
 

ความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกจิ แอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN 
Needs and operations Of the business application CHECK BAAN 
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บทคดัย่อ 

 
การศกึษาวจิยัความต้องการและการด าเนินงานของธุรกจิแอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN นี้   

จดัท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ศึกษาความต้องการและการด าเนินงานของธุรกิจแอพพลิเคชัน่ 
CHECK BAAN  ซึง่เป็นแอพพลเิคชัน่ทีจ่ะเป็นสื่อกลาง (Platform)  ในการตดิต่อ  ประสานงาน  พูดคุย
สรุปราคา และนัดหมาย เพื่อด าเนินการตรวจสอบคุณภาพงานบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์บน
อุปกรณ์โทรศพัทม์อืถอื หรอื สมารท์โฟน   ท าใหเ้กดิความสะดวกสบาย  ง่าย  รวดเรว็  มมีาตรฐานและ
ความน่าเชื่อถือในการรบัการบรกิาร    รวมทัง้ตอบโจทย์ในการแก้ไขปญัหาที่มกัจะพบเสมอในเรื่อง
ความยุ่งยาก  ในการจดัหาจดัจา้งวศิวกร  บรษิทัผูใ้หบ้รกิารตรวจสอบคุณภาพงานบ้าน คอนโด ทาวน์
โฮม ทาวน์เฮา้ส ์ทีเ่คยเป็นมา   ผูว้จิยัไดท้ าการส ารวจกบักลุ่มเป้าหมายทีอ่ยู่ในแวดวงของอุตสาหกรรม
อสงัหารมิทรพัย ์ คอืกลุ่มบุคลากรของบรษิทัทีท่ างานดา้นอุตสาหกรรมก่อสร้าง  บรษิทัวศิวกรทีป่รกึษา   
และผู้ให้บรกิารในด้านการตรวจสอบคุณภาพงานบ้าน  คอนโด  ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์  รวมทัง้กลุ่ม
ผูบ้รโิภคผูซ้ือ้บา้น  คอนโด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮา้ส ์ทีอ่ยูใ่นเขตกรงุเทพฯและปรมิณฑล   

การศกึษาวจิยัความต้องการและการด าเนินงานของธุรกจิแอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN ผูว้จิยั
ประมาณการยอดขาย และแนวโน้มยอดขายในระยะเวลา  5  ปี   ศกึษาการวางแผนการจดัการตลาด  
และการวางแผนกลยุทธข์องธุรกจิในระยะเวลา  5  ปี  พบว่ามศีกัยภาพและความเป็นไปไดสู้งในการ
ด าเนินธุรกจิ  ดว้ยงบประมาณการลงทุนเบือ้งต้น  571,500  บาท  มลูค่าปจัจุบนัสุทธ ิ4,776,520  บาท  
อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) กว่า  147%  มศีกัยภาพในการท าก าไร   และระยะเวลาคนืทุน  1.5  ปี 

ดงันัน้การศกึษาวจิยัความต้องการและการด าเนินงานของธุรกจิแอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN 
จงึตอบโจทยค์วามต้องการขัน้พื้นฐานของผู้บรโิภค  เมื่อเกดิปญัหาที่เคยประสบมาจงึเป็นโอกาสทาง
ธุรกจิของการศกึษาในครัง้นี้  

 
ABSTRACT 

 
 The study of the needs and operations of the CHECK BAAN application business is 
made with the objective of Study the needs and operations of the CHECK BAAN application 
business, which is an application that will be a platform to contact, coordinate, discuss, 
summarize prices and make appointments to conduct quality checks. House, condo, townhome, 
townhouse on mobile phone devices or smart phones, making it convenient, easy, fast, with 



 

standards and reliability in receiving services. As well as answering the problems that are often 
encountered in frustration In the procurement, procurement of engineers The company that 
provides quality inspection services for houses, condos, townhomes, townhouses that used to 
be a researcher has conducted surveys with target groups in the real estate industry. Is a group 
of personnel of companies working in the construction industry. Consulting Engineer And 
service providers in quality inspection of houses, condos, townhomes, townhouses, as well as 
consumer groups, home buyers, condos, townhomes, townhouses in Bangkok and suburbs 

Study and research on the needs and operations of the CHECK BAAN application 
business. Researchers estimate sales. And sales trends in the 5-year period, studying market 
management planning. And business strategy planning for 5 years, found that there is a high 
potential and potential for business operations With a preliminary investment budget of 571,500 
baht. The net present value is 4,776,520 baht. The internal rate of return (IRR) of over 147% 
has potential for profitability. And payback period of 1.5 years. 
 Therefore, the study of the needs and operations of the CHECK BAAN application 
business will meet the basic needs of consumers. When a problem has been encountered, it is 
a business opportunity for this study. 
 

1. บทน า 

ปจัจุบนักลุ่มผู้ซื้อผู้บรโิภคเองยงัมคีวามรู้น้อย ในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพงานอาคาร  
บ้าน คอนโดที่ตกลงซื้อขาย  โดยคดิว่าผู้ประกอบการหรอืเจา้ของโครงการก็มวีศิวกร  ผู้ควบคุมงาน
ด าเนินการตรวจสอบให้อยู่แล้ว  จงึไม่ได้จดัหาจดัจ้างวศิวกร  บรษิัทที่รบังานตรวจสอบอาคาร บ้าน 
คอนโดเข้าไปด าเนินการตรวจสอบคุณภาพงานให้    หรอือาจจะมบี้างที่ให้ความส าคญัและเห็นถึง
ประโยชน์ของการทีต่อ้งจดัหาวศิวกร   บรษิทัเขา้ไปตรวจสอบแต่กย็งัไมม่ากพอ   

อีกทัง้หลายคนก็มกัจะพบปญัหาและอุปสรรคยุ่งยากในการติดต่อหาวิศวกร  และบรษิัทที่มี
ประสบการณ์  มาด าเนินการตรวจสอบงานก่อนที่จะตกลงซื้อ/โอนกรรมสทิธิ ์  หรอืบางครัง้ก็ไม่เหน็มี
ช่องทางการจะตดิต่อ  ประสานงาน  จดัหาจดัจา้งวศิวกร  และบรษิทัมาด าเนินการตรวจสอบงานก่อนที่
จะตกลงซือ้/โอนกรรมสทิธิ ์    และถงึแมว้่าจะมบีรษิทัทีร่บังานดา้นการตรวจสอบบา้น คอนโด ทาวน์โฮม 
จ านวนมากที่สามารถหาใน Google หรอื Web site ของบรษิทัต่างๆ  แต่ก็ไม่ได้รบัความสะดวก  
รวดเรว็  และผู้ซื้อผู้บรโิภคเองก็ต้องใชค้วามพยายามในการหา  ตดิต่อ  ประสาน  พูดคุย  ตกลงราคา
กว่าจะไดว้ศิวกร   บรษิทัฯเขา้ไปด าเนินการตรวจสอบงานตามทีต่อ้งการได ้

ปจัจบุนัเทรนการใช้อนิเตอรเ์น็ตของคนไทยถบีตวัสูงขึน้เรื่อย ๆ  ถงึ 44.6 ล้านคนต่อปีและ
มากกว่า 77% ใช้อินเตอร์เน็ตผ่านมอืถือซึ่งพกพาสะดวก  และติดต่อกบัผู้อื่นได้ทุกที่ทุกเวลา  
นอกจากนี้ภาษาการใชอ้นิเทอรเ์น็ตทัว่โลกมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เพราะผูใ้ช ้3,000 ลา้นคน  และมบีญัชผีูใ้ช้
สื่อสงัคมออนไลน์ถงึ 2,000  ลา้นคน  เมื่อดูทีส่ถติกิารใชอ้นิเทอรเ์น็ต  และอตัราการเตบิโตตามภูมภิาค



 

ต่างๆทัว่โลกแลว้พบว่ามถีงึ 7 ภมูภิาค  ทีม่อีตัราการใชอ้นิเทอรเ์น็ตมากกว่าค่าเฉลีย่ทัว่โลกส่วนภูมภิาค
ทีม่อีตัราการเตบิโตของการใชอ้นิเทอรเ์น็ต 3 อนัดบัแรก คอื   เอเชยีตะวนัออก  ยุโรปตะวนัตกและ
เอเชยีใต้     ดว้ยเหตุนี้บรษิทัและรา้นคา้ต่างๆหลายๆแห่งจงึเริม่เปิดขายทางออนไลน์กนัมากขึน้
โดยเฉพาะแบรนดต่์างๆ  ที่เริม่ก้าวเขา้มาใชช้่องทางอนิเทอรเ์น็ตขายสนิคา้กนัอย่างถล่มทลายเพราะ
การคา้ขายผ่านทางนี้ท าใหเ้กดิการขายตรงไปยงัผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งอสิระ 
 ปจัจุบนันี้แอพพลเิคชัน่บนมอืถอื Mobile Application เป็นสิง่ทีเ่ราคุน้เคยและใชง้านกนัตัง้แต่ม ี
3G  โดยการใชง้านนัน้กไ็ม่ได้ยุ่งยาก แถมยงัช่วยใหช้วีติง่ายขึน้  เพราะสามารถน ามาใชต้อบสนองต่อ
การใชง้านใน ชวีติประจ าวนัไดใ้นหลายรูปแบบ  และเมื่อการมาถงึของ 4G  และอกีไม่นานจากนี้กจ็ะถงึ
ยุค 5G   ท าใหก้ารใชง้านอนิเทอรเ์น็ตมปีระสทิธภิาพมากขึน้  เรว็ขึน้   ส่งผลใหไ้ม่เพยีงแต่ใชง้าน
แอพพลเิคชัน่ไดม้ากกว่าแค่ความบนัเทงิเท่านัน้     แต่ยงัสามารถเพิม่ขดีความสามารถทางธุรกจิไดอ้กี
ดว้ย    

