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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผูเ้ ช่าใน
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผูเ้ ช่าในจังหวัด
สมุทรปราการ และเพื่อกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของห้างหุน้ ส่วนจากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์
จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลทาให้ทราบถึงพฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเม้นท์ ปจั จัยทีม่ ผี ล
ต่อการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผูเ้ ช่าในจังหวัดสมุทรปราการ และสามารถกาหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดของห้างหุน้ ส่วนจากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ ซึ่งแบ่งวิธกี ารศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน
คือ การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ ซึง่ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างจานวน 250 คน และการเข้าสารวจพืน้ ทีโ่ ดยรอบ และการศึกษาข้อมูลทุตยิ ภูมิ โดย
ทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากบทความ สิง่ ตีพมิ พ์ ข้อมูลจากศูนย์ธุรกิจ ทัง้ องค์กรรัฐบาล
และบริษทั เอกชนที่เกี่ยวข้อง จากนัน้ จึงนาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์และประมวลผลร่วมกันโดยใช้
แนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเม้นท์และปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกเช่า
อพาร์ทเม้นท์ของผูเ้ ช่าในจังหวัดสมุทรปราการ และสามารถนามากาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
ในการดาเนินงานของห้างหุน้ ส่วนจากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์
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บทนา
ห้างหุน้ ส่วนจากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ เป็ นนิติบุคคลตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย มีช่ือ
โดยทัวไปว่
่ า “เอส เจ อพาร์ทเม้นท์” ตัง้ อยู่ทถ่ี นนเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2535 โดยสร้างเป็ นอาคารสูง 5 ชัน้ มีจานวนห้องเช่าเพื่อพักอาศัย 81 ห้อง
และจานวนห้องเช่าเพื่อประกอบธุรกิจ 2 ห้อง พืน้ ทีด่ า้ นหน้าอาคารทัง้ หมดและพืน้ ทีด่ า้ นในอาคาร
ประมาณ 12 ตารางเมตร เป็ นที่จอดรถจักรยานยนต์ มีการให้บริการตู้ซกั ผ้าหยอดเหรียญ
ขนาดใหญ่จานวน 1 ตู้ ตู้ซกั ผ้าหยอดเหรียญขนาดเล็กจานวน 2 ตู้ และตู้กดน้ าหยอดเหรียญ
จานวน 1 ตู้ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของอพาร์ทเม้นท์เป็ นกลุ่มลูกค้าทีม่ อี ายุระหว่าง 18 - 45 ปี
ที่ยา้ ยถิน่ ฐานมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาประกอบอาชีพในตาบลเทพารักษ์ อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง และกลุ่มคนทางานทีม่ รี ายได้ต่อเดือนต่ าจนถึงปานกลางที่
ต้องการทีพ่ กั อาศัยไม่หา่ งจากทีท่ างานมากนัก สามารถประหยัดเวลาและค่าเดินทาง
การแข่งขันและคู่แข่งสาหรับธุรกิจอพาร์ทเม้นท์มคี วามรุนแรงขึน้ เรื่อยๆ โดยแข่งขันใน
เรือ่ งของขนาดของห้องและสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ โดยคู่แข่งขันในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร
ซึ่งเป็ นคู่แข่งโดยตรงของ ห้างหุน้ ส่วนจากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ มีจานวน 5 อพาร์ทเม้นท์
ได้แก่ ธนารัต น์ อพาร์ท เม้น ท์ บ้านฮิม อพาร์ท เม้น ท์ ศุจนิ ัน ท์ อพาร์ท เม้นท์ ทรัพ ย์สุว รรณ
แมนชัน่ และ เอ็น ดี คอร์ท

ปัญหาและลักษณะปัญหาที่เกิดขึน้ กับองค์กร
ประกอบด้วย
1. จานวนผูเ้ ช่าและผลประกอบการของห้า งหุ น้ ส่ว นจากัด สมใจ อพาร์ ท เม้น ท์ มี
