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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง พฤติกรรมการซื้อ กลยุทธ์การตลาด และการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขต กทม. - กรณีศึกษา บริษัท เอสซีแอสแสท จากัด
(มหาชน) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและวิเคราะห์หาสาเหตุในเรื่องการรักษาผลประกอบการ
ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพื่อกาหนดกลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยได้
ออกแบบการวิจัยเป็นแบบเชิงคุณภาพ มีการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
และศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จากข้อมูล และนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์โดย นอกจากนี้ยังใช้
เครื่องมือในการวิเคราะห์ ได้แก่ SWOT Analysis, TOWS Matrix ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา เป็นการสัมภาษณ์ Senior Marketting จานวน 1 คน และใช้แบบสอบถามกับลูกค้า
อีก 102 คน
จากการศึกษาพบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับด้านการรั กษาผลประกอบการของบริษัท
เอสซีแอสแสท จากัด (มหาชน) สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อเพิ่มความสามารถในด้านการ
รักษาฐานผลประกอบการของบริษัท เอสซีแอสแสท จากัด (มหาชน) ได้ดังนี้ คือ 1. กลยุทธ์
ระดั บ องค์ ก ร เน้ น กลยุ ท ธ์ ก ารเจริ ญ เติ บ โต คิ ด ค้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ รวมทั้ ง การเจาะกลุ่ ม ลู ก ค้ า

จ

เป้ าหมายที่ มีศั ก ยภาพในอนาคต 2. กลยุ ทธ์ ร ะดั บหน่ว ยธุ รกิ จ เน้ น กลยุท ธ์ ก ารสร้ างความ
แตกต่างผสมผสานกับเฉพาะส่วน มุ่งเน้นที่จะเข้าถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าเฉพาะเพื่อลด
ต้นทุนของบริษัทและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท 3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่ทางด้านการตลาด
เน้นกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยมีการจัดฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง และมี
การประชาสัมพันธ์จากผู้บริหารอยู่ตลอดเวลา และมีการกาหนดกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด

ฉ

กิตติกรรมประกาศ

การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ได้ ด้ ว ยดี ด้ ว ยความกรุ ณ าจาก อาจารย์
ดร.พี รพงษ์ ฟู ศิริ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้ค วามกรุณาแนะนา ตรวจตราแก้ไขเนื้อ หา
ต ล อ ด จ น ใ ห้ ก า ลั ง ใ จ ใ น ก า ร ท า ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า ด้ ว ย ต น เ อ ง ร ว ม ทั้ ง อ า จ า ร ย์
ดร.ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ และอาจารย์ ดร.สวรส ศรีสุตโต ที่กรุณารับเป็นประธานกรรมการ
และกรรมการในการสอบรายงานการค้นคว้าด้วยตนเอง รวมถึงคณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดทุกท่าน ที่ได้กรุณาถ่ายทอดวิชาความรู้ ให้สามารถนาวิชาการ
ต่างๆมา ประยุกต์ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ทางผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่าง
สูงมา ณ โอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ครอบครัว ที่เป็นกาลังใจให้การ
สนับสนุน และขอบคุ ณเพื่ อนๆ รวมถึงพี่ๆ น้องๆ ในชั้นเรียนทุกคนที่ได้ให้กาลั งใจเสมอมา
ตลอดระยะเวลาในการท าการศึ กษาค้ นคว้า ด้ ว ยตนเองฉบับนี้ และขอขอบคุ ณ บุค ลากร
บริษัท เอสซีแอสแสท จากัด (มหาชน) ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในข้อมูลต่างๆเป็นอย่างดี
สุดท้ายนี้ทางผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่ งว่า การศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเองฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์สาหรับท่านที่สนใจเพื่อนาไปใช้ในการประกอบความรู้ในอนาคต
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บทที่ 1
บทนา
1.1 องค์กรและลักษณะธุรกิจองค์กร
ชื่อองค์กร บริษัท เอสซีแอสแสท จากัด (มหาชน)
ข้อมูลองค์กรโดยสังเขป
ชื่อบริษัท
: บริษัท เอสซีแอสแสท จากัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์
: SC
กลุ่มอุตสาหกรรม (หมวดธุรกิจ)
: อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
ปีที่ก่อตั้ง
: สิงหามคม 2532
ที่ตั้ง
: อาคารชินวัตทาวน์เวอร์ 3 1010 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน
: 3,500,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
: 3,285,391,000 บาท
จานวนหุ้นสามัญ
: 35,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value)
: 1 บาทต่อหุ้น
นโยบายเงินปันผล
: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคล และจัดสรรไว้เป็นทุน
สารองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไข
เพิ่มเติม)
ข้อจากัดหุ้นต่างด้าว
: 49%
ผู้สอบบัญชี / สานักงานสอบบัญชี
: นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664
บริษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ยูนิต4
ถนนสีลม แขวงสีลมเขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
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ภาพรวมองค์กร
ประวัติความเป็นมาของบริษัท (Company Profile)
บริษัท เอสซีแอสแสท จากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน สิงหามคม 2532 เดิมชื่อ
บริษัท เอฟ เอฟ พี จากัด ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไอเอไอ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด เนื่ องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเป็นครอบครัวพันตารวจโททักษิน ชินวัตรและคุณหญิงพจมาน ดามา
พงศ์ ได้เปลี่ยนเป็นบริษัท เอสซีแอสแสท จากัด (มหาชน)ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา บริษัทฯ
ดาเนินธุ รกิ จพั ฒนาอสั งหาริมทรัพย์อ ย่างครบวงจร โดยเน้นจุดเด่นด้านความเป็นผู้ นาด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯเริ่มจากธุรกิจอาคารสานักงานให้เช่าโดยในปี 2538 บริษัท
ฯได้ลงทุนสร้างอาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ที่มีลักษณะเป็น Smart Building ซึ่งมีจุดเด่นด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีประหยัดพลังงานได้เปิดดาเนิ นการในปี 2543 และเป็น
อาคารได้รับรางวัลอาคารดีเด่นทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ต่อมาในปี 2545 บริษัทฯได้
ปรับเปลี่ยนบทบาทและทิศทางการดาเนินธุรกิจ โดยขยายธุรกิจเข้าสู่การเป็นผู้พัฒนาที่อยู่อาศัย
ทั้งนี้ยังคงรักษาภาพลักษณ์ในการเป็นผู้นาเรื่องเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ปี 2546 บริษัทฯได้เข้าลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแอสเสทเน็ตเวิร์ค (ANET)
ซึ่งเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทัพย์และสิทธิเรียกร้อง โดยมีสัดส่วนการถือหน่วยร้อยละ 30 คิด
เป็นมูลค่า 360 ล้านบาท ซึ่ง ANET ได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คืออาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 1
และ 2 และในปีเดียวกันบริษัทฯได้มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บริษัทมีการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร โดยบริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก
710 ล้านบาท เป็น 2,564 ล้านบาท เพื่อเข้าไปซื้อหุ้นของบริษัท ไอเอไอ แอสเสท จากัด บริษัท
อัพคันทรี แลนด์ จากัด และบริษัท วี.แลน พร็อพเพอร์ตี้ จากัด จากครอบครัวชินวัตร
บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัดและเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 93.6 ล้านหุ้น
หรือ 936 ล้านบาท ทาให้บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นเท่ากับ 3,500 ล้านบาท และได้เข้าเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2546 โดยทา
การขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 64.6 ล้านหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป ทาให้บริษัทฯมีทุนชาระ
แล้วเท่ากับ 3,210 ล้านบาทจนถึงปัจจุบัน
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องค์ประกอบธุรกิจขององค์กร อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจรประกอบด้วย
1. ธุรกิจเพื่อขาย เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุดพักอาศัย
2. ธุรกิจเพื่อให้เช่า
3. ธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารงานด้านการบริหาร เทคนิควิศวกรรม และระบบงานสนับสนุน

กลุ่มลูกค้าหลัก และส่วนแบ่งการตลาดขององค์กร
บ้านจัดสรรของเอสซี แอสเสท วาง Positioning ไว้เป็น 3 Segment หลัก โดยใช้เกณฑ์
เรื่องระดับของราคาเป็นตัวแบ่ง ประกอบด้วย
1. แบรนด์ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด ระดับราคาเริ่มที่ 6-8 ล้าน
2. แบรนด์บางกอก บูเลอวาร์ด ระดับราคาเริ่ม 8-15 ล้าน
3. แบรนด์แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ระดับราคาเริ่ม 15-40 ล้าน
ซึ่งถ้ าเทียบกั บตลาดบ้านจัดสรรแล้ ว บ้านบางกอก บูเ ลอวาร์ด ถื อ ว่าเป็นแบรนด์ ที่
Premium เพราะว่าลูกค้ารับรู้ว่าราคาสูง ดังนั้น เมื่อราคาสูง ลูกค้าที่ซื้อบ้านของเอสซี ต้องมี
รายได้ต่อเดือนค่อนข้างสูง และมีรสนิยมในการใช้ชีวิต เนื่องจาก สไตล์บ้านของ บางกอก บูเลอ
วาร์ด เป็นสไตล์ โมเดิร์น รีสอร์ท 80 % ดังนั้นหน้าตาของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มที่มี
รายได้ต่อครอบครัวไม่ต่ากว่า 100,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ ผู้บริ หาร
ระดับสูง ที่มีรสนิยมและไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย
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เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ (Goal)
บริษัทฯมีเป้าหมายในการเป็นบริษัทชั้นนาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร โดย
เน้นการผสมผสานของธุรกิจอาคารสานักงานให้เช่า ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ระยะยาว และการ
พัฒนาโครงการบ้านพักอาศัยเพื่อขาย ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่ช่วยสร้างการเติ บโต ทั้งนี้เพื่อเป็น
การสร้างสมดุลของรายได้
บริษัทฯดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยคานึงถึงความพร้อมและความสมบูรณ์
แบบให้ กับลูก ค้า ด้วยแนวคิดที่พัฒนาอย่างสร้างสรรค์และใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยให้
ความสาคัญกับ 5 ความสมบูรณ์แบบภายใต้มาตรฐานของเอสซี แอสเสท คือ






การออกแบบที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างลงตัว
ทาเลที่ตั้งที่มีศักยภาพ
สังคมที่มีคุณภาพ
ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน
เทคโนโลยีอัจฉริยะ

โดยบริษัทฯจะเน้นการลงทุนและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในด้านโครงการพักอาศัยทั้ง
แนวราบและแนวสูงเป็นหลักเพื่อสร้างฐานรายได้ให้เติบโต อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังต้องการ
ขยายธุรกิจอาคารสานักงานให้เช่าให้ยังคงรักษาสัดส่วนของรายได้ระยะยาวได้อย่างเหมาะสม
และเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี้บริษัทฯยังมี
เป้าหมายในการพัฒนาสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Assets-NPAs) ซึ่ง
รวมถึงอาคาร ที่ดินเปล่า อาคารที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ที่มีศักยภาพสูงและอยู่ในทาเลที่ดี เพื่อ
นามาฟื้นฟูให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อขายหรือให้เช่าต่อไป
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สภาวะการแข่งขัน
แนวโน้มของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2554 คาดการณ์ว่าจะยังมีการแข่งขันที่รุนแรง
อยู่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการทาตลาดก็จะยิ่งมีความยากมากขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากผู้บริโภค
ได้ถูกดูดซับไปเป็นจานวนมากถึงแม้ว่ายังมีความต้องการที่อยู่อาศัยก็ตาม นอกจากนี้ยังมีปัจจัย
ลบอื่นๆ อีก ในเรื่องของเสถียรภาพทางด้านการเมือง เพราะการเมืองที่ยังมีความผันผวน อีกทั้ง
ในปี นี้ จ ะมี ก ารเลื อ กตั้ ง ใหม่ ดั ง นั้ น ถ้ า หากการเมื อ งยั ง ไม่ นิ่ ง ก็ อ าจจะส่ ง ผลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีนัยสาคัญ รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการกาหนดมาตรการ
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันสาหรับการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ มีราคาซื้อขายต่า
กว่า 10 ล้านบาท ลงมา ซึ่งจะทาให้ผู้ประกอบการอาจจะมีการชะลอเปิดตัวโครงการใหม่และ
ต้องมีความระมัดระวังในการทาธุรกิจมากขึ้น อย่างไรก็ตามการที่ภาครัฐได้มีการดาเนินนโยบาย
ได้การสร้างโครงข่ายคมนาคมไปยังพื้นที่ชานเมือง เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิ จก็จะส่งผล
ดีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยคาดว่าโครงการที่จะทาการพัฒนาจะมีการกระจายตัวไปตาม
โครงการสาธารณูปโภคที่รัฐบาลได้วางแผนในการดาเนินการก่อสร้างเอาไว้ ซึ่งจะเป็นทาเลที่
ผู้บริโภคมีความต้องการเป็นอย่างมาก
ในปี 2554 นี้ ตลาดระดับกลางก็ยังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากตลาดระดับกลางยังเป็นตลาดที่มีความต้องการค่อนข้างสูง โดยในภาพรวมราคาสินค้า
ในปี 2554 น่าจะมีการขยับราคาขึ้นไปตามภาวะต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างและราคาน้ามันที่มีการ
ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งไรก็ ต ามจากภาวะในตลาดที่ ยั ง มี ก ารแข่ ง ขั น กั น อยู่ ดั ง นั้ น จึ ง คาดว่ า
ผู้ประกอบการน่าจะไม่ปรับราคาขึ้นไปสูงมาก และยังคาดการณ์ว่าผู้ประกอบการน่าจะใช้
กลยุทธ์ทางด้านราคา เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดหรือช่วงชิงจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ โดยอาจ
ใช้วิธีการลดขนาดของบ้านหรือคุณภาพของวัสดุก่อสร้างบางอย่างลง เพื่อให้ยอดรายได้ไม่ตกลง
ไปมาก ซึ่ ง จะมี ผ ลท าให้ ผ ลตอบแทนหรือ ก าไรของผู้ ป ระกอบการอาจจะลดลงมาบ้า ง โดย
ผู้ประกอบการจะแข่งขันในเรื่องการบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายและคุณภาพเป็นสาคัญ
จากภาวะการแข่งขันที่ยังเป็นไปอย่างรุนแรง ผู้ประกอบการจึงต้องมีความเป็นมืออาชีพ
โดยจะต้องมีการสารวจเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคว่ามีความต้องการแบบไหน ซึ่งจะ
เป็นส่วนสาคัญที่ทาให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในสินค้า ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการสร้างบ้าน
ให้ มี คุ ณ ภาพและบริ ก ารที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง จะเป็ น ส่ ว นส าคั ญ ในการสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้ กั บ
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ผู้ประกอบการได้มากขึ้นตามไปด้วย และในปี 2554 ก็ยังเป็นอีกปีหนึ่งที่ผู้ประกอบการจะต้อง
คานึงถึงการบริหารต้นทุนและการบริหารสภาพคล่องเป็นสาคัญมากกว่ากลยุทธ์ด้านราคา ซึ่งจะ
เป็นส่วนสาคัญในการที่จะสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่อไป และคาดการณ์ว่า
ในปี 2554 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์น่าจะยังมีสภาพของตลาดโดยรวมที่เติบโตขึ้นแต่จะไม่แตกต่าง
จากปี 2553 มากนัก ตามเหตุผลต่างๆ
มูลค่าตลาด
ตารางที่ 1.1 แสดงที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ปี 2551
ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2551
ประเภท

ยูนิต

%

23,636

29.3

2.1 บ้านทาวน์เฮาส์ บ้านแฝดและอาคารพาณิชย์

13,568

16.8

2.2 บ้านเดี่ยว

13,698

17.0

2.3 อาคารชุด

29,681

36.8

รวมบ้านที่สร้างโดยผู้ประกอบการ

56,947

70.7

รวมทั้งหมด

80,583

100.0

1.ที่อยู่อาศัยสร้างเอง
2.ที่อยู่อาศัยที่สร้างโดยผู้ประกอบการ

7

ตารางที่ 1.2 แสดงที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ปี 2552
ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2552
ประเภท

ยูนิต

%

21,034

23.1

2.1 บ้านทาวน์เฮาส์ บ้านแฝดและอาคารพาณิชย์

13,177

14.5

2.2 บ้านเดี่ยว

10,309

11.3

2.3 อาคารชุด

46,452

51.1

รวมบ้านที่สร้างโดยผู้ประกอบการ

69,937

76.9

รวมทั้งหมด

90,971

100.0

1.ที่อยู่อาศัยสร้างเอง
2.ที่อยู่อาศัยที่สร้างโดยผู้ประกอบการ
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ตารางที่ 1.3 แสดงที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ปี 2553
ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2553
ประเภท

ยูนิต

%

22,697

21.6

2.1 บ้านทาวน์เฮาส์ บ้านแฝดและอาคารพาณิชย์

13,827

13.1

2.2 บ้านเดี่ยว

11,461

10.9

2.3 อาคารชุด

57,167

54.4

รวมบ้านที่สร้างโดยผู้ประกอบการ

82,455

78.4

รวมทั้งหมด

105,152

100.0

1.ที่อยู่อาศัยสร้างเอง
2.ที่อยู่อาศัยที่สร้างโดยผู้ประกอบการ

ที่มา : การเคหะแห่งชาติ
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ส่วนแบ่งทางการตลาด
ตารางที่ 1.4 แสดงส่วนแบ่งทางการตลาด ปี2551
ปี 2551
บริษัท

รายได้รวม (ล้าน
บาท)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

16,008.0

13.9

บมจ.แสนสิริ

15,177.7

13.2

บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท

13,033.6

11.3

บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์

11,082.1

9.6

บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

9,896.4

8.6

บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค

7,617.6

6.6

บมจ.แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์

7,198.1

6.2

บมจ.ศุภาลัย

6,241.6

5.4

บมจ.ปริญสิริ

4,376.6

3.8

บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น

4,032.1

3.5

บมจ.ไรมอน แลนด์

2,871.8

2.5

บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์

2,636.0

2.2

บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์

2,409.8

2.1

บมจ.มั่นคงเคหะการ

2,184.2

1.9

บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
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ตารางที่ 1.4 แสดงส่วนแบ่งทางการตลาด ปี2551(ต่อ)
ปี 2551
บริษัท

รายได้รวม (ล้าน
บาท)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

1,805.5

1.6

บมจ.กฤษดามหานคร

1,409.6

1.2

บมจ.อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท

1,140.8

1.0

บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์

1,105.3

1.0

บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้

1,094.8

0.9

บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้

851.6

0.7

บมจ.เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง

780.0

0.7

บมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้

725.42

0.6

บมจ.สัมมากร

664.9

0.6

บมจ.ปรีชา กรุ๊ป

486.7

0.4

บมจ.แนเชอรัล พาร์ค

302.6

0.3

บมจ.รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

274.5

0.2

บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
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ตารางที่ 1.5 แสดงส่วนแบ่งทางการตลาด ปี2552
ปี 2552
บริษัท

รายได้รวม (ล้าน
บาท)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

19,033

13.8

17,912

13.0

บมจ.แสนสิริ

17,497

12.7

บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

12,498

9.1

บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์

12,000

8.7

บมจ.ศุภาลัย

9,690

7.0

บมจ.แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์

8,467

6.2

บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค

5,951

4.4

บมจ.ปริญสิริ

4,917

3.7

บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น

4,749

3.5

บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้

3,459

2.5

บมจ.ไรมอน แลนด์

3,387

2.5

บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์

2,997

2.2

บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์

2,834

2.1

บมจ.มั่นคงเคหะการ

2,523

1.8

บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
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ตารางที่ 1.5 แสดงส่วนแบ่งทางการตลาด ปี2552(ต่อ)
ปี 2552
บริษัท

รายได้รวม (ล้าน
บาท)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

1,802

1.3

บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้

1,243

0.9

บมจ.ปรีชา กรุ๊ป

1,131

0.8

บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์

1,087

0.8

บมจ.สัมมากร

885

0.6

บมจ.เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง

865

0.6

บมจ.อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท

688

0.5

บมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้

681

0.5

บมจ.รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

593

0.4

บมจ.แนเชอรัล พาร์ค

522

0.4
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ตารางที่ 1.6 แสดงส่วนแบ่งทางการตลาด ปี2553
ปี 2553
บริษัท

รายได้รวม (ล้าน
บาท)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

23,407

14.8

18,947

12.0

บมจ.แสนสิริ

18,755

11.8

บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

14,036

8.9

บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์

14,174

8.9

บมจ.ศุภาลัย

11,184

7.1

บมจ.แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์

9,940

6.3

บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค

8,762

5.5

บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น

6,630

4.2

บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์

5,194

3.3

บมจ.ปริญสิริ

4,468

2.8

บมจ.ไรมอน แลนด์

3,722

2.3

บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้

3,357

2.1

บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์

2,942

1.9

บมจ.มั่นคงเคหะการ

2,711

1.7

บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
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ตารางที่ 1.6 แสดงส่วนแบ่งทางการตลาด ปี2553(ต่อ)
ปี 2553
บริษัท

รายได้รวม (ล้าน
บาท)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

2,050

1.3

บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้

1,709

1.1

บมจ.เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง

1,271

0.8

บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์

1,118

0.7

บมจ.สัมมากร

804

0.5

บมจ.กฤษดามหานคร

794

0.5

บมจ.รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

788

0.5

บมจ.อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท

643

0.3

บมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้

562

0.4

บมจ.ปรีชา กรุ๊ป

487

0.3

บมจ.แนเชอรัล พาร์ค

90

0.0

บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
หมายเหตุ : เฉพาะบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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2.ปัญหาและลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
ที่อยู่อาศัย” เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จาเป็นในการดารงชีวิตของมนุษย์ นอกเหนือจาก
อาหารเครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค มนุษย์จะแสวงหาถิ่นฐานที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย และเอื้ออานวยประโยชน์ต่อการดารงชีวิตมากที่สุด ซึ่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์จะมีความ
แตกต่างกันไปตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม สภาพความเป็นอยู่
ตลอดทั้งอิทธิพลของความเจริญทางด้า นเทคโนโลยีต่างๆ และการยอมรับในการแลกเปลี่ยน
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม การก่อสร้างที่อยู่อาศัยของสังคมนั้นๆ การมีที่อยู่อาศัยของประชาชน
เป็นสิ่งสาคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน และการพัฒนาความเจริญของ
ประเทศชาติ
บทบาทของธุ ร กิ จ บ้า นจั ดสรรนั บวั นจะมี ค วามส าคั ญ ต่อ ภาคเศรษฐกิ จของประเทศ
ในทางเศรษฐศาสตร์ถือว่าธุรกิจบ้านจัดสรรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการก่อสร้างเป็นภาคนา
ของเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยสาคัญในการกระตุ้นให้เกิดการลงทุน และการสร้างงานในธุรกิจที่
เกี่ยวข้องในแนวดิ่งเช่น ธุรกิจวัสดุก่อสร้างประเภทปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น ไม้ หิน ทราย เป็นต้น
และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในแนวนอน เช่น ธุรกิจเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ การตกแต่ง การขนส่ง และ
การบริการ เป็นต้น อันก่อให้เกิดการจ้างงาน และรายได้ขึ้นแก่ผู้ประกอบการ ผู้เกี่ยวข้อง ส่งผล
ให้มีการเพิ่มการบริโภคของประชาชน เนื่องจากการมีรายได้เพิ่มขึ้น เมื่อผู้ผลิตขายสินค้าได้มาก
ก็จะเป็นเหตุจูงใจให้มีการลงทุนเพิ่มในการผลิต และทาให้เกิดการจ้างงาน และรายได้ที่เพิ่มขึ้น
อีก ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น เป็นวัฏจักรที่ต่อเนื่อง
จากการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศท าให้ ธุ ร กิ จ บ้ า นจั ดสรรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอัตราการเติบโตมากขึ้น ประกอบกับปัจจัยอื่นๆที่เอื้ออานวย
ส่งผลให้ธุรกิจบ้านจัดสรรมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทาให้ในปี 2553 ที่ผ่านมาบริษัทมีผล
ประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
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ตาราง 1.7 แสดงกาไรสุทธิของบริษัท
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

1,152,319

764,008

650,314

3.59

2.38

2.03

ที่มา www.scasset.com
เมื่อเปรียบเทียบจะพบว่า ในปี 2552 จะมีผลกาไรเพิ่มขึ้นจากปี 2551 เท่ากับ 113,694
แต่เพื่อเทียบกับปี 2553 จะมีผลกาไรเพิ่มขึ้นจากปี 2552 เท่ากับ 388,311 ซึ่งมีอัตราที่เพิ่มขึ้น
อย่างเห็นได้ชัดประกอบกับในปัจจุบันทางบริษัท เอสซีแอสแสท จากัด (มหาชน)ได้มีอัตราการ
เพิ่มของโครงการต่างๆ ที่มากขึ้น

แผนภาพที่ 1.1 แสดงแผนภูมิอัตราการเพิ่มของประชากร
ที่มา สานักงานสถิติแห่งชาติ[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://thailocal.nso.go.th/
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จากกราฟจะพบว่า ในระหว่างปี 2543-2553 อัตราการเพิ่มของประชากรในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร และ ภาคกลางกลับเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีนี้เนื่องจากประชากรไทยมี
การย้ายถิ่นจากภาคต่าง ๆ เข้าสู่เมืองใหญ่ คือกรุงเทพมหานคร และจังหวัดในปริมณฑลนั่นเอง
ซึ่งรวมถึงแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในประเทศไทยด้วย
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ตาราง 1.8 แสดงจานวนครัวเรือนและประชากรประเทศไทย จาแนกตามภาค และเขต
การปกครอง พ.ศ. 2553
ภาคและเขตการ
ปกครอง

ครัวเรือน
ร้อย
จานวน ละ

ประชากร
รวม ชาย หญิง

สัญชาติ
ไทย

สัญชาติ
อื่น

ร้อย
ละ

ทั่วราชอาณาจักร

20.3

100 65.4 32.1 33.3

62.1

3.3

100

ในเขตเทศบาล

9.5

47

29.9 14.5 15.4

28.2

1.7

45.7

นอกเขตเทศบาล

10.8

53

35.5 17.6 17.9

33.9

1.6

54.3

ภาค
กรุงเทพมหานคร

2.8

14

8.2

4

4.2

7.4

0.8

12.6

กลาง(ไม่รวม กทม.)

