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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง นี มวี ตั ถุ ประสงค์เพือ ศึกษาพฤติกรรมการเช่ าอพาร์ทเม้นท์ของผู้เช่า ใน
จังหวัดสมุทรปราการ เพือ ศึกษาป จั จัยทีม ีผลต่อ การเลือกเช่ าอพาร์ทเม้นท์ของผู้เ ช่าในจังหวัด
สมุทรปราการ และเพือกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ท เม้นท์
จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทํ าให้ทราบถึงพฤติกรรมการเช่ าอพาร์ทเม้นท์และปจั จัยทีม ี
ผลต่อการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผู้เช่าในจังหวัดสมุทรปราการ และสามารถกําหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดของห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์
วิธกี ารศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ การศึกษาข้อ มูลปฐมภู ม ิ ซึงเป็ น ข้อมูลทีได้จาก
การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างจํานวน 250 คน และการเข้าสํารวจพืน8 ที
โดยรอบ และการศึกษาข้อมูลทุตยิ ภูม ิ โดยทําการศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านทุตยิ ภูม ิ (Secondary
Data) จากบทความสิง ตีพมิ พ์ ข้อมูลจากศูนย์ธุรกิจ ทัง8 องค์กรรัฐบาลและบริษัทเอกชนทีเกียวข้อง
จากนัน8 จึงนํ าข้อมูลทีไ ด้มาวิเคราะห์และประมวลผลร่วมกันโดยใช้แนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์
จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเช่ าอพาร์ท เม้นท์แ ละป จั จัย ทีมผี ลต่ อ การเลือ ก
เช่ า อพาร์ท เม้น ท์ข องผู้เช่ า ในจังหวัด สมุ ท รปราการ โดยแบ่งเป็ น ผู้ต อบแบบสอบถามทีเป็ น
ผูเ้ ช่าของห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ จํานวน 50 คน ส่วนใหญ่พกั อาศัยห้องละ 2 คน
โดยมีระยะเวลาเช่าพักจนถึงปจั จุบนั เป็ นระยะเวลา 1 - 2 ปี มีความสนใจเช่าพักห้องทีเป็ นระเบียง

จ

และไม่มแี นวโน้มทีจ ะย้ายทีพ กั ไปทีอ นื ภายใน 3 – 6 เดือน และผู้ตอบแบบสอบถามทีเ ป็ นผู้เช่า
อพาร์ทเม้นท์อนื จํานวน 200 คน ส่วนใหญ่พกั อาศัยห้องละ 2 คน โดยมีระยะเวลาเช่าพักจนถึง
ปจั จุบนั เป็ นระยะเวลามากกว่า 2 ปี มีความสนใจเช่าพักห้องทีเ ป็ นระเบียง และไม่มแี นวโน้ มทีจะ
ย้ายทีพ กั ไปทีอ นื ภายใน 3 – 6 เดือน
กลยุท ธ์ทางการตลาดของห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้น ท์ ได้แ ก่ กลยุท ธ์ด้า น
ผลิตภัณฑ์ (ด้านรูปแบบอาคารและห้องพัก) และกลยุทธ์ทางการสร้างและนํ าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ได้แก่ การปฏิรูปอาคารสถานทีทงั 8 ภายนอกและภายในอาคาร โดยเน้ นความสะอาด
และความสวยงามเป็ นหลัก กลยุท ธ์ด้านกระบวนการ (ด้านการให้บริการ) เพือ เน้ นการสร้าง
ความแตกต่างโดยเพิม สิง อํานวยความสะดวกทีผ ูเ้ ช่าต้อ งการให้ครบครัน และเน้ น การใส่ใจและ
ให้ความสําคัญกับผู้เ ช่าโดยรับฟงั ข้อ เสนอแนะและข้อ ร้องเรียนต่างๆ อย่ างสมําเสมอ กลยุ ทธ์
ด้านการส่งเสริมการตลาด เน้นการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาด โดยเพิม การเข้าถึง
กลุ่มตลาดผูเ้ ช่าโดยตรงกลยุทธ์ด้านบุคคล (บุค ลากรทีให้บริการ) เน้ น การอบรมพนักงานและ
ควบคุมงานด้วยตนเองอย่างใกล้ชดิ

กิ ตติ กรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีสามารถสําเร็จลุลว่ งไปได้ด้วยดี โดยการได้รบั
ความอนุเคราะห์และกําลังใจจากบุคคลหลายท่าน ผู้ศกึ ษาขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่ างสูงไว้
ณ โอกาสนี
ขอขอบพระคุณ อาจารย์นพดล ยุทธสุขประเสริฐ อาจารย์ทป1ี รึกษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
เยาวรักษ์ สุขวิบลู ย์ ประธานกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุษฎี ศิรวิ ฒ
ั นพงษ์ กรรมการ ที1
กรุณาให้ความรู้ คําแนะนํ า แบ่งปนั ประสบการณ์ และให้ข้อคิดเห็นต่างๆอันเป็ นประโยชน์ อ ย่ าง
ยิง1 ตลอดจนตรวจตราและแก้ไขเนือหา รวมทัง ให้ความเอาใจใส่ติด ตามผลงานอย่างใกล้ชิด จน
การค้นคว้าด้วยตนเองเสร็จสมบูรณ์
ขอขอบคุณคณาจารย์ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ทุกท่าน ทีไ1 ด้กรุณาประสิทธิประสาทวิชาและได้ให้ความรูค้ วามเข้าใจในวิชาการต่างๆมากมาย
ขอขอบคุ ณ เพื1อ นนั ก ศึกษาปริญญาโททุ ก ท่ าน ที1ได้ ใ ห้กํ าลังใจและความช่ วยเหลือ ในการ
ทําการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตลอดมา
ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัว รวมถึงพนักงานของห้างหุ้น ส่วนจํา กัด
สมใจ อพาร์ท เม้น ท์ ทุ กท่ าน ที1ให้ความร่วมมือ ให้ข้อ มูล แบ่งป นั ประสบการณ์ แสดงความ
คิดเห็นต่างๆ และช่วยเก็บแบบสอบถาม จนทําให้การค้นคว้าด้วยตนเองเสร็จสมบูรณ์
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บทที 1
บทนํา
องค์กรและลักษณะธุรกิ จขององค์กร
ชือองค์กรและภาพรวมขององค์กร
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ มีชอื โดยทัวไปว่
 า “เอส เจ อพาร์ทเม้นท์” ตัง# อยู่ที
2324 หมูท่ ี 6 ซอยนารายณ์รกั ษ์ 3 ถนนเทพารักษ์ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ก่อตัง# ขึ#น
เมือ วัน ที 17 พฤศจิกายน 2535 มีพน#ื ทีในการก่อสร้า งอพาร์ท เม้น ท์ป ระมาณ 103 ตารางวา
โดยสร้างเป็ นอาคารทรงสีเ หลีย มสูง 5 ชัน# จํานวนห้องพัก 81 ห้อ ง ชัน# ละ 17 ห้อง ยกเว้นชัน# ล่าง
มีหอ้ งพักจํานวน 13 ห้อง จํานวนห้องเช่าเพือประกอบธุรกิจ 2 ห้อ ง โดยปจั จุบนั มีการเช่า เพือ
ประกอบการร้า นรับจ้า งตัด เย็ บเสื#อ ผ้า และร้า นเสริมสวย พื#น ทีด้ านหน้ าอาคารทัง# หมดและ
พืน# ทีด ้านในอาคารประมาณ 12 ตารางเมตร เป็ นทีจอดรถจักรยานยนต์ มีการให้บริการตู้ซกั ผ้า
หยอดเหรียญขนาดใหญ่จาํ นวน 1 ตู้ ตู้ซกั ผ้าหยอดเหรีย ญขนาดเล็กจํานวน 2 ตู้ และตู้กดนํ# า
หยอดเหรียญจํานวน 1 ตู้
ห้องพักของห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ จํานวน 81 ห้อง มีรปู แบบของการให้
เช่าตามขนาด และราคาของห้อง ดังต่อไปนี#
ห้อ งพักแบบที 1 เป็ นห้องพัก ทีอ ยู่ ทางปี กซ้ายและปี กขวาของอาคาร มีพน#ื ทีใช้ส อย
ประมาณ 17.5 ตารางเมตร (3.5 x 5 เมตร) โดยห้อ งประเภทนี#จะมีระเบียง ซึงมีห้องนํ# าและ
บริเวณซักล้างอยู่ในส่วนของระเบียงดังกล่าว มีจํานวนทัง# สิ#น 56 ห้อ ง โดยมีอ ตั ราค่าเช่า ราคา
1,500 บาทต่อเดือน
ห้อ งพักแบบที 2 เป็ นห้องพักทีอยู่ต รงส่ว นกลางของอาคาร มีพนื# ทีใช้ส อยประมาณ
14 ตารางเมตร (3.5 x 4 เมตร) โดยห้อ งประเภทนี#จะไม่มรี ะเบียง แต่มหี ้อ งนํ# ารวมอยู่ ภายใน
ห้องพัก มีจาํ นวนทัง# สิน# 25 ห้อง โดยมีอตั ราค่าเช่าราคา 1,200 บาทต่อเดือน
การดูแลรักษาอพาร์ทเม้นท์นัน# ทางเจ้าของได้มกี ารจ้างพนักงานรักษาความสะอาด เพือ
ดูแลในเรืองของความสะอาด และจัดสัดส่วนของถังขยะโดยแยกเป็ นถังขยะแห้ง และถังขยะเปียก
อย่างชัดเจนไว้บริเวณภายนอกอาคาร โดยผู้เช่าสามารถนํ าขยะภายในห้องมาแยกทิ#งรวมกันไว้ได้
นอกจากนี# อ พาร์ท เม้น ท์ม ีการจ้า งพนัก งานรัก ษาความปลอดภัย เพือ ตรวจตราและดู แ ล
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของผูเ้ ช่า อีกทัง# จ้างพนักงานธุรการประจํา เพือ ต้อนรับและ
ให้ขอ้ มูลแก่ผูเ้ ช่าใหม่ ดูแลผูเ้ ช่า และรับเรืองร้องเรียนของผู้เช่าอีกด้วย
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ประเภทของธุรกิ จ
ห้า งหุ ้น ส่ว นจํ า กัด สมใจ อพาร์ท เม้น ท์ ได้ป ระกอบธุ ร กิจ ในรู ป แบบนิ ต ิบุ ค คล
ประเภทห้างหุน้ ส่วนจํากัด โดยมีหุ้นส่วนจํานวน 3 คน โดยมีทุนจดทะเบียน 600,000 บาท ซึงมี
ความเกียวข้องแบบเครือ ญาติ การบริหารงานกระทําโดยหุ้นส่วนหลัก 2 คน ช่วยกันวางแผน
การบริหารงานการประกาศให้เช่า การติดต่อ ช่ างซ่อ มบํารุงในส่วนต่างๆ และการควบคุมดู แล
ทางด้า นการทําสัญญา รวมถึงการเงิน ทัง# หมดของธุ ร กิจ มีพ นั ก งานประจํา จํา นวน 3 คน
ประกอบด้วย พนักงานธุ รการพนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานทําความสะอาด
รายได้ห ลักของห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้น ท์ เกิดจากรายได้จากค่าเช่าห้อ ง
และรายได้จากค่าบริการ โดยรายได้ จากค่ า บริก ารประกอบด้ ว ย ค่า ไฟฟ้ า ค่า นํ# า ประปา
ค่าเคเบิล# ทีวี ค่าเก็บขยะ และค่าบริการส่วนกลาง โดยมีต้นทุนเฉลีย คิดเป็ นร้อยละ 61.0 ของ
รายได้ห ลัก ซึงประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการ เงิน เดือนพนักงาน ค่าเสือมราคาสินทรัพย์
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา และค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด ดังนัน# ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์
มีกําไรเฉลีย อยู่ทปี ระมาณร้อยละ 39.0 ของรายได้หลัก
กลุ่มลูกค้าหลัก และส่วนแบ่งการตลาดขององค์กร
กลุ่ม ลูก ค้า หลักและส่ว นแบ่งการตลาดของห้า งหุ ้น ส่ว นจํา กัด สมใจ อพาร์ท เม้น ท์
ประกอบด้วย ประชากรเพศชาย และเพศหญิง อายุระหว่าง 18 - 45 ปี ทีย้ายถินฐานมาจาก
ต่างจังหวัดเพือ มาประกอบอาชีพในตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมือง จังหวัด สมุท รปราการ และ
พืน# ทีใ กล้เคียง ได้แก่ พนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู และกลุ่มคนทํางานทีมรี ายได้
ต่อเดือนตําจนถึงปานกลางทีตอ้ งการทีพ กั อาศัยไม่ห่างจากทีท ํางานมากนัก สามารถประหยัดเวลา
และค่าเดินทาง
สภาพการแข่งขัน และคู่แข่งหลักขององค์กร
การแข่งขันและคู่แข่งสําหรับธุร กิจอพาร์ทเม้น ท์มคี วามรุนแรงขึ#นเรือยๆ จากปริมาณ
อพาร์ท เม้น ท์ ในตําบลเทพารักษ์ ทีเพิม มากขึ#น ตลอดระยะเวลา 20 ปี ทีผ่ า นมา โดยมีร าคา
ไม่แตกต่างกันมากในช่วง 1,200 – 1,800 บาท แต่ จะแตกต่างกันในเรือ งของขนาดของห้อ ง
สิง อํานวยความสะดวก เช่น ทีจ อดรถ เคเบิล# ทีว ี ระบบการรักษาความปลอดภัย เป็ นต้น ซึง รวมอยู่
กับค่าเช่าห้อง โดยคู่แข่งขันในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร ซึงเป็ นคู่แข่งโดยตรงของห้างหุ้นส่วนจํากัด
สมใจ อพาร์ทเม้นท์ มีจํานวน 5 อพาร์ทเม้นท์ ได้แก่ ธนารัตน์ อพาร์ทเม้นท์ บ้านฮิม อพาร์ทเม้นท์
ศุจนิ ันท์ อพาร์ทเม้นท์ ทรัพย์สุวรรณแมนชั น และ เอ็น ดี คอร์ท
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ปัญหาและลักษณะปัญหาทีเกิ ดขึน, กับองค์กร
การศึกษาเรือง กลยุทธ์ทางการตลาดเพือเพิม ความสามารถในการแข่งขัน กรณีศกึ ษา
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ มีปญั หาและลักษณะปญั หาทีเกิดขึ#นกับองค์กร ดังนี#
1. จํานวนผูเ้ ช่าและผลประกอบการของห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ มีแนวโน้ ม
ทีล ดลง จากสภาพการแข่งขันในธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าทีรนุ แรงมากขึน# ในจังหวัดสมุทรปราการ
2. ปญั หาเรืองสภาพทางกายภาพ และสภาพแวดล้อ มของห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ
อพาร์ทเม้นท์ ทีไ ม่เป็ นทีด งึ ดูดใจต่อผูเ้ ช่า

ความสําคัญและผลกระทบของปัญหาทีเกิ ดขึน, กับองค์กร
ธุรกิจอพาร์ทเม้น ท์ เป็ นธุรกิจหนึง ทีมผี ู้คนสนใจเข้ามาประกอบธุรกิจเป็ นจํานวนมาก
โดยเฉพาะในทํ าเลทีมคี วามต้อ งการเช่า ทีพกั อาศัย สูง เช่ น ทํา เลทีใกล้สถานศึกษา สถานที
ทํ า งาน เขตชุ มชนหนาแน่ น และนิ คมอุ ต สาหกรรม เป็ น ต้น ในป จั จุบนั นี# ค วามเติบโตของ
เศรษฐกิจของประเทศมีก ารขยายตัวสู งขึ#น ส่ งผลให้ม ีการขยายตัว ของอุ ต สาหกรรมอย่ า ง
ต่อ เนือ ง การจ้างงานในประเทศมีแนวโน้ มสูงขึ#น ส่งผลให้ป ระชาชนในต่ า งจังหวัดมีการย้า ย
ภูมลิ ําเนาเข้ามาทํางานในจังหวัดทีมเี ขตนิ คมอุ ตสาหกรรมเป็ นจํานวนมาก ดังนัน# จึงเกิด ความ
ต้องการด้านทีอ ยู่อาศัยอันเป็ นปจั จัยสําคัญปจั จัยหนึงในการดํารงชีวติ ประชาชนกลุม่ นี#ส่วนใหญ่
เป็ นกลุม่ ผู้มรี ายได้ปานกลางและรายได้น้อยซึง มีความสามารถน้ อ ยในการจัดหาทีอยู่อ าศัยเป็ น
ของตนเอง เนื อ งจากราคาทีด ิน มีร าคาค่ อ นข้ า งสู งส่ งผลให้ ร าคาทีอ ยู่ อ าศัย มีร าคาสู ง ขึ#น
ตามลําดับ
ตามหลักเศรษฐศาสตร์เมือ อุ ป สงค์ข องตลาดซึงก็ค ือ ความต้อ งการของประชาชน
ในต่างจังหวัดทีมกี ารย้ายภูมลิ ําเนาเข้ามาทํางานในเมืองมีแนวโน้ มสูงขึ#น จึงส่งผลต่ออุ ปทาน
ของตลาดซึง ก็คอื กลุ่มผูป้ ระกอบการธุรกิจด้านทีอ ยู่อาศัยปรับตัวสูงขึ#นด้วยตามกลไกของตลาด
เนือ งจากกลุ่มผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงความสามารถในการทํากําไรจากธุรกิจนี#ได้ในอนาคต
ดังนัน# กลุ่มผู้ประกอบการจึงให้ความสําคัญในการลงทุ นด้านทีอยู่อ าศัย เพิม สูงขึ#น โดยเฉพาะ
การลงทุนในธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่ า ทัง# ในย่ านใจกลางเมือง ชุมชนทีใกล้แ หล่งทีทํา งานหรือ
สถานศึกษา เพือ ประหยัดและสะดวกในการเดินทาง ทําให้ธุรกิจอพาร์ท เม้นท์ในบางทําเลมีการ
แข่งขันทีส ูงขึ#นมาก ทัง# จากผู้ประกอบการรายใหม่ทเี ข้ามาสูต่ ลาดอย่างต่อ เนือง และการแข่งขันที
เกิดจากสินค้าทดแทนอืน เช่น เซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก และคอนโดมิเนียม เป็ นต้น
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ปญั หาทีเกิดขึ#นกับห้างหุ้น ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ มีทงั # ปญั หาทีเกิดจากปจั จัย
ภายใน และป จั จัย ภายนอก ได้แ ก่ ป ญั หาเรือ งสภาพทางกายภาพของอาคาร เนื อ งจาก
ห้างหุ้น ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ ได้เปิ ด ทําการมามากกว่า 20 ปี โดยขาดการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารให้ดูใหม่อยู่เสมอ ทําให้อาคารภายนอกและภายในมีความชํารุดทรุดโทรมอย่างมาก
ปญั หาเรืองการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในการโฆษณาและประชาสัมพัน ธ์ต่างๆ ทีห้างหุ ้น ส่ว นจํา กัด
สมใจ อพาร์ทเม้นท์มเี พีย งการติด ป้ายว่า “มีห ้องว่างให้เช่า” ทีบริเวณหน้ าอพาร์ท เม้น ท์แ ละ
ปากซอยทางเข้าเท่านัน# ปญั หาเรืองความสามารถของผูบ้ ริหารทีมหี ลักการในการบริหารงานใน
แบบครอบครัว ขาดวิสยั ทัศน์ และมีความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย วกับการวางแผนกลยุทธ์ทนี ้ อยมาก
และปญั หาเรืองความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหม่ทมี ปี ริมาณเพิม สูงขึ#นอย่างรวดเร็ว
ซึงคู่แข่งเหล่านี#ม ีความสามารถในการสร้า งความแตกต่ างและความแปลกใหม่ให้แ ก่ ธุรกิจอยู่
ตลอดเวลา
จากปญั หาดังกล่าวส่งผลให้หา้ งหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ได้รบั ผลกระทบทีเห็น
ได้ชดั เจนคือ จํานวนลูกค้ามีแนวโน้มทีล ดลงอย่างต่อเนือง โดยมีจํานวนห้องว่างในแต่ละเดือน
เฉลีย ประมาณร้อยละ 20.0 ของห้องทัง# หมด อีกทัง# ในปจั จุบนั ภาพลักษณ์ของห้างหุ้น ส่วนจํากัด
สมใจ อพาร์ทเม้นท์ เริม ลดระดับความน่ าสนใจลงและไม่สามารถดึงดูดใจกลุม่ ผู้เช่าอพาร์ทเม้นท์
ได้ดเี ท่ากับในอดีต และการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผูเ้ ช่าได้อย่างทั วถึง
จากทีกล่ าวมาข้ า งต้ น นี# ผู้ศึ ก ษาเห็ น ว่ า ห้ า งหุ้น ส่ ว นจํา กัด สมใจ อพาร์ท เม้น ท์ มี
ความสามารถทีจ ะดึงกลุม่ ผู้เช่าและช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดกลับมาได้ หากมีการปรับปรุง
และการวางแผนกลยุทธ์ทเี หมาะสม ดังนัน# จึงมีความสําคัญเป็ นอย่างยิงในการศึกษาพฤติกรรม
ของผู ้เ ช่า ป จั จ ยั ทีม ผี ลต่อ การตัด สิน ใจของผู ้เ ช่ า และกลยุท ธ์ท างการตลาดทีม ผี ลต่อ
การตัดสินใจเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผู้เช่าเพือ ทําให้ผู้บริหารอพาร์ทเม้นท์ส ามารถนํ า กลยุ ทธ์ทไี ด้
ไปใช้เป็ นแนวทางเพือปรับปรุงและวางแผนกลยุทธ์ในด้านต่างๆ เพือ ให้ธุรกิจสามารถรักษาฐาน
ลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่ได้ อีกทัง# ยังสามารถนํ ากลยุ ทธ์ทไี ด้ไปเป็ นแนวทางในการลงทุนใน
ธุรกิจประเภทนี#ในอนาคตให้อยู่รอดอย่างยัง ยืน

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การศึกษาเรือง กลยุทธ์ทางการตลาดเพือเพิม ความสามารถในการแข่งขัน กรณีศกึ ษา
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ มีวตั ถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี#
1. เพือ ศึกษาพฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเม้นท์ข องผู้เช่ าในจังหวัดสมุทรปราการ
2. เพือ ศึกษาปจั จัยทีมผี ลต่อการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผูเ้ ช่าในจังหวัดสมุทรปราการ
3. เพือ กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์
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กรอบแนวคิ ดในการศึกษา
ตัวแปรอิ สระ
(Independent variable)

ตัวแปรตาม
(Dependent variable)

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพ
5. รายได้ตอ่ เดือน
6. เงินออมต่อเดือน
พฤติกรรมของผู้เช่าพักอาศัย
1. จํานวนผูพ้ กั อาศัย ในห้องพัก
2. ระยะเวลาในการเช่าพักอาศัย
3. ประเภทห้องพัก
4. แนวโน้มทีจะย้ายไปพักทีอ นื
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s
1. ด้า นผลิต ภัณฑ์ (ด้านรู ปแบบอาคาร
และห้องพัก)
2. ด้ า นราคา (ด้ า นรายจ่ า ยเกี ย วกั บ
การเช่าห้องพัก)
3. ด้ า น ช่ อ ง ท า ง ก า ร จั ด จํ า ห น่ า ย
(ด้านทําเลทีต งั # )
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
5. ด้ า นการสร้า งและนํ า เสนอลัก ษณะ
ทางกายภาพ
6. ด้านบุคคล (ด้านบุคลากรทีให้บริการ)
7. ด้านกระบวนการ (ด้านการให้บริการ)

การตัดสิ นใจเลือกเช่ าอพาร์ทเม้นท์
ของผู้เช่าอพาร์ทเม้นท์ ในจังหวัด
สมุทรปราการ กรณี ศึกษา
ห้างหุ้นส่ วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์
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ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
ผลการศึกษาจะทํา ให้ท ราบถึงพฤติก รรมของผู้เช่ า อพาร์ทเม้นท์แ ละป จั จัย ทีมผี ลต่ อ
การตัดสินใจเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผู้เช่าในเขตจังหวัดสมุทรปราการซึง จะมีประโยชน์ดงั นี#
1. เป็ นแนวทางสําหรับผูบ้ ริหารของห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ ในการนํ า
ข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาธุ รกิจในด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม การให้บริการ สิง
อํานวยความสะดวก และราคาค่าเช่า ให้มปี ระสิทธิภาพในการแข่งขัน
2. ห้างหุ้น ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ สามารถรักษาฐานลู กค้า เดิม และทํา ให้ม ี
ลูกค้าใหม่มาใช้บริการมากขึ#น
3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ สามารถอยู่ รอดในธุ รกิจอพาร์ท เม้น ท์ได้
อย่างยั งยืนในอนาคต

บทที 2
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้อง
การศึ ก ษา เรื อง “กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดเพือเพิมความสามารถในการแข่ งขั น ”
กรณีศกึ ษา ห้างหุ้น ส่วนจํา กัด สมใจ อพาร์ท เม้น ท์ ผู้ศึกษาได้ใช้กรอบแนวคิด ในการศึก ษา
พฤติกรรมผู้บริโภค และปจั จัยทีมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดใน
การเพิมความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ โดยมีแ นวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที
เกียวข้อง ดังต่อไปนี5
1. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและปจั จัยทีมีอ ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภค
1.1 ความหมายของผูบ้ ริโภค
1.2 ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
1.3 ปจั จัยทีมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
1.4 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
2. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับกลยุทธ์ทางการตลาด
2.1 การประเมินองค์กรและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)
2.2 การกําหนดแนวทางเลือกเพือแก้ไขปญั หา หรือการกํ าหนดกลยุทธ์ (Strategy
Formulation)
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับส่ว นประสมทางการตลาดสําหรับธุร กิจบริการ
(Service Marketing Mix)
3. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
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แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี ย วกับ พฤติ ก รรมผู้บ ริ โ ภคและปั จ จัย ที มีอิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติ กรรมผู้บริโภค
1. ความหมายของผู้บริโภค
ผูบ้ ริโภค คือองค์ประกอบหนึงทีสําคัญอย่างยิงในการดําเนินธุรกิจ เพราะผู้บริโภค
คือ บุคคลหรือกลุม่ บุคคลทีมีความต้องการและมีอํานาจการซือ5 ซึงก่อให้เกิดพฤติกรรมในการซื5อ
และพฤติก รรมในการใช้ส ิน ค้าและบริการ ดังนัน5 ผู้ ป ระกอบการต่ างๆควรให้ความสําคัญใน
การศึกษาและทํ าความเข้ าใจผู้บริโ ภคตัง5 แต่ความต้อ งการของผู้บ ริโ ภคและพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคให้มากทีสุด เพือนําไปใช้ประกอบการวิเคราะห์และวางแผนการดําเนินงานของธุรกิจให้
อยู่รอดอย่างยันยืนและสามารถแข่งขันได้ (เสรี วงษ์มณฑา, 2542: 30)
2. ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึงซึงเกียวข้องโดยตรง
กับการจัดหา และการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึงรวมถึงกระบวนการตัดสินใจทีเกิดขึ5นก่อน และมีส่วนใน
การกํ าหนดให้มกี ารกระทํา ซึงกระบวนการตัดสินใจทีเกิด ขึ5นก่ อ นนัน5 หมายถึง ลักษณะทาง
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในขณะใดขณะหนึงทีผู้บริโภคซือ5 สินค้านัน5 จะมีกระบวนการทางจิตวิทยา
และสังคมวิทยา ทีมีส่วนสร้างสมและขัดเกลาทัศนคติและค่านิยม (ปริญ ลักษิตานนท์, 2544: 54)
3. ปจั จัยทีมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หรือลักษณะของผู้บริโภคจะถูกกระทบ
จากปจั จัยทางด้านต่างๆ ได้แก่ ปจั จัยทางด้านวัฒนธรรม (Cultural Factors) ปจั จัยทางด้านสังคม
(Social Factors) ปจั จัยส่วนบุคคล (Personal Factors) และปจั จัยทางจิตวิทยา (Psychological
Factors) มีรายละเอียด ดังนี5 (พรพรรณ ศรีประเสริฐ และรัศมี รุ่งโรจน์ อนันต์, http://classroom.
hu.ac.th/courseware/Marketing/index.html, 2555: ย่อหน้าที 2)
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วัฒนธรรม
สังคม
บุคคล

