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การศึกษาวิจยั ความต้องการและการดาเนินงานของธุรกิจ แอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN นี้
จัด ท าขึ้น โดยมีว ัต ถุ ประสงค์เ พื่อ ศึก ษาความต้อ งการและการดาเนิ น งานของธุ ร กิจ แอพพลิเ คชัน่
CHECK BAAN ซึง่ เป็ นแอพพลิเคชันที
่ จ่ ะเป็ นสื่อกลาง (Platform) ในการติดต่อ ประสานงาน พูดคุย
สรุปราคา และนัดหมาย เพื่อดาเนินการตรวจสอบคุณภาพงานบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์บน
อุปกรณ์โทรศัพท์มอื ถือ หรือ สมาร์ทโฟน ทาให้เกิดความสะดวกสบาย ง่าย รวดเร็ว มีมาตรฐานและ
ความน่ าเชื่อถือในการรับการบริการ รวมทัง้ ตอบโจทย์ในการแก้ไขปญั หาที่มกั จะพบเสมอในเรื่อง
ความยุ่งยาก ในการจัดหาจัดจ้างวิศวกร บริษทั ผูใ้ ห้บริการตรวจสอบคุณภาพงานบ้าน คอนโด ทาวน์
โฮม ทาวน์เฮ้าส์ ทีเ่ คยเป็ นมา ผูว้ จิ ยั ได้ทาการสารวจกับกลุ่มเป้าหมายทีอ่ ยู่ในแวดวงของอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ คือกลุ่มบุคลากรของบริษทั ทีท่ างานด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง บริษทั วิศวกรทีป่ รึกษา
และผู้ให้บริการในด้านการตรวจสอบคุณภาพงานบ้าน คอนโด ทาวน์ โฮม ทาวน์ เฮ้าส์ รวมทัง้ กลุ่ม
ผูบ้ ริโภคผูซ้ อ้ื บ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ ทีอ่ ยูใ่ นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
การศึกษาวิจยั ความต้องการและการดาเนินงานของธุรกิจ แอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN ผูว้ จิ ยั
ประมาณการยอดขาย และแนวโน้มยอดขายในระยะเวลา 5 ปี ศึกษาการวางแผนการจัดการตลาด
และการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจในระยะเวลา 5 ปี พบว่ามีศกั ยภาพและความเป็ นไปได้สูงในการ
ดาเนินธุรกิจ ด้วยงบประมาณการลงทุนเบือ้ งต้น 571,500 บาท มูลค่าปจั จุบนั สุทธิ 4,776,520 บาท
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) กว่า 147% มีศกั ยภาพในการทากาไร และระยะเวลาคืนทุน 1.5 ปี
