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การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง พฤติกรรมการซื้อ กลยุทธการตลาด และการจัดการเชิงกล
บริษัท เอสซีแอสแสท จํากัด
ยุทธ ของธุรกิจอสังหาริมทรัพยในเขต กทม. - กรณีศึกษา
(มหาชน)
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและวิเคราะหหาสาเหตุในเรื่องการรักษาผลประกอบการที่
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและเพื่อกําหนดกลยุทธการตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ โดยได
ออกแบบการวิจัยเปนแบบเชิงคุณภาพ มีการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณเชิงลึก
และศึกษาขอมูลทุติยภูมิ จากขอมูล และนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหโดย นอกจากนี้ยังใช
เครื่องมือในการวิเคราะห ไดแก SWOT Analysis, TOWS Matrix ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษา เปนการสัมภาษณSenior Marketting จํานวน 1 คน และใชแบบสอบถามกับลูกคาอีก
102 คน
จากการศึกษาพบวาปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับดานการรักษาผลประกอบการของบริษัท
เอสซีแอสแสท จํากัด (มหาชน) สามารถเลือกใชกลยุทธตางๆเพื่อเพิ่มความสามารถในดานการ
รักษาฐานผลประกอบการของบริษัท เอสซีแอสแสท จํากัด (มหาชน) ไดดังนี้ คือ 1. กลยุทธ
ระดับองคกร เนนกลยุทธการเจริญเติบโต คิดคนผลิตภัณฑละ รวมทั้งการเจาะกลุมลูกคา

วัตถุประสงคเพื่อศึกษายืนยันปญหา และศึกษาขอมูลปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของของ
บริษัท เอสซีแอสแสท จํากัด (มหาชน) และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อโครงการบานจัดสรรของ
บริษัท เอสซีแอสแสท จํากัด (มหาชน) และเพื่อกําหนดกลยุทธธุรกิจ และกลยุทธทางการตลาด
ของบริษัท เอสซีแอสแสท จํากัด (มหาชน)
บทนํา
บริษัท เอสซีแอสแสท จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นเมื่อเดือน สิงหามคม 2532 เดิมชื่อ
บริษัท เอฟ เอฟ พี จํากัด ซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ไอเอไอ พร็อพเพอรตี้ จํากัด เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงผูถือหุนเปนครอบครัวพันตํารวจโททักษิน ชินวัตรและคุณหญิงพจมาน ดามา
พงศ ไดเปลี่ยนเปนบริษัท เอสซีแอสแสท จํากัด (มหาชน) ตั้งแตป 2546 เปนตนมา บริษัทฯ
ดําเนิ นธุ รกิ จพั ฒนาอสั งหาริ มทรัพยอย างครบวงจร โดยเนนจุดเด นดานความเปนผูนําดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯเริ่มจากธุรกิจอาคารสํานักงานใหเชาโดยในป 2538 บริษัท
ฯไดลงทุนสรางอคารชินวัตรทาวเวอร 3 ที่มีลักษณะเปน Smart Building ซึ่งมีจุดเดนดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีประหยัดพลังงานไดเปดดําเนินการในป 2543 และเปน
อาคารไดรับรางวัลอาคารดีเดนทั้งจากในประเทศและตางประเทศ ตอมาในป 2545 บริษัทฯได
ปรับเปลี่ยนบทบาทและทิศทางการดําเนินธุรกิจ โดยขยายธุรกิจเขาสูการเปนผูพัฒนาที่อยูอาศัย
ทั้งนี้ยังคงรักษาภาพลักษณในการเปนผูนําเรื่องเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ป 2546 บริษัทฯไดเขาลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมแอสเสทเน็ตเวิรค (ANET)
ซึ่งเปนกองทุนรวมอสังหาริมทัพยและสิทธิเรียกรอง โดยมีสัดสวนการถือหนวยรอยละ 30 คิด
เปนมูลคา 360 ลานบาท ซึ่ง ANET ไดลงทุนในอสังหาริมทรัพยคืออาคารชินวัตร ทาวเวอร 1
และ 2 และในปเดียวกันบริษัทฯไดมีการปรับโครงสรางกลุมบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
บริษัทมีการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยอยางครบวงจร โดยบริษัทฯไดเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก
710 ลานบาท เปน 2,564 ลานบาท เพื่อเขาไปซื้อหุนของบริษัท ไอเอไอ แอสเสท จํากัด บริษัท
อัพคันทรี แลนด จํากัด และบริษัท วี.แลน พร็อพเพอรตี้ จํากัด จากครอบครัวชินวัตร

บริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดและเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 93.6 ลานหุน
หรือ 936 ลานบาท ทําใหบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นเทากับ 3,500 ลานบาท และไดเขาเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2546 โดยทํา
การขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 64.6 ลานหุนใหแกประชาชนทั่วไป ทําใหบริษัทฯมีทุนชําระ
แลวเทากับ 3,210 ลานบาทจนถึงปจจุบัน

องคประกอบธุรกิจขององคกร อสังหาริมทรัพยและกอสราง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย
พัฒนาอสังหาริมทรัพยอยางครบวงจรประกอบดวย
1. ธุรกิจเพื่อขาย เชน บานเดี่ยว ทาวนเฮาส และอาคารชุดพักอาศัย
2. ธุรกิจเพื่อใหเชา
3. ธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารงานดานการบริหาร เทคนิควิศวกรรม และระบบงานสนับสนุน
โดยบริษัท เอสซีแอสแสท จํากัด (มหาชน) ไดมีโครงการบานจัดสรรที่เปดดําเนินการในป 2553
ดังนี้
กลุมลูกคาหลัก และสวนแบงการตลาดขององคกร
บานจัดสรรของเอสซี แอสเสท วาง Positioning ไวเปน 3 Segment หลัก โดยใชเกณฑ
เรื่องระดับของราคาเปนตัวแบง ประกอบดวย
1. แบรนด ไลฟ บางกอก บูเลอวารด ระดับราคาเริ่มที่ 6-8 ลาน
2. แบรนดบางกอก บูเลอวารด ระดับราคาเริ่ม 8-15 ลาน
3. แบรนดแกรนด บางกอก บูเลอวารด ระดับราคาเริ่ม 15-40 ลาน

ซึ่งถาเทียบกับตลาดบานจัดสรรแลว บานบางกอก บูเลอวารด ถือวาเปนแบรนดที่
Premium เพราะวาลูกคารับรูวาราคาสูง ดังนั้น เมื่อราคาสูง ลูกคาทีซ่ ื้อบานของเอสซี ตองมี
รายไดตอเดือนคอนขางสูง และมีรสนิยมในการใชชวี ิต เนื่องจาก สไตลบานของ บางกอก บูเลอ
วารด เปนสไตล โมเดิรน รีสอรท 80 % ดังนั้นหนาตาของกลุมลูกคาเปาหมาย คือ กลุมที่มี
รายไดตอครอบครอบไมต่ํากวา 100,000 บาท ซึ่งสวนใหญแลวเปนเจาของธุรกิจ หรือ ผูบริหาร
ระดับสูง ที่มีรสนิยมและไลฟ สไตลทที่ ันสมัย

ปญหาและลักษณะปญหาที่สําคัญของบริษัท
ที่อยูอาศัย” เปนหนึ่งในปจจัยสี่ที่จําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษย นอกเหนือจาก
อาหารเครื่องนุงหม และยารักษาโรค มนุษยจะแสวงหาถิ่นฐานที่อยูอ าศัยที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย และเอื้ออํานวยประโยชนตอการดํารงชีวิตมากที่สุด ซึ่งที่อยูอาศัยของมนุษยจะมีความ
แตกตางกันไปตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม สภาพความเปนอยู
ตลอดทั้งอิทธิพลของความเจริญทางดานเทคโนโลยีตางๆ และการยอมรับในการแลกเปลี่ยน
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม การกอสรางที่อยูอาศัยของสังคมนั้นๆ การมีที่อยูอาศัยของประชาชน
เปนสิ่งสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน และการพัฒนาความเจริญของ
ประเทศชาติ
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

1,152,319

764,008

650,314

3.59

2.38

2.03

เมื่อเปรียบเทียบจะพบวา ในป 2552 จะมีผลกําไรเพิ่มขึ้นจากป 2551 เทากับ 113,694
แตเพื่อเทียบกับป 2553 จะมีผลกําไรเพิ่มขึ้นจากป 2552 เทากับ 388,311 ซึ่งมีอัตราที่เพิ่มขึ้น
อยางเห็นไดชัดประกอบกับในปจจุบันทางบริษัท เอสซีแอสแสท จํากัด (มหาชน)ไดมีอัตราการ
เพิ่มของโครงการตางๆ ที่มากขึ้น