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีื่อสาร  ทัง้เครอืข่ายโทรคมนาคมและอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่าง 
Smart Phone และ Tablet  ทุกวนันี้นับว่าเป็นพื้นฐานส าคญัทีเ่อื้อใหผู้้บรโิภค  สามารถเขา้ใช้งาน
อุปกรณ์เคลื่อนทีใ่นลกัษณะต่าง ๆ ไดง้่ายขึน้   โดยเฉพาะทุกวนันี้การเขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ตไดต้ลอดเวลา
ตามตอ้งการ  และโมบายแอพพลเิคชัน่/Mobile Application กเ็ป็นโปรแกรมประยุกต์อย่างหนึ่งทีเ่ขา้มามี
บทบาทต่อการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  และมสี่วนส าคญัทีช่่วยให้ผู้บรโิภคสามารถใชง้านไดส้ะดวก
ขึน้  อกีทัง้ยงัตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้เป็นอย่างด ี เช่น  สามารถจบัจ่ายซื้อสนิคา้  ท า
ธุรกรรมทางการเงนิ  ฟงัเพลง  เล่นเกมส์  หรอืสื่อสารกบัเพื่อนในโลกโซเชี่ยลเน็ตเวริ์คผ่านโมบาย
แอพพลเิคชัน่ 

ปจัจุบนัโมบายแอพพลเิคชัน่นัน้มหีลากหลายประเภท เช่น  ไลฟ์สไตล์  บนัเทิง  การศึกษา  
เกมส์  ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว  นิตยาสารต่างๆ  ข่าว  บรกิารด่วนในรูปแบบต่างๆ เช่น การสัง่
อาหาร ส่งวสัดุ/พสัดุ  แมบ่า้นท าความสะอาด  งานซ่อมแซมบา้น คอนโด  โซเชยีลเน็ตเวริค์  ฯลฯ 

แอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN   ถูกพฒันาขึน้มาเพื่อทีจ่ะตอบโจทยแ์กป้ญัหาดงัทีก่ล่าวมาแลว้นี้
เพื่อทีจ่ะเป็นสื่อหรอื Platform  บนเครื่องมอืสื่อสารสมารท์โฟน/Smart Phone ทัง้ระบบ IOS และ 
Android  เพื่อทีจ่ะใหผู้จ้ะซือ้อสงัหารมิทรพัยบ์า้น คอนโด ทาวน์โฮม     กบัวศิวกร และบรษิทัที่รบังาน
ดา้นตรวจสอบคุณภาพงาน   ไดต้ดิต่อประสานงาน  เจรจา  และจดัหาว่าจา้งงานตามทีต่้องการและตก
ลงกนัไดด้ว้ยความสะดวก  งา่ย  รวดเรว็  และใชง้านงา่ยบนเครือ่งมอืสื่อสารสมารท์โฟน 

แอพพลเิคชัน่ CHECK BANN โดยเป็นแอพพลเิคชัน่ทีท่ าหน้าทีเ่ป็น Platform สื่อกลางในการ
อ านวยความสะดวกในการตดิต่อสื่อสารระหว่างผู้บรโิภค(ผู้ซื้อบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม)   และบรษิทัผู้
ใหบ้รกิารในการตรวจสอบงานบา้น คอนโด ทาวน์โฮม   ก่อนทีผู่บ้รโิภคจะตกลงเซน็สญัญาซือ้ขาย/โอน
กับแต่ละโครงการ   ข้อมูลจากสถาบนัการเงนิประมาณว่ามกีว่า 55,000 หน่วย/ยูนิตต่อปี  ในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล   ซึ่งปจัจุบนับนัมกัจะพบปญัหาและอุปสรรคยุ่งยากในการติดต่อหา
วศิวกร  และบรษิทัทีม่ปีระสบการณ์มาด าเนินการตรวจสอบงาน    



 

จากทีก่ล่าวมาแลว้ทัง้หมดขา้งตน้นัน้  จงึเป็นโอกาสทางธุรกจิส าหรบัคนรุ่นใหมห่รอื START UP  ที่
สนใจด าเนินธุรกจินี้   โดยจากการศกึษาแนวทางของแผนธุรกจิงบลงทุนประมาณ  571,500  บาท   ซึง่
แผนการเงนิจากการประเมณิความเป็นไปไดค้าดการณ์ว่าจะมรีะยะเวลาคนืทุนไมเ่กนิ  1.5  ปี  อตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนสูง IRR มากกว่า  100%  และมศีกัยภาพในการท าก าไรทีส่งูพอควร 
 
2. วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 

1. เพื่อศกึษาความตอ้งการและพฤตกิรรมของตลาด 
2. เพื่อศกึษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย  5  ปี 
3. เพื่อศกึษาการด าเนินงานของธุรกจิแอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN 
4. เพื่อศกึษาการวางแผนการจดัการเชงิกลยทุธข์องธุรกจิ เป็นระยะเวลา  5  ปี 

 
3. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ผูบ้รโิภค(ผูซ้ือ้)บา้น  คอนโด  ทาวน์โฮม   ไดร้บัความสะดวกสบาย รวดเร็วในการจดัหา/ว่าจา้ง
วศิวกร บรษิทัที่รบัตรวจสอบคุณภาพงานบ้าน  คอนโด  ทาวน์โฮม   ก่อนจะตกลงเซน็สญัญา
ซือ้และโอนกรรมสทิธิก์บัโครงการ   

2. ก าไรสงูสุดแก่ธุรกจิ CHECK BANN ,IRR มากกวา่ 100% 
3. สรา้งโอกาส สรา้งงาน สรา้งรายไดแ้ก่ผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นวศิวกรรม  สถาปตัยกรรม 

 
4. ขอบเขตของงานวิจยั 

ผู้ท ารายงานค้นคว้าอิสระมคีวามมุ่งหวงัขอบเขตของงานวจิยัครัง้นี้ว่า  เป็นการส ารวจความ
ต้องการ  ความพึงพอใจของผู้บรโิภค(ผู้ซื้อ) บ้าน ทาวน์โฮม คอนโดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
ปรมิณฑล   เพื่อดคูวามตอ้งการในการใชแ้อพพลเิคชัน่ทีเ่ป็นแพลต็ฟอร์ม(Platform) ในการอ านวยความ
สะดวกสบาย  รวดเรว็  ง่าย  ในการหาวศิวกร หรอืบรษิทัมารบังานตรวจสอบก่อนจะท าสญัญา/โอน
กรรมสทิธิใ์นล าดบัถดัไป 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
การส ารวจกลุ่มตวัอยา่งผูบ้รโิภค(ผูซ้ือ้) บา้น  ทาวน์โฮม คอนโดโดยการสุ่มตามความสะดวกใน 

การตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ (Google Form on line)  โดยกลุ่มตวัอย่างคอืผูบ้รโิภคผูซ้ือ้ บา้น 
คอนโด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ ทัง้ที่ท างานในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ พนักงาน บุคลากรบรษิทัเอกชน
ทัว่ไป  กลุ่มฝ่ายขาย/Sale  และวศิวกร  บรษิทัผูใ้หบ้รกิารในการตรวจสอบคุณภาพงาน   จ านวน  200 
ตวัอย่าง    และแบบสอบถามขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ  วศิวกร  บรษิทัฯ ทีใ่หบ้รกิารหรอื
รบังานตรวจสอบงานบา้น ทาวน์โฮม คอนโด   



 

ผู้วจิยัใช้แบบสมัภาษณ์เชงิลกึ แบบมีโครงสรา้งผู้ที่ถูกสมัภาษณ์จดัเป็นกลุ่มผู้บรหิารและผู้จดัการ
หรอืในระดบัหวัหน้าผู้ควบคุมงานที่มปีระสบการณ์และมคีวามเชี่ยวชาญในดา้นการตรวจสอบคุณภาพ
ของงานบา้นคอนโดทาวน์โฮมทาวน์เฮา้ส ์ จ านวน  3  ราย 

 
5. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1. ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 
2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการบรกิารและคุณภาพการบรกิาร(Service Quality) 
3. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์(Customer Relationship Management) 

 

สว่นประสมการตลาด Marketing Mix ,4Ps  
(Product ,Price ,Place ,Promotion) 

4P คอืส่วนประสมทางการตลาด/Marketing Mix ทีน่ ามาใชใ้นการวเิคราะหแ์ผนการตลาด  ใน
การท าธุรกจิทีน่ิยมกนัมาก  เป็นองคป์ระกอบทีเ่ราสามารถควบคุมไดก้ล่าวคอืเลอืกผลติสนิคา้อะไรกไ็ด้
ตัง้ราคาอยา่งไรกไ็ดข้ายทีไ่หนกไ็ดจ้ะท าโปรโมชัน่แบบไหนกไ็ด้   แต่สิง่ส าคญัในการวเิคราะหน์ัน้จะต้อง
ท าใหธุ้รกจิประสบความส าเรจ็แบรนดน่์าเชื่อถอืและมกี าไร 

 
ผลติภณัฑ ์P - Product  

ผลติภณัฑ ์ หมายถงึสิง่ทีเ่สนอแก่ตลาดเพื่อสนองความจ าเป็นหรอืความต้องการของผู้บรโิภค
หรอืกลุ่มเป้าหมาย   โดยสิง่แรกทีค่วรวเิคราะห์ก่อนการตดัสนิใจในการผลติสนิค้าหรอืบรกิารหรอืการ
ด าเนินธุรกจิคอืการวเิคราะห์ความต้องการของตลาดเกี่ยวกบัผลติภณัฑน์ัน้ ๆ  แล้วจงึผลติสนิค้าหรอื
บรกิารที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรอืแก้ปญัหาของลูกค้าได้  อาจกล่าวได้ว่าผลติภณัฑ์เป็น
จดุเริม่ตน้ของความส าเรจ็กว็่าได ้ เพราะหากผลติภณัฑไ์มน่่าใช้ไม่ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค
แมคุ้ณจะใชก้ลยุทธก์ารตลาดมากมายขนาดไหน  กค็งไม่สามารถท าใหผ้ลติภณัฑข์องคุณเป็นทีย่อมรบั
ได ้   
ราคา P - Price 

Price เป็นการก าหนดราคาสนิคา้ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของผลติภณัฑล์ูกคา้และวธิใีนการจดั
จ าหน่ายซึง่ควรตัง้ราคาอยา่งเหมาะสมไมแ่พงจนเกนิควรและไมต่ ่าจนเกนิไป 