6

29.4

18

8.9

9.2

16.9

1.1

27.7

เหนือ

3.7

18.2 11.4

5.6

5.8

10.9

0.7

17.5

ตะวันออกเฉียงเหนือ

5.3

26.2 18.8

9.2

9.6

18.6

0.2

28.7

ใต้

2.5

12.3

4.4

4.5

8.3

0.5

13.5

8.8

ที่มา สานักงานสถิติแห่งชาติ[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://thailocal.nso.go.th/
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เมื่อเมื่อพิจารณา 10 จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดจะเห็นว่า กรุงเทพมหานคร เป็น
จังหวัดที่มีประชากรสูงสุด (8.25 ล้านคน) รองลงมา 9 ลาดับ คือ จังหวัดนครราชสีมา (2.52
ล้านคน) สมุทรปราการ (1.83 ล้านคน) อุบลราชธานี (1.74 ล้านคน) ขอนแก่น (1.74 ล้านคน)
เชียงใหม่ (1.71 ล้านคน) ชลบุรี (1.55 ล้านคน) สงขลา (1.48 ล้านคน) นครศรีธรรมราช (1.45
ล้านคน) และนนทบุรี (1.33 ล้านคน) ตามลาดับ และพบว่า ในปี 2553 ประเทศไทยมีจังหวัดที่มี
ประชากรเกินหนึ่งล้านคนขึ้นไป 18 จังหวัดพิจารณาอัตราการย้ายถิ่นเป็นรายภาค ในช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมา (พ.ศ.2548-2552) พบว่า ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการย้ายถิ่น
สูงขึ้น และในปี 2552 ภาคกลางและภาคเหนือ มีอัตราการย้ายถิ่นเท่ากับอัตราการย้ายถิ่นของ
ประชากรทั้งประเทศ คือร้อยละ 3.0

แผนภูมิที่1.1 แสดงจานวนประชาการ 10 อันดับสูงสุดในประเทศไทย
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ตารางที่1.9 แสดงจานวนประชากรประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

จานวน

ชาย

หญิง

5,702,595

2,713,535

2,989,060

(https://sites.google.com/site/arc3715104454/371_p
ตารางที่1.10 แสดงแนวโน้มจานวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
ในปี 2554
2553 ประมาณการ*

2554 ประมาณการ*
จานวน (หน่วย)

จานวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จ
ในเขตกรุงเทพมหานคร

85,750

90,500-92,750

โครงการบ้านจัดสรร

24,250

27,750-28,500

โครงการคอนโดมิเนียม

40,000

40,000-41,250

บ้านปลูกสร้างเอง

21,500

22,750-23,000
อัตราการขยายตัว (%)

จานวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จ
ในเขตกรุงเทพมหานคร

9.0

5.5 ถึง 8.2

โครงการบ้านจัดสรร

6.8

14.4 ถึง 17.5

15.3

0.0 ถึง 3.1

0.9

5.8 ถึง 7.0

โครงการคอนโดมิเนียม
บ้านปลูกสร้างเอง

ที่มา: REIC, BOT, Kasikorn Research *ประมาณการ โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย(รวบรวมจาก
โครงการจัดสรร, โครงการคอนโดมิเนียม และบ้านปลูกสร้างเอง โดยไม่รวมบ้านเอื้ออาทร)
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และจากตารางแนวโน้มการขายตัวของอยู่อาศัยสร้างเสร็จในเขตกรุงเทพมหานครจะมี
อัตราที่ลดลง แต่ในโครงการบ้านจัดสรรกลับมีอั ตราการการขยายตัวที่สูงมาก จึงเป็นโอกาสที่
ทางบริษัทจะสามารถเข้าไปช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดในส่วนนี้ และรักษาผลประกอบการที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นบริษัท เอสซีแอสแสท จากัด (มหาชน) จึงต้องการที่จะศึกษาการพฤติกรรมการ
ซื้อของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะเสนอกลยุทธ์การตลาด และการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ เพื่อจะตอบสนองและนาเสนอให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด ซึ่ง
จะได้รักษาผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดนี้ต่อไป
ปัญหาระดั บองค์กร คือการที่บริษัท ต้อ งการรักษาอัตราผลประกอบการที่เ พิ่มขึ้น ซึ่ง
ประกอบกับแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทาให้บริษัท เอส
ซีแอสแสท จากัด (มหาชน) มีโอกาสที่จะเข้าไปแสวงหากาไรจากสถานะการณ์ที่เกิดขึ้น
ปัญหาระดับหน่วยธุรกิจ คือ การที่จะรักษาผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นนี้ บริษัทจะมุ่งการ
ปรับปรุงฐานะการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ ของบริษัทภายในอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น และจาเป็นต้อง
พัฒนากลยุทธ์ของตนขึ้นมาภายใต้เป้าหมายและกลยุทธ์ระดับบริษัท กลยุทธ์ระดับธุรกิจ โดยมุ่ง
การเพิ่มกาไรในการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนให้สูงขึ้น
ปัญหาระดับหน้าที่ คือ การกาหนดกลยุทธทางการตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ให้
มีความสอดคล้อง และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคคมากที่สุด เพื่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขันกับคู่แข่งในตลาด
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3.ความสาคัญและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร
ความสาคัญของปัญหาการที่บริษัทต้องการมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอสัง หาริมทรัพย์
อย่างครบวงจร โดยมีธุรกิจอาคารสานักงานให้เช่าควบคู่กับโครงการที่พักอาศัยที่ตอบสนองทุก
ความต้องการของผู้บริโภค ด้วยความตั้งใจสร้างความสุขที่มากกว่าและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้
มากกว่าคาว่าอยู่อาศัย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของพฤฒิกรรมของผู้บริโภคเป็นส่วนสาคั ญในการ
กาหนดทิศทางของตลาด บริษัทจาเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้ สามารถแข่งขันในตลาดที่มีอัตราการ
แข่งขันสูง
ความสาคัญความเร่งด่วนของปัญหานั้นคือการที่จะรักษาอัตราผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น
ซึ่งประกอบกับแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทาให้ บริษัท
เอสซีแอสแสท จากัด (มหาชน) มีโอกาสที่จะเข้าไปแสวงหากาไรจากสถานะการณ์ที่เกิดขึ้น
การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคและการกาหนดกลยุทธทางการตลาด และการจัดการจึงมีส่วน
ส าคั ญ เป็น อย่างมาในการชิ งส่ ว นแบ่ง ทางการตลาดให้ เ พิ่มขึ้นได้ เพื่อ รัก ษารายได้ เพิ่มผล
ประกอบ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรต่อไป

4.วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1 . เพื่อศึกษายืนยันปัญหา และศึกษาข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องของบริษัท
บริษัท เอสซีแอสแสท จากัด (มหาชน)
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อ โครงการบ้านจัดสรรของบริษัท เอสซีแอสแสท จากัด
(มหาชน)
3.เพื่อกาหนดกลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์ทางการตลาด ของบริษัท เอสซีแอสแสท จากัด
(มหาชน)
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5.ประโยชน์ที่ควาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ระยะสั้น
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มยอดขายอันเนื่องมาจากสภาพการแข่งขันที่
รุนแรงในปัจจุบัน
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดอนาคต เพื่อเพิ่ม
ยอดขายรวมไปถึงรายได้ ตลอดจนกาไรขององค์กร
3. สามารถใช้ในการประยุกต์รูปแบบการศึกษาให้เข้ากับองค์กรอื่นใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ประโยชน์ระยะกลาง
1. องค์กรสามารถใช้การศึกษานี้ไปประยุกต์เพื่อกาหนดแนวทางการรักษา
รวมถึงการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดต่อไป
2. องค์กรสามารถนาข้อมูลจากการศึกษานี้ไปใช้ในการหาปัจจัยที่ส่งผลใน
เรื่องการเพิ่มหรือลดลง สาหรับส่วนแบ่งทางการตลาด รวมถึงพฤติกรรม
ต่างๆตลอดจนข้อมูลสรุปที่ได้จากการสารวจและการค้นหาข้อมูล
ประโยชน์ระยะยาว
1. องค์กรสามารถนาการศึกษานี้ใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดกลยุทธ์ระดับ
องค์กร เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน กลยุทธ์การสร้างความภักดี
ในตราสินค้า ตลอดจนการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดต่อไป
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้ มีลักษณะของปัญหาทั้งในระดับองค์กร ระดับธุรกิจ
และระดับผลิ ตภัณฑ์ห รือหน้าที่ทางธุรกิจ ดังนั้นผู้ศึกษาได้หาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมาทาการวิเคราะห์และวิจั ยปัญหาเพื่อให้ทราบถึงลักษณะของปัญหาอย่างมีหลักการ
และหาแนวทางแก้ไ ขปัญหาที่เ กิ ดขึ้นเพื่อ พัฒนาบริษัทฯ ให้ดารงอยู่ต่อไปได้ โดยใช้แนวคิ ด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาครั้งนี้
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และองค์ความรู้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น
2.1 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
2.1.1 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT)
2.1.2 การวิเคราะห์การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ด้วยแบบจาลอง (FIVE
FORCES)
2.2 การจัดการการตลาดและกลยุทธ์การตลาด
2.2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
2.2.2 วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2.1 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
2.1.1 SWOT (SWOT Analysis)
SWOT Analysis
การวิเคราะห์สวอต (SWOT Analysis) หรือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ
การวิเคราะห์ สภาวะแวดล้อ ม เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สาหรับองค์กร หรือ
โครงการ โดยช่วยให้ผู้บริหารกาหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการ
ทางานขององค์กร
เทคนิคนี้ อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) ได้ชื่อว่าเป็นผู้เริ่มแนวคิดนี้โดยนา
เทคนิคนี้มาแสดงในงานสัมมนาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ความหมาย SWOT คาว่า "สวอต"
หรือ "SWOT" นั้นมาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ได้แก่
S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปั จจัยภายใน เป็น
ข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุด
แข็งด้านการผลิ ต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุค คล บริษัทจะต้อ งใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการ
กาหนดกลยุทธ์การตลาด
W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน
เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องหา
วิธีในการแก้ปัญหานั้น
O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่
สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดาเนินงานขององค์กร โอกาส
แตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผล
มาจากสภาพแวดล้ อ มภายใน นัก การตลาดที่ดี จะต้ อ งเสาะแสวงหาโอกาสอยู่ เ สมอ และใช้
ประโยชน์จากโอกาสนั้น
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T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจากัดที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจาเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายาม
ขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง

2.1.2 FIVE FORCES MODEL OF INDUSTRY COMPETITION

แผนภาพที่ 2.1 แสดง FIVE FORCES MODEL OF INDUSTRY COMPETITION
ที่มา : การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) http://www.aircadetwing.com
Michael E. Porter เสนอว่า “สภาวะการดาเนินงานขององค์กรธุรกิจขึ้นอยู่กับสภาวะ
การแข่ งขั นในอุต สาหกรรมที่อ งค์ กรธุ รกิ จนั้ นอยู่ และสภาวะการแข่งขั นในอุ ต สาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สาคัญ 5 ประการ ความเข้มแข็งของปัจจัยทั้ง 5 ประการ
นี้บ่งบอกถึงโอกาสในการได้กาไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ ยิ่งปัจจัยเหล่านี้มีความเข้มแข็ง
มากเท่าใดย่อมส่งผลเสียต่อการขึ้นราคาซึ่งนาไปสู่การได้กาไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่ง
ถือเป็นข้อจากัดของธุรกิจ ในขณะเดียวกันถ้าปัจจัยนั้นๆ มีความอ่อนแอย่อมเป็นโอกาสอันดีต่อ
ธุ ร กิ จ ในอุ ต สาหกรรมนั้ นๆ เนื่ อ งจากธุ ร กิ จสามารถได้ กาไรได้ม ากขึ้ น แต่ เ นื่อ งจากสภาวะ
อุตสาหกรรมมีการพัฒนาอยู่เสมอ ดังนั้นความเข้มแข็งหรือผลของปัจจัยทั้ง 5 ประการนี้สามารถ
ที่จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอ”
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ปัจจัยสาคัญที่ธุรกิจจะต้องทาเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงที่สุด ได้แก่การหาตาแหน่งใน
อุตสาหกรรมที่จะสามารถมีอิทธิพลเหนือปัจจัยทั้ง 5 ประการเพื่อที่จะหาความได้เปรียบออกมา
หรือป้องกันตนเอง ซึ่งลักษณะที่สาคัญของปัจจัยทั้ง 5 ประการประกอบด้วย (รูปข้างต้น)
1. ข้อจากัดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่ คู่แข่งขันใหม่ๆ ได้แก่องค์กร
ธุรกิจอื่นที่ใ นขณะนั้นอยู่ภายนอกอุต สาหกรรมแต่มีความสามารถและแนวโน้มที่จะเข้ามาใน
อุตสาหกรรม โดยปกติแล้วองค์กรธุรกิจเดิมที่อยู่ภายในอุตสาหกรรมจะพยายามป้องกันไม่ให้
องค์กรใหม่ๆ เข้ามาในอุตสาหกรรม เนื่องจากองค์กรใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมจะส่งผล
กระทบต่อสภาวะในการแงขันในอุตสาหกรรมอันเป็นข้อจากัดที่สาคัญต่อการดาเนินงานและการ
แข่งขันขององค์กรธุรกิจเดิมในอุตสาหกรรม
เนื่องจากองค์กรใหม่ที่เข้ามาย่อมต้อ งการส่วนแบ่งตลาด ซึ่งเป็นผลเสียต่อองค์กรเดิมที่
มีอยู่แล้วยกเว้นในกรณีที่ตลาดมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว การเข้ามาของธุรกิจใหม่ๆ ก่อให้เกิด
การแข่ งขันที่รุ นแรงยิ่งขึ้น อาจมี การลดราคาสิ นค้ าและบริก ารลง โดยในการตัดสิ นใจเข้า สู้
อุตสาหกรรมขององค์กรธุรกิจใหม่จะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สาคัญสองประการได้แก่ ต้นทุนในการเข้า
สู้อุตสาหกรรมและการโต้ตอบจากองค์กรธุรกิจเดิม
2. ความรุนแรงของสภาวะการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
สภาวะการแข่งขันของระหว่างธุรกิจต่างๆ จะทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อองค์กรธุรกิจหนึ่งมองเห็ น
ช่องทางในการได้กาไรมากขึ้น หรือถูกคุกคามากการกระทาขององค์กรธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรม
เดียวกัน เช่น การลดราคา การต่อสู้ทางด้านการตลาด การแนะนาสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด หรือ
การเพิ่มการให้ บริการหลังการขายแก่ลู กค้ า ถ้ าสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมไม่รุนแรง
โอกาสที่องค์กรธุรกิจต่างๆ จะขึ้นราคาสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งกาไรที่มากขึ้นก็จะมีมาก
3. การมีสินค้าหรือบริการที่สามารถทดแทนกันได้ธุรกิจในอุตสาหกรรมหนึ่งอาจจะมีการ
แข่งขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นที่ผลิตสินค้าที่มีลักษณะที่ทดแทนกันได้ ซึ่งอาจเป็นสินค้าคน
ละชนิดกัน แต่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เหมือนกัน การมีสินค้าทดแทนใน
อุต สาหกรรมอื่นย่อ มก่ อ ให้ เกิ ดข้อ จากัดในการตั้งราคาสิ นค้ าไม่ใ ห้สู งเกินไปเนื่อ งจากลู กค้ า
อาจจะหั นไปใช้สิ นค้ าที่ทดแทนกันได้ และถ้ าค่ าใช้จ่ายในการเปลี่ ยนผลิ ต ภัณฑ์ (Switching
Cost) ต่า ปัจจัยในด้านการใช้สินค้าทดแทนก็จะมีผลต่ออุตสาหกรรมมากขึ้น เช่น ชาอาจเป็น
สินค้าทดแทนของกาแฟ ถ้ากาแฟมีราคาสูงขึ้นมากลูกค้าอาจจะเปลี่ยนหันมาดื่มชาแทน ธุรกิจที่
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สามารถผลิตสินค้าที่ไม่มีสินค้าทดแทนได้ยอมมีผลตอบแทนที่สูงเนื่องจากสามารถตั้งราคาของ
สินค้าได้สูงโดยที่ไม่ต้องกลัวสินค้าทดแทน ถ้าอุตสาหกรรมใดมีสินค้าทดแทนได้ง่าย ย่อมไม่
สามารถหากาไรได้มากเนื่องจากลูกค้าจะหันไปใช้สินค้าทดแทนแทน
4. อานาจต่อรองของผู้ซื้อผู้ซื้อจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ถ้าผู้ซื้อมีอานาจต่อรอง
หรือมีอิทธิพลต่อการกาหนดราคาของสินค้าและบริการให้ต่า หรือมีอิทธิพลในการต่อรองให้
องค์กรธุรกิจเพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการให้มากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อองค์กรธุรกิจในแง่ต้นทุน
การดาเนินงานที่สูงขึ้น ในขณะที่ผู้ซื้อที่ไม่มีความเข้มแข็งหรือไม่มีอานาจต่อรองย่อมเปิดโอกาส
ให้องค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมสามารถขึ้นราคาสินค้าได้โดยง่าย การที่ผู้ซื้อจะมีอานาจมากหรือ
น้อยย่อมขึ้นอยู่กับอานาจต่อรองที่ผู้ซื้อมีต่อองค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรม
5. อานาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบผู้ขายวัตถุดิบจะมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมเนื่องจาก
สามารถกาหนดให้สินค้ามีราคาสู งหรือต่าได้หรือเพิ่มหรือลดคุณภาพของสินค้าได้ ซึ่งส่งผลต่อ
ต้นทุนและกาไรขององค์กรธุรกิจ ในกรณีที่ผู้ขายมีความอ่อนแอหรือมีอานาจในการต่อรองต่า
ย่อมถูกผู้ซื้อกดราคา และเรียกร้องสินค้าที่มีคุณภาพที่สูงขึ้นได้ (ผศ.ดร. พักตร์พจง วัฒนสินธุ์
และดร.พสุ เดชะรินทร์, 2542: 125)

2.2 การจัดการการตลาดและกลยุทธ์การตลาด
2.2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
CRM เป็นเครื่องมือในการสร้าง "ความ ได้เปรียบในการแข่งขัน" เพื่อสร้างฐานลูกค้า ที่
มีมูลค่าเหนือคู่แข่ง และเป็นเครื่องมือที่องค์กร สามารถสร้างผลกาไรในระยะยาว
CRM คือ การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และสร้างผลกาไร ที่ต่อเนื่องด้วยการรักษา
ความพอใจนั้น ให้คงอยู่นานเท่านาน ด้วยวิธี การและช่องทาง การสร้างความสัมพันธ์ทุกชนิด
จากองค์กรเหมาะสม
ในการบริหารความสัมพันธ์ลู กค้า เป็นโมเดลขั้นพื้นฐานของการบริหารงาน CRM
เพื่อให้นักการตลาดเข้าใจ กระบวนการทางาน ของ CRM ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4
อย่าง คือ
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1. Database (การสร้างฐานข้อมูล)
2. Electronics (การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม)
3. Action (การกาหนดโปรแกรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์)
4. Retention (การรักษาลูกค้า)
การสร้างความแตกต่าง CRM เป็นเครื่องมือที่สาคัญ ในการสร้างความแตกต่าง ใน
ภาวะที่ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย มีอิทธิพลน้อยลงทุกทีๆ นักการตลาดพบว่า
คู่แ ข่ง สามารถออกสิ นค้า ชนิดเดียวกันได้อ ย่างรวดเร็ว การแข่งขันกันที่รุนแรงของเซล
โปรโมชั่น มีช่องทางการจัดจาหน่าย ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย สินค้าและบริการใหม่ๆ สามารถ
แทรกตัวเข้าไปในตลาดได้ไม่ยาก วิธีการมัด ใจลูกค้า ในยุคนี้ จึงไม่สามารถใช้การตลาดแบบ
ธรรมดาๆ ได้อีกต่อไป แต่ต้องใช้ความเข้าใจ และ ผูกใจลูกค้า นาเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการ อย่าง
เฉพาะเจาะจง (Customised) ความสามารถของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทาให้ CRM เป็นไปได้ใน
ต้นทุนที่ต่ากว่าเดิม ทั้งความก้าวหน้า ในการคิดซอฟต์แวร์ ใหม่ๆ การจัดการศูนย์โทรศัพท์
(Call-Centre) อินเทอร์เน็ตที่ส่งผลทาให้ CRM ขยายตัวอย่าง รวดเร็วเกินคาด ดังนั้น ธุรกิจทุก
ประเภท ทุกขนาด จึงสามารถใช้ประโยชน์จาก CRM ได้เสมอเพราะ CRM ไม่ได้ตั้งต้นที่การมี
เทคโนโลยีแพงๆ โดยหลักการ ของ CRM ที่ให้ความสาคัญกับการรักษา ลูกค้านั้น ถือได้ว่าเป็น
การรักษาลูกค้า บนฐานการวิเคราะห์ ความสามารถในการทากาไรของลูกค้า แต่ละราย แนวคิด
ทางการตลาดแบบ CRM จึงทาให้ธุรกิจต่างๆ ได้ปรับทาความเข้าใจเสียใหม่ก่อน ที่จะสายว่า
"ไม่ใช่ลูกค้าทุกคน ที่ควรค่าที่จะเก็บรักษาเอาไว้เสมอไป ทั้งนี้เพราะว่า "กาไร" ยังคง เป็น
เป้าหมายที่สาคัญของธุรกิจอยู่นั่นเอง"
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2.2.2 .วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ เครื่องมือหรือปัจจัยทางการตลาดที่
ควบคุมได้ที่ธุรกิจต้องใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ
แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดความต้องการสินค้า
และบริการของตน ประกอบด้วยส่วนประกอบ 4 ประการ หรือ 4P’s คือ
1. สินค้าหรือบริการ (Product)
2. ราคา (Price)
3. สถานที่จาหน่าย (Place)
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

แผนภาพที่ 2.2 แสดงส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)
ที่มา : การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
http://www.aircadetwing.com
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ส่วนประสมการตลาดสาหรับสินค้าใดสินค้าหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่ตายตัว แต่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่วางไว้ สาหรับ
แต่ล ะช่ว งของธุ รกิ จ และปรับตามความเหมาะสมของสถานการณ์แวดล้ อ มทาง
การตลาดและปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เป็นหน้าที่ของ
ผู้ผลิตและนักการตลาดที่จะต้องคอย ติดตามและประเมินว่า ส่วนประสมการตลาดของ
สินค้าที่วางไว้เดิมนั้นเหมาะสมหรือไม่มีข้อผิดพลาดที่จุดไหนหรือควรปรับปรุงให้ดีขึ้น
อย่างไร ที่ตัวสินค้า ราคา สถานที่จัดจาหน่าย หรือ การส่งเสริมการตลาด แล้วปรับปรุง
จุดนั้นให้เรียบร้อย ถ้ามีเวลาและเงินทุนเพียงพออาจทา การวิจัยตลาด ทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่างลูกค้าเป้าหมายในแต่ละหัวข้อเพื่อให้มั่นใจว่าแก้ไขได้ถูกจุด ถกต้อง แล้ว
สื่อสารออกไปให้ลูกค้ารับทราบอย่างทั่วถึง
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ว่าที่ร้อยโทสนั่น จริยพงศธร ได้ทาการศึกษา ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อบ้านมือสองของบริษัท ธารานันท์ ดีเวลล็อปเม้นท์ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีสถานะ
สมรส มีอายุอยู่ในช่วง 30 – 40 ปี อยู่ใ นวัยทางาน รายได้ต่อเดือน 25,000 – 35,000 บาท
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปัจจัยที่ทาให้ผ็บริโภคตัดสินใจซื้อคือ รูปทรงบ้าน ราคา การเดินทาง
อาทิตยา อัยยะวรากูล ปัจจัยทางการตลาด ค่านิยม แรงจูงใจ และแนวโน้มการตัดสินใจ
ซื้อคอนโดมิเนี่ยม เซนทริค ซีน ของ บมจ.เอสซี แอสเสท ของผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคส่วน
ใหญ่มีสถานะโสดมีอายุอยู่ในช่วง 25 – 35 ปี อยู่ในวัยทางาน รายได้ต่อเดือน 20,000 – 35,000
บาท ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปัจจัยที่ทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อคือ ลักษณะห้อง ราคา การ
เดินทาง และโปรโมชั่น
ผุสดี ใจแก้วทิ ธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดซึ่งสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อชุดชั้นในสตรี
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ของอายุอยู่ในช่ว ง 28 – 38 ปี การศึกษาระดับ
การศึก ษาปริญ ญาตรี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อ เดือน 10,000 – 20,000 บาท
ปัจจัยที่ทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อคือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา

ระเบียบวิธีการศึกษาของปัญหา
ในการศึกษาเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาด และการจัดการทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครของบริษัท เอสซีแอสแสท จากัด
(มหาชน) โดยกาหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ
1. เพื่อศึกษายืนยันปัญหา และศึกษาข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องของบริษัท
บริษัท เอสซีแอสแสท จากัด (มหาชน)
2. เพื่ อ ศึก ษาพฤติก รรมการซื้อ โครงการบ้านจัดสรรของบริษัท เอสซีแอสแสท จากัด
(มหาชน)
3.เพื่ อกาหนดกลยุทธ์ ธุรกิ จ และกลยุทธ์ ทางการตลาด ของบริษัท เอสซีแอสแสท จากัด
(มหาชน)
จากนั้นจึงดาเนินการตามขั้นตอนกระบวนการวิจัย ดังรายละเอียดเนื้อหาของ
รายงานในบทที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้ คือ
3.1 การออกแบบวิจัย
3.2 การวิจัยปฐมภูมิ แบบเชิงปริมาณโดยการวิจัยเชิงสารวจ (Servey Research)
3.3 การวิจัยปฐมภูมิ แบบเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
3.4 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ
3.5 การสรุปประมวลผลการวิจัย
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3.1 การออกแบบวิจัย (Research Design)
ในกรณี ศึ ก ษานี้ ผู้ ศึ ก ษาได้ ท าหารออกแบบการวิ จั ย แบบบู ร ณาการเป็ น การศึ ก ษา
ค้นคว้าด้วยตนเองในเชิงคุ ณภาพ และเชิงปริมาณ วิธี การศึกษาข้อ มูล ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ
จากนั้นนาข้อ มูล ทั้งสองมาทาการวิเ คราะห์โดยใช้ทฤษฎีการจักการเชิงกลยุทธ์ ในการสรุป
ประมวลผลโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อสรุปเลือกกลยุทธ์ทั้งสามระดับ คือ กลยุทธ์ ระดับองค์กร
กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่

3.2 การวิจัยแบบเชิงปริมาณโดยการวิจัยเชิงสารวจ (Servey Research)
การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ทาโดยผู้วิจัยมีการออกแบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคบ้านจัดสรรของบริษัท เอสซีแอสแสท จากัด (มหาชน) ภายในเขต
กรุงเทพมหานคร จานวน 102 คน
การศึกษาครั้งนี้ให้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม (จานวน 8 ข้อ)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านจัดสรร
(จานวน 7 ข้อ)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจาหน่ายและการส่งเสริมทางการตลาด (จานวน 18 ข้อ)
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เป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค เป็นการประเมินค่าแบบมาตร
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
โดยระดับการให้คะแนน ดังนี้
มากที่สุด

เท่ากับ

5

มาก

เท่ากับ

4

ปานกลาง เท่ากับ

3

น้อย

เท่ากับ

2

น้อยที่สุด

เท่ากับ

1

เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้วจะได้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมา
พิจารณาระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ซึง่ มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ (ล้วน สายยศ.
อังคณา สายยศ. 2536 : 156-157)

