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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ด้วยตัวเอง เรื่องปจั จัยทางการตลาดทีส่ ง่ ผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ
เพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน กรณีศกึ ษาโครงการชัยพฤกษ์ วัชรพล บริษัท แลนด์แอนด์
เฮาส์ จํากัด (มหาชน) หลังประสบเหตุการณ์ อุทกภัยครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ1. ศึกษายืนยัน
ปญั หาและข้อบ่งชีส้ ภาพแวดล้อมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2. ศึกษาปจั จัยทางการตลาดทีส่ ่งผลถึง
ความสามารถในการแข่งขันและ 3. ศึกษากลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดทีม่ ปี ระสิทธิผล
ของบริษทั แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จํากัด (มหาชน) เพื่อเพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน สร้างการ
เติบโตและความยังยื
่ น ให้เกิดขึน้ ตลอดไปโดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณ สําหรับประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง คือลูกค้าทีเ่ ข้ามาซือ้ โครงการชัยพฤกษ์ วัชรพลบริษทั แลนด์แอนด์เฮาส์ จํากัด
(มหาชน) โดยใช้แบบสอบถาม และนํ ามาวิเคราะห์ผลร่วมกับกรอบแนวคิด ทีไ่ ด้จากการศึกษา
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ หาข้อสรุปสําหรับงานวิจยั
จากการศึกษาพบว่าปจั จัยทัง้ 9 ตัว ส่งผลต่อกลยุทธ์ ระดับองค์กร ระดับหน่ วยธุรกิจ
และระดับหน้าที่ ทีร่ ะดับนัยยะสําคัญทางสถิติ .05 แต่การจะใช้ปจั จัยตัวใดมากหรือน้อยและใช้
ในเวลาใดยังต้องขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์ภายในของบริษทั และสภาพแวดล้อมภายนอกทีส่ ง่ ผลกับ

บริษทั นอกจากนี้ การวิเคราะห์สมการถดถอย พบว่า ตัวแปรทีส่ ามารถทํานายความสามารถใน
การแข่งขันในอันดับแรก คือ การควบคุมคุณภาพ รองลงมาคือ การแข่งขันในอุตสาหกรรม การ
วิจยั พัฒนาและสร้างนวัตกรรม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดส่วนตัวแปรอีก 2 ตัว ที่ไม่ได้เพิ่มอํานาจในการพยากรณ์ คือ อุตสาหกรรม
เกีย่ วเนื่องและสนับสนุ น และ นโยบายของรัฐบาล ทีร่ ะดับนัยยะสําคัญทางสถิติ .05
การค้นพบของผูว้ จิ ยั นัน้ เป็ นของใหม่ท่ยี งั ไม่มผี ูเ้ คยศึกษาในเรื่องนี้ ที่ผ่านมางานวิจยั
ส่วนใหญ่ จะทําเพียงการใช้บางปจั จัยไม่มกี ารเชื่อมโยงปจั จัยเหล่านัน้ เข้าด้วยกัน รวมทัง้ ไม่มี
การศึกษาปจั จัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกทีส่ ําคัญอีกด้วย กลยุทธ์การตลาดนี้จะนํ ามาใช้ใน
การพัฒ นาประสิท ธิภ าพการทํางานด้านการตลาดและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
โครงการชัยพฤกษ์บริษทั แลนด์แอนด์เฮาส์ จํากัด (มหาชน) ให้ดยี งิ่ ขึน้
คําสําคัญ : ความสามารถในการแข่งขัน/โครงการชัยพฤกษ์บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จํากัด
(มหาชน)/กลยุทธ์การตลาด
Abstract
This self-research is under a topic called “Marketing Factors that Increase
Competitiveness and Influence Marketing Strategies, ChaiyapruekWatcharapol Project
Case Study, Land and Houses Public Company Limited after the Flood Event”. The
objectives of this study are to 1.) Study and identify the issues and indicate property
business environment, 2.) To study about marketing factors that increase
competitiveness and influence marketing strategies, ChaiyapruekWatcharapol project
case study, Land and Houses Public Company Limited after the flood event, and 3.) To
conduct a quantitative research about effective business and marketing strategies of
Land and Houses Public Company Limited that increase their competitiveness, growth,
and sustainability. Population and samples are customers who bought houses from
ChaiyapruekWatcharapol project, Land and Houses Public Company Limited. The
research is done by using questionnaires and then analyzed with ideas from relevant
documents, in order to find a conclusion for this research.