ดังนัน้ การศึกษาวิจยั ความต้องการและการดาเนินงานของธุรกิจ แอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN
จึงตอบโจทย์ความต้องการขัน้ พื้นฐานของผู้บริโภค เมื่อเกิดปญั หาที่เคยประสบมาจึงเป็ นโอกาสทาง
ธุรกิจของการศึกษาในครัง้ นี้
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.
บทนา
ปจั จุบนั กลุ่มผู้ซ้อื ผู้บริโภคเองยังมีค วามรู้น้อย ในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพงานอาคาร
บ้าน คอนโดที่ตกลงซื้อขาย โดยคิดว่า ผู้ประกอบการหรือเจ้าของโครงการก็มวี ศิ วกร ผู้ควบคุมงาน
ดาเนินการตรวจสอบให้อยู่แล้ว จึงไม่ได้จดั หาจัดจ้ างวิศวกร บริษัทที่รบั งานตรวจสอบอาคาร บ้าน
คอนโดเข้าไปดาเนินการตรวจสอบคุณ ภาพงานให้ หรือ อาจจะมีบ้างที่ใ ห้ค วามสาคัญ และเห็นถึง
ประโยชน์ของการทีต่ อ้ งจัดหาวิศวกร บริษทั เข้าไปตรวจสอบแต่กย็ งั ไม่มากพอ
อีก ทัง้ หลายคนก็มกั จะพบปญั หาและอุปสรรคยุ่ งยากในการติดต่อ หาวิศวกร และบริษัทที่ม ี
ประสบการณ์ มาดาเนินการตรวจสอบงานก่อนที่จะตกลงซื้อ/โอนกรรมสิทธิ ์ หรือบางครัง้ ก็ไม่เห็นมี
ช่องทางการจะติดต่อ ประสานงาน จัดหาจัดจ้างวิศวกร และบริษทั มาดาเนินการตรวจสอบงานก่อนที่
จะตกลงซือ้ /โอนกรรมสิทธิ ์ และถึงแม้ว่าจะมีบริษทั ทีร่ บั งานด้านการตรวจสอบบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม
จานวนมากที่สามารถหาใน Google หรือ Web site ของบริษทั ต่างๆ แต่ก็ไม่ได้รบั ความสะดวก
รวดเร็ว และผู้ซ้อื ผู้บริโภคเองก็ต้องใช้ความพยายามในการหา ติดต่อ ประสาน พูดคุย ตกลงราคา
กว่าจะได้วศิ วกร บริษทั ฯเข้าไปดาเนินการตรวจสอบงานตามทีต่ อ้ งการได้
ปจั จุบนั เทรนการใช้อนิ เตอร์เน็ตของคนไทยถีบตัวสูงขึน้ เรื่อย ๆ ถึง 44.6 ล้านคนต่อปีและ
มากกว่า 77% ใช้อินเตอร์เน็ตผ่านมือถือซึ่งพกพาสะดวก
และติดต่อกับผู้อ่นื ได้ทุกที่ทุกเวลา
นอกจากนี้ภาษาการใช้อนิ เทอร์เน็ตทัวโลกมี
่
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ เพราะผูใ้ ช้ 3,000 ล้านคน และมีบญ
ั ชีผใู้ ช้
สื่อสังคมออนไลน์ถงึ 2,000 ล้านคน เมื่อดูทส่ี ถิตกิ ารใช้อนิ เทอร์เน็ต และอัตราการเติบโตตามภูมภิ าค
1.