ระดับค่าเฉลี่ย = คะแนนสูงสุด - คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
= 5 – 1 = 0.8
5
จากเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแบ่งความหมายของระดับค่าเฉลี่ยได้ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
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สรุปผลจากการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสรุปผลจากการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การศึกษา ( ตามภาคผนวก ฉ )
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม (จานวน 8 ข้อ)
- จากตารางที่ 3.1 จาแนกกลุ่มตัวอย่างตามเพศพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นั้นเป็น
เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 65.7 รองลงมาคือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 34.3
- จากตารางที่ 3.2 จาแนกกลุ่มตัวอย่างตามอายุพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นั้นมีอายุ
ระหว่าง 25– 29 ปี คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาคือ 30-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.6 รองลงมาคือ
น้อยกว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.8 รองลงมาคือ 35- 40 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 8.8 รองลงมา
คือ 41-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.9 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดคือ มากกว่า 45 ปี มีเพียงร้อยละ
3.9 ตามลาดับ
- จากตารางที่ 3.3 จาแนกกลุ่มตัวอย่างตามสถานะภาพพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
นั้นมีสถานะภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 67.6 รองลงมาคือสถานะภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 28.4
ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดคือสถานะภาพหย่าร้าง/หม้าย หรือแยกกันอยู่ มีเพียงร้อยละ 3.9
ตามลาดับ
- จากตารางที่ 3.4 จาแนกกลุ่มตัวอย่างตามระดับการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่นั้นมีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมาคือระดับการศึกษาปริญญา
โท คิดเป็นร้อยละ 26.5 รองลงมาคือระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 5.9ส่วน
กลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดคือระดับการศึกษาปริญญาเอก มีเพียงร้อยละ 1 ตามลาดับ
- จากตารางที่ 3.5 จาแนกกลุ่มตัวอย่างตามอาชีพพบว่ า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นั้นมี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 55.9 รองลงมาคืออาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อย
ละ 16.7 รองลงมาคืออาชีพข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 11.8 รองลงมาคืออาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ 8.8 รองลงมาคืออาชีพนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 3.9 ส่วนกลุ่มตัวอย่าง
ที่น้อยที่สุดคืออาชีพว่างงาน มีเพียงร้อยละ 2.9 ตามลาดับ
- จากตารางที่ 3.6 จาแนกกลุ่มตัวอย่างตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่นั้นมีมีรายได้ 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมาคือ ต่ากว่า 15,000
บาท และ 15,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.6 รองลงมาคือ 30,001-40,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 11.8 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดคือ 30,001-40,000 บาท และ 45,000 บาท ขึ้นไป
มีเพียงร้อยละ 5.9 ตามลาดับ
- จากตารางที่ 3.7 จาแนกกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะการพักอาศัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับบิดา/มารดา คิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมาคือ พักอาศัยอยู่กับสามี/
ภรรยา คิดเป็นร้อยละ 24.5 รองลงมาคือ พักอาศัยอยู่คนเดียว คิดเป็นร้อยละ 23.5 รองลงมา
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คือ พักอาศัยอยู่กับญาติพี่น้อง คิดเป็นร้อยละ 11.8 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดคือพักอาศัยอยู่
กับเพื่อน มีเพียงร้อยละ 4.9 ตามลาดับ
- จากตารางที่ 3.8 จาแนกกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะที่อยู่อาศัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่พักอาศัยอยู่บ้านเดี่ยว คิดเป็นร้อยละ 30.4 รองลงมาคือ อพาร์ทเม้นต์ คิดเป็นร้อยละ 29.4
รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมาคือ คอนโดมิเนียม คิดเป็นร้อยละ 8.8
ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดคือ บ้านแฝด มีเพียงร้อยละ 3.9 ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านจัดสรร
(จานวน 7 ข้อ)
- จากตารางที่ 3.9 จาแนกกลุ่มตัวอย่างตามระดับราคาบ้านจัดสรรที่ผู้บริโภคสนใจ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สนใจระดับราคา 6,000,001-7,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.5
รองลงมาคือ ระดับราคา 5,000,001-6,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.6 รองลงมาคือระดับ
ราคา 7,000,001-8,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.6 รองลงมาคือ ระดับราคา 8,000,0019,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.7 รองลงมาคือ ระดับราคา ต่ากว่า 5,000,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 10.8 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดคือมากกว่า 9,000,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 6.9
- จากตารางที่ 3.10 จาแนกกลุ่มตัวอย่างตามจานวนชั้นที่ ผู้บริโภคสนใจพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่สนใจคือ 2ชั้น คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ 3ชั้น คิดเป็นร้อยละ 29.4
รองลงมาคือ 4ชั้น คิดเป็นร้อยละ 12.7 รองลงมาคือ 5ชั้น คิดเป็นร้อยละ 6.9 ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างที่น้อยที่สุดคือ 1ชั้น คิดเป็นร้อยละ 6.9
- จากตารางที่ 3.11 จาแนกกลุ่มตัวอย่างตามอัตราการผ่อนที่ผู้บริโภคสนใจพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่สนใจ 20,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 28.4 รองลงมาคือ 10,001-15,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 24.5 รองลงมาคือ ต่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.6 รองลงมาคือ
5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.7 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดคือ 15,001-20,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 12.7
- จากตารางที่ 3.12 จาแนกกลุ่มตัวอย่างตามเหตุผลที่ใช้พิจารณาของผู้บริโภค พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการ เพื่อความสะดวกสบาย คิดเป็นร้อยละ 46.1 รองลงมาคือ แยก
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ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 31.4 รองลงมาคือ บ้านหลังที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 15.7 ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างที่น้อยที่สุดคือ เพื่อการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 6.9
- จากตารางที่ 3.13 จาแนกกลุ่มตัวอย่างตามปัจจัยในการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของ
ผู้บริโภค พบว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการคือ ด้านทาเลที่ตั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.64
รองลงมาคือ ด้านราคา คิดเป็นร้อยละ 19.15 รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ
15.67 รองลงมาคือ ด้านใกล้ที่ทางาน คิดเป็นร้อยละ 12.69 รองลงมาคือ ด้านที่จอดรถ คิดเป็น
ร้อยละ 10.45 รองลงมาคือ ด้านพื้นที่ใช้สอย และ ด้านสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 8.21
รองลงมาคือ ด้านชื่อเสียงของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 3.98 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดคือ ด้าน
อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ
- จากตารางที่ 3.14 จาแนกกลุ่มตัวอย่างตามสิ่งอานวยความสะดวกที่ผู้บริโภคให้
ความสาคัญ พบว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการคือ ระบบรักษาความปลอดภัย คิดเป็น
ร้อยละ 25 รองลงมาคือ ที่จอดรถ คิดเป็นร้อยละ 18.96 รองลงมาคือ ร้านสะดวกซื้อ คิดเป็น
ร้อยละ 16.84 รองลงมาคือ ที่ออกกาลังกาย คิดเป็นร้อยละ 11.85 รองลงมาคือ สระว่ายน้า และ
ร้านซักรีด คิดเป็นร้อยละ 7.89 รองลงมาคือ ร้านเสริมสวย คิดเป็นร้อยละ 6.05 รองลงมาคือ
ร้านอินเตอร์เนต คิดเป็นร้อยละ 5.52 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดคือ อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 0

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
- จากตารางที่ 3.15 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
1. สภาพแวดล้อมโดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีการให้ความสาคัญอยู่ในระดับ สาคัญมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.16
2. บริการจากส่วนกลางกลุ่มตัวอย่างมีการให้ความสาคัญอยู่ในระดับ สาคัญมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.78
3. ความปลอดภัยภายในหมู่บ้านกลุ่ มตัว อย่างมี การให้ความส าคั ญ อยู่ในระดับ
สาคัญมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.25
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4. การคมนาคมสะดวกกลุ่มตัวอย่างมีการให้ความสาคัญอยู่ในระดับ สาคัญมาก
ที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.24
5. ขนาดพื้นที่บ้านกลุ่มตัวอย่างมีการให้ความสาคัญอยู่ในระดับ สาคัญมากโดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.94
6. การตกแต่งภายในกลุ่มตัวอย่างมีการให้ความสาคัญอยู่ในระดับ สาคัญมากโดย
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.81
7. วัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้กลุ่มตัวอย่างมีการให้ความสาคัญอยู่ในระดับ สาคัญมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.99
ปัจจัยด้านราคา
- จากตารางที่ 3.16 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านราคา
1. ราคาบ้านจัดสรรกลุ่มตัวอย่างมีการให้ความสาคัญอยู่ในระดับ สาคัญมากโดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.15
2. การจั ดหาสิ นเชื่อ จากธนาคารกลุ่ มตัว อย่า งมีก ารให้ ค วามส าคั ญ อยู่ใ นระดั บ
สาคัญมากโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.79
3. จานวนเงินจอง/ดาวน์กลุ่มตัวอย่างมีการให้ความสาคัญอยู่ในระดับ สาคัญมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.72
4. จานวนเงินจอง/ดาวน์กลุ่มตัวอย่างมีการให้ความสาคัญอยู่ในระดับ สาคัญมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.75
ปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย
- จากตารางที่ 3.17 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านช่องทางจัดจาหน่าย
1. มีบ้านตัวอย่างให้ชมกลุ่มตัวอย่างมีการให้ความสาคัญอยู่ในระดับ สาคัญมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.18
2. การให้ข้อมูลทาง Internet โดยกลุ่มตัว อย่างมีการให้ความสาคัญ อยู่ในระดับ
สาคัญมากโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.76
3. การให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ กลุ่มตัวอย่างมีการให้ความสาคัญอยู่ในระดับ สาคัญ
มากโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.69
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ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด
- จากตารางที่ 3.18 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด
1. การมอบส่วนลดพิเศษกลุ่มตัวอย่างมีการให้ความสาคัญอยู่ในระดับ สาคัญมาก
ที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.30
2. บริการหลังการขายกลุ่มตัวอย่างมีการให้ความสาคัญ อยู่ในระดับ สาคัญมาก
ที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.27
3. การให้คาแนะนาและการบริการกลุ่มตัวอย่างมีการให้ความสาคัญอยู่ในระดับ
สาคัญมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.11
4. การจัด บูธ ตามสถานที่ต่างๆ เช่นศูนย์การค้ากลุ่มตัวอย่างมีการให้ความสาคัญ
อยู่ในระดับ สาคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.83

3.3 การวิจัยปฐมภูมิ แบบเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิผู้วิจัยทาโดยวิธีสัมภาษณ์ เชิงลึก บุคคลต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในด้านต่างๆดังนี้ ( ตามภาคผนวก ง )
คุณคมสันต์ นามสกุล โมกงาม ตาแหน่ง Senior Marketting บริษัท เอสซีแอสแสท
จากัด (มหาชน)
ซึ่งสามารถสรุปได้เป็นประเด็น คือ บริษัทตั้งวิสัยทัศน์ว่าจะยกระดับและพัฒนาให้เป็น
บริษัทชั้นนาในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริ ษัท
คือ กลุ่มที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่ต่ากว่า 100,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ
ผู้บริหารระดับสูง ที่มีรสนิยมและไลฟ์ สไตล์ที่ทันสมัย และกลยุทธ์ที่บริษัทใช้จะมีลักษณะ เน้น
ไปทีก่ ารสร้างมูลค่าให้สินค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ใช้ทีมงานมืออาชีพในการออกแบบ
2. สร้างการรับรูใ้ ห้ลูกค้าว่าเป็นสินค้าพรีเมี่ยม
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3. เรื่องทาเลเดินทางในเข้า-ออกสะดวก ติดหรือใกล้ถ.ใหญ่
4. เน้นด้านความปลอดภัย
5. ผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีและนวัตกรรมในปัจจุบัน
โดยบริษัทกาหนดส่วนประสมทางการตลาดไว้ดังนี้
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ บ้านเอสซี เป็นบ้านสไตล์ โมเดิร์น รีสอร์ทเน้นเรื่องฟัง ก์ชั่น
บ้านที่แตกต่าง อย่างลงตัว ในระดับราคาเดียวกัน ลูกค้าจะได้บ้านเอสซีที่มีฟังก์ชั่นดีกว่า และ
เหนือกว่า ลูกค้าจะสามารถเทียบความคุ้มค่าได้อย่างชัดเจน
กลยุทธ์ด้านราคา เอสซี ขายความเป็น Premium Brand โดยระดับราคาบ้านที่ขายอยู่
ประมาณ 6-40 ล้าน เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีรสนิยมและฉลาด ในการเลือกที่อยู่อาศัย
กลยุทธ์ด้านสถานที่ ทาเลบ้านเอสซี จะติดถ.ใหญ่ หรือจะเข้าซอยไม่เกิน 1 กิโลเมตร
จากถนนใหญ่ หรือ มีชุมชนรอบข้าง ไม่เปลี่ยว เพื่อความปลอดภัยในระหว่างเดินทางไป-กลับ
กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด เอสซีจะออกแคมเปญจน์กระตุ้นยอดขายตลอดทั้ง
ปี โดยแคมเปญจน์ต่างๆ จะมีการเปลี่ยนทุกๆ เดือน เพื่อกระตุ้นความต้องการของลูกค้าเสมอ
โดยใช้ป้ายโฆษณาตามท้องถิ่นเป็นหลักในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้านั้นๆ
โดยจุดเด่นของบริษัทที่แตกต่างจากคู่แข่งคือ เรื่องฟังก์ชั่นบ้าน และ ทาเล 2 สิ่งหลักคือ
จุดเด่นที่ลูกค้ารับรู้และสัมผัสถึงความคุ้มค่าและแตกต่างโดยสิ้นเชิง เมื่อเทียบกับสิ่งที่จ่ายไปร
วมถึงกระทั่งการบริการต้อนรับของ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ถูกอบรมการให้ข้อมูลแบบมืออาชีพ
ตรงไป ตรงมา ใส่ใจทุกรายละเอียดในสิ่งที่ลูกค้าสงสัยการปิดการขาย ที่ทาให้ลูกค้าพึ งพอใจ
สูงสุด

3.4 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษา จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆเช่ น ต ารา เอกสารบทความต่ า งๆที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจบ้านจัดสรร ข้อมูลจากเว็บไซด์ และจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นแรงกดดันที่อยู่ภายนอกองค์กรซึ่งธุรกิจไม่สามารถ
ควบคุมได้ โดยจะส่งผลต่อศักยภาพการบริหารและความสามารถในการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร
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3.5 สรุปผลตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
3.5.1 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis)
การสรุปประมวลผลตามกระบวนการเชิงกลยุทธ์
การวิเคราะห์ SWOT Analysis
จุดแข็ง
1. บริษัทดาเนินงานมานานทาให้บริษัทมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของลูกค้า
2. ผู้บริหารมีประสบการณ์และมีความรู้ในการทาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี
3. บริษัทมีบุคลากรที่มีคุณภาพอยู่เป็นจานวนมาก
4. สินค้ามีลักษณะที่โดดเด่น และมีคุณค่าอยู่ในระดับ Premium Brand
5. โครงการต่างของบริษัท ไม่อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงต่อน้าท่วม
6. สินค้าของบริษัทสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้
7. การจัดการภายในองค์กรมีความเป็นระบบอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
8. บริษัทมีการจัด Event ต่างๆพื่อสร้างการรู้จักให้กับผู้บริโภคอยู่เสมอ
9. องค์กรมีการอบรมพนักงานอย่า งต่อเนื่องเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ และความรู้
ต่างๆให้กับพนักงาน
จุดอ่อน
1. การประชาสัมพันธ์ และการโฆษณาของทางบริษัทยังคงมีอัตราที่น้อยเมื่อเทียบ
กับบริษัทคู่แข่ง
2. บริษัทยังมีโครงการให้เลือกน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่ง
3. เนื่องจากทาเลที่ตั้งของโครงการอยู่ในแถบชุมชนย่านธุรกิจ โครงการของบริษัท
จึงมีราคาที่ค่อนข้างสูง
4. บริษัทยังมีโครงการที่กระจายตามทาเลต่างๆให้เลือกน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
บริษัทคู่แข่ง
5. มีอัตราการ Turn Over อยู่ในระดับที่สูง
6. การประชาสัมพันธ์ และการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรยังไม่เป็นระบบมากนัก
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โอกาส
1. ความต้องการที่อยู่อาศัยเป็นความต้องการลาดับต้นๆของมนุษย์
2. ปัจจุบันมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ซึ่งทาให้ช่องทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย
3. มีการสนับสนุนจากนโยบาย “บ้านหลังแรก” จากรัฐบาล
อุปสรรค
1. สภาพเศรษฐกิจมีความผันผวนตลอดเวลา
2. ความต้องการของผู้บริโภคมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
3. สถานการณ์น้าท่วมที่ผ่านมาทาให้ราคาวัตถุดิบในตลาดมีการปรับตัวที่สูงขึ้น
มาก
การวิเคราะห์การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ด้วยแบบจาลอง (FIVE FORCES)
ปัจจัยที่ 1 ภัยคุกคามจากคู่แข่งขันรายใหม่
สาหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องใช้เงินลงทุนที่สูงมาก ประกอบกับการทุ่มงบในการ
สื่อสารทางการตลาดเป็นจานวนมาก แต่ความต้อ งการในที่อยู่อ าศัยในแต่ล ะปีมีอัต ราที่เพิ่ม
ขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจาทาให้เกิดคู่แข่งรายใหม่ได้ง่าย เพราะส่วนแบ่งทางการตลาดขึ้นอยู่
กับความพึงพอใจของผู้บริโภค รวมถึงการรับรู้ของผู้บริโภค
ปัจจัยที่ 2 ภัยคุกคามจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม
- ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นมีแข่งขันที่รุนแรงอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการทาตลาดก็
จะยิ่งมีความยากมากขึ้นตามไปด้วย จานวนคู่แข่งมีเพิ่มขึ้นทุกปี
- มีการแข่งขันกันในด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ Promotion ซึ่งใช้งบประมาณที่
ค่อนข้างสูงเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ
- ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันสูงทั้งในเรื่องการออกแบบเพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า รวมทั้งการเลือกวัตถุดิบเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดให้เพิ่มขึ้น
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ปัจจัยที่ 3 ความเสี่ยงจากสินค้าทดแทน
- คอนโดมิเนียม และทาวน์เฮาส์เป็นสินสินค้าทดแทนที่มีบทบาทต่อบ้านจัดสรรในระดับ
ปานกลาง เพราะลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคยังมีความต้องการที่หลากหลายอยู่
มาก
- ปัจ จั ยด้ า นราคาเข้า มามีบ ทบาทในการตั ด สิ น ใจซื้ อ เพราะพฤติ ก รรมการซื้อ ของ
ผู้บริโภคมีแนวโน้มว่าจะพิจารณาเรื่องของราคาที่จ่ายไปว่ามีความเหมาะสมกับสินค้า
นั้นๆมากน้อยแค่ไหน ถึ งสินค้ าราคาถู กแต่ไม่มีคุณภาพและไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้ก็ไม่สามารถจะอยู่ในความสนใจของผู้บริโภคได้
ปัจจัยที่ 4 อานาจต่อรองของผู้ซื้อ
ผู้บริโภคหรือ ผู้ซื้อ มีอ านาจในการต่อ รองสู ง เพราะความต้องการของผู้ บริโภคมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความเป็นตัวของตัวเองสูง และต้องการความแปลกใหม่ บริษัทฯจึง
จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ตั ว อย่ า งรวดเร็ ว เพื่ อ ให้ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคที่
เปลี่ยนแปลงได้
ปัจจัยที่ 5 อานาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบหรือซัพพลายเออร์
รูปแบบการสั่ งซื้อวัตถุ ดิบของผู้ประกอบการแต่ล ะรายมีความใกล้ เคี ยงกัน คือ มีการ
สั่งซื้อจากซัพพลายเออร์ในปริมาณที่มาก ทาให้ซัพพลายเออร์เองก็ต้องการที่จะรักษาความพึง
พอใจของลูกค้าของตนไว้ให้มากที่สุด ทาให้ผู้ประกอบการมีอานาจการกับต่อรองกั บซัพพลาย
เออร์ที่สูงกว่า

ตารางที่ 3.19 สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล (Five Force)
สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล (Five Force)
ภัยคุกคามจากคู่แข่งขันรายใหม่
น้อย
ภัยคุกคามจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม
มาก
ความเสี่ยงจากสินค้าทดแทน
ปานกลาง
อานาจต่อรองของผู้ซื้อ
มาก
อานาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบหรือซัพพลายเออร์
น้อย
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การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 4 Ps
Product บ้านจัดสรรบริษัท เอสซีแอสแสท จากัด (มหาชน) เป็นบ้านสไตล์ โมเดิร์น รี
สอร์ทเน้นเรื่องฟังก์ชั่นบ้านที่แตกต่าง อย่างลงตัว ในระดับราคาเดียวกัน ลู กค้าจะได้บ้านเอสซีที่
มีฟังก์ชั่นดีกว่า และเหนือกว่า ลูกค้าจะสามารถเทียบความคุ้มค่าได้อย่างชัดเจน ผลิตภัณฑ์มี
ความหลากหลายครอบคลุมความต้องการต่าง ๆ ของลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์ และรสนิยมที่แตกต่าง
กัน Price มีการกาหนดราคาตามลักษณะบ้านจัดสรร ทาเลที่ตั้ง และต้นทุน โดยคานึงถึงความ
ต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
Price บริษัท เอสซีแอสแสท จากัด (มหาชน) ขายความเป็น Premium Brand โดย
ระดับราคาบ้านที่ขายอยู่ประมาณ 6-40 ล้าน เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีรสนิยมและฉลาด ในการเลือกที่
อยู่อาศัยสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชน โดดเด่นพบเห็นได้ง่าย และ มีการคมนาคมที่
สะดวก
Place บริษัท เอสซีแอสแสท จากัด (มหาชน) มีการเปิดให้ผู้บริโภคเข้ามาสั่งจองหรือ
สั่งซื้อภายในโครงการเพียงอย่างเดียว เพื่อที่จะได้ทาความเข้าใจความถูกต้องของเอกสาร ที่
ผู้บริโภคจะต้องใช้และจะต้องเตรียมมา
Promotion กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด บริษัท เอสซีแอสแสท จากัด (มหาชน)
จะออก แคมเปญจน์กระตุ้นยอดขายตลอดทั้งปี โดยแคมเปญจน์ต่างๆ จะมีการเปลี่ยนทุกๆ
เดือน เพื่อกระตุ้นความต้องการของลูกค้ าเสมอ โดยใช้ป้ายโฆษณาตามท้องถิ่นเป็นหลักในการ
สื่อสารกับกลุ่มลูกค้านั้นๆ
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3.5.2 การกาหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation)
Tows Matrix เป็นตารางการนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
อุปสรรค มาวิเคราะห์เพื่อกาหนดเป็นกลยุทธ์ประเภทต่างๆ ประกอบไปด้วย
3.5.2.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategies)
3.5.2.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
3.5.2.3 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Function Strategy)

3.5.2.1 กลยุทธ์ทางเลือกในระดับองค์กร (Corporate Strategies)
ทางเลือกกลยุทธ์ในระดับองค์กร (Corporate Strategies)เป็นการคัดเลือกกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจที่เหมาะสมที่ใช้ในระดับองค์กร ซึ่งสามารถเลือกได้ตามทางเลือกดังต่อไปนี้ คือ
ทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์กลยุทธ์เติบโต
ทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์คงสภาพ
ทางเลือกที่ 3 กลยุทธ์ถดถอย
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การกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร โดยใช้ Tows Matrix ทางเลือกในการแก้ปัญหา
ตารางที่ 3.20 การกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร Corporate Level โดยใช้ TOWS Matrix
ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง Strengths(S)

จุดอ่อน Weaknesses(W)

S1. บริษัทดาเนินงานมานานทา W1. การประชาสั ม พั น ธ์ และ
ให้บริษัทมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก การโฆษณาของทางบริ ษั ท
ยั ง คงมี อั ต ราที่ น้ อ ยเมื่ อ เที ย บ
ของลูกค้า
กับบริษัทคู่แข่ง
S2. ผู้บริหารมีประสบการณ์และมี
ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร ท า ธุ ร กิ จ W2. บริ ษั ท ยั ง มี โ ครงการให้
เลือกน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
อสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี
บริษัทคู่แข่ง
S3. บริษัทมีบุคลากรที่มีคุณภาพ
อยู่เป็นจานวนมาก

ปัจจัยภายนอก
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ตารางที่ 3.20 การกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร Corporate Level โดยใช้ TOWS Matrix (ต่อ)
opportunities(O)

SO กลยุทธ์เติบโต

O1. ความต้อ งการที่อ ยู่ อ าศั ย เป็ น เนื่องจากบริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของ
ลูกค้า และผู้บริหารมีประสบการณ์และ
ความต้องการลาดับต้นๆของมนุษย์
มีความรู้ในการทาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
O2. จากสภาวะทางเศรษฐกิจที่เริ่มดี เป็น อย่างดี และบุคลากรของคงค์ กรมี
ขึ้น จึงทาให้ผู้บริโภคมีโอกาสที่จะซื้อ คุณภาพ ประกอบกับความต้องการที่
บ้านมากขึ้น
อยู่อาศัยเป็นความต้องการลาดับต้น ๆ
O3. มี ก ารสนั บ สนุ น จากนโยบาย ข อ ง ม นุ ษ ย์ แ ล ะ จ า ก ส ภ า ว ะ ท า ง
เศรษฐกิจที่เริ่มดีขึ้น และมีการสนับสนุน
“บ้านหลังแรก” จากรัฐบาล
จากนโยบาย “บ้ า นหลั ง แรก” จาก
รั ฐ บาล จึ ง ท าให้ อ งค์ ก รมี โ อกาสที่ จ ะ
สามารถสร้างผลกาไรให้มากขึ้นได้
S1, S2, S3, O1, O2, O3

WO กลยุทธ์เติบโต
ถึงแม้ว่าการประชาสัมพันธ์ และ
การโฆษณาของทางบริ ษั ท
ยังคงมีอัตราที่น้อย และบริษัท
ยั งมีโ ครงการให้ เลื อ กน้อ ยเมื่ อ
เปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่ง แต่
ก็ยังมีปัจจัยภายนอกช่วยในการ
สนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก ารสามารถ
เจริ ญ เติ บ โดตได้ คื อ ความ
ต้ อ งการที่ อ ยู่ อ าศั ย เป็ น ความ
ต้อ งการล าดับ ต้น ๆของมนุ ษ ย์
และมีการสนับสนุนจากนโยบาย
“บ้านหลังแรก” จากรัฐบาล
W1 ,W2, O1, O3

อุปสรรค Threats(T)

ST กลยุทธ์เติบโต

T1. สภาพเศรษฐกิจมีความผันผวน ถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจมีความผันผวน
ตลอดเวลา และต้องการของผู้บริโภคมี
ตลอดเวลา
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้
T2. ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคมี เป็นอุปสรรค์ในการดาเนินธุรกิจ แต่อง
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
คงค์กรยังสามารถที่จะเจริญเติบโตได้
T3. สถานะการน้าท่วมที่ผ่านมาทาให้ เนื่องจากผู้บริหารมีประสบการณ์และมี
ราคาวัตถุดิบในตลาดมีการปรับตัว ที่ ความรู้ในการทาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
เป็ น อ ย่ างดี ปร ะ กอ บกั บ บริ ษั ท มี
สูงขึ้นมาก
บุคลากรที่มีคุณภาพอยู่เป็นจานวนมาก
S2, S3, T1, T2

WTกลยุทธ์คงสภาพ
เนื่องจากบริษัทยังมีโครงการให้
เลื อ กน้อ ยเมื่อ เปรีย บเทีย บกั บ
บริษัทคู่แข่งและผลกระทบจาก
สถานะการน้าท่วมที่ผ่านมาทา
ให้ ร าคาวั ต ถุ ดิบในตลาดมี การ
ปรั บ ตั ว ที่ สู ง ขึ้ น มาก จึ ง ท าให้
ต้นทุนค่ าใช้จ่ายสูงขึ้น องค์กร
ควรจะชลอโครงการต่างๆ เพื่อ
รอจังหวะและโอกาสที่เหมาะสม
ในการดาเนินธุรกิจ
W2, T3
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การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation)
กลยุทธ์ระดับบริษัท ( Corporate Strategies ) การกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรจะ
เลือกใช้ กลยุทธ์การเติบโต พบว่ามีความเหมาะสมกับองค์กร เนื่องจากในปัจจุบันองค์กรมีการ
มุ่งสร้างอัตราการเติบโต โดยมีการใช้กลยุทธ์การเติบโตแบบผสมผสาน ทั้งการพัฒนาตลาดใหม่
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เนื่องจากกลยุทธ์การเติบโตเป็นกลยุทธ์ที่นิยมใช้กันมากที่สุดเนื่องจาก
การเติบโตนั้นสะท้อนได้ถึงรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น และรักษาระดับ
มาตรฐานในการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ทางเลือกที่ 1 (กลยุทธ์การเติบโต) สามารถกระทาได้ดังต่อไปนี้ คือ
พัฒนาตลาดใหม่ ทาโดยเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ เพื่อสร้างตลาดใหม่ๆ ให้กับองค์กร
เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า และสร้างกาไรให้กับองค์กร
พัฒนาผลิต ภัณฑ์ โดยมีการเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อ ที่ตอบสนองความต้อ งการของ
ลูกค้า เช่น ลักษณะรูปแบบบ้านจัดสรร สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
การเจาะตลาด ทาได้โดยมีการนาเสนอข้อมูลผลิ ตภัณฑ์ใ ห้มากขึ้น เช่นมีการส่ ง
SMS แจ้งข่าวรายการส่งเสริมการขายต่างๆ หรือจะเป็นบริการต่างๆหลังการขายเป็นต้น
ทางเลือกที่ 2 (กลยุทธ์คงสภาพ)
เนื่อ งจากบริษัทยั งมีโครงการให้เ ลื อ กน้อ ยเมื่อ เปรียบเทียบกั บบริษั ทคู่ แข่ ง และ
ผลกระทบจากสถานการณ์น้าท่วมที่ผ่านมาทาให้ราคาวัตถุดิบในตลาดมีการปรับตัวที่สูงขึ้ นมาก
จึงทาให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงขึ้น องค์กรควรจะชลอโครงการต่างๆ เพื่อรอจังหวะและโอกาสที่
เหมาะสมในการดาเนินธุ รกิ จ โดยเน้นไปที่การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดีเ พื่อ มาให้
ผู้บริโภคเกิดการจดจา และความเชื่อมั่น อาจทาได้ดังต่อไปนี้
1. การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
2. การสร้างมาตรฐานภายในองค์กร
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แนวทางเลือกในการกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร
ตารางที่ 3.21 สรุปผลการศึกษาตามกระบวนการกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate
Strategies)
ระดับ
ของ กล

ทางเลือกใช้กล

ข้อดี

ข้อเสีย

ยุทธ์

เหมาะสม

ยุทธ์
ระดับ
องค์กร

1.กลยุทธ์การ
เติบโต

กลยุทธ์ที่

1. สามารถรักษาฐาน 1.อาจจะต้องใช้เงินทุน
ลูกค้าเก่าและ
สูงในการปรับปรุงและ
ขณะเดียวกัน
พัฒนาผลิตภัณฑ์
สามารถขยายฐาน
ลูกค้าใหม่ได้
2. สามารถสร้าง
ความได้เปรียบใน
ด้านการแข่งขันใน
ระยะยาวได้

2.กลยุทธ์คงสภาพ 1.ทาให้ไม่ต้องลงทุน
ในการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาสู่
ตลาดแต่เน้นการใช้
ผลิตภัณฑ์เดิมในการ
จูงใจลูกค้า

1.คู่แข่งในอุตสาหกรรม
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต่อเนื่องอาจทาให้ลูกค้า
หันไปสนใจผลิตภัณฑ์
ของคู่แข่งได้