วัฒนธรรม
พืน5 ฐาน
วัฒนธรรมย่อย

ชัน5 ทางสังคม

กลุม่ อ้างอิง
ครอบครัว
บทบาทและ
สถานภาพ

อายุและลําดับชันของชี
5
วติ

จิตวิ ทยา

อาชีพ

การจูงใจ

สถานภาพทางเศรษฐกิจ

การรับรู้

รูปแบบชีวติ

การเรียนรู้

บุคลิกภาพและ
แนวคิดส่วนบุคคล

ความเชือและ
ทัศนคติ

ผูซ้ ื,อ

ภาพที 1 ปจั จัยสําคัญทีมีอทิ ธิพลต่อลักษณะของผูบ้ ริโภค
ทีมา : พรพรรณ ศรีประเสริฐ และรัศมี รุ่งโรจน์ อนันต์ (2555)
3.1 ปจั จัยทางด้านวัฒนธรรม (Cultural Factors) ประกอบด้วย
3.1.1 วัฒ นธรรมพืน5 ฐาน (Culture) เป็ น ป จั จัย พืน5 ฐานทีมีอ ิทธิพ ลต่อ
ความต้อ งการและพฤติกรรมของคน โดยเด็กทีกํ า ลังเติบโต จะได้รบั อิท ธิพลของค่า นิ ย ม
(values), การรับรู้ (perceptions), ความชอบ (preferences) และพฤติกรรม (Behaviors) มา
จากครอบครัว และสถาบันทีสําคัญ ๆ เช่น โรงเรียน เป็ นต้น
3.1.2 วัฒ นธรรมย่ อ ย (Subculture) ในแต่ ละวัฒ นธรรมจะประกอบไป
ด้ว ยวัฒนธรรมย่อยๆ ซึงจะมีความแตกต่างกันออกไป ซึงจะนํ าไปสูก่ ารแบ่งส่วนตลาด และการ
ออกแบบกลยุ ท ธ์ ส ่ว นประสมการตลาด ทีแตกต่ างกันออกไป ประกอบด้ ว ย เชื5อ ชาติ หรือ
สัญชาติ เช่น ไทย จีน อเมริกา อังกฤษ ลาว เป็ นต้น ศาสนา เช่ น พุท ธ อิส ลาม คริส ต์ ซิกข์
เป็ นต้น และพืน5 ทีทางภูมศิ าสตร์ เช่น ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ เป็ นต้น
3.1.3 ชัน5 ทางสัง คม (Social Class) เป็ น การแบ่งสมาชิก ในสัง คม
ออกเป็ นลําดับขัน5 ทีแตกต่างกัน โดยอาศัยตัวแปรต่างๆ อาทิ รายได้ อาชีพ การศึกษา ความมังคัง
แหล่งทีพักอาศัย เป็ นต้น โดยทัวไปสามารถแบ่งชัน5 ทางสัง คมออกเป็ น 3 ระดับชัน5 ด้ว ยกัน
คือ ชนชัน5 ระดับสูง (Upper Class) ชนชัน5 ระดับกลาง (Middle Class) และชนชัน5 ระดับล่าง
(Lower Class) สมาชิกทีอยู่ในชัน5 ทางสังคมเดียวกัน ก็จะมีคา่ นิยม ความสนใจ และพฤติกรรมที
คล้ายๆ กัน ชัน5 ทางสังคมทีแตกต่ างกัน จะนํ า ไปสู่ ความชอบในผลิต ภัณฑ์ และตราสิน ค้า ที
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แตกต่ างกันไปด้ว ย เช่ น กลุ่มคนชัน5 สู งส่วนใหญ่จะใช้เสื5อผ้า มีย ีห้อ ราคาแพงและขับรถยนต์
ราคาแพง เช่น เบนซ์ บีเอ็มดับบลิว และจากัวส์ เป็ นต้น โดยมีกจิ กรรมยามว่าง เช่นเล่นกอล์ฟ
หรือออกงานสังคม เป็ นต้น
3.2 ปจั จัยทางด้านสังคม (Social Factors) ประกอบด้วย
3.2.1 กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) ประกอบด้วยบุค คลทีมีอ ิท ธิพล
ต่อทัศนคติหรือ พฤติกรรมของบุคคล สามารถแบ่งออกได้เป็ น กลุ่มอ้างอิงทางตรง (Direct or
Membership Groups) คือ กลุ่ มบุคคลทีมีอทิ ธิพลต่ อ ผู้บริโภคทางตรง และมีการติด ต่อ กัน
แบบเผชิญหน้ า แบ่งเป็ น กลุ่มปฐมภูม ิ (Primary Groups) เป็ น กลุ่มบุคคลทีมีการติด ต่ อ กัน
อย่ างสมําเสมอ และมีรู ป แบบการติด ต่ อ แบบไม่เป็ น ทางการ เช่น ครอบครัว เพือน เป็ น ต้น
และกลุม่ ทุตยิ ภูม ิ (Secondary Groups) มีการติดต่อกันแบบนาน ๆ ครัง5 และมีรูปแบบการติดต่อ
แบบเป็ นทางการ เช่น กลุ่มทางศาสนา กลุ่มวิช าชีพ หรือ กลุ่ม ทางการค้า เป็ น ต้น และกลุ่ม
อ้างอิงทางอ้อ ม (Indirect Groups) คือ กลุ่ มบุคคลทีมีอทิ ธิพลทางอ้ อม ไม่ได้ มกี ารรูจ้ กั เป็ น
การส่วนตัว แบ่งเป็ น กลุ่มใฝ่ฝนั (Aspirational Groups) บุคคลทีบุคคลอืนต้องการจะเป็ นเหมือน
เช่ น นั กแสดง นั กร้อง นายแบบ นางแบบ พิธ ีกร นักกีฬาทีมีชือเสียง เป็ นต้น และกลุ่มไม่พงึ
ปรารถนา (Dissociative Groups) บุคคลทีค่านิ ยมหรือพฤติกรรมทีบุคคลอืนปฏิเสธ โดยกลุ่ม
อ้างอิงจะมีอ ิท ธิพลต่ อ บุคคล 3 ทางด้ว ยกัน คือ กลุ่ มอ้างอิงทําให้บุค คลเกิด พฤติก รรมและ
รู ป แบบการดําเนินชีวติ ใหม่ กลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวความคิดส่วนของตนเอง
และกลุม่ อ้างอิงมีอทิ ธิพลต่อการเลือกผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
3.2.2 ครอบครัว (Family) ครอบครัวถือ เป็ น องค์กรในสังคมทีสํา คัญทีสุด
โดยสมาชิก ในครอบครัว ถือ เป็ นกลุ่ ม อ้ า งอิ งทางตรงขัน5 ปฐมภู ม ิท ีมีอิ ท ธิพลอย่ า งมากต่ อ
การตัดสินใจซื5อของผู้ บริโ ภค โดยสมาชิกในครอบครัวจะมีก ารแบ่งบทบาทและอิท ธิพลของ
การตัดสินใจซื5อ
3.2.3 บทบาทและสถานภาพ (Roles and Statuses) ผู้บริโภคแต่ละคน
จะอยู่ในกลุม่ หลาย ๆ กลุ่มแตกต่างกันออกไป เช่น ครอบครัว ทีทํางาน สมาคม เป็ น ต้น ดังนัน5
ตําแหน่ งของบุค คลในแต่ละกลุ่ มจะถู กกํา หนดในรูป ของบทบาทและสถานภาพ ตัว อย่า งเช่ น
นายทักษิณ เมืออยู่กบั พ่อแม่จะแสดงบทบาทเป็ นลูกชาย เมืออยู่กบั ครอบครัวจะมีบทบาทเป็ น
สามีและหัวหน้าครอบครัว เมือไปทํางานจะแสดงบทบาทเป็ นประธานบริษทั เป็ นต้น ซึงบทบาท
(Roles) จะประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ทีบุคคลถูกคาดหวังให้ปฏิบตั ิ โดยสิงทีจะปฏิบตั นิ ั น5
ขึน5 อยู่กบั บุคคลทีอยู่รอบข้าง นอกจากนี5ในแต่ละบทบาทจะประกอบไปด้วยสถานภาพ (Status)
ซึงคนจะซือ5 สินค้าทีบ่งบอกถึงสถานภาพของตนเอง เช่น ประธานบริษทั ต้องขับรถเบนซ์ ใส่สูท
เป็ นต้น ดังนัน5 หน้ าทีของนักการตลาดจะต้อ งทราบว่ าผลิต ภัณฑ์รวมถึงตราสิน ค้าของเรานั น5
เหมาะสําหรับลูกค้าทีอยู่ ในบทบาทและสถานภาพใด แล้วทําการสือสารให้ตรงกับกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย
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3.3 ปจั จัยส่วนบุคคล (Personal Factors) ประกอบด้วย
3.3.1 อายุและลําดับขัน5 ของวงจรชีวติ (Age and Stage in the life cycle)
คนจะซื5อสินค้าและบริการทีแตกต่ างกัน ไปตลอดช่ วงชีว ติ ดังนั น5 รสนิ ย มในการซื5อสินค้า เช่ น
เสือ5 ผ้า อาหาร รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ หรือกิจกรรมยามว่าง จะมีความสัมพันธ์กบั อายุ และลําดับขัน5
ของวงจรชีวติ ตัวอย่ างเช่น สินค้าประเภทอาหาร เมืออยู่ ในช่วงวัยรุ่ นจะนิ ยมรับประทานอาหาร
ประเภท Fast food แต่เมือเข้าสู่วยั ผูใ้ หญ่กจ็ ะให้ความสําคัญกับการรับประทานอาหารเพือสุขภาพ
มากขึ5น หรือกิจกรรมยามว่างของวัยรุ่น คือ การดูหนัง ฟงั เพลงร้องคาราโอเกะ แต่กจิ กรรมยามว่าง
ของวัยผู้ใหญ่อาจจะเป็ นการปลูกต้นไม้ ท่องเทียวเชิงธรรมชาติ เป็ นต้น
3.3.2 อาชีพ (Occupation) ผูบ้ ริโภคทีอยู่ในอาชีพทีแตกต่างกัน ความต้องการ
ในการใช้สนิ ค้าหรือบริการก็จะแตกต่างกันออกไป ดังนัน5 นักการตลาดสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้ตรงกับความต้องการของบุคคลทีอยู่ในแต่ละสาขาอาชีพได้ ตัวอย่างเช่น เครืองคิดเลขก็จะมีการ
ออกแบบให้มรี ุ่นเพือให้ผูบ้ ริโภคแต่ละอาชีพ เช่น นักเรียน นักศึกษา วิศวกร นักการเงิน นักบัญชี
หรือพ่อค้า แม่คา้ เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม
3.3.3 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) การเลือกซือ5
ผลิต ภัณ ฑ์ ข องผู้บ ริโ ภคนั 5น ยังมีค วามเกียวข้ อ งกับ สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จอีก ด้ วยโดย
สถานการณ์ ท างเศรษฐกิจ นั น5 จะพิจารณาจาก รายได้สํ าหรับ ใช้จ่าย เงิน ออมและสิน ทรัพ ย์
หนี5สนิ อํานาจในการกู้ยมื ทัศนคติทมีี ต่อการใช้จา่ ยและการออม เป็ นต้น
3.3.4 รูปแบบการดํ าเนินชีวติ (Lifestyle) คนแต่ละคนถึงแม้ว่าจะมาจาก
วัฒนธรรมย่อ ย ชัน5 ทางสังคม หรืออาชีพเดีย วกันก็ตาม แต่ ก็อาจจะมีรูปแบบการดํา เนินชีว ติ
ทีแตกต่างกันได้ ซึงจะมีผลต่อการเลือกซื5อ สินค้าและบริการ โดยรูป แบบการดํ าเนิ นชีวิตนัน5 จะ
วัดจากกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น
3.3.5 บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง (Personality and self-concept)
บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมหรืออุปนิสยั ของคนแต่ละคนทีสะท้อน
ถึงความเป็ นตัวตนของบุคคลนัน5 ๆ แนวความคิดของตนเอง (Self-concept) หมายถึง ความรูส้ กึ
นึกคิดทีบุคคลมีต่อตนเอง คนแต่ละคนจะมีบคุ ลิกภาพทีแตกต่างกันออกไป ซึงบุคลิกภาพนัน5 จะ
มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมในการซือ5 สินค้าของผูบ้ ริโภค ตัวอย่างเช่น คนทีมีความมันใจในตัวเองจะ
ใช้เวลาในการตัดสินใจซือ5 สินค้าสัน5 กว่าคนทีไม่คอ่ ยมันใจในตัวเอง บุคลิกภาพจะถูกมองจากด้าน
ต่างๆ เช่น ความมันใจในตัวเอง (Self-Confidence) การมีอํ านาจเหนือคนอืน (Dominance)
การชอบเข้าสังคม (Social ability) และความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)
3.4 ปจั จัยทางด้านจิตวิทยา (Psychological Factors) ประกอบด้วย
3.4.1 การจูงใจ (Motivation) เป็ นพลังกระตุ้นหรือพลังผลักดันทีอยู่ ภายใน
ตัวบุคคล ซึงกระตุน้ ให้บคุ คลกระทําหรือดําเนินการให้ได้มาซึงเป้าหมายทีตัง5 ไว้ โดยอาจจะเกิด
จากภายในตัวบุคคล หรือ อาจถู กกระทบจากปจั จัย ภายนอก เช่ น ส่วนประสมทางการตลาด
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วัฒนธรรมหรือ ชัน5 ทางสังคม เป็ น ต้น สามารถพิจารณาจากทฤษฎีลําดับขัน5 ความต้อ งการของ
มาสโลว์ ซึงระบุวา่ ความต้องการของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันในแต่ละลําดับขัน5 ดังนี5
ลําดับขัน5 ที 1 ความต้องการทางร่ างกาย (Physiological Needs)
ได้แก่ ความต้องการในปจั จัย 4 คือ อาหาร เครืองนุ่ งห่ม ทีอยู่อาศัย และยารักษาโรค
ลําดับขัน5 ที 2 ความต้องการความมันคงและปลอดภัย (Safety Needs)
ได้แก่ ความต้องการความมันคงในชีวติ หน้าทีการงาน หรือความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
เป็ นต้น
ลํา ดับ ขัน5 ที 3 ความต้อ งการทางสัง คม (Social Needs) ได้แ ก่
ความต้องการความรัก และการยอมรับจากคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็ นคนในครอบครัว เพือน หรือ
บุคคลอืนๆ ทีอยู่ในสังคม
ลําดับขัน5 ที 4 ความต้องการการยกย่ อง (Esteem Needs) ได้แ ก่
ความต้องการการยกย่อง นับหน้าถือ ตาจากคนในสังคม ดังนัน5 สิน ค้าสําหรับผู้บริโภคทีมีความ
ต้องการในลําดับขัน5 นี5 จะเป็ นสินค้าฟุ่มเฟือย ราคาแพง
ลํา ดับ ขั น5 ที 5 ความต้อ งการประสบความสํา เร็จ สู ง สุ ด ในชีว ติ
(Self-Actualization Needs)
3.4.2 การรับรู้ (Perception) เป็ น กระบวนการทีบุคคลทํา การคัด เลือ ก
จัดระเบียบ และตีความหมายของข้อมูล เพือกําหนดเป็ นภาพทีมีความหมายขึน5 มา มี 4 ขัน5 ตอน
คือ การเลือกเปิ ดรับข้อมูล (Selective Exposure) การเลือ กสนใจข้อมูล (Selective- Attention)
การเลือกตีความข้อมูล (Selective Distortion) และการเลือกทีจะจดจําข้อมูล (Selective Retention)
3.4.3 การเรียนรู้ (Learning) คือ การเปลียนแปลงในพฤติกรรมของคนที
เกิดขึน5 จากประสบการณ์ทผ่ี านมาของคนแต่ละคน ซึงจะมีผลต่อพฤติกรรมการซื5อของผู้บริโภค
ตัวอย่ างเช่น ถ้านาตาชาใช้โทรศัพท์มอื ถือยีห้อโนเกีย แล้วมีความพึงพอใจในคุณภาพสิน ค้า
ดังนัน5 หากนาตาชาจะซือ5 โทรศัพท์มอื ถือเครืองใหม่โอกาสทีจะเลือกซือ5 โทรศัพท์มอื ถือยีห้อ โนเกีย
ก็มมี ากขึน5
3.4.4 ความเชือและทัศนคติ (Beliefs and Attitudes) ความเชือ (Beliefs)
เป็ นความรู้สกึ นึ กคิด ทีบุ คคลมีต่ อ สิงใดสิงหนึง อยู่ บนพื5นฐานของความรู้ ความคิด เห็น และ
ทัศนคติเป็ นการประเมินความพึงพอใจหรือไม่พงึ พอใจของบุคคล ความรู้ส กึ ด้านอารมณ์ และ
แนวโน้มการปฏิบตั ิต่อ สิงใดสิงหนึง ทัง5 ความเชือและทัศนคติจะมีผ ลต่อการตัด สินใจซื5อ สิน ค้า
และบริการของผูบ้ ริโภค ซึงผู้บริโภค อาจจะมีความเชือและทัศนคติทไม่
ี ถูกต้อง ดังนัน5 หน้ าทีของ
นักการตลาดคือ การสือสารเพือแก้ไขความเชือและทัศนคติเหล่านัน5
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4. การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
ทฤษฎีเกียวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer- Behavior)
เป็ น การค้น หาและวิจยั เกียวกับพฤติกรรมผู้บ ริโ ภคเพือทราบถึง ลัก ษณะความต้อ งการและ
พฤติกรรมของผู้บริโภค คําตอบทีได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุ ทธ์ของการตลาด
(Marketing Strategies) เพือสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคได้อย่างเหมาะสม คําถามทีใช้เพือ
ค้นหาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริโภคคือ 6Ws และ 1H Who? What? When? Where? Why? และ
How? เพือค้นหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซึงประกอบด้วย Occupants Objects Objectives
Organizations Occasion Outlets and Operations แสดงการใช้ 7 คําถาม เพือหาคําตอบ 7 ประการ
ทีเกียวกับพฤติกรรมผู้บริโภครวมทัง5 การใช้ กลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับคําตอบเกียวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค และตารางทีแสดงการประยุกต์ใช้ 7Os ของกลุ่มเป้าหมายและคํา ตอบที
เกียวข้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคเพือวิเคราะห์ผู้บริโภค ดังตารางแสดง คําถาม 7 คําถาม (6Ws และ
1H) เพือหาคําตอบเกียวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค (7Os) (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์, 2546: 192)
ตารางที 1 คําถาม 7 คําถาม (6 Ws และ 1H) เกียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (7Os)
คําถาม
(6Ws และ 1H)
1. ใครอยู่ใน
ตลาดเป้าหมาย
(Who is in the
target market?)

คําตอบที ต้องการทราบ
(7Os)
ลักษณะกลุม่ เป้าหมาย
(Occupants) ทางด้าน
1) ประชากรศาสตร์
2) ภูมศิ าสตร์
3) จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห์
4) พฤติกรรมศาสตร์

กลยุทธ์การตลาดที เกียวข้อง
กลยุทธ์การตลาด (4Ps) ประกอบด้วย
กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ ราคา
การจัดจําหน่ าย และการส่งเสริม
การตลาดทีเหมาะสมกับการตอบสนอง
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
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ตารางที 1 (ต่อ) คําถาม 7 คําถาม (6 Ws และ 1H) เกียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (7Os)
คําถาม
คําตอบที ต้องการทราบ
(6Ws และ 1H)
(7Os)
2. ผูบ้ ริโภคซือ5 อะไร สิงทีผู้บริโภคต้องการซื5อ
(What does the
(Objects) หรือสิงทีผูบ้ ริโภค
consumer buy?)
ต้องการจากผลิตภัณฑ์ คือ
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
(Product Component) และ
ความแตกต่างทีเหนือกว่า
คูแ่ ข่งขัน (Competitive
Differentiation)

3. ทําไมผูบ้ ริโภค
จึงซื5อ (Why does
the consumer
buy?)

วัตถุประสงค์ในการซือ5
(Objective) ผู้บริโภคซือ5 สินค้า
เพือตอบสนองความต้องการ
ด้านร่างกายและด้านจิตวิทยา
ซึงต้องศึกษาถึงปจั จัยทีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ5
คือ
1) ปจั จัยภายในหรือปจั จัยทาง
จิตวิทยา
2) ปจั จัยทางสังคมและ
วัฒนธรรม
3) ปจั จัยเฉพาะบุคคล

กลยุทธ์การตลาดที เกียวข้อง
กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ (Product
Strategies) ประกอบด้วย
1) ผลิตภัณฑ์หลัก
2) รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
การบรรจุหบี ห่อ ตราสินค้า รูปแบบ
บริการ คุณภาพลักษณะนวัตกรรม
3) ผลิตภัณฑ์ควบ
4) ผลิตภัณฑ์ทคาดหวั
ี
ง
5) ศักยภาพผลิตภัณฑ์ ความแตกต่าง
ทางการแข่งขัน (Competitive
Differentiation) ประกอบด้วย
ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ บริการ
พนักงาน และภาพพจน์
กลยุทธ์ทใช้
ี มาก คือ
1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product
Strategies)
2) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด
(Promotion Strategies) ประกอบด้วย
กลยุทธ์การโฆษณา การขายโดย
ใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย
การให้ข่าว การประชาสัมพันธ์
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ตารางที 1 (ต่อ) คําถาม 7 คําถาม (6 Ws และ 1H) เกียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (7Os)
คําถาม
(6Ws และ 1H)
4. ใครมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจซื5อ
(Who participates
in the buying?)

คําตอบที ต้องการทราบ
(7Os)
บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ
(Organizations) มีอทิ ธิพลใน
การตัดสินใจซื5อ ประกอบด้วย
1) ผูร้ เิ ริม
2) ผูม้ อี ทิ ธิพล
3) ผูต้ ดั สินใจซือ5
4) ผูซ้ อ5ื
5) ผูใ้ ช้

5. ผูบ้ ริโภคซื5อเมือใด โอกาสในการซื5อ (Occasions)
(When does the
เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรือ
consumer buy?)
ช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวันใด
ของเดือน ช่วงเวลาใดของวัน
โอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ
6. ผูบ้ ริโภคซื5อทีไหน ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets)
(Where does the
ทีผูบ้ ริโภคไปทําการซือ5 เช่น
consumer buy?)
ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต
บางลําพู พาหุรดั
ร้านขายของชํา ฯลฯ
7. ผูบ้ ริโภคซือ5
ขัน5 ตอนในการตัดสินใจซือ5
อย่างไร (How does (Operations) ประกอบด้วย
the consumer buy?) 1) การรับรูป้ ญั หา
2) การค้นหาข้อมูล
3) การประเมินผลทางเลือก
4) การตัดสินใจซื5อ
5) ความรูส้ กึ ภายหลังการซือ5
ทีมา : ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2546: 192)

กลยุทธ์การตลาดที เกียวข้อง
กลยุทธ์ทใช้
ี มาก คือ กลยุทธ์การโฆษณา
และกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
(Advertising and promotion
strategies) โดยใช้กลุ่มอิทธิพล

กลยุทธ์ทใช้
ี มาก คือ กลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาด (Promotion strategies) เช่น
ทําการส่งเสริมการตลาดเมือใดจะ
สอดคล้องกับโอกาสในการซือ5
กลยุทธ์ช่องทางจัดจําหน่ าย
(Distribution channel strategies)
บริษัทนํ าผลิตภัณฑ์สตู่ ลาดเป้าหมาย
ในการพิจารณาว่าจะผ่านคนกลาง
อย่างไร
กลยุทธ์ทใช้
ี มาก คือ กลยุทธ์
การส่งเสริมการตลาด (Promotion
strategies) ประกอบด้วย การขายโดย
ใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย
การให้ข่าว และการประชาสัมพันธ์
ทางการตลาดทางตรง
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แนวคิ ดและทฤษฎีเกียวกับกลยุทธ์ทางการตลาด
1. การประเมินองค์กรและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)
การประเมิ น สภาพแวดล้ อ มขององค์ ก รนั 5น จะประกอบไปด้ ว ย การประเมิ น
สภาพแวดล้อมภายใน และการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก โดยมีจดุ มุ่งหมายเพือให้ทราบถึง
จุดแข็ง (Strength – S), จุดอ่อน (Weakness – W), โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค
(Threat – T) หรือโดยทัวไปจะเรียกว่าการวิเคราะห์ SWOT (เอกชัย อภิศกั ดิ กุล, 2554: 37)
1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Analysis)
การวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะทําให้ทราบถึงจุดอ่อ นและจุด
แข็งขององค์กร ช่วยให้ประเมินอดีตและแนวโน้มในปจั จุบนั การวิเคราะห์ภายในสามารถทําได้
โดยการวิเคราะห์ปจั จัยทีจะนํ าไปสู่ความสําเร็จ (Key Success Factors หรือ Critical Success
Factors) การวิเคราะห์ห่ว งโซ่คุณค่า (Value Chain) และวิเคราะห์กระบวนการหลัก (Core
Business Process) ซึงจะทําให้องค์กรมีความสามารถหลักทีโดดเด่น (Core Competency)
1.1.1 การวิเคราะห์ปจั จัยทีจะนํ าไปสู่ความสําเร็จ (Key Success Factors
หรือ Critical Success Factors) สามารถทําได้โดยการวิเคราะห์ลกั ษณะของกิจการ ตําแหน่ ง
ทางการแข่งขัน สภาพแวดล้อมทัวไป และการพัฒนาองค์กร
1.1.2 การวิเ คราะห์ห่ วงโซ่ คุ ณค่ า (Value Chain) เป็ น การพยายาม
เชือมโยงกิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่ อยขององค์กร โดยการพยายามจัดกิจกรรมย่ อยให้
สนับสนุนกิจกรรมหลัก เพือจะสร้างคุณค่าทีสนองตอบกับค่านิ ยมของลูกค้า โดยสายงานหลัก
จะทําหน้าทีในการผลิต กิจกรรมพืน5 ฐาน ประกอบไปด้วย การนํ าเข้าวัตถุ ด บิ การผลิต สิน ค้า
และบริการ การตลาด และการให้บริก ารลูก ค้า ส่วนสายงานสนั บสนุ นจะทํา หน้ าทีในการ
จัดการทรัพยากรมนุ ษย์ การพัฒนาเทคโนโลยี การจัด ซื5อ วัต ถุดบิ เนืองจากการวิเคราะห์ห่วงโซ่
คุณค่า จะทําให้อ งค์กรได้รบั รูถ้ ึงความต้อ งการของลูก ค้า ได้อ ย่ า งชัด เจน ทํา ให้ส ามารถ
วิเ คราะห์แ ละเชือมโยงคุณค่าของลู กค้า เข้าสู่กจิ กรรมทุกกิจกรรมขององค์กร

17

ภาพที 2 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าสําหรับธุรกิจบริการ
ทีมา: Elisante ole Gabriel (2006, 11)
1.1.3 การวิเคราะห์กระบวนการหลัก (Core Business Process) และระบบ
การดําเนินงาน เป็ นกระบวนการสร้างคุณค่าทีเชือมโยงระหว่างผู้จดั หาวัตถุดบิ องค์กร และ
ลูกค้าเข้าด้วยกัน โดยมีกระบวนการหลักขององค์กร เพือพัฒนาสินค้าและบริการ และเพือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
โดยสรุปแล้วการวิเคราะห์ปจั จัยภายในหรือสภาพแวดล้อมภายในนี5 จะทําให้
ทราบถึงจุด แข็ งหรือ จุด อ่ อ นทางธุ ร กิจขององค์กร จุด แข็ ง คือ ลักษณะหรือ องค์ประกอบของ
องค์กรทีมีส มรรถนะเหนื อ กว่ า เมือเทีย บกับ คู่แ ข่ ง จุด อ่อ น คือ ลัก ษณะหรือ องค์ป ระกอบ
ขององค์กรทีมีสมรรถนะด้อยกว่าเมือเทียบกับคูแ่ ข่ง
1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Analysis)
สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทัวไปและสภาพแวดล้อม
ในการดําเนินงาน
1.2.1 สภาพแวดล้อมทัวไป (General Environment) เป็ นสภาพแวดล้อมทีมี
ความสําคัญแต่อาจจะไม่ใช่สงแวดล้
ิ
อมทีเข้ามาเกียวข้องกับองค์กรโดยตรง ตัวแบบในการวิเคราะห์
คือ PEST Environment ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านการเมือ ง (Political Environment – P)
สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment – E) สภาพแวดล้อมด้านสังคม (Sociological
Environment – S) สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Environment – T)
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1.2.2 สภาพแวดล้อมอุ ตสาหกรรม (Industry Environment) ไมเคิล อี พอร์ตเตอร์
(Michael E. Porter) ได้เสนอตัวแบบการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันทีมีชอว่
ื า Five Forces Model
เพือนํ ามาใช้ในการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก ซึงให้ความสําคัญกับ 5 ปจั จัย ได้แก่
ก) สภาพการแข่ งขันในอุตสาหกรรม (Rivalry among Competing
Firms) โดยการวิเคราะห์เกียวกับคู่แข่งขันทัง5 หมดทีมีอยู่ในธุ รกิจเดียวกัน การเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรม กําลังการผลิตโครงสร้างของต้นทุน ส่วนแบ่งการตลาด กลยุทธ์ของคู่แข่งขัน รวมถึง
สภาพเศรษฐกิจและข้อจํากัดทีมีผลกระทบต่อการแข่งขัน
ข) การเข้ามาของผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Threat of New Entrants)
โดยการวิเคราะห์ว่ามีความยากง่ายในการเข้ามาของผูป้ ระกอบการรายใหม่มากน้อยเพียงใด ถ้า
การเข้ามาของผู้ประกอบรายใหม่สามารถทําได้ง่ายจะส่งผลให้บริษัทได้ร บั ผลกระทบจากการ
ดําเนินธุรกิจได้งา่ ยเช่ นกัน สิงทีบริษัทจะต้องวิเคราะห์ คือ ความแตกต่างในสินค้าหรือบริการ
การประหยัดต่อขนาด ความต้องการเงินทุน การเข้าถึงช่องทางการจัดจําหน่าย
ค) อํานาจการต่อ รองของผู้ผลิต (Bargaining Power of Suppliers)
เป็ นการวิเคราะห์เกียวกับจํานวนผู้ผลิต ต้นทุนการเปลียนแปลงผู้ขายทีขายวัตถุดบิ ต่างๆ ให้แ ก่
บริษทั ถ้าบริษทั ต้องมีการพึงพาผูผ้ ลิตบางรายสูงก็จะมีความเสียงของการประกอบธุรกิจมากขึ5น
เพราะถ้าผูผ้ ลิตรายนัน5 ไม่สามารถส่งวัตถุด บิ ได้ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ก็จะส่งผลกระทบต่อ การ
ดําเนินธุรกิจทันที
ง) อํานาจการต่อรองของผูบ้ ริโภค (Bargaining Power of Customers)
เป็ นการวิเคราะห์จาํ นวนผู้ซ5อื ปริมาณการซื5อ ต้นทุ นการเปลียนแปลงของผู้ซ5อื เป็ น ต้น เป็ น
การวิเคราะห์เพือให้ทราบอํานาจการต่อรองของผู้บริโภคว่ามีมากน้ อยเพียงใด ถ้ามีการแข่ งขัน
ในทางธุรกิจสูงและผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึน5 ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท
โดยเฉพาะในแง่ของรายได้ และส่วนแบ่งการตลาดทีลดลง
จ) การมีสนิ ค้าและบริการอืนทดแทน (Threat of Substitute) โดย
การวิเคราะห์ว่าสินค้าหรือบริการทีบริษัทมีอ ยู่นัน5 มีโอกาสหรือ ไม่ท ีจะมีส นิ ค้า และบริก ารอืน
เข้า มาทดแทน ซึงอาจทําให้รายได้จากการขายลดลง รวมถึง ส่วนแบ่งการตลาดทีลดลงใน
อนาคต
2. การกําหนดแนวทางเลือกเพือแก้ไขป ญั หาหรือการกํา หนดกลยุ ทธ์ (Strategy
Formulation)
การกําหนดแนวทางเลือกเพือแก้ไขปญั หาหรือการกําหนดกลยุทธ์ ได้จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกเพือนํ ามาพัฒนาแผนระยะยาวบนโอกาสและอุป สรรคขององค์กร และ
จากการวิเ คราะห์ส ภาพแวดล้อ มภายใน ซึงจะได้ท ราบจุด แข็ งจุด อ่ อ นขององค์ก ร โดยจะ
กําหนดและเลือกกลยุทธ์ทดีี ทสุี ดทีเหมาะสมกับองค์กรทีสุด ผู้บริหารจึงต้องกํ าหนดแนวทางของ
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การดําเนินงานเพือให้องค์กรไปถึงเป้าหมายทีได้กําหนดไว้ได้ โดยใช้ความได้เปรียบในการแข่ งขัน
ขององค์กรกําหนดเป็ นกลยุ ทธ์ โดยส่วนใหญ่จะใช้เครืองมือช่วยในการกําหนดกลยุ ทธ์ ได้แก่
TOWS Matrix ซึงเป็ นการสร้างกลยุทธ์จากข้อมูลทีได้จากการทํา SWOT Analysis ด้วยการนํ า
ข้อมูลทีประกอบด้วย Strengths, Weaknesses, Opportunities และ Threats มาสร้างกลยุทธ์ได้ใน
4 ลักษณะ คือ
2.1 กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
2.2 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)
2.3 กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)
2.4 กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)

