหรือแผนกขายเทานั้นที่คิดวาจะทําอะไรใหลูกคาได
บาง เปนหนาที่ของทุกคน บริษัทอยูไดก็เพราะลูกคา อยาละเลยในเรื่องตางๆที่เขาไมพอใจ เห็น
อยูแลวที่ทุกบริษัทเนนเรื่อง CRM การบริการหลังการขายเนนบริการทุกอยางเพื่อดึงลูกคา และ
ใหลูกคาบอกตอหาลูกคามาเพิ่มให ตองคิดกันทุกกลยุทธ งัดออกมาใชจึงจะอยูได ”
“ ชื่ อ เสี ย งของบริ ษั ท ที่ ส ร า งมานานสํ า คั ญ มาก ทํ า ให ล ดค า ใช จ า ยในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ ไปไดเยอะ เวลาเปดโครงการลูกคาก็มาซื้อแนนอนในจํานวนหนึ่งทําใหสามารถ
เป ด โครงการได ง า ยและส ว นใหญ เ กื อ บทุ ก โครงการของบริ ษั ท จะป ด ภายในไม เ กิ น 2 ป
กระบวนการตางๆที่นี่เปนระบบหมดแลวสามารถควบคุมได ชื่อเสียงก็ไมเคยเสียหาย ทําให
มั่นคง และตอนนี้ ที่นี่ขยายธุรกิจที่เกี่ยวของสนับสนุนกัน เสริมใหมั่นคง คิดวาเจาอื่นจะมาแยง
ตําแหนงตรงนี้ลําบาก ”
องค ป ระกอบด า นของผู รั บ เหมา ผู จั ด ส ง วั ส ดุ อุ ป กรณ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร
รวมทั้งงานดานบริการตางๆ เชน บริษัท โฆษณา ขนสง ประกันภัย Agency ตางๆ เปน
ตน
การทําโครงการอสังหาริมทรัพย ตองมีผูที่เขามาชวยกันสรางสรรคผลงานเปนจํานวน
มากและมีความซับซอนกวาในธุรกิจอื่นๆ การมีคูคาที่ดี พันธมิตร ทางการคาที่ดี จะมีสวนชวย
ใหบริษัทมีความไดเปรียบในการแขงขัน ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญมาก ดังบทสัมภาษณ ตอไปนี้
“ ผูรับเหมาที่ดีสวนมากบริษัทตางๆก็มักแยงกัน ยิ่งเดี๋ยวนี้คนงาน แรงงานหายากขึ้น
ทุกที และอสังหาริมทรัพยก็เติบโตเปนธุรกิจใหญที่ตองใชทรัพยากรมาก บางหนาหาผูรับเหมา
ยากงานไมทัน ใครมีเงื่อนไขอะไร แพงมากก็ยังตองทําเพื่อใหจบงานโครงการลาชาไมเปนผลดี
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ภาพลักษณไมดีทั้งลูกคา ธนาคาร ทุกวันนี้ตองหาผูรับเหมามาเพิ่มเติมตลอดเวลามาอยางนั้นถึง
ขายโครงการไดก็ทําสงใหลูกคา ไมได ”
“ บริษัทผูผลิตวัสดุ รานคา คนขายเครื่องจักร Suppliers มาขายของเราเยอะ บริษัท
ใหญไดราคาถูก เครดิตนาน คนขายเกรงใจ สวนใหญการตกลงจะซื้อของทั้งโครงการเลยทํา
สัญญาจองของไวกอนไมตองเสี่ยงเรื่องของขาด หรือขึ้นราคา ”
“ ตองหาคูคาที่ดีฝมือใชไดราคากันเองเอาไวมากๆ อสังหาริมทรัพย ใชผูรับเหมาจาก
ภายนอกเยอะมาก ที่สําคัญ เวลาทําโฆษณา ประสัมพันธ Agency ที่มีประสบการณผานมามา
มาก และรูตลาด ทิศทางของลูกคาเปนอยางดี งบโฆษณา แตละครั้งที่ใชออกไปเดี๋ยวนี้เปดตัว
แตละครั้งหลายลานบาท ถาขายไดนอยก็ไมคุม ”
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคูแขงขันในอุตสาหกรรม
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในทุกอุตสาหกรรมนั้นมาจากจํานวนคูแขงขันและความเขมแข็ง
ของแตละบริษัท โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพยถึงแมจะเปนสิ่งจําเปนที่ประชาชนตองมีและขนาด
ของตลาดที่ขยายใหญขึ้นทุกป แตจํานวนผูประกอบการก็เพิ่มมากเขาเปนเงาตามตัว ดังนั้นไม
วาจะอยูในสภาวะใด ธุรกิจนี้ก็มีการแขงขันที่รุนแรงมากตลอดเวลา ดังบทสัมภาษณ ตอไปนี้
“ ยิ่งนานวันยิ่งซับซอนทํายากเขาใจยาก อีกไมนานผมก็หยุดแลวนี่ก็ดูจนกวาผูบริหาร
รุนใหมจะวางใจได คอยชวยใหคําแนะนํา เดี๋ยวนี้ ความไมแนนอนมีสูงเปลี่ยนรัฐบาล เปลี่ยน
นโยบาย มีจลาจล ครั้งเดียวลูกคาหายหมดเสียหายมาก เวลาตลาดไมดีตางคนตางอยากขาย
กําไรไมมีไมเปนไร ยิ่งพวกซื้อที่ดินเก็บไวยิ่งตองคิดอานแกไขถือไวเปลืองดอกเบี้ย หรืออยางที่
เห็นบางที่ขายเปนที่ดินเปลาใหคนอื่นเอาไปทําตอเลย ”
“ ตอไปตลาดในกรุงเทพและปริมณฑล จะเหลือเฉพาะรายใหญเทานั้น รายกลาง ราย
เล็ก ไมนาจะอยูได การแขงขัน ทุกวันนี้ยิ่งใหญยิ่งไดเปรียบทุกประตู ซื้อของถูกกวา ลูกคา
เชื่อถือมากกวา คนใหกูอยากใหกูมากกวาแถมดอกเบี้ยถูกกวาอีกดวยหลายบริษัทในตลาด
ตอไปก็คงจะไปพัฒนาในตางจังหวัดมากขึ้น คนทองถิ่นสูลําบากนอกจากจะมาจับมือเปนคูคากัน
แบงผลประโยชนกัน ”
“ ที่ไหนทําแลวขายดีจะมีบริษัทอื่นๆเขามาทําเหมือนกันเปนจํานวนมากดูอยางอาคาร
ชุดตามแนวรถไฟฟาซิ ไมรูสรางกันมากขนาดนี้เอาลูกคามาจากไหนแนวราบก็แขงดูนะทุกทําเล
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โครงการขึ้นเต็มไปหมด อันที่จริงธุรกิจนี้ไมวาเวลาไหน จํานวนที่เปดขายจะมากกวาที่ขายได
จริง 5-10 เทาตลอดเวลา มันถึงแขงกันหนักไง ”
ผลกระทบอันเกิดจากสินคาทดแทน
ดังบทสัมภาษณ ตอไปนี้
“ ผลกระทบที่เกิดจากประเด็นนี้ที่สงเกิดจริงและรุนแรงมีเรื่องเดียวคือพวกตระกูลอาคาร
ชุดทั้งหลายแตก็ไมมากนัก อันที่จริงสินคาทดแทนที่นากลัวที่สุดคือโครงการของคูแขงในตลาด
นั่นเอง ถาลูกคาไมซื้อของเราก็ไปซื้อของโครงการขางๆ และเดี๋ยวนี้ลูกคาไมคอยสนใจแลววาจะ
เปนบานโครงการไหน ขอใหอยูสบาย จายได ก็เอาแลว ยกเวนพวกที่มีเงินมากหนอยจะเนนเอา
แตของที่ตัวเองตองการจริงๆเทานั้น ”
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและมีสวนสําคัญในการสนับสนุนในภาคอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย
สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทตองการคือการไดรับการสนับสนุนจากทุกฝายที่เขามาเกี่ยวของกับ
องคการ ยิ่งเปนธุรกิจอสังหาริมทรัพยดวยแลว สิ่งนี้ยิ่งมีความสําคัญมากกวาธุรกิจอื่นๆมาก ผูที่
เกี่ยวของและมีสวนสนับสนุน ในอุตสาหกรรมนี้ เชน
การสนับสนุนจากสถาบันการเงิน
การซื้อขาย จะไมสามารถเกิดขึ้นไดถาขาดผูที่จะมารับชวงตอดานการเงินเพราะราคาที่
ทําการซื้อ-ขายกันนั้น ลูกคาที่สามารถชําระไดเปนเงินสด หาไดนอยมาก ถาสถาบันการเงินไม
เขามาเปนตัวกลางในเรื่องนี้แลว การคาขายก็จะไมเกิดขึ้น แมแตตัวบริษัทเอง การทําโครงการก็
ตองพึ่งพาเงินทุนจากสถาบันการเงิน เพื่อใหโครงการเดินหนาจนสําเร็จได ดังบทสัมภาษณ
ตอไปนี้
“ ลําบากมากในชวงที่เขาเขมงวดลูกคาซื้อแลวกูไมผานกูยาก ถูกตีคืนมากตองขายซ้ํา
งานบอยๆ การทําโครงการก็ตองดูทิศทางเศรษฐกิจเปนหลักเหมือนกัน เศรษฐกิจไมดี ตอใหเงิน
ลนแบงคเขาก็ไมใหกู กลัวเสี่ยงไมไดเงินคืน ยิ่งรายเล็ก พวกอยูนอกตลาดแลวยิ่งแยใหญ มัก
โดนตัดออกกอน ”
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“ เคยโดนมาเหมือนกัน ปลอยเงินยังไมครบเลยบอกวาขอพิจารณารอดูเหตุการณกอน
แต เ ดี๋ย วนี้ ดี ก วา เมื่อ ก อ นนะครั บ ทํ า อะไรเป น หลั ก การมากขึ้น เมื่ อ ก อ นแล ว แต ผูบ ริ ห ารสั่ ง
ตลอดเวลาเหมือนไมใชลูกคาเขา แตเหมือนเราไปขอเงินเขาใชอยางไงอยางนั้นเลย แตก็เปน
สิทธิของเขาวาจะปลอยกูหรือเปลา คนขอกูคงมีจํานวนมาก เลยเปนแบบนี้ ”
การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา องคการภาครัฐ สมาคมหลัก ทั้ง 3 สมาคม
ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย
การกอตั้งองคการประเภทตางๆในประเทศไทย มักถูกมองวาเปนกลุมผลประโยชนเขา
มารวมตัวกันเพื่อสรางผลประโยชนใหกับกลุมเทานั้น สังคม ประเทศชาติ ไมเคยไดประโยชน
อะไร จากการกอตั้งเหลานั้น ซึ่งเรื่องนี้ เปนเหตุการณจริงในสังคมบานเรา สิ่งที่เห็นอยูในการ
จัดทํากิจกรรมทุกครั้งก็คือทําอยางไรก็ไดใหบรรลุผลประโยชนของสมาชิกภายในองคการ แตถา
มองในดานของผูประกอบการแลว องคการเหลานี้ ก็เปนประโยชนไมมากก็นอยแตสวนใหญ
รายใหญมักไดรับอานิสงส มากกวารายเล็ก ดังบทสัมภาษณ ตอไปนี้
“ ดีครับจัดเปนทางการเปนเรื่องเปนราว ปละ 2 ครั้ง ยอดขายโดยรวมก็มากขึ้นทุกป
คึกคักขึ้น ตอนนี้เห็นมีคนอื่นจัดงานประเภทนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีดีกวาไมมี ”
“ ควรมีไวเปนปากเสียงใหเวลาตอรองกับภาครัฐ หรือ ตอรองดานอื่นๆ อีกไมกี่ปปดเสรี
ตองอาศัย สมาคมเหลานี้ เปนศูนยกลางในการรวมตัวกัน จะไดมีน้ําหนัก อยางคราวกอนที่ไมได
ตออายุการลดคาธรรมเนียม ลดภาษีเพราะสมาคมทั้ง 3 แหงไมออกมาเรียกรองอยางจริงจัง ”
นโยบายของรัฐบาล ตอการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย
อสังหาริมทรัพยเปนภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่สําคัญของทุกประเภทเพราะมีสว น
ชวยในการสรางงานสรางรายไดใหแกทุกภาคสวนในสังคม ประเทศอื่นๆ ภาครัฐจะเขามาดูแล
สงเสริมสนับสนุนเปนอยางมาก ผิดกับประเทศไทย ที่ภาครัฐเองดูเหมือนไมเคยที่จะสนใจใน
ภาคอุตสาหกรรมนี้เลย นอกจากนี้นโยบายหลายประการที่ออกมา ยังเกิดผลกระทบในทางลบ
อีกดวย ดังตอไปนี้
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มาตรการลดคาธรรมเนียม คาภาษีธุรกิจเฉพาะ และคาธรรมเนียมในการจด
จํานองการกูเงินจากสถาบันการเงิน
มาตรการนี้ดูเหมือนเปนการใหเงินเปลาๆกับผูประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย
เพราะผูที่เกี่ยวของอื่นๆไมมีใครไดประโยชนเลย หรือไดนอยมาก ราคาขายทรัพยสินยังคงเทา
เดิมภาครัฐขาดภาษีอากรที่ควรเปนรายไดในการนําไปพัฒนาประเทศ แตถามองในดานของ
ผูประกอบการแลว การไดผลประโยชนเพิ่มจะสามารถทําธุรกิจการคาตางๆงายขึ้น เงินสวนเกิน
เหลานี้สามารถเอามาลงทุนจัดหาปจจัยหรือใชเปนคาดําเนินการเพื่อใหบริษัทสามารถเดินตอไป
ไดและดูเหมือนวาในชวงเวลาดังกลาวยอดการขายอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องใน
ภาพรวมซึ่งเปนผลดีกับธุรกิจนี้เปนอยางมาก
มาตรการควบคุมราคาวัสดุกอสราง คาแรงงานขั้นต่ํา อัตราดอกเบี้ย อัตราเงิน
เฟอ
ค า แรงงานถื อ ว า เป น ต น ทุ น หลั ก ในวั ส ดุ ม าตรการนี้ ถื อ ว า มี ส ว นสํ า คั ญ ในธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมนี้ การควบคุมใหอยูในระดับราคาที่เหมาะสมยอมเปนเรื่องที่ดี แตปรากฏวาทุกครั้ง
ที่สภาวะเศรษฐกิจดี การจําหนายอสังหาริมทรัพยเริ่มเพิ่มขึ้น จะปรากฏเหตุการณวัสดุกอสราง
ทุกประเภทจะขึ้นราคาอยางไมมีเหตุผลทุกครั้ง ซึ่งเปนสิ่งที่รัฐบาลตองเขามาดูแล ไมใหเกิดการ
ฉวยโอกาสเกิดขึ้นดังบทสัมภาษณ ตอไปนี้
“ อัตราดอกเบี้ยมีผลตอกําลังซื้อของลูกคา และตนทุนเงินกูของโครงการดวย คนทํา
ธุรกิจทุกคน ตองการดอกเบี้ยต่ําทั้งนั้น แตในประเทศไทย รัฐบาลคุมแบงคชาติไมไดเห็นปลอย
ใหเกิดเรื่องเสียหายเปนประจํา นี่ก็ออกมาตรการปองกันการเก็งกําไรออกมาอีกแลว เห็นทําแต
ละเรื่องไมเคยชวยมีแตเรื่องทําใหเสียหายทั้งนั้นรัฐบาลเองเก็บภาษีน้ํามันมาก ราคาขายจึงสูง
กวาประเทศอื่น เงินเฟอ ก็คุมยาก ไมเห็นทําอะไรเปนชิ้นเปนอันซักเรื่อง ”
“ สํ าเร็จยากโดยเฉพาะถ าเปนประเทศนี้ คุณภาพคนของภาครั ฐ ไมดีพอที่จะทํ าให
สําเร็จได คิดแตประโยชนของตัวเองและพวกพองเปนที่ตั้ง ทุกนโยบายที่ออกมาคิดไดแตทํา
ไมได แผนยุทธศาสตรทํามาเยอะแยะ แตไมเห็นจะนําออกมาทําใหจริงจัง ”
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นโยบายเกี่ยวกับแรงงานตางดาว การถือครองสิทธิของชาวตางชาติ การกําหนด
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ
แรงงานตางดาวถือวามีสวนสําคัญที่กอใหเกิดการกอสรางในประเทศเราทุกวันนี้ เพราะ
คนไทย ไมชอบทํากันแลว อีกทั้งความอดทนยังนอยกวาดวยคาแรงสูงกวา และที่หนักที่สุดคือ
ขอกลับบานโดยเฉพาะหนาเทศกาลตางๆ เวลากลับจะไมสนใจอะไรทั้งนั้น กลับกันทีแทบหมด
Site งานเลย แตพวกตางดาวนี้ กลัวไปทุกอยางเรียบรอยกวากันมาก มาทํางานกันอยางเดียว
เหล า เบีย ร ไม ค อยกิ น เรื่ องนอ ย อั ต ราแลกเปลี่ย นและสิท ธิถือครองของชาวต า งด าว มีผ ล
ค อ นข า งมาก การที่ อั ต ราการแลกเปลี่ ย นต่ํ า จะทํ า ให ช าวต า งชาติ สามารถเข า มาซื้ อ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ไ ด ใ นราคาที่ ถู ก ลง ซึ่ ง ราคาทรั พ ย สิ น มั ก ถู ก นํ า ไปเปรี ย บเที ย บกั บ ราคา
อสังหาริมทรัพยของประเทศในภูมิภาคแถบนี้ เชน เวียดนาม จีน มาเลเซีย หรือแมแตการมี
กฎหมายใหเชาที่ดิน กําหนดสูงสุด 30 ป ซึ่งนักลงทุนตางชาติมักใหความคิดเห็นวานอยเกินไป
เดี๋ยวนี้หลายประเทศในแถบเอเชีย ก็แกกฎหมาย ขยายระยะเวลาการใหเชาใหนานขึ้นเพื่อเอื้อ
ตอการลงทุน แตสําหรับประเทศไทย คาดวา คงจะเกิดขึ้นไดยาก สําหรับความคิดเห็นอื่นๆ จะมี
ดังบทสัมภาษณ ตอไปนี้
“ รัฐบาลทําอะไรไมไดเลย คุมอะไรไมไดซักอยาง ปลอยตามมีตามเกิด เวลามีปญหา
มาก ถูกกดดันมาก ถึงจะออกมาที อาจเปนไดวารัฐบาลไมไดผลประโยชนอะไรจากอุตสาหกรรม
นี้ เลยไมคอยใสใจ ”
สรุปจากการวิเคราะหผลขอมูลที่ไดจากสัมภาษณเชิงลึกนั้น สามารถนํามายืนยัน และ
เสริมในสวนของการนําเสนอที่ผานมาแลว ซึ่งจะเห็นไดวา ทุกปจจัยที่เกิดขึ้นสงผลตอ กลยุทธ
ทั้งในระดับ หน าที่ ระดับหนว ยธุรกิจและระดับองคกร สําหรับ ผูใหขอมูลสํ าคัญนั้น โปรดดู
ตารางที่ 3.16
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ตารางที่ 3.20 รายนามของผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึก
ลําดับ
รายนามผูใหสัมภาษณเชิงลึก
ที่
1. คุณ อรรถยุทธวนิชทวีสม
ผูอํานวยการโครงการแนวราบ
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด ( มหาชน )
2. คุณ เฉลิมเกียรติ คําพันบุญ
ผูจัดการกอสราง โครงการ ชัยพฤกษ วัชรพล

3.
4.
5.