แนวโน้มที่ลดลง จากสภาพการแข่งขันในธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าที่รุนแรงมากขึน้ ในจังหวัด
สมุทรปราการ
2. ปญั หาเรื่องสภาพทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมของห้างหุ้นส่วนจากัด สมใจ
อพาร์ทเม้นท์ ทีไ่ ม่เป็ นทีด่ งึ ดูดใจต่อผูเ้ ช่า

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน” กรณีศกึ ษา
ห้างหุน้ ส่วนจากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ ได้มงุ่ ศึกษาทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค และ
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ปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภค รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดในการเพิม่ ความสามารถ
ในการแข่งขันในธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ โดยมีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังต่อไปนี้
1. แนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมผู้บ ริ โภคและปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
1.1 ผูบ้ ริโภค หมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีม่ คี วามต้องการและมีอานาจการซือ้
ซึง่ ก่อให้เกิดพฤติกรรมในการซือ้ และพฤติกรรมในการใช้สนิ ค้าและบริการ
1.2 พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทาของบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การจัดหา และการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงกระบวนการตัดสินใจทีเ่ กิดขึน้ ก่อน และมีส่วนในการ
กาหนดให้มกี ารกระทา
1.3 ป จั จัยหลักที่มีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบด้วย ป จั จัย ทางด้าน
วัฒ นธรรม (Cultural Factors) ป จั จัย ทางด้า นสัง คม (Social Factors) ป จั จัย ส่ว นบุค คล
(Personal Factors) และปจั จัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors)
1.4 การวิเคราะห์พ ฤติก รรมผูบ้ ริโภค เป็ น ทฤษฎี เพื่อ ค้น หาและวิจยั เกี่ย วกับ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค คาตอบทีไ่ ด้
จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์ของการตลาด (Marketing Strategies) เพื่อสนอง
ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคได้อย่างเหมาะสม คาถามทีใ่ ช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
คือ 6Ws และ 1H Who? What? When? Where? Why? และ How? เพือ่ ค้นหาคาตอบ 7 ประการ
หรือ 7Os ซึ่งประกอบด้วย Occupants Objects Objectives Organizations Occasion Outlets
and Operations แสดงการใช้ 7 คาถาม เพื่อหาคาตอบ 7 ประการทีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
รวมทัง้ การใช้กลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับคาตอบเกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
2. แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบด้วย
2.1 การประเมินองค์กรและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning) ประกอบด้วย
การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน และ การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก โดยมีจุดมุง่ หมาย
เพื่อให้ทราบถึง จุดแข็ง (Strength – S), จุดอ่อน (Weakness – W), โอกาส (Opportunity – O)
และอุปสรรค (Threat- T) หรือโดยทัวไปจะเรี
่
ยกว่าการวิเคราะห์ SWOT
2.2 การกาหนดแนวทางเลือกเพื่อแก้ไขปญั หา หรือการกาหนดกลยุทธ์ (Strategy
Formulation) ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อนามาพัฒนาแผนระยะยาวบนโอกาส
และอุปสรรคขององค์กรและจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ซึง่ จะได้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน
ขององค์กร โดยจะกาหนดและเลือกกลยุทธ์ทด่ี ที ส่ี ุดทีเ่ หมาะสมกับองค์กรทีส่ ุด ผูบ้ ริหารจึงต้อง