กลยุทธ์การเติบโต
เพื่อเป็นการขยาย
ฐานลูกค้า อีกทั้งยัง
สามารถเพิ่ม
ความสามารถในการ
แข่งขันระยะยาวได้
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3.5.2.2 กลยุทธ์ทางเลือกในระดับธุรกิจ (Business Strategy)
ทางเลือกกลยุทธ์ในระดับธุรกิจ ( Business strategy )เป็นการคัดเลือกกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ที่เหมาะสมที่ใช้ในระดับธุรกิจ ซึ่งสามารถเลือกได้ตามทางเลือกดังต่อไปนี้ คือ
ทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy)
ทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์การเป็นผู้นาด้านต้นทุน (Cost-Leadership Strategy)
ทางเลือกที่ 3 กลยุทธ์สร้างความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม (Differentiation Focus Strategy)
ทางเลือกที่ 4 กลยุทธ์บูรณาการผู้นาด้านต้นทุน +การสร้างความแตกต่าง (Intergrated
cost leadership / Focus Strategy)
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การกาหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ โดยใช้ Tows Matrix ทางเลือกในการแก้ปัญหา
ตารางที่ 3.22 การกาหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ Business Level โดยใช้ TOWS Matrix
ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง Strengths(S)

จุดอ่อน Weaknesses(W)

S1. สิน ค้ามีลักษณะที่โดดเด่ น W1. เนื่องจากทาเลที่ตั้งของ
และมีคุณค่าอยู่ในระดับ Premium โครงการอยู่ในแถบชุมชนย่าน
ธุรกิจ โครงการของบริษัทจึงมี
Brand
ราคาที่ค่อนข้างสูง
S2. โครงการต่ างของบริษั ท ไม่
W2. บริ ษั ท ยั ง มี โ ครงการที่
อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงต่อน้าท่วม
กระจายตามท าเลต่ า งๆให้
S3. สิ น ค้ า ของบริ ษั ท สามารถ
เลือกน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
โจทย์ของลูกค้าได้
บริษัทคู่แข่ง

ปัจจัยภายนอก
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ตารางที่ 3.22 การกาหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ Business Level โดยใช้ TOWS Matrix(ต่อ)
opportunities(O)

SO กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง
เฉพาะกลุ่ม

O1. ความต้อ งการที่ อยู่ อาศัย เป็น ความ
ต้องการลาดับต้นๆของมนุษย์
สินค้ามีลักษณะที่โดดเด่น และมีคุณค่า
อยู่ ใ นระดั บ Premium Brand และ
O2. ปั จ จุ บั น มี เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
สินค้าของบริษัทสามารถตอบโจทย์ของ
ทั น สมั ย ซึ่ ง ท าให่ ช่ อ งทางการสื่ อ สาร
ลู ก ค้ า ไ ด้ ป ร ะ ก อ บ กั บ ปั จ จุ บั น มี
ประชาสัมพันธ์เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ซึ่งทา
O3. มีการสนับสนุนจากนโยบาย “บ้านหลัง ให่ ช่อ งทางการสื่ อ สารประชาสั มพัน ธ์
เข้ า ถึ ง ลู ก ค้ า ได้ ง่ า ย ท าให้ อ งาค์ ก ร
แรก” จากรัฐบาล
สามารถที่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย
ยิ่งขึ้น
S1, S3, O2

WO กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง
เฉพาะกลุ่ม
ถึงแม้ว่าทาเลที่ตั้งของโครงการอยู่
ในแถบชุมชนย่ านธุร กิจ โครงการ
ของบริ ษั ท จึง มี ร าคาที่ค่ อ นข้ า งสู ง
แต่ ปั จ จั ย ต่ า งๆไม่ ว่ า จะเป็ น ความ
ต้ อ ง กา ร ที่ อ ยู่ อ า ศั ย เป็ น ค ว า ม
ต้องการ และ ปัจจุบัน มีเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ ทั น สมั ย ซึ่ ง ท าให้
ช่องทางการสื่อสารประชาสั มพัน ธ์
เข้ าถึงลู กค้ าได้ง่าย แม้กระทั่ง การ
สนับสนุนจากของรัฐบาล ก็ยังทาให้
ผู้บริโภคบางส่วนยังมีความต้องการ
ที่จะซื้อบ้าน
W1, O1,O2, O3

อุปสรรค Threats(T)

ST กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง

T1. สภาพเศรษฐกิ จ มี ค วามผั น ผวน สิ น ค้ าขององค์ กรมีลั ก ษณะที่โ ดดเด่ น
ตลอดเวลา
และมี คุ ณ ค่ า อยู่ ใ น ระดั บ Premium
Brand ประกอบกับ ความต้อ งการของ
T2. ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคมี ค วาม ผู้ บ ริ โ ภคมี ค วามเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
รวดเร็ ว องค์ ก รจึ ง ควรที่ จ ะต้ อ งสร้ า ง
T3. สถานะการน้าท่วมที่ผ่านมาทาให้ราคา จุดเด่นและความแตกต่างจากคู่แข่งขัน
วัตถุดิบในตลาดมีการปรับตัวที่สูงขึ้นมาก เพื่ อ ให้ ส ามารถดึ ง ดู ค วามสนใจของ
ผู้บริโภคได้
S1, T2

WTกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง
ถึงแม้ว่าทาเลที่ตั้งของโครงการอยู่
ในแถบชุมชนย่ านธุร กิจ โครงการ
ของบริ ษั ท จึง มี ร าคาที่ค่ อ นข้ า งสู ง
แต่ ค วามต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคมี
ความเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว
องค์ กรจึ งเป็น โอกาสที่ จะสามารถ
ทากาไรได้ ถ้าองค์ กรสามารถที่จ ะ
ปรับตัวให้เข้ ากับการเปลี่ ยนแปลง
ของลูกค้าได้
W1, T2
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แนวทางเลือกในการกาหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
ตารางที่ 3.23 สรุปผลการศึกษาตามกระบวนการกาหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business
Strategies)
ระดับ ทางเลือกใช้กล
ของ
ยุทธ์
กล

ข้อดี

ข้อเสีย

กลยุทธ์ที่
เหมาะสม

ยุทธ์
ระดับ
ธุรกิจ

1.กลยุทธ์การ
สร้างความ
แตกต่าง
(Differentiation
Strategy)

1.สามารถสร้างภาพลักษณ์และ 1.ใช้เงินลงทุนสูงเกิด
เอกลักษณ์ให้กับองค์กร
ต้นทุนสูงและพนักงาน
ต้องใช้เวลาในการศึกษา
2.สร้ า งความประทั บ ใจในตรา
เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ตลอด
สินค้าทาให้ลูกค้าเกิดประทับใจ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ในระยะยาว
2.ระยะยาวอาจถูกคู่
แข่งขันทางตรง
ลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์
ได้ง่าย

2.กลยุทธ์การ
เป็นผู้นาด้าน
ต้นทุน (CostLeadership
Strategy)

1.ช่วยปกป้องคูแ่ ข่งขันรายใหม่
ไม่ให้เข้าสู่ตลาด
2.สามารถถึงดูดใจให้ลูกค้ามา
สนใจผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น

1.การลดต้นทุนใน
บางครั้งจะทาให้
ผลิตภัณฑ์ และการ
จัดการภายในองค์กร
ออกมาไม่ดีเท่าที่ควร

กลยุทธ์สร้าง
ความ
แตกต่าง
เฉพาะกลุม่
(Differentiati
on Focus
Strategy)
เพือ่ เป็นการ
สร้างความ
จงรักภักดี
และเป็นการ
ลดค่าใช้จ่าย
ในการทา
การตลาด
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การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation)
กลยุทธ์ระดับระดับธุรกิจ (Business Strategy) การกาหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
จะเลือกใช้ กลยุทธ์สร้างความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม เนื่องจากในปัจจุบันความต้องการของ
ผู้บริโภคมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทาให้บริษัทต้องสร้างกลยุทธ์ความแตกต่างจากคู่แข่ง
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนใจ แต่ด้วยการที่มีการสนับสนุนจากนโยบาย “บ้านหลังแรก” จาก
รัฐบาล ทาให้บริษัทต้องมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายของ
องค์กรได้อีกทางหนึ่ง
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ตารางที่ 3.23 สรุปผลการศึกษาตามกระบวนการกาหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business
Strategies) (ต่อ)
ระดับ
ของ กล

ทางเลือกใช้กล

ข้อดี

ข้อเสีย

ยุทธ์

เหมาะสม

ยุทธ์
ระดับ
ธุรกิจ

กลยุทธ์ที่

1.เกิดค่าใช้จ่ายใน กลยุทธ์สร้างความ
การดูแลลูกค้าแต่ละ แตกต่างเฉพาะกลุม่
คนที่เพิ่มสูงขึ้น
(Differentiation Focus
Strategy) เพื่อเป็นการ
2. สามารถเจาะกลุ่ม 2.ลูกค้ามีความ
สร้างความจงรักภักดี และ
ตลาดและตอบสนอง ต้องการที่
เป็นการ ลดค่าใช้จ่ายใน
ความต้องการได้
เปลี่ยนแปลงอยู่
การทาการตลาด
เสมอ

3.กลยุทธ์สร้าง
ความแตกต่าง
เฉพาะกลุ่ม
(Differentiation
Focus Strategy)

1.ลูกค้ามีความ
จงรักภักดีใน
ผลิตภัณฑ์

4.กลยุทธ์บูรณาการ
ผู้นาด้านต้นทุน+
การสร้างความ
แตกต่าง
(Intergrated cost
leadership / Focus
Strategy)

1.สามารถป้องกัน
คู่แข่งหลักใน
ปัจจุบันได้

1.เกิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยใน
ก า ร ด า เ นิ น ง า น
ที่มากขึ้นเป็ นอย่า ง
มาก

2..สามารถสร้าง
ความประทับใจใน 2.ในระยะยาวอาจ
ตราสินค้าทาให้
ถู ก ลอกเลี ย นแบบ
ลูกค้าเกิประทับใจใน จากคู่แข่งขันได้
ระยะยาว
4.ช่วยปกป้องคู่
แข่งขันรายใหม่
ไม่ให้เข้าสู่ตลาด
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3.5.2.3กลยุทธ์ทางเลือกในระดับหน้าที่ ( Functional strategy )
ทางเลือกกลยุทธ์ในระดับหน้าที่ ( Functional strategy )เป็นการคัดเลือกกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจที่เหมาะสมที่ใช้ในระดับธุรกิจ ซึ่งสามารถเลือกได้ตามทางเลือกดังต่อไปนี้ คือ
ทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ( CRM )
ทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ( 4Ps )
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การกาหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ โดยใช้ Tows Matrix ทางเลือกในการแก้ปัญหา
ตารางที่ 3.24 การกาหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ Function Level โดยใช้ TOWS Matrix
ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง Strengths(S)

จุดอ่อน Weaknesses(W)

S1. การจัดการภายในองค์กรมี W1. มีอัตราการ Turn Over
ความเป็นระบบอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
อยู่ในระดับที่สูง
S2. บริษัทมีการจัด Event ต่างๆ W2. การประชาสั ม พั น ธ์ และ
เพื่อสร้างการรู้จักให้กับผู้บริโภค การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร
อยู่เสมอ
ยังไม่เป็นระบบมากนัก
S3. องค์กรมีการอบรมพนักงาน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม
ทั ก ษะ และความรู้ ต่ า งๆให้ กั บ
พนักงาน

ปัจจัยภายนอก
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ตารางที่ 3.24 การกาหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ Function Level โดยใช้ TOWS Matrix(ต่อ)
opportunities(O)

SO กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
( CRM )

O1. ความต้องการที่อยู่อาศัยเป็นความ
ต้องการลาดับต้นๆของมนุษย์
การจั ด การภายในองค์ ก รมี ค วามเป็ น
ระบบอยู่ ในเกณฑ์ที่ดีและองค์ กรมีการ
O2. ปั จ จุ บั น มี เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
จัด Event ต่างๆเพื่อสร้างการรู้จักให้กับ
ทั น สมั ย ซึ่ ง ท าให่ ช่ อ งทางการสื่ อ สาร
ผู้ บ ริ โ ภคอยู่ เ สมอ และประกอบกั บ
ประชาสัมพันธ์เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย
ปั จ จุ บั น มี เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที่
O3. มี การสนับสนุน จากนโยบาย “บ้า น ทั น สมั ย ซึ่ ง ท าให่ ช่ อ งทางการสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย ทาให้
หลังแรก” จากรัฐบาล
องค์กรสามารถที่จะรักษาฐานลูกค้าเก่า
เพิ่มลูกค้าใหม่ได้
S1, S2, O2

อุปสรรค Threats(T)

ST กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
( 4Ps )

T1. สภาพเศรษฐกิ จ มี ค วามผั น ผวน
ตลอดเวลา
ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคมี ค วาม
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และสภาพ
T2. ความต้ อ งการของผู้ บริ โ ภคมีค วาม
เศรษฐกิ จ มี ค วามผั น ผวนตลอดเวลา
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ถึงแม้ว่าบริษัทมีการจัด Event ต่างๆ
T3. สถานกาณ์ น้ าท่ ว มที่ ผ่ า นมาท าให้ พื่อสร้างการรู้จักให้กับผู้บริโภคอยู่เสมอ
ราคาวั ต ถุ ดิ บ ในตลาดมี ก ารปรั บ ตั ว ที่ แต่ ก็ ยั งไม่ พ อ ถ้ า ส่ วนประส มทาง
การตลาด ขององค์ ก รยั ง ไม่ ส ามารถ
สูงขึ้นมาก
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ก็
ทาให้ไม่สามารถแข่ขันในธุรกิจนี้ได้
S2, T1, T2

WO กลยุทธ์การบริหารลูกค้า
สัมพันธ์( CRM )
แม้ ว่ า การประชาสั ม พั น ธ์ และการ
ติดต่อสื่อสารภายในองค์กรยังไม่เป็น
ระบบมากนัก แต่ปัจจุบันมีเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ ทั น สมั ย ซึ่ ง ท าให่ ช่ อ ง
ทางการสื่อสารประชาสัมพัน ธ์เข้าถึง
ลูกค้าได้ง่าย จึงทาให้องค์กรสามารถ
ที่จะรับทราบข่าวสารข้อมูลของลูกค้า
ได้ง่ายขึ้น
W2, O2

WT กลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาด ( 4Ps )
จากสภาพเศรษฐกิจ มีค วามผั น ผวน
ตลอดเวลา และความต้องการของ
ผู้ บ ริ โ ภคมี ค วามเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
รวดเร็ว และประกอบกับมีอัตราการ
Turn Over อยู่ในระดับที่สูงและการ
ประชาสัมพันธ์ และการติดต่อสื่อสาร
ภายในองค์กรยังไม่เป็นระบบมากนัก
องค์ ก รจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งก าหนดส่ ว น
ประสมทางการตลาดให้ มี ค วาม
ชัดเจน เพื่อที่พนักงานภายในองค์กร
จะได้มีความเข้าใจได้ตรงกัน
W1 , W2 , T1, T2
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แนวทางเลือกในการกาหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่
ตารางที่ 3.25 สรุปผลการศึกษาตามกระบวนการกาหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Function
Strategies)
ระดับ
ของ
กล

ทางเลือกใช้กล

ข้อดี

ข้อเสีย

ยุทธ์

กลยุทธ์ที่
เหมาะสม

ยุทธ์
ระดับ
หน้าที่

1 กลยุทธ์การ
บริหารลูกค้า
สัมพันธ์ (CRM)

1.

สามารถสร้าง 1.เกิดค่าใช้จ่ายใน
ความจงรักภักดีของ กา รด า เนิ น ง า น
ลูกค้าให้เพิม่ ขึ้นได้ ที่ ม า ก ขึ้ น เ ป็ น
อย่างมาก
2.
สามารถสร้าง
ความประทับใจใน 2.ในระยะยาวอาจ
ตราสินค้าทาให้
ถูกลอกเลียนแบบ
ลูกค้าเกิประทับใจ จากคู่แข่งขันได้
ในระยะยาว

กลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาด
(Marketing Mix
Strategy)
เป็นกลยุทธ์ทใี่ ช้ใน
การสร้างยอดขาย
และใช้ในการแก้ไข
ปัญหาในระดับ
Function ร่วมกับกล
ยุทธ์เพิม่ เติมเช่น
CRM เป็นต้น
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ตารางที่ 3.25 สรุปผลการศึกษาตามกระบวนการกาหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Function
Strategies)(ต่อ)
ระดับ
ของ
กล

ทางเลือกใช้กลยุทธ์

ข้อดี

ข้อเสีย

กลยุทธ์ที่
เหมาะสม

ยุทธ์
2. กลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาด ( 4Ps )
ระดับ
หน้าที่

Product

1.

ทาให้สามารถ
สร้างความโดดเด่น
และความแตกต่างได้

1.

สินค้าอาจ
สามารถ
ลอกเลียนแบบได้
2. ในกรณีที่สินค้ามี
คุณภาพสูงอาจไม่
สามารถทาราคา
ตลาดเพื่อแข่งขันได้

Price

1.

การตั้งราคาทาให้
สามารถกาหนด
Demand ของผู้บริโภค
ได้

1. ทาให้
ภาพลักษณ์
ของสินค้าดูไม่
แตกต่างจากสินค้า
ทั่วๆไปในท้องตลาด

Place

1.

ทาให้สามารถ
สร้างเป็นข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน

1.เกิ ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใน กา ร
ด าเนิ น งานที่ ม ากขึ้ น เป็ น
อย่างมาก
2.สถานที่ที่อยู่ในแห่งธุรกิจ
ไม่สามารถที่จะจัดหาได้ง่าย

Promotion

1.

สร้างแรงดึงดูดใจ 1.เกิ ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใน กา ร
ให้ลูกค้าเกิดความสนใจ ด าเนิ น งานที่ ม ากขึ้ น เป็ น
อย่างมาก
2 . ใ น ร ะ ย ะ ย า ว อ า จ ถู ก
ลอกเลียนแบบจากคู่แข่งขัน
ได้

กลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาด
(Marketing Mix
Strategy)
เป็นกลยุทธ์ทใี่ ช้ใน
การสร้างยอดขาย
และใช้ในการแก้ไข
ปัญหาในระดับ
Function ร่วมกับกล
ยุทธ์เพิม่ เติมเช่น
CRM เป็นต้น
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การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation)
กลยุทธ์ระดับระดับหน้าที่ ( Functional strategy )การกาหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่จะ
เลือกใช้ กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์( CRM ) เพื่อรักษาฐานลูกค้าให้คงอยู่และใช้ กลยุทธ์
ส่วนประสมทางการตลาด ในการพัฒนาและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
การตัดสินใจเลือกใช้แนวทางในการแก้ไขปัญหา
จากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค พบว่าการที่องค์กรจะสามารถสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรม เพื่อที่จะรักษาระดับผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นของ
องค์กรให้มีความต่อเนื่องนั้น สามารถที่จะสรุปเป็นกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันได้ตามตารางการ
เลือกกลยุทธ์ในระดับต่างๆ ที่ประกอบไปด้วยระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้ าที่ ที่ใช้ใน
ได้ดังต่อไปนี้ คือ
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ตารางที่ 3.26 แสดงกลยุทธ์ที่เหมาะสมในแต่ละระดับของกลยุทธ์
ระดับของ
กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่เหมาะสม
คือ

เหตุผลในการเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในแต่ละ
ระดับต่างๆ

องค์กร

ธุรกิจ

หน้าที่

กลยุทธ์การเจริญเติบโต

เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้า อีกทั้งยังสามารถเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันระยะยาวได้

กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง
เฉพาะกลุม่

เพื่อเป็นการสร้างความจงรักภักดี และเป็นการ ลด
ค่าใช้จ่ายในการทาการตลาด

กลยุทธ์การบริหารลูกค้า
สัมพันธ์(CRM) และ กลยุทธ์
ส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix Strategy)

เพื่อใช้ในการสร้างยอดขายและใช้ในการแก้ไข
ปัญหาในระดับFunction
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บทที่ 4
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องพฤติกรรมการซื้อ กลยุทธ์การตลาด และการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขต กทม. - กรณีศึกษา บริษัท เอสซีแอสแสท
จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยได้ทาการศึกษาโดยใช้วิธีการศึกษา
เชิงคุณภาพ ตามกรอบแนวทางของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยแบ่งวิธีการศึกษา
ออกเป็นสองส่วน คือการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ โดยทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยจะทาการศึกษาและค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในส่วนของข้อมูล
บริษัท ข้อมูลภายนอก เศรษฐกิจ สังคม การประมาณการทางเศรษฐกิจ และข้อมูลปฐมภูมิ โดย
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบคือ การเก็บแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) โดยสัมภาษณ์Senior
Marketting บริษัท เอสซีแอสแสท จากัด (มหาชน) โดยกาหนดประเด็นต่างๆ ในการสัมภาษณ์
จากนั้นจึงนาข้อ มูล ทุติยภูมิ และข้อ มูล ปฐมภูมิ มาประมวลผลร่ว มกันโดยใช้แนวทาง
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยในบทที่ 4 นี้ จะกล่าวถึงประเด็นสรุปต่างๆดังนี้
4.1 สรุปการดาเนินการศึกษา และผลการศึกษา
4.2 ข้อจากัดในการศึกษาครั้งนี้
4.3 ข้อเสนอแนะ
4.3.1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
4.3.2. ข้อเสนอแนะสาหรับธุรกิจ บริษัท เอสซีแอสแสท จากัด (มหาชน)
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4.1 สรุป และอภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องพฤติกรรมการซื้อ กลยุทธ์การตลาด และ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขต กทม. - กรณีศึกษา บริษัท เอสซีแอส
แสท จากัด (มหาชน)
ผู้จัดทาได้ดาเนินการวบรวมข้อมูลเพื่อทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภาย และ
ภายนอกองค์ ก รของอุ ต สาหกรรมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
อุ ต สาหกรรมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ป็ น
อุต สาหกรรมที่ ส าคั ญ ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จไทยทั้ง ในแง่ ของการจ้ างงานโดยตรง และเป็ น
อุต สาหกรรมที่ก่ อให้เ กิดการขยายตัว ของอุต สาหกรรมเชื่อมโยงอื่นๆ แนวโน้มของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ในปี 2554 คาดการณ์ว่าจะยังมีการแข่งขันที่รุนแรงอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ
ทาตลาดก็จะยิ่งมีความยากมากขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากผู้บริโภคได้ถูกดูดซับไปเป็นจานวน
มากถึงแม้ว่ายังมีความต้องการที่อยู่อาศัยก็ตาม นอกจากนี้ยังมีปัจจัยลบอื่นๆ อีก ในเรื่องของ
เสถียรภาพทางด้านการเมือง เพราะการเมืองที่ยังมีความผันผวน อีกทั้งในปีนี้จะมีการเลือกตั้ง
ใหม่ ดังนั้นถ้าหากการเมืองยังไม่นิ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมี
นัยสาคัญ รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการกาหนดมาตรการอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อ
มูลค่าหลักประกันสาหรับการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อขายต่ากว่า 10 ล้านบาท ลงมา ซึ่ง
จะทาให้ผู้ประกอบการอาจจะมี การชะลอเปิดตัวโครงการใหม่และต้องมีความระมัดระวังในการ
ทาธุ ร กิ จมากขึ้ น อย่ า งไรก็ ต ามการที่ ภ าครั ฐ ได้ มี การด าเนิน นโยบายได้ ก ารสร้ า งโครงข่ า ย
คมนาคมไปยั ง พื้ น ที่ ช านเมื อ ง เพื่ อ เป็ น การช่ ว ยกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ก็ จ ะส่ ง ผลดี ต่ อ ธุ ร กิ จ
อสั งหาริมทรัพ ย์ โดยคาดว่าโครงการที่จะทาการพัฒ นาจะมีการกระจายตัว ไปตามโครงการ
สาธารณูปโภคที่รัฐบาลได้วางแผนในการดาเนินการก่อสร้างเอาไว้ ซึ่งจะเป็นทาเลที่ผู้บริโภคมี
ความต้องการเป็นอย่างมาก
ในปี 2554 นี้ ตลาดระดับกลางก็ยังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากตลาดระดับกลางยังเป็นตลาดที่มีความต้องการค่อนข้างสูง โดยในภาพรวมราคาสินค้า
ในปี 2554 น่าจะมีการขยับราคาขึ้นไปตามภาวะต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างและราคาน้ามันที่มีการ
ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งไรก็ ต ามจากภาวะในตลาดที่ ยั ง มี ก ารแข่ ง ขั น กั น อยู่ ดั ง นั้ น จึ ง คาดว่ า
ผู้ประกอบการน่าจะไม่ปรับราคาขึ้นไปสูงมาก และยังคาดการณ์ว่าผู้ประกอบการน่าจะใช้กล
ยุทธ์ทางด้านราคา เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดหรือช่วงชิงจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ โดยอาจใช้
วิธีการลดขนาดของบ้านหรือคุณภาพของวัสดุก่อสร้างบางอย่างลง เพื่อให้ยอดรายได้ไม่ตกลง
ไปมาก ซึ่ง จะมี ผ ลท าให้ ผ ลตอบแทนหรื อ ก าไรของผู้ ป ระกอบการอาจจะลดลงมาบ้ า ง โดย
ผู้ประกอบการจะแข่งขันในเรื่องการบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายและคุณภาพเป็นสาคัญ
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จากภาวะการแข่งขันที่ยังเป็นไปอย่างรุนแรง ผู้ประกอบการจึงต้องมีความเป็นมืออาชีพ
โดยจะต้องมีการสารวจเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคว่ามีความต้องการแบบไหน ซึ่งจะ
เป็นส่วนสาคัญที่ทาให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในสินค้า ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการสร้างบ้าน
ให้ มี คุ ณ ภาพและบริ ก ารที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง จะเป็ น ส่ ว นส าคั ญ ในการสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้ กั บ
ผู้ประกอบการได้มากขึ้นตามไปด้วย และในปี 2554 ก็ยังเป็นอีกปีหนึ่งที่ผู้ประกอบการจะต้อง
คานึงถึงการบริหารต้นทุนและการบริหารสภาพคล่องเป็นสาคัญมากกว่ากลยุทธ์ด้านราคา ซึ่งจะ
เป็นส่วนสาคัญในการที่จะสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่อไป และคาดการณ์ว่า
ในปี 2554 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์น่าจะยังมีสภาพของตลาดโดยรวมที่เติบโตขึ้นแต่จะไม่แตกต่าง
จากปี 2553 มากนัก ตามเหตุผลต่างๆ
ประกอบกั บ ที่ อ ยู่ อ าศั ย เป็ น หนึ่ ง ในปั จจั ย สี่ ที่ จ าเป็ นในการดารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์
นอกเหนือจากอาหารเครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค มนุษย์จะแสวงหาถิ่นฐานที่อยู่อาศัยที่มี
ความมั่นคงปลอดภัย และเอื้ออานวยประโยชน์ต่อการดารงชีวิตมากที่สุด ซึ่งที่อยู่อาศัยของ
มนุษย์จะมีความแตกต่างกันไปตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม สภาพ
ความเป็นอยู่ ตลอดทั้งอิทธิพลของความเจริญทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ และการยอมรับในการ
แลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม การก่อสร้างที่อยู่อาศัยของสังคมนั้นๆ การมีที่อยู่อาศัย
ของประชาชนเป็นสิ่งสาคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน และการพัฒนา
ความเจริญของประเทศชาติ
บทบาทของธุ ร กิ จบ้ านจัด สรรนั บ วัน จะมีค วามส าคั ญ ต่อ ภาคเศรษฐกิ จของประเทศ
ในทางเศรษฐศาสตร์ถือว่าธุรกิจบ้านจัดสรรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการก่อสร้างเป็นภาคนา
ของเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยสาคัญในการกระตุ้นให้เกิดการลงทุน และการสร้างงานในธุรกิจที่
เกี่ยวข้องในแนวดิ่งเช่น ธุรกิจวัสดุก่อสร้างประเภทปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น ไม้ หิน ทราย เป็นต้น
และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในแนวนอน เช่น ธุรกิจเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ การตกแต่ง การขนส่ง และ
การบริการ เป็นต้น อันก่อให้เกิดการจ้างงาน และรายได้ขึ้นแก่ผู้ประกอบการ ผู้เกี่ยวข้อง ส่งผล
ให้มีการเพิ่มการบริโภคของประชาชน เนื่องจากการมีรายได้เพิ่มขึ้น เมื่อผู้ผลิตขายสินค้าได้มาก
ก็จะเป็นเหตุจูงใจให้มีการลงทุนเพิ่มในการผลิต และทาให้เกิดการจ้างงาน และรายได้ที่เพิ่มขึ้น
อีก ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น เป็นวัฏจักรที่ต่อเนื่อง
จากการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศท าให้ ธุ ร กิ จ บ้ า นจั ด สรรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอัตราการเติบโตมากขึ้น ประกอบกับปัจจัยอื่นๆที่เอื้ออานวย
ส่งผลให้ธุรกิจบ้านจัดสรรมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ดังนั้นบริษัท เอสซีแอสแสท จากัด (มหาชน) จึงต้องการที่จะศึกษาการพฤติกรรมการ
ซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภคในจั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ เ พื่ อ น าไปก าหนด กลยุ ท ธ์
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การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจ ต่อไป ซึ่งจะได้รักษาผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น
โดยผู้ศึกษาได้วิเคราะห์พร้อมทั้งนามาสรุปกลยุทธ์เพื่อนาไปแก้ไขปัญหาดังนี้
กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategies) จากการวิเคราะห์สรุปคือ กลยุทธ์การ
เติบโต(Growth Strategy) เนื่องจากองค์กรเป็นองค์กรขนาดใหญ่และได้รับความเชื่อถือจาก
ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่องค์กรจะขยายธุรกิจ เพื่อจะ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเป็นการสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ
ประกอบกับโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ โดยองค์กรมีความถนัดในหลายด้านอยู่แล้ว ดังนั้นการที่
บริษัทจะดาเนินการขยายธุ รกิจจึงเป็นการดีที่จะเพิ่มการลงทุนในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอกย้า
ภาพลักษณ์ ความแข็งแกร่ง และสามารถทาให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในระยะ
ยาว ตลอดจนส่งผลให้ธุรกิจใหม่ๆขององค์กรได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจ
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level Strategies) การศึกษาในครั้งนี้เลือกศึกษา
ธุรกิ จอสั งหาริมทรัพ ย์ ประเภทบ้านจัดสรร ได้แก่ กลยุทธ์ สร้างความแตกต่างเฉพาะกลุ่ ม
(Differentiation Focus Strategy) มีจุดมุ่งหมายที่จะมุ่งเน้นที่การสร้างความแตกต่างในระดับ
ธุรกิจ ในด้านผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทางาน โดยมีการเจาะจงไปยังกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
เพื่อที่สามารถทาให้นักธุรกิจหรือตัวแทนสามารถทางานได้ง่ายขึ้น และที่สาคัญทาให้ธุรกิจ
สามารถแยกและจดจาจุดเด่นจนกลายเป็น จุดแข็งของธุรกิจ และเลือกที่จะทาธุรกิจร่วมกับ
องค์กร
กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy) การศึกษาในครั้งนี้เลื อกศึกษาธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร ได้แก่กลยุทธ์ทางด้านกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (
CRM ) เพื่อรักษาฐานลูกค้าให้คงอยู่และใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ในการพัฒนาและ
เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และเพื่อรักษาผลกาไรของบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
4.2 ข้อจากัดของการศึกษา
1. เนื่องจากช่วงที่ทาการศึกษาจึงทาให้การเก็บข้อมูลในบางส่วนเท่านั้นไม่ว่าจะเป็น
การสัมภาษณ์ผู้บริหาร การเก็บแบบสอบถาม จึงเป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนน้อยเท่านั้น
2. ข้อมูลบางส่วนเป็นความลับของบริษัทจึงไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ จึงทาให้ข้อมูลไม่
สมบูรณ์เท่าที่ควร
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3. การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาไม่ได้เก็บข้อมูลของคู่แข่งเชิงลึกของคู่แข่งในอุตสาหกรรม
อาจมีผลทาให้การวิเคราะห์บางส่วนมีความคลาดเคลื่อน
4.3 ข้อเสนอแนะ
4.3.1 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติม โดยเฉพาะการสัมภาษณ์เชิงลึกของ
ผู้บริหาร เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูล รวมไปถึงการทาแบบสอบถามกับ
ผู้บริโภคเพื่อความแม่นยาของข้อมูล
2. ควรมีการศึกษาข้อมูลของคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์ และกาหนดกลยุทธ์ขององค์กร
4.3.2 ข้อเสนอแนะสาหรับธุรกิจ
จากการศึกษาบริษัทควรนาแผนกลยุทธ์จากการศึกษาด้านการจัดการด้านกลยุทธ์ระดับ
องค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่ ไปประยุกต์ใช้ทั้งการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว ตาม
ความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ให้เกิดความพึง
พอใจมากที่สุด รวมไปถึงการพัฒนาระบบการสื่อสารทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การประยุกต์ใช้กับการปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาด ขึ้น ดังนั้นองค์กรควรปฏิบัติดังนี้
1. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติม โดยเฉพาะการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหารและผู้ที่
มีความใกล้ชิดกับลูกค้า รวมไปถึงการทาแบบสอบถามกับผู้บริโภคเพื่อความแม่นยา
ของข้อมูลและลดความคลาดเคลื่อนให้น้อยที่สุด
2. ควรมีการศึกษาข้อมูลของคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์ และกาหนดกลยุทธ์ขององค์กรได้ทันท่วงที
3.ควรมีการทาการโษษณาประชาสัมพันธ์และมีการทาการตลาดให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อ
เพิ่มการรับรู้และให้ลูกค้าเกิดการตระหนักถึง
4.พัฒนาระบบการสื่อสารทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการประยุกต์ใช้
กับการปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาด
5. บริษัทควรจัดทา Action Plan อย่างสม่าเสมอ (ตามภาคผนวก ช)
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ด้านผลิตภัณฑ์ การพัฒนาสินค้าใหม่ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง และในแต่ละกลุ่ม
สินค้าควรมีความหลากหลายในกลุ่มสินค้า ให้คลอบคลุมความต้องการของผู้บริโภค ยกตัวอย่าง
เช่น รูปแบบของบ้านจัดสรร ควรมีให้เลือกหลายๆแบบ เพราะกลุ่มลูกค้ามี LifeStyle ที่ไม่
เหมือนกัน
ด้านราคา การตั้งราคาควรจะศึกษาข้อมูลจากผู้บริโภค ซึ่งถ้าตั้งราคาสูงเกินไปก็จะทา
ให้ผู้บริโภคไม่ให้ความสนใจ และอาจทาให้เสียโอกาศไปในที่สุด แต่ก็ไม่ควรตั้งราคาต่าเกินไป
เพราะจะทาให้ผู้บริโภคมองไม่ดีอีกเช่นกัน
ด้ า นช่ อ งทางจั ด จ าหน่ า ย ควรจะมี ก ารเพิ่ ม ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยให้ มี ค วาม
หลากหลายเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงของผู้บริโภคที่จะซื้อหาสินค้าได้ง่าย การเปิดรับจองโครงการ
ผ่านอินเตอร์เนต หรือไม่ก็โทรศัพท์
ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรจะมีการส่งเสริมการตลาดให้มากกว่าปัจจุบัน โดย
ปัจจุบันนั้นการสื่อสารทางการตลาดของบริษัทฯ มีอยู่น้อยอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน ทาให้
เสียเปรียบในด้านความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
โครงการบ้านจัดสรรของบริษัท
1. โครงการ กรานาดา ปิ่นเกล้า
เนื้อที่โครงการ