คุณ ทนง ลือกิจพาณิชย
ผูจัดการ ฝายลูกคาสัมพันธ
คุณ ณัฐพิมล ฝนทางธรรม
ผูจัดการฝายขายโครงการ ชัยพฤกษ วัชรพล
คุณ วีระพันธ มณีสายสุวรรณ
สถาปนิก โครงการ

ประสบการณในดานการ
ทํางาน
ประสบการณ มากกวา 35 ป

งานด า นวิ ช าการ วิ ศ วกรรม
โ ย ธ า ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
โครงการกอสราง ตางๆ ของ
บริษัท มากกวา 20 ป
ประสบการณในการทํางาน 30
ป
ประสบการณ บริหารงานขาย
มากกวา 20 ป
ประสบการณในดานออกแบบ
20 ป
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บทที่ 4
สรุป อภิปรายผล และ ขอเสนอแนะ
การศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่อง“ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอกลยุทธทางการตลาด
เพื่อเพิ่ม ความสามารถในการแขงขัน กรณีศึกษาโครงการชัยพฤกษ วัชรพล บริษัท แลนด
แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) หลังประสบเหตุการณอุทกภัย” ในบทที่ 4 นี้จะกลาวถึงประเดนส
รุปตางๆ ไดแก
สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห ตามขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธ
จากการศึกษาปจจัยตางๆที่มีผลตอกลยุทธทางการตลาด เพื่อเพิ่ม ความสามารถในการ
แขงขันของ โครงการชัยพฤกษ วัชรพล บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)นั้นพบวา
ความสําคัญของปจจัยเรียงตามลําดับ จากการวิเคราะหขอมูลของงานวิจัยในภาพรวม พบวา
ปจจัยที่ไดรับการยอมรับวามีความสําคัญเปนอันดับที่ 1 คือ ปจจัยดานราคา มีคาคะแนนสูงที่สุด
4.12 อันดับที่ 2 ตอมาคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีคาคะแนน 4.09 ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย มีคาคะแนน 4.03 ปจจัยดานการแขงขันในอุตสาหกรรม มีคาคะแนน 4.00 ปจจัยดาน
การควบคุมคุณภาพ มีคาคะแนน 3.93 ปจจัยดานการวิจัย พัฒนา และสราง นวัตกรรม มีคา
คะแนน 3.92 ปจจั ย ดานการส งเสริมการตลาด มีคาคะแนน 3.78 ปจจัยด านอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนมีคาคะแนน 3.69 และ ปจจัยดานนโยบายของรัฐบาลมีคาคะแนน 3.64
เรียงตามลําดับซึ่ง มีรายละเอียด ดังนี้
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ ซึ่งลูกคาสวนใหญทุกคนใหความคิดเห็นคอนขางตรงกันวา
รู ป แบบบ า นมี ค วามทั น สมั ย สวยงาม มี ก ารออกแบบที่ ต รงตามความต อ งการพอดี รวมทั้ ง
ชื่อเสียงที่ดีของโครงการ ชัยพฤกษ วัชพล บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) นั้นอยู
แล ว เกิ ด ความภาคภู มิ ใ จและมี ค วามสุ ข ที่ ไ ด เ ป น เจ า ของสํ า หรั บ ด า นทํ า เลที่ ตั้ ง นั้ น มี ค วาม
เหมาะสม อยูใกลถนนสายหลัก และมีทางเขา-ออกสะดวก หลายทางและที่สําคัญคือน้ําไมทวม
ตัวบานมีการออกแบบและจัดประโยชนของพื้นที่ใชสอย มีความเหมาะสม ตามลักษณะของแบบ
บานตางๆ ที่เสนอขายซึ่งจากการวิเคราะหนั้น ถาลูกคามีความพึงพอใจในปจจัยนี้มากที่สุด ถือ
วาเปนจุดแข็งที่ทางบริษัทจะยังตองใชเปนกลยุทธหลักตอไป
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2. ป จ จั ย ด า นราคาขาย ซึ่ ง การตั้ ง ราคาของบริ ษั ท ในป จ จุ บั น ถื อ ว า ไม ไ ด สู ง มาก
จนเกินไปเมื่อเทียบกับ คูแขง ในระดับเดียวกัน ไมวาจะเปน บริษัท แสนสิริ จํากัด บริษัท พร็อพ
เพอรตี้เพอรเฟค จํากัดโดยพาะการจัดสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ตรงกับความตองการของ
ลูกคาอันเนื่องมาจากแตละบุคคลก็มีความคุนเคยกับธนาคารที่ตางกัน รวมทั้งยังสามารถทําให
ไดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวาโครงการอื่นๆอันเนื่องมาจากชื่อเสียง ความนาเชื่อถือ ซึ่งสถาบัน
การเงินมักจัดใหทรัพยสินของบริษัท สามารถใชเปนหลักประกันสินเชื่อไดเปนอยางดี อีกทั้ง
ด า นจํ า นวนเงิ น จองและการผ อ นชํ า ระรายเดื อ นที่ เ หมาะสม จู ง ใจในการซื้ อ และยั ง ต่ํ า กว า
โครงการในละแวกใกล เ คี ยงอั นเนื่ อ งมาจากสถาบั น การเงิน ตี ร าคาประเมินตั ว โครงการใน
ระดับสูง จึงทําใหจํานวนเงินกูไดในสัดสวนที่มาก และลูกคายังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ราคาขาย
และเงื่อนไขการชําระเงินของบานพรอมที่ดิน มีความคุมคา เหมาะสม ถูกกวา คูแขงขัน ที่อยูใน
พื้นที่ใกลเคียงกันมีสวนลดราคาขาย และของแจก ของแถม เปนจํานวนมาก ทําใหเกิดความพึง
พอใจ ในโครงการและมักบอกตอผูที่รูจักใหมาซื้ออยูรวมกันอีกดวย
3. ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด ที่เปนจุดเดนอีกประการหนึ่ง ที่ลูกคา ให
ความสํ า คั ญ กั บ โครงการของบริ ษั ท โดยเฉพาะการรั บ ประกั น หลั ง การขาย เช น การดู แ ล
ซอมแซมบานทุกครั้งที่รองขอ และการชวยจัดตั้งนิติบุคคลบานจัดสรรในโครงการและยังหา
บริษัทที่มาบริหารจัดการในสวนนี้ที่มีคาใชจายไมสูงมาชวยในการบริหารอีกดวย นอกจากนั้น
แลวโครงการนี้ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เชนสระวายน้ํา คลับเฮาส ระบบรักษาความ
ปลอดภัย สวนสาธารณะที่สวยงามการโฆษณา ประชาสัมพันธ ผาน สื่อโทรทัศน วิทยุ คัทเอาท
บิลบอรด โบชัวร และไดเร็กเมลลมีบานตัวอยางและบานสรางเสร็จพรอมอยูไดทันทีซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆแลว ลูกคาสวนใหญคิดวาที่นี่ดีที่สุด
4. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย โดยเฉพาะที่ตั้งของสํานักงานขายสะดวกใน
การเดินทางติดตอ สถานที่จอดรถ มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอดเวลาตั้งแตขับรถ
เขามาเยี่ยมชมโครงการอีกทั้งยังมีเว็บไซดที่มีรายละเอียดของขอมูลครบถวน ดึงดูดความสนใจ
การใหขอมูลจากพนักงานงานที่ครบถวนเพื่อความสะดวกสําหรับลูกคาเพื่อใชในการตัดสินใจ
5. ปจ จั ยดานการควบคุมตนทุน ซึ่งตัวโครงการใชการบริหารจัดการที่ไดรับการ
ยอมรับและมีมาตรฐานสูง ซึ่งรวมทั้งนวัตกรรมของสถาปตยกรรมของอาคาร ที่มีความทันสมัย
สวยงาม ตรงตามความตองการของลูกคามีการนําเสนอสิ่งใหมๆที่ใหอัตถประโยชนเพิ่มมูลคาใน
อนาคตโดยเฉพาะการเพิ่มการลงทุนดานวิจัย พัฒนา ที่สามารถสรางสรรคงานสถาปตยกรรม
การบริการลูกคาที่เปนเลิศ ที่ตรงตามความตองการของลูกคา สรางความพึงพอใจในระดับสูงมี
การใชนวัตกรรมทางดานการบริหารจัดการแนวใหม วางระบบงาน ขั้นตอนการทํางาน การ
ประสานงาน ใหมีประสิทธิภาพ มากที่สุดการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการกอสราง การสื่อสาร
เพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ที่มากขึ้นซึ่งนอกจากเปนการลดตนทุนทางตรง
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แลว บริษัทยังสามารถสงทรัพยสินไดตรงตามเวลาตามสัญญา ที่แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพใน
การทํางานใหลูกคาไดเปรียบเทียบกับคูแขง ซึ่งถือเปนอีกกลยุทธที่บริษัทใชไดผลดีจากอดีตมา
จรถึงปจจุบัน
6. ปจจัยดานการควบคุมคุณภาพ เปนสิ่งที่มีความสําคัญในระดับสูงเพราะวาบานมี
องคประกอบตางๆที่ประกอบกันเปนจํานวนมากอีกทั้งมีขนาดใหญ ดังนั้นถาการควบคุมในการ
กอสรางไมดี อาจเกิดการแตกราวของผิวคอนกรีต วัสุ อุปกรรของทั้งงานระบบไฟฟา ประปา
อาจชํารุดเสียหายกอนกําหนดและไมสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค นอกจากนั้นแลวทรัพย
สวนกลาง เชน สวน สโมสร ถนน ประตูทางเขาโครงการ รั้วรอบโครงการ เปนตน ซึ่งถึงแมวา
เปนของสวนรวมแตก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนกัน เพราะเปนสวนที่ชวยใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น
นอกจากนั้นแลวในการขายและบริการหลังการขาย ตั้งแตขั้นเริ่มตนปฏิสัมพันธกับลูกคา การ
ดูแลลูกคาหลังการขายหรือแมแตสงมอบไปแลวก็ตามก็มีสวนสําคัญเชนกันการที่บริษัทไดใช
ระบบมาตรฐานระดับโลก เชน ISO TQM มาใชนั้นถือเปนความตั้งใจของฝายบริหารที่ตองการ
มอบสิ่งที่ดีที่สุดใหกับผูบริโภคนอกจากนี้การควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน ไมวา
จะเปนเสียง ฝุน กลิ่น ขยะมูลฝอย หรือความเดือดรอนที่อาจเกิดขึ้นทั้งในขณะทําการกอสรางก็มี
ความจําเปนมากในปจจุบันเชนกัน และเปนกลยุทธหนึ่งที่บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด
(มหาชน) นํามาใชอยางเครงครัด จนเราแทบจะไมเคยไดขาวที่เปนไปในทางเสียหายที่รองเรียน
มาจากชุมชนรอบโครงการของบริษัทนี้เลย
7. ปจจัย ดานการแขงขันในอุตสาหกรรม นั้นการสนับสนุนจากลูกคามีสวนที่สําคัญ
ที่สุดในการประกอบกิรการทุกประเภทการมีลูกคาชั้นดีเปนจํานวนมาก และแนะนําลูกคาใหมมา
ใหตลอดเวลา มีความสําคัญกับความอยูรอดของบริษัทอสังหาริมทรัพยทุกแหงในดานของคูแขง
ที่ทําโครงการเหมือนหรือคลายกันและอยูในทําเลที่ใกลกัน ในความคิดเห็นของลูกคานั้น ไม
เป น ป ย หาหรื อ อุ ป สรรค ใดๆอั น เนื่ อ งมาจากคนกลุ ม นี้ มี ค วามเชื่ อ ทั ศ นคติ ค า นิ ย มที่ ดี กั บ
โครงการและตัวบริษัทอยูแลว สําหรับ การสนับสนุนจากผูรับเหมากอสราง ผูจัดสงวัสดุ ผู
จําหนายใหเชาวัสดุ-อุปกรณ โดยการมาชวยสรางผลงานของบริษัทใหมีคุณภาพ และตรงตามที่
ลูกคาตองการนั้นในปจจุบัน แทบจะเรียกไดวาไมมปญหาเพราะการวางกลยุทธการจัดการที่ดีมา
ตั้งแตตน และบริษัทเองก็มีธนาคารและรานจําหนาย วัสดุกอสรางเปนของตัวเอง จึงเปนจุดแข็ง
ที่เพิ่มความสามารถในการแขงขันใหเพิ่มขึ้น
8. ปจจัยดานอุตสาหกรรมตอเนื่องและสนับสนุน ประกอบดวยการสนับสนุนจาก
สถาบันการเงิน เพื่อใชในการดําเนินการของบริษัท รวมทั้งการหาแหลงเงินกูใหกับลูกคาที่ซื้อ
ทรั พ ย สิ น ของบริ ษั ท การสนั บ สนุ น จาก ผู รั บ เหมา ผู จํ า หน า ยวั ส ดุ -อุ ป กรณ บริ ษั ท โฆษณา
ประชาสัมพันธ ขนสง ประกันภัย บริษัทที่ปรึกษาบัญชี และ กฎหมาย เปนตนการสนับสนุน
จาก สมาคมอสังหาริ มทรัพย สมาคมอาคารชุด สมาคมบานจัดสรร สมาคมสถาปนิกสยาม
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วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย การสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิค หนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของ นั้น ผูบริหารของบริษัทไดใหความสําคัญมาตั้งแตเริ่มกอตั้งบริษัทซึ่งมักจะ
ปรากฏอยูในรายงานประจําป หรือบทสัมภาษณ ในสื่อตางๆ เปนกลยุทธที่สําคัญอีกหนึ่งอยางที
สําคัญ
9. ป จ จั ย ด า นนโยบายของรั ฐ บาล ที่ ส ง ผลต อ กลยุ ท ธ ข องบริ ษั ท ประกอบด ว ย
มาตรการลดคาธรรมเนียม ภาษีธุรกิจเฉพาะ คาอากรเพื่อจูงใจในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
นโยบายเรื่อง มาตรการควบคุมราคาวัสดุกอสราง คาแรงงานขั้นต่ํา อัตราดอกเบี้ยเงินกู และ
อัตราเงินเฟอมาตรการดาน อื่นๆเชนการเลือกถือครองสิทธิของชาวตางชาติ แรงงานตางดาว
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เปนตนนโยบายเรื่อง มาตรการชวยเหลือผูมีรายไดนอย
เชนโครงการบานเอื้ออาทร หรือชวยเหลือขาราชการเชน กองทุน กบข. เปนตนที่บางอยางก็
เปนผลดีอยางมาก เหมือนการใหเปลาเปนการชวยเหลือทางตรงและการชวยเหลือทางออม เชน
แรงงานตางดาว การถือครองทรัพยสินของชาวตางประเทศ กองทุน กบข. เปนตน ซึ่งบริษัท
ตองปรับกลยุทธการดําเนินโครงการเพื่อใหไดผลประโยชนมากที่สุด ในชวงที่รัฐาลมีนโยบาย
สงเสริมเหลานี้ออกมา เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน ใหเหนือคูแขงขันรายอื่นๆ
การวิ เ คราะห ป จ จั ย การตลาดที่ ส ง ผลต อ กลยุ ท ธ ท างการตลาด เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการแขงขันของ โครงการ ชัยพฤกษ วัชรพลบริษัท แลนด แอนด เฮาส
จํากัด (มหาชน) ขององคประกอบทั้ง 9 ประการ โดยการแยกเปน กลยุทธระดับ องคกร
ระดับหนวยธุรกิจ และระดับหนาที่ ดังนี้คือ
1. ระดับหนาที่หรือระดับฝายในโครงการ
ฝายขายโครงการซึ่งโดยปกติทุกโครงการอสังหาริมทรัพย นั้นที่ สถานที่กอสรางหรือ
สํานักงานโครงการ จะมีเพียง 2 ฝายหลักที่ประจําอยูตั้งแตตนจนจบโครงการคือ ฝายบริหาร
ขายและฝายกอสรางหรือบริหารโครงการ ซึ่งฝายขายของโครงการวัชรพล นั้นตองสามารถสราง
คุณภาพในการบริการใหเกิดขึ้น เพราะราคาขายและความคาดหวังของลูกคานั้นจะมีคอนขางสูง
มาก ดังนั้นหนาที่ของพนักงานขายทุกคน จึงตองดูแลลูกคาเปนอยางดี ตั้งแตลูกคาเขามาเยี่ยม
ชมโครงการเปนครั้งแรก จนถึงขั้นจองซื้อ และสงมอบบาน การบริการหลังการขาย ใหคําแนะนํา
ดูแล เอาใจใส จนลูกคาทุกคนสามารถรับรูถึงคุณคาเหลานั้นได สําหรับ ฝายกอสรางหรือฝาย
บริหารโครงการ ซึ่งสิ่งที่ลูกคา ตองการคือสิ่งปลูกสราง ทุกชนิดในโครงการ ไมวาจะเปน ตัวบาน
คลับเฮาส สระวายน้ํา ถนน รั้วโครงการ ระบบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทั้งหลาย ดังนั้น
การควบคุมคุณภาพ ควบคุมตนทุน และระยะเวลาที่สงมอบใหกับลูกคาตรงตามเวลา เปนสิ่งที่
ฝายกอสรางตองดําเนินการใหได จึงจะบรรลุผลตามวัตถุประสงคของบริษัทได
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2. ระดับหนวยธุรกิจหรือระดับโครงการ
โครงการชัยพฤกษ วัชรพล นั้นควรมีรูปแบบบานทันสมัยสวยงาม มีการออกแบบที่ตรง
ตามความตองการของลูกคาสถาปนิกของบริษัทจะตองออกแบบโครงการ วาควรมีลักษณะใด มี
สาธารณู ป โภค สาธารณู ป การอะไรบ า ง ตั ว อาคารและสิ่ ง ปลู ก สร า งทั้ ง หมดในโครงการมี
อะไรบาง ทรัพยสวนกลาง ที่สามารถใชประโยชนรวมกัน มีเงื่อนไขการใชงาน การบํารุงรักษา
อยางไร การจัดวาง Master Plan ทั้งหมดหลังจากนั้นแลวฝายการตลาด จะตองทํา การโฆษณา
ประชาสัมพันธ การสงเสริมการขายรูปแบบตางๆ เพื่อใหผูมุงหวังเกิดความสนใจในโครงการ
และเดินทางมาที่สํานักงานขาย จึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญยิ่งเพราะเปนไปไมไดเลยที่สินคาที่มี
ราคาแพงมากขนาดนี้ซึ่งตองหาเงินทั้งชีวิตถึงจะไดมาเปนเจาของ การซื้อขาย ตองเริ่มจากการ
มาดูโครงการดวยตัวเองและครอบครัวกอน เมื่อเกิดความสนใจในขั้นตนแลวจึงมีการปรึกษา
อย า งรอบคอบ การมี สํ า นั ก งานขาย บ า นตั ว อย า งหรื อ ห อ งชุ ด สํ า หรั บ ให ลู ก ค า เข า ชมก อ น
ตัดสินใจซื้อ และควรมีชองทางในการติดตอสื่อสารหลายทางเพื่อใหการซื้อขายสะดวกยิ่งขึ้น
นอกจากนั้นแลว ฝายกอสราง ซึ่งมีหนาที่ในการควบคุมคุณภาพ โดยเฉพาะงานสวนใหญตอง
แรงงานและชางฝมือ ซึ่งควบคุมไดยาก ในการทํางานใหไดตามแบบที่สถาปนิกและวิศวกร เปน
ผูออกแบบและตองไดตามที่สัญญาไวกับลูกคาดวย และถาบริษัทไมสามารถทําใหงานออกมาดี
จนเปนที่ยอบรับของลูกคาได ก็จะสงผลกระทบกับราคาขายของโครงการนั้นๆและที่จะตามมา
อีกตอหนึ่งคือชื่อเสียงทางดานนี้ที่มีปญหาจะทําใหไมสามารถสรางชื่อตราสินคาได ความเชื่อถือ
ของลูกคาก็จะลดลงการมีขั้นตอนนําเสนอของฝายขายที่ดี มีความชัดเจนของเงื่อนไขในเรื่อง
ตางๆ การดูแลเอาใจใสลูกคา รวมทั้งหลังจากที่ลูกคาจองซื้อ ทําสัญญากับบริษัท จนกระทั่งสง
มอบทรัพยสวนกลาง ซึ่งจะเปนเรื่องของการบริการหลังการขายและลูกคาสัมพันธ ทุกอยางตอง
สรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา และสิ่งเหลานี้จะทําใหสําเร็จไดก็ดวยการที่ตองมีการ
ฝกอบรมพนักงานตางๆใหดี เพื่อสามารถทําภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสรางภาพลักษณที่ดี และจะทําใหองคกรสามารถ
อยูไดในระยะยาว
3. ระดับองคกรหรือตัวของบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ดานการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรม การปรับปรุงดานการบริหารจัดการใหมีความ
ทันสมัย ใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มผลผลิตของบริษัท ใหสามารถสราง
ผลงานที่ลูกคายอมรับไดรวมทั้งสามารถแขงขันการใช เทคโนโลยี ที่ทันสมัย ในการกอสราง
และการสื่อสาร ชวยในทุก ๆ ดานขององคกร เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและสําเร็จได
ในระยะยาว และบริษัทตองพยายามกาวใหล้ําหนาคูแขงขันใหมากที่สุด และบุคลากรทุกคนตอง
ช ว ยกั น ในการสรรค ส ร า งอย า งต อ เนื่ อ งทํ า ใหลู ก ค า เกิ ด ความพึ ง พอใจสูง สุ ด และเกิด ความ
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ประทับใจ จนถึงขั้นเกิดความภักดี ในตราสินคาและยอนกลับมาซื้อใหมรวมทั้งแนะนําคนที่รูจัก
มาชวยซื้อฝายการตลาดหรือฝายขายตองดูแลในเรื่องความตองการและความคาดหวังของลูกคา
ทุ ก คนให เ กิ ด ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด นอกจากนั้ น แล ว การสนั บ สนุ น จากสถาบั น การเงิ น
เนื่องจากเปนแหลงเงินทุนที่ตองใหความสําคัญมาก เพื่อมาชวยในการทําโครงการใหสําเร็จ
รวมทั้ ง ในส ว นของลู ก ค า ซึ่ ง ต อ งพึ่ ง พาเงิ น กู จ ากสถาบั น การเงิ น เช น กั น เพราะ ราคา
อสังหาริมทรัพยที่มีมูลคามาก มักไมมีผูที่ซื้อเปนเงินสดมากนัก
สําหรับ ดานนโยบายของรัฐบาล ประกอบดวยมาตรการลดคาธรรมเนียมการโอน การ
จดจํานอง ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ คาอากรการควบคุมราคาวัสดุกอสราง คาแรงงานขั้นต่ํา อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู และอัตราเงินเฟอเปนสวนชวยในดานตนทุนของโครงการและชวยเหลือ ผูซื้อใหมี
ความสามารถในการซื้อมากขึ้นมาตรการอื่นๆ เชน การใหการถือครองสิทธิของชาวตางชาติ
แรงงานต า งด า ว อั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต า งประเทศ การช ว ยเหลื อ ผู มี ร ายได น อ ย เช น
โครงการบ านเอื้ออาทร หรือช ว ยเหลื อขาราชการเชนกองทุ น กบข. มาตรการบ าน บีโอไอ
บางอยางนั้นบริษัทไดประโยชน ซึ่งตองปรับการดําเนินการบางอยางใหสอดคลองกับเงื่อนไข
ตางๆใรนโยบายเหลานี้ จึงจะเกิดประโยชนสูงสุดได