กาหนดแนวทางของการดาเนินงานเพื่อให้องค์กรไปถึงเป้าหมายทีไ่ ด้กาหนดไว้ได้ โดยใช้ความ
ได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรกาหนดเป็ นกลยุทธ์ โดยส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือช่วยในการ
กาหนดกลยุทธ์ ได้แก่ TOWS Matrix ซึง่ เป็ นการสร้างกลยุทธ์จากข้อมูลทีไ่ ด้จากการทา SWOT
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Analysis ด้ ว ยการน าข้ อ มู ล ที่ ป ระกอบด้ ว ย Strengths, Weaknesses, Opportunities และ
Threats มาสร้างกลยุทธ์ได้ใน 4 ลักษณะ คือ กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธ์เชิงแก้ไข
(WO Strategy) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) และกลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
(Service Marketing Mix) เป็ นแนวคิดทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจทีใ่ ห้บริการซึง่ จะได้ส่วนประสมการตลาด
(Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้าน
บุคคล (People) ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation) และด้านกระบวนการ (Process)
3. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
3.1 ปริญ ญา วงศ์เ ดอรี (2549) ศึก ษาและเปรีย บเทีย บพฤติก รรมและระดับ
ความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเช่าทีพ่ กั อาศัยในบุ ญส่ง
อพาร์ทเมนต์ โดยมีผลการศึกษาถึงการให้ความสาคัญในปจั จัยส่วนประสมการตลาดของผูเ้ ช่า
พักพบว่า ผูเ้ ช่าพักให้ความสาคัญต่อปจั จัยส่วนประสมการตลาดภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมี
ปจั จัยด้านรูปแบบอาคารและห้องพัก ด้านราคาค่าเช่าห้องพัก และด้านทาเลทีต่ งั ้ อยู่ในระดับมาก
ส่วนด้านโฆษณาและการส่งเสริมการขายอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรม
การตัดสินใจเช่าพักโดยจาแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ภูมลิ าเนา พบว่า ผูเ้ ช่าพัก
อาศัยมีพฤติกรรมการพักอาศัยแตกต่างกันในเรื่องระยะเวลาในการเช่าพักอาศัย และประเภท
ของห้องพัก สาหรับผลการเปรียบเทียบระดับความสาคัญของส่ว นประสมทางการตลาดทีม่ ี
อิท ธิพ ลต่อการตัด สิน ใจเช่าพัก อาศัย ในบุญ ส่งอพาร์ท เมนต์ พบว่า ผูเ้ ช่าพัก อาศัย ให้ระดับ
ความสาคัญในด้านทาเลทีต่ งั ้ มากทีส่ ุด ข้อเสนอแนะของการศึกษาพบว่า ควรมีการปรับปรุง
ด้านความสะอาดบริเวณอพาร์ทเมนต์ ความดูแลเอาใจใส่ของพนักงาน และการดูแลเรื่องระบบ
การรักษาความปลอดภัยเพือ่ สร้างความประทับใจและความสัมพันธ์อนั ดีให้กบั ผูเ้ ช่าพัก
ั หาและการจัด การเชิงกลยุ ท ธ์เพื่อ สร้า ง
3.2 ธนภู มิ ศิริรตั น์ (2552) ศึก ษาป ญ
โอกาสในการประกอบธุรกิจ กรณีศกึ ษา หอพัก สุธารัตน์ โดยศึกษาถึงปญั หาต่างๆทีเ่ กิดขึน้
และส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง พบว่าสาเหตุท่ผี ูเ้ ช่าลดลงเนื่องมาจาก ผูบ้ ริหารยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์หอพักที่ดี รวมถึงสภาพอาคารมีลกั ษณะคล้ายตึกแถวอาคารพาณิชย์ทวไป
ั ่ จึง
ส่งผลทาให้ลูกค้าไม่ทราบว่าอาคารนี้คอื หอพักให้เช่า และไม่มคี วามดึงดูดใจแก่ลูกค้าอีก ทัง้
สภาพการแข่งขันของธุรกิจที่เปลี่ยนไป จากผลการศึกษาผูบ้ ริหารควรจัดการปรับปรุงเปลี่ยน
รูปแบบภายในอาคาร รวมถึงห้องพักทุกห้อง ทุกขนาด โดยจะต้องมีการมุ่งเน้นในเรื่องของการ
สร้างความแตกต่างโดยตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของภาพลักษณ์ทสี่ ่อื ถึงความมีสไตล์ในธุรกิจ ซึ่งจะ
สามารถกาหนดราคาค่าเช่าที่สงู ขึน้ ได้ อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับคุณภาพที่ทางธุรกิจได้มอบให้แก่
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ลูกค้า ตลอดจนยังสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม และสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าใหม่ได้ ซึง่ เป็ นทางเลือก