การตัง้ราคาสนิค้าแพงหรอืสูงเกนิไป  นอกจากจะท าใหลู้กค้ารูส้กึว่าเงนิทีเ่สยีไปไม่คุ้มค่ากบั
สนิคา้ทีไ่ดม้าแลว้ยงัจะท าใหลู้กคา้เลอืกซือ้สนิคา้จากคู่แข่งทางการคา้เจา้อื่น ๆ  ทีอ่าจมสีนิคา้ลกัษณะ
คลา้ยกนัหรอืทีท่ดแทนกนัไดใ้นราคาทีน้่อยกว่าแทน 

ในทางกลบักนัการตัง้ราคาสนิคา้ที่ต ่าเกนิไป    นอกจากคุณจะไดก้ าไรเพยีงเลก็น้อยไม่คุ้ม
เหนื่อย   ยงัส่งผลใหลู้กคา้รูส้กึว่าสนิคา้ชนิดนัน้ไม่มคีุณภาพ     อกีทัง้ยงัก่อใหเ้กดิสงครามดา้นราคา
(Price War)  คอืคุณลดราคา  เราลดดว้ย   แขง่กนัไปทัง้ตลาดขาดทุนกนัไปหมด 



 

การก าหนดราคาต ่าหรอืสูงจะส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและความคดิที่มี
ต่อสนิคา้หรอืบรกิาร 

การตัง้ราคาต ่ากว่าคู่แขง่    ในขณะทีส่นิคา้เป็นประเภทเดยีวกนักบัประเภทสินคา้ทีต่้องซือ้บ่อย
ซือ้ซ ้า   ซือ้ครัง้หนึ่งหลายชิน้  อาจท าใหไ้ดก้ าไรต่อหน่วยน้อย   แต่เน้นทีป่รมิาณการขายอย่างไรกต็าม
การตัง้ราคาต ่ามากเกนิไป  กอ็าจส่งผลใหล้กูคา้เกดิค าถามเกีย่วกบัคุณภาพของสนิคา้ 

การตัง้ราคาสูงกว่าคู่แข่ง   กลยุทธน์ี้ใชเ้มื่อสนิคา้ของคุณมลีกัษณะเด่น  หรอืมคีวามแตกต่าง
เนื้อคู่แขง่ทัง้ในแงคุ่ณภาพ   ปรมิาณ  หรอืบรกิารท าใหล้กูคา้รูส้กึ ถงึความภาคภูมใิจในตวัสนิคา้ 

โดยสรปุแลว้การก าหนดราคาสนิคา้นัน้มเีรือ่งทีต่อ้งค านึงถงึอยู ่2 ประการดว้ยกนัคอื 
 1 กลุ่มเป้าหมายของคุณคอืใคร  
2 สนิคา้และบรกิารของคุณคอือะไร 

ชอ่งทางการจ าหน่าย P - Place 
การจดัจ าหน่ายหรอื Place หมายถึง การตัดสนิใจว่าจะส่งมอบบรกิารให้กับลูกค้าที่ไหน  

เมื่อไหร่และอย่างไรโดยช่องทางในการส่งมอบอาจจะใช้ช่องทางตรงของผู้ผลติหรอืผู้ให้บรกิารหรอื
ช่องทางโดยออ้มผ่านตวัแทนของผูใ้หบ้รกิารและสิง่ทีส่ าคญัของกลยทุธก์ารจดัจ าหน่ายคอื 

1. การเขา้ถงึได ้(Accessibility) หมายถงึ   ความงา่ยและความสะดวกในการรบับรกิาร 
2. ความพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารได้ (Availability) หมายถงึ ระดบัความพรอ้มในการใหบ้รกิารแก่

ลูกคา้ดงันัน้     ผูผ้ลติหรอืผูใ้หบ้รกิารจะต้องพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารแก่ลูกคา้  ในเวลาทีลู่กคา้
ตอ้งการเสมอ 

การสง่เสรมิการตลาด P – Promotion 
โปรโมชัน่หรือการส่งเสริมการตลาดเป็นกิจกรรมส าหรับติดต่อและสื่อสารกับลูกค้าเพื่อ

วตัถุประสงคต่์างๆอย่างเช่นเพื่อแจง้ข่าวสารเพื่อจงูใจใหเ้กดิความต้องการและการตดัสนิใจซือ้เพื่อสรา้ง
ทศันคตแิบบภาพลกัษณ์ทีด่แีก่บรษิทั ดงันัน้การส่งเสรมิการตลาดจงึถอืเป็นสิง่ทีส่ าคญัทีข่าดไม่ไดใ้นการ
ท าการตลาดทัง้บนโลกออนไลน์และออฟไลน์ 

 

การบรกิารและคุณภาพการบรกิาร 
5  มติคิุณภาพบรกิาร : SERVQUAL  MODEL 

Service Quality : SERVQUAL Model  ไดร้บัความนิยมในการน ามาใชเ้พื่อศกึษาในธุรกจิ 
อุตสาหกรรมบรกิารอย่างกวา้งขวาง  ซึง่องค์กรต้องการท าความเขา้ใจต่อการรบัรูข้องกลุ่มผู้รบับรกิาร
เป้าหมาย  ตามความตอ้งการในการบรกิารทีเ่ขาต้องการ  และเป็นเทคนิคทีใ่หว้ธิกีารวดัคุณภาพในการ
ให้บรกิารขององค์กร  นอกจากนี้ยงัสามารถประยุกต์ใช้ส าหรบัการท าความเข้าใจกับการรบัรู้ของ
บุคลากรต่อคุณภาพในการให้บรกิาร  โดยมเีป้าหมายส าคญัเพื่อให้การพฒันาการให้บรกิารประสบ
ความส าเรจ็ 
 
 



 

มิติท่ี 1 ความเป็นรปูประธรรมของบริการ (Tangibility) 
หมายถงึ  ลกัษณะทางกายภาพทีป่รากฏใหเ้หน็ถงึสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆนัน้  ไดแ้ก่สถานที่

บุคลากร  อุปกรณ์เครือ่งมอื  เอกสารทีจ่ะใชใ้นการตดิต่อสื่อสาร  และสญัลกัษณ์  รวมทัง้สภาพแวดลอ้ม
ทีท่ าให้ผู้รบับรกิารรูส้กึว่าได้รบัการดูแลห่วงใย  และความตัง้ใจของผู้ให้บรกิารบรกิารทีถู่กน าเสนอ
ออกมาเป็นรปูประธรรม  จะท าใหผู้ร้บับรกิารรบัรูถ้งึการใหบ้รกิารนัน้ ๆ ไดช้ดัเจน 
มิติท่ี 2 ความเช่ือถือไว้วางใจได้ (Reliability) 

หมายถงึ  ความสามารถในการใหบ้รกิารใหต้รงกบัสญัญาทีใ่หไ้วก้บัผูร้บับรกิารบรกิาร  ทีใ่หทุ้กครัง้
จะตอ้งมคีวามถูกต้องเหมาะสม  และไดผ้ลออกมาเช่นเดมิในทุกจุดของการบรกิาร  ความสม ่าเสมอนี้จะ
ท าใหผู้ร้บับรกิารรูส้กึว่าบรกิารทีไ่ดร้บันัน้มคีวามน่าเชื่อถอื  สามารถใหค้วามไวว้างใจได ้
มิติท่ี 3 การตอบสนองต่อลกูค้า (Responsiveness) 

หมายถงึ ความพรอ้มและความเตม็ใจทีจ่ะใหบ้รกิาร  โดยสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูร้บับรกิารไดอ้ย่างทนัท่วงท ี ผูร้บับรกิารสามารถเขา้รบับรกิารไดง้่าย  และไดร้บัความสะดวกจากการ
ใชบ้รกิาร  รวมทัง้จะตอ้งกระจายการใหบ้รกิารอย่างทัว่ถงึ  และรวดเรว็ 
วิธีท่ี 4 การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกค้า (Assurance) 

หมายถงึ  ความสามารถในการสรา้งความเชื่อมัน่ใหเ้กดิขึน้กบัผูร้บับรกิาร  ผูใ้หบ้รกิารจะต้องแสดง
ถงึทกัษะ  ความรู ้  ความสามารถในการใหบ้รกิาร  และตอบสนองความต้องการของผูร้บับรกิารดว้ย
ความสุภาพนุ่มนวล  มกีรยิามารยาททีด่ ี  ในการตดิต่อสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพและใหค้วามมัน่ใจว่า
ผูร้บับรกิารจะไดร้บัการบรกิารทีด่ทีีสุ่ด 
วิธีท่ี 5 การรู้จกัและเข้าใจลูกค้า (Empathy) 

หมายถงึ  ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผูร้บับรกิาร   ตามความต้องการทีแ่ตกต่างกนัของ
ผูร้บับรกิารแต่ละคน 

SERVQUAL ไดร้บัความนิยมในการน ามาใชเ้พื่อศกึษาในธุรกจิอุตสาหกรรมบรกิารอย่างกวา้งขวาง
ซึ่งองค์กรต้องการท าต้องการท าความเข้าใจ  ต่อการรบัรูข้องกลุ่มผู้รบับรกิารเป้าหมายตามความ
ตอ้งการในการบรกิารทีเ่ขาตอ้งการ  และเป็นเทคนิคทีใ่หว้ธิกีารวดัคุณภาพในการใหบ้รกิารขององคก์ร 

 
การบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์(Customer Relationship Management) 

วรโชค ไชยวงศ์ (2548)  กล่าวว่า CRM เป็นเครื่องมอืทางการบรหิารจดัการซึง่ถูกน ามาใชเ้พื่อ
วตัถุประสงค ์ เพื่อช่วยใหอ้งคก์รสามารถจดัการกระบวนการต่าง ๆ  ภายในองคก์รใหส้ามารถตอบสนอง
ความตอ้งการลกูคา้ได ้ เพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจสงูสุดต่อองคก์ร   

 หลกัการส าคญัในการบรหิารลกูคา้สมัพนัธ์ 
1. การมฐีานขอ้มลูของลกูคา้ 
ฐานข้อมูลถูกต้องถูกต้องและทนัสมยัอยู่เสมอ  สามารถเรยีกดูได้จากทุกหน่วยงานในองค์กรที่

เกีย่วขอ้งกบัลกูคา้  มกีารแยกประเภทลกูคา้จากฐานขอ้มลู  เนื่องจากลูกคา้แต่ละรายม ีValue ไม่เท่ากนั
ซึง่ลกูคา้ประกอบไปดว้ย  ลกูคา้เริม่ตน้  ลกูคา้ทีช่่วยประชาสมัพนัธ ์ และลกูคา้ทีซ่ือ้ซ ้า 