ภาพที่ 4.1 การรวมปจจัยเพือ่ สรางกลยุทธทางการตลาด
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ภาพที่ 4.2 การเรียงลําดับความสําคัญจําแนกตามกลุมปจจัยทั้ง 9
ตอนที่ 4 การอภิปรายผล ของปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอกลยุทธทางการตลาด
เพื่อเพิ่ม ความสามารถในการแขงขัน กรณีศึกษาโครงการชัยพฤกษ วัชรพล บริษัท แลนด
แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) หลังประสบเหตุการณอุทกภัย จากการสังเคราะหขอมูลสามารถ
การสรุปผลกลยุทธที่มีความสําคัญที่จะเพิ่มความสามารถในการแขงขันของโครงการชัยพฤกษ
วัชรพล บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)ทั้งในระดับองคกร ระดับหนวยธุรกิจและ
ระดับหนาที่ไดดังตอไปนี้
ดานกลยุทธทางการตลาด
โครงการ ชัยพฤกษ วัชรพลที่นําออกเสนอขาย นอกจากลักษณะจะมีความแตกตางกัน
ตามรสนิยมของผูบริโภคแลวยังมีความแตกตางอยูในรูปของชื่อสินคา คุณภาพ สินคา ตลอดจน
บริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน สวนสาธารณะสระวายน้ํา คลับเฮาส สนามเทนนิส
ฯลฯ สงผลตอความสามารถในการแขงขัน ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ อุบลรั ตน สุ วรรณ
บริบูรณ (2546) เรื่อง ความพึงพอใจของผูซื้อบานที่ตอโครงการจัดสรรของบริษัท ศุภาลัย จํากัด
(มหาชน) ที่กลาวถึงลักษณะของโครงสรางตลาดอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยและความ
พึงพอใจของลูกคาเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาด เชน รูปแบบบาน พื้นที่ใชสอย คุณภาพวัสดุ
ที่ใชในการกอสราง ดานระดับราคาที่ตองมีความสมเหตุ สมผล จะสรางความสําเร็จ ใหกับ
โครงการในระยะยาว ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการขายในโครงการ ตองพิจารณาถึง
ปจจัยตางๆสถานภาพทางเศรษฐกิจ ระดับรายไดของครอบครัว ความสามารถในการผอนชําระ
เพื่อจะไดกําหนดราคาขาย หรือ แบงประเภทของบานที่จะสรางในโครงการไดรูปแบบของบาน
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พิจารณาจํานวนในการสรางเปนสําคัญ เชน บานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส ควรจะเสนอขาย
ในแตละชวงเวลาละเทาไหร เปนตน
สําหรับกลยุทธการตลาด ของโครงการ ชัยพฤกษ วัชรพล ในป 2555 นั้น จะเปนการ
ผสมผสานสวนประกอบตางๆใหเกิดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภคใหมาก
ที่สุด การออกแบบที่สามารถตอบสนองความตองการการโฆษณา ประชาสัมพันธ การสงเสริม
การขาย
กลยุทธการบริการหลังการขายที่สรางจุดเดนและความยั่งยืนใหกับบริษัทใหไดรับความ
พึงพอใจสรางความแตกตางดานคุณภาพที่ดีกวาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รติ สุนทรวรา
ภาส (2551)เรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาตอการบริการหลังการขายบานจัดสรรในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑลการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อใหเหมาะกับโครงการที่สุดจะทําใหการขาย
ประสบความสําเร็จและเปนการเพิ่มอํานาจในการแขงขันตลอดเวลาที่ขายไดมากมีสวนแบงทาง
การตลาดจนเปนผูนําในที่สุด
สําหรับการสัมภาณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ สรุปไดดังนี้
“ ผลกระทบที่เกิดจากประเด็นนี้ที่สงเกิดจริงและรุนแรงมีเรื่องเดียวคือพวกตระกูลอาคาร
ชุดทั้งหลายแตก็ไมมากนัก อันที่จริงสินคาทดแทนที่นากลัวที่สุดคือโครงการของคูแขงในตลาด
นั่นเอง ถาลูกคาไมซื้อของเราก็ไปซื้อของโครงการขางๆ และเดี๋ยวนี้ลูกคาไมคอยสนใจแลววาจะ
เปนบานโครงการไหน ขอใหอยูสบาย จายได ก็เอาแลว ยกเวนพวกที่มีเงินมากหนอยจะเนนเอา
แตของที่ตัวเองตองการจริงๆเทานั้น
“ ยิ่งนานวันยิ่งซับซอนทํายากเขาใจยาก อีกไมนานผมก็หยุดแลวนี่ก็ดูจนกวาผูบริหาร
รุนใหมจะวางใจได คอยชวยใหคําแนะนํา เดี๋ยวนี้ ความไมแนนอนมีสูงเปลี่ยนรัฐบาล เปลี่ยน
นโยบาย มีจลาจล ครั้งเดียวลูกคาหายหมดเสียหายมากเวลาตลาดไมดีตางคนตางอยากขาย
กําไรไมมีไมเปนไร ยิ่งพวกซื้อที่ดินเก็บไวยิ่งตองคิดอานแกไขถือไวเปลืองดอกเบี้ย หรืออยางที่
เห็นบางที่ขายเปนที่ดินเปลาใหคนอื่นเอาไปทําตอเลย ”
“ ตอไปตลาดในกรุงเทพและปริมณฑล จะเหลือเฉพาะรายใหญเทานั้น รายกลางรายเล็ก
ไมนาจะอยูได การแขงขัน ทุกวันนี้ยิ่งใหญยิ่งไดเปรียบทุกประตู ซื้อของถูกกวา ลูกคาเชื่อถือ
มากกวา คนใหกูอยากใหกูมากกวาแถมดอกเบี้ยถูกกวาอีกดวยหลายบริษัทในตลาดตอไปก็คง
จะไปพัฒนาในตางจังหวัดมากขึ้น คนทองถิ่นสูลําบากนอกจากจะมาจับมือเปนคูคากัน แบง
ผลประโยชนกัน ”
“ ที่ไหนทําแลวขายดีจะมีบริษัทอื่นๆเขามาทําเหมือนกันเปนจํานวนมากดูอยางอาคาร
ชุดตามแนวรถไฟฟาซิ ไมรูสรางกันมากขนาดนี้เอาลูกคามาจากไหนแนวราบก็แขงดูนะทุกทําเล
โครงการขึ้นเต็มไปหมด อันที่จริงธุรกิจนี้ไมวาเวลาไหน จํานวนที่เปดขายจะมากกวาที่ขายได
จริง 5-10 เทาตลอดเวลา มันถึงแขงกันหนักไง ”
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“ ทุกคนไมใชเฉพาะแผนกการตลาดหรือแผนกขายเทานั้นที่คิดวาจะทําอะไรใหลูกคาได
บาง เปนหนาที่ของทุกคน บริษัทอยูไดก็เพราะลูกคา อยาละเลยในเรื่องตางๆที่เขาไมพอใจ เห็น
อยูแลวที่ทุกบริษัทเนนเรื่อง CRM การบริการหลังการขายเนนบริการทุกอยางเพื่อดึงลูกคา และ
ใหลูกคาบอกตอหาลูกคามาเพิ่มให ตองคิดกันทุกกลยุทธ งัดออกมาใชจึงจะอยูได ”
“
ชื่อเสียงของบริษัทที่สรางมานานสําคัญมาก ทําใหลดคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ ไปไดเยอะ เวลาเปดโครงการลูกคาก็มาซื้อแนนอนในจํานวนหนึ่งทําใหสามารถ
เปดโครงการไดงายและสวนใหญเกือบทุกโครงการของบริษัทจะปดภายในไมเกิน 2
ป
กระบวนการตางๆที่นี่เปนระบบหมดแลวสามารถควบคุมได ชื่อเสียงก็ไมเคยเสียหาย ทําให
มั่นคง และตอนนี้ ที่นี่ขยายธุรกิจที่เกี่ยวของสนับสนุนกัน เสริมใหมั่นคง คิดวาเจาอื่นจะมาแยง
ตําแหนงตรงนี้ลําบาก ”
“ สํานักงานขายสําคัญที่สุดตองมีใหครบ บานตัวอยาง ที่เหมือนของจริงลงทุนแตงมากๆ
ใหสวยและงานตองเรียบรอย ลุกคามักเปรียบจินตนาการกับโครงการที่จะ ซื้อจริงและที่สาํ คัญ
การซื้อบานสมัยนี้ ลูกคาไปมาจนรอบทิศแลว ใครทําดีลูกคาก็ซื้อเดี๋ยวนี้หลอกตมเอาแตกระดาษ
เปลามาขายไมไดพนักงานขายตองดูดีนาเชื่อถือ เพราะเปนภาพลักษณ การบริการลูกคาตอง
ใหดีใหเขาประทับใจเพราะบางครั้งคนในบานเขามาดูกอนแลววันหยุดพาครอบครับมาอีกทีถึง
ซื้อ ตรงนี้สําคัญมากนะ ”
“ ตองทําทุกวิธีละครับเพื่อใหขายได เดี๋ยวนี้พวกเอเจนซี่มีเยอะตองเลือกดูใหดี วา เขา
มีอะไรมาเสนอบาง การไปแสดงสินคา ทั้งที่ศูนยสิริกติ ต สยามพารากอน หรือบางทีเราก็เปดบูธ
ตามหางทั่วไปก็ทําอยูเปนประจํา แตตองดูหางที่ใกลกับโครงการและมีกลุมลูกคาเปาหมายมาใช
บริการ ตางประเทศก็มคี นชวนไปออกอยู บอยๆ แตโครงการของบริษทั อาจไปแลวไมคุมก็เลย
ไมอยูในแผนงาน ในเรื่องของการตลาดก็มีความสําคัญมากพอๆกันครับทําแลวขายไมไดก็แย ”
“ จะเห็นไดเลยถาบริษัทไหนอยากขายบานเร็วหรือเตรียมปดโครงการสิ่งแรกที่ฝาย
การตลาดคิดที่จะทําคือลดราคาใหสวนลดเยอะๆ แถมมากๆ เพื่อดึงคนซื้อรีบตัดสินใจ บริษัท
ใหญๆมักไมยืดเยื้อ ปดไดเปนปดโครงการขึ้นเฟสใหม จะทําใหประสิทธิภาพในการขายดีกวา
ครับ ”
“ ประเภทผอนถูกกวาเชา หรือไมตองมีเงินดาวนกูไดเลย ยังเปนที่นิยมของลูกคา อ ยู
เขาไมตองออกอะไรเลยไดบานเราไปฟรี แลวไปเสี่ยงผอนเอาเอง แถมบาง บริ ษั ท ยั ง เป น ผู ค้ํ า
ประกันใหลูกคาบางรายก็ยั งมีเลย วิธี การนี้ถาทําไดก็ได เปรียบเจาอื่น แตเ ดี๋ยวนี้ธนาคารก็
เขมงวดขึ้นมาอีกแลว คงกลัวพวกเก็งกําไร ”
“ ลูกคาทุกคนตองดูตัวบานหรือตัวอาคารกอนดูอยางอื่น บางครั้งทําเลยังเปนเรื่อง รอง
เลย เคยเห็นไหมครับที่โครงการอยูในทําเลธรรมดา แตแบบบานสวย ลูกคาซื้อกันตรึม ออกชาน
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เมืองที่ดินถูกสรางทะเลสาบ สนามกอลฟ สนามเทนนิส ไดสบาย ในเมื อ งจะทํ า โครงการที่ ดี
ยากที่มันแพง ตนทุนสูง ไมเหลือใหไปทําอยางอื่นแลวผมวาขายไดหรือไมไดอยูที่ตัวโครงการ
ครับ ”
“ ไมกลาเสี่ยงหรอกครับ ยอมเสียคาแบบแพงหนอยแถมไดชื่อเขามาใชดวย คากอสราง
อยางเดียวโครงการนี้ พันกวาลานแลว ถาลูกคาดูแลวไมสะดุดตา ดูเหมือน กลองไมมีดีไซน แลว
ไมซื้อขึ้นมา ปญหาใหญเลย คูแขงก็เยอะ ทําอะไรตองดูใหละเอียดเพราะเราไมไดทําคนเดียวใน
ตลาด วิจัยก็สําคัญนะดูแนวโนม ทิศทาง กอน เดี๋ยวนี้วิจัยหาคนทํางาย ใหบอกมาก อนวาทํ า
อะไรดี ขอมูลทั่วไปเปนอยางไร คอยลงมือสรางก็ไมสาย ”
“ ชวงนี้สิ่งปลูกสรางที่ทําสวนใหญก็ลอกๆแนวคิดกันมา แตก็ดีนะแขงกันทําใหผูบริโภค
ไดอะไรมากกวาเมื่อ เดี๋ยวนี้ไปดูเถอะรายการตางๆที่เปนสิ่งอํานวยความ สะดวก บริการเสริมใน
หมูบาน มีเยอะ แตไมรูวาถาลูกคานอยแลวเขายังจะใหหรือเปลา โครงการบริษัทที่ทําอยูเราทํา
ใหดีเหมือนกันทุกที่ ลูกคาเชื่อใจตามมาจองทุกครั้งที่เปดตัวเฟสใหม ”
กลยุทธในระดับหนวยหรือโครงการ ดานการควบคุมคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพในงานกอสราง ซึ่งถือวาเปนเรื่องสําคัญที่สุด โดย ผูควบคุมงาน
วิศวกร ผูจัดการโครงการ เปนปจจัยสําคัญสําหรับคุณภาพของงานกอสราง และจะสงผลโดยตรง
ตอตนทุนของโครงการและระยะเวลาที่ใชในการกอสรางและจะทําใหสําเร็จลงไดก็ดวยการมี
วิธีการบริหารจัดการงานกอสรางที่ดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชานันท ชมาย (2551) เรื่อง
การศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอเวลา คาใชจาย และคุณภาพ ในการกอสรางบานจัดสรร ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในการทํางานใหไดตามแบบที่สถาปนิกและวิศวกร เปน
ผูออกแบบและตองไดตามที่สัญญาไวกับลูกคาดวย และถาบริษัทไมสามารถทําใหงานออกมาดี
จนเปนที่ยอบรับของลูกคาได ก็จะสงผลกระทบกับราคาขายของโครงการนั้นๆและที่จะตามมา
อีกตอหนึ่งคือชื่อเสียงทางดานนี้ที่มีปญหาจะทําใหไมสามารถสรางชื่อตราสินคาได ความเชื่อถือ
ของลูกคาก็จะลดลง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงลาวัลย คําปน (2550) เรื่อง พฤติกรรมการ
เลือกซื้อบานในโครงการหมูบานจัดสรรใน จังหวัด เชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรที่ผูบริโภคใหความสําคัญที่สุดคือคุณภาพและวัสดุ ที่
ใชในการกอสรางบาน รองลงมาคือพนักงานมีความเต็มใจในการใหบริการ และใหคําแนะนํา
อยางรวดเร็ว ถูกตอง นอกจากนั้นแลว การบริการหลังการขายและลูกคาสัมพันธ ตองสราง
ความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รติ สุนทรวราภาส (2551) ซึ่ง
ศึ ก ษาในเรื่ อ ง ความพึ ง พอใจของลู ก ค า ต อ การบริ ก ารหลั ง การขายบ า นจั ด สรรในเขต
กรุงเทพมหานครและ จิตราภรณทัพพอาภา (2552) ซึ่งศึกษาในเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคา
ตอบริการหลั งการขายของโครงการ หมู บ านชลลดา ของบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํ ากัด
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(มหาชน) ซึ่งพบวากลุมลูกคาผูมีรายไดสูง มีความตองการในคุณภาพของการบริหารหลังการ
ขายสูง โดยบริการเหลานั้น อาทิเชน การมีกลองวงจรปดบริเวณทางเขา-ออกของโครงการ
ความพรอมใชของสาธารณูปโภคภายในโครงการ เชน ไฟฟา ประปา การเขมงวดของเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย ความสวยงามของสวน สาธารณะ ความพรอมใชของสิ่งอํานวยความ
สะดวกภายในโครงการ เชน สโมสร สระวายน้ํา คลับเฮาส การบริการหลังการขายถือกลยุทธ
การตลาดที่สําคัญที่บริษัทอสังหาริมทรัพยที่เนนสรางความสามารถในการแขงขันในระยะยาวซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ วรฤทธิ์ อรามเรือง (2553) ในเรือง แนวทางการใชระบบบริหาร
คุณภาพ ในโครงการบานจัดสรรขนาดกลาง ในการศึกษาปจจัยคุณภาพภายในโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยประเภทบานจัดสรร 5 ดาน ประกอบดวย ดานบุคลากร เชน พนักงานขาย ฝาย
บริหารโครงการ ดานวัสดุอุปกรณที่ใชในงานกอสรางอาคาร ดานระบบงานและกระบวนการ
ทํ า งาน ด า นเครื่ อ งจั ก ร-อุ ป กรณ การใช ร ะบบบริ ห ารคุ ณ ภาพจะสร า งประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด จะ
สามารถสรางความสามารถในการแขงขันใหเกิดขึ้นรวมทั้งจะชวยเสริมการอยูไดอยางยั่งยืน ใน
เวลาตอมา
ในสวนของการสัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูลสําคัญ ในสวนที่เกี่ยวของมีดังนี้
“ อัตราดอกเบี้ยมีผลตอกําลังซื้อของลูกคาและตนทุนเงินกูของโครงการดวย คนทํา
ธุรกิจทุกคน ตองการดอกเบี้ยต่ําทั้งนั้น แตในประเทศไทย รัฐบาล คุมแบงคชาติไมไดเห็นปลอย
ใหเกิดเรื่องเสียหายเปนประจํา นี่ก็ออกมาตรการปองกันการเก็งกําไรออกมาอีกแลว เห็นทําแต
ละเรื่องไมเคยชวยมีแตเรื่องทําใหเสียหายทั้งนั้น รัฐบาลเองเก็บภาษีน้ํามันมาก ราคาขายจึงสูง
กวาประเทศอื่น เงินเฟอ ก็คุมยาก ไมเห็นทําอะไรเปนชิ้นเปนอันซักเรื่อง ”
“ ลําบากมากในชวงที่เขาเขมงวดลูกคาซื้อแลวกูไมผานกูยาก ถูกตีคืนมากตองขาย ซ้ํ า
งานบอยๆ การทําโครงการก็ตองดูทิศทางเศรษฐกิจเปนหลักเหมือนกัน เศรษฐกิจไมดี ตอใหเงิน
ลนแบงคเขาก็ไมใหกู กลัวเสี่ยงไมไดเงินคืน ยิ่งรายเล็ก พวกอยูนอกตลาดแลวยิ่งแยใหญ มัก
โดนตัดออกกอน ”
“ เคยโดนมาเหมือนกัน ปลอยเงินยังไมครบเลยบอกวาขอพิจารณารอดูเหตุการณกอน
แต เ ดี๋ย วนี้ ดี ก ว า เมื่ อ ก อ นนะครั บ ทํ า อะไรเป น หลั ก การมากขึ้ น เมื่ อ ก อ นแลว แต ผูบ ริ ห ารสั่ ง
ตลอดเวลาเหมือนไมใชลูกคาเขา แตเหมือนเราไปขอเงินเขาใชอยางไงอยางนั้นเลย แตก็เปน
สิทธิของเขาวาจะปลอยกูหรือเปลา คนขอกูคงมีจํานวนมาก เลยเปนแบบนี้ ”
“ ผูรับเหมาที่ดีสวนมากบริษัทตางๆก็มักแยงกัน ยิ่งเดี๋ยวนี้คนงาน แรงงานหายากขึ้น
ทุกที และอสังหาริมทรัพยก็เติบโตเปนธุรกิจใหญที่ตองใชทรัพยากรมาก บางหนาหาผูรับเหมา
ยากงานไมทัน ใครมีเงื่อนไขอะไร แพงมากก็ยังตองทําเพื่อใหจบ งานโครงการล า ช า ไม เ ป น
ผลดี ภาพลักษณไมดีทั้งลูกคา ธนาคาร ทุกวันนี้ตองหาผูรับเหมามาเพิ่มเติมตลอดเวลามาอยาง
นั้นถึงขายโครงการไดก็ทําสงใหลูกคาไมได ”
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“ บริษัทผูผลิตวัสดุ รานคา คนขายเครื่องจักร Suppliers มาขายของเราเยอะ บริษัท
ใหญไดราคาถูก เครดิตนาน คนขายเกรงใจ สวนใหญการตกลงจะซื้อของทั้งโครงการเลยทํา
สัญญาจองของไวกอนไมตองเสี่ยงเรื่องของขาด หรือขึ้นราคา ”
“ ตองหาคูคาที่ดีฝมือใชไดราคากันเองเอาไวมากๆ อสังหาริมทรัพย ใชผูรับเหมา จาก
ภายนอกเยอะมาก ที่สําคัญ เวลาทําโฆษณา ประสัมพันธ Agency ที่มีประสบการณผานมามา
มาก และรูตลาด ทิศทางของลูกคาเปนอยางดี งบโฆษณา แตละครั้งที่ใชออกไปเดี๋ยวนี้เปดตัว
แตละครั้งหลายลานบาท ถาขายไดนอยก็ไมคุม”
“ มันก็เปนเรื่องจริงที่ตองเกิดกับทุกที่นั่นแหละ การสรางทุกประเภทจําเปนตองมีการ
เสีย สละความไม สะดวกในช วงการกอสร า งอยู แลว แตถานึกดูใ ห ดีเ มื่อโครงการเสร็จ คนได
ประโยชนสูงสุดก็เปนคนที่อยูในชุมชนใกลเคียง ที่ดินพัฒนาขึ้นมา คาที่ก็ขึ้น การคาขายคึกคัก
มีแตเรื่องดีๆทั้งนั้น แตอยางวา คนคิดไมเหมือนกันบางพวกจองเลนงานกันอยางเดียว บางที
คุณอาจไมรูวาทุกโครงการตองหาคนมาคอยดูแลเรื่องนี้ทั้งนั้น มันก็ถือวาเปนคาใชจายตัวหนึ่งที่
จะทําใหงานราบรื่นไปได ”
“ พยายามปรับปรุงระบบการทํางานอยูตลอด จางที่ปรึกษามาทํา ISO แลวจายไปมาก
แตติดวาถาเขาระบบไดคงจะดีกวานี้ การประสานงานไมมั่ว บุคลากรเขาใจ งานตัวเอง JD ตอง