ที่มคี วามเป็ นไปได้ในการสร้างโอกาสในการเพิม่ รายได้ให้แก่ธุรกิจโดยใช้พ้นื ที่ท่มี อี ยู่ ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด และสามารถตอบสนองความต้องการในแต่ละรูปแบบให้แก่ลกู ค้าได้

ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา
การศึก ษา เรื่อ ง “กลยุท ธ์ท างการตลาดเพื่อ เพิ ม่ ความสามารถในการแข่ง ขัน ”
กรณีศกึ ษา ห้างหุน้ ส่วนจากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์” เป็ นการศึกษาซึ่งใช้กรอบแนวคิดในการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ ตามแนวคิดกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
และกระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อ
นามาใช้อา้ งอิงในการกาหนดหลักเกณฑ์ในการศึกษาปจั จัยภายในและปจั จัยภายนอก ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับห้างหุน้ ส่วนจากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ อีกทัง้ ศึกษาความเป็ นไปได้ของธุรกิจ โดยใช้เครื่องมือ
คือ แบบสอบถาม ทาการสอบถามกลุ่มผูเ้ ช่าของห้างหุน้ ส่วนจากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ และ
อพาร์ท เม้น ท์อ่ืน โดยรอบ เพื่อนาข้อ มูล มาใช้ส นับ สนุ น การวิเคราะห์ข อ้ มูลเชิงคุณ ภาพและ
ประมวลผลเพื่อหาแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ทด่ี ี
ทีส่ ุด ตลอดจนกาหนดแนวทางในการแก้ปญั หาเฉพาะหน้าทีอ่ าจเกิดขึน้ ในองค์กร ประกอบด้วย
การรวบรวมข้อมูล ทัง้ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากการรวบรวมข้อมูล
จากแบบสอบถาม โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างจานวน 250 คน และการเข้าสารวจพืน้ ทีโ่ ดยรอบ และ
ข้อมูลทุตยิ ภูม ิ ซึ่งเป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านทุตยิ ภูม ิ (Secondary
Data) จากบทความ สิง่ ตีพมิ พ์ ข้อมูลจากศูนย์ธุรกิจ ทัง้ องค์กรรัฐบาลและบริษทั เอกชน
จากผลการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ผูศ้ กึ ษาได้นามาวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึง่ ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งปริ มาณ ได้จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจานวน
250 คน ประกอบด้วย ผูเ้ ช่าของห้างหุน้ ส่วนจากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ จานวน 50 คน และผูเ้ ช่า
อพาร์ทเม้นท์อ่นื ในตาบลเทพารักษ์ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จานวน 200 คน พบว่า
1.1 พฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเม้นท์และปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์
ของผูเ้ ช่าในจังหวัดสมุทรปราการ
1.1.1 ผูต้ อบแบบสอบถามทีเ่ ป็ นผูเ้ ช่า ห้างหุน้ ส่วนจากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์
เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 52.0 มีอายุมากกว่า 35 ปี ขนึ้ ไป มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 34.0
ระดับการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า มากทีส่ ุด
คิดเป็ นร้อยละ 48.0 ส่วนใหญ่มสี ถานภาพสมรสหรือเคยสมรสมาก่อน (แยกกันอยู่ หย่าร้างหรือ
หม้าย) คิดเป็ นร้อยละ 60.0 มีรายได้รวมต่อเดือน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ในช่วง 10,001 – 12,500 บาท
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มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 44.0 มีเงินออมโดยประมาณต่อเดือนในช่วงไม่เกิน 1,000 บาท มากทีส่ ุด
คิดเป็ นร้อยละ 48.0 โดยผูเ้ ช่าพักอาศัยใน ห้างหุน้ ส่วนจากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ รูจ้ กั อพาร์ทเม้นท์