 

2. การมเีทคโนโลย ี
เทคโนโลยทีีเ่ขา้มาเกี่ยวขอ้งนัน้  ประกอบดว้ยเทคโนโลยทีีเ่พิม่ช่องทางใหลู้กคา้สามารถตดิต่อกบั

องคก์รได ้  เช่นระบบ Call Center , Website ,Interactive Voice Response  เป็นต้น  แลว้อกีตวัหนึ่ง
เทคโนโลยชี่วยในการวิเคราะห์ว่า  องค์กรจะใช้ซอฟต์แวร์ในการประมวลผลอย่างไร  เช่น  ใช้เพื่อ
แยกแยะลกูคา้  การจดัล าดบัความส าคญัของลกูคา้ 

3. การปฏบิตัเิพื่อรกัษาลกูคา้ 
เนื่องจากขอ้มลู Database สามารถท าใหอ้งคก์รแยกแยะลกูคา้ไดว้่า  กลุ่มใดเป็นกลุ่มทีท่ าก าไร 

สูงสุดให้กบัองคก์ร  หลงัจากนัน้องค์กรจะต้องน ามาก าหนดวธิปีฏบิตัต่ิอลูกคา้เหล่านัน้  เพื่อสรา้ง 
Relationship Program  เพื่อใหเ้ขา้ถงึการใหบ้รกิารลูกคา้แต่ละรายอย่างเหมาะสม  ตวัอย่างเช่น  การ
จดัท า Frequency Marketing Program การจดัท าโปรแกรม Loyalty Program  หรอืการจดัท าโปรแกรม
Community Program  เป็นตน้ 

4. การประเมนิผล 
เพื่อให้ทราบว่าองค์กรสามารถรกัษาลูกค้าได้มากขึ้นหรอืไม่อย่างไร  โดยเกณฑ์ต่าง ๆ  จะต้อง
เปลีย่นไป  จุดเน้นหรอืโฟกสัขององคก์รต้องเปลีย่นมาอยู่ที่การรกัษาลูกค้า (Keep Relation) ในระยะ
ยาว  และเพิม่ Value ใหก้บัลกูคา้ใหม้ากกว่าคุณค่าทีล่กูคา้คาดหวงั 
 
6. วิธีการเกบ็ข้อมลู 

การศกึษาความต้องการและการด าเนินงานของธุรกจิ CHECK BAAN  นัน้  ด าเนินการศกึษา
โดยรายละเอยีดดงันี้ 

1. เครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลู 
การศกึษาวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) และใชว้ธิวีจิยัเชงิส ารวจ 

(Survey)  ซึ่งใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวบรวมข้อมูล และ
วเิคราะหข์อ้มลู ทัง้นี้ดว้ยแบบสอบถาม(Questionnaires)  เป็นแบบสอบถามออนไลน์โดยเป็นลกัษณะ
แบบสอบถามทีถ่ามถงึความพงึพอใจ  ความต้องการในการใช้โมบายแอพพลเิคชัน่(Mobile Application) 
จากกลุ่มตวัอยา่งผูบ้รโิภค(ผูซ้ือ้) จ านวน  200  ตวัอยา่ง ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
 และแบบสอบถามขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการ  วศิวกร  บรษิทัฯ ที่ใหบ้รกิารหรอืรบั
งานตรวจสอบงานบา้น ทาวน์โฮม คอนโด  จ านวน  3  ราย ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 

2. กลุม่ตวัอยา่ง 
การส ารวจกลุ่มตวัอยา่งผูบ้รโิภค(ผูซ้ือ้) บา้น  ทาวน์โฮม คอนโดโดยการสุ่มตามความสะดวกใน 

การตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ (Google Form on line)  โดยกลุ่มตวัอย่างคอืผูบ้รโิภคผูซ้ือ้ บา้น 
คอนโด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ ทัง้ที่ท างานในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ พนักงาน บุคลากรบริษทัเอกชน
ทัว่ไป  กลุ่มฝ่ายขาย/Sale  และวศิวกร  บรษิทัผูใ้หบ้รกิารในการตรวจสอบคุณภาพงาน   จ านวน  200 
ตวัอย่าง    และแบบสอบถามขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ  วศิวกร  บรษิัทฯ ทีใ่หบ้รกิารหรอื
รบังานตรวจสอบงานบา้น ทาวน์โฮม คอนโด   



 

ผู้วจิยัใช้แบบสมัภาษณ์เชงิลึก แบบมโีครงสรา้งผู้ที่ถูกสมัภาษณ์จดัเป็นกลุ่มผู้บรหิารและผู้จดัการ
หรอืในระดบัหวัหน้าผู้ควบคุมงานที่มปีระสบการณ์และมคีวามเชี่ยวชาญในดา้นการตรวจสอบคุณภาพ
ของงานบา้นคอนโดทาวน์โฮมทาวน์เฮา้ส ์ จ านวน  3  ราย 

1. นายมนตร ี ช่วยราม   ผูจ้ดัการโครงการ  บรษิทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอรว์สิ  จ ากดั (มหาชน) 
2. นายทรงวทิย ์ พราวแจง้จติ  ช่างเทคนิคสถาปตัยอ์าวุโส 
3. นายจกัรพงษ์  บุตรด ี  ช่างเทคนิคโยธาอาวุโส 

7. การวเิคราะหข์อ้มลู และการด าเนินการธุรกจิ 
7.1 ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย จ านวน 140  คน คดิเป็นร้อยละ 70.1   
รองลงมาคอื เพศหญงิ จ านวน  60  คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.9  ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุอยู่ระหว่าง  30 – 40 ปี จ านวน  60  คน คดิเป็น
รอ้ยละ  29.9   รองลงมาคอื มอีายุอยู่ระหว่าง  40 – 50  ปี จ านวน  57  คน คดิเป็น
รอ้ยละ 28.4  รองลงมาคอื มอีายุต ่ากว่า  30  ปี จ านวน  51   คน คดิเป็นรอ้ยละ  25.4    
และล าดบัสุดทา้ยคอื มอีายุมากกว่า  50  ปี จ านวน  32   คน คดิเป็นรอ้ยละ  16.4  
ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีพนักงานบรษิทั จ านวน  159  คน คดิเป็นรอ้ยละ 
79.1  รองลงมา คอืมอีาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ และเจา้ของกจิการ/บรษิทัฯ  จ านวน  
18  คนเท่ากนั  คดิเป็นรอ้ยละ 9   และล าดบัสุดทา้ยคอืมอีาชพีอสิระ  จ านวน  5  คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 2.9  ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 30,000 – 60,000  บาท จ านวน  
97  คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.5  รองลงมา คอืมมีรีายไดต่้อเดอืนน้อยกว่า 30,000 บาท 
จ านวน  39  คน  คดิเป็นรอ้ยละ 19.4   รองลงมา คอืมมีรีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 
60,000 – 90,000  บาท จ านวน  33  คน  คดิเป็นรอ้ยละ 16.2   รองลงมา คอืมมีี
รายไดต่้อเดอืนมากกว่า  120,000  บาท จ านวน  16  คน  คดิเป็นรอ้ยละ 8.8    และ
ล าดบัสุดทา้ยคอืมรีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 90,000 – 120,000  บาท จ านวน  15  คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 7.1   ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการซือ้บา้นเดีย่ว/บา้นแฝด จ านวน  123  คน คดิเป็น
รอ้ยละ 61.2  รองลงมา คอืต้องการซือ้คอนโด จ านวน  42  คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.9   
รองลงมาคอื ต้องการซือ้ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮา้ส ์ จ านวน  24  คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.9   
และล าดบัสุดท้ายคอืต้องการซื้ออาคารอื่นๆ จ านวน  12  คน คดิเป็นร้อยละ 6  
ตามล าดบั 

 
 

 



 

7.2 ส่วนที ่2  ขอ้มลูเกีย่วกบัความตอ้งการ และความพงึพอใจในแอพพลเิคชัน่ 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไมเ่คยใชบ้รกิารจากวศิวกร  หรอืบรษิทัผูร้บัตรวจสอบ

คุณภาพงาน  จ านวน  141  คน คดิเป็นรอ้ยละ  70.6   รองลงมาคอื เคยใชบ้รกิารจาก
วศิวกร  หรอืบรษิทัผูร้บัตรวจสอบคุณภาพงาน  จ านวน  53  คน คดิเป็นรอ้ยละ  26.5     
และล าดบัสุดทา้ยคอื อื่น ๆ จ านวน  6  คน คดิเป็นรอ้ยละ  2.9   ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไมม่คีวามยากล าบากในการว่าจา้ง/จดัหา  จ านวน  125  
คน คดิเป็นรอ้ยละ  62.5    และล าดบัสุดทา้ยคอื มคีวามยากล าบากในการว่าจา้ง/จดัหา  
จ านวน  75  คน คดิเป็นรอ้ยละ  37.5  ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทีต่อบว่าหาวศิวกร บรษิทัมาตรวจงานยากนัน้เพราะว่ามี
ความคาดหวงัเรื่อง มาตรฐาน และความน่าเชื่อถือของวศิวกร/บรษิทัฯ จ านวน  120  
คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.6  รองลงมา คอืไมม่ชี่องทางตดิต่อ  จ านวน  35  คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 17.5   รองลงมาคอื ราคาทีไ่ม่เป็นธรรมจ านวน  25  คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.3   และ
ล าดบัสุดทา้ยคอืดว้ยเหตุผลอื่น ๆ จ านวน  20  คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.5 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามคาดหวงัในในเรือ่งมาตรฐาน  คุณภาพงานวศิวกร/
บรษิทัฯ   จ านวน  138  คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.7 รองลงมา คอืไม่มชี่องทางตดิต่อ  
จ านวน  27  คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.4   รองลงมาคอื ความน่าเชื่อถอืของวศิวกร/บรษิทัฯ    
จ านวน  26  คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.4   และล าดบัสุดทา้ยคอื ในเรือ่งของราคาของการ
รบับรกิาร      จ านวน  9  คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.5  ตามล าดบั 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามีประโยชน์มาก และมีประโยชน์ปานกลาง   
จ านวน  90  คนเท่ากนั  คดิเป็นรอ้ยละ 44.8 และ  44.8   และล าดบัสุดทา้ยคอื มี
ประโยชน์เลก็น้อย        จ านวน  20  คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.4  ตามล าดบั 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามคาดหวงัในการบรกิารในเรื่องมาตรฐาน  ความ
น่าเชื่อถอืของวศิวกร   บรษิทัฯ   จ านวน  103  คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.5  รองลงมา คอื
คาดหวงัความสะดวก  รวดเรว็  จ านวน  45  คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.1   รองลงมาคอื 
คาดหวงัใชง้านง่าย    จ านวน  39  คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.1   และล าดบัสุดทา้ยคอื ใน
เรือ่งของราคาทีเ่ป็นธรรม  จ านวน  13  คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.3  ตามล าดบั 