:

86 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา

ที่ตั้งโครงการ

:

ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

รายละเอียดโครงการ

:

บ้านเดี่ยว ขนาด 182 - 643 ตารางวา

จานวนหน่วย

:

43 ยูนิต พื้นที่ใช้สอยประมาณ 420 - 1,098 ตารางเมตร

มูลค่าโครงการ

:

2,000 ล้านบาท

ราคาขาย

:

40 - 100 ล้านบาท ต่อยูนิต

ระยะเวลาในการก่อสร้าง

:

เริ่มก่อสร้างเดือน มี.ค. 2552 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2555

กรรมสิทธิ์ที่ดิน

:

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

:

30% ของทั้งโครงการ

ความคืบหน้าของการขาย

:

2% ของทั้งโครงการ

2. โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด รัชดา-รามอินทรา
เนื้อที่โครงการ
ที่ตั้งโครงการ

:
:

16 ไร่ - งาน 83 ตารางวา
ซอย 01 กาญจนาภิเษก 10/1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ

รายละเอียดโครงการ

:

บ้านเดี่ยว ขนาด 81 - 162 ตารางวา

จานวนหน่วย

:

39 ยูนิต พื้นที่ใช้สอยประมาณ 343 - 448 ตารางเมตร

มูลค่าโครงการ

:

661 ล้านบาท

ราคาขาย

:

13 - 25 ล้านบาท ต่อยูนิต

ระยะเวลาในการก่อสร้าง

:

เริ่ ม ก่ อ สร้ า งเดื อ น

ก.ค.

2551

ก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ ในปี 2552
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กรรมสิทธิ์ที่ดิน

:

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

:

100% ของทั้งโครงการ

ความคืบหน้าของการขาย

:

100% ของทั้งโครงการ (ปิดโครงการเมื่อเดือนเมษายน 2553)

3. โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด วิภาวดี
เนื้อที่โครงการ

:

15 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา

ที่ตั้งโครงการ

:

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

รายละเอียดโครงการ

:

บ้านเดี่ยว ขนาด 60 - 107 ตารางวา

จานวนหน่วย

:

41 ยูนิต พื้นที่ใช้สอยประมาณ 278 - 350 ตารางเมตร

มูลค่าโครงการ

:

550 ล้านบาท

ราคาขาย

:

18 - 25 ล้านบาท ต่อยูนิต

ระยะเวลาในการก่อสร้าง

:

เริ่มก่อสร้างเดือน ก.พ. 2553 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2554

กรรมสิทธิ์ที่ดิน

:

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

:

75% ของทั้งโครงการ

ความคืบหน้าของการขาย

:

65% ของทั้งโครงการ

4. โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร - ราชพฤกษ์
เนื้อที่โครงการ

:

34 ไร่ 2 งาน 81 ตารางวา

ที่ตั้งโครงการ

:

ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

รายละเอียดโครงการ

:

บ้านเดี่ยว ขนาด 123 - 299 ตารางวา

จานวนหน่วย

:

51 ยูนิต พื้นที่ใช้สอยประมาณ 378 - 544 ตารางเมตร

มูลค่าโครงการ

:

1,200 ล้านบาท

ราคาขาย

:

20 - 35 ล้านบาท ต่อยูนิต

ระยะเวลาในการก่อสร้าง

:

เริ่มก่อสร้างเดือน พ.ค. 2553 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2555

กรรมสิทธิ์ที่ดิน

:

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
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ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

:

60% ของทั้งโครงการ

ความคืบหน้าของการขาย

:

14% ของทั้งโครงการ

5. โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-พระราม 5
เนื้อที่โครงการ

:

74 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา

ที่ตั้งโครงการ

:

ถนนราชพฤกษ์ อาเภอบางกร่าง จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดโครงการ

:

บ้านเดี่ยวขนาด 60 - 195 ตารางวา

จานวนหน่วย

:

214 ยูนิต พื้นที่ใช้สอยประมาณ 213 - 439 ตารางเมตร

มูลค่าโครงการ

:

1,710 ล้านบาท

ราคาขาย

:

5.8 - 20 ล้านบาท ต่อยูนิต

ระยะเวลาในการก่อสร้าง

:

เริ่มก่อสร้าง ต.ค. 2547 ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2552

กรรมสิทธิ์ที่ดิน

:

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

:

100% ของทั้งโครงการ

ความคืบหน้าของการขาย

:

100% ของทั้งโครงการ (ปิดโครงการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553)

6. โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา กม.2
เนื้อที่โครงการ

:

18 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา

ที่ตั้งโครงการ

:

ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดโครงการ

:

บ้านเดี่ยว ขนาด 52 - 100 ตารางวา

จานวนหน่วย

:

74 ยูนิต พื้นที่ใช้สอยประมาณ 231 - 260 ตารางเมตร

มูลค่าโครงการ

:

740 ล้านบาท

ราคาขาย

:

9.0 – 15.0 ล้านบาท ต่อยูนิต

ระยะเวลาในการก่อสร้าง

:

เริ่มก่อสร้างเดือน มี.ค. 2552 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2554

กรรมสิทธิ์ที่ดิน

:

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

:

90% ของทั้งโครงการ
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ความคืบหน้าของการขาย

:

50% ของทั้งโครงการ

7. โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร-ปิ่นเกล้า
เนื้อที่โครงการ

:

65 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวา

ที่ตั้งโครงการ

:

ถนนราชพฤกษ์ ตาบลมหาสวัสดิ์, ตาบลบางขนุน อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดโครงการ

:

บ้านเดี่ยว ขนาด 52 - 155 ตารางวา

จานวนหน่วย

:

207 ยูนิต พื้นที่ใช้สอยประมาณ 184 - 278 ตารางเมตร

มูลค่าโครงการ

:

1,800 ล้านบาท

ราคาขาย

:

6.5 - 14.0 ล้านบาท ต่อยูนิต

ระยะเวลาในการก่อสร้าง

:

เริ่มก่อสร้างเดือน มิ.ย. 2551 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2554

กรรมสิทธิ์ที่ดิน

:

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

:

90% ของทั้งโครงการ

ความคืบหน้าของการขาย

:

68% ของทั้งโครงการ

8. โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด รัชดา – รามอินทรา 2
เนื้อที่โครงการ

:

24 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา

ที่ตั้งโครงการ

:

ซอย 01 กาญจนาภิเษก 10/1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ

รายละเอียดโครงการ

:

บ้านเดี่ยว ขนาด 52 - 133 ตารางวา

จานวนหน่วย

:

92 ยูนิต พื้นที่ใช้สอยประมาณ 234 - 304 ตารางเมตร

มูลค่าโครงการ

:

800 ล้านบาท

ราคาขาย

:

6.5 - 10.0 ล้านบาท ต่อยูนิต

ระยะเวลาในการก่อสร้าง

:

เริ่มก่อสร้างปี 2552 ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2553

กรรมสิทธิ์ที่ดิน

:

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
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ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

:

100% ของทั้งโครงการ

ความคืบหน้าของการขาย

:

95% ของทั้งโครงการ

9. โครงการ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด รัชวิภา
เนื้อที่โครงการ

:

16 ไร่ - งาน 96 ตารางวา

ที่ตั้งโครงการ

:

ถนนพิบูลสงคราม ตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมือง นนทบุรี

รายละเอียดโครงการ

:

บ้านเดี่ยว ขนาด 50 - 67 ตารางวา

จานวนหน่วย

:

69 ยูนิต พื้นที่ใช้สอยประมาณ 170 - 210 ตารางเมตร

มูลค่าโครงการ

:

496 ล้านบาท

ราคาขาย

:

5.0 – 7.0 ล้านบาท ต่อยูนิต

ระยะเวลาในการก่อสร้าง

:

เริ่มก่อสร้าง 2552 ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2553

กรรมสิทธิ์ที่ดิน

:

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

:

100% ของทั้งโครงการ

ความคืบหน้าของการขาย

:

100% ของทั้งโครงการ (ปิดโครงการเมื่อเดือนสิงหาคม 2553)

10. โครงการ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา 23
เนื้อที่โครงการ

:

39 ไร่ – งาน 65 ตารางวา

ที่ตั้งโครงการ

:

ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดโครงการ

:

บ้านเดี่ยว ขนาด 50 - 70 ตารางวา

จานวนหน่วย

:

179 ยูนิต พื้นที่ใช้สอยประมาณ 170 - 210 ตารางเมตร

มูลค่าโครงการ

:

1,100 ล้านบาท

ราคาขาย

:

5.0 – 7.5 ล้านบาท ต่อยูนิต

ระยะเวลาในการก่อสร้าง

:

เริ่มก่อสร้าง 2552 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2554

กรรมสิทธิ์ที่ดิน

:

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

:

80% ของทั้งโครงการ
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ความคืบหน้าของการขาย

:

50% ของทั้งโครงการ

11. โครงการ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด วงแหวน - อ่อนนุช
เนื้อที่โครงการ

:

38 ไร่ - งาน 65 ตารางวา

ที่ตั้งโครงการ

:

ถนนกาญจนาภิเษก แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

รายละเอียดโครงการ

:

บ้านเดี่ยว ขนาด 50 - 65 ตารางวา

จานวนหน่วย

:

152 ยูนิต พื้นที่ใช้สอยประมาณ 170 - 210 ตารางเมตร

มูลค่าโครงการ

:

900 ล้านบาท

ราคาขาย

:

5.0 – 7.0 ล้านบาท ต่อยูนิต

ระยะเวลาในการก่อสร้าง

:

เริ่มก่อสร้าง 2553 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2555

กรรมสิทธิ์ที่ดิน

:

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

:

50% ของทั้งโครงการ

ความคืบหน้าของการขาย

:

13% ของทั้งโครงการ

12. โครงการ เวิร์ค เพลส รัชดา - รามอินทรา
เนื้อที่โครงการ

:

4 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา

ที่ตั้งโครงการ

:

ซอย 01 กาญจนาภิเษก 10/1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ

รายละเอียดโครงการ

:

โฮมออฟฟิศ ขนาด 28 - 55 ตารางวา

จานวนหน่วย

:

20 ยูนิต พื้นที่ใช้สอยประมาณ 282 - 292 ตารางเมตร

มูลค่าโครงการ

:

174 ล้านบาท

ราคาขาย

:

6.0 - 7.0 ล้านบาท ต่อยูนิต

ระยะเวลาในการก่อสร้าง

:

เริ่มก่อสร้างเดือน ธ.ค. 2551 ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2552

กรรมสิทธิ์ที่ดิน

:

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

:

100% ของทั้งโครงการ
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ความคืบหน้าของการขาย

:

100% ของทั้งโครงการ (ปิดโครงการเมื่อเดือนมกราคม 2553)

เนื้อที่โครงการ

:

2 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา

ที่ตั้งโครงการ

:

ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดโครงการ

:

โฮมออฟฟิศ ขนาด 19.87 – 40.82 ตารางวา

จานวนหน่วย

:

20 ยูนิต พื้นที่ใช้สอยประมาณ 228 ตารางเมตร

มูลค่าโครงการ

:

115 ล้านบาท

ราคาขาย

:

5.0 - 6.0 ล้านบาท ต่อยูนิต

ระยะเวลาในการก่อสร้าง

:

เริ่มก่อสร้าง 2552 ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2553

กรรมสิทธิ์ที่ดิน

:

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

:

100% ของทั้งโครงการ

ความคืบหน้าของการขาย

:

100% ของทั้งโครงการ (ปิดโครงการเมื่อเดือนตุลาคม 2553)

13. โครงการ เวิร์ค เพลส เพชรเกษม 81

14. โครงการ วิสต้า อเวนิว เพชรเกษม 81
เนื้อที่โครงการ

:

36 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา

ที่ตั้งโครงการ

:

ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดโครงการ

:

ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น และ 3 ชั้น ขนาด 21 - 40 ตารางวา

จานวนหน่วย

:

272 ยูนิต พื้นที่ใช้สอยประมาณ 124 - 144 ตารางเมตร

มูลค่าโครงการ

:

718 ล้านบาท

ราคาขาย

:

1.9 - 3.5 ล้านบาท ต่อ ยูนิต

ระยะเวลาในการก่อสร้าง

:

เริ่มก่อสร้าง ต.ค. 2550 ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2553

กรรมสิทธิ์ที่ดิน

:

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

:

100% ของทั้งโครงการ
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ความคืบหน้าของการขาย

:

100% ของทั้งโครงการ (ปิดโครงการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2553)

:

12 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา

15. โครงการ วิสต้า ปาร์ค แจ้งวัฒนะ
เนื้อที่โครงการ
ที่ตั้งโครงการ

:

ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี

รายละเอียดโครงการ

:

ทาวน์เฮ้าส์ ขนาด 22.8 – 47.0 ตารางวา

จานวนหน่วย

:

115 ยูนิต พื้นที่ใช้สอยประมาณ 193 ตารางเมตร

มูลค่าโครงการ

:

490 ล้านบาท

ราคาขาย

:

3.8 - 4.5 ล้านบาท ต่อ ยูนิต

ระยะเวลาในการก่อสร้าง

:

เริ่มก่อสร้าง มี.ค. 2551 ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2552

กรรมสิทธิ์ที่ดิน

:

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

:

100% ของทั้งโครงการ

ความคืบหน้าของการขาย

:

100% ของทั้งโครงการ (ปิดโครงการเมื่อเดือนกันยายน 2553)

16. โครงการ วิสต้า ปาร์ค รัชดา - รามอินทรา
เนื้อที่โครงการ

:

13 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา

ที่ตั้งโครงการ

:

ซอย 01 กาญจนาภิเษก 10/1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ

รายละเอียดโครงการ

:

ทาวน์เฮ้าส์ ขนาด 22 - 61 ตารางวา

จานวนหน่วย

:

108 ยูนิต พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร

มูลค่าโครงการ

:

480 ล้านบาท

ราคาขาย

:

3.5 - 4.5 ล้านบาท ต่อ ยูนิต

ระยะเวลาในการก่อสร้าง

:

เริ่มก่อสร้าง พ.ย.2551 ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2553

กรรมสิทธิ์ที่ดิน

:

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
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ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

:

100% ของทั้งโครงการ

ความคืบหน้าของการขาย

:

100% ของ ยูนิตที่เปิดขาย (ปิดโครงการเมื่อเดือนตุลาคม 2553)

เนื้อที่โครงการ

:

14 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา

ที่ตั้งโครงการ

:

ถนนพิบูลสงคราม ตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมือง นนทบุรี

รายละเอียดโครงการ

:

ทาวน์เฮ้าส์ ขนาด 22 - 40 ตารางวา

จานวนหน่วย

:

116 ยูนิต พื้นที่ใช้สอยประมาณ 148 ตารางเมตร

มูลค่าโครงการ

:

450 ล้านบาท

ราคาขาย

:

3.5 - 4.0 ล้านบาท ต่อ ยูนิต

ระยะเวลาในการก่อสร้าง

:

เริ่มก่อสร้าง พ.ย. 2553 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2554

กรรมสิทธิ์ที่ดิน

:

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ความคืบหน้าของการก่อสร้าง

:

70% ของทั้งโครงการ

ความคืบหน้าของการขาย

:

36% ของ ยูนิตที่เปิดขาย

17. โครงการ วิสต้า วันเอทโอ รัชวิภา
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ภาคผนวก ข
ข้อมูลคู่แข่งขัน
1.