ชัดเจน มีการคิดคะแนน เพื่อวัดผลในการประเมิน ขึ้นเงินเดือนโบนัส เหมือนบังคับไปในตัว แต
ตองทําไมอยางนั้นงานก็จะเปนอยางนี้พัฒนาขึ้นไมได พอเขมงวดหนอยก็มักขอลาออก เปน
อยางนี้ประจํา ”
“
พนักงานทุกคนตองชํานาญในการใชคอมพิวเตอรเพราะที่นี่เราทํางานติดตอ
ประสานกันตลอดตั้งแตฝายขายโครงการจนถึงประธานบริษัทลงทุนเครื่องมือ
อุ ป กรณ ทุ ก
อยาง ติดตั้งโทรทัศนวงจรปดทุกที่เพื่อดูการปฏิบัติการ ผูรับเหมาแตละ หนวยงานมาทําจริ ง
หรือเปลาที่สํานักงานใหญก็รูอินเตอรเน็ต โทรศัพทใชได เฉพาะเครื่องกลางเทานั้น ไมอยากให
พนักงานเอาเวลาไปใชนอกเรื่อง ”
“ รายงานมีทุกอยางที่ตองทําที่นี่มีหมด ไมวาจะเปน Dairy Report, WeeklyReport,
Month Report ทุกแผนกตองสงตรงถึงหัวหนาในระดับถัดไป ถาไมทําอยางนั้นงานจะออกมาไม
ดี การบังคับสงในครั้งแรกพนักงานมักตอตานอางวาไมมีเวลาแตมันเปนสิ่งที่จะทําใหสามารถ
ควบคุมทุกอยางไดดีที่สุด ลองดูเถอะที่ไหนมีระบบนี้ดี มักจะเปนบริษัทที่ไดมาตรฐาน พวกที่ไม
ทําสุดทายคิดวาแคพออยูไดหรือบางทีอาจไปไมรอดดวยซ้ําไป ”
“ ที่นี่ผูรับเหมาทุกคนรูวาเราคุมงานโหด หินแคไหน ใหผานไมไดงายๆ เพราะถาดู ไมดี
เวลาตรวจรับกับลูกคา ตายเลย ตองมาแกนั่นแกนี่ ถึงตอนนั้นตามผูรับเหมากับมาทําไมรูจะไป
หาตัวไดที่ไหน แตถางานออกมาดีลูกคาพอใจ เขาจะพาพรรคพวกมาดูมาอวดกันตลอดชวยโป
รโมทโครงการดวยครับ เรื่องงานที่ออกมาดีมีความสําคัญมาก ”
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“ ที่มีปญหากับสคบ.และพวกที่ไมยอมโอน สวนใหญมาจากการไมพอใจใน คุ ณ ภ า พ
งานกอสรางทั้งนั้น และก็จะพาลไปเรื่องอื่น บางรายเพื่อตัดปญหา ทางโครงการยอมคืนเงินให
ไปเลย ลูกคาบางคนก็จุกจิกเกินไป แตจะทํายังไงไดครับคิดอยางเดียวทําใหเต็มที่ บางครั้งก็มี
ขอจํากัดที่ผูรับเหมาเหมือนกัน เพราะศักยภาพไมเทากันในแตละเจา อันนี้ตองยอมรับวางาน
บางชิ้ นอาจไม ดีเ ท าที่ ตั้ งใจแต ก็ตองพยายามทํา ใหดีที่สุดทุกครั้ ง ถ าหมกไว มีคนเจอป ญ หา
ตามมาแนนอน ”
“ ฝายบริหารงานกอสรางเขามีคนคุมงานทั้งโฟรแมน Site Engineer แมแตตัวผูจัดการ
โครงการเองก็จบมาทางดานนี้ ผูรับเหมาทุกคนจะมีคูมือในการทํางานและทุกเจาสวนใหญอยูกัน
มานานจนรูมือ มีความรับผิดชอบ เราตรวจงานกันตลอดเวลา เดินตลอด ผิดตรงไหนสั่งหยุด
ทันที แกงานเกากอนแลวคอยเริ่มงานใหม สงงานคุณภาพไมไดตาม Spec ผูรับเหมาเบิกเงิน
ไมไดตัวเขาเองจะเปนผู เดื อ ดร อ นมากที่ สุ ด เพราะฉะนั้ น จะทํ า งานด ว ยกั น อยู ด ว ยกั น ได
คุณภาพงานตองมากอนหามมั่ว และที่โครงการนี้มีฝายเทคนิคของผูผลิตวัสดุอุปกรณ มาTrain
ใหตลอด เพื่อใหผลงานดี ”
กลยุทธระดับองคกร หรือตัว บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ในดาน
การแขงขันในอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย ซึ่งจะเลือกใชกลยุทธอยางไร ขึ้นอยูกับความ
เขมขน รุนแรงของการแขงขันซึ่งมีองคประกอบ คือ การสรางความพึงพอใจของลูกคาการ
ปรับตัวใหเขากับสภาวะการแขงขันการพัฒนาสวนผสมทางการตลาด ไมวาจะเปนตัวโครงการ
ราคาขาย ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการขาย ตามสภาวะทางเศรษฐกิจ ปญหาอุปสรรค จากสินคา ทดแทนเชน อาคารชุดกําลังเปนที่ตองการอยางสูงในปจจุบัน โดยเฉพาะ
ทําเลที่อยูใกลแนวรถไฟฟาและรถไฟใตดิน การทําวิจัย พัฒนาสินคาและบริการใหสามารถ
นําหนาคูแขงอื่นๆไปใหมากที่สุดเทาที่จะมากไดการวิเคราะหคูแขงขันในพื้นที่ อุปสงค อุปทาน
สํารวจโครงการที่กอสรางเสร็จแลว และกําลังกอสรางอยู รวมทั้งปริมาณบานที่เหลือ เพื่อนําผล
มาวิ เ คราะห ถึ ง ความรุ น แรงของการแข ง ขั น ในบริ เ วณนี้ วิ เ คราะห ด า นอุ ป สงค ว า ยั ง มี ม าก
สามารถจําหนายหมดโครงการจะเปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับบริษัทในที่สุด
การดําเนินโครงการที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ ไมวาจะเปนรถไฟใตดิน รถไฟฟามหานคร ถนนวงแหวน ทางดวนพิเศษ ที่สงผลใน
การเปลี่ยนแปลง ทําเล ที่อยูอาศัยของคนในสังคม นโยบายการเงินตางๆ การลดอัตราดอกเบี้ย
การควบคุมอัตราเงินเฟอ อัตราแลกเปลี่ยน เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล การปราบปราม
ประชาชนคนเสื้ อ แดง ที่ ส ง ผลให เ กิ ด จลาจล เผาบ า นเมื อ ง ในหลายจุ ด ทั่ ว ประเทศนั้ น ซึ่ ง
ผลกระทบนี้ต รงกั บ งานวิจั ย ของ ชั ย พจน ช า งแต ง (2552) เรื่ อง การศึก ษาป จจั ย แวดล อ ม
ภายนอกที่มีผลตอผูประกอบการนโยบายฟนฟูกระตุนเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย
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ทําใหธุรกิจมีแนวโนมที่ดีมีการฟนตัวอยางชัดเจนกระจายไปในพื้นที่ตางๆทั่วประเทศ การลด
คาธรรมเนียมการโอน การจดจํานอง ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ คาอากร เปนการชวยกระตุนให
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีการขยายตัวและสงผลใหเกิดการฟนตัวของอสังหาริมทรัพยการควบคุม
ราคาวัสดุกอสราง คาแรงงานขั้นต่ํา อัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟอเปนสวนชวยในดานตนทุน
ของโครงการและชวยเหลือ ผูซื้อใหมีความสามารถในการซื้อมากขึ้น กองทุน กบข.ที่สามารถ
ชวย ขาราชการสมาชิก กบข.บาน บีโอไอ ดังนั้นจะเห็นไดวาทุกปจจัยสงผลตอการลงทุนในทุก
โครงการของบริษัท แลนด แอน เฮาส จํากัด (มหาชน) สภาพแวดลอมปจจัยภายนอกซึ่งเปน
สภาพความรุนแรงของการแขงขันโดยตรง เชน ปริมาณความตองการ ปริมาณการเปดขาย
โครงการใหม สภาวะเศรษฐกิ จ โดยรวมที่ มี ผ ลต อ กํ า ลั ง ซื้ อ ของผู บ ริ โ ภค แรงกดดั น จาก
ตางประเทศ เชน ราคาน้ํามันดิบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ สิ่งตางๆเหลานี้สงผล
ตอภาวะเงินเฟอ การสงออก อัตราการวางแรงงานทั้งสิ้น และจะมีผลตอโครงการของบริษัทใน
ดานราคาจําหนายสงผลไปถึงผลประกอบการสภาพคลองของบริษัท และความสามารถในการ
แขงขันซึ่งสอดคลองแนวคิดทฤษฎี Five – Forces ของ ศาตราจารย ไมเคิลอี.พอตเตอร อยาง
ชัดเจน
“ บริษัทเนนในประเด็นนี้มากลองสังเกตทุกโครงการของเราซิครับ ตั้งแต MainGate ที่
สื่อถึงความอลังการ ของโครงการ เมื่อลูกคา เขามา ที่ลานจอดรถเรามี ร.ป.ภ.คอยดูแล เวลาฝน
ตก คนพวกนี้จะคอยถือรมกางเขามาจนถึงสํานักงานขาย พนั ก งานทุ ก คน แต ง ชุ ด ฟอร ม ที่
ออกแบบมาเปนอยางดี เวลารับลูกคา พนักงานทุกคนจะรูคิวของตนเอง ไมมีการแยงกันรับ
ลูกคา ขั้นตอนตางๆ ในการนําเสนอขอมูลฝายการตลาดวางแผนมาเปนอยางดีใหลูกคาเกิด
ความประทับใจมากที่สุดสวนใหญลูกคาพอใจในตัวโครงการมาก แตบางครั้งก็อาจมีเรื่องของ
ราคาอยูบางที่ไมลงตัวหรือไม Match กับลูกคา ”
“ ที่ดูแลอยู ไมตองคอยเขมงวดพวกเขามากใชระบบเปนตัว Process มีเครื่องมือ
อุปกรณในการนําเสนอการขายครบ โบรชัวน โมเดล วีดิโอ CD ก็มีแจกการเสริฟน้ํา กาแฟ ขนม
แมบานนํามาใหไมมีขาด เรียกวาบริการยิ่งกวาในโรงแรมอีก ของที่ขายนะราคาสูงตองใหดูเนี๊ยบ
ในทุกขั้นตอน เวลาพนักงานพาไปดุหองตัวอยางก็ตองเลือกทําเลที่ลูกคาสนใจจริงจริง ตางชั้น
ตาง Location ราคาก็ผิดกันแลว ถาเลือกไมตรงใจลูกคาอาจขายไมไดและถาไปซื้อโครงการ
คูแขงเรายิ่งแยใหญเพราะฉะนั้นถาลูกคาเขามาแลวตองเอาใหจบ ”
“ งานบริการหลังการขายและ CRM มันเปนงานสวนเสริมทางฝายขายเขา ลูกนอง ที่
อยูฝายนี้บางทีนอยใจอยากเปลี่ยนไปอยูฝายขายเพราะเงินมันมากกวากาวหนากวา ถาดูใน
มุมมองนั้นมันก็จริง แตงานขายนะความจริงยังมีความสําคัญในบางครั้งนอยกวางานบริการหลัง
การขายอีกนะลองคิดดูซิครับ ลูกคาเห็นโฆษณาสวยๆ บานตัวอยางสรางและตกแตงอยางดี เขา
ฟงพนักงานขายแลวพอใจ ก็ตกลงซื้อ แตนั่นมันแคเริ่มตนเทานั้นงานจริงๆที่ตองดูแลยังตองทํา
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อีกหลายป และเรื่องของคนหมูมาก ปญหาก็มากตาม สวนเรื่องอาคารบริษัทมีปญหาไมมากนัก
เพราะเราควบคุมงานกอสรางใหออกมาดี ที่นี่ที่จอดรถนอยยังตองแกไขครับ ”
“ ขอมูลเปนสิ่งสําคัญ คนรูมากกวา รูจริงกวา ก็จะมีโอกาสในการทํางานที่ดี ม า ก ก ว า
เดี๋ยวนี้เรื่องความทําอะไรที่เสี่ยงมากๆ ไมมีคนกลาทําแลว แตพวกรายเล็กๆทุกวันนี้ทําโครงการ
โดยอาศัยความรูสึกสวนตัวก็ยังมีอยูเยอะนะ และที่เจงๆ ไปเพราะวาทําอะไรโดยไมมีหลักการ
อีกหนอยรายเล็ก รายกลางในตลาด อสังหาเมืองไทย นาจะเหลือนอยลงมาก จะมีเฉพาะเจา
ใหญเทานั้น เขาพรอมกวา ”
“ เปดอาเชี่ยน พวกบริษัทตางชาติคงตองเขามาแขงดวยแนๆ ตอนนี้ก็พยายามเตรียม
ความพรอมไว ที่นี่เราใชเครื่องมือ อุปกรณทํางานเปนหลัก ซอฟแวรใหมๆ ที่ใชงานดีเราพัฒนา
เขามาใชกับองคกร และเดี๋ยวนี้พวกสถาปนิก วิศวกร มีตัว ชวยงานพวกเขาเยอะแยะคงทํางาน
ไดดีกวารุนผมเมื่อสมัยกอนมาก ”
“ โครงการที่จะสรางทุกครั้งเดี๋ยวนี้ลงทุนไมนอย การวิจัย ตลาดสําคัญมากและปกติควร
เริ่มทําตั้งแตกอนซื้อที่ดินดวยซ้ําไป การจะเอาไปพัฒนาเปนอยางไร มีอะไรที่คิดแลวดีกวาเกาจะ
เสนอลูกคา ก็ตองปรากฏ ผลงานมาใหเห็นถาเราไมกาวไปขางหนามันก็เหมือนถอยหลัง ความ
เจริ ญ เติ บ โตก็ ไ ม อ าจเกิ ด ได ควรคิ ด ไว เ สมอนะว า การทํ า โครงการใหม ๆ ทุ ก ครั้ ง ลู ก ค า ต อ ง
Surprise ไมอยางนั้นเหนื่อยแน ”
สรุปแผนกลยุทธ
สรุ ป แผนการดํ า เนิ น กลยุ ท ธ ส ว นผสมการตลาด บริ ษั ท แลนด แอนด เฮาส จํ า กั ด
(มหาชน) เปนชื่อของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่มียอดการจําหนายและสวนแบงการตลาด
เปนอันดับหนึ่ง ในประเทศไทย ติดตอกันนานกวา 10 ป เหตุที่เปนดังนี้ เนื่องมาจาก คณะผู
บริการสูงสุด โดยเฉพาะ นาย อนันต อัศวโภคิน ซึ่งเปนผูนําองคเปนนั้นไดชื่อวา มีวิสัยทัศน
ทางดานการบริหารจัดการอันดับตนๆ ของประเทศไทย ซึ่งทําให บริษัท แลนด แอนด เฮาส
จํากัด ครองยอดจําหนายสูงสุดอันยาวนานตอเนื่องหลายป รวมทั้ง ยังทําการเปดสายงานธุรกิจ
ที่สามารถเกื้อหนุนซึ่งกันและกันใหเกิดความยั่งยืนอีกดวย เชน Home Pro ธนาคาร แลนด
แอนด เฮาส จํากัด เปนตน สําหรับผลดีในการขยายธุรกิจนั้น ทําใหชื่อเสียงของบริษัทเปนที่
ยอมรับในวงกวางทั้งในและตางประเทศมากขึ้น ดังในคําสัมภาษณเชิงลึกที่ผูวิจัยไดทําการ
นําเสนอ ไวแลววา “การไดอยูบานในเครือ แลนด แอนด เฮาส ทําใหมีความรูสึกภูมิใจ มีบริการ
หลังการขายที่ดี ขายตอมีกําไร ถาตัวเอง หรือญาติ พี่ นอง มีความตองการซื้อ ที่อยูอาศัยก็จะ
แนะนํา โครงการของบริษัทนี้กอนเลย ราคาขายอาจจะดูสูงกวาที่อื่น แตถาเทียบวาเขามีอะไรให
บางจะเห็นไดวา คุมกับราคาที่เสียไป มีทั้งสโมสร สระวายน้ํา ถนนกวาง สะอาด มียามที่ดูดี มี
วินัยเขมงวด ตลอด 24 ชั่วโมง สวนสาธารณของเขาก็สวย ครับ”
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แตในชวงหลายปที่ผานมา กลับมีบริษัท อสังหาริมทรัพยที่เปนคูแขงที่นากลัวเกิดขึ้น
เปน จํา นวนมาก ทั้ ง ที่ เ ป น คู แข ง ทางตรงที่มี ก ารก อสรา งโครงการที่เ หมื อ นกัน เช น แสนสิ ริ
พฤกษา ศุภาลัย หรือเปนสินคาทดแทนกัน เชน อาคารชุดของ LPN ดังนั้นการแขงขันกัน
อยางดุเดือด ในชวงหลายปที่ผานมารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงความตองการและพฤติกรรมของ
ผูบริโภค ทําใหสถานะของบริษัทไมมั่นคงเหมือนที่ผานมา จนในปจจุบัน บริษัทไมไดมียอดการ
จําหนายสูงสุด เหมือนที่ผานมา และถาเหตุการณเปนดังนี้ก็คาดวาบริษัทคงจะมาถึงยุคของ
ความเสื่อมถอยลง เหมือนที่บริษัท อสังหาริมทรัพย รุนพี่ที่ตองลมเลิกปดกิจการไปเชน รัตนการ
เคหะ บางกอกแลนด กฤษดา มหานคร สมประสงค ก รุ ป ฯลฯ ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย ในฐานะที่ ไ ด
ทําการศึกษา เบื้องตน ในเรื่องดังกลาวจึงขอนําเสนอ กลยุทธ สวนผสมทางการตลาด ซึ่งพัฒนา
มาจากขอคนพบของงานวิจัย จากการศึกษาเอกสาร การวิจัยเชิงปริมาณ และ การวิจัยเชิง
คุณภาพ เพื่อให บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) สามารถกลับมาเปนผูนําของบริษัท
อสังหาริมทรัพย ในประเทศไทยไดอีกครั้ง
จากการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาทั้งระดับองคกร ระดับธุรกิจ และ
ระดับหนาที่ของบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ซึ่งจากการศึกษาตามกระบวนการ
จัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management Process) สามารถนําเสนอกลยุทธเพื่อแกไขปญหา
ทั้ง 3 ระดับ และสําหรับขั้นตอนการดําเนินงานไดแสดงไวในตารางแผนปฏิบัติงาน ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
- กลยุทธดานผลิตภัณฑ ควรมีการการตกแตงประตูทางเขา สวน ถนน และ ตกแตง
ทาสี สํานักงานขายใหม ทันที เพื่อสรางความนาสนใจในตัวโครงการ โดยเฉพาะหลังน้ําทวมที่
ประชาชนเปนจํานวนมากตองการยายจากทําเล ที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยในครั้งนี้
นอกจากนั้นแลว ควรมีการสรางบานตัวอยางทั้ง 3 แบบเพิ่มเติม โดยใชการตกแตงเฟอรนิเจอร
แบบใหม เพื่อใหดูแปลกตาจากครั้งกอนๆที่เคยนําเสนอไว ใชระยะเวลาในการปรับปรุง 2 เดือน
ตั้งแต เมษายน - พฤษภาคม 2555 สําหรับการปรับปรุงและ 5 เดือน ตั้งแต เมษายน - สิงหาคม
2555
- กลยุทธดานราคา ไมควรมีการขึ้นราคาขายจากของเดิมทั้งที่วัสดุ กอสรางและ
ค า แรงงานมี ก ารปรั บ เพิ่ ม ที่ เ ป น ดั ง นั้ น เพราะช ว งนี้ เ ศรษฐกิ จ ตกต่ํ า ฝ ด เคื อ ง กํ า ลั ง ซื้ อ ของ
ประชาชนทั่วไปมีนอย และโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ รวมทั้งการพาณิชยกรรม ยอดขายลดลง
ไมสามารถเปนแหลงสรางงานและสรางเงินไดอยางเต็มที่ และควรมีสวนลด 1% สําหรับการ
แนะนํา บอกตอเพื่อกระตุนยอดขายอีกดวย โดยมีระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต เมษายน - ธันวาคม
2555
- กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย ในการใชกลยุทธนี้ ตองมองในมุมที่แตกตาง
จากคู แ ข ง รายอื่ น ๆ เช น ส ว นใหญ จ ะเห็ น ว า น า จะเป น ช ว งที่ ไ ม ค วรเป ด ตั ว โฆษณาหรื อ
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ประชาสัมพันธอะไร ประคองตัวจากสถานการณเลวรายกอน แต บริษัท ควรจะมองใหแตกตาง
โดยการเรงจัดบูธที่ เซ็นทรัล รามอินทรา และเซ็นทรัล ลาดพราว และ เดอะมอลล บางกะป
เพื่อใหผูที่ตองการเปลี่ยนที่อยูอาศัยจากทําเล น้ําทวม มาซื้อโครงการของบริษัท และคาดวาจะ
ทํายอดขายไดมากกวาเปาหมายที่ตั้งไว โดยแบงเปน 2 ชวงเวลา คือ เมษายน - พฤษภาคม
และ กันยายน - ธันวาคม 2555
- กลยุทธดานการสงเสริมการขาย การโฆษณา ประชาสัมพันธ เชนการเพิ่มปาย
บอกทาง คัทเอาส บิลบอรด ทุกจุดที่สําคัญ โดยมีระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต พฤษภาคม ธันวาคม ทําโบวชัวรใหม สงพนักงานแจกในกลุมลูกคาเปาหมาย และทํา Direct Sales โดยมี
ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน นอกจากนั้นแลวควรมีการสงเสริมการ
ขายเพื่อสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้นกับลูกคา โดยการแถม แอร ทุกหองนอน ในชวงหนารอน
นี้ โดยมีระยะเวลา 8เดือน ตั้งแต เดือน พฤษภาคม - ธันวาคม แถม แพคเกจทัวร เกาหลี จีน
ญี่ปุน ฟรี ทั้งครอบครับ ตามชนิดของแบบบานที่ซื้อ โดยมีระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต เดือน
พฤษภาคม - ธันวาคม จัดสวน พนยากําจัดปลวกและดูแลฟรี 3 ป โดยมีระยะเวลา 8 เดือน
ตั้งแต เดือน พฤษภาคม - ธันวาคม 2555
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ตารางที่ 4.1