ต่างๆทัวโลกแล้
่
วพบว่ามีถงึ 7 ภูมภิ าค ทีม่ อี ตั ราการใช้อนิ เทอร์เน็ตมากกว่าค่าเฉลีย่ ทัวโลกส่
่
วนภูมภิ าค
ทีม่ อี ตั ราการเติบโตของการใช้อนิ เทอร์เน็ต 3 อันดับแรก คือ เอเชียตะวันออก ยุโรปตะวันตกและ
เอเชียใต้
ด้วยเหตุน้ีบริษทั และร้านค้าต่างๆหลายๆแห่งจึงเริม่ เปิ ดขายทางออนไลน์กนั มากขึน้
โดยเฉพาะแบรนด์ต่างๆ ที่เริม่ ก้าวเข้ามาใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตขายสินค้ากันอย่างถล่มทลายเพราะ
การค้าขายผ่านทางนี้ทาให้เกิดการขายตรงไปยังผูบ้ ริโภคได้อย่างอิสระ
ปจั จุบนั นี้แอพพลิเคชันบนมื
่
อถือ Mobile Application เป็ นสิง่ ทีเ่ ราคุน้ เคยและใช้งานกันตัง้ แต่ม ี
3G โดยการใช้งานนัน้ ก็ไม่ได้ยุ่งยาก แถมยังช่วยให้ชวี ติ ง่ายขึน้ เพราะสามารถนามาใช้ตอบสนองต่อ
การใช้งานใน ชีวติ ประจาวันได้ในหลายรูปแบบ และเมื่อการมาถึงของ 4G และอีกไม่นานจากนี้กจ็ ะถึง
ยุค 5G ทาให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากขึน้ เร็วขึน้
ส่งผลให้ไม่เพียงแต่ใช้งาน
แอพพลิเคชันได้
่ มากกว่าแค่ความบันเทิงเท่านัน้
แต่ยงั สามารถเพิม่ ขีดความสามารถทางธุรกิจได้อกี
ด้วย
ความก้าวหน้ าของเทคโนโลยีส่อื สาร ทัง้ เครือ ข่ายโทรคมนาคมและอุ ปกรณ์ เ คลื่อ นที่อ ย่าง
Smart Phone และ Tablet ทุกวันนี้นับว่าเป็ นพื้นฐานสาคัญทีเ่ อื้อให้ผู้บริโภค สามารถเข้าใช้งาน
อุปกรณ์เคลื่อนทีใ่ นลักษณะต่าง ๆ ได้ง่ายขึน้ โดยเฉพาะทุกวันนี้การเข้าถึงอินเตอร์เ น็ตได้ตลอดเวลา
ตามต้องการ และโมบายแอพพลิเคชัน/Mobile
่
Application ก็เป็ นโปรแกรมประยุกต์อย่างหนึ่งทีเ่ ข้ามามี
บทบาทต่อการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และมีส่วนสาคัญทีช่ ่วยให้ผู้บริโภคสามารถใช้งานได้สะดวก
ขึน้ อีกทัง้ ยังตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็ นอย่า งดี เช่น สามารถจับจ่ายซื้อสินค้า ทา
ธุรกรรมทางการเงิน ฟ งั เพลง เล่นเกมส์ หรือสื่อ สารกับเพื่อนในโลกโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คผ่ านโมบาย
แอพพลิเคชัน่
ปจั จุบนั โมบายแอพพลิเ คชันนั
่ น้ มีหลากหลายประเภท เช่ น ไลฟ์ สไตล์ บันเทิง การศึกษา
เกมส์ ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ย ว นิตยาสารต่ างๆ ข่าว บริการด่วนในรูปแบบต่างๆ เช่น การสัง่
อาหาร ส่งวัสดุ/พัสดุ แม่บา้ นทาความสะอาด งานซ่อมแซมบ้าน คอนโด โซเชียลเน็ตเวิรค์ ฯลฯ
แอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN ถูกพัฒนาขึน้ มาเพื่อทีจ่ ะตอบโจทย์แก้ปญั หาดังทีก่ ล่าวมาแล้วนี้
เพื่อทีจ่ ะเป็ นสื่อหรือ Platform บนเครื่องมือสื่อสารสมาร์ทโฟน/Smart Phone ทัง้ ระบบ IOS และ
Android เพื่อทีจ่ ะให้ผูจ้ ะซือ้ อสังหาริมทรัพย์บา้ น คอนโด ทาวน์โฮม กับวิศวกร และบริษทั ที่รบั งาน
ด้านตรวจสอบคุณภาพงาน ได้ตดิ ต่อประสานงาน เจรจา และจัดหาว่าจ้างงานตามทีต่ ้องการและตก
ลงกันได้ดว้ ยความสะดวก ง่าย รวดเร็ว และใช้งานง่ายบนเครือ่ งมือสื่อสารสมาร์ทโฟน
แอพพลิเคชัน่ CHECK BANN โดยเป็ นแอพพลิเคชันที
่ ท่ าหน้าทีเ่ ป็ น Platform สื่อกลางในการ
อานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริโภค(ผู้ซ้อื บ้าน คอนโด ทาวน์โฮม) และบริษทั ผู้
ให้บริการในการตรวจสอบงานบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ก่อนทีผ่ บู้ ริโภคจะตกลงเซ็นสัญญาซือ้ ขาย/โอน
กับแต่ ล ะโครงการ ข้อ มูล จากสถาบันการเงินประมาณว่ามีกว่า 55,000 หน่ ว ย/ยูนิต ต่ อ ปี ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งปจั จุบนั บันมักจะพบปญั หาและอุปสรรคยุ่งยากในการติดต่ อหา
วิศวกร และบริษทั ทีม่ ปี ระสบการณ์มาดาเนินการตรวจสอบงาน