 
7.3 การด าเนินธุรกจิ และการจดัการผงับรหิารองคก์ร 
Business operations And organization management 
 
โครงสร้างการบริหารงานของธรุกิจ 

การจดัโครงสรา้งขององค์กรธุรกจิแอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN เนื่องจากเป็นลกัษณะของ
กจิการ SME ,Start up มพีนกังานไมม่าก  ดงันัน้ในการจดัโครงสรา้งขององคก์ร จงึไม่ซ ้าซอ้นมกีารแบ่ง



 

งานขอบเขตความรบัผดิชอบชดัเจน  เพื่อให้มไีม่ให้มกีารก้าวก่ายกนั  โดยงานที่มลีกัษณะคล้ายกนั
อย่างเช่น  บญัช ี การเงนิและธุรการ  ก็จดัให้อยู่ในแผนกเดยีวกนั    ทัง้นี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ท างานการบรหิารจดัการที่จะเพิม่ประสทิธภิาพ    ธุรกจิแอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN จงึแบ่งงาน
ออกเป็น 4 ส่วนโดยละเอยีดดงันี้ 

1. ผูจ้ดัการ (กรรมการผูจ้ดัการ) 
2. IT Support/Program2R & D 
3. ฝา่ยการตลาด/ลกูคา้สมัพนัธ/์Marketing & Sale 
4. ฝา่ยธุรการ/การเงนิ Admin. & Finance 

 

 
 

 

7.5  การด าเนินธุรกจิ และการบรหิารจดัการดา้นการตลาด 
Business operations And marketing management 
การวเิคราะหป์จัจยัแวดลอ้มทางธุรกจิ  
 

สภาวะการเตบิโตของเศรษฐกิจประเทศไทยและกลุ่มภูมภิาคเอเซยีน(ASEAN) มทีศิทางการ
เตบิโตที่ไม่มากนัก (ประมาณ 5 – 10%)   ส าหรบัประเทศไทยนัน้อสงัหารมิทรพัยป์จัจุบนั (2562)   
โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  ทีย่งัมผีูพ้ฒันาโครงการจ านวนมากทัง้โครงการ บา้น
เดีย่ว บา้นแฝด  ทาวน์โฮม  คอนโด และอาคารสูง  โดยเฉลีย่แลว้กว่า 60,000  หน่วย/ยนูิต    ซึง่พบว่า
ปญัหาของผูบ้รโิภค(ผูซ้ือ้)  คอืการทีไ่ม่มคีวามรูด้า้นงานอาคาร  การตรวจสอบคุณภาพงานก่อนจะเซน็
สญัญาซื้อ/โอนกรรมสทิธิก์บัโครงการ   และท าให้หลายๆท่านต้องเจอกบัปญัหาจากโครงการที่ไม่มี
คุณภาพที่ดีพอ   เกิดปญัหาภายหลงัจากการซื้อ/โอนกรรมสิทธิ ์ ในเรื่องการเสียค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซม  บ ารงุรกัษาก่อนเวลาอนัควร 

 
 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 
Managing Director 

ฝ่ายโปรแกรม/พฒันาฯ 
IT Support/Program /R&D 

ฝ่ายการตลาด/ลูกคา้สัมพนัธ์ 
Marketing/Sale 

บญัชี/การเงิน/ธุรการ 
Admin./Finance 



 

แนวคิดธรุกิจ 
 

ปญัหาที่ส าคญัประการหนึ่งของผู้ซื้ออาคารบ้านเดี่ยว  บ้านแฝด  ทาวน์โฮม  คอนโด  และ
อาคารสูง   ก็คอืการหาผู้ใหบ้รกิารงานตรวจสอบอาคาร ได้แก่ วิศวกร  บรษิทัฯ เพื่อท าการตรวจสอบ
งานก่อนทีผู่ซ้ ือ้จะตกลงเซน็สญัญาซือ้/โอนกรรมสทิธิก์บัผูป้ระกอบการโครงการ 
แอพพลเิคชนั CHECK BAAN  เป็นลกัษณะของ Smart Phone Application  เป็น Platform ทีม่ี
คณุลกัษณะการใชง้านทีง่า่ย  สะดวก  รวดเรว็  อกีทัง้ยงัตอบสนองต่อการใชง้านของคนรุ่นใหมย่คุ 4.0  
ในการเป็นสื่อกลางคนออนไลน์ เพื่อตดิต่อสือ่สารในการอ านวยความสะดวกของผูใ้ชบ้รกิาร(ผูซ้ือ้) 
อาคารบา้นเดีย่ว  บา้นแฝด  ทาวน์โฮม  คอนโด  และอาคารสงู   และผูใ้หบ้รกิารงานตรวจสอบอาคาร 
ไดแ้ก่ วศิวกร  บรษิทัผูใ้หบ้รกิารชาชพีงานดา้นวศิวกรรม   ทีส่ามารถจะตดิต่อสื่อสารตกลงว่าจา้ง นดั
หมายการเขา้ตรวจสอบงาน  ในราคาและคุณภาพทีเ่ป็นธรรม 
 
7.6  การด าเนินธุรกจิ และการบรหิารจดัการดา้นการเงนิ  
Business operations And financial management 
 

แผนงานการจดัการดา้นการเงนิ 
ระยะเวลาในการวเิคราะหโ์ครงการ 5 ปี   

 แหล่งเงนิทุนทัง้สิน้ 5 แสนบาท 
 เป็นส่วนของเจา้ของทัง้หมด 

งบประมาณการลงทุนในส่วนสนิทรพัยถ์าวร ไดแ้ก่  
 เครือ่ง Server   40,000  บาท 
 ค่าใชจ้่ายหลกัก่อนเริม่ด าเนินการ ไดแ้ก่   คา่ท าแอพพลเิคชัน่และเวบ็ไซต ์ 70,000 บาท  ค่าจด

ทะเบยีน  15,000  บาท   ค่าตกแต่งส านกังาน  30,000  บาท  อุปกรณ์เครือ่งใชส้ านกังาน  
116,500  บาท  เงนิทุนหมุนเวยีน  300,000  บาท  รวมเงนิทุนหมนุเวยีนรวมเงนิทุนเริม่ตน้ 
571,500   บาท 

การประมาณการรายไดร้ะยะเวลา 5  ปี 
 จ านวนลกูคา้ในปีที ่1-5 มจี านวนลกูคา้   2,500  , 5,000  , 10,000  , 12,500  และ 15,000ราย

ตามล าดบั 
 รายไดเ้ฉลีย่ต่อปี   1,247,500  บาท , 2,495,000  บาท  , 4,990,000  บาท  , 6,237,500  

บาท , 7,485,000   บาทตามล าดบั แสดงใหเ้หน็ถงึรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่องสอดคลอ้งกบั
จ านวนสมาชกิทีเ่พิม่ขึน้ 

การประมาณการค่าใชจ้า่ย 



 

 ตน้ทุนคงทีใ่นปีที ่1-5 เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง เนื่องจากการเพิม่จ านวนพนกังาน    ค่า
สาธารณูปโภคเพิม่ขึน้ปีละ 3%   ใชง้บประมาณในการท าโฆษณาทางการตลาด  200,000 บาท
คงทีทุ่กปี    

 ตน้ทุนผนัแปร   คดิตน้ทุนการใหบ้รกิารที ่2% ของรายไดร้วม   ค่าใชจ้่ายส่งเสรมิการขาย  1%
ของรายไดร้วม 

อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงนิ 
 อตัราส่วนเงนิทุนหมนุเวยีน  มคี่ามากกว่า  5  เท่า (ยกเวน้ปีแรก) 
 อตัราส่วนสนิทรพัยค์ล่องตวั ,อตัราส่วนเงนิสด มคี่าสงูกว่า  5  ในทุกปีและมแีนวโน้มสงูขึน้

แสดงถงึสภาพคล่องทางการเงนิทีด่ ี
อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  ต ่าในทุกปีแสดงถงึส่วนของเจา้ของทีม่มีากกว่าหนี้สนิถอืว่าอยูใ่น
เกณฑท์ีด่ ี
อตัราส่วนความสามารถในการบรหิาร 

 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA) อยูร่ะหว่าง 35% - 61% 
  อตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ (ROE)  อยูร่ะหว่าง 38% - 72% 
 อตัราส่วนก าไรสุทธอิยูร่ะหว่าง  28% - 60% 

โดยสรุปแลว้ ถอืว่าอยูใ่นเกณฑด์ ี ธุรกจิมคีวามสามารถในการท าก าไรได้ 
 
มลูค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV)   4,776,520  บาท  ค านวณโดยใชอ้ตัราคดิลด 30%  
อตัราผลตอบแทนของโครงการ (IRR)   147%     มรีะยะเวลาคนืทุน 1.5 ปี 
สรุป  จากการวิเคราะห์ทางการเงินพบว่า  มีความเป็นไปได้ในการด าเนินธุรกิจของ
แอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN  ซ่ึงสอดคล้องกบัเป้าหมายอ้างอิงจากอตัราส่วนต่าง ๆ รวมทัง้ค่า 
NPV  มีค่าเป็นบวก   ระยะเวลาคืนทุนและอตัราผลตอบแทนของโครงการอยู่ในเกณฑท่ี์ดี 
 

7.6การด าเนินธุรกจิ การบรหิารจดัการด าเนินงานแอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN 
Business operations Managing the operation of CHECK BAAN applications 
 