จากกราฟจะพบวา ในระหวางป 2543-2553 อัตราการเพิ่มของประชากรในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร และ ภาคกลางกลับเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด ในกรณีนี้เนื่องจากประชากรไทยมี
การยายถิ่นจากภาคตาง ๆ เขาสูเมืองใหญ คือกรุงเทพมหานคร และจังหวัดในปริมณฑลนั่นเอง
ซึ่งรวมถึงแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในประเทศไทยดวย

แสดงแนวโนมจํานวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ในป 2554
2553 ประมาณการ*

2554 ประมาณการ*
จํานวน (หนวย)

จํานวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จ
ในเขตกรุงเทพมหานคร

85,750

90,500-92,750

โครงการบานจัดสรร

24,250

27,750-28,500

โครงการคอนโดมิเนียม

40,000

40,000-41,250

บานปลูกสรางเอง

21,500

22,750-23,000
อัตราการขยายตัว (%)

จํานวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จ
ในเขตกรุงเทพมหานคร

9.0

5.5 ถึง 8.2

โครงการบานจัดสรร

6.8

14.4 ถึง 17.5

15.3

0.0 ถึง 3.1

0.9

5.8 ถึง 7.0

โครงการคอนโดมิเนียม
บานปลูกสรางเอง

ที่มา: REIC, BOT, Kasikorn Research *ประมาณการ โดย ศูนยวิจัยกสิกรไทย(รวบรวมจาก
โครงการจัดสรร, โครงการคอนโดมิเนียม และบานปลูกสรางเอง โดยไมรวมบานเอื้ออาทร)

และจากแนวโนมการขายตัวของอยูอาศัยสรางเสร็จในเขตกรุงเทพมหานครจะมีอัตราที่
ลดลง แตในโครงการบานจัดสรรกลับมีอัตราการการขยายตัวที่สูงมาก จึงเปนโอกาสที่ทาง
บริษัทจะสามารถเขาไปชวงชิงสวนแบงทางการตลาดในสวนนี้ และรักษาผลประกอบการที่
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ดังนั้นบริษัท เอสซีแอสแสท จํากัด (มหาชน) จึงตองการที่จะศึกษาการพฤติกรรมการ
ซื้อของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะเสนอกลยุทธการตลาด และการจัดการ
เชิงกลยุทธ เพื่อจะตอบสนองและนําเสนอใหตรงกับความตองการของผูบริโภคใหมากที่สุด ซึ่ง
จะไดรักษาผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นแบบกาวกระโดดนี้ตอไป

แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาคนควาเรื่องพฤติกรรมการซื้อ กลยุทธการตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ ของ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยในเขต กทม. - กรณีศึกษา บริษัท เอสซีแอสแสท จํากัด (มหาชน) ดมุงศึกษา
ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ คือ ทฤษฏีการจัดการเชิงกลยุทธการตลาดและกลยุทธที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินธุรกิจ ไดแก
1.การวิเคราะหสถานการณ การศึกษาจะใชการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
องคกร เพื่อพิจารณาดูผลกระทบเชิงบวกหรือลบ เพื่อใหไดแนวทางในการสูจุดหมายที่ชัดเจน โดย
สามารถแบงเปน 3 หัวขอใหญ ไดแก การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ , การวิเคราะหแรงกดดันทั้ง
5 ที่สงผลกระทบตอการแขงขัน, การวิเคราะห SWOT
2. การกําหนดกลยุทธ หลังจากที่ไดมีการวิเคราะหและตรวจสอบสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกองคกรธุรกิจแลว องคกรธุรกิจจะตองทําการวางแผนกลยุทธหรือแนวทางในการดําเนินงานตาม
ขอมูลที่ไดวิเคราะหซึ่งสามารถจําแนกกลยุทธได 3 ประเภทตามระดับองคกร ดังรายละเอียดดังนี้
(1) กลยุทธระดับบริษัท จะบงบอกถึงทิศทางขององคกรในอนาคต อุตสาหกรรม องคกร
ที่จะแขงขัน ซึ่งจะเปนแนวทางที่องคกรจะยึดถือและปฏิบัติตอไป
(2) กลยุทธระดับธุรกิจ จะถือเปนกลยุทธเชิงแขงขันมีพื้นฐานวิธีการที่ทําใหธุรกิจ
สามารถแขงขันได
(3) กลยุทธระดับหนาที่ เปนกลยุทธระดับหนาที่งานตาง ๆ ในธุรกิจกําหนดขึ้นเพื่อ
สนับสนุนกลยุทธระดับธุรกิจ ถือเปนพื้นฐานการลงมือปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมายของธุรกิจที่กําหนดไว
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้อ กลยุทธการตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ ของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยในเขต กทม. - กรณีศึกษา บริษัท เอสซีแอสแสท จํากัด (มหาชน) มีการกําหนด
วัตถุประสงคในการวิจัยดังนี้ คือ
1 . เพื่อศึกษายืนยันปญหา และศึกษาขอมูลปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของของบริษัท เอสซี
แอสแสท จํากัด (มหาชน)
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อโครงการบานจัดสรรของบริษัท เอสซีแอสแสท จํากัด (มหาชน)
3.เพื่ อ กํ า หนดกลยุ ท ธธุ ร กิ จ และกลยุ ท ธทางการตลาด ของบริ ษั ท เอสซี แ อสแสท จํ า กั ด
(มหาชน)