พฤกษา เรียลเอสเตท

ปี 2552 พฤกษา เรียลเอสเตท มีนโยบายปรับแผนกลยุทธ์ใหม่ เพื่อรักษาอัตราการเติบโตทางธุรกิจในประเทศ และ
ขยายธุรกิจไปต่างประเทศ อาทิ อินเดีย จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย เป็นต้น ตลอดจนรักษาสถานะการเป็นองค์กรที่มีความมั่นคง
ทางการเงินสูง
ด้านกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจเน้นการบริหารจัดการกระบวนการธุรกิจ โดยมีการนาระบบ IT ที่ทันสมัยมาใช้ในการ
บริหารและตัดสินใจ มีการบริหารจัดการ Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนากระบวนการก่อสร้าง เพื่อลดระยะเวลา
การผลิตและส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด
มีการพัฒนาระบบ Call Center เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงได้ค้นหารูปแบบการขายบ้านรูปแบบใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหายอดการปฏิเสธสินเชื่อ (Reject) ของธนาคาร ซึ่ง
ขณะนี้มีอัตราสูงถึง 30% โดยหลังจากที่ลูกค้าจองแล้ว จะส่งรายชื่อให้ธนาคารพิจารณาก่อนว่า ลูกค้าสามารถกู้ได้หรือไม่ หาก
ธนาคารพิจารณาผ่านการปล่อยกู้ให้ บริษัทถึงจะลงมือก่อสร้างบ้าน วิธีการดังกล่าวทาให้ใช้เวลาบ้านเสร็จ นานขึ้นจาก 111 วัน
เป็น 140 วัน
นอกจากนี้ พฤกษาได้วางแผนเพิ่มเครื่องมือใหม่ๆมาช่วยเหลือลูกค้า ทั้งผู้กู้ไม่มีเงินดาวน์หรือมีไม่เพียงพอ ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาเครื่องมือใหม่ๆมีหลายช่องทาง ทั้งรูปแบบการเช่าซื้อ การตั้งกองทุนช่วยประกันผู้บ้าน การร่วมมือกับ
สถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล เช่น อิออน มาปล่อยสินเชื่อในส่วนที่เหลือที่ธนาคารไม่ปล่อยกู้
โดยวางแผนเปิดตัวโครงการใหม่ จานวน 22 โครงการ ประกอบด้วย ทาวน์เฮาส์ จานวน 8 โครงการ บ้านเดี่ยว
จานวน 11 โครงการ คอนโดมิเนียม จานวน 2 โครงการ และโครงการลงทุนในต่างประเทศ จานวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการ
ทั้งหมดประมาณ 15,000 ล้านบาท
สาหรับการลงทุนในแต่ละโครงการจะเน้นกลยุทธ์การตลาดแบบ Niche Market โดยบริษัทฯ จะปรับปรุงทั้งด้าน
รูปแบบและดีไซน์ทั้งภายใน-ภายนอก ทาเลที่ตั้ง สิ่งอานวยความสะดวกและบริการต่างๆ เพื่อให้สินค้าตรงตามความต้องการ
ของลูกค้ามากที่สุด
รวมถึงการปรับรูปแบบการลงทุนพัฒนาที่ดินใหม่จากเดิมเน้นการซื้อที่ดินขนาดไม่ใหญ่นัก ซึ่งจะช่วยให้ปิดโครงการ
ได้เร็วแต่มีข้อจากัดที่สามารถพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัยได้เพียงบางประเภทเท่านั้น ซึ่งในสภาพเศรษฐกิจเช่นนี้จึงจาเป็นต้องปรับ
รูปแบบการลงทุนโดยหันมาขยายขนาดโครงการให้ใหญ่ขึ้นเริ่มต้น 40-50 ไร่ขึ้นไป เพื่อให้สามารถพัฒนาสินค้าหลายรูปแบบใน
โครงการเดียว เป็นการกระจายความเสี่ยง สามารถเจาะลูกค้าได้หลากหลายกลุ่ม โดยจะสามารถเริ่มต้นรับรู้รายได้ภายในไม่เกิน
7
เ ดื อ น แ ต่ จ ะ ต้ อ ง ใ ช้ เ ว ล า ใ น ก า ร ปิ ด โ ค ร ง ก า ร น า น ขึ้ น จ า ก 2
ปี เ ป็ น 3
ปี
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ส่วนการลดต้นทุนพฤกษาใช้วิธีปรับการก่อสร้างให้เร็วขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาการผลิตชิ้นส่วน Precast ใน
รูปแบบของผนังที่มีการติดตั้งส่วนควบมาแล้วจากโรงงาน เช่น สุขภัณฑ์ กระเบื้องปูพื้น วงกบหน้าต่าง บันไดสาเร็จรูป เพื่อลด
ขั้นตอน ค่าแรง และเวลาในการการตกแต่งหน้างาน ในขณะที่การขายและการก่อสร้างจะลดการสร้างบ้านก่อนขายลง เพื่อลด
สต็อก ไม่ให้มีต้นทุนจมเกิดขึ้น
นอกจากนี้ยังได้นาโครงการที่อยู่ในทาเลใกล้กันมารวมกลุ่มทา Pool Marketing เช่นกัน เพื่อลดต้นทุนการทาตลาด
ของแต่ละโครงการ นามาใช้เป็นโปรโมชั่นให้ลูกค้า เพื่อสร้างยอดขายมากขึ้น
ซึ่งในช่วงต้นปีได้ได้ตั้งเป้ายอดขายทั้งปีไว้ที่ 18,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% จากปี 2551 ที่มียอดขาย 16,188 ล้าน
บาท และรายได้ของปีนี้ตั้งเป้าไว้ที่ 17,000 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 31 % จากปี 2551 ที่มีรายได้ 12,969 ล้านบาท เนื่องจาก
พฤกษามีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันในเรื่องของการมีโรงงาน PS Precast ผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสาเร็จรูป และมี
ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
แต่หลังจากช่วง 6 เดือนแรกผ่านไปปรากฎว่ายอดขายของพฤกษาฯเติบโตกว่าช่วงเดียวกันของปี 2551 ถึง 50% ทา
ให้พฤกษาฯได้ตัดสินใจลงทุนพัฒนาโครงการเพิ่มเป็น 27 โครงการจากเดิมที่วางแผนไว้เพียง 22 โครงการ โดยเน้นโครงการ
ขนาดคอมแพ็กต์ไซซ์ เนื้อที่ไม่เกิน 20-30 ไร่ เพื่อให้สามารถจาหน่ายง่าย ปิดโครงการได้เร็วภายใน 1 ป้องกันปัญหาปัจจัยลบ
ทางด้านต่างๆที่อาจคาดไม่ถึงทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมื อง ขณะเดียวกันก็ขยายฐานธุรกิจสู่ธุรกิจรับสร้างบ้าน พร้อมๆ
ขยายฐานตลาดทั้งในต่างจังหวัด ต่างประเทศอย่างในอินเดีย เป็นต้น เพื่อสร้างรายได้ทุกทาง
ในจานวนโครงการใหม่นี้ได้มีโครงการบ้านเดี่ยวแบรนด์ "ภัสสร" รวมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นการหวนกลับมาทาตลาดอีกครั้ง
หลังจากที่หยุดไปกว่า 2 ปี โดยมีการรีดีไซน์และโลเกชั่นใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับดีมานด์ของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
และกาหนดราคาให้อยู่ที่ 2.5-3 ล้านบาทเศษ ซึ่งราคาบ้านจะต่ากว่าโครงการในย่านเดียวกันที่มีราคากว่า 3 ล้านบาทขึ้นไป
คีย์ซักเซสที่ช่วยให้ "พฤกษา" ทายอดขายได้แบบนิวไฮต์มาตลอด คือ การปรับโมเดลธุรกิจที่ฉับไว คล่องตัว ยืดหยุ่น
และกระจายสินค้าครอบคลุม กาลังซื้อทุกเซ็กเมนต์ ทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ คอนโดฯ รวมถึงการปรับแบรนด์สินค้าใหม่ รูปแบบ
และทาเล เพื่อให้สอดรับกับกาลังซื้อ โดยอาศัยจุดแข็งด้านงานก่อสร้างโดยเฉพาะโครงการแนวราบที่มีรอบก่อสร้างเร็วเพียง
104 วัน จาก 111 วัน ขณะที่ในตลาดทั่วไปอยู่ที่ 180 วัน ซึ่งอนาคตซึ่ง พฤกษามีเป้าหมายไว้ว่าจะลดรอบธุรกิจตั้งแต่
กระบวนการก่อสร้างจนถึงการโอนให้เหลือเพียง 70 วัน
นอกจากนี้ยังแก้ไขกระบวนการพิจารณาสินเชื่อให้สั้นลงเหลือเพียง 2 สัปดาห์ โดยได้เข้าไปช่วยลูกค้าด้วยการเจรจา
กับแบงก์ขอผ่อนผันในเรื่องเอกสารที่จัดส่งให้กับแบงก์เช่นเดิมอาจจะต้องใช้เอกสารตัวจริงก็ขอให้สามารถใช้สาเนาก่อนและเมื่อ
ผ่านการพิจารณาจึงจะนาเอกสารตัวจริงมาให้
หรือบางรายที่มีสวัสดิการกับธนาคารต่างๆที่จะต้องใช้ใบตอบรับจากหน่วยงานก็ขอให้ดาเนินการไปก่อนแล้วจึงค่อย
นามาส่งในภายหลังพร้อมกับการส่งสินเชื่อให้แบงก์พิจารณาพร้อมๆกัน 3-4 แบงก์เป็นต้น ซึ่งทาให้ย่นระยะเวลาดาเนินการลง
ได้และเมื่อรู้ผลการพิจารณาสินเชื่อจากแบงก์เร็วก็สามารถนาโครงการกลับมาขายใหม่ได้เร็วขึ้น
ปี 2553 พฤกษาฯมีนโยบายปรับแผนธุรกิจให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา หลังตลาด
อสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ โดยพฤกษาฯได้ผลิตสินค้าสาหรับตลาดสินค้าทุก Segment เพื่อตอบสนอง
ลูกค้าในทุกระดับราคา พัฒนาโครงการบนทาเลศักยภาพ กระจายทั่วเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยเลือกพัฒนาตลาดที่อยู่
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อาศัยที่มีความต้องการสูงอยู่แล้ว ซึ่งถือว่ามีความต้องการจริง ทาให้สามารถปิดการขายได้แม้ว่าจะเปิดโครงการจานวนมากก็
ตาม
พฤษภาฯยังได้กาหนดใช้ vision ใหม่ที่กาหนดไว้ว่า ภายในปี 2017 จะเป็นดีเวลอปเปอร์ที่มีขนาดธุรกิจระดับแสน
ล้านบาท และเข้าไปลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยภูมิภาคเอเชีย ทั้งอินเดีย , เวียดนาม ที่ได้เข้าไปลงทุนแล้ว นอกนั้นมี
ฟิลิปปินส์ จีน อินเดีย และมัลดีฟส์
ทั้งนี้พฤกษาฯจะคงสานต่อกลยุทธ์ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการ
ขยายและสร้างตลาดใหม่ๆ และตอบรับกับพฤติกรรมของลูกค้าและสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ได้เพิ่มหน่วยธุรกิจเป็น
14 หน่ว ย รองรับการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็วของพฤกษา ขณะที่กลยุ ทธ์แรกที่เริ่มทาในปี 2553 เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจ คือ การรีแบรนดิ้ง คอร์ปอเรตแบรนด์พฤกษาฯ ให้ดูทันสมัยมากขึ้น
สาหรับนโยบายหลักประการหนึ่งคือ การเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเป็นอีกประเด็น
หนึ่งที่ทาให้พฤกษาฯให้ความสาคัญ โดยจะเปิดโรงเรียนเทรนนิ่งให้กับทีมงานตั้งแต่ระดับแมเนเจอร์ไล่ลงมาจนถึงฝ่ายปฏิบัติ
รวมถึงซับคอนแทร็กต์หรือผู้รับเหมาที่เข้ ามารับงาน ภายใต้ชื่อโครงการ "พฤกษาฯ สคูล " เพื่อเสริมศักยภาพและเพิ่มขี ด
ความสามารถให้กับพนักงานที่มีอยู่กว่า 2,000 คน และซับคอนแทร็กต์ที่ทางานให้ 20,000-30,000 คน
นอกจากนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบงาน ด้วยการจัดโครงการบ้า นต้นแบบขึ้น โดยในแต่ละแผนกจะ
แข่งขันกันพัฒนาระบบการทางานหรือนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ เช่น เมื่อก่อนบันไดต้องตัดแล้วนามาประกอบเสร็จใช้เวลา 15
วัน แต่ปัจจุบันวันเดียวเสร็จแล้วยกมาประกอบทันที ด้านการก่อสร้างบ้านก็สามารถสร้างเสร็จภายใน 45 วัน จากเดิมที่ทาได้ 65
วัน
สาหรับโครงการใหม่จะพัฒนาขึ้น 48 โครงการ ประกอบด้วย ทาวน์เฮาส์ 16 โครงการ บ้านเดี่ยว 14 โครงการ
คอนโดฯ 16 โครงการ และ โครงการลงทุนในต่างประเทศอีก 2 โครงการ แม้ว่าจะเกิดปัญหาทางการเมืองและรัฐบาลยกเลิก
มาตรการภาษีฯ แล้วก็ตาม เพื่อต้องการให้ลูกค้าได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของพฤกษาในดีไซน์ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น บนทาเลที่เข้าใกล้เมืองมากยิ่งขึ้น
โดยเซ็กเมนต์หลักที่ให้ความสาคัญ ได้แก่ กลุ่มระดับราคา 1-2 ล้านบาท, 2-3 ล้านบาท และ 3-5 ล้านบาท ซึ่งเป็น
ฐานตลาดที่มีความต้องการคอนโดฯสูงถึง 70% ของตลาดรวม นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวคอนโดมิเนียมแบรนด์ใหม่เพิ่มขึ้นอีก
ประกอบด้วยแบรนด์ Chapter one, Condolette และ The TREE ราคาเฉลี่ย 1 ล้านบาทต่อยูนิต ส่วน Fuse เป็นคอนโดมิเนียม
ราคาตั้งแต่ 2 ล้านบาทต่อยูนิตขึ้นไป
การเปิดตัวแบรนด์คอนโดมิเนียมใหม่เป็นนโยบายของพฤกษาที่ต้องการขยายที่อยู่อาศัยเซ็กเมนต์ใหม่ในเมือง เพื่อ
เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค จากเดิมที่มีแบรนด์ในการทาตลาดคอนโดมิเนียม 2 แบรนด์หลัก คือ Ivy และ The Seed
ปี 2554 พฤกษาฯปรับแผนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มศักยภาพทั้งในด้านของยอดขาย ยอดโอน และ
กระแสเงินสด โดยจะเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งได้แก่ การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ ทั้งบ้านเดี่ยวและ
ทาวน์เฮาส์ในเมือง จากเดิมที่เน้นการพัฒนารอบนอกเมือง ซึ่งเชื่อว่ายังมีความต้องการที่อยูอ่ าศัยแนวราบในเขตเมืองจานวน
มาก แต่ปัจจุบันที่ดินหายากและราคาแพงทาให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่นิยมพัฒนา
ที่ผ่านมาพฤกษาฯได้ซอื้ ที่ดินเข้ามาเก็บไว้ในพอร์ตแล้ว 2-3 แปลง มูลค่า 3,000-4,000 ล้านบาท โดยซื้อจากสถาบัน
การเงิน ซึ่งเริ่มนาที่ดินที่มีอยู่ในพอร์ตออกมาเสนอขายเป็นจานวนมาก เนื่องจากครบกาหนดการถือครอง ซึ่งพฤกษาฯได้เตรียม
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วงเงินสาหรับซื้อที่ดินไว้รองรับโดยมีกระแสเงินสดกว่า 3,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีวงเงินจากสถาบันการเงินต่างรวมๆแล้ว
เกือบ 8,000 ล้านบาท ที่สาคัญพฤกษาฯแทบจะไม่มีหนี้เลย ซึ่งจะทาให้สามารถลงทุนพัฒนาโครงการได้อีกจานวนมาก
พฤกษาฯต้องการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวระดับราคา 5-10 ล้านบาท เนื่องจากเป็นตลาดที่พฤกษาฯยังไม่เข้ามา
พัฒนาอย่างจริงจัง โดยจะพัฒนาภายใต้แบรนด์ใหม่ นอกจาก 21 แบรนด์เดิมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งคอนเซ็ปต์การพัฒนาจะใช้ที่ดิน
ขนาด 30-50 ไร่ ถือว่าเป็นขนาดที่เหมาะสม อยู่ในทาเลที่ตั้งที่การคมนาคมสะดวก ไม่จาเป็นต้องเกาะแนวรถไฟฟ้าก็ได้ การ
ก่อ สร้างก็คงยั งใช้พ รีคาสต์ แต่ต้องมีดีไซน์ที่โ ดดเด่น กว่าคู่ แข่ง รวมถึงเน้น จุดขายในเรื่อ งความคุ้ มค่ าเป็น หลั ก หากราคา
ใกล้เคียงคู่แข่งก็ต้องมีพื้นที่มากกว่า หากพื้นที่เท่ากันก็ต้องมีสเปกวัสดุที่ดีกว่า
แผนธุรกิจดังกล่าวเพื่อสร้างสินค้าให้มี ระดับราคาครบทุกกลุ่มเป้าหมาย แม้ว่ากลุ่มบ้านระดับราคา 5 ล้านบาท จะ
ไม่ได้วางเป้าหมายทารายหลักให้พฤกษาฯก็ตาม แต่ถือว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพเพราะผู้บริโภคมีกาลังซื้อสูง
นอกจากนี้ยังได้สร้างแบรนด์ใหม่อีก 4 แบรนด์ คือ
1.พฤกษาปูริ ซึ่งเป็นแบรนด์บ้านเดี่ยวแบรนด์ที่ 5 ที่ขายระดับราคา 3-5 ล้านบาท จากเดิมที่มี 4 แบรนด์ คือ พฤกษา
วิลเลจ, พฤกษาทาวน์, ภัสสร, เดอะแพลนท์ แม้ว่าแบรนด์พฤกษาปูริจะต้องมาแย่งแชร์ของแบรนด์อื่นๆของพฤกษาที่ขายระดับ
ราคาเดียวกัน แต่ขณะเดียวกันก็ไปแย่งแชร์ตลาดของคู่แข่งรายอื่นๆด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึ งเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
บ้านเดี่ยวของพฤกษาในระดับราคา 3-5 ล้านบาท มากยิ่งขึ้น
2.แบรนด์พาทิโอ (Patio) เป็นทาวน์เฮาส์ระดับราคาเริ่มต้น 3.5 ล้านบาทขึ้นไป โครงการแรกจะเปิดตัวในโซนเมือง
ทอง-แจ้งวัฒนะ
3.แบรนด์เดอะ รีโน่ (The Reno) ทาวน์เฮาส์ระดับราคาเริ่มต้น 1.3 ล้านบาทขึ้นไป
4.แบรนด์พลัม คอนโด (Plum condo) คอนโดมิเนียมระดับราคาเริ่มต้น 0.89 ล้านบาทขึ้นไป
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2.

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ปี 2552 ดาเนินการปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ทั้งในเรื่องของการขยายฐานรายได้ การระดม
ทุน โดยยังคงเน้นนโยบายพัฒนาบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย ซึ่งเป็นหนึ่งในคีย์ซักเซส และกระจายการลงทุนไปในตลาดที่ยังมีความ
ต้องการ ได้แก่ ทาวน์เฮาส์ และคอนโดฯ จากสัดส่วนเดิม 15% เพิ่มเป็น 25% แยกเป็นทาวน์เฮาส์ 10% คอนโดฯ 15%
ตามลาดับ และลดสัดส่วนบ้านเดี่ยวจาก 85% เหลือ 70-75%
ส่วนการพัฒนาโครงการในปี 2552 นั้น แลนด์ฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ 42 โครงการ แยกเป็นโครงการใน
กทม.-ปริมณฑล 32 โครงการ ต่างจังหวัด 10 โครงการ ส่วนโครงการที่จะเปิดใหม่ในปี 2552 มีจานวน 12 โครงการ จะอยู่ใน
กทม.-ปริมณฑล 11 โครงการ และต่างจังหวัด 1 โครงการ มูลค่ารวม 16,389 ล้านบาท เป็นบ้านเดี่ยว 7 โครงการ ทาวน์เฮาส์ 4
โครงการ และคอนโดฯ 1 โครงการ ระดับราคา 5-8 ล้านบาท จานวน 377 ยูนิต บนพื้นที่ 95 ไร่ มูลค่ารวม 2,200 ล้านบาท
โดยในเดือนพฤศจิกายน ได้เปิดโครงการบ้านเดี่ยวพร้อมกัน 3 โครงการ บนทาเลชัยพฤกษ์ -แจ้งวัฒนะ รวมมูลค่า
กว่า 4,700 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการชัยพฤกษ์ แจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์ ระดับราคาเริ่มต้น 4 ล้านบาท จานวน 318 ยูนิต
บนพื้นที่ 70 ไร่ มูลค่ารวม 1,400 ล้านบาท มียอดขายแล้ว 40% โครการมัณฑนา แจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์ และโครงการนันทวัน
แจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์อยู่ระดับราคา 9 – 20 ล้านบาท จานวน 96 ยูนิต บนพื้นที่ 39 ไร่
สาหรับแจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์ นับเป็นทาเลที่มีศักยภาพในอนาคต เนื่องจากอยู่ใกล้ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เป็นแหล่ง
งานสาคัญที่จะมีหน่วยงานราชการรวมกันมากกว่า 28 หน่วยงาน บวกกับสามารถเดินทางเข้าเมืองได้อย่างสะดวก อีกทั้ง จะมี
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (สายปากเกร็ด-หลักสี่-มีนบุรี-สุวินทวงศ์) ตัดผ่านย่านนี้
อย่างไรก็ตามในขณะนี้ทาเลบริเวณดังกล่าวยังมีผู้ประกอบการไม่มากนัก โดยมีแลนด์ฯ 3 โครงการ ควอลิตี้ เฮ้าส์ 3
โครงการ ขณะที่โครงการส่วนใหญ่ที่มุ่งหวังจะรองรับกาลังซื้อคนที่ต้อ งการที่อยู่อาศัยย่านแจ้งวัฒนะจะกระจุกตัวอยู่บริเวณติวา
นนท์-แจ้งวัฒนะ
ส่วนด้านการตลาดได้ตั้งกาหนดงบประมาณไว้ที่ 300-320 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ที่ใช้งบการตลาดไปทั้งสิ้น
350 ล้านบาท และเพื่อให้สอดคล้องกับดีมานด์ และลดต้นทุนในด้านการตลาดและการขาย เนื่องจากเศรษฐกิจที่ถดถอยทาให้
กาลังซื้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง โดยได้ลดการสร้างนาให้เหลือสต็อกบ้านพร้อมขายอยู่เพียง 1.5 เดือน คิดเป็น
มูลค่า 2,000 ล้านบาท
โดยกลยุทธ์การส่งเสริมการขายนั้นจะให้ความสาคัญกลุ่มลูกค้าที่เป็นเรียลดีมานด์ โดยจะไม่หว่านการทาตลาดไปใน
ทุกเซ็กเมนต์ โดยเครื่องมือทางการตลาดที่จะนามาใช้จะเน้นรูปแบบที่เรียบง่าย แต่สามารถเข้าถึงลูกค้าโดยตรง ผ่านการใช้
ข้อมูลจากการสารวจวิจัยพฤติกรรมลูกค้าในเชิงลึก
ด้านแผนการลงทุนแลนด์ฯได้ปรับสัดส่วนกระจายพอร์ตลงทุนไปสร้างที่อยูอ่ าศัยในตลาดที่ยังมีดีมานด์
ได้แก่
ทาวน์เฮาส์ และคอนโดฯ จากเดิม 15% เพิ่มเป็น 25% แยกเป็นทาวน์เฮาส์ 10% คอนโดฯ 15% ตามลาดับ และลดสัดส่วนบ้าน
เดี่ยวจาก 85% เหลือ 70-75% และยังคงนโยบายพัฒนาบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย ซึ่งเป็นหนึ่งในคีย์ซักเซสของแลนด์ฯตลอดมา
นอกจากนี้ได้ขยายการลงทุนด้วยการเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีก ด้วยการจัดตั้งบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งเป็น
การร่วมทุนระหว่างบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ กับ Government of Singapore Investment Corporation กองทุนจากประเทศ
สิงคโปร์ ด้วยการลงทุน 6,000 ล้านบาท พัฒนาโครงการเทอร์มินอล 21 บริเวณจุดตัดรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอโศก และเอ็มอาร์
ที สถานีสุขุมวิท เนื้อที่ 9 ไร่ โดยเป็นศูนย์การค้าและเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ เนื้อที่รวม 1.4 แสนตร.ม.
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ทั้งนี้ศูนย์การค้าจะมีเนื้อที่รวม 4 หมื่นตร.ม.พัฒนาเป็นมาร์เก็ต สตรีต โดยนาแนวคิดถนนช็อปปิ้งสายที่มีชื่อเสียงใน
แต่ละประเทศมาใส่ไว้ศูนย์การค้าที่มีอยู่ 9 ชั้น มีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ คนทางานตามแนวรถไฟฟ้าทั้งสองสายที่มีอาคาร
สานักงานอยู่กว่า 800 แห่ง โรงแรมอีกกว่า 100 แห่ง โรงเรียน มหาวิทยาลัยอีกประมาณ 80 แห่ง รวมถึงคอนโดมิเนียมอีก
จานวนมากในแนวรถไฟฟ้า ซึ่งในรัศมี 5 กม.จากโครงการจะมีคน 5 แสนคน เป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัท คาดว่าจะมี
ผู้ใช้บริการในศูนย์ 5-8 หมื่นคนต่อวัน
ปี 2553 หลังจากพฤกษา เรียลเอสเตท สามารถทายอดขายแซงหน้าขึ้นมาในปีที่แล้ว กลุ่มแลนด์แอนด์เฮ้าส์จึงต้องมี
การเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ประกอบด้วย การขยายฐานตลาดด้วยการหันมาให้ความสาคัญกับตลาดระดับ "กลาง-บน" ขึ้นไป
กล่าวคือจะเข้ามาแข่งขันในตลาดที่เป็นแมสมากขึ้น ซึ่งเป็นตลาดที่แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ไม่ได้ทาตลาดมานาน ด้วยการพัฒนา
บ้านเดี่ยวช่วงราคา 2-3 ล้านบาท คอนโดมิเนียมราคาประมาณ 1 ล้านบาท โดยแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มองว่าตลาดนี้มีทั้ ง "วอลุ่ม"
(ขนาด) และ "แวลู" (กาไร) มากกว่าตลาดบน
แลนด์ฯได้พัฒนามีสินค้าต่ากว่า 3 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์อินนิซิโอ (iniZio) รังสิตคลอง 3 เพื่อเป็นโครงการนาร่อง
เพื่อทดสอบความต้องการของผู้บริโภคสาหรับตลาดระดับกลาง บนที่ดิน 50 ตร.ว. มีแบบบ้านเพียงแบบเดียว ในราคา 2.49
ล้านบาท เป็นบ้านเดี่ยว 482 ยูนิต รวมมูลค่า 1,230 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาจาหน่ายที่ไม่ต่างไปจากราคาขายบ้านเดี่ยวใน
โครงการของคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นศุภาลัย พฤกษา และผู้ประกอบการรายกลางอย่าง เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง, วังทองกรุ๊ป ฯลฯ
แบรนด์อินนิซิโอ (iniZio) เป็นโครงการบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์น ก่อสร้างด้วยระบบกึ่งสาเร็จ 3 ห้องนอน 2 ห้องน้า
สาหรับครอบครัวเริ่มต้น อายุ 25-35 ปี เป็นคนรุ่นใหม่ ทันสมัย มีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว 3.5-5 หมื่นบาท/เดือน ที่ต้องการมี
บ้านเป็นของตนเองในระดับราคาประมาณ 2.5 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งมีแผนพัฒนาแบรนด์ดังกล่าวปีละ 3 โครงการตามชานเมือง
กทม.
ขณะเดียวกันก็จัดวางตาแหน่งทางการตลาดใหม่ให้แก่แบรนด์ในเครืออย่างควอลิตี้เฮ้าส์ให้เน้นกลุ่มลูกค้าระดับ "บน"
ขึ้นไปมากกว่าแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อหลีกเลี่ยงกันทับซ้อนทางด้านผลิตภัณฑ์และราคา
ด้านแผนการตลาดเน้นการจัดงาน "L&H Showcase 2010" ต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยให้มีความถี่มากขึ้นกว่าเดิม ด้วย
การทุ่มงบฯด้านการตลาดกว่า 8 ล้านบาท สาหรับงานนี้โดยเฉพาะ โดยคาดหวังว่าอย่างน้อยน่าจะได้รับการตอบรับในระดับที่ดี
เป้าหมายของ "L&H Showcase" คือการเน้นไปที่การแนะนาโครงการพร้อมกับให้ข้อมูลต่อกลุ่มลูกค้าที่กาลังมองหา
ซื้อบ้านทุกทาเล ทุกระดับราคา ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดฯ เน้นการจัดงานที่ห้างเซ็นทรัล พลาซา และเซ็นทรัลเวิลด์
แหล่งรวมกลุ่มลูกค้าระดับกลางจนถึงระดับบนซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแลนด์ฯ ทั้งย่านใจกลางเมืองและในเมือง
ขณะเดียวกันกลยุทธ์การตลาดด้านอื่นๆของแลนด์ฯยังให้ความสาคัญต่อการใช้สื่อออนไลน์ควบคู่ไปกับการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่าน ป้ายคัตเอาต์ขนาดใหญ่หลาย ๆ ทาเลเหมือนเดิม
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ยังได้นากลยุทธ์ด้านไลฟ์สไตล์มาร์เก็ตติ้งมาใช้มากขึ้น ผ่านการดีไซน์แบบบ้านใหม่เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ได้ขยายมีฐานกว้างขึ้นกว่าเดิม อาทิ การออกแบบบ้านซีรี่ส์ I*MODERN บ้านเดี่ยวหลัง
แรกสาหรับครอบครัวเริ่มต้น ซึ่งออกแบบด้วยแนวคิด Expand inside Renew outside โดยเปิดกว้างให้ครอบครัวเริ่มต้นได้ใช้
ชีวิตอย่างลงตัว พร้อมความสวย ทันสมัย เพิ่มพื้นที่สาหรับโลกส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย และมีให้อีกหลายพื้นที่สาหรับความอบอุ่น
ของครอบครัว
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แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้ให้ความสาคัญกับไลฟ์สไตล์ และการเตรียมฟังก์ชั่นภายในให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้
อยู่อาศัยมากที่สุด เช่น Extra Family Space การจัดเตรียมห้องพักผ่อนชั้นบน , Ready Separate Kitchen ครัวไทยแยกส่วน
เป็นต้น
นอกจากนี้ยังได้ปรับแผนการขายเดิมที่ใช้กลยุทธ์การขายห้องชุดคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จก่อนขาย ทาให้แลนด์ฯ
ได้รับบทเรียนในการทาธุรกิจ เพราะกลยุทธ์ดังกล่าวต้องใช้เวลาค่อนข้างนานมาก ทาให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ทั้งจากการยื่น
ขอสิ่งแวดล้อมใช้เวลา 9 เดือน และกว่าจะก่อสร้างเสร็จเปิดขายได้ใช้เวลารวม 2 ปี ทาให้แลรนด์ต้องหันมาเปลี่ยนเป็นการขาย
โดยใช้ใบจองเช่นเดียวกับผู้ประกอบการรายอื่นๆในตลาดแทน
ด้านการพัฒนาโครงการใหม่ แลนด์ฯมีแผนจะพัฒนาโครงการใหม่เพิ่มจานวน 17 โครงการ คิดเป็นมูลค่าขายรวม
30,945 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการในกรุงเทพฯและปริมณฑล 14 โครงการและต่างจังหวัด 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการ
บ้านเดี่ยว 10 โครงการ โครงการทาวน์เฮ้าส์ 3 โครงการ และโครงการคอนโดมิเนียม 4 โครงการ โดยในส่วนของโครงกา
คอนโดมิเนียมนั้นจะมีการเปิดโครงการใหม่ที่หัวหิน 1 โครงการและอยู่ในกทม.ย่านสุขุมวิท 3 โครงการ ทาให้มีจานวนโครงการ
ที่เปิดดาเนินการในปี 2553 ทั้งหมด 56 โครงการ และจะมีโครงการที่ปิดในระหว่างปี 16 โครงการ
เดือนกันยายน พ.ศ.2553 เปิดตัวแบรนด์ใหม่อีก 2 แบรนด์ คือ THE KEY เป็นโครงการคอนโดมิเนียมหน้ากว้าง
6.50 เมตร ระดับราคาประมาณ 1.5 - 2 ล้านบาท โดยได้พัฒนาใน 3 ทาเลคือ แจ้งวัฒนะ สูง 21 ชั้น 2 อาคาร ขนาด 30-62
ตารางเมตร(ตร.ม.) รวม 988 ยูนิต, พหลโยธิน สูง 8 ชั้น 4 อาคาร ขนาด 33-66 ตร.ม. รวม 505 ยูนิต และประชาชื่น สูง 12 ชั้น
2 อาคาร ขนาด 31-62.5 ตร.ม. รวม 306 ยูนิต
จุดเด่นนอกจากเน้นดีไซน์ที่ทันสมัย และจัดวางฟังก์ชั่นการใช้สอยอย่างลงตัวแล้ว ยังมีพื้นที่สีเขียวมากถึง 2,000
ตร.ม ซึ่งทั้ง 3 โครงการจะใช้สถาปนิกออกแบบไม่ซ้ากัน เน้นกลุ่มเป้าหมายที่อยู่อาศัยหรื อทางานอยู่ในพื้นที่นั้นๆ โดยสัดส่วน
90% จะเป็นห้องขนาด 1 ห้องนอน และอีก 10% จะเป็นแบบ 2 ห้องนอน
THE KEY เป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่เปลี่ยนมาใช้วิธีขายก่อนล่างหน้าเนื่องจากแลนด์ฯไม่ต้องการไม่เสียโอกาสใน
การขาย ขณะที่โครงการบ้านเดี่ยวยังใช้วิธีการเดิม คือก่อสร้างเสร็จก่อนขาย
ส่วนแบรนด์ “โอกาส” เป็นบ้านพักตากอากาศตามหัวเมืองท่องเที่ยว ซึ่งเป็นตลาดมีความต้องการจึงได้พัฒนา
โครงการแบรนด์ดังกล่าวขึ้นมา จุดเด่นของโครงการคือแต่ละยูนิตมีพื้นที่ขนาดใหญ่
โครงการแรกได้เริ่มพัฒนาหัวหิน ซอย1 บนพื้นที่ 17 ไร่เศษ เป็นคอนโดมิเนียม 7 อาคาร รวม 176 ยูนิต ขนาด 90150 ตร.ม. (ประกอบไปด้วย อาคาร 7 ชั้น 1 อาคาร อาคาร 6 ชั้น 2 อาคาร อาคาร 4 ชั้น 2 อาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 อาคาร)
ราคาประมาณ 90,000 บาท/ ตร.ม. หรือ 9 ล้านบาทขึ้นไป/ยูนิต และวิลลา 6 หลัง ขนาด 300 ตร.ม.ขึ้นไป ขณะนี้ยังไม่ได้สรุป
ราคาขาย รวมมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 1,700-1,800 ล้านบาท ถือเป็นโครงการแรกของบริษัทเป็นสร้างเป็นบ้านพักตากอากาศใน
ต่างจังหวัด
สรุปในปี 2553 แลนด์ฯเปิดตัวโครงการใหม่เป็นสัดส่วนบ้านเดี่ยว 70-72% ที่เหลือเป็นคอนโดฯและทาวน์เฮาส์ ทั้งนี้
การพัฒนาบ้านระดับต่ากว่ า 3 ล้านบาทจะมีสัดส่วนประมาณ 10% ของพอร์ตสินค้า บ้านราคา 3-5 ล้านบาท 40-45% ที่เหลือ
เป็นบ้านระดับราคา 5 ล้านบาทขึ้นไป และทาให้ราคาบ้านเฉลี่ยของบริษัทลดลงมาอยู่ 3.08 ล้านบาท จากเดิม 3.6 ล้านบาท
ปี 2554 แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ วางนโยบายพัฒนาโครงการใหม่รวม 18 โครงการ อยู่ในเขต กทม.และปริมณฑล 16
โครงการ และต่างจังหวัด 2 โครงการ มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 41,820 ล้านบาท
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โดยเป้าหมายการขายในปี 2554 ตั้งเป้ายอดขาย (Booking) 25,000 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยต่อยูนิต 4.75 ล้านบาท
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 25% จากยอดขาย (Booking) ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้สัดส่วนของประเภทที่อยู่อาศัยของปี 2554 มีสัดส่วนตามมูลค่า
ดังนี้ คือ บ้านเดี่ยว 67%, ทาวน์เฮาส์ 7% และคอนโดมิเนียม 26%
หากแบ่งตามระดับราคาจะมาจากที่อยู่อาศัยต่ากว่า 3 ล้านบาท 15% ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงขึ้นจากปีก่อนที่มีสัดส่วนเพียง
10% เท่านั้น ส่วนระดับราคา 3-5 ล้านบาท 30% ระดับราคา 5-10 ล้านบาทอยู่ที่ 40% และราคามากกว่า 10 ล้านบาทอีก 15%
นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเปิดตัวทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ระดับราคา 1.5 ล้านบาท อีก 1 แบรนด์ ภายใต้ชื่อ “ INDY ” เป็นคา
แสลงมาจากคาว่า INDIE เพื่อเจาะตลาดระดับกลาง ขณะนี้มีที่ดินรองรับแล้วหลายแปลง อาทิ ประชาอุทิศ และบางนา เป็นต้น
ส่วนการปรับราคาบ้านคงจะทยอยปรับขึ้น 4-5% ขณะที่ต้นทุนค่าก่อสร้างในตลาดปรับขึ้น 5-7% ซึ่งในส่วนของ
บริษัทได้เจรจากับผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ และซื้อวัสุดก่อสร้างล่วงหน้า รวมทั้งมีการกาหนดหรือล็อคราคาไว้ แล้ว โดยบางส่วน
ซื้อสต๊อคมาตั้งแต่ปลายปี 2553 อาทิ เหล็ก ทาให้ต้นทุนปรับขึ้นน้อยกว่าตลาด
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3.