โดยเพือ่ นหรือญาติแนะนา มากทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 38.0 พฤติกรรมด้านการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์
ของผูเ้ ช่าในห้างหุน้ ส่วนจากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ ส่วนใหญ่พกั อาศัย 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.0
โดยมีระยะเวลาเช่าพักจนถึงปจั จุบนั เป็ นระยะเวลา 1 – 2 ปี มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 40.0 มี
ความสนใจเช่าพักห้องทีม่ รี ะเบียง คิดเป็ นร้อยละ 88.0 และไม่มแี นวโน้มทีจ่ ะย้ายทีพ่ กั ไปทีอ่ ่นื
ภายใน 3 – 6 เดือน คิดเป็ นร้อยละ 74.0
1.1.2 ผูต้ อบแบบสอบถามทีเ่ ป็ นผูเ้ ช่าอพาร์ทเม้นท์อ่นื เป็ นเพศหญิงคิดเป็ น
ร้อยละ 58.5 มีอายุไม่เกิน 25 ปี มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 39.0 ระดับการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 6 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 36.5 ส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 60.0 มีรายได้รวมต่อเดือน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ในช่วง 12,500 บาท
ขึน้ ไป มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 31.5 มีเงินออมโดยประมาณต่อเดือนในช่วงไม่เกิน 1,000 บาท
มากที่ส ุด คิด เป็ น ร้อ ยละ 34.0 พฤติก รรมด้า นการเลือ กเช่า อพาร์ท เม้น ท์ข องผู ้เ ช่า ใน
อพาร์ทเม้นท์อ่นื ส่วนใหญ่พกั อาศัย 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.5 โดยมีระยะเวลาเช่าพักจนถึง
ปจั จุบนั เป็ นระยะเวลามากกว่า 2 ปี มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 33.5 มีความสนใจเช่าพักห้องทีม่ ี
ระเบียง คิดเป็ นร้อยละ 89.0 และส่วนใหญ่มแี นวโน้มทีจ่ ะย้ายทีพ่ กั ไปทีอ่ ่นื ภายใน 3 – 6 เดือน
คิดเป็ นร้อยละ 76.5
1.1.3 ผูต้ อบแบบสอบถามซึ่งเป็ นผูเ้ ช่าพักอาศัยในอพาร์ทเม้นท์ บริเวณ
ตาบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญมากทีส่ ุดกับ ปจั จัยด้านส่วนผสม
ทางการตลาดของการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (ด้านรูปแบบอาคารและ
ห้องพัก) ในเรื่องความสะอาดและการถ่ายเทอากาศ คิดเป็ นร้อยละ 45.2 ด้านราคา (ด้านรายจ่าย
เกี่ยวกับการเช่าห้องพัก) ในเรื่องค่าเช่าห้องพัก คิดเป็ นร้อยละ 74.4 ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
(ด้านทาเลที่ตงั ้ ) ในเรื่องทาเลที่ตงั ้ ที่ใกล้ท่ที างาน หรือสถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 58.8 ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ในเรื่องส่วนลดเงินสดเมือ่ ชาระตามกาหนด คิดเป็ นร้อยละ 36.0 ด้านการ
สร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ในเรื่องความสะอาด สวยงามภายในอาคาร คิดเป็ น
ร้อยละ 44.4 ด้านบุคคล (ด้านบุคลากรทีใ่ ห้บริการ) ในเรือ่ งความมีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ขี องพนักงาน
คิดเป็ นร้อยละ 56.8 ด้านกระบวนการ (ด้านการให้บริการ) ในเรื่องความรวดเร็วในการให้ขอ้ มูล
คิดเป็ นร้อยละ 30.4
2. ผลการวิ เคราะห์จากข้อมูลเชิ งคุณภาพ ซึง่ ได้จากการเข้าสารวจพืน้ ทีโ่ ดยรอบ และ
การศึกษาบทความสิ่งตีพิมพ์ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากศูนย์ธุรกิจ ทัง้ องค์กรรัฐบาลและ
บริษทั เอกชน
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2.1 การประเมินองค์กรและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)
จากการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายนอกองค์ กร (External Analysis) และ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Analysis) สามารถระบุ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคของห้างหุน้ ส่วนจากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ ได้ดงั นี้