According to the research, it is found that the nine factors influence strategies at
organization, business and duty levels under statistical significance of 0.5. However, to
indicate which factors should be more or less utilized and the period of time to be
operated shall depend on the circumstances in the organization and other external
environment. Regression analysis showed that the first variable to predict the ability to
compete is quality control. Other variables are industrial competition, research,
development and innovation of the products, distribution channels, marketing supports.
And the last 2 variables that had no influence in predicting are relating industries, and
government support and policy, which are at statistical significant of 0.5.
This research is not yet completed by anyone else, as in the past most
researches would choose to utilize only some factors, but not connecting them together.
Moreover, there is no research related to external environment. This marketing strategy
shall be useful to increase marketing efficiency and improve the competitiveness of
ChaiyapruekWatcharapol project, Land and Houses Public Company Limited.
1.หลักการและเหตุผล
บริษั ท แลนด์ แอนด์ เ ฮ้ า ส์ จํ า กัด (มหาชน) (Land and Houses Public Company
Limited) ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2516 ปจั จุบนั มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ บ้านเดีย่ ว ทาวน์โฮม
และคอนโดมิเนี ยม โดยตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวมปี 2554 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 10.7% เมื่อ
เทียบกันปี 2553 มีบ้านจดทะเบียนเพิ่มในปี 2554 จํานวน 105,152 หน่ วย (ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์, 2555)โดยที่ บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จํากัด (มหาชน) มียอดขายรวม 16,545 ล้าน
บาท ลดลง 4.2%มีสดั ส่วนเป็ น บ้านเดีย่ ว 76% ทาวเฮาส์10 % และอาคารชุดพักอาศัย 14% ซึง่
สามารถคํานวณเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาดแยกตามประเภท สินค้าได้19.4% สําหรับบ้านเดีย่ ว
4.1% สําหรับ บ้านเดี่ย ว 0.7% สําหรับ อาคารชุ ด พัก อาศัย (บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จํากัด
(มหาชน), 2554)
ในปี 2554 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จํากัด (มหาชน) ได้มีก ารเปิ ด โครงการใหม่
จํานวน 18 โครงการ โดยมีมูลค่าโครงการรวมกว่า 30,100 ล้านบาท สูงกว่าปี ท่ผี ่านมาเกือบ
100 % ประกอบด้ว ย โครงการอาคารชุ ด พัก อาศัย จํานวน 7 โครงการมูล ค่ าโครงการรวม
10,420 ล้านบาท โครงการทาวน์เฮาส์ จํานวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 1,610 ล้านบาท

และเป็ นโครงการบ้านเดี่ยวจํานวน 8 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 18,070 ล้านบาท(บริษัท
แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จํากัด (มหาชน), 2554)

สภาพการแข่งขันและคู่แข่งหลักขององค์กร
การแข่งขันในตลาดทีอ่ ยู่อาศัยในปี 2554 ระหว่างผูป้ ระกอบการทีม่ คี วามเป็ นมืออาชีพ
และมีแ บรนด์น่ าเชื่อ ถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ ม บริษัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง
ประเทศไทยโดยคูแ่ ข่งทางตรง กับของทางองค์กร มีดงั นี้
• บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
• บริษทั ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
• บริษทั แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
• บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์จาํ กัด (มหาชน)
จากการวิเคราะห์คแู่ ข่งทางตรงทีส่ าํ คัญทีม่ ผี ลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับขององค์กร ทัง้ รูปแบบ
และทําเลทีต่ งั ้ ตลอดจนศักยภาพทางด้านการตลาด จึงพบว่ามีคู่แข่งขันทางตรงมีส่วน
แบ่งทางการตลาดติดอันดับ 1-5 ของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย
สําหรับ กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษทั ทีใ่ ช้ในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
ตลอดมา คือ การพัฒ นาโครงการและการก่อสร้างให้เสร็จก่อ นจําหน่ ายให้แก่ลูกค้า
พร้อมทัง้ ขยายโครงการใหม่เพิม่ เติมอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ การเน้ นคุณภาพสินค้าและ
การบริหารต้นทุน เพือ่ ให้เกิดความได้เปรียบด้านราคาและความพึงพอใจของลูกค้า
2. วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1.ศึกษาปจั จัยทางการตลาดทีส่ ง่ ผลถึงความสามารถในการแข่งขันของบริษทั แลนด์
แอนด์ เฮาส์ จํากัด (มหาชน)
2.ศึกษากลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดทีม่ ปี ระสิทธิผลของบริษทั แลนด์ แอนด์
เฮาส์ จํ า กั ด (มหาชน) เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น ในธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์