แสนสิริ

ปี 2552
แสนสิริดาเนินการปรับนโยบายและปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทในเครือใหม่ โดยจัดให้แต่ละบริษัทรับผิดชอบในส่วน
ที่ถนัด เพื่อเพิ่มความคล่องตัว อีกทั้งยังทาให้แผนการดาเนินงานของกลุ่มแสนสิริมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยแสนสิริ จะ
รับผิดชอบโครงการแนวราบ และแนวสูง เน้นกลุ่มเป้าหมายระดับกลาง-บน
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ เน้นพัฒนาโครงการแนวราบ ทั้งทาวเฮาส์และคอนโดมิเนียม จับกลุ่มลูกค้าระดับกลา ง
และดาเนินธุรกิจเซอร์วิสแมเนจเมนต์ทั้งธุรกิจตัวแทนการซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการจัดการอสังหาริมทรัพย์ และ
ธุรกิจให้คาปรึกษาการวางแผนงานอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่บริษัท พร้อมพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (เดิม) จะเหลือเพียงแค่การ
ดูแลโครงการบ้านแฝดและบ้านเดี่ยวระดับล่างที่อยู่ระหว่างดาเนินการเท่านั้น ประกอบด้วย กรีนโนวา รามอินทรา จานวนกว่า
100 ยูนิต ราคา 2.2-2.3 ล้านบาท และบ้านพร้อมพัฒน์ พระราม 9 เหลือ จานวน 70 ยูนิต ราคา 3.2 ล้านบาท
ส่วนโครงการใหม่จะหยุดลงทุน เพราะหลังจากที่สารวจตลาดพบว่าบ้านแฝดที่บ ริษัท พร้อมพัฒนฯ พัฒนานั้น เริ่ม
ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการจากลูกค้า เพราะด้วยราคาบ้าน พื้นที่ใช้สอย ซึ่งมีขนาดเกือบเท่ากับบ้านเดี่ยว ผู้บริโภคจึง
หันมาซื้อบ้านเดี่ยวแทน อีกอย่างชื่อพร้อมพัฒน์ค่อนข้างโบราณ แสนสิริจึงมีแนวคิดที่จะตั้งบริษัท พิวรรธนา จากัด ขึ้นมาแทน
โดยเน้นพัฒนาบ้านเดี่ยวราคา 3-5 ล้านบาทและจะเข้ามาดูแลโครงการแทนบริษัท พร้อมพัฒน์ฯ ในอนาคต
ซึ่งในอนาคตพลัสอาจจะหยุดการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแล้วหันมาจับธุรกิจหลัก 3 ตัวนี้ เพื่อให้การดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวแสนสิริเลือกที่จะนาระบบการก่อสร้างสาเร็จรูปหรือพรีแฟบหรือระบบหล่อใกล้ไซต์งานมาใช้อีก
ทางหนึ่งด้วยเข้ามาใช้เพื่อควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด และช่วยร่นระยะเวลาในการก่อสร้าง
โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะทาให้การก่อสร้างบ้านทาได้รวดเร็วขึน้ เฉลี่ยต่อหลังใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 เดือน
เท่านั้น พรีแฟบจะนาไปใช้ในการก่อสร้างบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ระดับราคา 3-5 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์ใหม่ "ฮาบิเทีย" ที่
พัฒนาโดยบริษัทลูก บริษัท พิวรรธนา จากัดก่อน จากนั้นจะขยาย ไปสู่โครงการในเซ็กเมนต์อื่นๆ อย่าง แบรนสราญสิริ เป็นต้น
แต่น่าจะเป็นอีก 2-3 ปีข้างหน้า
สาหรับการเปิดตัวโครงการใหม่กาหนดไว้ทั้งหมด 19 โครงการ จากเดิมที่กาหนดไว้ 16 โครงการ ซึ่งบางส่วนซื้อ
ที่ดินรองรับไว้แล้ว ขณะที่สัดส่วนการลงทุนขอยังคงสัดส่วนไว้ที่บ้านเดี่ยวอยู่ที่ 40% คอนโดฯ 40% และทาวน์เฮาส์ 20% จาก
ครึ่งปีแรกเปิดโครงการใหม่ไปแล้ว 11 โครงการ อาทิ ควอทโท บาย แสนสิริ, บลอกส์ 77 และเดอะ เวอร์ติคัล อารีย์ ฯลฯ ที่
สาคัญคือการเดินหน้าทาตลาดบ้านในทุกเซ็กเมนต์ จากที่เคยจากัดวงอยู่ในตลาดระดับกลางบน จนถึงระดับบนเป็นหลัก
สาหรับแผนการดาเนินงานในช่วงต้นปี 2552 มีแผนพัฒนาบ้านเดี่ยว 4 โครงการ โครงการแรกคือ ฮาบิเทีย ราช
พฤกษ์ บนถนนสะพานนนทบุรี -บางบัวทอง (345) บนพื้นที่ 77 ไร่ จานวน 364 ยูนิต ราคาเริ่มต้น 3.15 ล้านบาท มูลค่า
โครงการ 1,200 ล้านบาท ส่วนอีก 3 โครงการ บ้านเดี่ยว 1 โครงการ และทาวน์เฮ้าส์อีก จะเปิดโครงการในไตรมาส 2 ซึ่ง
โครงการทาวน์เฮาส์ อาจจะใช้แบรนด์ใหม่เพื่อแยกความชัดเจน
อย่างไรก็ดีในช่วงครึ่งปีหลัง แสนสิริได้ปรับแผนการดาเนินงานลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ๆ ครบวงจร ทั้ง
บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดฯ ระดับพรีเมี่ยมอีกประมาณ 8 โครงการ แบ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม ระดับพรีเมี่ยม ในทาเล
ย่านธุรกิจกลางใจเมือง (CBD) 2 โครงการ มูลค่าการขายรวมประมาณ 3,000 ล้านบาท และยังมีแผนการพัฒนาโครงการบ้าน
เดี่ยวสาหรับลูกค้าระดับกลาง 3 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 2,900 ล้านบาท
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อาทิ การเปิดตัวโครงการใหม่ภายใต้แบรนด์ ฮาบิเทีย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ ฮาบิ เทีย วงแหวน-รามอินทรา
และ โครงการ ฮาบิเทีย ปัญญาอินทรา ทั้ง 2 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เป็น
คนรุ่นใหม่ มีไลฟ์สไตล์ทันสมัย แต่ต้องการที่อยู่อาศัยที่เงียบสงบ บนทาเลรอบเมืองแต่ไม่ไกลจากตัวเมือง
โดยโครงการฮาบิเทีย ปัญญาอินทรา อยู่ในทาเลถนนเลียบคลองสามวา เป็นบ้านเดี่ยวภายใต้แนวคิดใหม่ ที่ชูจุดขาย
เรื่องการให้พื้นที่รอบบ้านที่กว้างขวาง ทุกแปลงเริ่มต้น 100 ตารางวา จานวน 112 ยูนิต มูลค่าโครงการ 509 ล้านบาท ราคา
เริ่มต้น 4.09 ล้านบาท ส่วนฮาบิเทีย วงแหวน-รามอินทรา ตั้งอยู่ถนนเลียบคลองสอง เป็นโครงการแรกของฮาบิเทีย ที่พัฒนาขึ้น
ในรูปแบบของทาวน์เฮ้าส์
โดยรูปแบบของบ้านทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น จะพัฒนาดีไซน์ให้ทันสมัย สไตล์ซิมพลีย์ โมเดิร์น ด้วยตัวบ้านที่มีสีสันและ
ลูกเล่นที่สวยงาม แต่แฝงด้วยความเรียบ เท่ห์ จานวน 245 ยูนิต ขนาดหน้ากว้าง 6 เมตร พื้นที่ใช้สอย 112 ตารางเมตร มูลค่า
โครงการประมาณ 495 ล้านบาท เจาะกลุ่มกลุ่มลูกค้าระดับกลาง-ล่างเป็นโครงการแรก ด้วยราคาเริ่มต้น 1.79 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังจะมีโครงการทาวน์เฮาส์ประมาณ 3 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 1,700 ล้านบาท รวมมูลค่าโครงการที่
จะพัฒนาใหม่ทั้งสิ้น ประมาณ 7,600 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าทุกเซ็กเมนต์ และจะให้ความสาคัญกับ
การขยายธุรกิจให้มีความครอบคลุมทุกความต้องการ
ส่วนช่วงไตรมาสที่ 3 ทาการเปิดตัวโครงการทาวน์เฮาส์แนวคิดใหม่สาหรับการใช้ชีวิตใจกลางเมืองภายใต้แบรนด์
'ทาวน์พลัส เอ็กซ์' 2 โครงการใหม่ใจกลางเมือง มูลค่าโครงการรวมประมาณ 1,200 ล้านบาท ได้แก่ 'ทาวน์พลัส เอ็กซ์
ลาดพร้าว' ราคา 3.89 ล้านบาทขึ้นไป และ'ทาวน์พลัส เอ็กซ์ ประชาชื่น' ในราคา 3.39 ล้านบาทขึ้นไป ในรูปแบบของทาวน์เฮาส์
3 ชั้น หน้ากว้าง 5 – 5.5 เมตร พื้นที่ใช้สอย157 – 195 ตร.ม.โครงการตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 8 ไร่ จานวนทั้งสิ้น 70 ยูนิต และ
โครงการทาวน์พลัส เอ็กซ์ ประชาชื่น โครงการทั้งสองนี้เน้นเจาะตลาดคนรุ่นใหม่ อายุในช่วงระหว่าง 25-35 ปีขึ้นไป เน้นการ
ออกแบบและจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เดือนตุลาคม เปิดตัวโครงการ บุราสิริ อ่อนนุช-บางนา ตั้งอยู่ติดริมถนนวงแหวนรอบนอก บนพื้นที่กว่า 60 ไร่ มูลค่า
โครงการ 1,300 ล้านบาท เป็นบ้านเดี่ยวอารมณ์รีสอร์ท สไตล์ โมเดิร์น รีสอร์ท มีจานวน 229 ยูนิต มีแบบบ้านให้เลือก 5 แบบ
ขนาดตั้งแต่ 50-120 ตารางวาภายใต้การออกแบบแนวคิดใหม่ Roof Garden ที่สามารถชมทัศนียภาพของธรรมชาติแบบรอบตัว
ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 4.19-12 ล้านบาท
นอกจากนี้ได้เปิดอีก 1 โครงการ ได้แก่ โครงการสราญสิริ ท่าข้าม ย่านพระราม 2 เป็นบ้านเดี่ยวจานวน 271 ยูนิต
มูลค่าโครงการ 1,100 ล้านบาท โดยจะเปิดขายอย่างเป็นทางการประมาณเดือนธันวาคม
สาหรับปัจจัยที่ทาให้แสนสิริต้องเพิ่มอัตราเร่งด้านการลงทุน มาจากความมั่นใจในสถานการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มส่ง
สัญญานการฟื้นตัวอย่างชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ทิศทางของภาคธุรกิจในประเทศ อาทิ ภาคการส่งออก ภาคอุตสาหกรรม ก็
เริ่มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นลาดับ ด้านแผนการตลาด ตั้งแต่ในช่วงไตรมาสที่ 2 ได้เน้นใช้กลยุทธ์การทาการตลาดแบบ
below the line โดยให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ
โดยคัดเลือกกลุ่มธุรกิจที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าแต่ละโครงการ อาทิ การจับมือกับ Jim Thompson ซึ่งเป็นแบรนด์สินค้า
ด้านการตกแต่งชั้นนาของไทย ร่วมตกแต่ง ห้องตัวอย่างของคอนโดมิเนียม โครงการ Quattro เพื่อเป็นแรงบันดาลใจด้านการ
ตกแต่งพร้อมจัดกิจกรรมให้ค วามรู้เกี่ยวกับการตกแต่งห้ องให้แก่ลูกค้ าของแสนสิ ริ รวมทั้งได้ร่วมกับแชมเปญแบรนด์ดัง
MOE’T&CHANDON จัดกิจกรรมให้กลุ่มลูกค้าในช่วงที่ผ่านมา
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ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวช่วยสื่อสารข้อมูลและกระตุ้นการรับรู้ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้สามารถสร้าง
ยอดขายจากการทาการตลาดในรูปแบบดังกล่าวได้มาก และจะยังคงเป็นกลยุทธ์การตลาดที่แสนสิริจะนามาใช้อย่างต่อเนื่ อง
ตลอดทั้งปีนี้
นอกจากนี้แสนสิริ ยังได้ขยายฐานธุรกิจสู่การพัฒนาโรงเรียนในย่านรามอินทรา ซึ่งเป็นทาเลที่แสนสิริลงทุนในหลาย
โครงการ จึงต้องการเพิ่มศักยภาพทาเลในพื้นที่นี้ให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการจัดตั้ง โรงเรียนสาธิตพัฒนา เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิต
ของผู้อยู่อาศัยให้ครบวงจรมากที่สุด อีกทั้งเป็นการกระจายการลงทุน ที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาว และยังเป็นการเพิ่มมูลค่า
ของผลตอบแทนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อโรงเรียนมีชื่อเสียง
ทั้งนี้ได้ทาการก่อตั้งโรงเรียนสาธิต พัฒนา ภายใต้แนวคิดของมูลนิธิวัตกรรมการศึกษา ที่ต้องการเพิ่มคุณภาพแล ะ
มาตรฐานความสามารถของเด็ กไทย ให้ ทั ดเทีย มอารยประเทศ โดยได้รั บความร่ว มมือ จากคณะครุศ าสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุนทางวิชาการ โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนมาตรฐานเดียวกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนนี้ คือ ต้องการให้โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับในหลักสากล ซึ่ง
คาดหวังว่าในระยะยาว จะทาให้พื้นที่ในย่านนี้มีมูลค่าสูงมากขึ้น
นอกจากนี้แสนสิริได้เตรียมที่จะขยายการลงทุนในต่างประเทศ โดยวางแผนและศึกษาตลาดอสังหาริมทรัพย์ของ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอังกฤษมาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี แต่ที่ตัดสินที่เข้าไปลงทุนในเวลานี้เพราะมีปัจจัยที่เอื้อต่อการ
ลงทุน ประการแรก ณ เวลานี้ตลาดอสังหาฯ ในอังกฤษอยู่ในช่วงซบเซา จึงเป็นโอกาสต่อผู้ประกอบการที่มีกาลังทุนและความ
เข้าใจในตลาด ที่จะเข้าไปทาธุรกรรมซื้อ-ขายที่อยู่อาศัย
โดยเฉพาะใจกลางกรุงลอนดอนที่ความต้องการที่อยู่อาศัยชั้นดีของผู้บริโภคยังมีมาก ในขณะที่โครงการที่เกิดใหม่ก็มี
น้อยด้วยข้อจากัดทางกฏหมายของประเทศอังกฤษ ทาให้เรามองเห็นช่องว่างของตลาดตรงนี้ในการเข้าไปซื้อโครงการและ
ปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัยและทาให้คุณภาพดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมอื่นๆ ที่เอื้อต่อการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวในอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลปอนด์
ของสหราชอาณาจักรที่มีมูลค่าลดลงกว่าเมื่อก่อน รวมถึงแนวโน้มของชาวต่างชาติที่เข้าไปซื้อที่อยู่อาศัยในกรุงลอนดอนเก็บ
เอาไว้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสาหรับบุตรหลานที่เดินทางไปศึกษายังประเทศอังกฤษ และความต้องการมีบ้านพักอาศัยหลังที่สองใน
เมืองที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมความสะดวกสบาย ประกอบกับแสนสิริเองก็มีความคุ้นเคยกับการพัฒนาโครงการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการกลุ่มเป้าหมายระดับ A+
สาหรับโครงการแรกที่แสนสิรไิ ปลงทุน
เป็นการซื้อโครงการอาคารที่อยู่อาศัยและนามาพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้กับ
โครงการด้วยการปรับปรุงใหม่ โดยตัวโครงการมีมูลค่าประมาณ 600 ล้านบาท เป็นอาคารชุดที่ตั้งอยู่บนถนน Elvaston ย่าน
High Street Kensington กลางกรุงลอนดอน ซึ่งเป็นย่านที่อยู่ใน Conservation Area และเป็นย่านที่ที่มีราคาแพงที่สุดใน
ลอนดอน โดยโครงการนี้เป็นอาคารชุด 6 ยูนิต ขนาดเริ่มต้นตั้งแต่ 1 -3 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ประมาณ 60 – 160 ตร.ม.
ราคาเริ่มต้นประมาณ 60-160 ล้านบาท (1.16-2.85 ล้านปอนด์) พร้อมเปิดขายในช่วงเดือนเมษายน 2553 โดยจะเปิดขายที่
ประเทศไทยเท่านั้น
ขณะเดียวกันได้จัดตั้งบริษัทย่อย ในประเทศสิงคโปร์ "SANSIRI GLOBAL INVESTMENT PTE.,LTD." ทุนจด
ทะเบียน 50,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็นเงินไทยราว 1.1 ล้านบาทเศษ (อัตราแลกเปลี่ยน 23.64 บาท/ดอลลาร์สิงคโปร์)
โดย "แสนสิร"ิ ถือหุ้น 100% วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นฐานในการลงทุนในต่างประเทศ
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ปี 2553
แสนสิริกาหนดให้ปี 2553 เป็นปีแห่งการลงทุน ดังนั้นอัตราการขยายตัวจึงจะมีเพียง 10-15% แต่ในปี 2554 จะมี
อัตราการเติบโตเพิ่มเป็น 27% และ 29% ในปีถัดไป เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ หากเป็นคอนโดมิเนียมจะสามารถรับรู้รายได้
หลังจากเปิดขายในอีก 2-3 ปีข้างหน้า และภายใน 5 ปีหรือในปี 2557 จะมีรายได้ประมาณ 48,000 ล้านบาท
ดังนั้นจึงได้กาหนดแผนเปิดตัวโครงการใหม่ 26 โครงการ โดยใช้งบซื้อที่ดินประมาณ 34 แปลง มูลค่าประมาณ
8,500 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว 10 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 13,100 ล้านบาท โครงการคอนโดมิเนียม
ประมาณ 12 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 21,500 ล้านบาท และโครงการทาวน์เฮ้าส์ประมาณ 4 โครงการ มูลค่า 3,900
ล้านบาท มูลค่ารวม 38,500 ล้านบาท
โดยไตรมาสแรกได้เปิดตัวคอนโดฯ ระดับพรีเมี่ยม 1 โครงการ มูลค่า 2,000 ล้านบาท และคอนโดมิเนียมบีโอไอราคาไม่เกิน 1
ล้านบาท จานวน 3-4 โครงการ รวมถึงทาวน์เฮาส์ราคาไม่เกิน 1.2 ล้านบาท ในย่านรัตนาธิเบศร์ จากนั้นจะทยอยเปิดตัว
โครงการอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี
โครงการคอนโดมิเนียมจะเน้นทุกระดับราคา โดยเฉพาะระดับราคา 80,000-1,000,000 บาท/ตร.ม. มีถึง 5 โครงการ
ส่วนอีก 5 โครงการที่เหลือจะแยกระดับราคาออกเป็นราคาเกินกว่า 1,000,000 บาท/ตร.ม. 1 โครงการ , ราคาต่ากว่า 80,000
บาทต่อตร.ม. จานวน 3 โครงการ และอีก 1 โครงการราคาจะไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อยูนิต โดยทั้ง 12 โครงการดังกล่าวจะมีราคา
เฉลี่ยที่ 4 ล้านบาท/ยูนิต
แสนสิริได้เปิดแบรนด์ใหม่สาหรับ โครงการคอนโดมิเนียม อาทิ แบรนด์ D condo และทาวน์เฮาส์ในชื่อ V Village
ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อยูนิต เนื่องจากภาพรวมกาลังซื้อของผู้บริโภคลดลง , ส่วนคอนโดระดับพรีเมี่ยมมีหลายแบรนด์ เช่น
Via49 , WYNE Sukhumvit , KEYNE by Sansiriเนื่องจากแต่ละโครงการมีบุคคลิกที่แตกต่างกันออกไปตามกลุ่มลูกค้า และแบ
รนด์ TEAL สาหรับระดับราคา 80,000-1,000,000 บาท/ตร.ม.
ขณะที่กลยุทธ์ทางการตลาดจะเน้นความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคเป็ นหลัก ภายใต้แนวคิด
innovative living
ด้านการพัฒนาโครงการแสนสิริยังคงเน้นการลงทุนโครงการและให้บริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง ขณะที่บริษัทลูกจะ
ให้บริการลูกค้าครบวงจร ทั้งการให้บริการจ่ายค่าสาธารณูปโภคให้ลูกบ้าน รวมถึงบริการจัดจาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
ตกแต่งบ้านให้ลูกบ้าน เพื่อให้ลูกบ้านได้ซื้อสินค้าราคาถูก และเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกบ้าน
รวมถึงศึกษาการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น แต่จะเน้นลงทุนในประเทศที่มีความมั่นคง มีความเสี่ยงน้อย โดยอยู่
ระหว่างศึกษาการลงทุนในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เวียดนาม เวีย ดนาม มาเลเซีย สิงค์โปร์ ฮ่องกง และจีน แต่ทั้งนี้
อาจจะต้องร่วมทุนกับพันธมิตรท้องถิ่น เพื่อลดความเสี่ยง เพราะไม่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และข้อกฎหมาย
ในแต่ละประเทศ
ที่สาคัญคือในปี 2553 ผู้บริหารได้บรรลุข้อตกลงในการเจรจากับกองทุนต่างชาติ เพื่อขอซื้อหุ้นของบริษัทแสนสิริ
จานวน 178 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 5 บาทสาเร็จ และอยู่ระหว่างการเจรจาซื้อกับกองทุนต่างชาติเพิ่มอีกจานวน 135 ล้านหุ้น
โดยคาดว่าจะใช้เงินส่วนตัวและกูยืมจากสถาบันการเงินในการซื้อหุ้นทั้ง 2 ส่วนดังกล่าวจานวน 1,500-1,600 ล้านบาท เพื่อให้
นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของแสนสิริ
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สาหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท แสนสิริ ในปัจจุบันนั้น มีบริษัท TRENDY PLAN INVESTMENTS LIMITED
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นอยู่จานวน 198,274,400 หรือ 13.45% , บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากั ด ถือหุ้นเป็นอันดับ 2
จานวน 156,749,221หรือ 10.64% , UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED ถืออยู่ 129,083,333 หรือ8.76 % , CHASE
NOMINEES LIMITED ถือหุ้นจานวน 42109,035,200หรือ 7.40%, บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด ถืออยู่จานวน95,398,600
หรือ 6.47%
เดือนกันยายน พ.ศ.2553 แสนสิริได้เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมแบรนด์ใหม่ “TEAL (ทีล)” ภายใต้แนวคิด การ
สร้างสมดุลการใช้ชีวิตแบบคนเมืองเข้ากับธรรมชาติ (Live in Balance) โดยให้ความสาคัญกับพื้นที่สีเขียว ความร่มรื่นภายใต้
ต้นไม้ขนาดใหญ่ภายในพื้นที่โครงการ ทั้งๆ ที่อยู่ในทาเลที่เป็นใจกลางเมือง นับเป็นจุดขายใหม่
TEAL (ทีล) เป็นโครงการคอนโดมิเนียมในคอลเลคชั่น Live with Attitude ที่สะท้อนให้เห็นถึงเสน่ห์แห่งการใช้ชีวิต
ด้วยมุมมองที่แตกต่างและการรู้จัก Balance หรือสร้างสมดุลชีวิตให้ความหลากหลายนั้นลงตัว เปรียบได้กับการรู้จักบรรจงแต่ง
แต้มสีสันให้ชีวิต
โดยคาว่า “TEAL” คือ ชื่อเฉดสีเขียวที่สื่อถึงการการใช้ชีวิตแบบสมดุลย์ หรือ Live in Balance สะท้อนให้เห็นถึง ความสมดุล
ของชีวิตการอยู่อาศัยซึ่งเมื่อทาได้อย่างพอดีก็จะทาให้ใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างลงตัว
ปี 2554
แสนสิริได้รีแบรนด์ดิ้งโลโก้ใหม่ ด้วยการเพิ่มเส้นแถบเป็นชั้นเรียงขึ้นไป ซึ่งสื่อความหมายถึง การก้าวไปข้างหน้าที่
เติบโตขึ้ น อย่ างต่อ เนื่อ ง จากเดิมที่เป็น แต่ชื่อ บริษัทฯเป็น ภาษาอังกฤษและภาษาไทย สี น้าเงิน เข้ ม เพีย งอย่ างเดีย ว การ
เปลี่ยนโลโก้ครั้งนี้ เพื่อที่จะสื่อตรงถึงกลุ่มเป้าหมายว่า แสนสิริมีความแตกต่างจากคู่แข่งโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาสินค้า
ที่เหนือกว่าผู้ประกอบการทั่วๆไป ซึ่งเส้นแถบจะบ่งบอกว่าสินค้าของแสนสิริจะถูกพัฒนาขึ้นจากในอดีต โดยจะนาเรื่องของ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาสินค้าทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม ขณะเดียวกันยังนาระบบ IT
เข้ามาเป็นเครื่องมือในการทาตลาดด้วยเพราะกลุ่มเป้าหมายของแสนสิริส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบ
เทคโนโลยี
สาหรับสาเหตุที่ปรับเปลี่ยนโลโก้ดังกล่าวเนื่องจากเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจอสังหาฯมีการแข่งขันด้านกลยุทธ์ทาง
การตลาดสู งมาก โดยเฉพาะเรื่องการสื่ อสารด้านการโฆษณาประชาสั มพัน ธ์ จากที่ก่อ นหน้านี้แสนสิ ริจะเน้น ในเรื่องความ
สวยงาม และปรับภาพลักษณ์ให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงของสนสิริ แต่ต่อมาบริษัทอสังหาฯ
หลายรายก็หันมาเน้นการทาตลาดเช่นเดียวกับแสนสิริมากขึ้น จึงต้องการฉีกหนีคู่แข่งออกไป
ด้านโครงการใหม่แสนสิริมีแผนพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม 11 โครงการ เท่ากับปี 2553 มูลค่ารวม 18,00019,000 ล้านบาท แบ่งเป็น ราคาตั้งแต่ 80,000 บาทต่อตารางเมตรขึ้นไป 7 โครงการ และราคาต่ากว่า 80,000 บาทลงมา 4
โครงการ ส่วนทาเลที่สนใจลงทุนคือ สาทร, สุขุมวิท, พหลโยธิน, สาทร-ตากสิน และแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ปัจจุบันมีที่ดินรอ
การพัฒนาแล้ว 4-5 แปลง
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ภาคผนวก ค
โครงคาถามสาหรับสัมภาษณ์เชิงลึก

1.
2.
3.
4.
5.