2.1.1 จุดแข็ง
ก) ห้างหุ น้ ส่ว นจากัด สมใจ อพาร์ท เม้น ท์ เป็ น กลุ่ม ผูน้ าในธุรกิจ
อพาร์ท เม้นท์ในตาบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุ ทรปราการ มีการจัดตัง้ มานานก่อนคู่แข่ง ทาให้
ห้างหุน้ ส่วนจากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ เป็ นทีร่ จู้ กั และมีความน่าเชื่อถือ
ข) รูปแบบองค์กรธุรกิจมีขนาดเล็ก ผูบ้ ริหารมีประสบการณ์ในการทา
ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์มากกว่า 20 ปี ทาให้ผบู้ ริหารสามารถตัดใจสินในเรือ่ งต่างๆ ได้รวดเร็ว
ค) สถานที่ ทาเลทีต่ งั ้ มีความสะดวกสบายในการเดินทาง และใกล้
แหล่ง นิค มอุต สาหกรรม อีก ทัง้ อยู่ใ นซอยห่า งจากถนนใหญ่เ พีย ง 100 เมตร ซึ่ง ใกล้ก ว่า
อพาร์ทเม้นท์อ่นื และมีถนนหลักเชื่อมโยงไปยังตัวเมืองหรือออกต่างจังหวัดได้งา่ ย
ง) ตัง้ อยู่ในแหล่งชุมชนใกล้ต่อสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ อาทิ
ตลาดสด ธนาคาร โรงพยาบาล ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านสะดวกซือ้ เป็ นต้น
จ) เป็ นอพาร์ทเม้นท์ทม่ี อี ตั ราค่าเช่า (รวมค่าสาธารณูปโภค) ต่อขนาด
ของห้องต่ากว่าเมือ่ เทียบกับคูแ่ ข่งขันรายอื่น
ฉ) ภายในอาคาร โปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก เพราะมีความสูงต่อชัน้
ทีค่ อ่ นข้างสูง
ช) มีสิง่ อานวยความสะดวกขัน้ พื้น ฐานครบถ้ว น ได้แ ก่ ตู ้ซ กั ผ้า
หยอดเหรียญ ตู้กดน้ าหยอดเหรียญ โทรศัพท์ สัญญาณเคเบิ้ลทีวี และที่จอดรถจักรยานยนต์
และพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
ซ) พนักงานทุกคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็ นกันเองต่อผูเ้ ช่า ทาให้
ผูเ้ ช่ารูส้ กึ เสมือนเป็ นบ้านหลังทีส่ องของผูเ้ ช่า
ฌ) พนักงานสามารถซ่อมแซม ดูแล และแก้ไขอุปกรณ์ทช่ี ารุดต่างๆ ได้
ซึง่ สามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลา
ญ) มีเสถียรภาพที่ดที างด้านการเงิน ไม่มภี าระหนี้สนิ ซึ่งสามารถ
สร้างความมันใจให้
่
กบั ผู้เช่าได้ เนื่ องจากหากมีภ าระหนี้ สินและไม่สามารถที่จะจ่ายชาระได้
จนกระทังถู
่ กธนาคารยึดทรัพย์ ผูเ้ ช่าอาจจะต้องย้ายออกจากอพาร์ทเม้นท์
ฎ) การชาระค่าเช่าห้องพัก สามารถจ่ายค่าห้องพักล่าช้ากว่าทีก่ าหนด
ไว้ได้ แต่ต้องอยู่ในวันเวลาที่รบั ได้ คือวันที่ 10 ของทุกเดือน และสามารถผัดผ่อนได้หากมีเหตุผล
สมควร
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2.1.2 จุดอ่อน (Weaknesses)
ก) ลักษณะภายนอกอาคารดูเก่า ทรุดโทรม ไม่เป็ นทีด่ งึ ดูดใจลูกค้า
ข) ระบบรักษาความปลอดภัยไม่ท ันสมัย เนื่ องจากไม่มีการติดตัง้
ระบบกล้องวงจรปิดและระบบคียก์ าร์ด
ค) มีปญั หามากในระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน ได้แก่ งานท่อระบายน้า
ง) ทีจ่ อดรถยนต์มไี ม่เพียงพอต่อผูเ้ ช่าห้อง
จ) ผู้ บ ริห ารขาดทั ก ษะในการก าหนดกลยุ ท ธ์ และกระบวนการ
บริหารงานอย่างเป็ นระบบทาให้อพาร์ทเม้นท์ไม่มกี ารกาหนดกลยุทธ์ต่างๆ ทีด่ พี อ จึงทาให้
ขีดความสามารถในการแข่งขันกับคูแ่ ข่งทางการค้าลดลง
ฉ) ไม่เข้ม งวดต่อ กฎระเบีย บข้อ บัง คับ เช่น การส่ง เสีย งรบกวน
การทิง้ ขยะบริเวณระเบียง เป็ นต้น
ช) ขาดการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมทางการตลาดทีเ่ หมาะสม
ซ) ระบบงานข้อมูลสารสนเทศ ขาดความทันสมัยและขาดการนา
ระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กรธุรกิจ
2.1.3 โอกาส (Opportunities)
ก) จานวนโรงงานในจังหวัดสมุทรปราการมีแนวโน้มสูงขึน้ ซึง่ ส่งผลให้
ผูใ้ ช้แรงงานไทย และแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรปราการมีจานวนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ด้วย
ข) ผลกระทบทางการเมืองมีน้อย เนื่องจากทาเลทีต่ งั ้ อยูแ่ ถบชานเมือง