3. กรอบแนวคิ ดของงานวิ จยั
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

1. ด้ านผลิตภัณฑ์
2. ด้ านราคา
3.ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
4. ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย

ความสามารถในการแข่ งขันของ

5.การวิจัย พัฒนาและสร้ างนวัตกรรม
6.ด้ านการควบคุมคุณภาพ

โครงการชัยพฤกษ์ วัชรพล
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จํากัด

7.การแข่ งขันในอุตสาหกรรม
8.อุตสาหกรรมเกีย่ วเนื่องและสนับสนุน
9.นโยบายของรัฐบาล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจยั
4. ระเบียบวิ ธีการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดแนวทางทีใ่ ช้ในการศึกษา เพื่อให้ได้มาซึง่ ข้อค้นพบทีต่ อบวัตถุประสงค์
ของการวิจยั ครัง้ นี้ โดยใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั 2 วิธคี อื (1) การวิจยั เชิงเอกสาร (Documentary
Research)ซึ่ ง เป็ นการทบทวนวรรณ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ (2) การวิ จ ั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research)เพื่อทําการตรวจสอบ(Verification) ความคิดเห็น ของกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อพัฒนาให้สามารถใช้ได้ในวงกว้าง ซึ่งมีขนั ้ ตอนในการวิจยั ประกอบด้วย ประชากร กลุ่ม
ตัว อย่างและการเลือ กกลุ่ ม ตัว อย่ าง เครื่อ งมือ ที่ใช้ในการวิจ ยั การตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
เครือ่ งมือการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการนําเสนอข้อมูล
5. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างคือลูกค้าที่มาซื้อโครงการโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลในการวิเคราะห์ ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้สตู ร
ของ W.G.Cochranจากการคํานวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั 400 คน)สรชัย พิศาลบุตร
,เสาวรส ใหญ่สว่างและปรีชา อัศวเดชานุกร, 2550)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั เลือกใช้สถิติท่เี หมาะสมในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้ (กัลยา
วานิชย์บญ
ั ชา,2550: 28-29)