ภาพที 3 การกําหนดกลยุทธ์จาก TOWS Matrix
ทีมา : เอกชัย อภิศกั ดิกุ ล (2554: 40)
2.1 กลยุท ธ์เชิงรุก ได้มาจากการนํ าข้อ มูลการประเมิน สภาพแวดล้อ ม ทีเป็ น
จุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพือทีจะนํ ามากําหนดเป็ นกลยุ ทธ์ในเชิงรุก เช่น บริษัท
บีเจซี จํากัด (มหาชน) มีจุดแข็งคือ มีสภาพคล่องทางการเงิน และมีโ อกาสคือ อุ ต สาหกรรม
เติบโตต่อเนื อง ทัง5 หมดสามารถนํ ามากําหนดกลยุทธ์เชิงรุกคือ ซือ5 กิจการคูแ่ ข่งทีอยู่ในตลาด
2.2 กลยุทธ์เชิงแก้ไข ได้มาจากการนํ าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อ มทีเป็ น
จุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพือทีจะนํ ามากํา หนดเป็ น กลยุท ธ์ในเชิงแก้ไข ทัง5 นี5
เนืองจากองค์กรมีโอกาสทีจะนํ าแนวคิดใหม่ๆ มาใช้เพือแก้ไขจุดอ่อนทีองค์กรมีอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น
บริษทั บีเจซี จํากัด (มหาชน) มีจุดอ่อ นคือ กําลังการผลิตมีไม่เพียงพอ และมีโ อกาสคือ คู่แข่ง
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สําคัญเลิกกิจการ ทัง5 หมดสามารถนํ ามากําหนดกลยุ ทธ์เชิงแก้ไขคือ ซื5อเครืองจักรจากคู่แข่งที
เลิกกิจการ
2.3 กลยุทธ์เชิงป้องกัน ได้มาจากการนํ าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อม ทีเป็ นจุด
แข็งและอุป สรรคหรือข้อจํากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพือทีจะนํ ามากํ าหนดกลยุ ทธ์ในเชิงป้อ งกัน
เนื องจากองค์กรมีจุด แข็ง ขณะเดียวกัน องค์กรก็ประสบกับสภาพแวดล้อมทีเป็ น ข้อจํากัดจาก
ภายนอกทียากทีจะควบคุม แต่องค์กรสามารถใช้จดุ แข็งทีมีอยู่ในการป้องกันอุปสรรคหรือข้อจํากัด
ทีมาจากภายนอกได้ ตัวอย่างเช่น บริษ ัท บีเจซี จํากัด (มหาชน) มีจุด แข็ง คือ มีท มี งานวิจยั
และพัฒ นาทีเข้มแข็ง ขณะเดียวกันมีอุปสรรคหรือข้อจํากัด คือ มีแนวโน้ มการลดลงของวัยเด็ก
ทัง5 หมดสามารถนํ ามากําหนดกลยุทธ์เชิงป้องกันคือ พัฒนาสินค้าใหม่สาํ หรับลูกค้าวัยอืน
2.4 กลยุ ท ธ์ เชิงรับ ได้ม าจากการนํ า ข้อ มูลการประเมิน สภาพแวดล้อ มทีเป็ น
จุดอ่อนและอุปสรรคหรือข้อจํากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพือทีจะนํ ามากําหนดเป็ นกลยุทธ์ในเชิงรับ
ทัง5 นี5เนืองจากองค์กรต้องเผชิญทัง5 จุดอ่อนและอุปสรรคหรือข้อจํากัดภายนอกทียากทีจะควบคุม
ได้ ตัวอย่างเช่น บริษัท บีเจซี จํากัด (มหาชน) มีจุด อ่อนคือ พนักงานขาดขวัญกําลังใจในการ
ทํางาน ประกอบกับพบข้อจํากัดทีว่าสหภาพแรงงานมีความเข้มแข็งขึ5น ทัง5 หมดสามารถนํ ามา
กําหนดกลยุทธ์เชิงรับคือ พัฒนาโครงการผลตอบแทนใหม่สาํ หรับพนักงาน
3. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service
Marketing Mix)
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุ ร กิจบริการ ของ Philip Kotler เป็ น
แนวคิดทีเกียวข้อ งกับธุ รกิจทีให้บริการซึงจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ
7Ps ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาด ประกอบด้วย (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ, 2541)
3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิงซึงสนองความจําเป็ นและความต้องการของ
มนุ ษย์ได้คอื สิงทีผู้ ขายต้องมอบให้แ ก่ ลูกค้าและลู กค้า จะได้รบั ผลประโยชน์ แ ละคุณค่า ของ
ผลิตภัณฑ์นัน5 ๆ โดยทัวไปแล้ว ผลิต ภัณฑ์แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ทอาจจั
ี บต้องได้
และผลิตภัณฑ์ทจัี บต้องไม่ได้
3.2 ด้า นราคา (Price) หมายถึง คุณค่า ผลิตภัณฑ์ในรูป ตัว เงิน ลูก ค้า จะ
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนัน5 ถ้าคุณค่าสูงกว่า
ราคาลูกค้าจะตัด สินใจซื5อ ดังนัน5 การกําหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับ
การให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการจําแนกระดับบริการทีต่างกัน
3.3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place) เป็ นกิจกรรมทีเกียวข้อ งกับบรรยากาศ
สิงแวดล้อ มในการนํ า เสนอบริก ารให้แ ก่ ลู กค้ า ซึงมีผ ลต่ อ การรับรู้ข องลูก ค้า ในคุณค่า และ
คุณประโยชน์ของบริการทีนํ าเสนอ ซึงจะต้องพิจารณาในด้านทําเลทีตัง5 (Location) และช่องทาง
ในการนํ าเสนอบริการ (Channels)
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3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็ นเครืองมือหนึงทีมีความสําคัญใน
การติดต่อสือสารให้ผู้ใช้บริการ โดยมีวตั ถุประสงค์ทแจ้
ี งข่าวสารหรือ ชักจูงให้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรม การใช้บริการและเป็ นกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
3.5 ด้านบุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employee) ซึงต้องอาศัยการคัดเลือก
การฝึกอบรม การจูงใจ เพือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน
เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริการและผูใ้ ช้บริการต่างๆ ขององค์กร เจ้าหน้ าทีต้องมี
ความสามารถ มีทศั นคติทสามารถตอบสนองต่
ี
อผูใ้ ช้บริการ มีความคิดริเริม มีความสามารถใน
การแก้ไขปญั หา สามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กร
3.6 ด้านการสร้างและนํ าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation) เป็ นการสร้างและนํ าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กบั ลูกค้า โดยพยายามสร้าง
คุณภาพโดยรวม ทัง5 ทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพือสร้า งคุณค่า ให้กับลูกค้า
ไม่ว่าจะเป็ นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อ นโยน และการให้บริการ
ทีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อนๆที
ื ลูกค้าควรได้รบั
3.7 ด้านกระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมทีเกียวข้องกับระเบียบวิธีการและ
งานปฏิบตั ใิ นด้านการบริการ ทีนํ าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพือมอบการให้บริการอย่า งถูกต้อง
รวดเร็ว และทําให้ผใู้ ช้บริการเกิดความประทับใจ

งานวิจยั ทีเกียวข้อง
ปริญญา วงศ์เดอรี (2549) ศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมและระดับความสําคัญของ
ส่วนประสมทางการตลาดทีมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเช่าทีพักอาศัยในบุญส่งอพาร์ทเม้นท์ จําแนก
ตามระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และภูมลิ าํ เนา ประชากรทีใช้ในการศึกษาครัง5 นี5 คือ ผูเ้ ช่ าพัก
อาศัยในบุญส่งอพาร์ทเม้นท์จาํ นวน 140 ห้อง การเก็บรวบรวมข้อ มูลโดยใช้แบบสอบถาม มีค่า
ความเชือมัน 0.9241 และทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิตเิ ชิงบรรยาย ได้แ ก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และครอสแทบ ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู ้เ ช่า พักพบว่า ผู ้เ ช่า พัก
อาศัยในบุญส่งอพาร์ทเม้นท์ส ่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ห้อ งละ 2 คน โดยมีระยะเวลาเช่า พักอาศัย
จนถึงปจั จุบนั อยู่ในระหว่าง 6 เดือน ถึง 1 ปี ผูเ้ ช่าพักอาศัยในบุญส่งอพาร์ทเม้นท์เกือ บทัง5 หมด
เลือกพักห้องพัดลมและไม่มแี นวโน้มจะย้ายทีพักไปทีอืนภายใน 3 ถึง 6 เดือนข้างหน้า นอกจากนี5
ผลการศึกษาถึงการให้ความสําคัญในปจั จัยส่วนประสมการตลาดของผู ้เ ช่ าพัก พบว่า ผู ้เ ช่า พัก
ให้ความสําคัญต่อปจั จัยส่วนประสมการตลาดภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีปจั จัยด้านรูป แบบ
อาคารและห้องพัก ด้านราคาค่าเช่าห้องพัก และด้า นทําเลทีตัง5 อยู่ในระดับมากด้วย ส่วนด้าน
โฆษณาและการส่งเสริมการขายอยู่ ในระดับปานกลาง ผลการเปรีย บเทีย บพฤติก รรมการ
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ตัด สินใจเช่า พักโดยจํา แนกตามระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ภูมลิ ํา เนา พบว่า ผู ้เ ช่า พัก
อาศัยมีพฤติกรรมการพักอาศัยแตกต่างกัน ในเรืองระยะเวลาในการเช่ าพัก อาศัย และประเภท
ของห้อ งพัก สําหรับผลการเปรียบเทีย บระดับความสําคัญ ของส่ว นประสมทางการตลาดทีมี
อิท ธิพลต่ อ การตัด สิน ใจเช่ าพักอาศัย ในบุญส่งอพาร์ท เม้น ท์ พบว่า ผู้เช่ าพักอาศัย ให้ ระดับ
ความสําคัญในด้านทําเลทีตัง5 มากทีสุด ข้อเสนอแนะของการศึกษาพบว่า บุญส่งอพาร์ทเม้นท์
ควรมีก ารปรับ ปรุง ด้านความสะอาดบริเ วณอพาร์ท เม้น ท์ ความดูแลเอาใจใส่ของพนักงาน
และการดูแลเรืองระบบการรักษาความปลอดภัยเพือสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์อ นั ดี
ให้กบั ผูเ้ ช่าพัก
ธนภูม ิ ศิรริ ัตน์ (2552) ศึกษาปญั หาและการจัดการเชิงกลยุทธ์เพือสร้างโอกาสในการ
ประกอบธุ ร กิจ กรณีศึกษา หอพัก สุธ ารัต น์ โดยศึกษาถึงป ญั หาต่างๆทีเกิด ขึ5น และส่งผล
กระทบต่อธุรกิจโดยตรง หอพัก สุธารัต น์ น5ีดําเนินกิจการในลักษณะเจ้าของคนเดีย วคือ การ
บริหาร และการตัดสินใจจะอยู่ท ีเจ้าของธุ รกิจเพีย งคนเดียว จากการศึกษาถึงสภาพป ญั หาที
เกิด ขึ 5น กับ หอพัก สุธ ารัต น์ พบว่า สาเหตุห นึ งเกิด จากผู ้บ ริห ารยัง ขาดแนวทางในการ
วางแผนการบริห ารจัด การธุ ร กิจทีดีพอ ซึงทํา ให้เ กิด การสูญเสียรายได้ และโอกาสในการ
ประกอบธุ รกิจ ดังนัน5 ผู้ศึกษาจึงทํา การศึกษาป ญั หาต่างๆ วิเคราะห์ป จั จัย ภายในและป จั จัย
ภายนอกทีเกียวข้อง รวมถึงการวางกลยุท ธ์เพือทีจะสามารถสร้างโอกาสในการดํา เนิน ธุ รกิจ
ต่อ ไปในอนาคต โดยทํ าการเก็บ ข้อ มูล ปฐมภูม ิ จากการสัมภาษณ์เ จ้า ของธุ ร กิจเกียวกับ
แนวทางการบริห ารงานในธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าอีก 3 ท่า น ซึงมีเนื5 อ หาเกียวกับพฤติก รรม
การตัดสินใจเลือกเช่าทีพักอาศัย ว่ามีป จั จัยใดบ้างทีส่งผลต่ อ การตัดสินใจเข้าพักอาศัย รวมถึง
ข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ากข้อมูลการวิเคราะห์ถ งึ สภาพป จั จัย ภายนอกต่า งๆทีส่งผลกระทบต่อ ธุร กิจ
หอพัก และบทวิจยั เกียวกับการสํารวจกลุ่มตัว อย่างพฤติกรรมการเลือกทีพักอาศัย ของลูกค้า
เพือนํ าข้อ มูลทีได้มาเปรีย บเทีย บ วิเคราะห์ถ ึงโอกาส และวางกลยุ ท ธ์ให้แ ก่ธุ รกิจ เพือให้ม ี
ความได้เปรีย บในการแข่งขันมากขึ5น จากการศึก ษาพบว่า สาเหตุ ท ีผู ้เ ช่ า ลดลงเนืองมาจาก
ผู ้บริห ารยัง ขาดการประชาสัมพัน ธ์หอพัก ทีดี รวมถึงสภาพอาคารมีลกั ษณะคล้า ยตึกแถว
อาคารพาณิช ย์ท ัวไป จึง ส่ง ผลทํา ให้ลูก ค้า ไม่ท ราบว่า อาคารนี5 ค ือ หอพัก ให้เ ช่า และไม่ม ี
ความดึงดูดใจแก่ ลูกค้าอีกทัง5 สภาพการแข่งขันของธุ รกิจทีเปลียนไป ทํา ให้ลูกค้ามีทางเลือ ก
มากขึ5น ดังนัน5 ผู้ศกึ ษาจึงทําการศึกษาและวิเคราะห์ถงึ ความเป็ นไปได้ในแต่ล ะทางเลือ กทีจะ
สามารถเพิมคุณค่า ให้แ ก่ธุ ร กิจ ผลการศึก ษาพบว่า ผู ้บ ริห ารควรจัด การปรับปรุง เปลียน
รูปแบบภายในอาคาร รวมถึงห้องพักทุกห้อง ทุกขนาด โดยจะต้อ งมีการมุ่งเน้ นในเรืองของ
การสร้า งความแตกต่า งโดยตัง5 อยู่ บนพืน5 ฐานของภาพลักษณ์ท ีสือถึงความมีส ไตล์ในธุร กิจ
ซึงจะสามารถกํ าหนดราคาค่า เช่ าทีสูงขึ5น ได้ อีกทัง5 ยังสอดคล้อ งกับคุณภาพทีทางธุร กิจได้
มอบให้แก่ ล ูกค้า ตลอดจนยังสามารถรักษาฐานลูกค้า เดิม และสร้างคุณค่า ให้แ ก่ลูกค้าใหม่
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ได้ ซึงเป็ นทางเลือกทีมีความเป็ นไปได้ในการสร้างโอกาสในการเพิมรายได้ให้แ ก่ ธุรกิจโดย
ใช้พน5ื ทีทีมีอยู่ ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด และสามารถตอบสนองความต้อ งการในแต่ล ะรูป แบบ
ให้แ ก่ลูกค้าได้

บทที 3
ระเบียบวิ ธีการศึกษาและผลการศึกษา
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึก ษา เรื อง “กลยุท ธ์ท างการตลาดเพือเพิมความสามารถในการแข่ งขัน ”
กรณีศ ึกษา ห้างหุ้น ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์” เป็ นการศึกษาซึงใช้กรอบแนวคิด ในการ
สร้ า งความสามารถในการแข่ งขั น ของธุ รกิ จอพาร์ท เม้นท์ ตามแนวคิด กระบวนการจัด การ
เชิงกลยุทธ์และกระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้อง เพือ
นํ ามาใช้อ้ างอิงในการกํ า หนดหลัก เกณฑ์ใ นการศึก ษาป จั จัย ภายในและป จั จัย ภายนอก ที
เกียวข้อ งกับ ห้างหุ้น ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ อีกทัง5 ศึกษาความเป็ นไปได้ของธุรกิจ โดยใช้
เครืองมือ คือ แบบสอบถาม ทําการสอบถามกลุ่มผูเ้ ช่าของห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้น ท์
และอพาร์ทเม้นท์อนโดยรอบ
ื
เพือนํ าข้อมูลมาใช้ส นับสนุ นการวิเคราะห์ข้อ มูลเชิงคุณภาพและ
ประมวลผลเพือหาแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและการตัดสินใจเลือ กกลยุทธ์
ทีดีทีสุด ตลอดจนกํ า หนดแนวทางในการแก้ ป ญั หาเฉพาะหน้ าทีอาจเกิด ขึ5 นในองค์ก ร ซึง
ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลดังนี5
1. ข้อ มูล ปฐมภู ม ิ (Primary Data) เป็ น ข้ อ มูล ทีได้จ ากการรวบรวมข้ อ มูล จาก
แบบสอบถาม โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างจํานวน 250 คน และการเข้าสํารวจพืน5 ทีโดยรอบ
2. ข้อ มูลทุ ต ิย ภู ม ิ (Secondary Data) เป็ น ข้อ มูลทีได้จากการศึก ษาและรวบรวม
ข้อมูล จากบทความ สิงตีพมิ พ์ ข้อมูลจากศูนย์ธุรกิจ ทัง5 องค์กรรัฐบาลและบริษทั เอกชน
หลังจากเก็บข้อมูลปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมเิ สร็จสิน5 จึงนํ าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ข้อ มูล
ซึงการวิเ คราะห์ข้ อ มู ล ในการศึกษาครัง5 นี5 ประกอบด้ ว ยการวิเ คราะห์ ข้อ มูล ซึงเป็ น ข้ อ มู ล
เชิงปริมาณและการวิเคราะห์ขอ้ มูลซึงเป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี5
1. การวิเคราะห์ข้อ มูลเชิงปริมาณ เป็ นการวิเคราะห์ข้ อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้
โปรแกรม SPSS ในการแปลข้อมูล เข้าระบบประมวลผลและหาค่าสถิตติ ่างๆ การวิเคราะห์จะใช้
การวิเคราะห์แบบสถิตเิ ชิงพรรณนาในการแจกแจงความถีและค่าร้อยละ เพือใช้อธิบายความถีและ
ร้อยละของข้อมูลทีได้จากแบบสอบถาม ส่วนที 1 ข้อ มูลทัวไปเกียวกับผู้ต อบแบบสอบถาม
ส่ว นที 2 ป จั จัย ด้า นพฤติกรรมในการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ และส่วนที 3 ปจั จัยด้านส่วนผสมทาง
การตลาดของการเลือกเช่ าอพาร์ทเม้นท์
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2. การวิเคราะห์ข ้อ มูลเชิงคุ ณภาพ เป็ น การนํ าข้อ มูลจากการสํา รวจพื5นทีโดยรอบ
อพาร์ทเม้นท์ และการศึกษาข้อมูลทัวไปจากบทความ สิงตีพมิ พ์ ข้อมูลจากศูนย์ธุรกิจ ทัง5 องค์กร
รัฐบาลและบริษทั เอกชน เพือมาวิเคราะห์ในหัวข้อต่างๆ ดังนี5
2.1 PEST Analysis เพือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของ ห้างหุ้น ส่วนจํากัด
สมใจ อพาร์ทเม้นท์
2.2 Five Forces Model เพือวิเคราะห์สภาพการแข่งขันในธุรกิจอพาร์ทเม้นท์
2.3 SWOT Analysis เพือวิเคราะห์ส ถานการณ์ ได้แ ก่ จุด แข็ง จุด อ่อ น โอกาส
และ อุปสรรคของ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์
เมือได้ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้ว จึงกําหนดแนวทางเลือกเพือแก้ไขป ญั หา
และนํ ามากําหนดทางเลือกต่างๆ เกียวกับกลยุท ธ์ท างการตลาด โดยใช้ทฤษฎี TOWS Matrix
ตลอดจนการตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ไขปญั หา โดยวิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อเสียในแต่ละทางเลือก
พร้อมทัง5 สรุปผลกลยุทธ์ทเลื
ี อกพร้อมทัง5 เหตุผล

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึก ษาครัง5 นี5 เป็ น การศึก ษาตามกรอบของกระบวนการจัด การเชิง กลยุ ท ธ์
เพือให้ได้ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Independent study) ประกอบด้วย
ข้อมูลปฐมภูมิ
ข้อ มูล ปฐมภู มเิ ป็ น ข้ อ มูล ทีได้ จากการศึก ษาความเป็ น ไปได้ ข องธุ รกิ จ (Feasibility
Study) และรวบรวมข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary Data) โดยเครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อ มูล
คือ การสํารวจอพาร์ทเม้นท์ในพืน5 ทีโดยรอบ และใช้แบบสอบถาม ซึงมีส่วนประกอบ ดังนี5
1. ข้อมูลทัวไปเกียวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ รายได้ต่อเดือน (ก่อนหักค่าใช้จา่ ย) และเงินออมต่อเดือน
2. ปจั จัยด้านพฤติกรรมในการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ ประกอบด้วย จํานวนผู้พกั อาศัย
ในห้องพัก ระยะเวลาในการเช่าพักอาศัย ประเภทห้องพัก และแนวโน้มทีจะย้ายไปพักทีอืน
3. ปจั จัยด้า นส่วนผสมทางการตลาดของการเลือ กเช่าอพาร์ท เม้น ท์ ประกอบด้วย
ด้านผลิตภัณฑ์ (ด้า นรูป แบบอาคารและห้อ งพัก) ด้า นราคา (ด้านรายจ่า ยเกียวกับการเช่า
ห้องพัก) ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย (ด้านทําเลทีตัง5 ) ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการสร้าง
และนํ าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคคล (ด้านบุคลากรทีให้บริการ) และด้า นกระบวนการ
(ด้านการให้บริการ)
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4. ข้อมูลข้อเสนอแนะทีต้องการให้มกี ารปรับปรุง หรือเพิมเติม บริการด้านต่ างๆ ใน
การเลือกเช่าอพาร์ทเมนท์
การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ประกอบด้วย การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) ในการเลือกกลุ่มตัวอย่ างจากกลุ่มผู้เช่า ของห้า งหุ ้น ส่วนจํากัด สมใจ
อพาร์ทเม้นท์ จํานวน 50 คน และการเลือกกลุม่ ตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling)
ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากกลุม่ ผูเ้ ช่าในอพาร์ทเม้นท์อนในตํ
ื
าบลเทพารักษ์ อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 200 คน โดยมีเงือนไขว่ากลุ่มตัวอย่างทีถูกเลือกแต่ละคนต้องเป็ นผูเ้ ช่าทีมิได้
อยู่หอ้ งเดียวกัน สําหรับการดําเนินการแจกแบบสอบถามให้กลุม่ ตัวอย่างในพืน5 ทีเป้าหมายทีกําหนด
มีระยะเวลาการแจกแบบสอบถามและรวบรวมข้อมูลตัง5 แต่วนั ที 16 พฤศจิกายน - 25 พฤศจิกายน
2555 รวมเวลา 10 วัน โดยผู้ศกึ ษาและทีมงานจํานวน 5 คน ออกเก็บรวบรวมข้อ มูล โดยนํ า
แบบสอบถามไปแจกบริเวณห้า งหุ้น ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ อพาร์ทเม้นท์โดยรอบ และ
จุดรับ - ส่งพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู มีการขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถาม
การอธิบายและชี5แจงรายละเอียดเกียวกับวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม และวิธกี ารกรอกข้อมูล
แก่ ผู้ ต อบแบบสอบถามเป็ น รายบุ ค คล และรับแบบสอบถามกลับคืน ด้วยตนเอง เมือได้ร ับ
แบบสอบถามแล้ว นํ ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ ความครบถ้วนในเนื5อ หาทีตอบแบบสอบถาม
ทัง5 หมด หากพบว่ าแบบสอบถามชุ ดใดผู้ต อบแบบสอบถามทํ าไม่ครบทุ กข้อ ก็ จะทํ าการเก็บ
เพิมเติมใหม่ เพือให้ครบตามจํานวนทีกําหนดไว้ หลังจากนั น5 จึงดําเนินการรวบรวมข้อ มูลจาก
แบบสอบถามทีได้รบั มาวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทุติยภูมิ
ข้อมูลทุตยิ ภูมเิ ป็ นข้อมูลทีได้จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านทุตยิ ภูม ิ (Secondary
Data) โดยศึกษาข้อมูลนโยบายของรัฐบาล กฎหมายทีเกียวข้อง สภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด
สมุทรปราการ แนวโน้มของธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ วิเคราะห์ส ภาพตลาดและการแข่งขันของธุรกิจ
อพาร์ทเม้นท์ จากบทความ สิงตีพมิ พ์ ข้อมูลจากศูนย์ธุรกิจ ทัง5 องค์กรรัฐบาลและบริษทั เอกชน

การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษา เรือง “กลยุทธ์ทางการตลาดเพือเพิมความสามารถในการแข่งขัน” กรณีศกึ ษา
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์” มีวตั ถุประสงค์ทจะศึ
ี กษาถึงปญั หาทีเกิดขึน5 และกําหนด
แนวทางในการวางกลยุ ทธ์ เพือปรับปรุงธุ ร กิจและเพิมความสามารถในการแข่ งขัน ซึงผลจาก
การศึกษาทีได้จากแบบสอบถามสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี5
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1. การศึกษาข้อมูลทัวไปเกียวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
1.1 การศึกษาข้อมูลทัวไปของผูเ้ ช่าพักอาศัยใน ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์
ผลการศึกษาปจั จัยส่วนบุคคลของผูเ้ ช่าพักอาศัยใน ห้างหุ้น ส่วนจํากัด สมใจ
อพาร์ทเม้นท์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ร วมต่อ เดือ น และ
เงินออมเฉลียต่อเดือน แสดงรายละเอียด ดังตารางที 2
ตารางที 2 จํานวนความถีและร้อยละของผูเ้ ช่าพักอาศัยในห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์
จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ไม่เกิน 25 ปี
25 – 30 ปี
31 – 35 ปี
35 ปี ขึน5 ไป
ระดับการศึกษา
ตํากว่า ม.6
ม.6/ ปวช./ เทียบเท่า
อนุ ปริญญา/ ปวส./ เทียบเท่า
ปริญญาตรี
สถานภาพ
โสด
สมรส/ แยกกันอยู่/ หย่าร้าง/ หม้าย

จํานวน (คน)

ร้อยละ

24
26

48.0
52.0

6
14
13
17

12.0
28.0
26.0
34.0

17
24
5
4

34.0
48.0
10.0
8.0

20
30

40.0
60.0
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ตารางที 2 (ต่อ) จํานวนความถีและร้อยละของผูเ้ ช่าพักอาศัยในห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์
จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล

จํานวน (คน)

ร้อยละ

9
8
22
11

18.0
16.0
44.0
22.0

24
8
12
6

48.0
16.0
24.0
12.0

0
2
19
14
15

0.0
4.0
38.0
28.0
30.0

รายได้รวมต่อเดือน
(ยังไม่หกั ค่าใช้ จ่าย)
ไม่เกิน 7,500 บาท
7,500 – 10,000 บาท
10,001 – 12,500 บาท
12,500 บาท ขึน5 ไป
เงิ นออมโดยประมาณต่อเดือน
ไม่เกิน 1,000 บาท
1,000 – 2,000 บาท
2,001 – 3,000 บาท
3,000 บาท ขึน5 ไป
รู้จ กั ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด
สมใจ อพาร์ทเม้นท์ จาก
ป้ายโฆษณา
ใบปลิวหรือแผ่นพับแนะนํ า
เพือน/ ญาติแนะนํ า
ทํางานใกล้อพาร์ทเม้นท์
นังรถผ่าน

จากตารางที 2 พบว่า จากผูเ้ ช่าพักอาศัยในห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ ทีตอบ
แบบสอบถามทัง5 หมด จํานวน 50 คน ประกอบด้วย เพศชาย จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.0
และเพศหญิงจํานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.0
ด้า นช่ ว งอายุ พบว่ าผู้เ ช่ าพักอาศัยใน ห้ างหุ้นส่ว นจํา กัด สมใจ อพาร์ท เม้นท์ มีอ ายุ
มากกว่า 35 ปี ข5นึ ไป มากทีสุด จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.0 รองลงมาคือ อายุระหว่าง
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25 – 30 ปี จํานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.0 และน้อยทีสุดคือ ช่วงอายุ ไม่เกิน 25 ปี จํานวน
6 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.0
ด้านระดับการศึกษา พบว่าผู้เช่าพักอาศัยใน ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ มี
ระดับการศึกษาชัน5 มัธยมศึกษาปี ท ี 6 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่ามากทีสุด
จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.0 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาตํากว่ามัธยมศึกษาปี ท ี 6 จํานวน
17 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.0 และน้อยทีสุดคือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 4 คน คิดป็ นร้อยละ 8.0
ด้านสถานภาพ พบว่าผูเ้ ช่าพักอาศัยใน ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ ส่วนใหญ่ม ี
สถานภาพสมรส หรือเคยสมรสมาก่อน (แยกกันอยู่ หย่าร้า งหรือหม้า ย) จํานวน 30 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 60.0 และมีสถานภาพโสด จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.0
ด้านรายได้ พบว่าผู้เช่าพักอาศัยใน ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ มีรายได้รวม
ต่อ เดือน (ก่อนหักค่าใช้จา่ ย) ในช่ วง 10,001 – 12,500 บาทมากทีสุด จํานวน 22 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 44.0 รองลงมาคือ รายได้มากกว่า 12,500 บาท ขึ5น ไป จํานวน 11 คน คิด เป็ นร้อ ยละ
22.0 และน้อยทีสุดคือ รายได้ในช่วง 7,500 – 10,000 บาท จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.0
ด้านเงินออม พบว่าผูเ้ ช่าพักอาศัยใน ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ มีเงิน ออม
โดยประมาณต่อเดือนในช่ วงไม่เกิน 1,000 บาทมากทีสุด จํานวน 24 คน คิด เป็ นร้อยละ 48.0
รองลงมาคือ 2,001 – 3,000 บาท จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.0 และน้อยทีสุดคือ 3,000 บาท
ขึน5 ไป จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.0
ด้านการรูจ้ กั อพาร์ทเม้นท์ พบว่าผูเ้ ช่าพักอาศัยใน ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์
รูจ้ กั อพาร์ทเม้นท์จากเพือนหรือญาติแนะนํ ามากทีสุด จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.0 รองลงมา
คือ รูจ้ กั อพาร์ทเม้นท์จากการนั งรถผ่าน จํานวน 15 คน คิดเป็ น ร้อยละ 30.0 และน้ อ ยทีสุด คือ
ไม่มผี ู้เช่ารูจ้ กั อพาร์ทเม้นท์จากป้ายโฆษณา
1.2 การศึกษาข้อมูลทัวไปของผู้เช่าพักอาศัยในอพาร์ทเม้นท์อนื
ผลการศึ ก ษาป จั จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ เ ช่ า พัก อาศั ย ในอพาร์ ท เม้ น ท์ อื น
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้รวมต่อเดือน และเงินออมเฉลียต่อเดือน
แสดงรายละเอียด ดังตารางที 3
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ตารางที 3 จํา นวนความถีและร้อ ยละของผู ้เ ช่ าพัก อาศัย ในอพาร์ท เม้น ท์อ ืน จํา แนกตาม
ข้อ มูลส่ ว นบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ไม่เกิน 25 ปี
25 – 30 ปี
31 – 35 ปี
35 ปี ขึ5นไป
ระดับการศึกษา
ตํากว่า ม.6
ม.6/ ปวช./ เทียบเท่า
อนุ ปริญญา/ ปวส./ เทียบเท่า
ปริญญาตรี
สถานภาพ
โสด
สมรส/ แยกกันอยู่/ หย่าร้าง/ หม้าย
รายได้รวมต่อเดือน
(ยังไม่หกั ค่าใช้ จ่าย)
ไม่เกิน 7,500 บาท
7,500 – 10,000 บาท
10,001 – 12,500 บาท
12,500 บาท ขึน5 ไป