ค) สภาพสังคมทีม่ ขี นาดครอบครัวทีเ่ ล็กลงทาให้มคี วามต้องการ
ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีม่ ากขึน้
ง) ภาวะทางเศรษฐกิจ ในปี ทผ่ี า่ นมามีอตั ราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ดีขน้ึ ทาให้ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยเพิม่ มากขึน้
จ) ประเทศไทยมีเทคโนโลยีทีท่ นั สมัย สามารถนามาประยุก ต์ใช้
ในองค์กร เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย การโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น
ฉ) มีการสนับสนุ นจากภาคเอกชน ได้แก่ โครงการการให้สนิ เชื่อ
เพื่อธุรกิจอพาร์ทเม้นท์และโรงแรมกสิกรไทย เพื่อให้ผปู้ ระกอบการมีเงินทุนมากพอทีจ่ ะเริม่ หรือ
ปรับปรุงธุรกิจได้งา่ ยขึน้ โดยมีระยะเวลาผ่อนยาว วงเงินสูง และมีกระบวนการไม่ยงุ่ ยาก
ช) มีก ารสร้า งถนนสายใหม่ ได้แ ก่ ถนนทางพิเศษสายบางพลี สุข สวัส ดิ ์ (วงแหวนอุต สาหกรรม) ทีเ่ ชื่อ มต่อ กับ ถนนทางหลวงกาญจนภิเษก ซึ่ง เป็ น ถนน
เลีย่ งเมืองออกไปยังจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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2.1.4 อุปสรรค (Threats)
ก) ธุรกิจการให้เช่าทีพ่ กั อาศัยเพิม่ มากขึน้ ในทุกปี เนื่องจากเป็ นธุรกิจ
ทีส่ ามารถสร้างรายได้ให้แก่ผทู้ ท่ี าธุรกิจได้ทุกเดือน และมีสนิ ทรัพย์ทจ่ี ะสามารถขายได้ในอนาคต
ข) ระดับการศึกษาของกลุ่มผูเ้ ช่าอยู่ในระดับต่ าถึงระดับปานกลาง
อีกทัง้ ยังมีผูเ้ ช่าบางส่วนเป็ นแรงงานข้ามชาติ ทาให้ค่อนข้างใช้เวลานานในการสื่อสารและทา
ความเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับของอพาร์ทเม้นท์
ค) การขาดเสถี ย รภาพทางการเมือ งท าให้ มีก ารเปลี่ ย นแปลง
นโยบายของรัฐบ่อยครัง้ ซึง่ ในภาวะดังกล่าวนี้อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอพาร์ทเม้นท์ได้
ง) การปรับ ตัวของค่ าครองชีพ ที่สูงขึ้นจากนโยบายของภาครัฐที่
สนับสนุ นการใช้จ่าย เช่น มาตรการปรับเพิม่ ค่าจ้างแรงงานขัน้ ต่าและเงินเดือนข้าราชการ เป็ นต้น
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการบริการ
จ) ความหลากหลายของความต้องการของลูกค้าทีแ่ ตกต่างกัน
2.2 การกาหนดแนวทางเลือกเพื่อแก้ไขปญั หา หรือการกาหนดกลยุทธ์ (Strategy
Formulation) โดยใช้การวิเคราะห์ TOWS Matrix สามารถกาหนดกลยุทธ์ได้ ดังนี้
ก) ผูบ้ ริหารควรเข้าร่วมโครงการการให้สนิ เชื่อเพื่อธุรกิจอพาร์ทเม้นท์
และโรงแรมกสิกรไทย เพื่อปรับปรุงอาคารอพาร์ทเม้นท์ให้เป็ นทีน่ ่ าดึงดูดใจของลูกค้า และมีระบบ
โครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ คี ุณภาพ อีกทัง้ ยังช่วยลดรายจ่ายในการปรับปรุงอาคารได้
ข) ผูบ้ ริหารควรเน้ นการสร้างภาพลักษณ์ การสร้างความแตกต่าง
และการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูเ้ ช่าที่เป็ นครอบครัวมากขึน้ โดยนาหลัก
เรือ่ งของการตลาดทีเ่ น้นความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามาใช้ในการสร้างลูกค้าในระยะยาว
ค) ผูบ้ ริห ารควรเน้น การทาประชาสัม พัน ธ์แ ละการส่ง เสริม ทาง
การตลาดที่มุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง เช่น การทาป้ายโฆษณาหน้าเขตนิคมอุตสาหกรรม
การให้ส่วนลดเงินสดเมื่อชาระตรงตามกาหนดการให้พกั ฟรีค่าห้อง 1 เดือน เมื่ออยู่ครบระยะเวลา
1 ปี เป็ นต้น
ง) ผูบ้ ริหารควรเน้ นการประชาสัมพันธ์ในเรื่องทาเลที่ตงั ้ และราคา
ห้องพัก รวมถึงค่าสาธารณูโปโภคต่างๆ อย่างชัดเจน รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย
จ) ผูบ้ ริหารควรปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญในการกาหนดกลยุทธ์เพื่อเพิม่
ช่องทางหารายได้อ่นื ให้กบั อพาร์ทเม้นท์
ฉ) ผู้ บ ริห ารควรเน้ น การน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่ ว นรวมในแต่ ล ะ