(1) สถิติเชิง พรรณนา (Descriptive Statistics) ในส่ว นนี้ จ ะทํ า การวิเคราะห์ข้อ มูล ที่
เกีย่ วกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามและข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั อสังหาริมทรัพย์โดยใช้สถิติ
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (สุรพลกาญจนจิตรา: 2549:
41)
(2) สถิติวิเคราะห์เชิง อนุ ม าน (Inferential Statistics) เป็ น สถิติวิเคราะห์ท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์อิท ธิพ ลของป จั จัย โดยใช้ส มการถดถอยแบบหพุ (Multiple Regression) ซึ่งผู้วิจ ยั
กําหนดค่านัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550: 179- 180)
6. สรุปผลการวิ จยั
จากการศึกษาปจั จัยต่างๆทีม่ ผี ลต่อกลยุทธ์ทางการตลาด เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการ
แข่งขันของ โครงการชัยพฤกษ์ วัชรพล บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จํากัด (มหาชน) นัน้ พบว่า
ความสําคัญของปจั จัย เรียงตามลําดับ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของงานวิจยั ในภาพรวม พบว่า
ปจั จัยทีไ่ ด้รบั การยอมรับว่ามีความสําคัญเป็ นอันดับที่ 1 คือ ปจั จัยด้านราคา มีค่าคะแนนสูงทีส่ ุด
4.12 อันดับที่ 2 ต่อมาคือ ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าคะแนน 4.09 ปจั จัยด้านช่องทางการจัด
จําหน่ าย มีค่าคะแนน 4.03 ปจั จัยด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรม มีค่าคะแนน 4.00 ปจั จัยด้าน
การควบคุมคุณภาพ มีค่าคะแนน 3.93 ปจั จัยด้านการวิจยั พัฒนา และสร้าง นวัตกรรม มีค่า
คะแนน 3.92 ป จั จัย ด้านการส่งเสริม การตลาด มีค่าคะแนน 3.78 ป จั จัยด้า นอุ ต สาหกรรม
เกีย่ วเนื่องและสนับสนุ นมีค่าคะแนน 3.69 และ ปจั จัยด้านนโยบายของรัฐบาลมีค่าคะแนน 3.64
เรียงตามลําดับซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
1. ปจั จัยด้านผลิตภัณ ฑ์ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ ทุกคนให้ความคิดเห็นค่อนข้างตรงกันว่า
รูปแบบบ้านมีความทันสมัยสวยงาม มีการออกแบบที่ตรงตามความต้องการพอดี สําหรับด้าน
ทําเลทีต่ งั ้ นัน้ มีความเหมาะสม อยู่ใกล้ถนนสายหลัก และมีทางเข้า-ออกสะดวก หลายทางและที่
สําคัญคือนํ้ าไม่ท่วม ตัวบ้านมีการออกแบบและจัดประโยชน์ของพืน้ ทีใ่ ช้สอย มีความเหมาะสม
ตามลักษณะของแบบบ้านต่างๆ ทีเ่ สนอขายซึง่ จากการวิเคราะห์นนั ้ ถ้าลูกค้ามีความพึงพอใจใน
ปจั จัยนี้มากทีส่ ดุ ถือว่าเป็ นจุดแข็งทีท่ างบริษทั จะยังต้องใช้เป็ นกลยุทธ์หลักต่อไป
2. ปจั จัยด้านราคาขายซึง่ การตัง้ ราคาของบริษทั ในปจั จุบนั ถือว่าไม่ได้สงู มากจนเกินไป
เมื่อเทียบกับ คู่แข่ง โดยเฉพาะการจัดสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าอันเนื่องมาจากแต่ละบุคคลก็มคี วามคุน้ เคยกับธนาคารทีต่ ่างกัน รวมทัง้ ยังสามารถทําให้
ได้อตั ราดอกเบีย้ ทีต่ ่ํามีสว่ นลดราคาขาย และของแจก ของแถม เป็ นจํานวนมาก ทําให้เกิดความ
พึงพอใจ ในโครงการและมักบอกต่อผูท้ ร่ี จู้ กั ให้มาซือ้ อยูร่ ว่ มกันอีกด้วย