แผนปฏิบัติการรายป 2555 ของ บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) สําหรับกลยุทธ สวนผสมการตลาดโครงการชัยพฤกษ วัชรพล
รามอินทรา

โครงงาน, แผนกิจกรรม (Campaign)
1. ดานผลิตภัณฑ (Product)
1.1 การตกแตงประตูทางเขา สวน ถนน และ ตกแตงทาสี สํานักงานขายใหม
สรางบานตัวอยางทั้ง 3 แบบ และมีการตกแตงเฟอรนิเจอรแบบใหม
2. ดานราคา (price)
ราคาขายคงเดิม และมีสวนลด 1% สําหรับการแนะนํา บอกตอ
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)
จัดบูธที่เซ็นทรัล รามอินทรา และเซ็นทรัล ลาดพราว และ เดอะมอลล บาง
กะป
4. การโฆษณา สงเสริมการขาย (Promotion)
4.1 เพิ่มปายบอกทาง คัทเอาส บิลบอรด ทุกจุดที่สําคัญ
4.2.ทําโบวชัวรใหม สงพนักงานแจกในกลุมลูกคาเปาหมาย และทํา Direct Sales
4.3.แถมแอรทุกหองนอน ในชวงหนารอนนี้
4.4 แถมแพคเกจ ทัวร เกาหลี จีน ญี่ปุน ฟรี ทั้งครอบครับ ตามชนิดของแบบบาน
ที่ซื้อ
4.5.จัดสวน พนยากําจัดปลวกและดูแลฟรี 3 ป