แผนการด าเนินงาน ธุรกจิแอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN ปีที ่1 

1. จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัแอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN  เช่าส านกังานบรษิทั  พรอ้มกบัการ
รบัสมคัรบุคลากรและวางโครงสรา้งของบรษิทั  รวมทัง้วางแผนการท างานต่าง ๆ  ใน
ระยะเวลา 1 ปีแรก 
เนื่องจากเป็นธุรกจิ Start up ,SME  ในปีแรก ผูก่้อตัง้บรษิทัจงึรบัภาระหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการ 
GM เอง   ส่วนต าแหน่งฝา่ยการตลาด/ประชาสมัพนัธ ์และงานดา้นธุรการ/การเงนิ/บญัช ี 



 

จะรวมเป็นแผนกเดยีวกนั  มบีุคลากรดแูล  1  คน   และบุคลากรดา้น  IT Support & 
Programmer  อกี  1   ท่าน 

2. ว่าจา้ง IT Consultant ,Program Agency ด าเนินการเขยีน Application CHECK BAAN 
3. จดัท า Web site ,Line@ @ แอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์

บรษิทัแอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN เพื่อใหเ้กดิการสรา้งความจดจ าทีด่ ี และเพื่อสรา้งการ
รบัรูเ้พิม่ขึน้ใหถ้งึกลุ่มเป้าหมาย  และลกูคา้ใหใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ผ่าน Web site ,Line@ 

เน่ืองจากปจัจุบนัน้ีเมื่อคุณต้องการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารใดๆ   สิง่แรกทีค่นจะนึกถงึ
คอื Search Google  ซึง่เป็นเหมอืนอบัดุลทางออนไลน์  อยากรูเ้รื่องไหนซือ้สนิคา้อะไร
ถามได้ตอบได้ทุกกรณี   รวมทัง้การมเีวบ็ไซต์จะช่วยให้ผู้เขา้ชมสามารถบอกเล่าสิง่ที่
ตนเองสนใจด้วยการแชร์  ไปยงัเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ได้ด้วย  ความน่าเชื่อถอืของ
ตราสนิคา้ตวัสนิคา้และบรกิารจะเกดิขึน้กต่็อเมื่อคุณมเีวบ็ไซต์หลกัของแบรนดห์รอืของ
สนิคา้นัน้ๆ   เพราะถ้าไม่มเีวบ็ไซต์เชื่อถอืว่าลูกคา้กจ็ะเกดิความกงัขาในตราสนิคา้หรอื
บรกิารนัน้ขึน้มาทนัท ี ก็มเีวบ็ไซต์จงึท าให้เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย  ผู้บรโิภคผ่านเขา้มา
เยีย่มชมในเวบ็ไซตร์ูจ้กักบัคุณไดม้ากขึน้  เช่น 

 คุณคอืใคร 
 สนิคา้หรอืบรกิารคอือะไร 
 สถานทีต่ ัง้อยูต่รงไหนตดิต่อไดท้ีไ่หนบา้ง 
 ท าไมถงึตอ้งเลอืกซือ้สนิคา้หรอืบรกิารจากคุณ 

4. เปิดตวัแอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN  ของทางบรษิทั  พรอ้มกบัประชาสมัพนัธก์ารเปิดตวั
ผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านเวบ็ไซตห์รอื Social Media , Facebook, Line ,Line@ 

5. หาพนัธมติรบรษิทั  ทัง้ทีเ่ป็นวศิวกร  และบรษิทัผูร้บัหน้าทีใ่นการตรวจสอบคุณภาพงาน
บา้น  คอนโด  ทาวน์โฮม  ทาวน์เฮา้ส ์ เพื่อขยายฐานลูกคา้และการใหบ้รกิารใหม้ากขึน้ 

6. ตัง้เป้าหมาย และแผนปฏบิตักิารใหไ้ดส้่วนแบ่งการตลาด  หรอืลกูคา้ 5%   จ านวน  2,500 
Unitต่อปี 

แผนการด าเนินงาน ธุรกจิแอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN ปีที ่2 
1. ปรบัโครงสรา้งบรษิทั  รบัพนกังานเพิม่  และวางแผนการท างานต่าง ๆ ในปีที ่2 
2. หาบรษิทัพนัธมติร  วศิวกร  บรษิทัฯ เพิม่เตมิจากปีแรกเพื่อเพิม่จ านวนทีจ่ะใหบ้รกิาร 
3. สรา้ง Big Data  เพื่อปรบัปรงุขอ้มลูของ Web site และขอ้มลูของลกูคา้  จากขอ้มลูการ

ลงทะเบยีนก่อนซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร  ลงทะเบยีนเพื่อรบัสทิธพิเิศษ   สมคัรจดหมายขา่ว
เพื่อรบัขา่วสารพเิศษ   จะท าใหบ้รษิทัเรามฐีานขอ้มลูของลกูคา้ ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร เช่น  
เบอรโ์ทรศพัท ์ การส่งไปรษณยีแ์จง้ขา่วสาร  รวมไปถงึการส่ง email Marketing ต่าง ๆ 

4. วางเป้าหมาย ใหไ้ดส้ว่นแบ่งการตลาด  หรอืลกูคา้  10%  จ านวน  5,000 Unitต่อปี 
แผนการด าเนินงาน ธุรกจิแอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN ปีที ่3 

1. วางแผนการท างานต่าง ๆ  ในปีที ่3 



 

2. หาบรษิทัพนัธมติร  วศิวกร  บรษิทัฯ เพิม่เตมิจากปีแรกเพื่อเพิม่จ านวนทีจ่ะใหบ้รกิาร 
3. วางแผนต่อยอดในการผลติแอพพลเิคชัน่เพิม่เติม  เพื่อก้าวเขา้สู่การเป็น One Stop 

Service  ในงานดา้นอสงัหารมิทรพัยข์องประเทศไทย  เช่น Application ทางดา้นบรกิาร
การซ่อมแซมปรบัปรุง หรอืแก้ไขปญัหาภายในอาคาร  เช่น  ระบบไฟฟ้า  ระบบประปา
ระบบเครือ่งปรบัอากาศ    ทัง้นี้เพื่อเพิม่ช่องทางในการ บรกิารลูกคา้ไดห้ลากหลายเพิม่มาก
ขึน้  และกา้วเขา้สู่การเป็น One Stop Service  ในงานดา้นอสงัหารมิทรพัยข์องประเทศไทย   

4. วางเป้าหมาย ใหไ้ดส้่วนแบ่งการตลาด  หรอืลกูคา้ จ านวน  10,000  Unitต่อปี 
แผนการด าเนินงาน ธุรกจิแอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN ปีที ่4 

1. วางแผนการท างานต่าง ๆ  ในปีที ่4 
2. หาบรษิทัพนัธมติร  วศิวกร  บรษิทัฯ เพิม่เตมิจากปีแรกเพื่อเพิม่จ านวนทีจ่ะใหบ้รกิาร 
3. ปรบัปรุงแอพพลเิคชัน่ One Stop Service  ในงานดา้นอสงัหารมิทรพัยข์องประเทศไทย  

เช่น Application ทางด้านบรกิารการซ่อมแซมปรบัปรุง หรอืแก้ไขปญัหาภายในอาคาร  
เช่น  ระบบไฟฟ้า  ระบบประปา  ระบบเครื่องปรบัอากาศ    ทัง้นี้เพื่อเพิม่ช่องทางในการ 
บรกิารลกูคา้ไดห้ลากหลายเพิม่มากขึน้   

4. วางเป้าหมาย ใหไ้ดส้่วนแบ่งการตลาด  หรอืลกูคา้ จ านวน  12,500 Unitต่อปี 
แผนการด าเนินงาน ธุรกจิแอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN ปีที ่5 

1. วางแผนการท างานต่าง ๆ  ในปีที ่5 
2. หาบรษิทัพนัธมติร  วศิวกร  บรษิทัฯ เพิม่เตมิจากปีแรกเพื่อเพิม่จ านวนทีจ่ะใหบ้รกิาร 
3. ปรบัปรุงแอพพลเิคชัน่ One Stop Service  ในงานดา้นอสงัหารมิทรพัยข์องประเทศไทย  

ใหด้ยีิง่ขึน้เช่น Application ทางดา้นบรกิารการซ่อมแซมปรบัปรุง หรอืแก้ไขปญัหาภายใน
อาคาร  เช่น  ระบบไฟฟ้า  ระบบประปา  ระบบเครื่องปรบัอากาศ    ทัง้นี้เพื่อเพิม่ช่องทาง
ในการ บรกิารลกูคา้ไดห้ลากหลายเพิม่มากขึน้   

4. วางเป้าหมาย ใหไ้ดส้่วนแบ่งการตลาด  หรอืลกูคา้ จ านวน  15,000 Unitต่อปี 
 

7.7 การด าเนินธุรกจิ การบรหิารจดัการเชงิกลยทุธแ์อพพลเิคชัน่ CHECK BAAN 
Business operations Strategic Management Applications CHECK BAAN 

ส าหรบัเรื่องของการวางกลยุทธ์ในธุรกจิแอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN นัน้ เป็นทีท่ราบกนัดอียู่
แลว้ว่าธุรกจิ Mobile Application  จะมกีารแข่งขนักนัมาก   แอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN กม็กีลยุทธ์
เพื่อให้ธุรกิจของเราประสบความส าเรจ็   หนึ่งในกลยุทธ์ที่ส าคญันัน่คอื 8P เป็นกลยุทธ์ที่สามารถ
ประยกุตม์าใชก้บัธุรกจิแอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN  

กลยทุธก์ารตลาด  8P 
1. Product strategy กลยทุธผ์ลติภณัฑ ์

เป็นกลยทุธท์ีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑท์ัง้หมด  ผลติภณัฑ ์Application CHECK BAAN  เป็น  



 

Application ทีพ่ฒันาขึน้มาเพื่อแกไ้ขปญัหาของผูบ้รโิภคผูซ้ือ้บา้น  คอนโด  ทาวน์โฮม  ทาวน์เฮา้ส์  ทีม่ ี
ปญัหาในการจดัหาวิศวกรบรษิัทเพื่อรบัหน้าที่  ในการตรวจสอบคุณภาพของงานก่อนซื้อหรอืโอน
กรรมสทิธิก์บัเจา้ของโครงการ    กลยทุธผ์ลติภณัฑข์องแอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN ไดแ้ก่  