กิจกรรมของอพาร์ทเม้นท์เพื่อยกระดับคุณภาพของอพาร์ทเม้นท์ เช่น การนาระบบคียก์ าร์ด และ
กล้องวงจรปิ ด มาช่วยเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของอพาร์ทเม้นท์ให้สงู ขึ้น
และนาชุดคาสังประยุ
่
กต์ (Application software) มาใช้ในการบริหารจัดการเก็บข้อมูล เป็ นต้น
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ช) ผู้บ ริห ารควรเน้ น การท าประชาสัม พัน ธ์แ ละการส่ ง เสริม ทาง
การตลาด เพือ่ ลดอัตราการว่างของห้องเช่า
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
(Service Marketing Mix) จากการวิเคราะห์ผลสามารถก าหนดส่วนประสมทางการตลาดให้
เหมาะสมแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยกาหนดเป็ นกลยุทธ์ทเ่ี หมาะสมได้ ดังนี้
2.3.1 กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ (ด้านรูปแบบอาคารและห้องพัก) และกลยุทธ์
ทางการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ การปฏิรูปอาคารสถานที่ทงั ้ ภายนอกและ
ภายในอาคาร โดยเน้นความสะอาดและความสวยงามเป็ นหลัก
2.3.2 กลยุทธ์ด้านกระบวนการ (ด้านการให้บริการ) เน้นการสร้างความ
แตกต่างโดยเพิม่ สิง่ อานวยความสะดวกทีผ่ ูเ้ ช่าต้องการให้ครบครัน เช่น การขยายทีจ่ อดรถ
ตู้เติมเงินโทรศัพท์มอื ถือ ตู้กดเงินสดอัตโนมัติ เป็ นต้น และเน้นการใส่ใจและให้ความสาคัญกับ
ผูเ้ ช่าโดยรับฟงั ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆอย่างสม่าเสมอ
2.3.3 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด เน้ นการประชาสัมพันธ์และการ
ส่งเสริมการตลาด โดยเพิม่ การเข้าถึงกลุ่มตลาดผูเ้ ช่าโดยตรง เช่น การทาป้ายโฆษณาหน้าเขต
นิคมอุตสาหกรรม การให้ส่วนลดเงินสดเมื่อชาระตรงตามกาหนด การให้พกั ฟรีค่าห้อง 1 เดือน
เมือ่ อยูค่ รบระยะเวลา 1 ปี เป็ นต้น
2.3.4 กลยุทธ์ด้านบุคคล (บุคคลากรที่ให้บริการ) เน้ นการอบรมพนักงาน
และควบคุมงานด้วยตนเองอย่างใกล้ชดิ

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเม้นท์และปจั จัยทีม่ ผี ลต่อ
การเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผูเ้ ช่าในจังหวัดสมุทรปราการ โดยแบ่งเป็ นผูต้ อบแบบสอบถามที่
เป็ นผูเ้ ช่าของห้างหุน้ ส่วนจากัด สมใจ อพาร์ทเม้นท์ จานวน 50 คน ส่วนใหญ่พกั อาศัยห้องละ
2 คน โดยมีระยะเวลาเช่าพักจนถึงปจั จุบนั เป็ นระยะเวลา 1 - 2 ปี มีความสนใจเช่าพักห้องทีเ่ ป็ น
ระเบียง และไม่มแี นวโน้มทีจ่ ะย้ายทีพ่ กั ไปทีอ่ ่นื ภายใน 3 – 6 เดือน และผูต้ อบแบบสอบถามทีเ่ ป็ น
ผูเ้ ช่าอพาร์ทเม้นท์อ่นื จานวน 200 คน ส่วนใหญ่พกั อาศัยห้องละ 2 คน โดยมีระยะเวลาเช่าพัก
จนถึงปจั จุบนั เป็ นระยะเวลามากกว่า 2 ปี มีความสนใจเช่าพักห้องทีเ่ ป็ นระเบียง และไม่มแี นวโน้ม
ทีจ่ ะย้ายทีพ่ กั ไปทีอ่ ่นื ภายใน 3 – 6 เดือน และกลยุทธ์ทางการตลาดของห้างหุน้ ส่วนจากัด สมใจ
อพาร์ทเม้นท์ ได้แก่ กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ (ด้านรูปแบบอาคารและห้องพัก) และกลยุทธ์ทางการ
สร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ การปฏิรปู อาคารสถานทีท่ งั ้ ภายนอกและภายใน
อาคาร โดยเน้นความสะอาดและความสวยงามเป็ นหลัก กลยุทธ์ดา้ นกระบวนการ (ด้านการ
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ให้บริการ) เน้นการสร้างความแตกต่างโดยเพิม่ สิง่ อานวยความสะดวกทีผ่ เู้ ช่าต้องการให้ครบครัน
และเน้นการใส่ใจและให้ความสาคัญกับผูเ้ ช่าโดยรับฟงั ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆ อย่าง
สม่าเสมอ กลยุทธ์ดา้ นการส่งเสริมการตลาด เน้นการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาด
โดยเพิม่ การเข้าถึงกลุ่มตลาดผูเ้ ช่าโดยตรงกลยุทธ์ดา้ นบุคคล (บุคคลากรทีใ่ ห้บริการ) เน้นการ
อบรมพนักงานและควบคุมงานด้วยตนเองอย่างใกล้ชดิ
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