รวม
ชวงเวลา
เวลา Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec

งบประมาณ

2 เดือน
5 เดือน

600,000 บาท
12,000,000 บาท

9 เดือน

1,500,000 บาท

6 เดือน

900,000 บาท

8 เดือน
2 เดือน
8 เดือน

250,000 บาท
3,500,000 บาท

8 เดือน
8 เดือน

3,000,000 บาท

*หมายเหตุ งบประมาณขางตนเปนเพียงการประมาณการคาใชจายในการทํากิจกรรมทางการตลาดเบื้องตนเทานั้น ผูรับผิดชอบทั้งหมดทุกกิจกรรมคือฝาย
การตลาด
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4.2 ขอจํากัดทางการศึกษา
ปญหาในเชิงวิชาการที่เปนขอจํากัดทางการศึกษาที่พบคือ
1. เอกสารทางวิชาการของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ในประเทศยังมีนอย อีกทั้ง
อสังหาริมทรัพยเปนภาคธุรกิจที่มีผูคนใหความสนใจไดไมนาน ทําใหนักวิชาการหรือนักทฤษฎี
แตงตํารากันเอาไวนอยมาก รวมทั้งที่มีอยูมักจะเปนเรื่องของเอกสารวาดวยทรัพยสินและการใช
ประโยชน ใ นที่ ดิ น หรื อ ทรั พ ย สิ น ประเภทอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ม ากกว า จะเป น ส ว นทฤษฎี ด า น
การตลาด สําหรับ เอกสารตําราของตางประเทศก็คลายกัน มักมุงประเด็นในการจัดทําผังเมือง
การใชประโยชนในที่ดิน การซื้อ-ขาย เทานั้น
2. สําหรับเรื่องการตลาดของโครงการอสังหาริมทรัพยอยางไร ใหประสบความสําเร็จมี
อยูนอยมาก ซึ่งอาจเปนเพราะการบริหารการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพยนั้น ไมมีกฎเกณฑ
ที่แนนอนตายตัวตองประยุกตใชใหเขากับสถานการณ โครงการที่ทําอยูในปจจุบันก็เปนได
นอกจากนั้นแลว อาจารยผูทรงคุณวุฒิในสถาบันการศึกษาของประเทศไทยก็มีอยูนอยมากเมื่อ
เทียบกับสาขาวิชาอื่น อาจเนื่องมาจากเปนธุรกิจใหม และมีจํานวนมหาวิทยาลัยทําการเปดสอน
เพียงไมกี่แหงก็เปนได สําหรับผูทรงคุณวุฒิที่เปนผูมีประสบการณสูงในสาขาวิชาชีพนี้ โดยมาก
มักเปนความรูเฉพาะทาง เชน สถาปนิก วิศวกร นักกฎหมาย นักบัญชี เปนตน
3. การบูรณาการ องคความรูรวมไมสามารถทําไดอยางรอบดาน ตองนําความคิดเห็น
ในแตละประเด็นมาวิเคราะหรวมกัน ถึงจะไดคําตอบที่ดีที่สุด ซึ่งตองใชเวลาเปนอยางมาก อีกทั้ง
การขอความรวมมือในดานนี้คอนขางยากเพราะคนทั่วไปถาไมมีผลประโยชนตอกันแลวการ
ชวยเหลืออยางจริงใจคงเปนเรื่องยาก แตดวยความพยายามผูวิจัยไดรับขอมูลตางๆมามากพอที่
ทํางานนี้ไดจนสําเร็จ
4.3 ขอเสนอแนะของงานวิจัย
4.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป
ความสามารถในการแขงขันเปนสิ่งจําเปนที่ทุกกิจการตองสรางใหเกิดขึ้น สําหรับปจจัย
ตัวแปรตางๆอาจแตกตางกันไปในแตละอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถนําไปปรับใชกับโครงการอื่นๆ
รวมทั้งการนําไปศึกษาตอยอดองคความรูของสาขาวิชาได ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการสําหรับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย การนําความรูสมัยใหม
มาใชจริงในปจจุบัน ยังมีนอย โดยเฉพาะดานการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรม หรือการใช
เทคโนโลยี เขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุน ที่เปนดังนี้ อาจเนื่องมาจากผูบริหาร
ระดับสูง ในบริษัท ยังคงมีแนวคิด หรือ ตัดสินใจตามความรูและประสบการณเกาที่ทําใหบริษัท
ประสบความสําเร็จในอดีต แตกาลเวลาไดเปนเครื่องพิสูจนใหเห็นในปจจุบันวา สังคมโลกได
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เปลี่ยนไปเปนเศรษฐกิจฐานความรู สังคมขาวสารมีมากมายมหาศาล ทุกอยางผันผวนอยาง
รวดเร็ว การปรับตัวตามไมทันนั่นหมายถึงความอยูรอดจะนอยลงตามมา เห็นไดชัดวาหลาย
บริษัทที่จดทะเบียนนับวันมีแตผลประกอบการที่ไมเปนไปตามเกณฑและมีสิทธิถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตในการซื้อ-ขายหลักทรัพย ดังนั้นจึงมีความจําเปนและเรงดวนที่บริษัทอสังหาริมทรัพย
ตองสรรหาบุคลากรผูบริหารรุนใหมที่มีความรู แนวคิด ทฤษฎีการตลาด อีกทั้งยังเปนการเตรียม
ความพรอมของการเปดเสรี ทางการคาทุกประเภทของไทยอีกดวย
2. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการสําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ในทุกอุตสาหกรรมก็มักจะมีปจจัย
ตา งๆคล า ยกั น ซึ่ ง สามารถวิ เ คราะห ห าป จ จั ย เชื่ อ มโยง ทํ า ใหเ กิ ด ประโยชนไ ด โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยโดยตรงเชน อุตสาหกรรมกอสราง กลุมโรงงาน
ผูผลิต วัสดุ กอสราง งานบริการประเภทตางๆ เปนตน หรือการรวมกลุมในรูปของ Cluster ตาม
แนวคิด ของ Porter ก็จะสามารถพัฒนาทั้งอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและที่อยูในสายของ
Value Chain ดวย ซึ่งการบูรณาการนี้จะเปนผลดีทั้งในระดับองคการ ระดับอุตสาหกรรมและ
ระดับประเทศดวย
3. ในสว นของข อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจะเปนประโยชนตองานวิจัยที่มีความ
คลายกัน เพื่อเปนแนวทางใหสามารถทํางานวิจัยไดสําเร็จลุลวงไดงายขึ้น ซึ่งปกติแลวระเบียบ
วิธีวิจัยที่ใชอยูในทุกวันนี้มีความคลายกัน ซึ่งอาจมีรายละเอียดตางกันไมมาก ในสวนของการ
วิจัยเชิงปริมาณที่ตองใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือหลักในการเก็บขอมูล การพัฒนาเปนสิ่งที่
สําคัญและจําเปนมากการหาผูเชี่ยวชาญเพื่อมาตรวจสอบความถูกตอง หรือการนําไปทําการ
ทดลองใชเพื่อตรวจสอบ ความใชไดจริงของแบบสอบถาม การคัดเลือกคํานวณกลุมตัวอยางที่
ถูกตอง รวมทั้งการมีที่อยูปจจุบันในการสงแบบสอบถามไปทางไปรษณียได และโดยปกติการ
ตอบรับจะมีเปอรเซ็นตที่ไมมาก ตองทําการสงหลายครั้งหรือแมแตไปหาผูใหขอมูลที่บริษัทดวย
ตนเอง การเตรียมความพรอมเพื่อรับกับทุกสถานการณเปนสิ่งจําเปนปญหา-อุปสรรคสามารถ
เกิดขึ้นไดตลอดเวลา ความอดทนเปนคุณสมบัติสวนตัวที่ตองมีในการเก็บขอมูลนี้ นอกจากนั้น
บางครั้งจําเปนตองทําการโทรศัพทติดตออีกครั้งเพื่อความสมบูรณครบถวนของขอมูล และ
สุดทายผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาขอเสนอแนะนี้จะเปนประโยชนตอผูที่จะทําการวิจัย ตอยอดองค
ความรูของสาขาวิชา ตอไป
4.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับบริษัท
1. ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก โดยเฉพาะในดานเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะในป พ.ศ.2558 ประชาคมอาเชี่ยน จะรวมเปนประชาคมเดียว เปนการรวมทรัพยากร
ตางๆ ของทั้ง 10 ประเทศ เขาดวยกัน ดังนั้น การปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงจึง
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เป นเรื่ องที่ สําคัญที่ สุด ดั งนั้ น กลยุ ท ธการจัด การดา นการตลาด จึงเปนสิ่งสํ าคั ย และจําเป น
มากกวาแตกอนหลายเทา การวิเคราะห ถึงตวามตองการของตลาดที่เปลี่ยนแปลง คูแขงตางๆที่
เขามาแขงขันมากขึ้น ผูรับเหมา ผูจัดสงวัสดุ อุปกรณ หรือแมแต สถาบันการเงินจากชาติ ตางๆ
จะเขามาดําเนินการมากขึ้น เหลานี้ ลวนเปนปจจัยสําคัญ ที่จะตองนํามาคิด วิเคราะห เพื่อหากล
ยุทธ ที่มีประสิทธิผล เขามาดําเนินการ เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ใหเกิดขึ้น
2. การเตรียมพรอมที่จะเขารวมในการแขงขันกับนานาประเทศ ที่เขามาพัฒนาโครงการ
และการคนหาชองทางในการเขาไปพัฒนาโครงการในประเทศตางๆ ในกลุมอาเชี่ยน เพราะ
หลายประเทส มีความนาสนใจมาก เชน เวียดนาม ลาว ฟลิปปนส กัมพูชา ตางเปนประเทศที่มี
องคความรู ประสบการณ นอยกวาของเรา หรือ มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน เปนประเทศที่ร่ํารวย
กวาเรา ซึ่งทุกประเทศ ตางมีเซ็กเมนท ของตลาดและความตองการที่แตกตางกัน ซึ่งทางบริษัท
จําเปนตองปรับเปลี่ยน ทั้งตัวผลิตภัณฑ การบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล เพื่อใหเขากันกับ
ภารกิจ ในแตละโครงการ ใหมีความสอดคลองกันกับแตละประเทศที่เขาไปดําเนินการ
3. การหาพันธมิตร ทางธุรกิจ ในแตละประเทศที่สามารถเกื้อหนุนกันได รวมทั้งความ
ชวยเหลือ รวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ในประเทศไทย เพื่อสรางความสามารถในการ
แขงขัน โดยเฉพาะกับรัฐบาล ที่ควรมีนโยบายในการสงเสริม สนับสนุน ธุรกิจอุตสาหกรรม
ประเภทนี้ เพราะเปน ภาคเศรษฐกิจที่สําคั ญ ที่ช ว ยสรางงาน สร างรายได ใหกับ ประชาชน
ชุมชน และสังคม โดยทั่วไป ดังนั้น บริษัท ควรตะหนักทั้งในดานภัยคุกคามและโอกาส ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอันใกลนี้และเตรียมพรอมรับมือและปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพความเปน
จริงของโลกธุรกิจที่จะตองเกิดความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงตามมาอยางแนนอน เพื่อความอยูรอด
และเติบโต อยางยั่งยืน ตลอดไป
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ภาคผนวก ก.
ผลการสัมภาษณเชิงลึก (In- depth Interview)
ผูวิจัยไดติดตอประสานงานเพื่อขอสัมภาษณกับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
โครงการ ชัยพฤกษ วัชรพล บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)เพื่อใหไดความคิดเห็นและขอมูลรอบดาน อีกทั้งในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย เปนอุตสาหกรรมที่มีความสลับซับซอนอยางมาก ยากที่จะมีผูที่เขาใจทุกอยางไดอยางแทจริง การสัมภาษณจึง
เนนในคําถามเชิงลึกที่เกี่ยวกับปจจัยตางๆทางการตลาด ที่สงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันของโครงการ ซึ่งจาก
ความคิดเห็นและความรูที่ไดรับนับวาตรงจุดตรงประเด็นที่ตองการเพราะผูถูกสัมภาษณจะใหความคิดเห็นแตในสวนที่ตนเองมี
ความรูอยางแทจริงเทานั้น นอกจากนี้ การสัมภาษณยังถามถึงปญหา-อุปสรรค ที่อาจเกิดขึ้นกับการดําเนินการโครงการในชวงที่
ความผันผวนของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประเทศชาติ อันเนื่องมาจากน้ําทวมใหญ ครั้งประวัติศาสตร2554ผลสัมภาษณเชิง
ลึกและนําเสนอขอมูล นํามาเชื่อมโยงและสังเคราะหกับขอมูลในสวนที่เกี่ยวของที่ไดทําการรวบรวมมาจากการวิจัยในเชิงปริมาณ
ดังตอไปนี้
 ปจจัยดานกลยุทธการตลาด
กลยุทธการตลาดถือเปนจุดเริ่มตนของการกําเนิดในทุกโครงการ ถาสรางขึ้นมาแลวขายไมได บริษัทก็คงจะตองปด
กิจการไป ในทางกลับกันบริษัทที่สามารถสรางยอดขายไดจํานวนมากที่สุดก็มักจะเปนบริษัทที่มีความเจริญเติบโต รวมทั้งความ
มั่นคงของบริษัทมากขึ้นไปเปนเงาตามตัว ดังนั้นปจจัยนี้จึงมีผลตอความสามารถในการแขงขัน เปนอยางมาก
กลยุทธทางดานสินคาและบริการ
การสรางโครงการที่มีทําเลที่ตั้งดี อาคาร รวมทั้งสิ่งปลูกสรางสวยงามวิจิตรบรรจง มีสถาปตยกรรมที่ตรงกับความ
ตองการของลูกคา สาธารณูปโภคโภค สาธารณูปการ ครบถวน มีสิ่งอํานวยความสะดวกไมวาจะเปน สวนสวย สระวายน้ํา ฟต
เนส คลับเฮาส สิ่งเหล านี้ล วนแลวแต มีความสํ าคัญที่จะจูงใจใหลู กคาเขามาเยี่ ยมชมโครงการและทํา สัญญาซื้อขาย อีกทั้ ง
โครงการที่ดีจะเปนผลงานที่ทําใหชื่อเสียงของบริษัทตามมาอีกดวยดังบทสัมภาษณ ตอไปนี้
“ ลู ก คา ทุ กคนตอ งดูตัวบานหรื อตั วอาคารก อนดู อ ยา งอื่ น บางครั้ ง ทําเลยั ง เป นเรื่อ งรองเลย เคยเห็ นไหมครับที่
โครงการอยูในทําเลธรรมดา แตแบบบานสวย ลูกคาซื้อกันตรึม ออกชานเมืองที่ดินถูกสรางทะเลสาบ สนามกอลฟ สนามเทนนิส
ไดสบายในเมืองจะทําโครงการที่ดียากที่มันแพง ตนทุนสูง ไมเหลือใหไปทําอยางอื่นแลวผมวาขายไดหรือไมไดอยูที่ตัวโครงการ
ครับ ”
“ ไมกลาเสี่ยงหรอกครับ ยอมเสียคาแบบแพงหนอยแถมไดชื่อเขามาใชดวย คากอสรางอยางเดียวโครงการนี้ พันกวา
ลานแลว ถาลูกคาดูแลวไมสะดุดตา ดูเหมือนกลองไมมีดีไซน แลวไมซื้อขึ้นมา ปญหาใหญเลย คูแขงก็เยอะ ทําอะไรตองดูให
ละเอียดเพราะเราไมไดทําคนเดียวในตลาด วิจัยก็สําคัญนะดู แนวโนม ทิศทางกอน เดี๋ยวนี้วิจัยหาคนทํางาย ใหบอกมากอนวา
ทําอะไรดี ขอมูลทั่วไปเปนอยางไร คอยลงมือสรางก็ไมสาย ”
“ ชวงนี้สิ่งปลูกสรางที่ทําสวนใหญก็ลอกๆแนวคิดกันมา แตก็ดีนะแขงกันทําใหผูบริโภคไดอะไรมากกวาเมื่อ เดี๋ยวนี้
ไปดูเถอะรายการตางๆที่เปนสิ่งอํานวยความสะดวก บริการเสริมในหมูบาน มีเยอะ แตไมรูวาถาลูกคานอยแลวเขายังจะใหหรือ
เปล า โครงการบริ ษั ท ที่ ทํ า อยู เ ราทํ า ให ดี เ หมื อ นกั น ทุ ก ที่ ลู ก ค า เชื่ อ ใจตามมาจองทุ ก ครั้ ง ที่ เ ป ด ตั ว เฟสใหม ”
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สินคาและบริการที่เสนอขายมีราคาที่สามารถแขงขันไดเปนอยางดีรวมทั้งมีสิทธิพิเศษ ตางๆที่สามารถจูง
ใจใหเขามาซื้ออสังหาริมทรัพยในโครงการไดงาย
เนื่องจากอสังหาริมทรัพยเปนหนึ่งในปจจัย 4 ที่มีความสําคัญสําหรับความเปนอยูของประชาชนทุกคน แตเหตุที่ราคา
ของสินทรัพยนี้มีราคาที่สูงมาก ดังนั้น ในดานของราคาขายและเงื่อนไขการชําระเงินที่ดีในทุกประเภท จึงจะเปนสิ่งจูงใจใหลูกคา
เขามาแวะเยี่ยมชมโครงการและจองซื้อในที่สุด ดังบทสัมภาษณ ตอไปนี้
“ จะเห็นไดเลยถาบริษัทไหนอยากขายบานเร็วหรือเตรียมปดโครงการสิ่งแรกที่ฝายการตลาดคิดที่จะทําคือลดราคาให
สวนลดเยอะๆ แถมมากๆ เพื่อดึงคนซื้อรีบตัดสินใจ บริษัทใหญๆมักไมยืดเยื้อ ปดไดเปนปดโครงการขึ้นเฟสใหม จะทําให
ประสิทธิภาพในการขายดีกวาครับ ”
“ ประเภทผอนถูกกวาเชา หรือไมตองมีเงินดาวนกูไดเลย ยังเปนที่นิยมของลูกคาอยูเขาไมตองออกอะไรเลยไดบาน
เราไปฟรี แลวไปเสี่ยงผอนเอาเอง แถมบางบริษัทยังเปนผูค้ําประกันใหลูกคาบางรายก็ยังมีเลย วิธีการนี้ถาทําไดก็ไดเปรียบเจา
อื่น แตเดี๋ยวนี้ธนาคารก็เขมงวดขึ้นมาอีกแลว คงกลัวพวกเก็งกําไร ”
การมีชองทางการจัดจําหนายที่หลากหลายและมีการจัดแสดงสินคาเปนอยางดี
อสังหาริมทรัพยเปนสินทรัพยที่เคลื่อนที่ไมไดจึงไมสามารถนําไปใหลูกคาหรือผูมุงหวังพิจารณาได ดังนั้นการมี
ชองทางการจัดจําหนายที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ในอดีตที่ผานมาบริษัทตางๆจะเนนการทํา
บานตัวอยาง สํานักงานขาย หรือบานตัวอยางพรอมการตกแตงอยางดี เพื่อสรางความประทับใจสูงสุดไหเกิดขึ้นกับลูกคาใหได
เพื่อมุงหวังใหยอดการจัดจําหนายเปนไปตามแผนงานที่วางไว ดังบทสัมภาษณ ตอไปนี้
“ สํานักงานขายสําคัญที่สุดตองมีใหครบ บานตัวอยาง ที่เหมือนของจริงลงทุนแตงมากๆใหสวยและงานตองเรียบรอย
ลุกคามักเปรียบจินตนาการกับโครงการที่จะซื้อจริงและที่สําคัญ การซื้อบานสมัยนี้ ลูกคาไปมาจนรอบทิศแลว ใครทําดีลูกคาก็
ซื้อเดี๋ยวนี้หลอกตมเอาแตกระดาษเปลามาขายไมไดพนักงานขายตองดูดีนาเชื่อถือเพราะเปนภาพลักษณ การบริการลูกคาตอง
ใหดีใหเขาประทับใจเพราะบางครั้งคนในบานเขามาดูกอนแลววันหยุดพาครอบครับมาอีกทีถึงซื้อ ตรงนี้สําคัญมากนะ ”
“ ตองทําทุกวิธีละครับเพื่อใหขายได เดี๋ยวนี้พวกเอเจนซี่มีเยอะตองเลือกดูใหดี วาเขามีอะไรมาเสนอบาง การไปแสดง
สินคา ทั้ง ที่ศู นยสิริกิ ตต สยามพารากอน หรือบางทีเราก็เป ดบูธ ตามหางทั่วไปก็ทํ าอยู เป นประจํ า แตต องดู หางที่ ใกล กั บ
โครงการและมีกลุมลูกคาเปาหมายมาใชบริการ ตางประเทศก็มีคนชวนไปออกอยูบอยๆ แตโครงการของบริษัทอาจไปแลวไมคุม
ก็เลยไมอยูในแผนงาน ในเรื่องของการตลาดก็มีความสําคัญมากพอๆกันครับทําแลวขายไมไดก็แย ”
 การวิจัย พัฒนา และสรางนวัตกรรม
การวิ จั ย และพั ฒ นา เพื่ อ สร า งนวั ต กรรม มี ค วามสํ า คั ญ มากขึ้ น กว า แต ก อ นมากโดยเฉพาะเมื่ อ ก อ นไม เ คยให
ความสําคัญกับการลงทุนทางดานนี้เลย แตเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมฐานความรู ซึ่งการทําผลงานที่ดีจําเปนตองมีขอมูล
และสารสนเทศที่ ดีดวย เพื่อชวยใหการทํ างานทุก อยางมีป ระสิทธิ ภาพ ความเสี่ยงในการดํ าเนินการต่ํา และสามารถสรา ง
นวัตกรรมในดานต า งๆที่ มีผลต อ การขายของโครงการ ดั ง นั้ นจะเห็ นได วา เกื อบทุ ก บริษั ทจะมี แ ผนก นี้ซึ่ง แสดงให เ ห็นถึ ง
ความสําคัญที่เพิ่มขึ้น
การวิจัย พัฒนา และสรางนวัตกรรมของสินคาและบริการ
ทุกบริษัท ทุกองคการ ตองมีการปรับปรุงการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพที่สุดเทาที่จะทําไดอยูตลอดเวลา เพราะถา
ไมทําเชนนั้น จุดเสื่อมถอยขององคการจะเริ่มตนขึ้นและสุดทายการปดกิจการก็คงจะตองตามมา ซึ่งสิ่งเหลานี้ สามารถดูไดจาก
สิ่งที่เห็นอยูทุกวัน การวิจัยใหไดรู การพัฒนาทําในสิ่งที่รูแลววาดีที่สุด สรางเปนสิ่งใหมๆที่เหนือกวาของเดิมๆ เพื่อพาตัวเองให
ล้ําหนาคูแขงขัน และเอาชนะในการทําธุรกิจเพื่อความอยูรอดของบริษัท ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด ดังบทสัมภาษณ ตอไปนี้
“ ขอมูลเปนสิ่งสําคัญ คนรูมากกวา รูจริงกวา ก็จะมีโอกาสในการทํางานที่ดีมากกวา เดี๋ยวนี้เรื่องความทําอะไรที่เสี่ยง
มากๆ ไมมีคนกลาทําแลว แตพวกรายเล็กๆทุกวันนี้ทําโครงการโดยอาศัยความรูสึกสวนตัวก็ยังมีอยูเยอะนะ และที่เจงๆไป
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เพราะวาทําอะไรโดยไมมีหลักการ อีกหนอยรายเล็ก รายกลางในตลาดอสังหาเมืองไทย นาจะเหลือนอยลงมาก จะมีเฉพาะเจา
ใหญเทานั้น เขาพรอมกวา ”
“ เปดอาเชี่ยน พวกบริษัทตางชาติคงตองเข ามาแขงด วยแนๆ ตอนนี้ก็พยายามเตรียมความพรอมไว ที่นี่เราใช
เครื่องมือ อุปกรณทํางานเปนหลัก ซอฟแวรใหมๆที่ใชงานดีเราพัฒนาเขามาใชกับองคกร และเดี๋ยวนี้พวกสถาปนิก วิศวกร มีตัว
ชวยงานพวกเขาเยอะแยะคงทํางานไดดีกวารุนผมเมื่อสมัยกอนมาก ”
“ โครงการที่จะสรางทุกครั้งเดี๋ยวนี้ลงทุนไมนอย การวิจัย ตลาดสําคัญมากและปกติควรเริ่มทําตั้งแตกอนซื้อที่ดินดวย
ซ้ําไป การจะเอาไปพัฒนาเปนอยางไร มีอะไรที่คิดแลวดีกวาเกาจะเสนอลูกคา ก็ตองปรากฎผลงานมาใหเห็นถาเราไมกาวไป
ขางหนามันก็เหมือนถอยหลัง ความเจริญเติบโตก็ไมอาจเกิดได ควรคิดไวเสมอนะวาการทําโครงการใหมๆทุกครั้งลูกคาตอง
Surprise ไมอยางนั้นเหนื่อยแน ”
 การควบคุมคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอก
การควบคุมคุณภาพ นั้น หมายถึงงานทุกอยางของบริษัทที่ออกสูภายนอกองคการตองเปนวัตถุ สิ่งของ ผลงานที่ทุก
ฝายยอมรับไดในเกณฑที่ดี ยกตัวอยางตั้งแต การออกโฆษณา ประชาสัมพันธ การขายโครงการ สํานักงานขาย เอกสารงานขาย
การนําเสนอขอมูลของพนักงานขาย เอกสารสัญญาจะซื้อ.จะขาย ผลงานกอสรางที่ตองควบคุมใหตนทุนอยูในงบประมาณ เสร็จ
ตรงตามสัญญา ลูกคายอมรับดวยความพึงพอใจในอาคารที่สงมอบให การควบคุมคุณภาพนั้นถือเปนคาใชจายที่บริษัทตองยอม
ลงทุนเพิ่มเพื่อใหเกิดขึ้นใหไดเพราะมีผลตอเนื่องไปถึง สวนอื่นเชน ความพึงพอใจของลูกคา ความแข็งแกรงของตราสินคา ยอด
การจัดจําหนาย และถาคุณภาพของงานดี การบริการหลังการขายจะนอยไปดวย แตการทําสิ่งเหลานี้ไมใชของที่จะทําไดงายๆ
การควบคุมคุณภาพในการขายและบริการหลังการขาย
การตลาด การขาย การบริการหลังการขาย ถือเปนภารกิจที่สําคัญมาก บริษัททุกแหงไมสามารถจะเปดกิจการอยูได
ตองอาศัยการสนับสนุนจากลูกคาและบอกตอใหคนที่ตัวเองรูจักเขามาอุดหนุนซื้อโครงการที่บริษัทสรางขึ้นมาอยางตอเนื่อง ถา
ทําเชนนี้ไดจึงจะเปนการรับประกันความอยูรอดและเจริญกาวหนาตอๆไปได ดังบทสัมภาษณ ตอไปนี้
“ บริษัทเนนในประเด็นนี้มากลองสังเกตทุกโครงการของเราซิครับ ตั้งแต Main Gate ที่สื่อถึงความอลังการ ของ
โครงการ เมื่อลูกคา เขามา ที่ลานจอดรถเรามี ร.ป.ภ.คอยดูแล เวลาฝนตก คนพวกนี้จะคอยถือรมกางเขามาจนถึงสํานักงานขาย
พนักงานทุกคน แตงชุดฟอรมที่ออกแบบมาเปนอยางดี เวลารับลูกคา พนักงานทุกคนจะรูคิวของตนเอง ไมมีการแยงกันรับ
ลูกคา ขั้นตอนตางๆ ในการนําเสนอขอมูลฝายการตลาดวางแผนมาเปนอยางดีใหลูกคาเกิดความประทับใจมากที่สุดสวนใหญ
ลูกคาพอใจในตัวโครงการมาก แตบางครั้งก็อาจมีเรื่องของราคาอยูบางที่ไมลงตัวหรือไม Match กับลูกคา ”