จากนั้นจึงดําเนินการตามขัน้ ตอนกระบวนการวิจัย ดังรายละเอียดเนื้อหาของรายงานในบท
ที่ 3 ซึ่งประกอบดวยประเด็นตางๆ ดังนี้ คือ
1.
2.
3.
4.

การออกแบบวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection)
การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis)
การสรุปประมวลผลการวิจัย

การออกแบบวิจัย
ในกรณีศึกษานี้ผูศึกษาไดทําหารออกแบบการวิจัย แบบบูรณาการเปนการศึกษาคนควาดวย
ตนเองในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ วิธีการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิ จากนั้นนําขอมูลทั้งสอง
มาทําการวิเคราะหโดยใชทฤษฎีการจักการเชิงกลยุทธ ในการสรุปประมวลผลโดยใชเครื่องมือตางๆ เพื่อ
สรุปเลือกกลยุทธทั้งสามระดับ คือ กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับหนวยธุรกิจ และกลยุทธระดับ
หนาที่
การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection)
1. การเก็บขอมูลทุติยภูมิ จากแหลงขอมูลตางๆเชน ตํารา เอกสารบทความตางๆที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจบานจัดสรร ขอมูลจากเว็บไซด และจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.การเก็บขอมูลปฐมภูมิ
ก. การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณเชิงลึก บุคคลตางๆที่มีสวนเกี่ยวของในดาน
ตางๆดังนี้
การสัมภาษณ Senior
การตลาดของบริษัท ไดแก

Marketting เปนบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับกลยุทธธุรกิจและกลยุทธ

- คุณคมสันต นามสกุล โมกงาม ตําแหนง Senior Marketting บริษัท เอสซีแอสแสท จํากัด
(มหาชน)
ข. การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเลือกใชวิธีการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม พฤติกรรมผูบริโภค
บานจัดสรร กรณีศึกษา บริษัท เอสซีแอสแสท จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมจํานวน
102 คน

การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis)
1. การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร เปนแรงกดดันที่อยู
ภายนอกองคกรซึ่งธุรกิจไมสามารถควบคุมได โดยจะสงผลตอศักยภาพการบริหารและความสามารถใน
การบรรลุเปาหมายขององคกร
2. การวิเ คราะห ขอมูล ปฐมภู มิ ศึกษาขอมู ล ปฐมภูมิทํ าได โดยวิธีการเก็บ แบบสอบถามจาก
กลุ ม เป า หมาย คื อ กลุ ม ผู ที่ เ ข า มาเยี่ ย มชมโครงการบ า นจั ด สรรของบริ ษั ท เอสซี แ อสแสท จํ า กั ด
(มหาชน) ภายในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 102 คนและสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูบริหารองคกร
การสรุปประมวลผลการวิจัย
จากการศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่องพฤติกรรมการซื้อ กลยุทธการตลาด และการจัดการเชิงกล
ยุทธ ของธุรกิจอสังหาริมทรัพยในเขต กทม. - กรณีศึกษา บริษัท เอสซีแอสแสท จํากัด (มหาชน) ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไดทําการศึกษาโดยใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ตามกรอบ
แนวทางของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ โดยแบงวิธีการศึกษาออกเปนสองสวน คือการศึกษาขอมูล
ทุติยภูมิ โดยทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร และขอมูลที่เกี่ยวของ โดยจะทําการศึกษาและคนควา
จากแหลงขอมูลตางๆ ทั้งในสวนของขอมูลบริษัท ขอมูลภาพนอก เศรษฐกิจ สังคม การประมาณการ
ทางเศรษฐกิจ และขอมูลปฐมภูมิ โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูล 2 แบบคือ การเก็บแบบสอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และการสัมภาษณเชิงลึก (In-Dept Interview)
โดยสัมภาษณSenior Marketting บริษัท เอสซีแอสแสท จํากัด (มหาชน) โดยกําหนดประเด็นตางๆ ใน
การสัมภาษณ จากนั้นจึงนําขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิ มาประมวลผลรวมกันโดยใชแนวทาง
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ
สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม
ในป 2554 นี้ ตลาดระดับกลางก็ยังไดรับความสนใจจากผูประกอบการอยางตอเนื่อง เนื่องจาก
ตลาดระดับกลางยังเปนตลาดที่มีความตองการคอนขางสูง โดยในภาพรวมราคาสินคาในป 2554 นาจะมี
การขยับราคาขึ้นไปตามภาวะตนทุนคาวัสดุกอสรางและราคาน้ํามันที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม
จากภาวะในตลาดที่ยังมีการแขงขันกันอยู ดังนั้นจึงคาดวาผูประกอบการนาจะไมปรับราคาขึ้นไปสูง
มาก และยังคาดการณวาผูประกอบการนาจะใชกลยุทธทางดานราคา เพื่อรักษาสวนแบงตลาดหรือชวง
ชิ ง จากผู ป ระกอบการรายอื่ น ๆ โดยอาจใช วิ ธี ก ารลดขนาดของบ า นหรื อ คุ ณ ภาพของวั ส ดุ ก อ สร า ง
บางอยางลง เพื่อใหยอดรายไดไมตกลงไปมาก ซึ่งจะมีผลทําใหผลตอบแทนหรือกําไรของผูประกอบการ
อาจจะลดลงมาบาง โดยผูประกอบการจะแขงขันในเรื่องการบริหารตนทุนคาใชจายและคุณภาพเปน
สําคัญ
จากภาวะการแขงขันที่ยังเปนไปอยางรุนแรง ผูประกอบการจึงตองมีความเปนมืออาชีพ โดย
จะตองมีการสํารวจเกี่ยวกับความตองการของผูบริโภความีความตองการแบบไหน ซึ่งจะเปนสวนสําคัญ

ที่ทําใหผูบริโภคเกิดความตองการในสินคา ในขณะเดียวกันก็ตองมีการสรางบานใหมีคุณภาพและบริการ
ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนสวนสําคัญในการสรางความนาเชื่อถือใหกับผูประกอบการไดมากขึ้นตามไปดวย
และในป 2554 ก็ยังเปนอีกปหนึ่งที่ผูประกอบการจะตองคํานึงถึงการบริหารตนทุนและการบริหารสภาพ
คลองเปนสําคัญมากกวากลยุทธดานราคา ซึ่งจะเปนสวนสําคัญในการที่จะสรางความเติบโตใหกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยตอไป และคาดการณวาในป 2554 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยนาจะยังมีสภาพของตลาด
โดยรวมที่เติบโตขึ้นแตจะไมแตกตางจากป 2553 มากนัก ตามเหตุผลตางๆ
ประกอบกับที่อยูอาศัย” เปนหนึ่งในปจจัยสี่ที่จําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษย นอกเหนือจาก
อาหารเครื่องนุงหม และยารักษาโรค มนุษยจะแสวงหาถิ่นฐานที่อยูอาศัยที่มีความมั่นคงปลอดภัย และ
เอื้ออํานวยประโยชนตอการดํารงชีวิตมากที่สุด ซึ่งที่อยูอาศัยของมนุษยจะมีความแตกตางกันไปตาม
สภาพสังคม เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม สภาพความเปนอยู ตลอดทั้งอิทธิพลของความเจริญ
ทางดานเทคโนโลยีตางๆ และการยอมรับในการแลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม การกอสรางที่อยู
อาศัยของสังคมนั้นๆ การมีที่อยูอาศัยของประชาชนเปนสิ่งสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงความเปนอยูที่ดีขึ้น
ของประชาชน และการพัฒนาความเจริญของประเทศชาติ
บทบาทของธุ ร กิ จ บ า นจั ด สรรนั บ วั น จะมี ค วามสํ า คั ญ ต อ ภาคเศรษฐกิ จ ของประเทศในทาง
เศรษฐศาสตรถือวาธุรกิจบานจัดสรรซึ่งเปนสวนหนึ่งของธุรกิจการกอสรางเปนภาคนําของเศรษฐกิจที่
เปนปจจัยสําคัญในการกระตุนใหเกิดการลงทุน และการสรางงานในธุรกิจที่เกี่ยวของในแนวดิ่งเชน ธุรกิจ
วัสดุกอสรางประเภทปูนซีเมนต เหล็กเสน ไม หิน ทราย เปนตน และธุรกิจที่เกี่ยวของในแนวนอน เชน
ธุรกิจเครื่องเรือน เฟอรนิเจอร การตกแตง การขนสง และการบริการ เปนตน อันกอใหเกิดการจางงาน
และรายไดขึ้นแกผูประกอบการ ผูเกี่ยวของ สงผลใหมีการเพิ่มการบริโภคของประชาชน เนื่องจากการมี
รายไดเพิ่มขึ้น เมื่อผูผลิตขายสินคาไดมากก็จะเปนเหตุจูงใจใหมีการลงทุนเพิ่มในการผลิต และทําใหเกิด
การจางงาน และรายไดที่เพิ่มขึ้นอีก ซึ่งสงผลใหเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น เปนวัฏจักรที่ตอเนื่อง
จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทําใหธุรกิจบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลมีอัตราการเติบโตมากขึ้น ประกอบกับปจจัยอื่นๆที่เอื้ออํานวยสงผลใหธุรกิจบานจัดสรรมี
การขยายตัวอยางรวดเร็ว
ดังนั้นบริษัท เอสซีแอสแสท จํากัด (มหาชน) จึงตองการที่จะศึกษาการพฤติกรรมการซื้อของ
ผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร การศึกษาในครั้งนี้เพื่อนําไปกําหนดกลยุทธการตลาด และการ
จัดการเชิงกลยุทธ ของธุรกิจตอไป ซึ่งจะไดรักษาผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น โดยผูศึกษาไดวิเคราะห
พรอมทั้งนํามาสรุปกลยุทธเพื่อนําไปแกไขปญหาดังนี้