3. ปจั จัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ทีเ่ ป็ นจุดเด่นทีส่ าํ คัญ คือการรับประกันหลังการ
ขาย นอกจากนัน้ ยังมีสงิ่ อํานวยความสะดวกครบครัน เช่นสระว่ายนํ้ า คลับเฮาส์ ระบบรักษา
ความปลอดภัย สวนสาธารณะที่สวยงามมีบา้ นตัวอย่างและบ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่ได้ทนั ทีซ่งึ
เมือ่ เปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆแล้ว ลูกค้าส่วนใหญ่คดิ ว่าทีน่ ่ีดที ส่ี ดุ
4. ปจั จัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย โดยเฉพาะทีต่ งั ้ ของสํานักงานขายสะดวกในการ
เดินทางติดต่อ สถานทีจ่ อดรถ มีเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยดูแลตลอดเวลาตัง้ แต่ขบั รถเข้า
มาเยีย่ มชมโครงการอีกทัง้ ยังมีเว็บไซด์ทม่ี รี ายละเอียดของข้อมูลครบถ้วน ดึงดูดความสนใจการ
ให้ขอ้ มูลจากพนักงานงานทีค่ รบถ้วนเพือ่ ความสะดวกสําหรับลูกค้าเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจ
5. ปจั จัยด้านการควบคุมต้นทุน ซึง่ ตัวโครงการใช้การบริหารจัดการทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
และมีมาตรฐานสูง มีการนํ าเสนอสิง่ ใหม่ๆทีใ่ ห้อตั ถประโยชน์เพิม่ มูลค่าในอนาคต เปรียบเทียบ
กับคูแ่ ข่ง ซึง่ ถือเป็ นอีกกลยุทธ์ทบ่ี ริษทั ใช้ได้ผลดีจากอดีตมาจรถึงปจั จุบนั
6. ปจั จัยด้านการควบคุมคุณภาพ ในการก่อสร้างการติดตัง้ วัสดุ- อุปกรณ์ของทัง้ งาน
ระบบไฟฟ้า ประปา การดูแลทรัพย์สว่ นกลาง เช่น สวน สโมสร ถนน ประตูทางเข้าโครงการ รัว้
รอบโครงการ นอกจากนี้การควบคุมผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชน ไม่ว่าจะเป็ นเสียง ฝุ่น
กลิ่น ขยะมู ล ฝอย หรือ ความเดือ ดร้อ นที่อ าจเกิด ขึ้น ทัง้ ในขณะทํ า การก่ อ สร้างก็มีค วามจํา
เป็ นมากในปจั จุบนั เช่นกัน และเป็ นกลยุทธ์หนึ่งที่บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จํากัด (มหาชน)
นํ ามาใช้อย่างเคร่งครัด จนเราแทบจะไม่เคยได้ข่าวที่เป็ นไปในทางเสียหายที่รอ้ งเรียนมาจาก
ชุมชนรอบโครงการของบริษทั นี้เลย
7. ปจั จัย ด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรม นัน้ การสนับสนุ นจากลูกค้ามีสว่ นทีส่ าํ คัญทีส่ ุด
ในการประกอบกิจการทุกประเภทการมีลูกค้าชัน้ ดีเป็ นจํานวนมาก และแนะนํ าลูกค้าใหม่มาให้
ตลอดเวลา มีความสําคัญกับความอยูร่ อดของบริษทั อสังหาริมทรัพย์ทุกแห่งในด้านของคู่แข่ง ที่
ทําโครงการเหมือนหรือคล้ายกันและอยู่ในทําเลทีใ่ กล้กนั ในความคิดเห็นของลูกค้านัน้ ไม่เป็ น
ปญั หาหรืออุปสรรค ใดๆอันเนื่องมาจากคนกลุ่มนี้มคี วามเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมที่ดกี บั โครงการ
และตัวบริษทั อยูแ่ ล้ว สําหรับ การสนับสนุ นจากผูร้ บั เหมาก่อสร้าง ผูจ้ ดั ส่งวัสดุ ผูจ้ าํ หน่ายให้เช่า
วัสดุ-อุปกรณ์ โดยการมาช่วยสร้างผลงานของบริษทั ให้มคี ุณภาพ และตรงตามทีล่ ูกค้าต้องการ
นัน้ ในปจั จุบนั แทบจะเรียกได้วา่ ไม่มปี ญั หาเพราะการวางกลยุทธ์การจัดการทีด่ มี าตัง้ แต่ตน้ และ
บริษั ท เองก็มีธ นาคารและร้า นจํ า หน่ า ย วัส ดุ ก่ อ สร้า งเป็ น ของตัว เอง จึง เป็ น จุ ด แข็ง ที่เพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันให้เพิม่ ขึน้