“ ที่ดูแลอยู ไมตองคอยเขมงวดพวกเขามากใชระบบเปนตัว Process มีเครื่องมืออุปกรณในการนําเสนอการขายครบ
โบรชัวน โมเดล วีดิโอ CD ก็มีแจกการเสริฟน้ํา กาแฟ ขนม แมบานนํามาใหไมมีขาด เรียกวาบริการยิ่งกวาในโรงแรมอีก ของที่
ขายนะราคาสูงตองใหดูเนี๊ยบในทุกขั้นตอน เวลาพนักงานพาไปดุหองตัวอยางก็ตองเลือกทําเลที่ลูกคาสนใจจริงจริง ตางชั้นตาง
Location ราคาก็ผิดกันแลว ถาเลือกไมตรงใจลูกคาอาจขายไมไดและถาไปซื้อโครงการคูแขงเรายิ่งแยใหญเพราะฉะนั้นถาลูกคา
เขามาแลวตองเอาใหจบ ”
“ งานบริการหลังการขายและ CRM มันเปนงานสวนเสริมทางฝายขายเขา ลูกนองที่อยูฝายนี้บางทีนอยใจอยาก
เปลี่ยนไปอยูฝายขายเพราะเงินมันมากกวากาวหนากวา ถาดูในมุมมองนั้นมันก็จริง แตงานขายนะความจริงยังมีความสําคัญใน
บางครั้งนอยกวางานบริการหลังการขายอีกนะลองคิดดูซิครับ ลูกคาเห็นโฆษณาสวยๆ บานตัวอยางสรางและตกแตงอยางดี เขา
ฟงพนักงานขายแลวพอใจ ก็ตกลงซื้อ แตนั่นมันแคเริ่มตนเทานั้นงานจริงๆที่ตองดูแลยังตองทําอีกหลายป และเรื่องของคนหมู
มาก ปญหาก็มากตาม สวนเรื่องอาคารบริษัทมีปญหาไมมากนัก เพราะเราควบคุมงานกอสรางใหออกมาดี ที่นี่ที่จอดรถนอยยัง
ตองแกไขครับ ”
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การควบคุมคุณภาพในงานกอสรางอาคาร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งอํานวยความสะดวกทุกชนิดใน
โครงการ ไมวาจะเปนสวนสาธารณะ คลับเอาท สนามเด็กเลน สระวายน้ํา สโมสร
สิ่งกอสรางเปนทรัพยสินที่ลูกคาซื้อและนําไปใชประโยชนโดยตรง ดังนั้นการควบคุมคุณภาพในการกอสรางทุกชนิด
จึงถือวาสําคัญที่สุดในโครงการ บริษัทอยูรอดและเติบโตไดหรือไม ขึ้นอยูกับผลงานในสวนนี้ ไมมีบริษัทอสังหาริมทรัพยใดใน
โลกที่คุณภาพงานกอสรางไมดีแลวสามารถเติบโตได ดังบทสัมภาษณ ตอไปนี้
“ ที่นี่ผูรับเหมาทุกคนรูวาเราคุมงานโหด หินแคไหน ใหผานไมไดงายๆ เพราะถาดูไมดี เวลาตรวจรับกับลูกคา ตาย
เลย ตองมาแกนั่นแกนี่ ถึงตอนนั้นตามผูรับเหมากับมาทําไมรูจะไปหาตัวไดที่ไหน แตถางานออกมาดีลูกคาพอใจ เขาจะพา
พรรคพวกมาดูมาอวดกันตลอดชวยโปรโมทโครงการดวยครับ เรื่องงานที่ออกมาดีมีความสําคัญมาก ”
“ ที่มีปญหากับ สคบ.และพวกที่ไมยอมโอน สวนใหญมาจากการไมพอใจในคุณภาพ งานกอสรางทั้งนั้น และก็จะ
พาลไปเรื่องอื่น บางรายเพื่อตัดปญหา ทางโครงการยอมคืนเงินใหไปเลย ลูกคาบางคนก็จุกจิกเกินไป แตจะทํายังไงไดครับคิด
อยางเดียวทําใหเต็มที่ บางครั้งก็มีขอจํากัดที่ผูรับเหมาเหมือนกัน เพราะศักยภาพไมเทากันในแตละเจา อันนี้ตองยอมรับวางาน
บางชิ้นอาจไมดีเทาที่ตั้งใจแตก็ตองพยายามทําใหดีที่สุดทุกครั้ง ถาหมกไวมีคนเจอปญหาตามมาแนนอน ”
“ ฝายบริหารงานกอสรางเขามีคนคุมงานทั้งโฟรแมน Site Engineer แมแตตัวผูจัดการโครงการเองก็จบมาทางดานนี้
ผูรับเหมาทุกคนจะมีคูมือในการทํางานและทุกเจาสวนใหญอยูกันมานานจนรูมือ มีความรับผิดชอบ เราตรวจงานกันตลอดเวลา
เดินตลอด ผิดตรงไหนสั่งหยุดทันที แกงานเกากอนแลวคอยเริ่มงานใหม สงงานคุณภาพไมไดตาม Spec ผูรับเหมาเบิกเงินไมได
ตัวเขาเองจะเปนผูเดือดรอนมากที่สุด เพราะฉะนั้น จะทํางานดวยกันอยูดวยกันได คุณภาพงานตองมากอนหามมั่ว และที่
โครงการนี้มีฝายเทคนิคของผูผลิตวัสดุอุปกรณ มาTrain ใหตลอด เพื่อใหผลงานดี ”
การควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน
ปจจัยนี้มีผลกระทบโดยตรงตอภาพลักษณของบริษัท ซึ่งในระยะสั้นอาจไมเห็นผลแตในระยะยาว บริษัทที่มีภาพพจน
ดีเทานั้นที่จะไปสูจุดสูงสุดของธุรกิจไดเพราะแนวโนม ในเรื่องของสิ่งแวดลอม CSR มีผลกระทบกับจิตใจของผูบริโภคในวงกวาง
โดยเฉพาะถาโครงการไหนมีขาวในดานรายออกมาทํานองวาเปนโครงการที่สงผลกระทบกับสิ่งแวดลอมและชุมชนเอาเปรียบ
สังคมแลวละก็เชื่อไดอยางแนนอนวาโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จของโครงการอยางสูงแทบจะเปนไปไมไดเลย ดังนั้นเรื่องนี้มอง
เปนประเด็นไกลตัวแตในยุคที่สังคมขาวสารกระจายไดอยางรวดเร็ว ความสําคัญกลับยิ่งมากขึ้นไมแพในเรื่องอื่นๆ
“ มันก็เปนเรื่องจริงที่ตองเกิดกับทุกที่นั่นแหละ การสรางทุกประเภทจําเปนตองมีการเสียสละความไมสะดวกในชวง
การกอสรางอยูแลว แตถานึกดูใหดีเมื่อโครงการเสร็จคนไดประโยชนสูงสุดก็เปนคนที่อยูในชุมชนใกลเคียง ที่ดินพัฒนาขึ้นมา
คาที่ก็ขึ้น การคาขายคึกคัก มีแตเรื่องดีๆทั้งนั้น แตอยางวา คนคิดไมเหมือนกันบางพวกจองเลนงานกันอยางเดียว บางทีคุณ
อาจไมรูวาทุกโครงการตองหาคนมาคอยดูแลเรื่องนี้ทั้งนั้น มันก็ถือวาเปนคาใชจายตัวหนึ่งที่จะทําใหงานราบรื่นไปได ”
“ พยายามปรับปรุงระบบการทํางานอยูตลอด จางที่ปรึกษามาทํา ISO แลวจายไปมากแตติดวาถาเขาระบบไดคงจะ
ดีกวานี้ การประสานงานไมมั่ว บุคลากรเขาใจงานตัวเอง JD ตองชัดเจน มีการคิดคะแนน เพื่อวัดผลในการประเมิน ขึ้นเงินเดือน
โบนัส เหมือนบังคับไปในตัว แตตองทําไมอยางนั้นงานก็จะเปนอยางนี้พัฒนาขึ้นไมได พอเขมงวดหนอยก็มักขอลาออก เปน
อยางนี้ประจํา ”
“ พนักงานทุ กคนตองชํ านาญในการใช คอมพิวเตอรเ พราะที่ นี่เ ราทํา งานติดตอประสานกันตลอดตั้ งแตฝายขาย
โครงการจนถึงประธานบริษัทลงทุนเครื่องมืออุปกรณทุกอยาง ติดตั้งโทรทัศนวงจรปดทุกที่เพื่อดูการปฏิบัติการ ผูรับเหมาแตละ
หนวยงานมาทําจริงหรือเปลาที่สํานักงานใหญก็รูอินเตอรเน็ต โทรศัพทใชไดเฉพาะเครื่องกลางเทานั้น ไมอยากใหพนักงานเอา
เวลาไปใชนอกเรื่อง ”
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“ รายงานมีทุกอยางที่ตองทําที่นี่มีหมด ไมวาจะเปน Dairy Report, Weekly Report, Month Report ทุกแผนกตองสง
ตรงถึงหัวหนาในระดับถัดไป ถาไมทําอยางนั้นงานจะออกมาไมดี การบังคับสงในครั้งแรกพนักงานมักตอตานอางวาไมมีเวลาแต
มันเปนสิ่งที่จะทําใหสามารถควบคุมทุกอยางไดดีที่สุด ลองดูเถอะที่ไหนมีระบบนี้ดี มักจะเปนบริษัทที่ไดมาตรฐาน พวกที่ไมทํา
สุดทายคิดวาแคพออยูไดหรือบางทีอาจไปไมรอดดวยซ้ําไป ”
 การแขงขันในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย
ในด า นของคู ค า ด า นประกอบหลั ก 4 ส ว นคื อ ในด า นของลู ก ค า แข ง ขั น ในทุ ก อุ ต สาหกรรมจะประกอบไปด ว ย
องคประกอบคูแขง และสินคาทดแทน ความรุนแรงเขมขนมากเพียงใด ขึ้นอยูกับสวนผสม ความมีจํานวนสิ่งตาง ๆ ที่อยู ณ
เวลานั้น ในทางปฏิบัติทุกโครงการตางพยายามหลีกเลี่ยงการแขงขันที่รุนแรงและเสาะแสวงหาธุรกิจหรือชองวาทางการตลาดที่
สามารถสรางผลกําไรไดงาย ๆ การที่จะไปถึงดังจุดที่วางไวไดจําเปนตองอาศัย วิสัยทัศน ความเร็ว ประสบการณ ของผูบริหาร
ระดับสูงในองคการเพื่อจัดการในเรื่องเหลานี้
องคประกอบดานลูกคาของบริษัท
ทุกบริษัทไมสามารถดํารงอยูไดถาไมมีลูกคาหรือมีอยูในจํานวนที่นอยเกินไป บริษัทที่มีลูกคาเปนจํานวนมากและ
สามารถสรางยอดขาย สวนแบงทางการตลาดเปนอันดับตนๆในอุตสาหกรรมก็มักจะเปนผูนําในอุตสาหกรรมนั้นๆ การจะทําให
สถานะของบริษัทไปสูจุดนั้นได ตองใชความพยายาม และทุกสิ่งทุกอยางที่องคการมีอยู เพื่อสรางสรรค ผลงานที่ลูกคาพึงพอใจ
ที่สุด ไตเตาไปเรื่อยๆตามครรลองของการทําธุรกิจ ที่เปนที่ตองการของทุกคน ดังบทสัมภาษณ ตอไปนี้
“ ทุกคนไมใชเฉพาะแผนกการตลาดหรือแผนกขายเทานั้นที่คิดวาจะทําอะไรใหลูกคาไดบาง เปนหนาที่ของทุกคน
บริษัทอยูไดก็เพราะลูกคา อยาละเลยในเรื่องตางๆที่เขาไมพอใจ เห็นอยูแลวที่ทุกบริษัทเนนเรื่อง CRM การบริการหลังการขาย
เนนบริการทุกอยางเพื่อดึงลูกคา และใหลูกคาบอกตอหาลูกคามาเพิ่มให ตองคิดกันทุกกลยุทธ งัดออกมาใชจึงจะอยูได ”
“ ชื่อเสียงของบริษัทที่สรางมานานสําคัญมาก ทําใหลดคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ ไปไดเยอะ เวลาเปด
โครงการลูกคาก็มาซื้อแนนอนในจํานวนหนึ่งทําใหสามารถเปดโครงการไดงายและสวนใหญเกือบทุกโครงการของบริษัทจะปด
ภายในไมเกิน หมดแลวสามารถควบคุมได ชื่อเสียงก็ไมเคยเสียหาย ทําใหมั่นคง และตอนนี้ ที่นี่ขยายธุรกิจที่เกี่ยวของสนับสนุน
กัน เสริมใหมั่นคง คิดวาเจาอื่นจะมาแยงตําแหนงตรงนี้ลําบาก ”
องคประกอบดานของผูรับเหมา ผูจัดสงวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร รวมทั้งงานดานบริการตางๆ เชน
บริษัท โฆษณา ขนสง ประกันภัย Agency ตางๆ เปนตน
การทําโครงการอสังหาริมทรัพย ตองมีผูที่เขามาชวยกันสรางสรรคผลงานเปนจํานวนมากและมีความซับซอนกวาใน
ธุรกิจอื่นๆ การมีคูคาที่ดี พันธมิตร ทางการคาที่ดี จะมีสวนชวยใหบริษัทมีความไดเปรียบในการแขงขัน ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญมาก
ดังบทสัมภาษณ ตอไปนี้
“ ผูรับเหมาที่ดีสวนมากบริษัทตางๆก็มักแยงกัน ยิ่งเดี๋ยวนี้คนงาน แรงงานหายากขึ้นทุกที และอสังหาริมทรัพยก็
เติบโตเปนธุรกิจใหญที่ตองใชทรัพยากรมาก บางหนาหาผูรับเหมายากงานไมทัน ใครมีเงื่อนไขอะไร แพงมากก็ยังตองทําเพื่อให
จบงานโครงการลาชาไมเปนผลดี ภาพลักษณไมดีทั้งลูกคา ธนาคาร ทุกวันนี้ตองหาผูรับเหมามาเพิ่มเติมตลอดเวลามาอยางนั้น
ถึงขายโครงการไดก็ทําสงใหลูกคาไมได ”
“ บริษัทผูผลิตวัสดุ รานคา คนขายเครื่องจักร Suppliers มาขายของเราเยอะ บริษัทใหญไดราคาถูก เครดิตนาน
คนขายเกรงใจ สวนใหญการตกลงจะซื้อของทั้งโครงการเลยทําสัญญาจองของไวกอนไมตองเสี่ยงเรื่องของขาด หรือขึ้นราคา ”
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“ ตองหาคูคาที่ดีฝมือใชไดราคากันเองเอาไวมากๆ อสังหาริมทรัพย ใชผูรับเหมาจากภายนอกเยอะมาก ที่สําคัญ
เวลาทําโฆษณา ประสัมพันธ Agency ที่มีประสบการณผานมามามาก และรูตลาด ทิศทางของลูกคาเปนอยางดี งบโฆษณา แต
ละครั้งที่ใชออกไปเดี๋ยวนี้เปดตัวแตละครั้งหลายลานบาท ถาขายไดนอยก็ไมคุม ”
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคูแขงขันในอุตสาหกรรม
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในทุกอุตสาหกรรมนั้นมาจากจํานวนคูแขงขันและความเขมแข็งของแตละบริษัท โดยเฉพาะ
อสังหาริมทรัพยถึงแมจะเปนสิ่งจําเปนที่ประชาชนตองมีและขนาดของตลาดที่ขยายใหญขึ้นทุกป แตจํานวนผูประกอบการก็เพิ่ม
มากเขาเปนเงาตามตัว ดังนั้นไมวาจะอยูในสภาวะใด ธุรกิจนี้ก็มีการแขงขันที่รุนแรงมากตลอดเวลา ดังบทสัมภาษณ ตอไปนี้
“ ยิ่งนานวันยิ่งซับซอนทํายากเขาใจยาก อีกไมนานผมก็หยุดแลวนี่ก็ดูจนกวาผูบริหารรุนใหมจะวางใจได คอยชวยให
คําแนะนํา เดี๋ยวนี้ ความไมแนนอนมีสูงเปลี่ยนรัฐบาล เปลี่ยนนโยบาย มีจลาจล ครั้งเดียวลูกคาหายหมดเสียหายมาก เวลา
ตลาดไมดีตางคนตางอยากขายกําไรไมมีไมเปนไร ยิ่งพวกซื้อที่ดินเก็บไวยิ่งตองคิดอานแกไขถือไวเปลืองดอกเบี้ย หรืออยางที่
เห็นบางที่ขายเปนที่ดินเปลาใหคนอื่นเอาไปทําตอเลย ”
“ ตอไปตลาดในกรุงเทพและปริมณฑล จะเหลือเฉพาะรายใหญเทานั้น รายกลาง รายเล็ก ไมนาจะอยูได การแขงขัน
ทุกวันนี้ยิ่งใหญยิ่งไดเปรียบทุกประตู ซื้อของถูกกวา ลูกคาเชื่อถือมากกวา คนใหกูอยากใหกูมากกวาแถมดอกเบี้ยถูกกวาอีก
ดวยหลายบริษัทในตลาดตอไปก็คงจะไปพัฒนาในตางจังหวัดมากขึ้น คนทองถิ่นสูลําบากนอกจากจะมาจับมือเปนคูคากัน แบง
ผลประโยชนกัน ”
“ ที่ไหนทําแลวขายดีจะมีบริษัทอื่นๆเขามาทําเหมือนกันเปนจํานวนมากดูอยางอาคารชุดตามแนวรถไฟฟาซิ ไมรู
สรางกันมากขนาดนี้เอาลูกคามาจากไหนแนวราบก็แขงดูนะทุกทําเลโครงการขึ้นเต็มไปหมด อันที่จริงธุรกิจนี้ไมวาเวลาไหน
จํานวนที่เปดขายจะมากกวาที่ขายไดจริงมันถึงถึงแขงกันหนักไง ”
ผลกระทบอันเกิดจากสินคาทดแทน
บริษัทตางๆ ไดรับผลกระทบจากเรื่องนี้ไมเทากันขึ้นอยูกับโครงการที่เสนอขายใหกับลูกคา สินคาทดแทนที่กลาวถึงนี้
เชน อาคารชุดตามแนวรถไฟฟา โครงการของผูประกอบการใหมที่เปดขายในราคาถูกกวามาก เปนตน ดังบทสัมภาษณ
ตอไปนี้
“ ผลกระทบที่เกิดจากประเด็นนี้ที่สงเกิดจริงและรุนแรงมีเรื่องเดียวคือพวกตระกูลอาคารชุดทั้งหลายแตก็ไมมากนัก
อันที่จริงสินคาทดแทนที่นากลัวที่สุดคือโครงการของคูแขงในตลาดนั่นเอง ถาลูกคาไมซื้อของเราก็ไปซื้อของโครงการขางๆ และ
เดี๋ยวนี้ลูกคาไมคอยสนใจแลววาจะเปนบานโครงการไหน ขอใหอยูสบาย จายได ก็เอาแลว ยกเวนพวกที่มีเงินมากหนอยจะเนน
เอาแตของที่ตัวเองตองการจริงๆเทานั้น ”
 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและมีสวนสําคัญในการสนับสนุนในภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย
สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ทุ ก บริ ษั ท ต อ งการคื อ การได รั บ การสนั บ สนุ น จากทุ ก ฝ า ยที่ เ ข า มาเกี่ ย วข อ งกั บ องค ก าร ยิ่ ง เป น ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพยดวยแลว สิ่งนี้ยิ่งมีความสําคัญมากกวาธุรกิจอื่นๆมาก ผูที่เกี่ยวของและมีสวนสนับสนุน ในอุตสาหกรรมนี้ เชน
การสนับสนุนจากสถาบันการเงิน
การซื้อขาย จะไมสามารถเกิดขึ้นไดถาขาดผูที่จะมารับชวงตอดานการเงินเพราะราคาที่ทําการซื้อ-ขายกันนั้น ลูกคาที่
สามารถชําระไดเปนเงินสด หาไดนอยมาก ถาสถาบันการเงินไมเขามาเปนตัวกลางในเรื่องนี้แลว การคาขายก็จะไมเกิดขึ้น
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แมแตตัวบริษัทเอง การทําโครงการก็ตองพึ่งพาเงินทุนจากสถาบันการเงิน เพื่อใหโครงการเดินหนาจนสําเร็จได ดังบทสัมภาษณ
ตอไปนี้
“ ลําบากมากในชวงที่เขาเขมงวดลูกคาซื้อแลวกูไมผานกูยาก ถูกตีคืนมากตองขายซ้ํา งานบอยๆ การทําโครงการก็
ตองดูทิศทางเศรษฐกิจเปนหลักเหมือนกัน เศรษฐกิจไมดี ตอใหเงินลนแบงคเขาก็ไมใหกู กลัวเสี่ยงไมไดเงินคืน ยิ่งรายเล็ก พวก
อยูนอกตลาดแลวยิ่งแยใหญ มักโดนตัดออกกอน ”
“ เคยโดนมาเหมือนกัน ปลอยเงินยังไมครบเลยบอกวาขอพิจารณารอดูเหตุการณกอน แตเดี๋ยวนี้ ดีกวาเมื่อกอนนะ
ครับทําอะไรเปนหลักการมากขึ้น เมื่อกอนแลวแตผูบริหารสั่ง ตลอดเวลาเหมือนไมใชลูกคาเขา แตเหมือนเราไปขอเงินเขาใช
อยางไงอยางนั้นเลย แตก็เปนสิทธิของเขาวาจะปลอยกูหรือเปลา คนขอกูคงมีจํานวนมาก เลยเปนแบบนี้ ”
การสนั บ สนุ น จากสถาบั น การศึ ก ษา องค ก ารภาครั ฐ สมาคมหลั ก ทั้ ง 3 สมาคมในอุ ต สาหกรรม
อสังหาริมทรัพย
การกอตั้ง องค การประเภทต า งๆในประเทศไทย มั ก ถู กมองว า เป นกลุมผลประโยชน เ ขามารวมตั วกั นเพื่ อสร า ง
ผลประโยชนใหกับกลุมเทานั้น สังคม ประเทศชาติ ไมเคยไดประโยชน อะไร จากการกอตั้งเหลานั้น ซึ่งเรื่องนี้ เปนเหตุการณ
จริงในสังคมบานเรา สิ่งที่เห็นอยูในการจัดทํากิจกรรมทุกครั้งก็คือทําอยางไรก็ไดใหบรรลุผลประโยชนของสมาชิกภายในองคการ
แตถามองในดานของผูประกอบการแลว องคการเหลานี้ ก็เปนประโยชนไมมากก็นอยแตสวนใหญ รายใหญมักไดรับอานิสงส
มากกวารายเล็ก ดังบทสัมภาษณ ตอไปนี้
“ ดีครับจัดเปนทางการเปนเรื่องเปนราว ปละครั้ง ยอดขายโดยรวมก็มากขึ้นทุกป คึกคักขึ้น ตอนนี้เห็นมีคนอื่นจัด
งานประเภทนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีดีกวาไมมี ”
“ ควรมีไวเปนปากเสียงใหเวลาตอรองกับภาครัฐ หรือ ตอรองดานอื่นๆ อีกไมกี่ปปดเสรี ตองอาศัย สมาคมเหลานี้
เปนศูนยกลางในการรวมตัวกัน จะไดมีน้ําหนัก อยางคราวกอนที่ไมไดตออายุการลดคาธรรมเนียม ลดภาษีเพราะสมาคมทั้ง 3
แหงไมออกมาเรียกรองอยางจริงจัง ”
 นโยบายของรัฐบาล ตอการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย
อสังหาริมทรัพยเปนภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่สําคัญของทุกประเภทเพราะมีสวนชวยในการสรางงานสราง
รายไดใหแกทุกภาคสวนในสังคม ประเทศอื่นๆ ภาครัฐจะเขามาดูแลสงเสริมสนับสนุนเปนอยางมาก ผิดกับประเทศไทย ที่
ภาครัฐเองดูเหมือนไมเคยที่จะสนใจในภาคอุตสาหกรรมนี้เลย นอกจากนี้นโยบายหลายประการที่ออกมา ยังเกิดผลกระทบ
ในทางลบอีกดวย ดังตอไปนี้
มาตรการลดคาธรรมเนียม คาภาษีธุรกิจเฉพาะ และคาธรรมเนียมในการจดจํานองการกูเงินจากสถาบัน
การเงิน
มาตรการนี้ดูเหมือนเปนการใหเงินเปลาๆกับผูประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพราะผูที่เกี่ยวของอื่นๆไมมีใคร
ไดประโยชนเลย หรือไดนอยมาก ราคาขายทรัพยสินยังคงเทาเดิมภาครัฐขาดภาษีอากรที่ควรเปนรายไดในการนําไปพัฒนา
ประเทศ แตถามองในดานของผูประกอบการแลว การไดผลประโยชนเพิ่มจะสามารถทําธุรกิจการคาตางๆงายขึ้น เงินสวนเกิน
เหลานี้สามารถเอามาลงทุนจัดหาปจจัยหรือใชเปนคาดําเนินการเพื่อใหบริษัทสามารถเดินตอไปไดและดูเหมือนวาในชวงเวลา
ดังกลาวยอดการขายอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในภาพรวมซึ่งเปนผลดีกับธุรกิจนี้เปนอยางมาก
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มาตรการควบคุมราคาวัสดุกอสราง คาแรงงานขั้นต่ํา อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ
มาตรการนี้ถือวามีสวนสําคัญในธุรกิจนี้ ราคาวัสดุ คาแรงงานถือวาเปนตนทุนหลักในอุตสาหกรรมนี้ การควบคุมให
อยูในระดับราคาที่เหมาะสมยอมเปนเรื่องที่ดี แตปรากฏวาทุกครั้งที่สภาวะเศรษฐกิจดี การจําหนายอสังหาริมทรัพยเริ่มเพิ่มขึ้น
จะปรากฏเหตุการณวัสดุกอสรางทุกประเภทจะขึ้นราคาอยางไมมีเหตุผลทุกครั้ง ซึ่งเปนสิ่งที่รัฐบาลตองเขามาดูแล ไมใหเกิดการ
ฉวยโอกาสเกิดขึ้นดังบทสัมภาษณ ตอไปนี้
“ อัตราดอกเบี้ยมีผลตอกําลังซื้อของลูกคา และตนทุนเงินกูของโครงการดวย คนทําธุรกิจทุกคน ตองการดอกเบี้ยต่ํา
ทั้งนั้น แตในประเทศไทย รัฐบาลคุมแบงคชาติไมไดเห็นปลอยใหเกิดเรื่องเสียหายเปนประจํา นี่ก็ออกมาตรการปองกันการเก็ง
กําไรออกมาอีกแลว เห็นทําแตละเรื่องไมเคยชวยมีแตเรื่องทําใหเสียหายทั้งนั้นรัฐบาลเองเก็บภาษีน้ํามันมาก ราคาขายจึงสูงกวา
ประเทศอื่น เงินเฟอ ก็คุมยาก ไมเห็นทําอะไรเปนชิ้นเปนอันซักเรื่อง ”
“ สําเร็จยากโดยเฉพาะถาเปนประเทศนี้ คุณภาพคนของภาครัฐ ไมดีพอที่จะทําใหสําเร็จได คิดแตประโยชนของ
ตัวเองและพวกพองเปนที่ตั้ง ทุกนโยบายที่ออกมาคิดไดแตทําไมได แผนยุทธศาสตรทํามาเยอะแยะ แตไมเห็นจะนําออกมาทํา
ใหจริงจัง ”
นโยบายเกี่ยวกับแรงงานตางดาว การถือครองสิทธิของชาวตางชาติ การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหวางประเทศ
แรงงานตางดาวถือวามีสวนสําคัญที่กอใหเกิดการกอสรางในประเทศเราทุกวันนี้ เพราะคนไทย ไมชอบทํากันแลว อีก
ทั้งความอดทนยังนอยกวาดวยคาแรงสูงกวา และที่หนักที่สุดคือขอกลับบานโดยเฉพาะหนาเทศกาลตางๆ เวลากลับจะไมสนใจ
อะไรทั้งนั้น กลับกันทีแทบหมด Site งานเลย แตพวกตางดาวนี้ กลัวไปทุกอยางเรียบรอยกวากันมาก มาทํางานกันอยางเดียว
เหลา เบีย รไมค อ ยกิน เรื่ อ งน อย อั ต ราแลกเปลี่ ย นและสิ ท ธิ ถือ ครองของชาวต า งด า ว มี ผลค อนข า งมาก การที่ อั ตราการ
แลกเปลี่ ย นต่ํ า จะทําใหช าวต า งชาติ สามารถเข า มาซื้ อ อสั ง หาริมทรั พยได ในราคาที่ ถูก ลง ซึ่ ง ราคาทรั พย สินมั ก ถู ก นํ าไป
เปรียบเทียบกับ ราคาอสังหาริมทรัพยของประเทศในภูมิภาคแถบนี้ เชน เวียดนาม จีน มาเลเซีย หรือแมแตการมีกฎหมายให
เชาที่ดิน กําหนดสูงสุด 30 ป ซึ่งนักลงทุนตางชาติมักใหความคิดเห็นวานอยเกินไป เดี๋ยวนี้หลายประเทศในแถบเอเชีย ก็แก
กฎหมาย ขยายระยะเวลาการใหเชาใหนานขึ้นเพื่อเอื้อตอการลงทุน แตสําหรับประเทศไทย คาดวา คงจะเกิดขึ้นไดยาก สําหรับ
ความคิดเห็นอื่นๆ จะมี ดังบทสัมภาษณ ตอไปนี้
“ รัฐบาลทําอะไรไมไดเลย คุมอะไรไมไดซักอยาง ปลอยตามมีตามเกิด เวลามีปญหามาก ถูกกดดันมาก ถึงจะออกมา
ที อาจเปนไดวารัฐบาลไมไดผลประโยชนอะไรจากอุตสาหกรรมนี้ เลยไมคอยใสใจ ”
สรุปจากการวิเคราะหผลขอมูลที่ไดจากสัมภาษณเชิงลึกนั้น สามารถนํามายืนยัน และเสริมในสวนของการนําเสนอที่
ผานมาแลว ซึ่งจะเห็นไดวา ทุกปจจัยที่เกิดขึ้นสงผลตอ กลยุทธทั้งในระดับ หนาที่ ระดับหนวยธุรกิจและระดับองคกร สําหรับ
ผูใหขอมูลสําคัญนั้น โปรดดู ตารางที่
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รายนามของผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึก
ลําดับที่
1.