จํานวน (คน)

ร้อยละ

83
117

41.5
58.5

78
34
37
51

39.0
17.0
18.5
25.5

43
73
44
40

21.5
36.5
22.0
20.0

120
80

60.0
40.0

43
51
43
63

21.5
25.5
21.5
31.5
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ตารางที 3 (ต่อ) จํานวนความถีและร้อยละของผู้เช่ าพักอาศัย ในอพาร์ทเม้นท์อนื จําแนกตาม
ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เงิ นออมโดยประมาณต่อเดือน
ไม่เกิน 1,000 บาท
1,000 – 2,000 บาท
2,001 – 3,000 บาท
3,000 บาท ขึน5 ไป

จํานวน (คน)

ร้อยละ

68
57
26
49

34.0
28.5
13.0
24.5

จากตารางที 3 พบว่า จากผูเ้ ช่าพักอาศัยในอพาร์ทเม้นท์อืน ทีตอบแบบสอบถามทัง5 หมด
จํานวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.5 และเพศชาย จํานวน
83 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.5
ด้า นช่ วงอายุ พบว่าผู้เ ช่าพัก อาศัย ในอพาร์ทเม้น ท์อ ืน มีอ ายุไม่เกิน 25 ปี มากทีสุด
จํานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.0 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 35 ปี ขึ5นไป จํานวน 51 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 25.5 และน้อยทีสุดคือ ช่วงอายุ 25 – 30 ปี จํานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.0
ด้ า นระดั บการศึ ก ษา พบว่ าผู้ เ ช่ า พักอาศั ย ในอพาร์ ท เม้ น ท์ อ ื น มี ร ะดั บ การศึก ษา
ชัน5 มัธยมศึกษาปี ท ี 6 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ เทีย บเท่ามากทีสุด จํานวน 73 คน
คิดเป็ นร้อยละ 36.5 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาชัน5 อนุ ปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน5 สูงหรือเทียบเท่าจํานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.0 และน้อยทีสุดคือ ระดับปริญญาตรี จํานวน
40 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.0
ด้า นสถานภาพ พบว่าผู้เช่ าพัก อาศัย ในอพาร์ทเม้น ท์อ ืน ส่วนใหญ่ มสี ถานภาพโสด
จํานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.0 และมีสถานภาพสมรส หรือเคยสมรสมาก่อน (แยกกัน อยู่
หย่าร้างหรือหม้าย) จํานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.0
ด้านรายได้ พบว่ าผู้ เช่ าพักอาศัยในอพาร์ทเม้น ท์อ ืน มีร ายได้รวมต่ อ เดือน (ก่ อ นหัก
ค่าใช้จา่ ย) ในช่วง 12,500 บาท ขึ5น ไปมากทีสุด จํานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.5 รองลงมาคือ
รายได้ในช่วง 7,500 – 10,000 บาท จํานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.5 และน้ อยทีสุดคือ รายได้
ในช่วงไม่เกิน 7,500 บาท และ 10,001 – 12,500 บาท ในแต่ ละช่วงมีจาํ นวน 43 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 21.5
ด้านเงินออม พบว่าผูเ้ ช่าพักอาศัยในอพาร์ทเม้นท์อนื มีเงินออมโดยประมาณต่อเดือนในช่ วง
ไม่เกิน 1,000 บาทมากทีสุด จํานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.0 รองลงมาคือ 1,000 – 2,000 บาท
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จํานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.5 และน้ อยทีสุดคือ 2,001 – 3,000 บาท จํานวน 26 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 13.0
2. การศึกษาปจั จัยด้านพฤติกรรมด้านการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์
2.1 การศึกษาป จั จัย ด้ า นพฤติกรรมด้า นการเลือ กเช่ า ของผู้ เช่ าพัก อาศัย ใน
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปจั จัยด้านพฤติกรรมด้านการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของ
ผู้เ ช่า พักอาศัย ในห้างหุ้นส่ วนจํากัด สมใจ อพาร์ท เม้นท์ ประกอบด้วย จํา นวนผู้ พกั อาศัย ใน
ห้องพัก ระยะเวลาในการเช่าอพาร์ทเม้นท์ ลักษณะของห้องพักทีสนใจ แนวโน้มทีจะย้ายไปทีอืน
ภายใน 3 – 6 เดือน แสดงรายละเอียด ดังตารางที 4
ตารางที 4 จํานวนความถีและร้อยละของผูเ้ ช่าพักอาศัยใน ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์
จําแนกตามพฤติกรรมด้านการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์
พฤติ กรรมด้านการเลือกเช่า
อพาร์ทเม้นท์
จํานวนผูพ้ กั อาศัยในห้องพัก
พัก 1 คน
พัก 2 คน
พัก 3 คน
พักมากกว่า 3 คน
ระยะเวลาเช่าพักอาศัยจนถึง
ปัจจุบนั
ไม่เกิน 6 เดือน
6 เดือน – 1 ปี
1 ปี – 2 ปี
2 ปี ขึน5 ไป
ประเภทของห้ อง
มีระเบียง
ไม่มรี ะเบียง

จํานวน (คน)

ร้อยละ

6
34
9
1

12.0
68.0
18.0
2.0

6
12
20
12

12.0
24.0
40.0
24.0

44
6

88.0
12.0
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ตารางที 4 (ต่ อ) จํา นวนความถีและร้อยละของผู ้เ ช่ าพักอาศัย ในห้า งหุ ้น ส่วนจํา กัด สมใจ
อพาร์ทเม้นท์ จําแนกตามพฤติกรรมด้านการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์
พฤติ กรรมด้านการเลือกเช่า
อพาร์ทเม้นท์

จํานวน (คน)

ร้อยละ

13
37

26.0
74.0

แนวโน้ มที จะย้ายที พกั
ภายใน 3 – 6 เดือน
มี
ไม่ม ี

จากตารางที 4 พบว่า ผูเ้ ช่าพักอาศัยใน ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ ส่วนใหญ่
เช่าพักอาศัยห้องละ 2 คน จํานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.0 รองลงมาคือ เช่าพักอาศัยห้องละ
3 คน จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 18 และน้ อ ยทีสุดคือ เช่าพักอาศัย ห้องละ มากกว่า 3 คน
จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.0
ด้านระยะเวลาเช่าพัก ผูเ้ ช่าพักอาศัยใน ห้างหุ้น ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ท เม้นท์ เช่าพัก
อาศัยทีอพาร์ทเม้น ท์ จนถึงปจั จุบนั เป็ นระยะเวลา 1 – 2 ปี มากทีสุด จํา นวน 20 คน คิด เป็ น
ร้อยละ 40.0 รองลงมาคือ ระยะเวลา 6 เดือ น – 1 ปี และ 2 ปี ขึ5น ไป จํานวน 12 คน คิด เป็ น
ร้อยละ 24.0 และน้อยทีสุดคือ ระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.0
ด้านประเภทของห้อง ผูเ้ ช่าพักอาศัยใน ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ ส่วนใหญ่
สนใจเช่ า พัก ห้อ งทีมีระเบีย ง จํา นวน 44 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 88.0 และมีผู้เช่ าพัก อาศัย ใน
ห้างหุ้น ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์บางส่วนสนใจเช่าพักห้องทีไม่มรี ะเบีย ง จํา นวน 6 คน
คิดเป็ นร้อยละ 12.0
แนวโน้มทีจะย้ายทีพักไปทีอืน ผู้เช่าพักอาศัยใน ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์
ส่วนใหญ่ไม่มแี นวโน้ มทีจะย้ายทีพักไปทีอืนภายใน 3 – 6 เดือน จํานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ
74.0 และมีผูเ้ ช่าพักอาศัยใน ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์บางส่วนมีแนวโน้ มทีจะย้าย
ทีพักไปทีอืนภายใน 3 – 6 เดือน จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.0
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2.2 การศึกษาป จั จัย ด้านพฤติก รรมด้า นการเลือ กเช่ า ของผู ้เ ช่ าพัก อาศัย ใน
อพาร์ท เม้นท์อนื
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปจั จัยด้านพฤติกรรมด้านการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของ
ผู้เช่ าพักอาศัย ใน อพาร์ท เม้นท์อืน ประกอบด้ วย จํา นวนผู้พ กั อาศัย ในห้อ งพัก ระยะเวลาใน
การเช่าอพาร์ทเม้นท์ ลักษณะของห้องพักทีสนใจ แนวโน้มทีจะย้ายไปทีอืนภายใน 3 – 6 เดือน
แสดงรายละเอียด ดังตารางที 5
ตารางที 5 จํ า นวนความถีและร้ อ ยละของผู้ เ ช่ า พัก อาศัย ในอพาร์ท เม้ น ท์อ ืน จํา แนกตาม
พฤติกรรมด้านการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์
พฤติ กรรมด้านการเลือกเช่า
อพาร์ทเม้นท์
จํานวนผูพ้ กั อาศัยในห้องพัก
พัก 1 คน
พัก 2 คน
พัก 3 คน
พักมากกว่า 3 คน
ระยะเวลาเช่าพักอาศัยจนถึง
ปัจจุบนั
ไม่เกิน 6 เดือน
6 เดือน – 1 ปี
1 ปี – 2 ปี
2 ปี ขึ5นไป
ประเภทของห้ อง
มีระเบียง
ไม่มรี ะเบียง

จํานวน (คน)

ร้อยละ

65
91
20
24

32.5
45.5
10.0
12.0

21
53
59
67

10.5
26.5
29.5
33.5

178
22

89.0
11.0
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ตารางที 5 (ต่อ) จํานวนความถีและร้อยละของผู้เช่ าพักอาศัย ในอพาร์ทเม้นท์อนื จําแนกตาม
พฤติกรรมด้านการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์
พฤติ กรรมด้านการเลือกเช่า
อพาร์ทเม้นท์

จํานวน (คน)

ร้อยละ

153
47

76.5
23.5

แนวโน้ มที จะย้ายที พกั
ภายใน 3 – 6 เดือน
มี
ไม่ม ี

จากตารางที 5 พบว่า ผู้เช่าพักอาศัย ในอพาร์ท เม้น ท์อ ืน เช่า พักอาศัย ห้อ งละ 2 คน
มากทีสุด จํานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.5 รองลงมาคือ เช่าพักอาศัยอยู่คนเดียว จํานวน 65 คน
คิดเป็ นร้อยละ 32.5 และน้อยทีสุดคือ เช่าพักอาศัยห้องละ 3 คน จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.0
ด้านระยะเวลาเช่าพัก ผูเ้ ช่าพักอาศัยอพาร์ทเม้นท์อนื เช่าพักอาศัยทีอพาร์ทเม้นท์จนถึง
ปจั จุบนั เป็ นระยะเวลามากกว่า 2 ปี มากทีสุด จํานวน 67 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 33.5 รองลงมาคือ
ระยะเวลา 1 – 2 ปี จํานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.5 และน้อยทีสุดคือ ระยะเวลาน้ อยกว่า
6 เดือน จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.5
ด้า นลักษณะของห้อ ง ผู้เช่ าพักอาศัย ในอพาร์ท เม้น ท์อืน ส่ว นใหญ่ส นใจเช่ า พักห้อ ง
ทีมีระเบียง จํานวน 178 คน คิดเป็ นร้อยละ 89.0 และมีผู้เช่ าพัก อาศัยอพาร์ทเม้น ท์อ นบางส่
ื
วน
สนใจเช่าพักห้องทีไม่มรี ะเบียง จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.0
แนวโน้มทีจะย้ายทีพักไปทีอืน ผู้เช่าพักอาศัย ในอพาร์ทเม้น ท์อนื ส่วนใหญ่มแี นวโน้ ม
ทีจะย้ายทีพักไปทีอืนภายใน 3 – 6 เดือน จํานวน 153 คน คิด เป็ นร้อยละ 76.5 และมีผู้เช่ าพัก
อาศัยในอพาร์ทเม้นท์อนบางส่
ื
วนไม่มแี นวโน้มทีจะย้ายทีพักไปทีอืนภายใน 3 – 6 เดือน จํานวน
47 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.5
3. การศึกษาปจั จัยด้านส่วนผสมทางการตลาดของการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปจั จัยด้านพฤติกรรมด้านการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผู้เช่า
พักอาศัย ในอพาร์ทเม้น ท์ บริเวณตํา บลเทพารักษ์ จังหวัด สมุท รปราการ ประกอบด้ว ย ด้า น
ผลิตภัณฑ์ (ด้านรูปแบบอาคารและห้องพัก) ด้านราคา (ด้านรายจ่ายเกียวกับการเช่าห้องพัก)
ด้านช่องทางการจัด จํา หน่ าย (ด้านทํา เลทีตัง5 ) ด้า นการส่งเสริมการตลาด ด้า นการสร้างและ
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นํ า เสนอลัก ษณะทางกายภาพ ด้า นบุค คล ( ด้า นบุค ลากรทีให้บ ริก าร ) ด้า นกระบวนการ
(ด้านการให้บริการ) แสดงรายละเอียดในตารางที 6
ตารางที 6 จํานวนความถีและร้อยละของผู้เช่ าพักอาศัยในอพาร์ทเม้นท์ บริเวณตํ าบลเทพารักษ์
จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามปจั จัยด้านส่วนผสมทางการตลาดของการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์
ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด
ของการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์

จํานวน (คน)

ร้อยละ

52
71
113
6
4
4

20.8
28.4
45.2
2.4
1.6
1.6

186
18
19
6
10
11

74.4
7.2
7.6
2.4
4.0
4.4

ด้านผลิ ตภัณฑ์

(ด้านรูปแบบอาคารและห้องพัก)
ความสวยงามของอาคาร
ขนาดของห้องพัก
ความสะอาดและการถ่ายเทอากาศ
ขนาดห้องนํ5 าและสุขภัณฑ์ทมีี คณ
ุ ภาพ
วัสดุทใช้
ี ในห้องพัก
เฟอร์นิเจอร์ในห้องพัก
ด้านราคา

(ด้านรายจ่ายเกียวกับการเช่าห้องพัก)
ค่าเช่าห้องพัก
ค่าประกันห้องพัก
ค่าบริการไฟฟ้าและค่านํ5 าประปา
ค่าใช้จา่ ยส่วนกลาง
กําหนดระยะเวลาทีต้องชําระเงิน
ระยะเวลาทีอยู่อย่างน้อยตามสัญญาเช่า
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ตารางที 6 (ต่ อ) จํานวนความถีและร้อยละของผู้เช่ าพักอาศัยในอพาร์ท เม้นท์ บริเวณตํ าบล
เทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามปจั จัยด้านส่วนผสมทางการตลาดของการเลือกเช่ า
อพาร์ทเม้นท์
ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด
ของการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์

จํานวน (คน)

ร้อยละ

147
21
52
22
5
3

58.8
8.4
20.8
8.8
2.0
1.2

90
45
89
11

36.0
18.0
35.6
4.4

15

6.0

50
59
111
12

20.0
23.6
44.4
4.8

18

7.2

ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย

(ด้านทําเลที ตงั = )
ใกล้ททํี างาน/ สถานศึกษา
ใกล้แหล่งอุปโภค-บริโภค
ความสะดวกในการเดินทาง
ความปลอดภัยในการเดินทาง
ห่างไกลจากสิงรบกวน
ความสะดวกในการจอดรถ
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ส่วนลดเงินสดเมือชําระตามกําหนด
ไม่มกี ารคิดค่าบริการอืนเมือยกเลิกสัญญา
มีเคเบิล5 ทีวใี นห้องพัก
จัดเลีย5 งสังสรรค์ในเทศกาลต่างๆ
มีการประชาสัมพันธ์โดยติดป้ายประกาศ
และแจกใบปลิว
ด้ า นการสร้ า งและนํา เสนอลัก ษณะ
ทางกายภาพ
ป้ายชือชัดเจน สังเกตง่าย
มีสถานทีทิง5 ขยะเป็ นสัดส่วน
ความสะอาด สวยงามภายในอาคาร
ความสะอาด สวยงามภายนอกอาคาร
ชือเสียงและภาพลักษณ์ของอพาร์ทเม้นท์
มีความน่ าเชือถือ
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ตารางที 6 (ต่ อ) จํานวนความถีและร้อยละของผู้เช่ าพักอาศัยในอพาร์ท เม้นท์ บริเวณตํ าบล
เทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามปจั จัยด้านส่วนผสมทางการตลาดของการเลือกเช่ า
อพาร์ทเม้นท์
ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด
ของการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์
ด้านบุคคล (ด้านบุคลากรที ให้บริ การ)
พนักงานมีมนุ ษยสัมพันธ์ทดีี
พนักงานแต่งกายสะอาด สุภาพ
พนักงานดูแลลูกค้าเท่าเทียมกัน
พนักงานสามารถแก้ปญั หาเฉพาะหน้ าได้
พนักงานสามารถให้ข้อมูลเกียวกับ
การเข้าพักได้อย่างดี
ด้านกระบวนการ (ด้านการให้บริการ)
ความรวดเร็วในการให้ขอ้ มูล
รับฟงั ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
มีระเบียบและข้อปฏิบตั ชิ ดั เจน
ความถูกต้องในการคํานวณค่า
สาธารณูปโภค
ความพร้อมในการแก้ปญั หาเฉพาะหน้ า

จํานวน (คน)

ร้อยละ

142
17
41
32
18

56.8
6.8
16.4
12.8
7.2

76
67
56

30.4
26.8
22.4

33

13.2

18

7.2

จากตารางที 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 250 คน ซึงเป็ นผู้เ ช่ าพักอาศัยใน
อพาร์ท เม้น ท์ บริเ วณตํ า บลเทพารักษ์ จังหวัด สมุท รปราการ ให้ความสําคัญ กับป จั จัย ด้า น
ส่วนผสมทางการตลาดของการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ (ด้านรูปแบบอาคารและห้องพัก) ผู้ต อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับ
เรืองความสะอาดและการถ่ายเทอากาศมากทีสุด จํานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.2 รองลงมา
คือ เรืองขนาดของห้องพัก จํานวน 71 คน คิดเป็ น ร้อยละ 28.4 และให้ความสํา คัญน้ อยทีสุด
กับเรืองวัสดุทใช้
ี ในห้องพักและเฟอร์นิเจอร์ในห้องพัก จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.6
ด้า นราคา (ด้ านรายจ่ายเกี ยวกับการเช่ าห้อ งพัก) ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ ให้
ความสําคัญกับเรืองค่าเช่าห้องพักมากทีสุด จํา นวน 186 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 74.4 รองลงมาคือ
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เรืองค่าบริการไฟฟ้าและค่านํ5 าประปา จํานวน 19 คน คิด เป็ นร้อ ยละ 7.6 และให้ความสําคัญ
น้อยทีสุดกับเรืองค่าใช้จา่ ยส่วนกลาง จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.4
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย (ด้านทําเลทีตัง5 ) ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ
กับเรืองทําเลทีตัง5 ทีใกล้ททํี างาน หรือสถานศึกษามากทีสุด จํานวน 147 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.8
รองลงมาคือ เรืองความสะดวกในการเดินทาง จํานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.8 และให้
ความสําคัญน้อยทีสุดกับเรืองความสะดวกในการจอดรถ จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.2
ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับเรืองส่วนลดเงิน สด
เมือชําระตามกําหนด จํานวน 90 คน คิด เป็ นร้อ ยละ 36.0 รองลงมาคือ เรืองการมีเคเบิล5 ทีวใี น
ห้องพัก จํานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.6 และให้ความสําคัญน้ อ ยทีสุดกับเรืองการจัดเลี5ยง
สังสรรค์ในเทศกาลต่างๆ จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.4
ด้านการสร้างและนํ าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับ
เรืองความสะอาด สวยงามภายในอาคาร จํานวน 111 คน คิด เป็ นร้อยละ 44.4 รองลงมาคือ
เรืองมีส ถานทีทิ5งขยะเป็ น สัด ส่วน จํา นวน 59 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 23.6 และให้ความสําคัญ
น้อยทีสุดกับเรืองความสะอาด สวยงามภายนอกอาคาร จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.8
ด้านบุคคล (ด้านบุคลากรทีให้บริการ) ผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ
เรืองความมีมนุษยสัมพันธ์ทดีี ของพนักงาน จํานวน 142 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 56.8 รองลงมาคือ
การดูแลลูกค้าเท่าเทียมกันของพนักงาน จํานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.4 และให้ความสําคัญ
น้ อยทีสุดกับเรืองการแต่งกายทีสะอาดและความสุภาพของพนักงาน จํานวน 17 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 6.8
ด้านกระบวนการ (ด้านการให้บริการ) ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับเรืองความ
รวดเร็วในการให้ข้อมูล จํานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.4 รองลงมาคือ การรับฟงั ข้อร้องเรียน
และข้อเสนอแนะ จํานวน 67 คน คิดเป็ น ร้อยละ 26.8 และให้ค วามสําคัญน้ อยทีสุดกับเรือง
ความพร้อมในการแก้ปญั หาเฉพาะหน้า จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.2
4. ข้อมูลความประทับใจและข้อ เสนอแนะทีต้ องการให้ มกี ารปรับปรุง หรือ เพิมเติม
บริการด้านต่างๆ ในการเลือกเช่าอพาร์ทเมนท์
4.1 จากการศึกษาพบว่าผูเ้ ช่าพักอาศัยในห้างหุ้น ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์
มีความประทับใจและความคิดเห็นในการปรับปรุงการให้บริการเช่าอพาร์ทเมนท์ ดังนี5
4.1.1 ความประทับใจของผู้เช่ าในการเช่าพัก ในห้างหุ้น ส่ว นจํากัด สมใจ
อพาร์ทเม้นท์
ก) ตัง5 อยู่ ในแหล่งชุมชนใกล้ต่อสิงอํานวยความสะดวก เช่น ตลาดสด
ธนาคาร โรงพยาบาล ร้านอาหาร ร้านสะดวกซือ5 เป็ นต้น
ข) ภายในอาคารโปร่ง มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
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ค) พนั กงานมีม นุ ษ ย์ ส ัมพัน ธ์ ดี มีค วามเป็ น กั น เองต่ อ ผู้ เช่ า และ
สามารถเรียกบริการเพือซ่อมแซม ดูแล และแก้ไขอุปกรณ์ทชํี ารุดต่างๆ ได้ตลอดเวลา
4.1.2 ความคิดเห็นในการปรับปรุงการให้บริการเช่าของห้างหุ้นส่วนจํากัด
สมใจ อพาร์ทเม้นท์
ก) ให้บริการตู้เติมเงินโทรศัพท์มอื ถือ และตู้กดนํ5 าหยอดเหรีย ญ
เพิมเติม
ข) คุณภาพการรักษาความปลอดภัยยังไม่ดเี ท่า ทีควร )ควรติดตัง5
กล้องวงจรปิ ด และนํ าระบบคียก์ าร์ดมาใช้ในการผ่านเข้า-ออกอาคาร(
ค) ปรับปรุ งทัศนวิสยั ในห้องพักและอาคาร (ความสะอาดในบริเวณ
ระเบียง ปูกระเบือ5 งหน้ าห้องนํ5 า เปลียนบานเกล็ด ปรับปรุงระบบท่อนํ5าทิง5 )
ง) สร้างทีจอดรถเพิมเติม
4.2 จากการศึกษาพบว่าผูเ้ ช่าพักอาศัยในอพาร์ท เม้นท์อืน มีความประทับใจและ
ความคิดเห็นในการปรับปรุงการให้บริการเช่าอพาร์ทเมนท์ ดังนี5
4.2.1 ความประทับใจของผูเ้ ช่าในการเช่าพักในอพาร์ทเม้นท์อ นื
ก) อาคารดูใหม่ สะอาด น่ าอยู่อาศัย
ข) ระบบรั กษาความปลอดภัย ทีมีคุ ณภาพ (พนั กงานรักษาความ
ปลอดภัยดูแล 24 ชัวโมง กล้องวรจรปิ ด และสัญญาณเตือนภัย)
ค) มีทจอดรถยนต์
ี
เพียงพอต่อผูเ้ ช่าห้อง
4.2.2 ความคิดเห็นในการปรับปรุงการให้บริการเช่าของอพาร์ทเม้นท์อนื
ก) ให้ บ ริก ารตู้ เ ติม เงิน โทรศั พท์ม ือ ถื อ ตู้ โ ทรศัพ ท์ ส าธารณะ ตู้
ซักผ้าหยอดเหรียญขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ตู้กดนํ5 าหยอดเหรียญ ตู้กดเงินสดอัตโนมัต ิ
ข) ให้บริการร้านอาหาร ร้านขายของชําทีมีคณ
ุ ภาพ และร้านให้บริการ
อินเทอร์เน็ตใต้อาคาร
ค) ลดราคาค่าเช่า ค่านํ5 าประปา และค่าไฟฟ้า
ง) ความสะดวกในการเดินทาง (เส้นทางทีใช้เดินทาง)
จากการวิเคราะห์ และการรวบรวมสรุ ปผลการสอบถามของผู้เช่ าอพาร์ทเม้นท์ สามารถ
นํ าข้อมูลปฐมภูมทิ ได้
ี จากแบบสอบถาม ข้อมูลทุตยิ ภูม ิ รวมถึงแนวคิด และทฤษฎีต่างๆทีเกียวข้องมา
กําหนดลักษณะการศึกษา วิเคราะห์ และนํ ามาประมวลผลตามกระบวนการจัดการทางกลยุทธ์ได้ ดังนี5
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Analysis)
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Analysis)
3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก (SWOT Analysis)
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การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Analysis)
1. สภาพแวดล้อมทัวไป (General Environment)
1.1 สภาพแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment – P)
1.1.1 สถานการณ์ทางการเมือง
สถานการณ์ทางการเมืองยังไม่มคี วามมันคงมากนัก ยังมีความขัดแย้ง
ทางการเมืองอยู่ ซึงพิจารณาได้จาก การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล การประท้วงและการชุมนุ ม
ของกลุม่ องค์กรต่างๆ ซึงเป็ นปจั จัยเสียงต่อการบริหารประเทศของรัฐบาล โดยเฉพาะความเชือมัน
ในการลงทุนจากผู้ลงทุ นทัง5 ภายในประเทศ และจากต่างประเทศ ซึงเป็ นอุ ปสรรคทีสําคัญต่ อการ
พัฒ นาในด้ า นต่ า งๆ เช่ น การชะลอการตัด สินใจเข้ า มาลงทุ นในประเทศ การขยายตัว ของ
อุตสาหกรรม เป็ นต้น ซึงในภาวะดังกล่าวนี5อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอพาร์ทเม้นท์ได้
1.1.2 ข้อบังคับด้านกฎหมาย
ข้อ บัง คับ ด้า นกฎหมายทีสํ าคัญเกียวข้อ งกั บธุ ร กิจห้อ งเช่า ได้ แ ก่
พระราชบัญญัต ิการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็ นกฎหมายใช้สําหรับ ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารให้มมี าตรฐานเพือเน้นความปลอดภัยสําหรับผูอ้ ยู่อาศัยภายในอาคารเป็ นหลัก นอกจากนี5
มีกฎหมายผังเมืองควบคุมอาคาร ซึงเป็ นกฎหมายของแต่ละท้องถิน โดยเขตพืน5 ทีสมุทรปราการ
มีบางส่วนเป็ นทีดินประเภทอนุ รกั ษ์ชนบทและเกษตรกรรม ซึงมีการกําหนดห้ามใช้ทดิี นบริเวณ
ดังกล่าวเพือการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ ห้องแถว ห้องชุด
หรือหอพัก ดังนัน5 หากมีโครงการสร้างอพาร์ทเม้นท์ใหม่ ผูป้ ระกอบการจําเป็ นจะต้องตรวจสอบ
ถึงข้อ กฎหมายผังเมือ งกับทางสํ านั กงานโยธาธิการและผังเมือ งจังหวัด สมุท รปราการก่ อ น
การเริมดําเนินการโครงการ ซึงอาจจะส่งผลกระทบต่อการเปิ ดดําเนินการโครงการได้
1.2 สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment – E)
1.2.1 ด้านเศรษฐกิจ
จากการศึกษาถึงรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ
ปี 2555 ของสํานักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า เศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการปี 2555 มี
แนวโน้มจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 8.01 โดยมีการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนเป็ นแรงขับ
เคลือนทีสําคัญ รวมทัง5 การขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน และภาคบริการ โดยพิจารณาหัวข้อ
ทีสําคัญได้ ดังนี5
ก) ด้านอุ ปทาน คาดว่าในปี 2555 เศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 3.42
จากทีขยายตัวร้อยละ 5.14 ในปี 2554 เป็ นผลมาจากการขยายตัวของภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวจากปี ก่อนร้อยละ 4.16 และ 1.28 ในขณะทีการเกษตรกรรม หดตัวจากปี ก่อนร้อยละ 0.35
โดยทีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมคาดว่าจะยังเพิมขึ5นอย่างต่ อเนือง จากโรงงานทีผลิต ชิ5นส่ว น
ยานยนต์สงทอ
ิ เครืองหนัง เครืองใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอาหารสําเร็จรูป โดยในปี 2555 มี
โรงงานรวมทัง5 หมดประมาณ 6,695 โรง เพิมขึน5 อีก 26 โรงเมือเทียบจากปี ก่อน
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แผนภูมิที 1 สถิตแิ สดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในปี 2549 - 2554
ทีมา: กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด (CFO) สํานักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ (2555: 6)
ข) ด้านอุปสงค์ คาดว่าในปี 2555 เศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 13.31
จากทีขยายตัวร้อยละ 15.26 ในปี 2554 เป็ นผลมาจากการลงทุนภาคเอกชน ทีรัฐบาลได้ให้ความ
เชือมันทางด้านเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการทําให้มคี วามต้องการลงทุนมากขึ5น ภาคการบริโภคทีมี
การขยายตัวตามนโยบายของภาครัฐทีสนับสนุ นการใช้จา่ ย เช่น มาตรการปรับเพิมค่าจ้างแรงงาน
ขัน5 ตําและเงินเดือนข้าราชการ และการใช้จ่ายภาครัฐทีขยายตัวเนืองจากรัฐบาลมีมาตรการให้เร่ง
เบิกจ่ายเพือกระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจากนี5คาดว่าในปี 2555 สถาบันการเงินในจังหวัดจะขยายสินเชือ
ได้เพิมขึ5นร้อยละ 16.40 ต่อปี โดยเป็ นสินเชือทีปล่ อยเพิมขึ5นจากทัง5 สถาบันการเงินของรัฐและ
เอกชน