จากทีก่ ล่าวมาแล้วทัง้ หมดข้างต้นนัน้ จึงเป็ นโอกาสทางธุรกิจสาหรับคนรุ่นใหม่หรือ START UP ที่
สนใจดาเนินธุรกิจนี้ โดยจากการศึกษาแนวทางของแผนธุรกิจงบลงทุนประมาณ 571,500 บาท ซึง่
แผนการเงินจากการประเมิณความเป็ นไปได้คาดการณ์ว่าจะมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 1.5 ปี อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนสูง IRR มากกว่า 100% และมีศกั ยภาพในการทากาไรทีส่ งู พอควร
2. วัตถุประสงค์ของงานวิ จยั
1.
2.
3.
4.

เพื่อศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของตลาด
เพื่อศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี
เพื่อศึกษาการดาเนินงานของธุรกิจแอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN
เพื่อศึกษาการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ เป็นระยะเวลา 5 ปี

3. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ผูบ้ ริโภค(ผูซ้ อ้ื )บ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ได้รบั ความสะดวกสบาย รวดเร็วในการจัดหา/ว่าจ้าง
วิศวกร บริษทั ที่รบั ตรวจสอบคุณภาพงานบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ก่อนจะตกลงเซ็นสัญญา
ซือ้ และโอนกรรมสิทธิ ์กับโครงการ
2. กาไรสูงสุดแก่ธุรกิจ CHECK BANN ,IRR มากกว่า 100%
3. สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้แก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรม สถาปตั ยกรรม
4. ขอบเขตของงานวิ จยั
ผู้ทารายงานค้นคว้าอิสระมีความมุ่งหวังขอบเขตของงานวิจยั ครัง้ นี้ว่า เป็ นการสารวจความ
ต้องการ ความพึงพอใจของผู้บริโภค(ผู้ซ้อื ) บ้าน ทาวน์ โฮม คอนโดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล เพื่อดูความต้องการในการใช้แอพพลิเคชันที
่ เ่ ป็นแพล็ตฟอร์ม(Platform) ในการอานวยความ
สะดวกสบาย รวดเร็ว ง่าย ในการหาวิศวกร หรือบริษทั มารับงานตรวจสอบก่อนจะทาสัญญา/โอน
กรรมสิทธิ ์ในลาดับถัดไป
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การสารวจกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริโภค(ผูซ้ อ้ื ) บ้าน ทาวน์โฮม คอนโดโดยการสุ่มตามความสะดวกใน
การตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ (Google Form on line) โดยกลุ่มตัวอย่างคือผูบ้ ริโภคผูซ้ อ้ื บ้าน
คอนโด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ ทัง้ ที่ทางานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พนักงาน บุคลากรบริษทั เอกชน
ทัวไป
่ กลุ่มฝ่ายขาย/Sale และวิศวกร บริษทั ผูใ้ ห้บริการในการตรวจสอบคุณภาพงาน จานวน 200
ตัวอย่าง และแบบสอบถามข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการ วิศวกร บริษทั ฯ ทีใ่ ห้บริการหรือ
รับงานตรวจสอบงานบ้าน ทาวน์โฮม คอนโด

ผู้วจิ ยั ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบมีโครงสร้างผู้ท่ถี ูกสัมภาษณ์จดั เป็ นกลุ่มผู้บริหารและผู้จดั การ
หรือในระดับหัวหน้าผู้ควบคุมงานที่มปี ระสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบคุณภาพ
ของงานบ้านคอนโดทาวน์โฮมทาวน์เฮ้าส์ จานวน 3 ราย
5. แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
1. ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps
2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการบริการและคุณภาพการบริการ(Service Quality)
3. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)

ส่วนประสมการตลาด Marketing Mix ,4Ps
(Product ,Price ,Place ,Promotion)
4P คือส่วนประสมทางการตลาด/Marketing Mix ทีน่ ามาใช้ในการวิเคราะห์แผนการตลาด ใน
การทาธุรกิจทีน่ ิยมกันมาก เป็ นองค์ประกอบทีเ่ ราสามารถควบคุมได้กล่าวคือเลือกผลิตสินค้าอะไรก็ได้
ตัง้ ราคาอย่างไรก็ได้ขายทีไ่ หนก็ได้จะทาโปรโมชันแบบไหนก็
่
ได้ แต่สงิ่ สาคัญในการวิเคราะห์นนั ้ จะต้อง
ทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จแบรนด์น่าเชื่อถือและมีกาไร

ผลิตภัณฑ์ P - Product
ผลิตภัณฑ์ หมายถึงสิง่ ทีเ่ สนอแก่ตลาดเพื่อสนองความจาเป็ นหรือความต้องการของผู้บริโภค
หรือกลุ่มเป้าหมาย โดยสิง่ แรกทีค่ วรวิเคราะห์ก่อนการตัดสินใจในการผลิตสินค้าหรือบริการหรือการ
ดาเนินธุรกิจคือการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นัน้ ๆ แล้วจึงผลิตสินค้าหรือ
บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือแก้ปญั หาของลูกค้าได้ อาจกล่าวได้ว่าผลิตภัณฑ์เป็ น
จุดเริม่ ต้นของความสาเร็จก็ว่าได้ เพราะหากผลิตภัณฑ์ไม่น่าใช้ไม่ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค
แม้คุณจะใช้กลยุทธ์การตลาดมากมายขนาดไหน ก็คงไม่สามารถทาให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็ นทีย่ อมรับ
ได้