8. ป จั จัย ด้านอุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งและสนับ สนุ น ประกอบด้ว ย การสนั บ สนุ น จาก
สถาบัน การเงิน ผู้รบั เหมา ผู้จํา หน่ ายวัส ดุ -อุ ป กรณ์ บริษัท โฆษณา ประชาสัม พัน ธ์ ขนส่ ง
ประกัน ภัย บริษัท ที่ป รึก ษาบัญ ชี และ กฎหมาย สมาคมอสังหาริมทรัพ ย์ สมาคมอาคารชุ ด
สมาคมบ้านจัดสรร สมาคมสถาปนิ กสยาม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิค หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง นัน้ ผูบ้ ริหารของบริษทั ได้ให้ความสําคัญมาตัง้ แต่
เริม่ ก่อตัง้ บริษทั ซึ่งมักจะปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี หรือบทสัมภาษณ์ ในสื่อต่างๆ เป็ นกล
ยุทธ์ทส่ี าํ คัญอีกหนึ่งอย่างทีส่ าํ คัญ
9. ปจั จัยด้านนโยบายของรัฐบาล ทีส่ ง่ ผลต่อกลยุทธ์ของบริษทั ประกอบด้วย มาตรการ
ลดค่าธรรมเนียม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าอากรเพื่อจูงใจในการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภคนโยบาย
เรื่อง มาตรการควบคุมราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงานขัน้ ตํ่า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราเงินเฟ้อ
การถือ ครองสิท ธิข องชาวต่ างชาติ แรงงานต่ างด้าว อัต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตราต่ างประเทศ
กองทุน กบข. ซึ่งบริษัทต้องปรับกลยุทธ์การดําเนินโครงการเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ มากที่สุด
ในช่วงทีร่ ฐั บาลมีนโยบายส่งเสริมเหล่านี้ออกมา เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้เหนือ
คูแ่ ข่งขันรายอื่นๆ
7. การอภิ ปรายผล
กลยุ ท ธ์ท างการตลาด เพื่อ เพิ่ม ความสามารถในการแข่งขัน กรณี ศึก ษาโครงการ
ชัยพฤกษ์ วัชรพล บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จํากัด (มหาชน) หลังประสบเหตุการณ์ อุทกภัย
จากการสังเคราะห์ขอ้ มูลสามารถการสรุปผลกลยุทธ์ท่มี คี วามสําคัญที่จะเพิม่ ความสามารถใน
การแข่งขันของโครงการชัยพฤกษ์ วัชรพล บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จํากัด (มหาชน)ทัง้ ใน
ระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจและระดับหน้าทีไ่ ด้ดงั ต่อไปนี้
ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด
โครงการ ชัยพฤกษ์ วัชรพล ทีน่ ําออกเสนอขาย นอกจากลักษณะจะมีความแตกต่างกัน
ตามรสนิยมของผูบ้ ริโภคแล้วยังมีความแตกต่างอยูใ่ นรูปของชื่อสินค้า คุณภาพ สินค้า ตลอดจน
บริการสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ สระว่ายนํ้ า คลับเฮาส์ สนามเทนนิส
ฯลฯ ส่ งผลต่ อ ความสามารถในการแข่งขัน ทัง้ นี้ เพื่อ เป็ น การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการขายใน
โครงการ ต้องพิจารณาถึงป จั จัย ต่างๆ สถานภาพทางเศรษฐกิจ ระดับ รายได้ของครอบครัว
ความสามารถในการผ่อนชําระ เพื่อจะได้กําหนดราคาขาย หรือ แบ่งประเภทของบ้านทีจ่ ะสร้าง
ในโครงการได้ รูปแบบของบ้าน พิจารณาจํานวนในการสร้างเป็ นสําคัญ เช่น บ้านเดี่ยว บ้าน
แฝด ทาวน์เฮาส์ ควรจะเสนอขาย ในแต่ละช่วงเวลาละเท่าไหร่ เป็ นต้น