แผนภูมิที 2 สถิตแิ สดงจํานวนสินเชือเพือการลงทุนในปี 2549 - 2554
ทีมา: กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด (CFO) สํานักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ (2555: 8)
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ค) ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ อทัวไปในปี 2555 ใน
จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ทประมาณร้
ี
อยละ 4.33 ต่อปี เกิดจากแรงกดดันของอัตราดอกเบีย5 การ
เพิมขึ5นของราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และราคานํ5 ามันปลีกในประเทศ

แผนภูมิที 3 สถิตแิ สดงอัตราเงินเฟ้อในปี 2549 - 2554
ทีมา: กลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด (CFO) สํานักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ (2555: 10)
1.2.2 แนวโน้มธุรกิจ
จากการศึกษา บทวิเ คราะห์ แนวโน้ มธุ ร กิจอพาร์ท เม้นท์ ปี 2554
ของศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย สามารถสรุปดังนี5
ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์เป็ นธุรกิจหนึงทีมีคนให้ความสนใจเข้ามาทําธุรกิจ
จํานวนมาก เนืองจากเป็ นธุรกิจทีสามารถสร้างรายได้ให้แก่ผูท้ ทํี าธุรกิจได้ทุกเดือน และมีสนิ ทรัพย์
ทีจะสามารถขายได้ในอนาคต การแข่งขันในตลาดอพาร์ทเม้นท์มกี ารแข่ งขันทีรุนแรงในทุกระดับ
โดยเฉพาะในทําเลทีมีความต้องการเช่าทีพักอาศัยทีสูง เช่น ทําเลทีใกล้สถานศึกษา สถานทีทํางาน
เขตชุมชนหนาแน่ น และนิคมอุตสาหกรรม เป็ นต้น ทัง5 จากผู้ประกอบการทีทําธุรกิจอพาร์ทเม้นท์
รายใหม่ทเกิ
ี ดขึ5นเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื อง และสินค้าทดแทนอืน เช่น โครงการคอนโดมิเนียมที
เกิด ขึ5นใหม่ๆ ทีมีราคาไม่ สูงนั กทํ าให้ผู้ทีเคยเช่ าหันมาซื5อแทนการเช่ าอยู่อาศัย รวมถึงการซื5อ
คอนโดเพือปล่อยเช่า เป็ นต้น ทําให้ผูป้ ระกอบการเดิมจําเป็ นต้องปรับตัวเพือรองรับการแข่งขันที
เกิดขึน5 อยู่ตลอดเวลา
สําหรับตลาดอพาร์ทเมนท์ จะแบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ตลาดอพาร์ทเม้นท์
ระดับบน ตลาดอพาร์ทเม้นท์ระดับกลาง และตลาดอพาร์ทเม้นท์ระดับล่าง ซึงแต่ละระดับมีโครงสร้าง
ทางธุรกิจทีต่างกัน ทัง5 ทําเลทีตัง5 กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย ราคา และตัวสินค้า ซึงสามารถสรุปได้ดังนี5
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ก) ตลาดอพาร์ทเม้นท์ระดับบน ทําเลอยู่ ในย่านธุ รกิจการค้าทีสําคัญ
โดยมีกลุม่ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นชาวต่างชาติ มีข นาดพืน5 ทีใช้สอยกว้างขวาง มีเฟอร์นิเจอร์และสิง
อํานวยความสะดวกครบครัน ราคาค่าเช่ าสูง ตัง5 แต่ 30,000 บาท ถึง 50,000 บาทขึ5นไป การ
แข่งขันสําหรับตลาดอพาร์ทเม้นท์ระดับนี5ค่อนข้างสูง จะมีการบริการเสริมทีแตกต่างจากอพาร์ท
เม้นท์ทวไป
ั เช่น บริการทําความสะอาด บริการรับซักรีด เป็ นต้น โดยสิ5นปี 2553 อพาร์ทเม้นท์
ระดับบนมีจาํ นวนประมาณ 20,200 แห่ง นั บว่าตลาดระดับนี5มกี ารแข่งขันทีรุนแรง อีกทัง5 ยังมี
การแข่งขันจากคอนโดมิเนียมทีเกิดขึ5นมากมายในย่านธุรกิจ ซึงผู้ซ5อื ส่วนหนึงซื5อ เพือปล่อยให้
เช่าเข้ามาแย่งกลุม่ ลูกค้าในตลาดอพาร์ทเมนท์ระดับบนสูงขึ5น
ข) ตลาดอพาร์ทเม้นท์ระดับกลาง ทํ าเลทีตัง5 อยู่ ใกล้ย่านธุรกิจ สถานที
ทํางาน เส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย กลุ่มลูกค้าจะเป็ นคนกลุ่มวัยทํางาน และนักศึกษาทีค่อนข้างมี
ฐานะห้องมีขนาดพื5นทีใช้สอยเล็กกว่ าอพาร์ทเม้นท์ระดับบน และมีส งอํ
ิ านวยความสะดวกทีเป็ น
พืน5 ฐาน เช่น เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง อินเทอร์เน็ต เคเบิล5 ทีว ี เป็ นต้น ราคาค่าเช่าประมาณ 5,000 บาท ถึง
30,000 บาท การแข่ งขันในระดับนี5มกี ารแข่ งขันค่อนข้างสูงในบางทํ าเลเท่านัน5 โดยเฉพาะ อพาร์
ทเมนท์ทอยู
ี ่ใกล้กบั โครงการคอนโดมิเนียมทีสร้างเสร็จใหม่ ทีกลุ่มลูกค้าบางรายจะหันไปเช่าห้องชุ ด
คอนโดมิเนียมแทน
ค) ตลาดอพาร์ ท เม้ น ท์ ร ะดั บ ล่ า ง ทํ า เลที ตั 5ง อยู่ ใ นแหล่ ง นิ ค ม
อุตสาหกรรม ย่านทีมีคนอยู่อาศัยหนาแน่น และสถานศึกษา ความต้องการเช่าอพาร์ทเม้นท์ระดับนี5
มีค่อนข้างสูง โดยมีการเคลือนย้ายของประชากรในทําเลดังกล่าวค่อนข้างสูง กลุ่มลูกค้าจะเป็ นคน
กลุ่ มวัย ทํางาน และนั กศึกษาทีมีรายได้ตํา หรือมีรายได้ปานกลาง แต่มคี ่าใช้ จา่ ยในครัวเรือน
ค่อนข้างสูง ห้องมีขนาดเล็กและมีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบางชิ5นหรือไม่มเี ฟอร์นิเจอร์ใดๆ โดยทัวไปมี
ระดับราคาตํ ากว่า 5,000 บาท การแข่ งขันของอพาร์ทเม้นท์ระดับนี5คอื ตลาดห้องเช่า ซึงจะเป็ น
อาคารพาณิชย์ท ีนํ ามาดัดแปลงเป็ นหอพักให้เช่ า แนวโน้ มตลาดอพาร์ทเม้นท์ในบางทําเลมีการ
แข่งขันค่อนข้างสูง
ในปจั จุบนั สถานการณ์ตลาดอพาร์ทเม้นท์มกี ารแข่งขันทีรุนแรง และใน
บางพืน5 ทีผู้ประกอบการอพาร์ทเม้นท์เริมเผชิญกับปญั หาในเรืองของจํานวนห้องเช่าทีมีมากกว่า
ความต้องการเช่า ซึงมีสาเหตุเกิดจากการเข้ามาของผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ทเม้นท์รายใหม่และ
สินค้าทดแทน ได้แก่ คอนโดมิเนียมทีเกิดใหม่จาํ นวนมาก ซึงทําให้เกิดการแย่งชิงกลุม่ ลูกค้า อีกทัง5
ยังมีสาเหตุมาจากการทีผูล้ งทุนประเมินสถานการณ์ของตลาดในทําเลนัน5 ในเชิงบวกมากเกินไป เช่น
จํา นวนประชากรต่ า งถิ นที ย้ า ยเข้ า และย้ ายออกที แตกต่ า งกั นในแต่ ล ะปี อาจทํ า ให้ บางปี
ผูป้ ระกอบการต้องเผชิญกับสถานการณ์ห ้องว่างได้ ทําให้ผู้ประกอบการจําเป็ นต้องปรับกลยุทธ์การ
แข่งขันในเรืองราคา การปรับลดต้นทุนการบริหารงานต่างๆ ลง หรือการเพิมค่าบริการในส่วนอืน
เพือทีจะรักษาระดับผลกําไรให้คงอยู่

45

1.3 สภาพแวดล้อมด้านสังคม (Sociological Environment – S)
จากการศึกษาลักษณะทางด้านสังคมของจังหวัดสมุทรปราการ จากสํามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 สํานักงานสถิต ิแห่ งชาติ พบว่า จังหวัดสมุทรปราการมีจํานวน
ประชากรประมาณ 1.83 ล้านคน และมีแนวโน้ มสูงขึ5นในอนาคต มีสภาพทางสังคมเป็ นย่าน
ชุมชนเมืองมีโ รงงานอุต สาหกรรมเป็ น จํานวนมาก มีการขยายตัว ทางด้ านธุ ร กิจต่างๆ เช่ น
โรงงาน ร้า นอาหาร รวมถึงสถานประกอบการอืนๆ ตลอดจนมีการเพิมขึ5น ของประชากรใน
ลักษณะของประชากรแฝงจํานวนมาก เพราะเป็ นเขตอุ ตสาหกรรม ประชาชนส่วนใหญ่นั บถือ
ศาสนาพุทธ มีประชาชนบางส่วนนับถือศาสนาอิสลามและคริสต์
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ข องกลุ่ มลูกค้าหลักของธุ ร กิจอพาร์ทเม้นท์คอื ผู้ใช้
แรงงานในเขตอุตสาหกรรมซึงแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ แรงงานไทย และแรงงานข้ามชาติ
สํา หรับแรงงานไทยในจังหวัด สมุท รปราการ ประกอบด้ วย ประชากรใน
จังหวัดสมุทรปราการ ประชากรในจังหวัดใกล้เคียง และประชากรในจังหวัดอืนทีย้ายถินฐานเข้า
มาเพือประกอบอาชีพเป็ นจํานวนมาก จากการศึกษาข้อ มูลสถิต ิ จาก สํานัก งานสถิตพิ ยากรณ์
สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ พบว่าจํานวนแรงงาน (อายุ 15 ปี ข5นึ ไป) มีจํานวนสูงขึ5นเรือยๆ โดยมี
สัด ส่วนเพศชายและเพศหญิงประมาณ ร้อยละ 51.2 และร้อยละ 48.8 ตามลําดับ นอกจากมี
ประชากรการย้ า ยถินฐานเข้า มาในจัง หวัด สมุ ท รปราการสู งกว่ า การย้ ายถินฐานออกจาก
สมุทรปราการ โดยมีอตั ราส่วนเท่ากับ 55.4 ต่อ 44.6
สําหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยจากบทความของอภิชาติ จํารัส ฤทธิรงค์
จรัม พร โห้ลํายอง และกัญญา อภิพรชัยสกุล (2554: 138-148) เรือง “ชีวติ ความเป็ นอยู่ของ
แรงงานข้ามชาติ ใน 11 จังหวัดสําคัญในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553” พบว่า แรงงานข้ามชาติใน
สมุทรปราการ มีทงั 5 แรงงานข้ามชาติทจดทะเบี
ี
ยนถูกต้องตามกฎหมาย และแรงงานข้ามชาติท ี
แฝงตัว มาผิด กฎหมาย ส่ว นใหญ่ เป็ น พม่าซึงสามารถพูด ภาษาไทยได้ โดยมีอ ายุ โดยเฉลีย
ประมาณ 28 ปี ซึงอยู่ในวัยชายฉกรรจ์ โดยกลุ่มอายุทมีี มากทีสุด คือ 20 – 24 ปี และรองลงมา
คือ 25 – 29 ปี โดยมีระยะเวลาเฉลียทีอยู่ในประเทศไทย ประมาณ 3 – 4 ปี ซึงเข้ามาเพือ
ต้องการมีรายได้ทสูี งขึ5น หรือมีญาติทอาศั
ี ยอยู่ในประเทศไทย ย่ อมเอื5ออํานวยให้มกี ารย้ายถิน
ของแรงงานเข้ามาทํางานได้สะดวกยิงขึ5นในสมุทรปราการมีแรงงานข้ามชาติเกือ บร้อ ยละ 60
ทํางานเป็ นลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมในส่วนของแรงงานไร้ฝี มอื ในภาคการผลิตต่างๆ ที
แรงงานไทยส่วนใหญ่ไม่อยากทํ าหรือ ทีเรีย กว่า งานประเภท 3D สกปรก (Dirty) อัน ตราย
(Dangerous) และยากลํา บาก (Difficult) ซึงถือเป็ นสัดส่ว นทีสูงมาก โดยแรงงานเหล่านี5 ม ี
การศึกษาอยู่ในระดับทีค่อนข้างตํา
1.4 สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีและสิงแวดล้อม (Technology Environment – T)
ในป จั จุบัน ความก้า วหน้ า ของเทคโนโลยีส ารสนเทศมีการพัฒ นาไปอย่ า ง
รวดเร็ว ซึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านของแต่ละองค์กรมากขึ5น องค์ก รต่างๆในฐานะทีเป็ น
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ระบบย่อยภายในระบบสังคม มีความจําเป็ นต้องปรับตัวเพือความอยู่รอดและการเจริญเติบโตใน
อนาคต สําหรับธุรกิจอพาร์ทเม้นท์เองก็มกี ารนํ าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ภายในองค์กร เพือให้การ
ทํางานคล่องตัวและมีประสิทธิภ าพมากขึ5น เช่น เทคโนโลยีบตั รสมาร์ทการ์ด หรือ คีย์การ์ด
(Keycard) เทคโนโลยีการใช้ คลืนวิทยุในการส่งสัญญาณ หรือ RFID card ซึงใช้คลืนวิทยุในการ
ส่งสัญญาณ หรือ การตรวจสอบเอกลักษณ์ของบุคคลด้วยลายนิ5วมือ (Fingerprint) นํ ามาใช้แ ทน
ระบบกลอนประตูของอพาร์ทเม้นท์ ซึงสามารถช่วยในการปรับประสิทธิภาพในการรักษาความ
ปลอดภัยของอพาร์ทเม้น ท์ให้สูงขึ5น เป็ น ต้น นอกจากนี5 อพาร์ท เม้นท์ยังสามารถนํ าชุ ดคําสัง
ประยุกต์ (Application software) มาใช้ในการบริหารจัดการเก็บข้อมูลรายได้แ ละรายจ่ายต่างๆ
แทนการเขีย นในกระดาษ เพือปรับปรุ งกระบวนการในการดําเนิน งานของอพาร์ท เม้น ท์ให้ม ี
ประสิทธิภาพการทํางานในการบริหารให้สงู ขึน5 อีกทัง5 ช่วยลดค่าใช้จา่ ยในเรืองของวัสดุสน5ิ เปลือง
ต่างๆ แต่ยงั คงรักษา หรือเพิมคุณภาพในการเก็บรักษาข้อมูลและป้องกันการสูญหายของข้อ มูล
ได้อกี ด้วย
2. สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม (Industry Environment)
2.1 สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม (Rivalry among Competing Firms)
สําหรับธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ในตําบลเทพารักษ์ตลอดระยะเวลา 20 ปี ทผ่ี านมา
มีผู้ประกอบการเพิมขึ5น อย่างต่อเนื อง ซึงแต่ ละอพาร์ทเม้นท์ต่างก็พฒ
ั นาและปรับปรุงอพาร์ท
เม้นท์ของตนเองให้มสี งอํ
ิ านวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้า เช่น ทีจอดรถ เคเบิ5ลทีวี ระบบการ
รักษาความปลอดภัย เป็ นต้น โดยมีหวั ใจสําคัญคือ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็ น
หลัก สําหรับราคาค่าเช่านัน5 ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่มกี ารแข่งขันราคาค่าห้องพักให้มรี าคาถู ก
ลงบ้างตามช่วงเวลาทีลูกค้าน้อยลง เช่น ช่วงเก็บเกียวข้าว ช่ วงเทศกาลสงกรานต์ เป็ น ต้น เพือ
ดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้มาเช่าพักอาศัย โดยคู่แข่งขันในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร ซึงเป็ น
คูแ่ ข่งโดยตรงของห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์มจี าํ นวน 5 อพาร์ทเม้นท์ ได้แก่
2.1.1 ธนารัตน์ อพาร์ทเม้นท์
2.1.2 บ้านฮิม อพาร์ทเม้นท์
2.1.3 ศุจนิ ันท์ อพาร์ทเม้นท์
2.1.4 ทรัพย์สุวรรณแมนชัน
2.1.5 เอ็น ดี คอร์ท
ซึงสามารถวิเคราะห์จดุ เด่นและจุดด้อยของคู่แข่ง ได้ดงั นี5

47

ธนารัตน์ อพาร์ทเม้นท์
ธนารัตน์ อพาร์ทเม้นท์ มีทงั 5 หมด 4 อาคาร โดยมีคา่ เช่าห้อง 2 ราคา คือ ห้องชัน5 1 – 3
ราคา 1,800 บาท และห้องชัน5 4 – 5 ราคา 1,600 บาท ค่านํ5 าประปายูนิตละ 17 บาท ค่าไฟฟ้า
ยูนิตละ 8 บาท ค่าบริการส่วนกลาง 150 บาท มีสงอํ
ิ านวยความสะดวก เช่น เคเบิล5 ทีว คี ยี ์การ์ด
กล้องวงจรปิ ด และทีจอดรถสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตอ้ งเสียค่าบริการเพิมเติม 100 บาท
และ 50 บาทต่อเดือน ดังภาพที 4

ภาพที 4 ธนารัตน์ อพาร์ทเม้นท์
จากภาพที 4 แสดงให้เห็นลักษณะทางกายภาพของธนารัตน์ อพาร์ทเม้นท์ และจากการ
สํารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุปจุดเด่นและจุดด้อยของธนารัตน์ อพาร์ทเม้น ท์ แสดงรายละเอียด
ดังตารางที 7
ตารางที 7 จุดเด่นและจุดด้อยของธนารัตน์ อพาร์ทเม้นท์
จุดเด่ น
1. ห้อ งพักและอาคารมีสภาพใหม่
2. ขนาดของห้องกว้าง
3. มีระบบรักษาความปลอดภัยทีทันสมัย
4. มีทให้
ี บริการจอดรถ
5. มีรา้ นค้าและร้านขายอาหารภายในอาคาร

จุดด้อย

1. ราคาค่าห้องและค่าไฟฟ้าค่อนข้างสูง
2. มีการเก็บเงินประกันมูลค่าสูง
3. ทําเลทีตัง5 อยู่ในซอย ลึกประมาณ 220 เมตร
4. ไม่มสี งอํ
ิ า นวยความสะดวกอืนๆ เช่ น ตู้ซ ัก
ผ้าหยอดเหรียญ และตูก้ ดนํ5 า เป็ นต้น
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บ้านฮิ ม อพาร์ทเม้นท์
บ้านฮิม อพาร์ทเม้นท์ มีทงั 5 หมด 2 อาคาร โดยมีค่าเช่าห้อ ง 2 ราคา คือ ห้องชัน5 1 – 4
ราคา 1,500 บาท และห้องชัน5 4 – 6 ราคา 1,200 บาท ค่านํ5 าประปายู นิต ละ 20 บาท เหมาจ่าย
ขัน5 ตํา 60 บาท ค่าไฟฟ้ายูนิตละ 7 บาท ค่าบริการส่วนกลาง 150 บาท มีส งอํ
ิ านวยความสะดวก
เช่น เคเบิ5ลทีว ี กล้อ งวงจรปิ ด และทีจอดรถยนต์สํา หรับผู ้เช่าเดิมและรถจักรยานยนต์ต้อ ง
เสียค่าบริการเพิมเติม 300 บาท และ 100 บาทต่อเดือน ดังภาพที 5

ภาพที 5 บ้านฮิม อพาร์ทเม้นท์
จากภาพที 5 แสดงให้เห็นลักษณะทางกายภาพของบ้านฮิม อพาร์ทเม้นท์ และจากการ
สํารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุปจุดเด่นและจุดด้อยของบ้านฮิม อพาร์ทเม้นท์ แสดงรายละเอียด
ดังตารางที 8
ตารางที 8 จุดเด่นและจุดด้อยของบ้านฮิม อพาร์ทเม้นท์
จุดเด่ น
1. ราคาค่าห้องถูก
2. มีการรักษาความปลอดภัยทีรัดกุม
3. มีสงอํ
ิ านวยความสะดวกอืนๆ เช่ น ตู้ซกั ผ้า
หยอดเหรียญ และตูก้ ดนํ5 า เป็ นต้น
4. มีรา้ นค้าและร้านรับซักรีดภายในอาคาร

จุดด้อย

1. ค่านํ5 าประปาและค่าบํารุงรักษาค่อนข้างสูง
2. ขนาดของห้องค่อนข้างเล็ก
3. ทําเลทีตัง5 อยู่ในซอย ลึกประมาณ 200 เมตร
4. จํากัดการให้บริการแก่ผูเ้ ช่าใหม่ทมีี รถยนต์
5. กฎระเบียบเข้มงวดจนเกินไป
6. พนักงานไม่มใี จในการให้บริการทีดี
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ศุจินันท์ อพาร์ทเม้นท์
ศุจนิ ันท์ อพาร์ทเม้นท์ มีทงั 5 หมด 2 อาคาร โดยมีคา่ เช่าห้อ ง 2 ราคา คือ ห้องชัน5 1 – 3
ราคา 1,400 บาท และห้องชัน5 4 – 5 ราคา 1,100 บาท ค่านํ5 าประปายู นิต ละ 17 บาท เหมาจ่าย
ขัน5 ตํา 70 บาท ค่าไฟฟ้ายูนิตละ 7 บาท ค่าบริการส่วนกลาง 120 บาท มีส งอํ
ิ านวยความสะดวก
ได้แก่ เคเบิล5 ทีว ี เท่านัน5 ดังภาพที 6

ภาพที 6 ศุจนิ ันท์ อพาร์ทเม้นท์
จากภาพที 6 แสดงให้เห็นลักษณะทางกายภาพของศุจนิ ันท์ อพาร์ทเม้นท์ และจากการ
สํารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุปจุดเด่นและจุดด้อยของศุจนิ ันท์ อพาร์ทเม้นท์ แสดงรายละเอียด
ดังตารางที 9
ตารางที 9 จุดเด่นและจุดด้อยของศุจนิ ันท์ อพาร์ทเม้นท์
จุดเด่ น

จุดด้อย

1. ราคาค่าห้องถูก
1. ขนาดของห้องค่อนข้างเล็ก ทึบ อับ
2. ทําเลทีตัง5 อยู่ใกล้ปากซอย
2. แสงสว่างไม่เพียงพอ
3. มีรา้ นเสริมสวย ร้านอาหารและร้านรับซ่อม 3. ไม่ม ีส ิงอํ า นวยความสะดวก เช่ น ตู้ ซักผ้ า
เครืองใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร
หยอดเหรียญ ตู้กดนํ5 า ทีตากผ้ า ทีจอดรถ
เป็ นต้น
4. การรักษาความปลอดภัยอยู่ในระดับตํา
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ทรัพย์สวุ รรณแมนชั น
ทรัพย์สุวรรณ อพาร์ทเม้น ท์ มีทงั 5 หมด 2 อาคาร โดยมีค่าเช่ าห้อง 2 ราคา คือ ห้อ ง
ชัน5 1 – 3 ราคา 2,200 บาท และห้องชัน5 4 – 5 ราคา 1,800 บาท ค่านํ5 าประปายู นิตละ 20 บาท
ค่าไฟฟ้ายูนิตละ 8 บาท ค่าบริการส่วนกลาง 200 บาท มีสงอํ
ิ านวยความสะดวก เช่น เคเบิล5 ทีว ี
คีย์การ์ด กล้องวงจรปิ ด และทีจอดรถสํา หรับ รถยนต์แ ละรถจัก รยานยนต์ต้อ งเสียค่าบริการ
เพิมเติม 600 บาทและ 200 บาทต่อเดือน ดังภาพที 7

ภาพที 7 ทรัพย์สุวรรณแมนชัน
จากภาพที 7 แสดงให้เห็นลักษณะทางกายภาพของทรัพย์สวุ รรณแมนชัน และจากการ
สํารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุปจุดเด่นและจุดด้อยของทรัพย์สุวรรณแมนชัน แสดงรายละเอีย ด
ดังตารางที 10
ตารางที 10 จุดเด่นและจุดด้อยของทรัพย์สุวรรณแมนชัน
จุดเด่ น
1. เป็ นอพาร์ทเม้นท์ทเปิ
ี ดบริการใหม่
2. ห้องพักหลากหลายรูปแบบ
3. มีทจอดรถกว้
ี
างขวาง
4. มีสงอํ
ิ านวยความสะดวกครบครัน
5. ระบบการรักษาความปลอดภัยรัดกุม

จุดด้อย

1. ค่าห้องและค่าส่วนกลางมีราคาแพง
2. เพดานตํา ทึบ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
3. มีกลินเหม็นรบกวนจากตลาดสด
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เอ็น ดี คอร์ท
เอ็น ดี คอร์ท มีท ัง5 หมด 1 อาคาร โดยมีค่า เช่ าห้อ ง 2 ราคา คือ ห้อ งชัน5 1 – 3
ราคา 1,500 บาท และห้องชัน5 4 – 5 ราคา 1,200 บาท ค่านํ5 าประปายู นิต ละ 17 บาท เหมาจ่าย
ขัน5 ตํา 70 บาท ค่าไฟฟ้ายูนิตละ 8 บาท ค่าบริการส่วนกลาง 100 บาท มีส งอํ
ิ านวยความสะดวก
ได้แก่ เคเบิล5 ทีว ี เท่านัน5 ดังภาพที 8

ภาพที 8 เอ็น ดี คอร์ท
จากภาพที 8 แสดงให้เห็นลักษณะทางกายภาพของเอ็น ดี คอร์ท และจากการสํารวจและ
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปจุดเด่นและจุดด้อยของเอ็น ดี คอร์ท แสดงรายละเอียด ดังตารางที 11
ตารางที 11 จุดเด่นและจุดด้อยของเอ็น ดี คอร์ท
จุดเด่ น
1. ราคาค่าห้องถูก
2. ทําเลทีตัง5 อยู่ใกล้ปากซอย
3. มีรา้ นค้าภายในอาคาร