 แอพพลิเคชัน่ที่เป็น Platform ใหม่  ที่ยงัไม่มใีนตลาดแอพพลิเคชัน่การ
ตรวจสอบคุณภาพงาน บา้น คอนโด ในลกัษณะทีเ่ป็นสื่อกลางดงักล่าว 

 แอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN  เราม ีIT Support & Programmer  ทีจ่ะคอย
ดแูลและปรบัปรงุการผลติใหม้คีุณภาพทีด่ ี เขา้ใชง้านงา่ย  สะดวก  รวดเรว็ 

2. Price strategy กลยทุธร์าคา 
เป็นกลยุทธ์เกี่ยวกับการตัง้ราคาของผลิตภัณฑ์  กลยุทธ์ผลิตภณัฑ์ของแอพพลิเคชัน่ 
CHECK BAAN ในดา้นราคาค่าบรกิาร ไดแ้ก่  

 ตัง้ราคาที่ไม่แพง  และจะคดิค่าบรกิารต่อยูนิต(หน่วย หรอืห้อง)  ราคา  499  
บาท ทีจ่ะคดิกบัวศิวกร  บรษิทัผูป้ระกอบการตรวจสอบอาคารเท่านัน้  โดยทีผู่้
ซือ้บา้น คอนโด  ทาวน์โฮม  ทาวน์เฮา้ส ์ จะจ่ายค่าบรกิารงานตรวจสอบทีผู่ใ้ห้
บรกิารตามราคาปกต ิ

3. Place strategy กลยทุธช์่องทางการจดัจ าหน่าย 
แอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN   จะเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายเพื่อกระจายการท า 

การตลาดออนไลน์ทัง้ทางเวบ็ไซต์และ Social Media ต่างๆ   กลยุทธ์ช่องทางการจดัจ าหน่ายของ
แอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN ไดแ้ก่  

 การท าแอพพลิเคชัน่ เพื่อให้ลูกค้าประสานงาน พูดคุย จดัหาว่าจ้าง วศิวกร  
บรษิทัผูด้ าเนินการตรวจสอบงานอาคาร บา้น คอนโด  งา่ยขึน้  และสะดวกมาก 

 เพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายในโลกออนไลน์โดยใชโ้ซเชยีลมเีดยีต่าง ๆ  ทัง้ทาง 
Facebook ,Twitter ,Line ,Line@ 

4. Promotion strategy กลยทุธส์่งเสรมิการตลาด 
เป็นกลยทุธส์รา้งแรงจงูใจ  และกระตุน้ใหล้กูคา้อยากซือ้สนิคา้ไมว่่าจะเป็นการลดแลกแจก 

แถมซึง่ตอ้งมกีารก าหนดช่วงเวลาเริม่ตน้และสิน้สุดของโปรโมชัน่  ตวัอยา่งกลยทุธล์ดราคา 
 ส าหรบัลูกคา้ 100  ท่านแรก  CHECK BAAN แถมคู่มอืการดูแลและซ่อมแซม

บา้นส าหรบัมอืโปร แจกฟรคีนละ  1  เล่ม 
 พเิศษสุดส าหรบัลกูคา้ทีแ่นะน า และบอกต่อ  เรามขีองสมนาคุณใหท้่านพเิศษ 

5. Packaging strategy กลยทุธก์ารบรรจภุณัฑ ์
กลยทุธก์ารบรรจภุณัฑ ์ เป็นกลยทุธท์ีท่ าใหล้กูคา้ประทบัใจตัง้แต่แรกเหน็สนิคา้  เพราะ 

บรรจภุณัฑก์เ็ปรยีบเสมอืนหน้าตาของสนิคา้   
6. Personal Strategy กลยทุธก์ารใชพ้นกังานขาย 
ส่วนธุรกจิขนาดเลก็หรอื SME  เจา้ของธุรกจิกค็อืพนักงานขายนัน่เอง  กลยุทธน์ี้คอื  พนักงาน

ขายตอ้งสื่อสารและท าใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจในธุรกจิของเรา ตวัอยา่งกลยทุธ ์



 

 เมื่อมลีูกคา้ถามค าถามเขา้มา  พนักงานหรอืผูดู้แลระบบฯ  ธุรการจะต้องตอบ
กลบัอยา่งรวดเรว็ 

 พนักงานประชาสัมพันธ์ ธุรการ  จะต้องมีความรู้ในแอพพลิเคชัน่ CHECK 
BAAN   สามารถตอบค าถามลกูคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 พนกังานประชาสมัพนัธ ์ธุรการ  ต้องมทีศันคตเิป็นบวก  รบัมอืกบัปญัหาไดไ้ม่
วนีหรอืเหวีย่งกบัลกูคา้ 

7. Public relations Strategy กลยทุธก์ารใหข้า่วสาร 
กลยทุธก์ารใหข้า่วสาร แอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN  ใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งมากเพื่อที ่

จะใช้เป็นเป็นกลยุทธ์ที่ท าให้คนทัว่ไปรู้จกัธุรกจิแอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN    และคาดหวงัว่าจะ
กลายเป็นลกูคา้ของเราในทีสุ่ด   และตอ้งยอมรบัว่าในยคุ 4.0 ,5.0  นี้การใหข้่าวสารเป็นไปอย่างรวดเรว็
และแพรก่ระจายเป็นวงกวา้ง   กลยทุธข์องแอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN ไดแ้ก่  

 Update ขอ้มลูใหม่ๆ ใน Web site บรษิทั เป็นประจ า  สม ่าเสมอ 
 ช่องทางลงโฆษณาตามออนไลน์ต่าง ๆ หรอื Social Media Marketing  เช่น  

ลงโฆษณากบั Facebook , Line ,Google , YouTube ,Instagram,Twitter 
,Line เพื่อเป็นการสื่อสารกบัลูกคา้ เป็นตน้ 

 Email Marketing เป็นวธิกีารท าการตลาดออนไลน์ด้วยการส่งอเีมลหากลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย  เพื่อประชาสมัพนัธ์  โฆษณา  ตลอดจนแจง้ขอ้มลูข่าวสาร
ต่างๆ ของธุรกจิของเรา  การท า email Marketing จงึช่วยให้พวกเขารบัรู้
ข่าวสารความเคลื่อนไหวของธุรกจิของเรา  นอกจากจะสะดวกและรวดเรว็แลว้
โอกาสที่กลุ่มเป้าหมายหรอืลูกค้าจะเหน็ข่าวสารจากอีเมลที่เราส่งไปก็สูงกว่า
การท าการตลาดในประเทศอื่น ๆ อกีดว้ย 

8. Power Strategy กลยทุธก์ารใชพ้ลงั 
กลยทุธก์ารใชพ้ลงั  หมายถงึการใชอ้ านาจในการต่อรองเพื่อใหเ้กดิประโยชน์กบัธุรกจิของ 

เรา  การต่อรองทีด่ตี้องไม่ท าให้ลูกคา้รูส้กึว่าเสยีเปรยีบมากจนเกนิไป  และจะต้องท าใหเ้กดิความพงึ
พอใจกนัทัง้สองฝา่ย 
 
กลยทุธส์รา้งแบรนดแ์อพพลเิคชัน่ CHECK BAAN  ดว้ย AIDA 

AIDA  เป็นโมเดลในการสรา้งแบรนดใ์หเ้ป็นทีรู่จ้กั  ดว้ยการท าโฆษณาดว้ยองคป์ระกอบทัง้ 4 
ของ IADA  จะช่วยวางแผนและท าใหรู้ว้่าถา้ตอ้งการสรา้งแบรนดใ์หก้บัธุรกจิของตนเอง  ต้องท าโฆษณา
อยา่งไรเพื่อใหเ้ป็นทีส่นใจของทุกคน 

A : Attention 



 

การท าใหล้กูคา้รูส้กึสะดุดตา  และสะดุดใจในผลติภณัฑข์องเราตัง้แต่แรก  จดุมุง่หมายของ
ขัน้ตอนน้ีกค็อื  การท าใหล้กูคา้เกดิความสนใจ หยดุดโูฆษณาของเรา  และเกดิความรูส้กึอยากตดิตาม
ต่อว่าผลติภณัฑข์องเราคอือะไร 

I : Interest 
การท าใหล้กูคา้รูส้กึว่าผลติภณัฑข์องเรา น่าใช ้และมปีระโยชน์อย่างไร เพื่อใหค้นทีเ่หน็โฆษณา

นี้เกดิความสนใจอยากใชผ้ลติภณัฑข์องเรา 
D : Desire 
การท าใหล้กูคา้รูส้กึอยากซือ้ผลติภณัฑข์องเรามาใช ้ การโฆษณาโดยมคี ารบัรองของผูซ้ือ้บา้น 

คอนโด ทีอ่ยูใ่นแวดวงอสงัหารมิทรพัยข์องประเทศไทย  และหลายคนเป็นทีรู่จ้กั หรอืมรีวีวิประสบการณ์
จากผูใ้ชง้านจรงิ 

A : Action 
การกระตุ้นใหลู้กค้าตอบสนองต่อโฆษณา  เช่น  ให้ลูกคา้ลงทะเบยีนเพื่อรบัสทิธพิเิศษในการใช ้
แอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN  ส าหรบั  100  ท่านแรก   รวมไปถงึการน าใหลู้กคา้ตดิตดัสนิใจซือ้สนิคา้
หรอืหนัมาใชแ้อพพลเิคชัน่ CHECK BAAN  ดว้ย 
 

5. บทสรปุ  การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
ผลการศกึษาดา้นคุณสมบตั ิ และความตอ้งการและความคาดหวงัของผูต้อบแบบสอบถาม 

5.1.1 ขอ้มลูทัว่ไป เกีย่วกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผลจากการศกึษาผูต้อบแบบสอบถามจ านวน  200  คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย  มอีายรุะหว่าง  30 -  40 ปี   อาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน  มรีายไดต่้อเดอืนประมาณ 30,000 
– 60,000  บาท  และความตอ้งการทีจ่ะซือ้อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทบา้นเดีย่ว/บา้นแฝดมากทีสุ่ด 