สําหรับกลยุทธ์การตลาด ของโครงการ ชัยพฤกษ์ วัชรพล ในปี 2555 นัน้ จะเป็ นการ
ผสมผสานส่วนประกอบต่างๆให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบ้ ริโภคให้มาก
ทีส่ ุด การออกแบบทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม
การขาย
กลยุทธ์การบริการหลังการขายทีส่ ร้างจุดเด่นและความยังยื
่ นให้กบั บริษทั ให้ได้รบั ความพึงพอใจ
สร้างความแตกต่างด้านคุณภาพทีด่ กี ว่า การจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้เหมาะกับโครงการ
ทีส่ ดุ จะทําให้การขายประสบความสําเร็จและเป็ นการเพิม่ อํานาจในการแข่งขันในทีส่ ดุ
กลยุทธ์ในระดับหน่ วยหรือโครงการ ด้านการควบคุมคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพในงานก่อสร้าง ซึ่งถือว่าเป็ นเรื่องสําคัญที่สุด โดย ผู้ควบคุมงาน
วิศวกร ผูจ้ ดั การโครงการ เป็ นปจั จัยสําคัญสําหรับคุณภาพของงานก่อสร้าง และจะส่งผลโดยตรง
ต่อต้นทุนของโครงการและระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างและจะทําให้สําเร็จลงได้ก็ด้วยการมี
วิธกี ารบริหารจัดการงานก่อสร้างที่ดี และต้องได้ตามทีส่ ญ
ั ญาไว้กบั ลูกค้าด้วย และถ้าบริษทั ไม่
สามารถทําให้งานออกมาดีจนเป็ นที่ยอบรับ ของลูกค้าได้ ก็จะส่งผลกระทบกับ ราคาขายของ
โครงการนัน้ ๆ การใช้ระบบบริหารคุณภาพจะสร้างประสิทธิผลสูงสุด เข้ามาช่วยจะสามารถสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันให้เกิดขึน้
กลยุทธ์ระดับองค์กร หรือตัว บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จํากัด (มหาชน) ในด้าน
การแข่งขันในอุตสาหกรรม อสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งจะเลือกใช้กลยุทธ์อย่างไร ขึน้ อยู่กบั ความ
เข้มข้น รุนแรงของการแข่งขันซึ่งมีองค์ประกอบ คือ การสร้างความพึงพอใจของลูกค้า การ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาวะการแข่งขัน การพัฒนาส่วนผสมทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็ นตัวโครงการ
ั หาราคาขาย ช่องทางการจัดจําหน่ าย การส่งเสริม การขาย ตามสภาวะทางเศรษฐกิจ ป ญ
อุปสรรค จากสินค้า ทดแทน เช่น อาคารชุดกําลังเป็ นที่ต้องการอย่างสูงในปจั จุบนั โดยเฉพาะ
ทําเลที่อยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน การทําวิจยั พัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถ
นําหน้าคู่แข่งอื่นๆไปให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะมากได้การวิเคราะห์ค่แู ข่งขันในพืน้ ที่ อุปสงค์ อุปทาน
สํารวจโครงการทีก่ ่อสร้างเสร็จแล้ว และกําลังก่อสร้างอยู่ รวมทัง้ ปริมาณบ้านทีเ่ หลือ เพื่อนํ าผล
มาวิเคราะห์ถึงความรุ น แรงของการแข่ง ขัน ในบริเวณนี้ วิเคราะห์ด้า นอุ ป สงค์ ว่ ายังมีม าก
สามารถจําหน่ายหมดโครงการจะเป็ นการเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันให้กบั บริษทั ในทีส่ ดุ
การดําเนิ นโครงการที่สอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาล การเปลี่ย นแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็ นรถไฟใต้ดนิ รถไฟฟ้ามหานคร ถนนวงแหวน ทางด่วนพิเศษ ทีส่ ่งผลใน
การเปลีย่ นแปลง ทําเล ทีอ่ ยู่อาศัยของคนในสังคม นโยบายการเงินต่างๆ การลดอัตราดอกเบีย้
การควบคุมอัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลีย่ น เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล การปราบปราม