จุดด้อย
1. ขนาดของห้องค่อนข้างเล็ก ทึบ อับ
2. ไม่มที จอดรถ
ี
3. ไม่มสี ิงอํ า นวยความสะดวกอืนๆ เช่ น ตู้ซัก
ผ้าหยอดเหรียญ ตูก้ ดนํ5 า ทีตากผ้า เป็ นต้น
4. การรักษาความปลอดภัยอยู่ในระดับตํา
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2.2 การเข้ามาของผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Threat of New Entrants)
การเข้ามาของผูป้ ระกอบการรายใหม่สามารถเข้ามาในธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ยาก
พอสมควร เนืองจากมีขอ้ จํากัดในการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรทีต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูง (ทัง5 ในส่วน
ของทีดินสําหรับปลูกสร้าง และตัวอาคาร) และทําเลทีตัง5 ของอพาร์ทเม้นท์ทต้ี องอยู่ในทําเลทีดีและ
เหมาะสมด้วย ประกอบกับอัตราดอกเบีย5 เงินกู้ของสถาบันการเงินมีแนวโน้ มสูงขึ5น เนืองจากภาวะ
เงินเฟ้อ ราคานํ5 ามันและทีดินในพืน5 ทีบริเวณใกล้เขตนิคมอุตสาหกรรมทีปรับตัวสูงขึ5นอย่างต่อเนือง
แต่ทงั 5 นี5มผี ูป้ ระกอบการหลายรายทีมีทดิี นเป็ นทรัพย์สนิ ของตนเอง มีเงินทุนทีมากพอ และมีการเห็น
โอกาสจากความต้องการ (demand) ในด้านทีพักทีสูงขึ5น อีกทัง5 มีการก่ อสร้างถนนสายใหม่ ได้แก่
ถนนทางพิเศษสายบางพลี-สุ ขสวัส ดิ | ทีเชือมต่ อ กับถนนทางหลวงกาญจนภิเ ษก ซึงทํ าให้ ม ี
ความสะดวกรวดเร็วในการเดิน ทางมากขึ5น ดังนั 5น จึงมีการลงทุ นในธุ ร กิ จอพาร์ ท เม้น ท์ข อง
ผูป้ ระกอบการรายใหม่ในตําบลเทพารักษ์เพิมสูงขึน5 เรือยๆ
2.1 อํานาจการต่อรองของผูผ้ ลิต (Bargaining Power of Suppliers)
ในการประกอบธุ รกิจอพาร์ท เม้น ท์นั น5 สามารถแบ่งอํ านาจการต่อ รองของ
ผูผ้ ลิตออกเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านการก่อสร้างอาคารและด้านการจัด หาบุคลากร
การก่อ สร้างอาคารของธุร กิจอพาร์ทเม้น ท์เ ป็ นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
เพียงครัง5 เดียวและมีการปรับปรุงซ่อมแซมเป็ นครัง5 คราวเพือบํารุงรักษาอพาร์ทเม้นท์ให้มสี ภาพ
ความพร้อมใช้อุปกรณ์ และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม รวมทัง5 บรรยากาศภายในอพาร์ทเม้นท์
และบริเวณโดยรอบให้มคี วามน่ าอยู่ตลอดเวลา การก่อสร้างอาคารซึงทําเพียงครัง5 เดียวนัน5 เป็ น
การลงทุนทีมีมลู ค่าสูงมาก ทําให้ผูป้ ระกอบการธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ตระหนักถึงความสามารถและ
ความเชือถือ ได้ ข องผู้ รับเหมาก่ อ สร้ า ง และวัส ดุ ท ีใช้ ใ นการก่ อ สร้า งเป็ น สํ าคัญ โดยมีก าร
เปรีย บเทีย บกันในส่ วนของราคา คุณภาพของวัส ดุ ทีใช้ ในการก่ อ สร้า ง และคุ ณสมบัติข อง
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างเป็ นสําคัญ จึงทําให้อํา นาจการต่อรองของผู้ผ ลิตในด้านการก่อสร้า งอาคารมี
ค่อ นข้างตํา สําหรับค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาอพาร์ท เม้นท์ นัน5 ผู้ป ระกอบการอพาร์ทเม้น ท์
ไม่สามารถต่อรองจากผูจ้ าํ หน่ ายวัตถุดบิ ได้ เพราะผู้จําหน่ ายวัตถุ ดบิ เป็ น ผู้จําหน่ ายขนาดย่อม
ซึงต้องรับสินค้ามาจากผู้จาํ หน่ ายขนาดใหญ่อกี ทอดหนึง อีกทัง5 การสังซื5อสิน ค้าในแต่ ละคราวมี
จํานวนน้อยด้วย
ในด้านการจัดหาบุคลากรเข้ามาทํางานในธุร กิจอพาร์ท เม้น ท์ไม่ถ อื ว่าเป็ น
อุป สรรคเนื องจากปริม าณแรงงานในด้า นทํา ความสะอาด ด้า นธุร การ และด้า นการรักษา
ความปลอดภัยนั น5 มีอย่ างเพียงพอ
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2.2 อํานาจการต่อรองของผูบ้ ริโภค (Bargaining Power of Customers)
ธุร กิจอพาร์ท เม้น ท์เ ป็ น ธุร กิจ บริก าร ลูก ค้า ถือ เป็ น หัว ใจสํา คัญ ของการ
ให้บ ริก าร ซึงทํา ให้อํา นาจการต่อ รองของผู ้บริโ ภคมีมาก อีกทั ง5 ตํ า บลเทพารักษ์ จัง หวัด
สมุท รปราการ เป็ น บริเวณใกล้เขตนิคมอุต สาหกรรมทีมีท ีพักอาศัย ให้เ ช่า เป็ น จํา นวนมาก
แม้ว่าความต้อ งการเช่า (Demand) ทีพักอาศัยสูงขึ5น แต่ยงั คงมีอตั ราทีตํากว่าความต้องการให้
เช่ า (Supply) ของผู้ ป ระกอบการอพาร์ท เมนท์ โดยผู้บริโภคมีอํ า นาจในการต่ อรอง ในการ
พิจารณาเลือ กอพาร์ทเม้น ท์ในด้ านต่ างๆ อาทิ ทําเลทีตัง5 ขนาดของห้อ ง ราคาค่าเช่า ความ
สะดวกในการเดินทาง การให้บริการ ตลอดจนสิงอํานวยความสะดวกต่างๆภายในอพาร์ทเม้นท์
โดยปจั จัยเหล่านี5ลว้ นเป็ นสิงสําคัญกับธุรกิจเป็ นอย่างมาก ดังนัน5 จะเห็นได้ว่า อํานาจต่อรองของ
ผูบ้ ริโภคอยู่ในระดับทีค่อนข้างสูง
2.3 การมีสนิ ค้าและบริการอืนทดแทน (Threat of Substitute)
ในธุ รกิจการให้บริการเช่าห้อ งพักอาศัยมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ น หอพัก
อพาร์ ท เม้น ท์ เซอร์ วิส อพาร์ ท เม้น ท์ คอนโดมิเ นี ย มให้ เ ช่ า และบ้ า นเช่ า สํ า หรับ จัง หวัด
สมุทรปราการซึงเป็ นจังหวัดในเขตปริมณฑล และมีเขตนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นัน5 สินค้า
ทดแทนธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ ได้แก่ ธุรกิจหอพัก และบ้านเช่า ทีเน้ นกลุ่มลูกค้าระดับล่างถึงระดับ
ปานกลาง ซึงล้วนเป็ นคูแ่ ข่งทีสําคัญและมีการแข่งขันทีทวีความรุนแรงมากขึน5 เรือยๆ โดยธุรกิจ
ทีเกิด ขึ5นใหม่ซึงเป็ นคู่แ ข่งของกิจการได้มกี ารวิเคราะห์ปจั จัยทางด้า นต่ างๆอย่ างถีถ้วน และ
กําหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึงอาจส่งผลทําให้รายได้และ
ส่วนแบ่งทางการตลาดของห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ ลดลงได้ในอนาคต
การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Analysis)
1. การวิเคราะห์ปจั จัยทีจะนํ าไปสู่ความสําเร็จ (Key Success Factors หรือ Critical
Success Factors)
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของ ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์
สามารถสรุปได้ว่า ปจั จัยทีจะนําไปสูค่ วามสําเร็จ คือ
1.1 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์เป็ นผู้บุกเบิกตลาดธุ รกิจอพาร์ทเม้นท์
ในตําบลเทพารักษ์
1.2 ห้างหุ้น ส่ว นจํา กัด สมใจ อพาร์ท เม้นท์ม ีภาพลักษณ์แ ละชือเสีย งในธุ รกิจ
อพาร์ทเม้นท์มาเป็ นเวลานาน
1.3 ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ม ที ําเลทีตัง5 ทีดี อยู่ ใกล้ถนนใหญ่ และ
แหล่งอุปโภค บริโภค
1.4 ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์มกี ารใช้ทรัพยากรทีมีอ ยู่ อย่างสู งสุ ด
สามารถสร้างห้องพักและห้องเช่าเพือประกอบธุรกิจรวม 83 ห้องในพืน5 ทีเพียง 103 ตารางเมตร
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1.5 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์มกี ารให้บริการทีเป็ นกันเองเหมือนอยู่กนั
อย่างครอบครัว
1.6 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์มสี งอํ
ิ านวยความสะดวกให้บริการ เช่ น
ตูก้ ดนํ5 าหยอดเหรียญ ตูซ้ กั ผ้าหยอดเหรียญ เป็ นต้น
1.7 ผูเ้ ช่าสามารถตกลงกับเจ้าของได้ หากมีการรับเงินเดือนเป็ นรอบ เช่น ทุก 15 วัน
ดังนัน5 จะสามารถขอชําระบางส่วนในตอนสิน5 เดือนและบางส่วนในวันทีเงินเดือนออกได้
1.8 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ต่อเติมทีจอดรถจักรยานยนต์ภายใน
อาคารให้ผูเ้ ช่าสามารถจอดได้ฟรี
1.9 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์พยายามตอบสนองความต้อ งการของ
ผู้เช่าให้มากทีสุด เช่ น ผู้เ ช่ าต้อ งการรื5อผนังห้อ งเพือทํ า ให้ห ้องทะลุก ันและติด แอร์ เจ้าของ
อพาร์ทเม้นท์ก็อ นุ ญาต เป็ นต้น
2. การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์
สามารถวิเคราะห์ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า ซึงประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่ การออกแบบบริการ การ
จัดการความรู้ การจัดการระบบการนํ าส่งสินค้าและบริการ การสร้างความพึงพอใจในการบริการ
และการจัด การเชิงแข่ งขันในการบริก าร กิจกรรมย่ อย ได้ แ ก่ การบริห ารทรัพยากรมนุ ษ ย์
ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการให้ข้อมูล และ การตรงต่อเวลาและความน่ าเชือถือ ทีสามารถ
วิเคราะห์ได้ดงั นี5
2.1 การออกแบบบริการ
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ เป็ นธุรกิจบริการหนึงทีให้ความสนใจกับ
ลูกค้าเป็ นอันดับแรก ดังนัน5 การออกแบบบริการของธุรกิจจึงเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นอันดับ
แรก โดยกลุ่มลูกค้าหลักของห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์สว่ นใหญ่เป็ นผู้ทย้ี ายถินฐานมา
ทํางานในเขตนิ คมอุตสาหกรรมและบริเวณใกล้เคียงโดยมีรายได้เฉลียอยู่ในเกณฑ์ตําจนถึงปาน
กลาง ดังนัน5 ความพึงพอใจหลักของกลุม่ ลูกค้าคือ ค่าเช่าทีราคาถูก ความสะอาด และความปลอดภัย
ดังนัน5 ในเบือ5 งต้น ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ ได้ออกแบบการบริการโดยเน้นราคาค่าเช่า
ทีเหมาะสม มีพนักงานทําความสะอาดอาคารทุกวัน และมีพนักงานรักษาความปลอดภัยในตอน
กลางคืน
2.2 การจัดการความรู้
ผู้บริห ารของห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ท เม้นท์ มกี ารจัด การความรู้ใน
2 ด้านคือ ความรูค้ วามเข้าใจของผู้บริหารในการเข้าถึงความต้องการของลูกค้า และความรูค้ วาม
เข้าใจของลูกค้าในการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ โดยในด้านแรกนัน5 ผู้บริหารและพนักงานพยายาม
สร้างความคุน้ เคยเป็ นกันเองกับลูกค้า เพือสร้างความอบอุ่นและความเป็ นมิตรแก่ กนั เมือลูกค้ามี

55

ความต้องการอะไรใหม่ หรือมีข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนต่างๆจะมาพูดคุยกับพนักงานหรือ
ผูบ้ ริหาร นอกจากนี5เมือมีลูกค้าขอย้ายออกทางผูบ้ ริหารจะสอบถามถึงเหตุผล ความไม่พอใจ หรือ
ข้อเสนอแนะอืนๆ เพือมาปรับปรุงอพาร์ทเม้นท์อยู่เสมอ สําหรับด้านทีสองซึงเป็ นเรืองของความรู้
ความเข้าใจของลูกค้าในการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ ซึงเป็ นด้านหลักในการดึงลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาเช่า
พักอาศัยในห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ โดยปกติทางอพาร์เม้นท์ได้ติดป้ายประกาศให้
เช่าให้เห็นได้ชดั เจน นอกจากนี5 ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์เน้นการสร้างสัมพันธ์ทดีี
ระหว่างผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกค้า เพือให้เกิดความภักดีในการเช่าพักในห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ
อพาร์ทเม้นท์ ซึงทําให้มลี กู ค้าใหม่ทมาจากการแนะนํ
ี
าของลูกค้าเดิมในอพาร์ทเม้นท์อกี ด้วย
2.3 การจัดการระบบการนํ าส่งสินค้าและบริการ
ผูบ้ ริหารของห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์มกี ารวางแนวทางในการ
รับลูกค้าในการเข้าพัก ดังนี5
2.3.1 ลูกค้าสามารถติดต่อขอดูห้องพักจากพนักงานธุ รการได้ในเวลาตัง5 แต่
8.00 น. ถึง 20.00 น.
2.3.2 ลูกค้า ทีสนใจทีจะเช่ าพักอาศัย จะได้ รับการชี5แ จงอัต ราค่ า เช่ า และ
ค่าสาธารณู ปโภค กํ าหนดการชํ าระเงิน และกฎระเบีย บต่ างๆ ของ ห้างหุ้ นส่ วนจํากัด สมใจ
อพาร์ทเม้นท์ หากลูกค้ามีความประสงค์จะเช่าห้องพักจะต้องวางเงินประกันค่าห้องจํานวน 1 เดือน
และจ่ายค่าเช่ าห้องพักจํานวน 1 เดือน รวมเป็ น 2 เดือ น พร้อ มสําเนาบัตรประชาชน เพือทํา
สัญญาเช่า
หมายเหตุ: หากยังไม่ย้ายเข้าแต่ต้องการเช่าห้องทีระบุไว้ สามารถทํา
ได้โดยวางเงินมัดจําไว้ก่อน อย่างน้อย 500 บาท
2.3.3 พนักงานธุรการแจ้งพนักงานทําความสะอาดให้ทําความสะอาดใหม่อ กี
ครัง5 พร้อมทัง5 มอบกุญแจให้ลกู ค้า
2.4 การสร้างความพึงพอใจในการบริการ
ผู้บริห ารของห้า งหุ้น ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ท เม้นท์มแี นวทางในการสร้าง
บรรยากาศในการอยู่ อ าศัย ให้ เสมือ นเป็ น ครอบครัว เน้ น ความเป็ น กัน เอง สอบถามความ
พึงพอใจในการเช่าพักและความเป็ นอยู่อย่างสมําเสมอ การควบคุมการทํางานของพนักงานให้มี
คุณภาพและมีความประทับใจ เช่น ซ่อมแซมของทีชํารุดในทันที สามารถติดต่อ ขอรับบริการได้
24 ชัวโมง รับฟงั ปญั หาของลูกค้า สามารถขอผ่อนผันการชําระเงินหากมีเหตุผลอันควร เป็ นต้น
นอกจากนี5ทางผูบ้ ริหารมีการปรับปรุงภายในห้อ งพักให้ดู น่าอยู่มากขึ5น และพยายามสรรหาสิง
อํานวยความสะดวกต่างๆเพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา
2.5 การจัดการเชิงแข่งขันในการบริการ
ผูบ้ ริหารของห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์มแี นวทางในการสร้างความ
แตกต่างในการให้บริการควบคู่ไปกับการเป็ นผูน้ ํ าในด้านต้นทุน กล่าวคือ ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ
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อพาร์ทเม้นท์มกี ารเปิ ดให้บริการมามากกว่า 20 ปี ดังนัน5 จึงไม่มตี ้นทุนทางการเงินเหมือนคู่แข่ง
รายอืนๆ ทีเพิงเปิ ดให้บริการ ประกอบกับโครงสร้างของอาคารทีมีการใช้ทรัพยากรทีมีอยู่อย่าง
สูงสุด สามารถสร้างห้องพัก จํานวน 85 ห้องในพืน5 ทีเพียง 103 ตารางเมตร ดังนัน5 จึงเป็ นประโยชน์
ต่อการลดต้นทุนของ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ ประกอบกับการสร้างภาพลักษณ์ของ
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ โดยเน้ นการสร้างบรรยากาศแบบครอบครัวให้เกิดขึน5
2.6 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้บริหารของห้างหุ้นส่ วนจํากัด สมใจ อพาร์ท เม้ นท์ มีการจ้างพนั กงานใน
ตําแหน่ งต่างๆ ดังนี5 พนักงานรักษาความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานธุรการ
ประจํา โดยมีการสรรหาพนักงานจากการแนะนํ าจากบุคคลทีมีความน่ าเชือถือ และผู้บริหารได้ทํา
การตรวจสอบและสัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยพนักงานดังกล่าว ทํางานกับ ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ
อพาร์ทเม้นท์มาตัง5 แต่เปิ ดกิจการ ดังนัน5 จึงมีความไว้ใจในคุณภาพการทํางานและการให้บริการมาก
พอควร ทางผู้บริหารมีการดูแลพนั กงานโดยทําประกันสังคม มีการให้โบนัส และให้พกั อาศัยใน
อพาร์ทเม้นท์ฟรี อีกทัง5 มีการพูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างกันอย่างสมําเสมอ
2.7 ลักษณะทางกายภาพ
ผู้บริหารของห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ เน้ นให้พนั กงานมีใจรัก
ในการให้บริการ โดยต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด มีมนุ ษยสัมพันธ์ทดีี ให้ความสนใจและใส่ใจลูกค้า
นอกจากนี5 เริมมีการวางแนวทางในการปรับปรุ งอาคารโดยเริมการปรับปรุ งจากภายในก่ อ น
มีการทาสี ปูกระเบือ5 ง และเปลียนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งาน เพือสามารถแข่งขันกับคู่แข่ง
รายอืนได้
2.8 กระบวนการให้ขอ้ มูล
เนื องจากพนั กงานของห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ทํ างานกับห้ าง
หุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์มาตัง5 แต่เปิ ดให้บริการ ดังนัน5 จึงมีความรูค้ วามเข้าใจในกิจการเป็ น
อย่างดี แต่อย่างไรก็ตามเมือผูบ้ ริหารมีแนวทางในการบริหารและการบริการต่างๆออกมาใหม่ จะทํา
การชีแ5 จงและอธิบายแก่พนักงานทุกคนให้มคี วามเข้าใจทุกครัง5 เพือป้องกันการเข้าใจทีผิดพลาด
2.9 ความน่ าเชือถือ
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ เป็ นกลุม่ ผู้นําในธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ ใน
ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยเปิ ดกิจการมามากกว่า 20 ปี ทํา ให้มี
ภาพลักษณ์และชือเสียงในธุรกิจอพาร์ทเม้นท์มาอย่างยาวนาน ผู้บริหารมีแนวทางในการรักษา
ภาพลักษณ์ข องอพาร์ท เม้น ท์ให้ค งอยู่ อ ย่ า งถาวร โดยการให้ บริก ารทีมีคุณ ภาพ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุดอีกทัง5 มีการกลันกรองลูกค้าทีมีคุณภาพในการ
เช่าพัก เพือมิให้เกิดปญั หาแก่ลกู ค้ารายอืน
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3. การวิเคราะห์กระบวนการหลัก (Core Business Process)
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์มกี ระบวนการหลักคือ การให้บริการเช่าพัก
อาศัย มีจาํ นวนห้องพัก 81 ห้อ ง ชัน5 ละ 17 ห้อง ยกเว้นชัน5 ล่างมีหอ้ งพักจํานวน 13 ห้อง จํานวน
ห้อ งเช่ า เพือประกอบธุ รกิจ 2 ห้อ ง โดยป จั จุบนั มีการเช่ าเพือประกอบการร้า นค้า และร้า น
เสริม สวย พื5น ทีด้ า นหน้ า อาคารเป็ นทีจอดรถจัก รยานยนต์ และมีก ารให้ บริการตู้ ซัก ผ้ า
หยอดเหรียญขนาดใหญ่จํานวน 1 ตู้ ตู้ซกั ผ้าหยอดเหรียญขนาดเล็กจํานวน 2 ตู้ และตู้กดนํ5 า
หยอดเหรียญจํานวน 1 ตู้
การดูแลรักษาอพาร์ทเม้นท์นัน5 ทางผูบ้ ริหารได้มกี ารจ้างพนักงานรักษาความสะอาด
เพือดูแลในเรืองของความสะอาด และจัดสัดส่วนของถังขยะโดยแยกเป็ นถังขยะแห้ง และถังขยะ
เปี ยกอย่ า งชัด เจนไว้บริเวณภายนอกอาคาร โดยผู้ เช่า สามารถนํ าขยะภายในห้องมาแยกทิ5ง
รวมกันไว้ได้ นอกจากนี5อพาร์ทเม้นท์มกี ารจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย เพือตรวจตราและ
ดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สนิ ของผูเ้ ช่า และยังจ้างพนักงานธุรการประจํา เพือต้อนรับและให้
ข้อมูลแก่ผูเ้ ช่าใหม่ ดูแลผูเ้ ช่า และรับเรืองร้องเรียนของผู้เช่าอีกด้วย
การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก (SWOT Analysis)
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร(External Analysis) และสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร (Internal Analysis) ข้างต้น สามารถระบุ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และอุ ปสรรคของ
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ ได้ดงั นี5
จุดแข็ง (Strengths)
1. ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ เป็ นกลุม่ ผู้นําในธุรกิจอพาร์ท เม้นท์ในตําบล
เทพารักษ์ จังหวัดสมุท รปราการ มีการจัดตัง5 มานานก่อนคู่แข่ ง ทําให้ห้างหุ้น ส่วนจํากัด สมใจ
อพาร์ทเม้นท์ เป็ นทีรูจ้ กั และมีความน่ าเชือถือ
2. รูปแบบองค์กรธุรกิจมีขนาดเล็ก ผูบ้ ริหารมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจอพาร์ทเม้นท์
มากกว่า 20 ปี ทําให้ผูบ้ ริหารสามารถตัดใจสินในเรืองต่างๆได้รวดเร็ว
3. สถานที ทํา เลทีตัง5 มีค วามสะดวกสบายในการเดิน ทาง และใกล้แ หล่งนิ ค ม
อุตสาหกรรม อีกทัง5 อยู่ในซอยห่างจากถนนใหญ่เพียง 100 เมตร ซึงใกล้กว่าอพาร์ทเม้นท์อืน และ
มีถนนหลักเชือมโยงไปยังตัวเมืองหรือออกต่างจังหวัดได้งา่ ย
4. ตัง5 อยู่ ในแหล่ งชุ มชนใกล้ต่ อสิงอํ านวยความสะดวกต่ างๆ มากมาย อาทิ ตลาดสด
ธนาคาร โรงพยาบาล ร้านอาหาร ร้านขายยา ร้านเสริมสวย ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านสะดวกซือ5 เป็ นต้น
5. เป็ น อพาร์ท เม้น ท์ท ีมีอัต ราค่าเช่าต่ อ ขนาดของห้อ งตํ ากว่าเมือเทียบกับคู่แข่ งขัน
รายอืน แสดงรายละเอียด ดังตารางที 12

58

6. เป็ นอพาร์ท เม้น ท์ท ีมีจํา นวนห้อ งต่อ พืน5 ทีดิน ปลูกสร้า งสูง (Economy of scale)
ทําให้ตน้ ทุนคงทีต่อหน่ วยตํา
7. ภายในอาคาร โปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก เพราะมีความสูงต่อชัน5 ทีค่อนข้างสูง
8. มีสงอํ
ิ านวยความสะดวกขัน5 พืน5 ฐานครบถ้วน ได้แก่ ตู้ซกั ผ้าหยอดเหรียญ ตู้กดนํ5 า
หยอดเหรียญ โทรศัพท์ สัญญาณเคเบิล5 ทีว ี และทีจอดรถจักรยานยนต์ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
9. พนักงานทุกคนมีมนุ ษยสัมพันธ์ดี มีความเป็ นกันเองต่อผู้เช่า ทําให้ผู้เช่ารูส้ กึ เสมือน
เป็ นบ้านหลังทีสองของผูเ้ ช่า
10. พนักงานสามารถซ่อมแซม ดูแล และแก้ไขอุปกรณ์ทชํี ารุดต่างๆได้ ซึงสามารถเรียกใช้
ได้ตลอดเวลา
11. มีเสถีย รภาพทีดีทางด้านการเงิน ไม่มภี าระหนี5สนิ ซึงสามารถสร้างความมันใจ
ให้กบั ผูเ้ ช่าได้ เนืองจากหากมีภาระหนี5สนิ และไม่สามารถทีจะจ่ายชํ าระได้จนกระทังถูกธนาคาร
ยึดทรัพย์ ผูเ้ ช่าอาจจะต้องย้ายออกจากอพาร์ทเม้นท์
12. การชําระค่าเช่าห้องพัก สามารถจ่ายค่าห้องพักล่าช้ากว่าทีกําหนดไว้ได้ แต่ ต ้องอยู่
ในวันเวลาทีรับได้ คือวันที 10 ของทุกเดือน และสามารถผัดผ่อนได้หากมีเหตุผลสมควร
ตารางที 12 เปรียบเทียบอัตราค่าเช่าต่อขนาดของห้อง
อพาร์ทเม้นท์
อัตราค่าเช่า
ขนาดพื=นที ต่อห้อง
(บาท)
(ตารางเมตร)

อัตราค่าเช่า
ต่อขนาดของห้อง
(บาท/ตารางเมตร)

สมใจ อพาร์ทเม้นท์

1,500

17.50

85.71

ธนารัตน์ อพาร์ทเม้นท์

1,800

18.50

97.30

บ้านฮิม อพาร์ทเม้นท์

1,500

17.00

88.24

ศุจนิ ันท์ อพาร์ทเม้นท์

1,400

15.00

90.32

ทรัพย์สุวรรณแมนชัน

2,200

20.00

110.00

เอ็น ดี คอร์ท

1,500

15.50

96.77

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ลักษณะภายนอกอาคารดูเก่า ทรุดโทรม ไม่เป็ นทีดึงดูดใจลูกค้า
2. ระบบรักษาความปลอดภัยไม่ทนั สมัย เนืองจากไม่มกี ารติดตัง5 ระบบกล้องวงจรปิ ดและ
ระบบคียก์ าร์ด
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3. มีปญั หามากในระบบโครงสร้างพืน5 ฐาน ได้แก่ งานท่อระบายนํ5 า
4. ทีจอดรถยนต์มไี ม่เพียงพอต่อผูเ้ ช่าห้อง
5. ผูบ้ ริหารขาดทักษะในการกําหนดกลยุทธ์ และกระบวนการบริหารงานอย่างเป็ นระบบ
ทําให้อพาร์ทเม้นท์ไม่มกี ารกําหนดกลยุทธ์ต่างๆทีดีพอ จึงทําให้ขดี ความสามารถในการแข่งขัน
กับคูแ่ ข่งทางการค้าลดลง
6. ไม่เข้ม งวดต่ อ กฎระเบียบข้อบังคับ เช่ น การส่ งเสียงรบกวน การทิ5งขยะบริเวณ
ระเบียง เป็ นต้น
7. ขาดการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมทางการตลาดทีเหมาะสม
8. ระบบงานข้อมูลสารสนเทศ ขาดความทันสมัยและขาดการนํ าระบบสารสนเทศมาใช้
ในองค์กรธุรกิจ
โอกาส (Opportunities)
1. จํานวนโรงงานในจังหวัดสมุทรปราการมีแนวโน้ มสูงขึ5น ซึงส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานไทย
และแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุ ทรปราการมีจาํ นวนทีเพิมสูงขึ5นด้วย ดังทีกล่าวอ้างไว้ในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ
2. ผลกระทบทางการเมืองมีน้อย เนืองจากทําเลทีตัง5 อยู่แถบชานเมือง
3. สภาพสังคมทีมีขนาดครอบครัวทีเล็กลงทําให้มคี วามต้องการทีอยู่อาศัยทีมากขึน5
4. ภาวะทางเศรษฐกิจ ในปี ทผ่ี านมามีอ ัต ราการขยายตัวของเศรษฐกิจดีข5ึน ทําให้
ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยเพิมมากขึน5 ดังทีกล่าวอ้างไว้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้าน
เศรษฐกิจ
5. ประเทศไทยมีเทคโนโลยีททัี นสมัยสามารถนํ ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร เช่น ระบบ
รักษาความปลอดภัย การโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น
6. มีการสนับสนุ นจากภาคเอกชน ได้แก่ โครงการการให้สนิ เชือเพือธุ รกิจอพาร์ทเม้นท์
และโรงแรมกสิกรไทย เพือให้ผูป้ ระกอบการมีเงินทุนมากพอและมีทปรึ
ี กษาทีเป็ นมืออาชีพในการให้
คําปรึกษาในการเริมหรือปรับปรุ งธุ รกิจได้ ง่ายขึ5น โดยมีร ะยะเวลาผ่ อนยาว วงเงินสู ง และมี
กระบวนการไม่ยุ่งยาก
7. มีการสร้ างถนนสายใหม่ ได้แ ก่ ถนนทางพิเศษสายบางพลี-สุข สวัสดิ | (วงแหวน
อุตสาหกรรม) ทีเชือมต่อกับถนนทางหลวงกาญจนภิเษก ซึงเป็ นถนนเลียงเมืองออกไปยังจังหวัด
ใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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อุปสรรค (Threats)
1. ธุรกิจการให้เ ช่าทีพักอาศัย เพิมมากขึ5น ทุกปี เนืองจากเป็ นธุ รกิจทีสามารถสร้าง
รายได้ให้แก่ผูท้ ทํี าธุรกิจได้ทุกเดือน และมีสนิ ทรัพย์ทจะสามารถขายได้
ี
ในอนาคต
2. ระดับการศึกษาของกลุ่มผู้ เช่าอยู่ ในระดับตํ าถึงระดับปานกลางคือ ตํ ากว่า ระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็ น ร้อยละ 92.0 ของผู้เช่าพักอาศัยในห้างหุ้น ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้น ท์
และคิดเป็ นร้อยละ 80.0 ของผู้เช่าพักอาศัยในอพาร์ทเม้นท์อ นื ดังทีได้ศึกษาและสรุปผลไว้ใน
ตารางที 2 และ 3 อีก ทัง5 ยังมีผู้เช่ าบางส่วนเป็ นแรงงานข้ามชาติ ทําให้ค่อนข้างใช้เ วลานานใน
การสือสารและทําความเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับของอพาร์ทเม้นท์
3. การขาดเสถียรภาพทางการเมือ งทําให้มกี ารเปลียนแปลงนโยบายของรัฐบ่อ ยครัง5
ซึงในภาวะดังกล่าวนี5อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอพาร์ทเม้นท์ได้
4. การปรับตัวของค่าครองชีพทีสูงขึ5นจากนโยบายของภาครัฐทีสนับสนุ นการใช้จา่ ย
เช่น มาตรการปรับเพิมค่าจ้างแรงงานขัน5 ตําและเงินเดือนข้าราชการ เป็ นต้น ซึงส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนในการบริการ
5. ความหลากหลายของความต้ อ งการของลู ก ค้ า ที แตกต่ างกั น ในการเลือ กเช่ า
อพาร์ทเม้นท์ ดังทีได้ศกึ ษาและสรุปผลไว้ในตารางที 6