วิสัยทัศน์(Vision) ในอนาคตของบริษทั เป็นอย่างไร
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทคือใคร
บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรในการทาการตลาด
บริษัทมีนโยบายทางการตลาดอย่างไร
บริษัทมีการกาหนดกลยุทธ์ด้านส่วนผสมทางการตลาดอย่างไรบ้าง ในด้าน
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3.สถานที่
4.การส่งเสริมการตลาด
6. คู่แข่งขันหลักขององค์กรคือใคร
7. ท่านคิดว่าบริษัทท่านมีความจุดเด่นตรงไหน ที่แตกต่างจากคู่แข่งที่ทาให้บริษัทของท่านได้เปรียบคู่แข่ง
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ภาคผนวก ง
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก

ผู้สัมภาษณ์

: วิสัยทัศน์ (Vision) ในอนาคตของบริษัทเป็นอย่างไร

ผู้ให้สัมภาษณ์
: บริษัทตั้งวิสัยทัศน์ว่าจะยกระดับและพัฒนาให้เป็นบริษัทชั้นนาในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบ
วงจร ทั้งเรื่อง ธุรกิจพัฒนาที่ดินเป็นบ้านจัดสรรหรืออาคารสูง , หน่วยงานที่ให้ปรึกษาเรื่องบ้านครบวงจร, ธุรกิจรับสร้างบ้าน,
ธุรกิจเกี่ยวกับบ้านมือ 2 หรือ Broker, ธุรกิจให้เช่าสานักงาน หรือ ออกแบบสร้างโรงงานที่ใช้ผลิตวัสดุก่อสร้างบ้าน เช่นผนัง
สาเร็จรูป เป็นต้น ภายใต้คอนเซปป์ Create Design, Inspired by love “คิดด้วยรัก ดีไซน์เพื่ออนาคต“
ผู้สัมภาษณ์

: กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทคือใคร

ผู้ให้สัมภาษณ์
: บ้านจัดสรรของเอสซี แอสเสท วาง Positioning ของแบรนด์บางกอก บูเลอวาร์ด ไว้เป็น 3 Segment
หลัก โดยใช้เกณฑ์เรื่องระดับของราคาเป็นตัวแบ่ง ประกอบด้วยแบรนด์ ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด ระดับราคาเริ่มที่ 6-8 ล้าน
แบรนด์บางกอก บูเลอวาร์ด ระดับราคาเริ่ม 8-15 ล้าน และ แบรนด์แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ระดับราคาเริ่ม 15-40 ล้าน ซึ่ง
ถ้าเทียบกับตลาดบ้านจัดสรรแล้ว บ้านบางกอก บูเลอวาร์ด ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ Premium เพราะว่าลูกค้ารับรู้ว่าราคาสูง ดังนั้น
เมื่อราคาสูง ลูกค้าที่ซื้อบ้านของเอสซี ต้องมีรายได้ตอ่ เดือนค่อนข้างสูง และมีรสนิยมในการใช้ชวี ิต เนือ่ งจาก สไตล์บ้านของ
บางกอก บูเลอวาร์ด เป็นสไตล์ โมเดิร์น รีสอร์ท 80 % ดังนั้นหน้าตาของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มที่มีรายได้ต่อครอบครอบ
ไม่ต่ากว่า 100,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ ผู้บริหารระดับสูง ที่มีรสนิยมและไลฟ์ สไตล์ที่ทนั สมัย
ผู้สัมภาษณ์

: บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรในการทาการตลาด

ผู้ให้สัมภาษณ์
: การวางกลยุทธ์ทางการตลาดของเอส ซี จะมีลักษณะที่ยืดหยุ่น เพือ่ ที่จะปรับและรองรับสถานการณ์
ตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาทิเช่น นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับบ้านหลังแรก เป็นต้น การเลือกซื้อที่ดินมาพัฒนา
ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สาคัญเช่นกัน ลูกค้าร้อยละ 80 % เลือกซื้อทีพ่ ักอาศัยโดยใช้ทาเลเป็นหลักในการตัดสินใจ ซึ่งในแต่ละ
ทาเลมีข้อแตกต่างกัน ทาเลตรงไหนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้อยู่อาศัยในระยะยาว อาทิเช่น ถ.ใหญ่ตัดผ่าน ใกล้ทางด่วน
ใกล้รถไฟฟ้า หรือใกล้ที่ทางานหรือบ้านเดิม ก็จะเป็นข้อได้เปรียบที่สาคัญเมื่อลูกค้าได้นาไปเทียบกับโครงการอื่น ประกอบการ
ตัดสินใจเลือกซือ้ โครงการนั้นๆ
ผู้สัมภาษณ์

: บริษัทมีนโยบายทางการตลาดอย่างไร

ผู้ให้สัมภาษณ์
: 5 Selling Point คือ 5 ความสมบูรณ์แบบภายใต้แบรนด์ เอสซี แอสเสท คือการสร้างมูลค่าให้สินค้า
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. Practical Design บริษัทใช้ทีมงานมืออาชีพในการออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้มีสัดส่วนชัดเจนเพื่อการพักอาศัยอย่าง
แท้จริง และสามารถปรับเปลี่ยนห้องในแต่ละห้องให้ตอบรับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า อาทิ ส่วนพักผ่อนชั้นบน สามารถปรับเปลี่ยน
เป็นห้องนอนที่ 4 หรือ ทาเป็นห้องพระ หรือส่วนพักผ่อนชั้นล่าง สามารถปรับเป็นห้องนอนผู้สูงอายุ หรือ ห้อง เอนเตอร์เทน
เมนต์ เป็นต้น
2. Lively Neighborhood ด้วยความบ้านเอสซี เป็นแบรนด์ที่ลูกค้ารับรู้ว่าเป็นสินค้าพรีเมี่ยม ซึ่งการรับรู้ดังกล่าว คือ
ส่วนที่ทาให้เกรดของเพือ่ นบ้านอยู่ในเกรดเดียวกัน การศึกษา ฐานะ รวมถึงพื้นฐานของทัศนคติที่มีมาตราฐานที่ใกล้เคียง
กัน ความเหลื่อมล้าภายในโครงการลดลงและถูกแทนที่ดว้ ยมิตรภาพทีอ่ บอุน่
3. Accessible Location เน้นเรื่องทาเลเดินทางในเข้า-ออกสะดวก ติดหรือใกล้ถ.ใหญ่ ให้ผู้พักอาศัยได้เดินทางได้ง่าย
และคล่องตัวมากที่สุด คืออีก 1 นโยบายที่สาคัญในการสร้างแบรนด์
4. Security Care ความปลอดภัยระดับ Triple Premium Security ได้แก่ป้อม รปภ. 2ชั้น เพื่อแยกส่วนของ Guess
Area และ Resident Area อย่างชัดเจน เพื่อความปลอดภัย ลูกบ้านเข้า-ออก โครงการโดยบัตร Access Card ส่วนแขกผู้มา
เยือนต้องทาการแลกบัตรเข้า-ออก ทุกครั้ง และชั้นที่ 3 ติดตั้งสัญญาณกันขโมยในทั้งหลัง และทุกหลังในโครงการ เพื่อความ
ปลอดภัยสูงสุด อุ่นใจด้วย CCTV กล้องวงจรปิดตามจุดสาคัญต่างๆ ทั้งโครงการ รวมถึงการตรวจตราอย่างเข้มงวดด้วย รปภ.
ตลอด 24 ชั่วโมง นี่คือมาตรฐานของโครงการบ้านเอสซี ที่ต้องมีทุกโครงการ
5. Intelligent Home เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เพื่อตอกย้าทันสมัยของตัวบ้าน คืออีกส่วนหนึ่งขององค์ประกอบ อาทิ
เช่น Foto Cell แผงโซลาร์เซลล์เก็บไฟฟ้าสารอง ไว้ใช้สอ่ งสว่างยามฉุกเฉิน Motion Censor ตัวเซนเซอร์ ที่สามารถเปิดปิด
อัตโนมัติ ยามไม่ได้ใช้งาน หรือ ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา Stay Cool ให้บ้านเย็นสบาย
ผู้สัมภาษณ์
: บริษัทมีการกาหนดกลยุทธ์ด้านส่วนผสมทางการตลาดอย่างไรบ้าง ในด้าน . ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่
การส่งเสริมการตลาด
ผู้ให้สัมภาษณ์
:
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ บ้านเอสซี เป็นบ้านสไตล์ โมเดิร์น รีสอร์ทเน้นเรื่องฟังก์ชั่นบ้านที่แตกต่าง อย่างลงตัว ใน
ระดับราคาเดียวกัน ลูกค้าจะได้บ้านเอสซีที่มีฟังก์ชั่นดีกว่า และเหนือกว่า ลูกค้าจะสามารถเทียบความคุ้มค่าได้อย่างชัดเจน
กลยุทธ์ด้านราคา เอสซี ขายความเป็น Premium Brand โดยระดับราคาบ้านที่ขายอยู่ประมาณ 6-40 ล้าน เน้นกลุ่ม
ลูกค้าที่มีรสนิยมและฉลาด ในการเลือกที่อยู่อาศัย
กลยุทธ์ด้านสถานที่ ทาเลบ้านเอสซี จะติดถ.ใหญ่ หรือจะเข้าซอยไม่เกิน 1 กิโลเมตรจากถนนใหญ่ หรือ มีชุมชน
รอบข้าง ไม่เปลี่ยว เพื่อความปลอดภัยในระหว่างเดินทางไป-กลับ
กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด เอสซีจะออกแคมเปญจน์กระตุน้ ยอดขายตลอดทั้งปี โดยแคมเปญจน์ต่างๆ จะ
มีการเปลี่ยนทุกๆ เดือน เพื่อกระตุน้ ความต้องการของลูกค้าเสมอ โดยใช้ปา้ ยโฆษณาตามท้องถิ่นเป็นหลักในการสื่อสารกับกลุ่ม
ลูกค้านั้นๆ
ผู้สัมภาษณ์
: คู่แข่งขันหลักขององค์กรคือใคร
ผู้ให้สัมภาษณ์
: เอสซี แอสเสท วันนี้ยังคงต้องทาการสร้างแบรนด์ตอ่ ไป เนื่องจาก ผู้ประกอบการรายใหญ่ อาทิเช่น
Land and House, Q House, AP,แสนสิร,ิ พฤกษา คือ 5 ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ครองส่วนแบ่งตลาด เนื่องจากทั้ง 5 แบรนด์
ได้รับการยอมรับจากลูกค้า ซึ่งแต่ละภาพลักษณ์ของแต่ละแบรนด์จะแตกต่างกันใน อาทิเช่น Land and House ลูกค้าจะมั่นใจใน
เรื่องของคุณภาพของงานก่อสร้าง แสนสิริ ลูกค้าจะรับรู้เรื่องของความทันสมัย ความเป็นวัยรุ่น หรือ พฤกษาก็ตามลูกค้าจะรับรู้
ว่าเป็นบ้านราคาถูก และคุณภาพงาน หรือสภาพโครงการค่อนข้างแย่
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วันนี้ทุกโครงการคือคู่แข่งหลักของเอสซี ทั้งมีแบรนด์ แบรนด์ท้องถิ่น กระทั่งแม้แต่โครงการของตัวเองก็ถือเป็นคู่แข่ง
ที่ต้องรักษามาตรฐานของโครงการและยกระดับความเป็น Premium Brand ให้ลูกค้ารับรู้ สัมผัส ตัวตนที่แท้จริงของเอสซี ว่าสิ่ง
ที่เอสซี คือสิ่งที่เหมาะสมและดีทสี ุด อาทิเรื่องการทา CRM หรือ แม้กระทั่งช่วงน้าท่วม ทุก 33 โครงการของเอสซี ไม่ได้รับ
ผลกระทบเลยทุกโครงการ ซึ่งถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกบ้าน ส่งผลให้ถึงการบอกต่อถึงคุณภาพการบริหารงานของ
บริษัท กระจายเป็นวงกว้าง อย่างไม่มีที่สิ้นสุดต่อไป
ผู้สัมภาษณ์

: ท่านคิดว่าบริษัทท่านมีความจุดเด่นตรงไหน ที่แตกต่างจากคู่แข่งที่ทาให้บริษัทของท่านได้เปรียบคู่แข่ง

ผู้ให้สัมภาษณ์
: นวัตกรรม เรื่องฟังก์ชั่นบ้าน และ ทาเล 2 สิ่งหลักคือจุดเด่นที่ลูกค้ารับรู้และสัมผัสถึงความคุ้มค่าและ
แตกต่างโดยสิ้นเชิง เมื่อเทียบกับสิ่งที่จ่ายไป รวมถึงกระทั่งการบริการต้อนรับของ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ถูกอบรมการให้ข้อมูล
แบบมืออาชีพ ตรงไป ตรงมา ใส่ใจทุกรายละเอียดในสิ่งที่ลูกค้าสงสัยการปิดการขาย ที่ทาให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด การบริการ
หลังการขายก็ถือเป็นจุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งที่ทาให้ลูกค้ายอมรับ ทั้งโครงการที่จัดตั้งเป็นนิติ หรือ ยังเปิดขายก็ตาม การเก็บงาน
ประจาปี งานรับประกันบ้าน เอสซี เป็นต้น บริษัทพยายามสร้างความเชื่อมัน่ ทุกจุดสัมผัสการรับรูข้ องลูกค้า ข้อมูลจากฝ่ายขายก็
ดี การบริการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในแบรนด์เอสซี อย่างสูงสุด
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ภาคผนวก จ
แบบสอบถาม
จุดประสงค์ : เพื่อการศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร และปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องที่มีผลในการ
เลือกซื้อบ้านจัดสรร ของผู้บริโภค
คาอธิบาย : แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 สอบถามข้อมูลส่วนตัว ส่วนที่ 2 สอบถามความคิดเห็น
ที่มีต่อความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านจัดสรร และส่วนที่ 3 สอบถามปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเลือกซื้อบ้าน
จัดสรร ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามนี้ตามความจริงทุกประการ
ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนตัว

1. เพศ
2. อายุ

( ) ชาย

( ) หญิง

( ) ต่ากว่า25ปี
( ) 35-40ปี

3. สถานะภาพ

( ) 25-29ปี
( ) 41-45ปี

( ) โสด
( ) อย่าร้าง/หม้าย หรือแยกกันอยู่

..............

4. ระดับการศึกษาสูงสุด
( ) ต่ากว่าปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท

( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาเอก

5. อาชีพ
(
(
(
(

)
)
)
)

ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ว่างงาน
อื่นๆ.......

( ) พนักงานบริษัทเอกชน
( ) ธุรกิจส่วนตัว
( ) นักศึกษา

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
( ) ต่ากว่า 15,000 บาท

( ) 15,000-20,000 บาท

( ) 20,001-30,000 บาท
( ) 40,001-45,000 บาท

( ) 30,001-40,000 บาท
( ) 45,000 บาทขึ้นไป

7. ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่กับใคร
( ) คนเดียว
( ) ญาติพี่น้อง

( ) สามี/ภรรยา
( ) เพื่อน

( ) บิดา/มารดา
( ) อื่นๆ..............................

( ) 30-34ปี
( ) 45ปีขึ้นไป
( ) สมรส
( ) อื่นๆ
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8. ลักษณะที่อยู่อาศันในปัจจุบัน
( ) บ้านเดี่ยว
( ) บ้านแฝด
( ) ทาวน์เฮ้าส์
( ) คอนโดมิเนียม ( ) อพาร์ทเม้นต์ ( ) อื่นๆ................................
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านจัดสรร

1.

ระดับราคาของบ้านจัดสรรที่ท่านต้องการซื้อ
( ) ต่ากว่า 5,000,000 บาท
( ) 5,000,001-6,000,000 บาท
( ) 6,000,001-7,000,000 บาท
( ) 7,000,001-8,000,000 บาท
( ) 8,000,001-9,000,000 บาท
( ) 9,000,001 บาทขึ้นไป

2.

จานวนชั้นที่ท่านต้องการ
( ) 1 ชั้น
( ) 2 ชั้น

( ) 3 ชั้น

( ) 4 ชั้น

( ) 5 ชั้น

3.

อัตราการผ่อนที่ท่านต้องการ(บาท/เดือน)
( ) ต่ากว่า 5,000 บาท
( ) 5,001-10.000 บาท
( ) 10,001-15.000 บาท
( ) 15,001-20.000 บาท
( ) 20,000 บาทขึ้นไป

4.

ปัจจัยอะไรที่ใช้พิจารณาในการเลือกซื้อ
( ) แยกครอบครัว
( ) บ้านหลังที่ 2 ( ) เพื่อความสะดวกสบาย
( ) เพื่อการลงทุน
( ) อื่นๆ............................

5.

ปัจจัยในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) ทาเลที่ตั้ง
( ) ราคา
( ) ที่จอดรถ
( ) พื้นที่ใช้สอย
( ) ใกล้ที่ทางาน ( ) สภาพแวดล้อม
( ) สาธารณูปโภค
( ) ชื่อเสียง
( ) อื่นๆ......................

6.

สิ่งอานวยความสะดวกที่ท่านต้องการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) ระบบรักษาความปลอดภัย
( ) ที่จอดรถ
( ) ที่ออกกาลังกาย
( ) สระว่ายน้า
( ) ร้านซักรีด ( ) ร้านเสริมสวย
( ) ร้านอินเตอร์เนต

( ) ร้านสะดวกซื้อ ( ) อื่นๆ..............
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ส่วนที่ 3 : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเลือกซื้อบ้านจัดสรร
ทาเครื่องในช่องว่างที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด 1=สาคัญน้อย 5=สาคัญมากที่สุด

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

สภาพแวดล้อมโดยรวม
บริการจากส่วนกลาง
ความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน
การคมนาคมสะดวก
ขนาดพื้นที่บ้าน
การตกแต่งภายใน
วัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้

ปัจจัยด้านราคา

ราคาบ้านจัดสรร
การจัดหาสินเชื่อจากธนาคาร
จานวนเงินจอง/ดาวน์
อัตราเงินกู้ของธนาคาร
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ปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

มีบา้ นตัวอย่างให้ชม
การให้ข้อมูลทาง Internet
การให้ข้อมูลทางโทรศัพท์

ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด

การมอบส่วนลดพิเศษ
บริการหลังการขาย
การให้คาแนะนาและการบริการ
การจัด บูธ ตามสถานที่ต่างๆ เช่นศูนย์การค้า

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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ภาคผนวก ฉ
ผลการวิจัยเชิงสารวจ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม (จานวน 8 ข้อ)
ตารางที่ 3.1 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
35
67
102

ชาย
หญิง
รวม

ตารางที่ 3.2 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอายุ

>25
25-29
30-34
35-40
41-45
45<
รวม

อายุ
จานวน
11
53
20
9
5
4
102

ร้อยละ
10.8
52.0
19.6
8.8
4.9
3.9
100.0

ตารางที่ 3.3 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามสถานะภาพ

โสด
สมรส
หย่าร้าง/หม้าย หรือแยกกันอยู่
รวม

สถานะภาพ
จานวน
69
29
4
102
จานวน

ร้อยละ
67.6
28.4
3.9
100.0
ร้อยละ
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ตารางที่ 3.4 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการศึกษา

ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

ระดับการศึกษา
จานวน
6
68
27
1
102

ร้อยละ
5.9
66.7
26.5
1.0
100.0

ตารางที่ 3.5 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอาชีพ

ข้าราชการ
พนักงานบริษัทเอกชน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
ว่างงาน
นักศึกษา
รวม

อาชีพ
จานวน
12
57
9
17
3
4
102
จานวน

ร้อยละ
11.8
55.9
8.8
16.7
2.9
3.9
100.0
ร้อยละ

ตารางที่ 3.6 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ต่ากว่า 15,000
15,000-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-45,000
45,000 ขึ้นไป

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
จานวน
21
21
36
12
6
6
จานวน

ร้อยละ
20.6
20.6
35.3
11.8
5.9
5.9
ร้อยละ
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ตารางที่ 3.7 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามการพักอาศัย

คนเดียว
สามี/ภรรยา
บิดา/มารดา
ญาติพี่น้อง
เพื่อน
รวม

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับใคร
จานวน
24
25
36
12
5
102
จานวน

ร้อยละ
23.5
24.5
35.3
11.8
4.9
100.0
ร้อยละ

ตารางที่ 3.8 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามลักษณะที่อยู่อาศัย

บ่านเดี่ยว
บ้านแฝด
ทาวน์เฮ้าส์
คอนโดมิเนียม
อพาร์ทเม้นต์
รวม

ลักษณะที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน
จานวน
31
4
28
9
30
102

ร้อยละ
30.4
3.9
27.5
8.8
29.4
100.0
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านจัดสรร (จานวน 7 ข้อ)
ตารางที่ 3.9 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับราคาบ้านจัดสรร

ต่ากว่า 5,000,000
5,000,001-6,000,000
6,000,001-7,000,000
7,000,001-8,000,000
8,000,001-9,000,000
9,000,000 ขึ้นไป
รวม

ระดับราคาบ้านจัดสรร
จานวน
11
22
27
20
15
7
102

ร้อยละ
10.8
21.6
26.5
19.6
14.7
6.9
100.0

ตารางที่ 3.10 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามจานวนชั้นที่ต้องการ

1ชั้น
2ชั้น
3ชั้น
4ชั้น
5ชั้น

จานวนชั้นที่ต้องการ
จานวน
1
51
30
13
7
จานวน

ร้อยละ
1.0
50.0
29.4
12.7
6.9
ร้อยละ

ตารางที่ 3.11 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอัตราการผ่อน

ต่ากว่า 5,000
5,001-10,000
10,001-15,000
15,001-20,000
20,000 บาทขึ้นไป
รวม

อัตราการผ่อน
จานวน
20
15
25
13
29
102

ร้อยละ
19.6
14.7
24.5
12.7
28.4
100.0
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ตารางที่ 3.12 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเหตุผลที่ใช้พิจารณา

แยกครอบครัว
บ้านหลังที่ 2
เพื่อความสะดวกสบาย
เพื่อการลงทุน
รวม

เหตุผลที่ใช้พิจารณา
จานวน
32
16
47
7
102
จานวน

ร้อยละ
31.4
15.7
46.1
6.9
100.0
ร้อยละ

ตารางที่ 3.13 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามปัจจัยในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร
ปัจจัยในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร
ปัจจัย
ด้านทาเลที่ตั้ง
ด้านราคา
ด้านที่จอดรถ
ด้านพื้นที่ใช้สอย
ด้านใกล้ที่ทางาน
ด้านสภาพแวดล้อม
ด้านสาธารณูปโภค
ด้านชื่อเสียงของบริษัท
ด้านอื่นๆ
รวม

จานวน
87

ร้อยละ
21.64

77

19.15

42

10.45

33

8.21

51

12.69

63

15.67

33

8.21

16

3.98

0

0

402

100

107

ตารางที่ 3.14 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามสิ่งอานวยความสะดวก
สิ่งอานวยความสะดวก
สิ่งอานวยความสะดวก
ระบบรักษาความปลอดภัย
ที่จอดรถ
ที่ออกกาลังกาย
สระว่ายน้า
ร้านซักรีด
ร้านเสริมสวย
ร้านอินเตอร์เนต
ร้านสะดวกซื้อ
อื่นๆ
รวม

จานวน

ร้อยละ

95

25

72

18.96

45

11.85

30

7.89

30

7.89

23

6.05

21

5.52

64

16.84

0

0

380
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ตารางที่ 3.15 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

สภาพแวดล้อมโดยรวม
บริการจากส่วนกลาง
ความปลอดภัยในหมู่บ้าน
การคมนาคมสะดวก
ขนาดพื้นที่บ้าน
การตกแต่งภายใน
วัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้

จานวน
102
102
102
102
102
102
102
จานวน

ค่าน้อยที่สุด

ค่ามากที่สุด
1
1
2
2
2
2
2

ค่าน้อยที่สุด

5
5
5
5
5
5
5
ค่ามากที่สุด

ค่าเฉลี่ย
4.16
3.78
4.25
4.24
3.94
3.81
3.99
ค่าเฉลี่ย
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ปัจจัยด้านราคา
ตารางที่ 3.16 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามปัจจัยด้านราคา

ราคาบ้านจักสรร
การจัดหาสินเชื่อจากธนาคาร
จานวนเงินจอง/ดาวน์
อัตราเงินกู้ของธนาคาร

จานวน
102
102
102
102
จานวน

ค่าน้อยที่สุด

ค่ามากที่สุด
1
1
1
1

ค่าน้อยที่สุด

5
5
5
5
ค่ามากที่สุด

ค่าเฉลี่ย
4.15
3.79
3.72
3.75
ค่าเฉลี่ย

ปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย
ตารางที่ 3.17 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย

มีบ้านตัวอย่างให้ชม
การให้ข้อมูลทาง internet
การให้ข้อมูลทางโทรศัพท์

จานวน
102
102
102
จานวน

ค่าน้อยที่สุด
2
1
1
ค่าน้อยที่สุด

ค่ามากที่สุด
5
5
5
ค่ามากที่สุด

ค่าเฉลี่ย
4.18
3.76
3.69
ค่าเฉลี่ย

ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด
ตารางที่ 3.18 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด

การมอบส่วนลดพิเศษ
บริการหลังการขาย
การให้คาแนะนาและบริการ
การจัดบูธ ตามสถานที่ต่างๆ เช่นศูนย์การค้า

จานวน
102
102
102
102

ค่าน้อยที่สุด

ค่ามากที่สุด
3
2
2
1

5
5
5
5

ค่าเฉลี่ย
4.30
4.27
4.11
3.83
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ภาคผนวก ช
แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาปฏิบัติงาน ปี 2555

1. มีการวิจัยและพัฒนาสินค้า (ตลอดทั้งปี)
2. มีการปรับราคาของโครงการขึ้นและลงเพ่อให้เกิดความสอดคล้องกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน ( ตลอดทั้งปี )
3. มีการจัดบูธตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ (ตลอดทั้งปี)
4. มีการจัดบูธตามงานแสดงสินค้าต่างๆ (ตลอดทั้งปี)
5. เดินตลาดเพื่อกระตุน้ ยอดขาย (ม.ค. - มี.ค. และ ต.ค. – ธ.ค.)
6. ลงโฆษณาผ่านทางสื่อโทรทัศน์ (ม.ค. - มี.ค. และ ต.ค. – ธ.ค.)
7. ลงโฆษณาผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ (ตลอดทั้งปี)
8. ลงโฆษณาผ่านทางสื่อSocial Media และ Internet (ตลอดทั้งปี)
9. ให้ของแถมต่างๆ รวมถึงการให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษในการผ่อน ตลอดทัง้ ปี)
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แผนปฏิบัติการรายปี (Yearly Action Plans / Action Programs) บริษัท เอสซีแอสแสท จากัด (มหาชน) กลุ่มผลิตภัณฑ์ บ้านจัดสรร ปี2555
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ประวัติผู้ศึกษา
นายสิทธิศักดิ์ อวยจินดา เกิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2528 สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมื่อปีการศึกษา 2550 และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เริ่มทางานที่ธนาคารกสิกรไทยในปี พ.ศ.
2551 ถึง พ.ศ. 2553 และได้ย้ายไปทางานที่ธนาคารธนชาตในปี พ.ศ.2553 ถึงจนปัจจุบัน
ปัจจุบันปี พ.ศ. 2555 ทางานในตาแหน่งเจ้าหน้าทีบริการธุรกิจสาขา ธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน) สาขา ลาดพร้าว ซอย101