ประชาชนคนเสื้อ แดง ที่ส่ ง ผลให้เกิด จลาจล เผาบ้า นเมือ ง ในหลายจุ ด ทัว่ ประเทศนั น้ ซึ่ง
ผลกระทบต่อการฟื้ นตัวของอสังหาริมทรัพย์ การควบคุมราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงานขัน้ ตํ่า
อัตราดอกเบีย้ และอัตราเงินเฟ้อเป็ นส่วนช่วยในด้านต้นทุนของโครงการและช่วยเหลือ ผูซ้ อ้ื ให้มี
ความสามารถในการซือ้ มากขึน้ กองทุน กบข.ทีส่ ามารถช่วย ข้าราชการสมาชิก กบข. บ้าน บี
โอไอ ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าทุกปจั จัยส่งผลต่อการลงทุนในทุกโครงการของบริษทั แลนด์ แอน เฮาส์
จํากัด (มหาชน) สภาพแวดล้อ มป จั จัย ภายนอกซึ่งเป็ น สภาพความรุน แรงของการแข่งขัน
โดยตรง เช่ น ปริม าณความต้อ งการ ปริม าณการเปิ ด ขายโครงการใหม่ สภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมที่มผี ลต่อกําลังซื้อของผูบ้ ริโภค แรงกดดันจากต่างประเทศ เช่น ราคานํ้ ามันดิบอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศ สิง่ ต่างๆเหล่านี้สง่ ผลต่อภาวะเงินเฟ้อ การส่งออก อัตราการ
ว่ า งแรงงานทัง้ สิ้น และจะมีผ ลต่ อ โครงการของบริษัท ในด้า นราคาจํา หน่ า ยส่ งผลไปถึงผล
ประกอบการสภาพคล่องของบริษทั และความสามารถในการแข่งขัน
8. ข้อเสนอแนะของงานวิ จยั
1. ปจั จุบนั โลกมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2558 ประชาคมอาเชีย่ น จะรวมเป็ นประชาคมเดียว เป็ นการรวมทรัพยากร
ต่างๆ ของทัง้ 10 ประเทศ เข้าด้วยกัน ดังนัน้ การปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจึง
เป็ น เรื่องที่สําคัญ ที่สุด ดังนัน้ กลยุท ธ์ก ารจัด การด้านการตลาด จึงเป็ น สิ่งสําคัญ และจําเป็ น
มากกว่าแต่ก่อนหลายเท่า การวิเคราะห์ ถึงความต้องการของตลาดทีเ่ ปลีย่ นแปลง คูแ่ ข่งต่างๆที่
เข้ามาแข่งขันมากขึน้ ผูร้ บั เหมา ผูจ้ ดั ส่งวัสดุ อุปกรณ์ หรือแม้แต่ สถาบันการเงินจากชาติ ต่างๆ
จะเข้ามาดําเนินการมากขึน้ เหล่านี้ ล้วนเป็ นปจั จัยสําคัญ ทีจ่ ะต้องนํามาคิด วิเคราะห์ เพือ่ หากล
ยุทธ์ ทีม่ ปี ระสิทธิผล เข้ามาดําเนินการ เพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้เกิดขึน้
2. การเตรียมพร้อมทีจ่ ะเข้าร่วมในการแข่งขันกับนานาประเทศ ทีเ่ ข้ามาพัฒนาโครงการ
และการค้นหาช่องทางในการเข้าไปพัฒนาโครงการในประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเชี่ยน เพราะ
หลายประเทศ มีความน่ าสนใจมาก เช่น เวียดนาม ลาว ฟิ ลปิ ปิ นส์ กัมพูชา ต่างเป็ นประเทศทีม่ ี
องค์ความรู้ ประสบการณ์ น้อยกว่าของเรา หรือ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน เป็ นประเทศทีร่ ่าํ รวย
กว่าเรา ซึง่ ทุกประเทศ ต่างมีเซ็กเมนท์ ของตลาดและความต้องการทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ทางบริษทั
จําเป็ นต้องปรับเปลี่ยน ทัง้ ตัวผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เข้ากันกับ
ภารกิจ ในแต่ละโครงการ ให้มคี วามสอดคล้องกันกับแต่ละประเทศทีเ่ ข้าไปดําเนินการ
3. การหาพันธมิตร ทางธุรกิจ ในแต่ละประเทศที่สามารถเกื้อหนุ นกันได้ รวมทัง้ ความ
ช่วยเหลือ ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในประเทศไทย เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน โดยเฉพาะกับ รัฐบาล ที่ควรมีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุ น ธุรกิจอุต สาหกรรม
ประเภทนี้ เพราะเป็ นภาคเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญ ทีช่ ว่ ยสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กบั ประชาชน ชุมชน
และสังคม โดยทัวไป
่ ดังนัน้ บริษทั ควรตะหนักทัง้ ในด้านภัยคุกคามและโอกาส ทีจ่ ะเกิดขึน้ ใน

อนาคตอันใกล้น้ีและเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริงของโลก
ธุรกิจทีจ่ ะต้องเกิดความเปลีย่ นแปลงทีร่ ุนแรงตามมาอย่างแน่ นอน เพื่อความอยูร่ อด และเติบโต
อย่างยังยื
่ น ตลอดไป
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