การกําหนดกลยุทธ์
ในการศึกษาครัง5 นี5 ได้กําหนดกลยุทธ์ หรือ กําหนดแนวทางเลือกเพือแก้ไขป ญั หา จาก
การวิเคราะห์ขอ้ มูลปฐมภูมแิ ละข้อมูลทุตยิ ภูม ิ ซึงสามารถกําหนดกลยุทธ์ได้ ดังนี5
1. การกําหนดกลยุท ธ์โดยใช้ TOWS Matrix ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ปฐมภูมจิ าก
การสอบถามกลุ่มผู้เช่ า ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้น ท์จํา นวน 50 คน และกลุ่มผู ้เ ช่า
อพาร์ทเม้นท์อนโดยรอบจํ
ื
านวน 200 คน และจากการวิเคราะห์ข้อมูลทุต ยิ ภูมจิ ากสภาพแวดล้อม
ภายนอกและจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์
ซึงสามารถกําหนดกลยุทธ์ทางเลือกทีเหมาะสมได้ แสดงรายละเอียด ดังตารางที 13
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ตารางที 13 วิเคราะห์ TOWS Matrix ของ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์
เมตริ กซ์
กลยุทธ์ทีใช้
เข้า ร่ว มโครงการการให้ส นิ เชือเพือ
จุดอ่อน
ลักษณะภายนอกอาคารดูเก่า ทรุดโทรม ไม่เป็ น ที ธุร ก จิ อ พาร์ท เม น้ ท์แ ละโ รงแ ร ม
กส กิ รไ ทย เ พื อ ป ร บั ป รุง อ าค าร
ดึงดูดใจลูกค้า
อพาร์ท เม้น ท์ใ ห้เ ป็ น ทีดึง ดู ด ใจของ
มีปญั หามากในระบบโครงสร้างพืน5 ฐาน ได้แก่
ลูกค้า และมีร ะบบโครงสร้างพืน5 ฐาน
งานท่อระบายนํ5 า
ทีมีคุณภาพ อีกทัง5 ยังช่วยลดรายจ่าย
โอกาส
มีการสนั บสนุ น จากเอกชน ได้ แ ก่ โครงการการให้ ในการปรับปรุงอาคารได้
สินเชือเพือธุรกิจอพาร์ทเม้นท์และโรงแรมกสิกรไทย
เน้ น การสร้า งภาพลักษณ์ การสร้า ง
จุดแข็ง
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ เป็ นกลุ่มผู้นํา ความแตกต่ าง และการให้บ ริการที
ในธุ รกิ จอพาร์ ท เม้น ท์ ในตํ า บลเทพารักษ์ จังหวัด ตอบสนองความต้ อ งการของกลุ่ ม
สมุทรปราการ มีการจัดตัง5 มานานก่อนคู่แข่งทํ าให้ ผูเ้ ช่ าทีเป็ นครอบครัวมากขึ5น โดยนํ า
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์เป็ นทีรู้จกั และ ห ลั ก เ รื อ ง ข อ ง ก า ร ต ล าด ที เ น้ น
ความสัมพัน ธ์ กับลู ก ค้ า มาใช้ ใ นการ
มีความน่ าเชือถือ
พนักงานทุกคนมีมนุ ษยสัมพันธ์ดี มีความเป็ นกันเอง สร้างลูกค้าในระยะยาว
ต่อผูเ้ ช่าทําให้ผูเ้ ช่ารูส้ กึ เสมือนเป็ นบ้านหลังหนึงของ
ผูเ้ ช่า
มีเสถีย รภาพทีดีทางด้านการเงิน ไม่มภี าระหนี5ส 5นิ
ซึงสามารถสร้างความมันใจให้กบั ลูกค้าได้
โอกาส
จํา นวนโรงงานในจังหวัดสมุท รปราการมีแนวโน้ ม
สูงขึน5 ซึงส่งผลให้ผใู้ ช้แรงงาน ซึงประกอบด้วยแรงงาน
ไทย และแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรปราการมี
จํานวนทีเพิมสูงขึน5 ด้วย
สภาพสังคมทีมีขนาดครอบครัวทีเล็กลงทําให้มคี วาม
ต้องการทีอยู่อาศัยทีมากขึน5
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ตารางที 13 (ต่อ) วิเคราะห์ TOWS Matrix ของ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์
เมตริ กซ์
กลยุทธ์ทีใช้
เน้ น การประชาสัมพัน ธ์ในเรืองทํ าเล
จุดแข็ง
สถานทีและทํ า เลทีตัง5 มีความสะดวกสบายในการ ที ตั 5ง แ ละราคาห้ อ งพั ก รวมถึ ง ค่ า
เดินทาง และใกล้แหล่งโรงงานอุต สาหกรรม อีกทัง5 สาธารณู โปโภคต่ า งๆ อย่ างชัด เจน
อยู่ในซอยห่างจากถนนใหญ่เพียง 100 เมตร ซึงใกล้ รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย
กว่าอพาร์ทเม้นท์อืน มีถ นนหลักเชือมโยงไปยังตัว
เมืองหรือออกต่างจังหวัดได้ง่าย และตัง5 อยู่ ในแหล่ง
ชุมชนใกล้ต่อสิงอํานวยความสะดวกต่างๆ มากมาย
ซึงมีส ิงอํ านวยความสะดวกขัน5 พื5นฐานครบถ้วนและ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
เป็ น อ พ า ร์ ท เม้ น ท์ ท ี มี อ ั ต ร า ค่ าเช่ า ( ร วม ค่ า
สาธารณูปโภค) ต่อขนาดของห้องตํากว่าเมือเทียบกับ
คูแ่ ข่งขันรายอืน
โอกาส
จํา นวนโรงงานในจังหวัดสมุท รปราการมีแ นวโน้ ม
สูงขึน5 ซึงส่งผลให้ผใู้ ช้แรงงาน ซึงประกอบด้วยแรงงาน
ไทย และแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรปราการมี
จํานวนทีเพิมสูงขึน5 ด้วย
ประเทศไทยมีเ ทคโนโลยีท ีทัน สมัย สามารถนํ า มา
ประยุกต์ใช้ในองค์กร เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย
ช่องทางการตลาด เป็ นต้น
ปรึก ษาผู้ เ ชี ยวชาญในการกํ า หนด
จุดอ่อน
ผู้ บ ริ ห ารขาดทัก ษะในการกํ า หนดกลยุ ท ธ์ และ กลยุทธ์เพือเพิมช่องทางหารายได้อนื
กระบวนการบริห ารงานอย่ า งเป็ น ระบบ ทํ า ให้ ให้กบั อพาร์ทเม้นท์
อพาร์ทเม้นท์ไม่มกี ารกําหนดกลยุทธ์ต่างๆทีดีพอ จึง
ทํ า ให้ ข ี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น กั บ คู่ แ ข่ ง
ทางการค้าลดลง
อุปสรรค
ธุรกิจการให้เช่าพักทีอาศัยเพิมมากขึน5 ในทุกปี
ความหลากหลายของความต้ อ งการของลู ก ค้า ที
แตกต่างกัน
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ตารางที 13 (ต่อ) วิเคราะห์ TOWS Matrix ของ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์
เมตริ กซ์
กลยุทธ์ทีใช้
เน้ น การนํ า เทคโนโลยีเ ข้ า มามีส่ ว น
จุดอ่อน
ร่ ว ม ใ น แ ต่ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ข อ ง
ระบบรักษาความปลอดภัยไม่ทนั สมัย
ระบบงานข้อมูลสารสนเทศ ขาดความทัน สมัยและ อพาร์ท เม้น ท์ เพือยกระดับ คุณ ภาพ
ของอพาร์ทเม้นท์ เช่ น การนํ าระบบ
การนํ าระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กรธุรกิจ
คีย์การ์ด และกล้อ งวงจรปิ ด มาช่ วย
โอกาส
ประเทศไทยมีเ ทคโนโลยีท ีทัน สมัย สามารถนํ า มา เพือเสริมประสิท ธิภ าพในการรักษา
ประยุกต์ใช้ในองค์กร เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย ความปลอดภัย ของอพาร์ท เม้น ท์ให้
สู ง ขึ5 น และนํ าชุ ดคํ า สั งป ระยุ กต์
ช่องทางการตลาด เป็ นต้น
(Application software) มาใช้ในการ
บริหารจัดการเก็บข้อมูล เป็ นต้น
เน้ น การทํ า ประชาสัม พัน ธ์ แ ละการ
จุดแข็ง
เป็ นอพาร์ทเม้นท์ทมีี จาํ นวนห้องต่อพืน5 ทีดินปลูกสร้าง ส่งเสริมทางการตลาด เพือลดอัต รา
สูง (Economy of scale) ทําให้ตน้ ทุนคงทีต่อหน่ วยตํา การว่างของห้องเช่า
อุปสรรค
ความผันผวนของค่าเงินบาท และการปรับตัวของค่า
ครองชีพทีสู งขึ5น ส่งผลกระทบต่ อ ต้น ทุ น ในการ
บริก าร ภาวะทางเศรษฐกิจ ต้ น ทุ น ทางตรงและ
ทางอ้ อ มเพิมขึ5น เช่ น ค่ า นํ5 า ประปา ค่ าไฟฟ้ า ค่ า
นํ5 ามัน ค่าแรง เป็ นต้น
เน้ น การทํ า ประชาสัม พัน ธ์ แ ละการ
จุดอ่อน
ขาดการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการส่ ง เสริ ม ทาง ส่ ง เสริ ม ทางการตลา ด ที มุ่ ง ไป ที
กลุ่ มเป้ าหมายโดยตรง เช่ น การทํ า
การตลาดทีเหมาะสม
ป้ายโฆษณาหน้ าเขตนิคมอุตสาหกรรม
โอกาส
จํา นวนโรงงานในจังหวัดสมุท รปราการมีแ นวโน้ ม การให้สว่ นลดเงินสดเมือชําระตรงตาม
สู งขึ5น ซึงส่ ง ผลให้ ผู้ ใ ช้ แ รงงาน ซึงประกอบด้ ว ย กําหนดการให้พกั ฟรีค่าห้อง 1 เดือ น
แรงงานไทย แ ละแรงงานข้ า มชาติ ใ นจั ง หวั ด เมืออยู่ครบระยะเวลา 1 ปี เป็ นต้น
สมุทรปราการมีจาํ นวนทีเพิมสูงขึน5 ด้วย
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2. การกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy ; 7Ps)
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ สามารถกําหนดส่วนประสมทางการตลาดให้
เหมาะสมแก่กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย โดยได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมจิ ากการสอบถามกลุ่มผู้
เช่า อพาร์ทเม้นท์ในตําบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 250 คน ซึงสามารถกําหนด
กลยุทธ์ทางเลือกทีเหมาะสมได้ ดังนี5
2.1 กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ (Product Strategy; P1)
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับความสะอาดและการถ่ายเท
อากาศภายในห้องพักและภายในอาคารเป็ นอันดับแรก คิดเป็ น ร้อ ยละ 45.2 รองลงมาคือ ขนาด
ของอาคาร คิดเป็ นร้อยละ 28.4 และความสวยงามของอาคาร คิดเป็ นร้อยละ 20.8 ตามลําดับ
ดังนัน5 ผู้บริหารควรมีการกําชับให้ผูเ้ ช่านํ าขยะมาทิง5 ในบริเวณทีจัดให้ดา้ นล่างอาคาร หรือเพิมจุดทิง5
ขยะในแต่ละชัน5 เพิมเติม อีกทัง5 เพิมรอบการทําความสะอาดระเบียงอาคารจาก วันละ 1 ครัง5 เป็ น 2
ครัง5 มีการปรับปรุงอพาร์ทเม้นท์ทงั 5 ภายในอาคารและภายนอกอาคารอย่างต่อเนือง โดยกําหนดเป็ น
นโยบายของการบริหารให้ชัดเจน เช่น ทาสี ปูกระเบือ5 ง เป็ นต้น เน้ นการใช้สที มีี ความคงทนต่ อ
แสงแดด และความชืน5 โดยคํานึงถึงความสวยงามสร้างความรูส้ กึ สบายตา
2.2 กลยุทธ์ดา้ นราคา (Price Strategy; P2)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่ว นใหญ่ ให้ความสําคัญกับค่าเช่า ห้อ งพักและราคาค่า
สาธารณูปโภคเป็ นหลักโดยเทียบราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้น ท์ กับอพาร์ทเม้นท์
อืนโดยรอบ พบว่า ระดับราคาห้องพักและค่าสาธารณูปโภคทีตัง5 ไว้มเี กณฑ์ทตํี ากว่าหรือเท่ากัน
กับคูแ่ ข่งโดยรอบ และเนืองจากห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ เป็ นตลาดอพาร์ทเม้นท์
ระดับล่างจึงง่ายต่อการทําสงครามราคา และส่งผลให้ในระยะยาวธุรกิจอาจล้มได้ ดังนัน5 ผู้บริหาร
ไม่จาํ เป็ นต้องนํ ากลยุทธ์ดา้ นราคามาใช้เป็ นแนวทางในการบริหารงาน ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ
อพาร์ทเม้นท์
2.3 กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place Strategy; P3)
กลุ่ มลู กค้ าเป้ าหมายส่ว นใหญ่ ให้ ความสํ าคัญกับสถานทีใกล้ ท ีทํ างานและ
สถานศึก ษาเป็ น หลัก คิด เป็ น ร้อ ยละ 58.8 และเมือพิจารณาถึงทีตัง5 ของ ห้ างหุ้น ส่ ว นจํา กัด
สมใจ อพาร์ทเม้นท์ พบว่าทําเลทีตัง5 ของห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์มขี ้อได้เปรีย บใน
เรืองทํ า เลทีตั ง5 เป็ น อย่ า งมาก โดย ห้ า งหุ้ น ส่ว นจํา กัด สมใจ อพาร์ ท เม้น ท์ ตัง5 อยู่ ในซอย
นารายรักษ์ 3 ถนนเทพารักษ์ โดยตัวอาคารห่างจากถนนใหญ่ประมาณ 100 เมตร หน้าปากซอย
เป็ นทีตัง5 ของธนาคารพาณิชย์หลายสถาบัน ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
ธนาคารกรุ งศรีอ ยุ ธ ยา นอกจากนี 5 ห ้า งหุ้น ส่ ว นจํา กัด สมใจ อพาร์ท เม้น ท์ ยังอยู่ ใกล้ตลาด
ทรัพย์สุวรรณประมาณ 100 เมตร ดังนัน5 ถือว่าทําเลทีตัง5 ของ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์
ทําให้ผูเ้ ช่ามีความสะดวกสบายในความเป็ นอยู่แ ละการเดิน ทางพอสมควร สําหรับช่ อ งทางการ
จัดจําหน่ ายนั น5 สามารถติดต่อผ่านพนักงานธุ รการได้โดยตรงเพียงอย่างเดียว ดังนัน5 ผู้บริหาร
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ไม่จาํ เป็ นต้องนํ ากลยุทธ์ด้านทําเลทีตัง5 มาใช้เป็ น แนวทางในการบริหารงาน ห้างหุ้น ส่วนจํากัด
สมใจ อพาร์ทเม้นท์
2.4 กลยุทธ์ดา้ นการส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy; P4)
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับส่วนลดเงินสดเมือชํ าระตาม
กําหนดเป็ น อันดับแรก คิดเป็ นร้อยละ 36.0 รองลงมาคือ มีเคเบิล5 ทีวใี นห้องพัก คิดเป็ นร้อยละ
35.6 ซึงห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ มีการให้บริการเคเบิล5 ทีวใี นห้องพักอยู่แล้ว ดังนัน5
ผูบ้ ริหารควรเสริมกลยุทธ์ในด้านอืน ดังนี5
2.4.1 การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ อ พาร์ทเม้น ท์เน้ น การทํ า
ประชาสัมพันธ์เพือให้เป็ นทีรูจ้ กั แก่กลุม่ ลูกค้าใหม่ หรือโรงงานต่างๆ ทีต้องการหาทีพักให้พนักงาน
โดยมีวธิ กี ารประสัมพันธ์ดงั นี5
ก) การขึ5นป้ ายขนาดใหญ่ ด้านข้างของอาคารเพือให้ผู้สนใจสามารถ
โทรศัพท์ตดิ ต่อ หรือเข้ามาติดต่อห้องพัก และใช้วธิ กี ารติดป้ายแผ่นโฆษณาบริเวณร้านค้า และ
แหล่งชุมชน
ข) การลงโฆษณาผ่ านทางเวปไซด์ต่ างๆ ทีมีการรวบรวมรายชือ
อพาร์ทเม้นท์ ทีสามารถค้นหาแยกตามรายชือเขตต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ
2.4.2 การส่งเสริมทางการตลาด
ก) จูงใจผู้เช่ าให้ชําระค่าเช่ าตามกํ าหนด โดยให้ส่ วนลดเงินสดเป็ น
การยกเว้นค่าบํารุงรักษาส่วนกลาง
ข) จูงใจให้ผูเ้ ช่าพักอาศัยในระยะยาวโดยให้ฟรีคา่ ห้อง 1 เดือน สําหรับ
ผูเ้ ช่าพักอาศัยใน ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ครบ 1 ปี
ค) จูงในลู กค้า ชักชวนเพือนหรือ คนทีรู้จกั มาเช่ า ห้อ งพัก จะได้รับ
ส่วนลด 200 บาท
2.5 กลยุทธ์ดา้ นบุคคล (People Strategy; P5)
กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ าหมายส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การที พนั ก งานที มี
มนุ ษยสัมพันธ์ทดีี คิดเป็ นร้อยละ 56.8 ดังนัน5 ผู้บริหารจําเป็ นต้องอบรมพนักงานทุกคน ให้มใี จรักใน
การบริการ และมีการปฏิบตั ิงานทีเหมาะสม ผู้บริหารควรมีการทําการประเมินโดยมิได้บอกกล่าว
และสอบถามความคิดเห็นและปญั หาต่างๆ จากผู้เช่าพักอาศัยอย่างสมําเสมอ เพือปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมโดยเร็วทีสุด
2.6 กลยุทธ์ด ้านการสร้างและนํ าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence
and Presentation; P6)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับความสะอาด สวยงามภายใน
อาคารเป็ นอันดับแรก คิดเป็ นร้อ ยละ 44.4 รองลงมาคือ มีสถานทีทิ5งขยะเป็ นสัดส่วน คิดเป็ น
ร้อยละ 23.6 และป้ายชือชัดเจน สังเกตง่าย คิดเป็ นร้อยละ 20.0 ตามลําดับ ซึงผูบ้ ริหารสามารถใช้
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กลยุทธ์เดียวกับกลยุทธ์ดา้ นรูปแบบอาคารและห้องพัก (Product Strategy) และกลยุทธ์การส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion Strategy) ได้ นอกจากนี5ผูบ้ ริหารควรเน้นเรืองของสิงอํานวยความสะดวก
และสร้ า งบรรยากาศทีดี แ ก่ อ พาร์ ท เม้นท์ อาทิ จัด ทํ า สวนหย่ อ มเล็ก ๆบริ เวณดาดฟ้ า และ
หน้าอพาร์ทเม้นท์ จัดตัง5 ตูเ้ ติมเงินโทรศัพท์มอื ถือ และตูก้ ดเงินสดอัตโนมัต ิ เป็ นต้น
2.7 กลยุทธ์ดา้ นกระบวนการ (Process Strategy; P7)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับความรวดเร็วในการให้ขอ้ มูลเป็ น
อันดับแรก คิดเป็ นร้อยละ 30.4 รองลงมาคือ การรับฟงั ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ คิดเป็ นร้อยละ
26.8 และการกําหนดระเบียบข้อบังคับอย่างชัดเจน คิดเป็ นร้อยละ 22.4 ตามลําดับ ดังนัน5 ผู้บริหาร
ควรเน้ นการเพิมประสิทธิภาพและคุณภาพการทํ างานของพนั กงาน ประกอบกับการตัง5 กล่อง
ร้องเรียนและข้อเสนอแนะเพือผู้บริหารจะได้รบั ทราบถึงปญั หาภายในทีผู้เช่ ากํ าลังประสบอยู่และ
แก้ไขได้อย่างทันท่วงที อีกทัง5 ต้องเข้มงวดในการปฏิบตั ติ นของพนักงานและผู้เช่าอย่ างเคร่งครัด
เพือมิให้ทําให้ผูเ้ ช่ารายอืนเกิดความไม่พอใจ

ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหา
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรคต่ างๆ ของ ห้ างหุ้นส่วนจํากั ด
สมใจ อพาร์ทเม้นท์ เพือให้ได้ซงการกํ
ึ
าหนดกลยุทธ์ในหลายแนวทางเลือก ซึงแต่ละกลยุทธ์นนั 5 มี
ทัง5 ข้อดี และข้อเสีย ซึงสามารถวิเคราะห์ได้ ดังตารางที 14
ตารางที 14 ข้อดีและข้อเสียในแต่ละกลยุทธ์ทได้
ี จาก TOWS Matrix และ 7Ps
กลยุทธ์ทีใช้
ข้อดี
ข้อเสีย
เน้ น การสร้างภาพลักษณ์ การ
สร้า งความแตกต่ า ง และการ
ให้ บ ริ ก ารที ตอบสนองความ
ต้ อ งการของกลุ่ ม ผู้ เ ช่ า ที เป็ น
ครอบครั ว มากขึ5 น ตามหลั ก
เรื อ ง ข อ ง ก า ร ต ล าด ที เ น้ น
ความสัมพัน ธ์กับลูกค้ามาใช้ใน
การสร้ า งลู ก ค้ า ในระยะยาว
(P4, P6, P7)

สามารถสร้างความประทับใจ
ให้กับผู้พกั อาศัย รู้สกึ ผู กพัน
กั บ ส ถ า น ที พั ก อ า ศั ย
นอ กจากนี5 ส ามาร ถส ร้ า ง
ผลตอบแ ทนในร ะยะยาว
ให้แ ก่อพาร์ทเม้นท์

ความประทั บ ใจจะมาก
ห รื อ น้ อ ย ขึ5 น อ ยู่ กั บ
ความสามารถของ
พนักงานหรือผู้จดั งาน
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ตารางที 14 (ต่อ) ข้อดีและข้อเสียในแต่ละกลยุทธ์ทได้
ี จาก TOWS Matrix และ 7Ps
กลยุทธ์ทีใช้
ข้อดี
ข้อเสีย
เน้ น การประชาสัมพัน ธ์ในเรือง
ทํ า เลที ตั 5ง และราคาห้ อ งพั ก
รวมถึงค่าสาธารณู โปโภคต่ างๆ
อย่างชัดเจน (P4)

เ มื อ ผู้ พ ั ก อ า ศั ย พอ ใ จกั บ
ทํ า เลที ตั 5ง ราคาที พั ก และ
ค่า สาธารณู ปโภคจะบอกต่ อ
กั บ เพือนร่ ว มงานหรือ ญาติ
พีน้อง
เน้ น การทํ า ประชาสัมพัน ธ์แ ละ สามารถเพิมรายได้ค่าเช่าและ
การส่งเสริมทางการตลาด เพือ ค่าบริการจากการดําเนินงาน
ลดอัต ราการว่ า งของห้ อ งเช่ า ให้ส ูงขึ5น
(P4)
เข้าร่วมโครงการการให้สนิ เชือ โครงการการให้ ส ิ น เชื อเพือ
เพื อธุ ร กิ จ อพาร์ ท เม้ น ท์ แ ละ ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์และโรงแรม
โรงแรมกสิกรไทย เพือปรับปรุ ง กสิกรไทย มีทปรึ
ี กษาทีมีความ
อาคารอพาร์ ทเม้ น ท์ ใ ห้ เ ป็ นที เป็ นมืออาชีพคอยให้คําปรึกษา
น่ าดึงดู ด ใจของลู กค้า และมี ซึ งคาดว่ า ภายหลั ง จากการ
ระบบโครงสร้ า งพื5 น ฐานที มี ปรั บ ปรุ ง สภาพภายในและ
คุณภาพ (P1)
ภายนอก อาคารอพาร์ทเมนท์
จะสร้ า งค วาม ส นใจ ให้ กั บ
ผูท้ กํี าลังหาทีพักใหม่
เน้นการนํ าเทคโนโลยีเข้ามาใน สร้ า งมาตรฐานความเป็ น อยู่
แต่ละกิจกรรมของอพาร์ทเม้นท์ และความสบายใจให้กับผู้เ ช่ า
เพื อ ยก ร ะดั บ คุ ณ ภ าพ ข อง สู ง ขึ5 น อี ก ทั 5ง ข้ อ มู ล การพั ก
อพาร์ทเม้นท์ (P5, P7)
อาศัย ของผู้ พ ัก อาศัย เป็ น สิง
สําคัญสําหรับผู้ บริห ารทีจะนํ า
เป็ น ข้ อ เท็ จจริงในการพัฒ นา
และปรับปรุงส่งเสริมการขาย
เน้ น การทํ า ประชาสัมพัน ธ์แ ละ สามารถสือสารถึ ง ชื อเสี ย ง
การส่ งเสริม การขายทีมุ่ งไปที ของอพาร์ทเมนท์ให้กบั บุคคล
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง (P4)
ทั ว ไ ป ไ ด้ รู้ จั ก แ ล ะ ส ร้ า ง
ความรู้ ส ึ ก น่ า เชื อถื อ ให้ กั บ
อพาร์ทเม้นท์

คู่ แ ข่ งอืนสามารถทราบ
ข้อมูลของอพาร์ทเม้นท์ได้
ง่ ายและจะปรับราคามา
เพือแย่งชิงลูกค้ากัน
จํ านวนลู กค้า ทีเช่ าพัก มี
ความไม่แน่ นอน

มีความเสียงหรือการผ่อน
ชําระกับธนาคาร

มีก ารลงทุ นในเครืองมือ
เครื องใช้ สู ง และระบบ
ข้อ มูลอีเลคทรอนิ กส์อาจ
เกิดข้อผิดพลาดได้

คู่แ ข่ งสามารถเลียนแบบ
ได้งา่ ย
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ตารางที 14 (ต่อ) ข้อดีและข้อเสียในแต่ละกลยุทธ์ทได้
ี จาก TOWS Matrix และ 7Ps
กลยุทธ์ทีใช้
ข้อดี
ข้อเสีย
เข้มงวดในกฏระเบียบว่าด้วยเรือง
การทิ5งขยะ เพิมรอบการทํ าความ
สะอาดอาคาร และกําหนดนโยบาย
ของการปรับปรุ งอพาร์ทเม้นท์ให้
ชั ด เจน เน้ น การใช้ ส ี ที มีค วาม
คงทน สวยงาม (P1)
อบรมพนักงานทุกคนให้มใี จรักใน
การบริการ และมีการปฏิบตั ิงาน
ที เหมาะสม โดยมี การทํ า การ
ประเมินโดยมิได้บอกกล่ าว และ
สอบถามความคิดเห็นและปญั หา
ต่ างๆ จากผู้ เช่ าพักอาศัยอย่ าง
สมํ าเสมอ เพือปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมโดยเร็วทีสุด (P6)

อพาร์ทเม้นท์มคี วามน่ าอยู่มาก เ พิ ม ต้ น ทุ น ใ น ก า ร
ขึ5 น ส าม าร ถ ดึ ง ดู ด ลู กค้ า บริหารงาน และอาจสร้าง
ภายนอกให้สนใจมากขึ5น
ค วา มไ ม่ พ อ ใ จใ ห้ กั บ
พนักงานทําความสะอาด
ทีต้องปฏิบตั งิ านมากขึน5
สามารถสร้ างความประทับ ใจ
ให้ แ ก่ ผู้ เช่ า และสามารถเพิม
ประสิท ธิ ภ าพในการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลได้

มี ต้ นทุ นในการอบ รม
พนั ก งานและต้ น ทุ น ใน
ก า ร ทํ า ก า ร ป ร ะ เ มิ น
พนักงาน ซึงอาจสูญเปล่า
ได้งา่ ย เนืองจากคนแต่ละ
คนมีพฤติกรรมทีแตกต่ าง
กัน และอาจไม่ได้รบั ความ
ร่วมมือเท่าทีควรจากผู้เช่า

เน้ น เรื องของสิ งอํ า นวยความ เสริมสร้างภาพลักษณ์ทดีี ให้แก่ เ พิ ม ต้ น ทุ น ใ น ก า ร
สะดวก และสร้างบรรยากาศทีดี อพาร์ ท เม้น ท์ และเพิมความ บริหารงาน
แก่ อ พาร์ ท เม้ น ท์ อาทิ จัด ทํ า สะดวกสบายให้แก่ผูเ้ ช่ามากขึ5น
สวนหย่ อมเล็กๆ บริเวณดาดฟ้ า
และหน้ าอพาร์ทเม้น ท์ จัดตัง5 ตู้
เติมเงินโทรศัพท์มอื ถือ และตู้กด
เงินสดอัตโนมัต ิ เป็ นต้น
ปรึ ก ษา ผู้ เ ชี ยวชาญ ใน การ ส า มา ร ถ เพิ ม มู ล ค่ า ให้ แ ก่
กําหนดกลยุทธ์เพือเพิมช่องทาง อพาร์ทเม้นท์ และสามารถสร้าง
หารายได้อนให้
ื กับอพาร์ทเม้นท์ รายได้มากขึน5
(P1)

มีค่าใช้จา่ ยในการปรึกษา
ผู้ เ ชี ยวชาญ ซึ งถื อ เป็ น
ต้นทุ นในดํ าเนิ นงานของ
อพาร์ทเม้นท์
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ตารางที 14 (ต่อ) ข้อดีและข้อเสียในแต่ละกลยุทธ์ทได้
ี จาก TOWS Matrix และ 7Ps
กลยุทธ์ทีใช้
ข้อดี
ข้อเสีย
ตั 5 ง ก ล่ อ ง ร้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ
ข้ อ เสนอแนะเพือผู้ บ ริ ห ารจะ
ได้รบั ทราบถึงปญั หาภายในทีผู้
เช่ากําลังประสบอยู่และแก้ไขได้
อย่ างทั น ท่ วงที อี ก ทั 5 ง ต้ อ ง
เข้ ม งวดในการปฏิบั ต ิ ต นของ
พนักงานและผูเ้ ช่าอย่างเคร่งครัด
เพือมิให้ทํ าให้ผู้เช่ ารายอืนเกิด
ความไม่พอใจ (P7)

เพิมประสิทธิภาพและคุ ณภาพ อาจไม่ได้รบั ความร่วมมือ
การทํ า งานของพนั ก งานและ จากผู้ เ ช่ า และพนั ก งาน
การบริห ารงานให้ ด ีข5ึน และ เท่าทีควร
สร้า งความพึงพอใจในการอยู่
อาศัยมากขึน5