การกําหนดกลยุทธ
กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategies) จากการวิเคราะหสรุปคือ กลยุทธการเติบโต
(Growth Strategy) เนื่องจากองคกรเปนองคกรขนาดใหญและไดรับความเชื่อถือจากผูประกอบการ และ
ผูบริโภคอยางแพรหลาย ดังนั้นจึงเปนโอกาสดีที่องคกรจะขยายธุรกิจ เพื่อจะตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภค และเปนการสรางรายได สรางความมั่นคงใหกับธุรกิจ ประกอบกับโอกาสในการตอยอด
ธุรกิจ โดยองคกรมีความถนัดในหลายดานอยูแลว ดังนั้นการที่บริษัทจะดําเนินการขยายธุรกิจจึงเปนการ
ดีที่จะเพิ่มการลงทุนในรูปแบบใหมๆ เพื่อตอกย้ําภาพลักษณ ความแข็งแกรง และสามารถทําใหองคกร
สามารถเติบโตไดอยางตอเนื่องในระยะยาว ตลอดจนสงผลใหธุรกิจใหมๆขององคกรไดรับความเชื่อถือ
และความไววางใจ
กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Level Strategies) การศึกษาในครั้งนี้เลือกศึกษาธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ประเภทบานจัดสรร ไดแกกลยุทธสรางความแตกตางเฉพาะกลุม (Differentiation
Focus Strategy) มีจุดมุงหมายที่จะมุงเนนที่การสรางความแตกตางในระดับธุรกิจ ในดานผลิตภัณฑ
และกระบวนการทํางาน โดยมีการเจาะจงไปยังกลุมลูกคาเฉพาะกลุม เพื่อที่สามารถทําใหนักธุรกิจหรือ
ตัวแทนสามารถทํางานไดงายขึ้น และที่สําคัญทําใหธุรกิจสามารถแยกและจดจําจุดเดนจนกลายเปนแข็ง
ของธุรกิจ และเลือกที่จะทําธุรกิจรวมกับองคกร
การศึกษาในครั้งนี้เลือกศึกษาธุรกิจ
กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy)
อสังหาริมทรัพย ประเภทบานจัดสรร ไดแกกลยุทธทางดานกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ( CRM )
เพื่อรักษาฐานลูกคาใหคงอยูและใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาด ในการพัฒนาและเพิ่มโอกาสในการ
แขงขัน และเพื่อรักษาผลกําไรของบริษัทใหเติบโตอยางตอเนื่อง