2.

3.
4.
5.

รายนามผูใหสัมภาษณเชิงลึก
คุณ อรรถยุทธวนิชทวีสม
ผูอํานวยการโครงการแนวราบ
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด ( มหาชน )
คุณ เฉลิมเกียรติ คําพันบุญ
ผูจัดการกอสราง โครงการ ชัยพฤกษ วัชรพล
คุณ ทนง ลือกิจพาณิชย
ผูจัดการ ฝายลูกคาสัมพันธ
คุณ ณัฐพิมล ฝนทางธรรม
ผูจัดการฝายขายโครงการ ชัยพฤกษ วัชรพล
คุณ วีระพันธ มณีสายสุวรรณ
สถาปนิก โครงการ

ประสบการณในดานการทํางาน
ประสบการณ มากกวา 35 ป

งานด า นวิ ช าการ วิ ศ วกรรมโยธา การ
บริ ห ารจั ด การโครงการก อสร า ง ต า งๆ
ของบริษัท มากกวา 20 ป
ประสบการณในการทํางาน 30 ป
ประสบการณ บริหารงานขาย
มากกวา 20 ป
ประสบการณในดานออกแบบ 20 ป

หัวขอคําถาม
คําถามขอที่ 1 ในฐานะที่ทานเปนผูเ ชี่ยวชาญหรื อผู ที่มีตําแหน งสํ าคั ญท านมีค วามคิ ดเห็นเกี่ย วกั บ ปจ จัยดา น กลยุทธ
การตลาด มีผลตอ โครงการ ชัยพฤกษ วัชรพลหรือไม อยางไร?
คําถามขอที่ 2ในฐานะที่ทานเปนผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มีตาํ แหนงสําคัญทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปจจัยดาน วิจัยพัฒนาและ
สรางนวัตกรรมมีผลตอ โครงการ ชัยพฤกษ วัชรพลหรือไม อยางไร?
คําถามขอที่ 3ในฐานะที่ทานเปนผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มีตําแหนงสําคัญทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปจจัยดาน การควบคุม
คุณภาพมีผลตอ โครงการ ชัยพฤกษ วัชรพลหรือไม อยางไร?
คําถามขอที่ 4ในฐานะที่ทานเปนผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มีตําแหนงสําคัญทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปจจัยดาน การแขงขันใน
อุตสาหกรรมมีผลตอ โครงการ ชัยพฤกษ วัชรพลหรือไม อยางไร?
คําถามขอที่ 5ในฐานะที่ทานเปนผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มีตําแหนงสําคัญทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปจจัยดานอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนมีผลตอ โครงการ ชัยพฤกษ วัชรพลหรือไม อยางไร?
คําถามขอที่ 6ในฐานะที่ทานเปนผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มีตําแหนงสําคัญทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปจจัยดานนโยบายของ
รัฐบาลมีผลตอ โครงการ ชัยพฤกษ วัชรพลหรือไม อยางไร?
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ภาคผนวก ข.
แบบสอบถาม
เรื่อง
ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอกลยุทธทางการตลาด
เพื่อเพิ่ม ความสามารถในการแขงขัน
กรณีศึกษาโครงการชัยพฤกษ วัชรพล บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
หลังประสบเหตุการณอุทกภัย
คําแนะนํา
1. แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามสําหรับผูที่มาซื้อโครงการชัยพฤกษ วัชรพล บริษัท แลนด แอนด เฮาส
จํากัด (มหาชน) แบบสอบถาม ชุดนี้มี 2 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 แบบสอบถาม คุณลักษณะสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม เปนชนิดแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอกลยุทธทางการตลาดที่มีผลตอ
ความสามารถในการแขงขัน ของโครงการชัยพฤกษ วัชรพล บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) เปนแบบสอบถามที่
แบงเปนระดับความสําคัญ 5 ระดับ
กรุณาตอบคําถามตามความรูสึกและความคิดเห็นที่เปนความจริง เพื่อจะไดนําขอมูลเหลานี้ไปวิเคราะห และนําผลไป
เพื่อพัฒนากลยุทธ ทางการตลาด เปนแนวทาง ในการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ของโครงการชัยพฤกษ วัชรพล บริษัท
แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) อนึ่ง คําตอบของทานในครั้งนี้จะไมมีผลกระทบตอตัวทานเองโดยประการทั้งปวง เพราะ
ขอมูลการวิจัยจะถูกวิเคราะห แปลผลและนําเสนอในภาพรวมเทานั้น
ขอขอบพระคุณในการใหความรวมมือเปนอยางดียงิ่
นาย คณิน ชมเดือน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชอง
ที่ทานเลือก
1. เพศ
1) ชาย
2. อายุ
1) นอยกวา 30 ป
3) 41 – 50 ป
5) มากกวา 60 ป
3. อาชีพ
1) ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3) อาชีพรับจาง/พนักงานบริษัทเอกชน
4. รายไดตอเดือน
1) นอยกวา 30,000 บาท
3) 50,001 – 70,000 บาท
5) มากกวา 100,000 บาท

2) หญิง
2) 31 - 40 ป
4) 51 – 60 ป

2) คาขาย/ทําธุรกิจสวนตัว
4) อื่นๆ โปรดระบุ.................
2) 30,001 – 50,000 บาท
4) 70,001 – 100,000 บาท

174
5. ระดับการศึกษา
1) อนุปริญญา
3) ปริญญาโท

2) ปริญญาตรี
4) ปริญญาเอก

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการแขงขันของโครงการชัยพฤกษ วัชรพล บริษัท
แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
คําแนะนํา ขอใหทานทําเครื่องหมายถูก ( √ ) ในชองที่ทานมีระดับความคิดเห็น ดวยมากที่สุด
ปจจัยทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ
1. รูปแบบบานทันสมัยสวยงาม มีการออกแบบที่ตรงตามความตองการของลูกคา
2. อยูในทําเลที่เหมาะสม ใกลถนนสายหลัก และมีทางเขา-ออกสะดวก หลายทางและ
น้ําไมทวม
3. การจัดประโยชนของพื้นที่ใชสอย มีความเหมาะสม ตามลักษณะของแบบบาน
ตางๆ ที่เสนอขาย
4. ชื่ อ เสี ย งที่ ดี ข องโครงการ ชั ย พฤกษ วั ช พล บริ ษั ท แลนด แอนด เฮาส จํ า กั ด
(มหาชน)
ดานราคา
5. ราคาขายและเงื่อนไขการชําระเงินของบานพรอมที่ดิน มีความคุมคา เหมาะสม ถูก
กวา คูแขงขัน ที่อยูในพื้นที่ใกลเคียงกัน
6. จํานวนเงินจองและการผอนชําระรายเดือนที่เหมาะสม จูงใจในการซื้อ
7. มีสวนลดราคาขาย และของแจก ของแถม เปนจํานวนมาก
8. มีการจัดสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่หลากหลายและอัตราดอกเบี้ยต่ํา
ดานการสงเสริมการตลาด
9. โครงการมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เชนสระวายน้ํา คลับเฮาส ระบบรักษา
ความปลอดภัย สวนสาธารณะที่สวยงาม
10. การโฆษณา ประชาสัมพันธ ผาน สื่อโทรทัศน วิทยุ คัทเอาท บิลบอรด โบชัวร
และไดเร็กเมลล
11. มีการรับประกันหลังการขาย เชนการดูแล ซอมแซมบาน ตอไปอีกไมนอยกวา1 ป
12. มีบานตัวอยางและบานสรางเสร็จพรอมอยูไดทันที
ดานชองทางการจัดจําหนาย
13. ที่ตั้งของสํานักงานขาย สะดวกในการเดินทางติดตอ สถานที่จอดรถสะดวก มี
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
14.โครงการมีเว็บไซดที่มีรายละเอียดของขอมูลครบถวน ดึงดูดความสนใจได
15. การเปดขายโครงการ ตามงานมหกรรมบานจัดสรร ที่จัดโดย ภาครัฐ หรือเอกชน
16. เปดสํานักงานขายตามศูนยการคาเพื่อความสะดวกสําหรับลูกคา

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด
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ปจจัยทางการตลาด
ดานวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรม
17.นวัตกรรมของสถาปตยกรรมของอาคาร สิ่งอํานวยความสะดวก ความปลอดภัย ที่
เพิ่มขึ้นนําเสนอสิ่งใหมๆที่ลูกคาตองการ
18. การใช เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ในการก อ สร า ง การสื่ อ สาร เพื่ อ เพิ่ ม ความมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ที่มากขึ้น
19.นวัตกรรมทางดานการบริหารจัดการแนวใหม วางระบบงาน ขั้นตอนการทํางาน
การประสานงาน ใหมีประสิทธิภาพ มากที่สุด
20. การเพิ่มการลงทุนดานวิจัย พัฒนา ที่สามารถสรางสินคาและบริการ ที่ตรงตาม
ความตองการของลูกคา ในอนาคต
ดานการควบคุมคุณภาพ
21. การควบคุมคุณภาพในการขายและบริการหลัง การขาย
ตั้ ง แตขั้นเริ่ มต น
ปฏิสัมพันธกับลูกคา การดูแลลูกคาหลังการขายหรือแมแตสงมอบไปแลวก็ตาม
22. การควบคุมคุณภาพในงานกอสรางทั้งโครงการ ตัวอาคารทั้ง การติดตั้งวัสดุอุปกรณ หรือทรัพยสวนกลาง เชน สวน สโมสร ถนน ประตูทางเขาโครงการ รั้วรอบ
โครงการ เปนตน
23.การควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน ไมวาจะเปนเสียง ฝุน กลิ่น ขยะ
มู ล ฝอย หรื อ ความเดื อ ดร อ นที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในขณะทํ า การก อ สร า งหรื อ ส ง มอบ
โครงการแลว
24. การควบคุ ม คุ ณ ภาพ โดยใช ร ะบบที่ มี ม าตรฐานระดั บ โลก เช น การใช ร ะบบ
คุณภาพ ISO TQM BSC เปนตน
ดานการแขงขันในอุตสาหกรรม
25. การสนับสนุนจากลูกคา มีฐานลูกคาเกาที่เปนลูกคาชั้นดีเปนจํานวนมาก และ
แนะนําลูกคาใหมมาใหตลอดเวลา
26. การสนับสนุนจากผูรับเหมากอสราง ผูจัดสงวัสดุ ผูจําหนายใหเชาวัสดุ-อุปกรณ
โดยการมาชวยสรางผลงานของบริษัทใหมีคุณภาพ และตรงตามที่ลูกคาตองการ
27. ปญหา-อุปสรรค จาก คูแขงในอุตสาหกรรม ที่ทําโครงการเหมือนหรือคลายกันกับ
บริษัทและอยูในทําเลที่ใกลกัน
28. ปญหา-อุปสรรค จาก สินคาทดแทน ที่ทําใหลูกคาใหความสนใจและอาจพิจารณา
เปนตัวเลือกทดแทนโครงการของบริษัท
ดานอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและสนับสนุน
29. การสนับสนุนจาก สถาบันการเงิน เพื่อใชในการดําเนินการของบริษัท รวมทั้ง
การหาแหลงเงินกูใหกับลูกคาที่ซื้อทรัพยสินของบริษัท
30. การสนั บ สนุ น จาก ผู รั บ เหมา ผู จํ า หน า ยวั ส ดุ -อุ ป กรณ บริ ษั ท โฆษณา
ประชาสัมพันธ ขนสง ประกันภัย บริษัทที่ปรึกษาบัญชี และ กฎหมาย เปนตน
31. การสนับสนุ น จาก สมาคมอสัง หาริมทรั พย สมาคมอาคารชุ ด สมาคมบ า น
จัดสรร สมาคมสถาปนิกสยาม วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
32. การสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิค หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
กรมแรงงาน ฯลฯ

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด
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ปจจัยทางการตลาด
ดานนโยบายจากรัฐบาล
33. นโยบายเรื่อง มาตรการ ลดคาธรรมเนียม ภาษีธุรกิจเฉพาะ คาอากร ในการโอน
ทรัพยสิน ระหวางบริษัทกับลูกคา
34. นโยบายเรื่ อ ง มาตรการควบคุ ม ราคาวั ส ดุ ก อ สร า ง ค า แรงงานขั้ น ต่ํ า อั ต รา
ดอกเบี้ยเงินกู และอัตราเงินเฟอ
35. นโยบายเรื่อง มาตรการชวยเหลือผูมีรายไดนอยเชนโครงการบานเอื้ออาทร หรือ
ชวยเหลือขาราชการเชน กองทุน กบข. เปนตน
36. นโยบายการถือครองสิทธิของชาวตางชาติแรงงานตางดาว อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ เปนตน
ความสามารถในการแขงขันของโครงการ
37. ถาทานมีความตองการที่อยูอาศัยในครั้งตอไป ทานจะเลือกซื้อ บานจัดสรรของ
โครงการนี้เปนแหงแรก
38. ทานจะนําประสบการณที่ดีจากการซื้อโครงการนี้ นําไปบอกตอกับผูที่ทานรูจักทุก
คนใหเขามาเปนลูกคาเหมือนกับทาน
39.ถึงแมวาทานมีความรูสึกวาทางโครงการมีราคาขายมากกวาโครงการอื่นในละแวก
ขางเคียง ทานก็ยังคงตัดสินในเลือกซื้อโครงการนี้

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด
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ภาคผนวก ค.
คา Reliability ของการ Pre Test แบบสอบถาม 30 ชุด
ขอที่

คําถาม

1.
2.
3.
4.
5.

รูปแบบบานทันสมัยสวยงาม มีการออกแบบที่ตรงตามความตองการของลูกคา
อยูในทําเลที่เหมาะสม ใกลถนนสายหลัก และมีทางเขา-ออกสะดวก หลายทางและน้ําไมทวม
การจัดประโยชนของพื้นที่ใชสอย มีความเหมาะสม ตามลักษณะของแบบบานตางๆ ที่เสนอขาย
ชื่อเสียงที่ดีของโครงการ ชัยพฤกษ วัชพล บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ราคาขายและเงื่อนไขการชําระเงินของบานพรอมที่ดิน มีความคุมคา เหมาะสม ถูกกวา คูแขงขัน ที่อยู
ในพื้นที่ใกลเคียงกัน
จํานวนเงินจองและการผอนชําระรายเดือนที่เหมาะสม จูงใจในการซื้อ
มีสวนลดราคาขาย และของแจก ของแถม เปนจํานวนมาก
มีการจัดสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่หลากหลายและอัตราดอกเบี้ยต่ํา
โครงการมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เชนสระวายน้ํา คลับเฮาส ระบบรักษาความปลอดภั ย
สวนสาธารณะที่สวยงาม
การโฆษณา ประชาสัมพันธ ผาน สื่อโทรทัศน วิทยุ คัทเอาท บิลบอรด โบชัวร และไดเร็กเมลล
มีการรับประกันหลังการขาย เชนการดูแล ซอมแซมบาน ตอไปอีกไมนอยกวา 1 ป
มีบานตัวอยางและบานสรางเสร็จพรอมอยูไดทันที
ที่ตั้งของสํานักงานขาย สะดวกในการเดินทางติดตอ สถานที่จอดรถสะดวก มีเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย
โครงการมีเว็บไซดที่มีรายละเอียดของขอมูลครบถวน ดึงดูดความสนใจได
การเปดขายโครงการ ตามงานมหกรรมบานจัดสรร ที่จัดโดย ภาครัฐ หรือเอกชน
เปดสํานักงานขายตามศูนยการคาเพื่อความสะดวกสําหรับลูกคา
นวัตกรรมของสถาปตยกรรมของอาคาร สิ่งอํานวยความสะดวก ความปลอดภัย ที่เพิ่มขึ้นนําเสนอสิ่ง
ใหมๆที่ลูกคาตองการ
การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการกอสราง การสื่อสาร เพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ที่มากขึ้น
นวัตกรรมทางดานการบริหารจัดการแนวใหม วางระบบงาน ขั้นตอนการทํางาน การประสานงาน ใหมี
ประสิทธิภาพ มากที่สุด
การเพิ่มการลงทุนดานวิจัย พัฒนา ที่สามารถสรางสินคาและบริการ ที่ตรงตามความตองการของ
ลูกคา ในอนาคต
การควบคุมคุณภาพในการขายและบริการหลังการขาย ตั้งแตขั้นเริ่มตนปฏิสัมพันธกับลูกคา การดูแล
ลูกคาหลังการขายหรือแมแตสงมอบไปแลวก็ตาม
การควบคุมคุ ณภาพในงานกอสร างทั้งโครงการ ตัวอาคารทั้ง การติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ หรื อทรัพย
สวนกลาง เชน สวน สโมสร ถนน ประตูทางเขาโครงการ รั้วรอบโครงการ เปนตน

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

คา
 - Coefficient
.958
.937
.952
.908
.957
.927
.957
.959
.958
.953
.958
.952
.958
.926
.958
.921
.958
.910
.958
.959
.957
.931
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ขอที่

คําถาม

23.

การควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน ไมวาจะเปนเสียง ฝุน กลิ่น ขยะมูลฝอย หรือความ
เดือดรอนที่อาจเกิดขึ้นทั้งในขณะทําการกอสรางหรือสงมอบโครงการแลว
การควบคุมคุณภาพ โดยใชระบบที่มีมาตรฐานระดับโลก เชนการใชระบบคุณภาพ ISO TQM BSC
เปนตน
การสนับสนุนจากลูกคา มีฐานลูกคาเกาที่เปนลูกคาชั้นดีเปนจํานวนมาก และแนะนําลูกคาใหมมาให
ตลอดเวลา
การสนับสนุนจากผูรับเหมากอสราง ผูจัดสงวัสดุ ผูจําหนายใหเชาวัสดุ-อุปกรณ โดยการมาชวยสราง
ผลงานของบริษัทใหมีคุณภาพ และตรงตามที่ลูกคาตองการ
ปญหา-อุปสรรค จาก คูแขงในอุตสาหกรรม ที่ทําโครงการเหมือนหรือคลายกันกับบริษัทและอยูใน
ทําเลที่ใกลกัน
ปญหา-อุปสรรค จาก สินคาทดแทน ที่ทําใหลูกคาใหความสนใจและอาจพิจารณาเปนตัวเลือกทดแทน
โครงการของบริษัท
การสนับสนุนจาก สถาบันการเงิน เพื่อใชในการดําเนินการของบริษัท รวมทั้งการหาแหลงเงินกูใหกับ
ลูกคาที่ซื้อทรัพยสินของบริษัท
การสนับสนุนจาก ผูรับเหมา ผูจําหนายวัสดุ-อุปกรณ บริษัทโฆษณา ประชาสัมพันธ ขนสง ประกันภัย
บริษัทที่ปรึกษาบัญชี และ กฎหมาย เปนตน
การสนับสนุน จาก สมาคมอสังหาริมทรัพย สมาคมอาคารชุด สมาคมบานจัดสรร สมาคมสถาปนิก
สยาม วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
การสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิค หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ กรมแรงงาน ฯลฯ
นโยบายเรื่อง มาตรการ ลดคาธรรมเนียม ภาษีธุรกิจเฉพาะ คาอากร ในการโอนทรัพยสิน ระหวาง
บริษัทกับลูกคา
นโยบายเรื่อง มาตรการควบคุมราคาวัสดุกอสราง คาแรงงานขั้นต่ํา อัตราดอกเบี้ยเงินกู และอัตราเงิน
เฟอ
นโยบายเรื่อง มาตรการชวยเหลือผูมีรายไดนอยเชนโครงการบานเอื้ออาทร หรือชวยเหลือขาราชการ
เชน กองทุน กบข. เปนตน
นโยบายการถือครองสิทธิของชาวตางชาติแรงงานตางดาว อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เปน
ตน
ถาทานมีความตองการที่อยูอาศัยในครั้งตอไป ทานจะเลือกซื้อ บานจัดสรรของโครงการนี้เปนแหงแรก
ทานจะนําประสบการณที่ดีจากการซื้อโครงการนี้ นําไปบอกตอกับผูที่ทานรูจักทุกคนใหเขามาเปน
ลูกคาเหมือนกับทาน
ถึงแมวาทานมีความรูสึกวาทางโครงการมีราคาขายมากกวาโครงการอื่นในละแวกขางเคียง ทานก็
ยังคงตัดสินในเลือกซื้อโครงการนี้

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

คา
 - Coefficient
.958
.942
.970
.959
.934
.959
.927
.959
.960
.958
.953
.959
.954
.957
.950
.952
.951
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ประวัติผูศึกษา
นายคณิน ชมเดือน เกิดเมื่อวันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน ป 2527 สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง เมื่อปการศึกษา 2550 และไดเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย ตั้งแตปก ารศึกษา 2554 ขณะนี้ยังศึกษาอยูในหลักสูตรดังกลาว
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