จากการพิจารณาข้อดีและข้อเสียในแต่ละกลยุทธ์ทได้
ี จาก TOWS Matrix และ 7Ps สามารถ
ตัดสินใจเลือกแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพือเพิมความสามารถในการแข่ งขัน ได้
ดังนี5
1. ผูบ้ ริหารควรให้ความสําคัญกับกลยุทธ์ด ้านผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ทางการสร้างและ
นํ าเสนอลักษณะทางกายภาพก่อน เพราะถือ เป็ นภาพลักษณ์ทสํี าคัญอันดับแรกของธุรกิจทีจะ
สามารถสร้างความประทับใจในครัง5 แรกทีมองเห็นให้แก่ลูกค้า โดยทําการปฏิรูปอาคารสถานทีทัง5
ภายนอกและภายในอาคาร เน้นความสะอาดและความสวยงามเป็ นหลัก
2. ผูบ้ ริหารควรให้ความสําคัญกับกลยุทธ์ด้านกระบวนการ เน้นการสร้างความแตกต่าง
โดยเพิมสิงอํ านวยความสะดวกทีผู้เช่ าต้อ งการให้ครบครัน เช่ น การขยายทีจอดรถ ตู้เติมเงิน
โทรศัพท์มอื ถือตู้ กดเงิน สดอัตโนมัต ิ เป็ นต้น ซึงถือเป็ น การเพิมช่อ งทางหารายได้อ ืนๆให้กับ
อพาร์ ท เม้ น ท์ อ ี ก ทางหนึ ง นอกจากนี5 ค วรเน้ น การใส่ ใ จและให้ ค วามสํ า คั ญกั บ ผู้ เ ช่ าโดย
รับฟงั ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆอย่างสมําเสมอ เพือให้แก้ไขปญั หาได้อย่างทันท่วงที และ
คงความเป็ นเอกลักษณ์ของอพาร์ทเม้นท์ โดยนํ าหลักเรืองของการตลาดทีเน้ นความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า โดยสร้างความสัมพันธ์ทเป็
ี นกันเองกับผูเ้ ช่าทุกคนให้เสมือนเป็ นครอบครัวเดียวกัน เพือเป็ น
การรักษากลุม่ ผู้เช่าเดิมและสร้างความดึงดูดใจแก่ผูเ้ ช่าใหม่ในระยะยาว
3. ผู้ บ ริ ห ารควรให้ ค วามสํ าคั ญกั บ กลยุ ท ธ์ ด ้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด เน้ นการ
ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมทางการตลาด โดยเพิมการเข้าถึงกลุม่ ตลาดผู้เช่ าโดยตรง เช่น การ
ทําป้ายโฆษณาหน้าเขตนิคมอุตสาหกรรม การให้ส่วนลดเงินสดเมือชําระตรงตามกําหนดการให้
พักฟรีคา่ ห้อง 1 เดือน เมืออยู่ครบระยะเวลา 1 ปี เป็ นต้น
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4. ผู้บริห ารควรให้ค วามสํ าคัญกับกลยุ ท ธ์ด้ านบุค คล เน้ น การอบรมพนั ก งานและ
ควบคุมงานด้วยตนเองอย่างใกล้ชดิ เพือป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความไม่พงึ พอใจของผู้
เช่า อีกทัง5 ทํ าการประเมินพนักงานโดยมิได้ บอกกล่าว และสอบถามความคิดเห็นและป ญั หา
ต่างๆ จากผู้เช่าพักอาศัยอย่างสมําเสมอ เพือปรับปรุงแก้ไขปญั หาโดยเร็วทีสุด
นอกจากนี5 ผู้บริห ารควรมีการนํ าเทคโนโลยีเ ข้ามาใช้ ซึงมีต้น ทุ น ค่ อ นข้ างสูง แต่ ใ น
ขณะเดียวกันมีประโยชน์ในการสร้างความรวดเร็วในการทํางานและความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ของผูเ้ ช่า ดังนัน5 ผู้บริหารควรมีการพิจารณาถึงความคุม้ ค่าในการนํ ามาใช้อย่างรอบคอบ

บทที 4
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรือง “กลยุทธ์ทางการตลาดเพือเพิมความสามารถในการแข่งขัน กรณีศกึ ษา
ห้างหุ้น ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์” ได้แบ่งวิธ กี ารศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน คือ การศึกษา
ข้อมูลปฐมภูม ิ ซึงเป็ นข้อมูลทีได้จากการรวบรวมข้อ มูลจากแบบสอบถาม โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่ าง
จํา นวน 250 คน และการเข้า สํ า รวจพืน7 ที โดยรอบ และการศึก ษาข้อ มูล ทุต ิย ภูม ิ โดย
ทําการศึกษาและรวบรวมข้อมูล จากบทความ สิงตีพมิ พ์ ข้อมูลจากศูนย์ธุรกิจ ทัง7 องค์กรรัฐบาล
และบริษัท เอกชน รวมถึง งานวิจยั ต่า งๆทีเกียวข้อง จากนัน7 จึงนํ าข้ อมูลทีได้ม าวิเคราะห์และ
ประมวลผลร่วมกันโดยใช้แนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาครัง7 นี7จดั ทําขึ7นโดยมีวตั ถุประสงค์คอื เพือศึกษาพฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเม้นท์
ของผู้เช่าในจังหวัดสมุทรปราการ เพือศึกษาปจั จัยทีมีผลต่อการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผู้เช่าใน
จังหวัด สมุท รปราการ และเพือกํ า หนดกลยุ ท ธ์ท างการตลาดของห้า งหุ้น ส่วนจํากัด สมใจ
อพาร์ทเม้นท์ จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทํ าให้ทราบถึงพฤติกรรมการเช่ าอพาร์ทเม้นท์
และปจั จัยทีมีผลต่ อการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผู้เช่าในจังหวัด สมุท รปราการ และสามารถ
กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของ ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ ซึงสรุปผลการศึกษา
ได้ดงั นี7
1. ผลการวิเคราะห์ จากข้อ มู ลปฐมภู ม ิ ซึงได้ จากแบบสอบถามกลุ่ มตัว อย่ า งจํานวน
250 คน ซึงประกอบด้วย ผู้เช่าในห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ จํานวน 50 คน และผู้เช่า
อพาร์ทเม้นท์อนในตํ
ื
าบลเทพารักษ์ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 200 คน พบว่า
1.1 พฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเม้นท์และปจั จัยทีมีผลต่อการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์
ของผู้เช่าในจังหวัดสมุทรปราการ
1.1.1 ผูต้ อบแบบสอบถามทีเป็ นผู้เช่า ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์
ส่ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิง คิด เป็ นร้อ ยละ 52.0 มีอ ายุ มากกว่า 35 ปี ข7นึ ไป มากทีสุด คิดเป็ น
ร้อยละ 34.0 ระดับการศึกษาชัน7 มัธ ยมศึกษาปี ท ี 6 หลักสูต รประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่า มากทีสุด คิดเป็ น ร้อยละ 48.0 ส่วนใหญ่มสี ถานภาพสมรสหรือ เคยสมรสมาก่อ น
(แยกกันอยู่ หย่าร้างหรือหม้าย) คิดเป็ นร้อยละ 60.0 มีรายได้รวมต่อ เดือน (ก่อนหักค่าใช้จา่ ย)
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ในช่วง 10,001 – 12,500 บาท มากทีสุด คิดเป็ นร้อ ยละ 44.0 มีเงินออมโดยประมาณต่อเดือน
ในช่วงไม่เกิน 1,000 บาท มากทีสุด คิดเป็ นร้อยละ 48.0 โดยผู้เช่าพักอาศัยใน ห้างหุ้นส่วนจํากัด
สมใจ อพาร์ทเม้นท์ รูจ้ กั อพาร์ทเม้นท์โดยเพือนหรือญาติแนะนํ า มากทีสุด คิดเป็ นร้อยละ 38.0
พฤติก รรมด้ านการเลือกเช่าอพาร์ท เม้นท์ของผู้เช่าในห้า งหุ้น ส่วนจํา กัด สมใจ อพาร์ท เม้น ท์
ส่ว นใหญ่พกั อาศัย 2 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 68.0 โดยมีร ะยะเวลาเช่ าพัก จนถึงป จั จุบัน เป็ น
ระยะเวลา 1 – 2 ปี มากทีสุด คิดเป็ นร้อยละ 40.0 มีความสนใจเช่ าพักห้องทีมีระเบีย ง คิดเป็ น
ร้อยละ 88.0 และไม่มแี นวโน้มทีจะย้ายทีพักไปทีอืนภายใน 3 – 6 เดือนคิดเป็ นร้อยละ 74.0
1.1.2 ผูต้ อบแบบสอบถามทีเป็ นผู้เช่าอพาร์ทเม้นท์อนื ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
คิด เป็ น ร้อ ยละ 58.5 มีอายุ ไม่ เกิน 25 ปี มากทีสุด คิด เป็ นร้อ ยละ 39.0 ระดับการศึก ษา
ชัน7 มัธยมศึกษาปี ท ี 6 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทีย บเท่า มากทีสุด คิด เป็ นร้อ ยละ
36.5 ส่วนใหญ่มสี ถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 60.0 มีรายได้รวมต่อ เดือน (ก่อนหักค่าใช้จา่ ย)
ในช่วง 12,500 บาท ขึน7 ไป มากทีสุด คิดเป็ นร้อยละ 31.5 มีเงินออมโดยประมาณต่อเดือนในช่วง
ไม่เกิน 1,000 บาท มากทีสุด คิดเป็ นร้อยละ 34.0 พฤติกรรมด้านการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของ
ผูเ้ ช่าในอพาร์ทเม้นท์อ ืน ส่วนใหญ่พกั อาศัย 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.5 โดยมีระยะเวลาเช่าพัก
จนถึงปจั จุบนั เป็ นระยะเวลามากกว่า 2 ปี มากทีสุด คิดเป็ นร้อยละ 33.5 มีความสนใจเช่ าพักห้องที
มีระเบียง คิดเป็ นร้อยละ 89.0 และส่วนใหญ่มแี นวโน้ มทีจะย้ายทีพักไปทีอืนภายใน 3 – 6 เดือน
คิดเป็ นร้อยละ 76.5
1.1.3 ผู้ต อบแบบสอบถามซึงเป็ นผู้ เช่า พักอาศัยในอพาร์ท เม้น ท์ บริเวณ
ตําบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญมากทีสุดกับปจั จัย ด้านส่วนผสม
ทางการตลาดของการเลือ กเช่ าอพาร์ท เม้นท์ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ )ด้านรูปแบบอาคารและ
ห้องพัก) ในเรืองความสะอาดและการถ่ายเทอากาศ คิดเป็ นร้อยละ 45.2 ด้านราคา (ด้านรายจ่าย
เกียวกับการเช่ าห้อ งพัก) ในเรืองค่ าเช่ า ห้ อ งพัก คิด เป็ น ร้อ ยละ 74.4 ด้า นช่อ งทางการจัด
จําหน่ าย (ด้านทําเลทีตัง7 ) ในเรืองทํา เลทีตัง7 ทีใกล้ท ีทํ า งาน หรือ สถานศึกษา คิด เป็ น ร้อ ยละ
58.8 ด้า นการส่งเสริมการตลาด ในเรืองส่วนลดเงิน สดเมือชํ าระตามกําหนด คิด เป็ นร้อ ยละ
36.0 ด้านการสร้างและนํ าเสนอลักษณะทางกายภาพ ในเรืองความสะอาด สวยงามภายในอาคาร
คิดเป็ นร้อยละ 44.4 ด้านบุคคล (ด้านบุคลากรทีให้บริการ) ในเรืองความมีมนุ ษยสัมพันธ์ทดีี ของ
พนักงาน คิดเป็ นร้อยละ 56.8 ด้านกระบวนการ (ด้านการให้บริการ) ในเรืองความรวดเร็วในการ
ให้ข้อมูล คิดเป็ นร้อยละ 30.4
2. ผลการวิเคราะห์จากข้อ มูล ปฐมภูมซิ ึงได้จากการเข้า สํา รวจพืน7 ทีโดยรอบ และ
ข้อ มูลทุ ตยิ ภูม ิ ซึงได้จากการศึกษาบทความสิงตีพมิ พ์ งานวิจยั ทีเกียวข้อง ข้อมูลจากศูนย์ธุรกิจ
ทัง7 องค์กรรัฐบาลและบริษัท เอกชน ในด้า นของสภาพแวดล้อ มภายนอกองค์ก ร(External
Analysis) สภาพแวดล้อ มอุ ต สาหกรรม (Industry Environment) สภาพแวดล้อ มภายใน
องค์กร (Internal Analysis) และนํ า ข้ อ มูล มาประมวลผลเพือระบุจุด แข็ง จุด อ่ อ น โอกาส
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และอุป สรรค ของห้ า งหุ้น ส่ วนจํากัด สมใจ อพาร์ท เม้น ท์ ซึงสามารถตัด สิน ใจเลือ กกลยุ ท ธ์
ทางการตลาดของห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ได้ ดังนี7
2.1 กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ (ด้านรูปแบบอาคารและห้องพัก) และกลยุทธ์ทางการ
สร้างและนํ าเสนอลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ การปฏิรูปอาคารสถานทีทัง7 ภายนอกและภายใน
อาคาร โดยเน้ นความสะอาดและความสวยงามเป็ นหลัก
2.2 กลยุ ทธ์ ด้านกระบวนการ (ด้านการให้บริการ) เน้ น การสร้างความแตกต่ าง
โดยเพิมสิงอํ านวยความสะดวกทีผู้เช่ าต้อ งการให้ครบครัน เช่ น การขยายทีจอดรถ ตู้เติมเงิน
โทรศัพท์ มอื ถือตู้ กดเงินสดอัต โนมัต ิ เป็ นต้น และเน้ น การใส่ ใ จและให้ความสํ าคัญ กับผู้ เช่ า
โดยรับฟงั ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆ อย่างสมําเสมอ
2.3 กลยุ ทธ์ ด้านการส่ งเสริมการตลาด เน้ น การประชาสัมพันธ์แ ละการส่งเสริม
การตลาด โดยเพิมการเข้าถึงกลุ่ มตลาดผู้เช่ าโดยตรง เช่ น การทํ าป้ ายโฆษณาหน้ าเขตนิ คม
อุตสาหกรรม การให้สว่ นลดเงินสดเมือชําระตรงตามกําหนด การให้พกั ฟรีค่าห้อง 1 เดือน เมืออยู่
ครบระยะเวลา 1 ปี เป็ นต้น
2.4 กลยุทธ์ด ้านบุคคล (บุคลากรทีให้บริการ) เน้นการอบรมพนักงานและควบคุม
งานด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ สามารถยกเว้น กลยุท ธ์ท างการตลาดบาง
ประการได้ อาทิ กลยุทธ์ด้านราคา (ด้านรายจ่ายเกียวกับการเช่าห้อ งพัก) เพราะกลยุทธ์น7ีง่ายต่อ
การเข้าไปในสงครามราคากับคูแ่ ข่งขัน ซึงอาจส่งผลให้ในระยะยาวธุรกิจอาจประสบปญั หาได้ และ
กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่ าย (ด้านทําเลทีตัง7 ) เพราะในป จั จุบนั ห้า งหุ ้น ส่วนจํากัด สมใจ
อพาร์ทเม้นท์มขี ้อได้เปรียบในเรืองทําเลทีตัง7 เป็ นอย่างมาก

ข้อจํากัดของการศึกษา
1. การกําหนดกลยุท ธ์เป็ นผลจากการวิเคราะห์ข้อ มูลในปี 2554 - 2555 ซึงสามารถ
นํ าไปประยุกต์ใช้ได้ในปจั จุบนั และอนาคตอันใกล้เท่านัน7 เนืองจากปจั จัยต่างๆ โดยเฉพาะปจั จัย
ภายนอกมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา
2. ความยากในการเข้า ไปศึก ษาข้ อ มูล ของคู่ แ ข่ ง เช่ น ลัก ษณะห้อ งพัก รูป แบบ
การให้บริการ เพราะผู้ป ระกอบการไม่เต็มใจทีจะให้ข้ อ มูลอย่ างครบถ้วน ทํ า ให้ต้อ งใช้ การ
สอบถามจากผูอ้ นื ทําให้บางข้อมูลอาจบิดเบือน
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ข้อเสนอแนะ
1. ศึกษาและจัดทําแผนธุรกิจเพือกําหนดกลยุทธ์ในระยะยาว ระยะกลาง และระยะสัน7
ของห้างหุน้ ส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์
2. ศึกษาสาเหตุและปจั จัยทางด้านต่างๆ ทีทําให้ผู้เช่าพักอาศัย มีแนวโน้ มทีจะย้ายไป
อยู่ทอืี นภายใน 3 - 6 เดือน
3. ศึกษากลยุท ธ์เพิมเติมในด้านการบริห ารธุ ร กิจ ด้านการเงิน และด้า นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถามสําหรับผู้เช่า ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์
เรื!อง
กลยุทธ์ทางการตลาดเพือ! เพิ! มความสามารถในการแข่งขัน
กรณี ศึกษา ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์
แบบสอบถามชุด นีจัดทําขึน เพือ ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดเพือเพิม ความสามารถใน
การแข่งขัน กรณีศกึ ษา ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ การศึกษาในครังนีเป็ นส่วนหนึง
ของการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คําตอบของท่าน
จะใช้เพือ ประโยชน์ทาการศึกษาและเพือ ใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาอพาร์ทเม้น ท์ต่อไป โดยไม่ม ี
ผลต่อท่านแต่ประการใด ดังนัน ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามต่อไปนีตามความรูส้ กึ ทีแ ท้จริง
ผูศ้ กึ ษาขอขอบคุณทุกท่านทีส ละเวลาในการตอบแบบสอบถามนีเป็ นอย่างยิง
คําชี-แจง กรุณาทําเครือ งหมาย ✓ ใน ( ) หน้าข้อทีต รงกับความเป็ นจริงหรือความเห็นของท่าน
มากทีส ดุ และบันทึกข้อความลงในช่องว่าง
ส่วนที! 1 ข้อมูลทัวไปเกี

ย วกับผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ
( ) 1. ชาย
( ) 2. หญิง
2. อายุ
( ) 1. ไม่เกิน 25 ปี
( ) 3. 31 - 35 ปี

( ) 2. 25 - 30 ปี
( ) 4. 35 ปีขนไป
ึ

3. ระดับการศึกษา
( ) 1. ตํากว่า ม.6
( ) 3. อนุ ปริญญา / ปวส. / เทียบเท่า

( ) 2. ม.6 / ปวช. / เทียบเท่า
( ) 4. ปริญญาตรี

4. สถานภาพ
( ) 1. โสด

( ) 2. สมรส/ แยกกันอยู/่ หย่าร้าง / หม้าย
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5. รายได้รวมของท่านต่อเดือน (ยังไม่หกั ค่าใช้จา่ ย)
( ) 1. ไม่เกิน 7,500 บาท
( ) 2. 7,500 - 10,000 บาท
( ) 3. 10,001 - 12,500 บาท
( ) 4. 12,500 บาท ขึนไป
6. เงินออมของท่านโดยประมาณต่อเดือน
( ) 1. ไม่เกิน 1,000 บาท
( ) 3. 2,001 - 3,000 บาท
7. ท่านรูจ้ กั เอส เจอพาร์ทเม้นท์ได้อย่างไร
( ) 1. ป้ายโฆษณา
( ) 3. เพือ น/ญาติ แนะนํ า
( ) 5. นัง รถผ่าน

( ) 2. 1,000 - 2,000 บาท
( ) 4. 3,000 บาท ขึนไป

( ) 2. ใบปลิวหรือแผ่นพับแนะนํ า
( ) 4. ทํางานใกล้อพาร์ทเม้นท์

ส่วนที! 2 ปจั จัยด้านพฤติกรรมในการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์
1. ปจั จุบนั ห้องทีท ่านพักมีผูพ้ กั ทังหมดกีค น (รวมท่านด้วย)
( ) 1. พัก 1 คน
( ) 2. พัก 2 คน
( ) 3. พัก 3 คน
( ) 4. พักมากกว่า 3 คน
2. ท่านเช่าพักอาศัยใน เอส เจ อพาร์ทเม้นท์มานานเท่าใด
( ) 1. ไม่เกิน 6 เดือน
( ) 2. 6 เดือน - 1 ปี
( ) 3. 1 ปี - 2 ปี
( ) 4. 2 ปี ขึนไป
3. ลักษณะของห้องพักทีท ่านสนใจ
( ) 1. ห้องทีม รี ะเบียง

( ) 2. ห้องทีไ ม่มรี ะเบียง

4. ท่านมีแนวโน้มทีจะย้ายไปทีอนื ภายใน 3 - 6 เดือนนีหรือไม่
( ) 1. ไม่ม ี
( ) 2. มี
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ส่วนที! 3 ปจั จัยด้านส่วนผสมทางการตลาดของการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์
กรุณาทําเครือ งหมาย ใน ( ) โดยเลือกข้อทีมคี วามสําคัญมากทีส ุด
1. ด้านรูปแบบอาคารและห้องพัก
( ) ความสวยงามของอาคาร
( ) ขนาดของห้องพัก
( ) ความสะอาดและการถ่ายเทอากาศ ( ) ขนาดห้องนํ าและสุขภัณฑ์ทมี คี ณ
ุ ภาพ
( ) วัสดุทใี ช้ในห้องพัก
( ) เฟอร์นิเจอร์ในห้องพัก
2. รายจ่ายเกียวกับการเช่าห้องพัก
( ) ค่าเช่าห้องพัก
( ) ค่าบริการไฟฟ้ าและค่านํา
( ) กําหนดระยะเวลาทีต อ้ งชําระเงิน

( ) ค่าประกันห้องพัก
( ) ค่าใช้จา่ ยส่วนกลาง
( ) ระยะเวลาทีอยู่อย่างน้ อยตามสัญญาเช่า

3. ด้านทําเลทีต งั
( ) ใกล้ทที ํางาน/ สถานศึกษา
( ) ความสะดวกในการเดินทาง
( ) ห่างไกลจากสิง รบกวน

( ) ใกล้แหล่งอุปโภค-บริโภค
( ) ความปลอดภัยในการเดินทาง
( ) ความสะดวกในการจอดรถ

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
( ) ส่วนลดเงินสดเมือ ชําระตามกําหนด ( ) ไม่มกี ารคิดค่าบริการอืน เมือ ยกเลิกสัญญา
( ) มีเคเบิลทีวใี นห้องพัก
( ) จัดเลียงสังสรรค์ในเทศกาลต่างๆ
( ) มีการประชาสัมพันธ์โดยติดป้ายประกาศและแจกใบปลิว
5. ด้านการสร้างและนํ าเสนอลักษณะทางกายภาพ
( ) ป้ายชือชัดเจน สังเกตง่าย
( ) มีสถานทีท งขยะเป็
ิ
นสัดส่วน
( ) ความสะอาด สวยงามภายในอาคาร ( ) ความสะอาด สวยงามภายนอกอาคาร
( ) ชือ เสียงและภาพลักษณ์ของอพาร์ทเม้นท์มคี วามน่ าเชือถือ
6. ด้านบุคลากรทีใ ห้บริการ
( ) พนักงานมีมนุ ษยสัมพันธ์ทดี ี
( ) พนักงานแต่งกายสะอาด สุภาพ
( ) พนักงานดูแลลูกค้าเท่าเทียมกัน ( ) พนักงานสามารถแก้ปญั หาเฉพาะหน้าได้
( ) พนักงานสามารถให้ขอ้ มูลเกีย วกับการเข้าพักได้อย่างดี
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7. ด้านการให้บริการ
( ) ความรวดเร็วในการให้ขอ้ มูล
( ) รับฟงั ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ
( ) มีระเบียบและข้อปฏิบตั ชิ ดั เจน
( ) ความถูกต้องในการคํานวณค่าสาธารณูปโภค
( ) ความพร้อมในการแก้ปญั หาเฉพาะหน้า
ปญั หาและข้อเสนอแนะอืนๆ ในการเช่าอพาร์ทเม้นท์
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณทุกท่ านที! เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

ภาคผนวก ข
แบบสอบถามสําหรับผู้เช่ าอพาร์ทเม้นท์อืน
เรือง
กลยุทธ์ทางการตลาดเพือเพิ มความสามารถในการแข่งขัน
กรณี ศึกษา ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์
แบบสอบถามชุ ด นีจดั ทํ าขึน เพือ ศึกษากลยุท ธ์ ทางการตลาดเพือเพิม ความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น กรณี ศึก ษา ห้า งหุ้น ส่ ว นจํา กั ด สมใจ อพาร์ท เม้ น ท์ การศึ ก ษาในครัง นี
เป็ นส่ วนหนึงของการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณ ฑิต มหาวิท ยาลัยหอการค้าไทย
คํา ตอบของท่านจะใช้เ พือ ประโยชน์ ท างการศึกษาเท่า นัน โดยไม่มผี ลต่ อท่ านแต่ประการใด
ดังนัน ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามต่อไปนีตามความรู้ส กึ ทีแท้จ ริง ผู้ศกึ ษาขอขอบคุณ
ทุกท่านทีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนีเป็ นอย่างยิง
คําชี-แจง กรุณาทําเครืองหมาย ✓ ใน ( ) หน้าข้อทีต รงกับความเป็ นจริงหรือความเห็นของ
ท่านมากทีส ดุ และบันทึกข้อความลงในช่องว่าง
ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไปเกี

ย วกับผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ
( ) 1. ชาย

( ) 2. หญิง

2. อายุ
( ) 1. ไม่เกิน 25 ปี
( ) 3. 31 - 35 ปี

( ) 2. 25 - 30 ปี
( ) 4. 35 ปีขนึ ไป

3. ระดับการศึกษา
( ) 1. ตํากว่า ม.6
( ) 3. อนุ ปริญญา / ปวส. / เทียบเท่า

( ) 2. ม.6 / ปวช. / เทียบเท่า
( ) 4. ปริญญาตรี

4. สถานภาพ
( ) 1. โสด

( ) 2. สมรส/ แยกกันอยู/่ หย่าร้าง / หม้าย
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5. รายได้รวมของท่านต่อเดือน (ยังไม่หกั ค่าใช้จา่ ย)
( ) 1. ไม่เกิน 7,500 บาท
( ) 2. 7,500 - 10,000 บาท
( ) 3. 10,001 - 12,500 บาท
( ) 4. 12,500 บาท ขึน ไป
6. เงินออมของท่านโดยประมาณต่อเดือน
( ) 1. ไม่เกิน 1,000 บาท
( ) 3. 2,001 - 3,000 บาท

( ) 2. 1,000 - 2,000 บาท
( ) 4. 3,000 บาท ขึน ไป

ส่วนที 2 ปจั จัยด้านพฤติกรรมในการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์
1. ปจั จุบนั ห้องทีท ่านพักมีผูพ้ กั ทัง หมดกีค น (รวมท่านด้วย)
( ) 1. พัก 1 คน
( ) 2. พัก 2 คน
( ) 3. พัก 3คน
( ) 4. พักมากกว่า 3 คน
2. ท่านเช่าพักอาศัยในอพาร์ทเม้นท์ทพี กั ในปจั จุบนั มานานเท่าใด
( ) 1. ไม่เกิน 6 เดือน
( ) 2. 6 เดือน - 1 ปี
( ) 3. 1 ปี - 2 ปี
( ) 4. 2 ปี ขึน ไป
3. ลักษณะของห้องพักทีท ่านสนใจ
( ) 1. ห้องทีม รี ะเบียง

( ) 2. ห้องทีไ ม่มรี ะเบียง

4. ท่านมีแนวโน้มทีจะย้ายไปทีอนื ภายใน 3 - 6 เดือนนีหรือไม่
( ) 1. ไม่ม ี
( ) 2. มี
ส่วนที 3 ปจั จัยด้านส่วนผสมทางการตลาดของการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์
กรุณาทําเครือ งหมาย ใน ( ) โดยเลือกข้อทีมคี วามสําคัญมากทีส ุด
1. ด้านรูปแบบอาคารและห้องพัก
( ) ความสวยงามของอาคาร
( ) ขนาดของห้องพัก
( ) ความสะอาดและการถ่ายเทอากาศ ( ) ขนาดห้องนํ าและสุขภัณฑ์ทมี คี ณ
ุ ภาพ
( ) วัสดุทใี ช้ในห้องพัก
( ) เฟอร์นิเจอร์ในห้องพัก
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2. รายจ่ายเกียวกับการเช่าห้องพัก
( ) ค่าเช่าห้องพัก
( ) ค่าบริการไฟฟ้ าและค่านํา
( ) กําหนดระยะเวลาทีต อ้ งชําระเงิน

( ) ค่าประกันห้องพัก
( ) ค่าใช้จา่ ยส่วนกลาง
( ) ระยะเวลาทีอยู่อย่างน้ อยตามสัญญาเช่า

3. ด้านทําเลทีต งั 
( ) ใกล้ทที ํางาน/ สถานศึกษา
( ) ความสะดวกในการเดินทาง
( ) ห่างไกลจากสิง รบกวน

( ) ใกล้แหล่งอุปโภค-บริโภค
( ) ความปลอดภัยในการเดินทาง
( ) ความสะดวกในการจอดรถ

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
( ) ส่วนลดเงินสดเมือ ชําระตามกําหนด ( ) ไม่มกี ารคิดค่าบริการอืน เมือยกเลิกสัญญา
( ) มีเคเบิล ทีวใี นห้องพัก
( ) จัดเลีย งสังสรรค์ในเทศกาลต่างๆ
( ) มีการประชาสัมพันธ์โดยติดป้ายประกาศและแจกใบปลิว
5. ด้านการสร้างและนํ าเสนอลักษณะทางกายภาพ
( ) ป้ายชือชัดเจน สังเกตง่าย
( ) มีสถานทีท งิ ขยะเป็ นสัดส่วน
( ) ความสะอาด สวยงามภายในอาคาร ( ) ความสะอาด สวยงามภายนอกอาคาร
( ) ชือ เสียงและภาพลักษณ์ของอพาร์ทเม้นท์มคี วามน่ าเชือถือ
6. ด้านบุคลากรทีใ ห้บริการ
( ) พนักงานมีมนุ ษยสัมพันธ์ทดี ี
( ) พนักงานแต่งกายสะอาด สุภาพ
( ) พนักงานดูแลลูกค้าเท่าเทียมกัน ( ) พนักงานสามารถแก้ปญั หาเฉพาะหน้าได้
( ) พนักงานสามารถให้ขอ้ มูลเกีย วกับการเข้าพักได้อย่างดี
7. ด้านการให้บริการ
( ) ความรวดเร็วในการให้ขอ้ มูล
( ) รับฟงั ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ
( ) มีระเบียบและข้อปฏิบตั ชิ ดั เจน
( ) ความถูกต้องในการคํานวณค่าสาธารณูปโภค
( ) ความพร้อมในการแก้ปญั หาเฉพาะหน้า
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ปญั หาและข้อเสนอแนะอืนๆ ในการเช่าอพาร์ทเม้นท์
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบพระคุณทุกท่ านที เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

ประวัติผ้ศู ึกษา
นางสาวมาริสา จุลสมบูรณ์ เกิดเมือ วันที 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 ภูมลิ ําเนาจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร สํา เร็จการศึกษาระดับ ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต จากคณะพาณิช ยศาสตร์แ ละ
การบัญชี มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ เมือ ปี การศึกษา 2550 และได้เข้าศึกษาต่อ ในระดับ
ปริญญาโท หลักสู ต รบริห ารธุ ร กิจมหาบัณฑิต สาชาวิช าการภาษี อ ากร บัณ ฑิต วิทยาลัย
มหาวิท ยาลัยหอการค้าไทย ในปี การศึกษา 2554 ประสบการณ์ใ นการทํา งาน ตัง8 แต่ ปี 2551
จนถึงปจั จุบนั ทํางานทีบ ริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัท สุ ไชยยศ สอบบัญชี จํา กัด ป จั จุบ นั ดํา รง
ตํา แหน่ งผูช้ ่วยผู้สอบบัญชีอาวุโสระดับ 3