    
5.1.2  ความตอ้งการและความคาดหวงัในการใชแ้อพพลเิคชัน่CHECK BAAN ของผูต้อบแบบสอบถาม   

ผลจากจากการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 200 คน  ในเรื่องความต้องการและความ
คาดหวงัในการใชแ้อพพลเิคชัน่CHECK BAAN   พบว่าส่วนใหญ่แลว้เมื่อจะซือ้บา้น คอนโด ทาวน์โฮม 
ฯลฯ  ไม่เคยใช้บรกิารจากวศิวกร หรอืบรษิัทผู้รบัตรวจสอบคุณภาพงาน  เพื่อให้มารบัหน้าที่ท าการ
ตรวจสอบงานก่อนจะซือ้/หรอืโอนกรรมสทิธิ ์    

และหากต้องการจะว่าจา้งวศิวกร  หรอืบรษิทัผูร้บัตรวจสอบคุณภาพงานเพื่อใหม้ารบัหน้าทีท่ า
การตรวจสอบงาน    กไ็ม่ยากนัก   แต่มผีู้ตอบแบบสอบถามกว่า 40% ทีต่อบว่ามคีวามยุ่งยากในการ
จดัหาจดัจา้งฯ     วศิวกร  หรอืบรษิทัผูร้บัตรวจสอบคุณภาพงาน   

และยงัพบว่าจ านวนกว่า 60% ที่ตอบว่ายากนัน้เป็นเพราะกงัวลในเรื่องมาตรฐาน  และความ
น่าเชื่อถอืของวศิวกร/บรษิทัฯ ผูร้บัตรวจสอบคุณภาพงาน      โดยส่วนใหญ่แลว้มคีวามคาดหวงัในการ
บรกิารในมาตรฐาน คุณภาพงานวศิวกร/บรษิทัฯ    



 

ผูต้อบแบบสอบถามกว่า 50%  คาดว่าจะมปีระโยชน์มากทเีดยีว  และอกีกว่า 50%  กค็าดว่าจะ
มปีระโยชน์ในระดบัปานกลาง  หากว่ามแีอพพลเิคชัน่ Check BAAN ทีจ่ะเป็นสื่อกลาง ช่วยในการตดิต่อ
กบัวศิวกร  บรษิทัที่รบัด าเนินการตรวจสอบคุณภาพงานอาคาร บ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ฯลฯ  ที่ง่าย  
และสะดวกบนอุปกรณ์สมารท์โฟน/Smart Phone   

ทา้ยทีสุ่ดในเรือ่งความคาดหวงัหากจะใชแ้อพพลเิคชัน่ CHECK BAAN  ในการช่วยแก้ไขปญัหา
ในเรือ่ง   ความสะดวก  รวดเรว็ในการจดัหาวศิวกร  และบรษิทั ใหม้าด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของ
งาน   ก่อนทีจ่ะซือ้หรอืโอนกรรมสทิธิก์บัเจา้ของโครงการ    รวมทัง้สิง่ทีเ่ป็นความคาดหวงัของผูต้อบ
แบบสอบถาม  ในเรื่องของมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ  ของวิศวกร  บริษัทที่ให้บริการในด้าน
ตรวจสอบคุณภาพของงาน 

 
 

5.2  การอภิปราย 
จากการศกึษาขอ้มลูพบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชายรอ้ยละ 70.1  อายโุดยเฉลีย่ 

อยูร่ะหว่าง  30 -  40 ปี รอ้ยละ 29.9   อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รอ้ยละ  79.1   มรีายไดต่้อเดอืน
ประมาณ 30,000–60,000  บาทรอ้ยละ 48.5  และมคีวามตอ้งการทีจ่ะซือ้อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทบา้น
เดีย่ว/บา้นแฝดมากทีสุ่ด รอ้ยละ  61.2 
 ในดา้นความต้องการ และความพงึพอใจในแอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN  นัน้จากการศกึษา
ข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามไม่เคยใช้บรกิารจากวศิวกร  หรอืบรษิัทผู้รบัตรวจสอบคุณภาพงาน  
ก่อนจะซือ้หรอืโอนกรรมสทิธิก์บัโครงการ รอ้ยละ  70.6    และไม่มคีวามยากล าบากในการว่าจา้ง/จดัหา 
วศิวกร  หรอืบรษิทัผูร้บัตรวจสอบคุณภาพงาน รอ้ยละ  62.5    โดยขอ้มลูพบว่าส่วนใหญ่ทีต่อบว่าหา
วศิวกร บรษิทัมาตรวจงานยากนัน้เพราะว่าเรือ่ง มาตรฐาน และความน่าเชื่อถอืของวศิวกร/บรษิทัฯ  รอ้ย
ละ 59.6     รวมทัง้ส่วนใหญ่มคีวามคาดหวงัในการบรกิารในเรื่องมาตรฐาน  คุณภาพงานวศิวกร/บรษิทั
ฯ   รอ้ยละ 68.7    และหากมแีอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN แลว้นัน้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหน็
ว่าจะมปีระโยชน์มาก และมปีระโยชน์ปานกลาง   จ านวนกว่ารอ้ยละ 44.8    และท้ายทีสุ่ดแลว้ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามคาดหวงัในการบรกิารในเรื่องมาตรฐาน  ความน่าเชื่อถือของวิศวกร   
บรษิทัฯ  รอ้ยละ 51.5   

จากผลการวเิคราะหแ์บบสอบถาม  และการสมัภาษณ์พบว่ามคีวามเป็นไปไดใ้นการด าเนินธุรกจิ
แอพพลเิคชัน่CHECK BAAN    เนื่องจากแอพพลเิคชัน่CHECK BAAN  สามารถตอบโจทยห์รอืแก้ไข
ปญัหาในเรื่องความสะดวก รวดเรว็  และมาตรฐาน  ความน่าเชื่อถือของวศิวกร  บริษัทที่ให้บรกิาร
ตรวจสอบคุณภาพงาน    
 สรุปแล้ว  มคีวามเป็นไปได้ในการด าเนินธุรกจิแอพพลเิคชัน่CHECK BAAN  เนื่องจากแก้ไข
ปญัหาหรอืตอบโจทย์ผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมาย   และมปีจัจยัทางบวกทัง้ด้านผู้บรโิภคที่ต้องการความ
สะดวก  รวดเรว็  ความง่ายในการใช้บรกิาร    สอดคล้องกบัฝ่ายวศิวกร  หรอืบรษิัทผู้ประกอบการ



 

ด าเนินงานตรวจสอบคุณภาพงาน      ที่มจีุดประสงค์ในการขยายฐานลูกค้าตนเองเพื่อสรา้งรายได้ให้
มากขึน้ในงบประมาณทีคุ่ม้ค่าต่อการลงทุน 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

จากผลวิจัยที่ได้ในการวิจัยครัง้นี้   สามารถน าไปต่อยอดเพื่อที่จะด าเนินธุรกิจตัง้บริษัท 
แอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN  เพื่อด าเนินธุรกจิในลกัษณะการเป็นสื่อกลางหรอืแพลตฟอรม์ส าหรบั
ผูบ้รโิภคทีต่อ้งการจะซือ้บา้น คอนโด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮา้ส์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และ
ผู้ให้บริการในการตรวจสอบคุณภาพงานบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ก่อนที่จะซื้อหรอืโอน
กรรมสทิธิจ์ากเจา้ของโครงการ 

ทัง้นี้เพื่อใหไ้ดป้ระสทิธภิาพมากขึน้  ควรท าการวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการเลอืก 
แอพพลเิคชัน่   ปจัจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการเลอืกใชแ้อพพลเิคชัน่  เพื่อจะท าใหท้ราบถงึความการรบัรู้
และผลสะทอ้นจากการเลอืกใชแ้อพพลเิคชัน่โดยรวม   และหลากหลายดา้นมากยิง่ขึน้    

นอกจากนี้แล้วควรจะท าการศึกษาวจิยัเพิม่เติม  เกี่ยวกบัภาพรวมของอุตสาหกรรมในธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัยใ์ห้กว้างขึ้น  รวมถึงการศกึษาถึงคู่แข่งที่มากขึน้  เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่เจาะลกึและเกิด
ความหลากหลายมากยิง่ขึ้น  และเป็นประโยชน์ในการวเิคราะห์ข้อมูลและการวางแผนพร้อมทัง้การ
พฒันาของของอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์และธุรกจิแอพพลเิคชัน่ Mobile Application  ใหส้ามารถ
พฒันาควบคู่กนัไปได ้
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การศกึษาคน้ควา้ความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกจิแอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN  ชิน้
นี้ส่วนหนึ่ งนั ้นจะส าเร็จลงไม่ได้  หากขาดความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของผู้ที่ ตอบ
แบบสอบถามซึ่งเป็นการสอบถามแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย   ผู้บรโิภคผู้ซื้อ  ผู้ให้บรกิารและผู้ที่
ประกอบอาชพีอยูใ่นวชิาชพีในธุรกจิอสงัหารมิทรพัยต์ลาดบา้น  คอนโด  ทาวน์โฮม  ทาวน์เฮา้ส ์ ในการ
ให้ข้อมูลเชงิปรมิาณจากการตอบแบบสอบถามทางออนไลน์    และบรษิัทผู้ประกอบการด าเนินการ
ตรวจสอบงาน  รวมทัง้วิศวกร  ผู้ตรวจสอบงานอิสระ  ที่ให้ข้อมูลเชงิคุณภาพจากการเข้าสมัภาษณ์
สอบถามขอ้มลูในการด าเนินการและประกอบการ      และทีส่ าคญัคอืท่าน รศ. สุวณีา  ตัง่โพธสิุวรรณ  
ทีไ่ด้ใหค้ าแนะน าเป็นอย่างดแีก่กระผมนายวรเทพ  สงัวรณ์    ผู้จดัท าการศกึษาคน้ควา้ความต้องการ
และการด าเนินงานของธุรกจิแอพพลเิคชัน่ CHECK BAAN  ชิ้นนี้   จงึขอขอบพระคุณส าหรบัความ
รว่มมอื   และค าปรกึษาแก่ผูเ้กีย่วขอ้งทุกคนมา ณ  ทีน่ี้ดว้ย 
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