ราคา P - Price
Price เป็ นการกาหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับลัก ษณะของผลิตภัณฑ์ลูกค้าและวิธใี นการจัด
จาหน่ายซึง่ ควรตัง้ ราคาอย่างเหมาะสมไม่แพงจนเกินควรและไม่ต่าจนเกินไป
การตัง้ ราคาสินค้าแพงหรือสูงเกินไป นอกจากจะทาให้ลูกค้ารูส้ กึ ว่าเงินทีเ่ สียไปไม่คุ้มค่ากับ
สินค้าทีไ่ ด้มาแล้วยังจะทาให้ลูกค้าเลือกซือ้ สินค้าจากคู่แข่งทางการค้าเจ้าอื่น ๆ ทีอ่ าจมีสนิ ค้าลักษณะ
คล้ายกันหรือทีท่ ดแทนกันได้ในราคาทีน่ ้อยกว่าแทน
ในทางกลับกันการตัง้ ราคาสินค้าที่ต่ าเกินไป
นอกจากคุณจะได้กาไรเพียงเล็กน้อยไม่คุ้ม
เหนื่อย ยังส่งผลให้ลูกค้ารูส้ กึ ว่าสินค้าชนิดนัน้ ไม่มคี ุณภาพ อีกทัง้ ยังก่อให้เกิดสงครามด้านราคา
(Price War) คือคุณลดราคา เราลดด้วย แข่งกันไปทัง้ ตลาดขาดทุนกันไปหมด

การกาหนดราคาต่ าหรือสูงจะส่ งผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและความคิดที่ม ี
ต่อสินค้าหรือบริการ
การตัง้ ราคาต่ากว่าคู่แข่ง ในขณะทีส่ นิ ค้าเป็ นประเภทเดียวกันกับประเภทสินค้าทีต่ ้องซือ้ บ่อย
ซือ้ ซ้า ซือ้ ครัง้ หนึ่งหลายชิน้ อาจทาให้ได้กาไรต่อหน่ วยน้อย แต่เน้นทีป่ ริมาณการขายอย่างไรก็ตาม
การตัง้ ราคาต่ามากเกินไป ก็อาจส่งผลให้ลกู ค้าเกิดคาถามเกีย่ วกับคุณภาพของสินค้า
การตัง้ ราคาสูงกว่าคู่แข่ง กลยุทธ์น้ีใช้เมื่อสินค้าของคุณมีลกั ษณะเด่น หรือมีความแตกต่าง
เนื้อคู่แข่งทัง้ ในแง่คุณภาพ ปริมาณ หรือบริการทาให้ลกู ค้ารูส้ กึ ถึงความภาคภูมใิ จในตัวสินค้า
โดยสรุปแล้วการกาหนดราคาสินค้านัน้ มีเรือ่ งทีต่ อ้ งคานึงถึงอยู่ 2 ประการด้วยกันคือ
1 กลุ่มเป้าหมายของคุณคือใคร
2 สินค้าและบริการของคุณคืออะไร

ช่องทางการจาหน่าย P - Place
การจัดจาหน่ ายหรือ Place หมายถึง การตัดสินใจว่าจะส่ งมอบบริการให้กับลู กค้าที่ไหน
เมื่อไหร่และอย่างไรโดยช่อ งทางในการส่ งมอบอาจจะใช้ช่อ งทางตรงของผู้ผ ลิต หรือผู้ให้บริการหรือ
ช่องทางโดยอ้อมผ่านตัวแทนของผูใ้ ห้บริการและสิง่ ทีส่ าคัญของกลยุทธ์การจัดจาหน่ ายคือ
1. การเข้าถึงได้ (Accessibility) หมายถึง ความง่ายและความสะดวกในการรับบริการ
2. ความพร้อมทีจ่ ะให้บริการได้ (Availability) หมายถึง ระดับความพร้อมในการให้บริการแก่
ลูกค้าดังนัน้
ผูผ้ ลิตหรือผูใ้ ห้บริการจะต้องพร้อมทีจ่ ะให้บริการแก่ลูกค้า ในเวลาทีล่ ูกค้า
ต้องการเสมอ

การส่งเสริมการตลาด P – Promotion
โปรโมชัน่ หรือ การส่ ง เสริม การตลาดเป็ น กิ จ กรรมส าหรับ ติด ต่ อ และสื่อ สารกับ ลู ก ค้ า เพื่อ
วัตถุประสงค์ต่างๆอย่างเช่นเพื่อแจ้งข่าวสารเพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการและการตัดสินใจซือ้ เพื่อสร้าง
ทัศนคติแบบภาพลักษณ์ทด่ี แี ก่บริษทั ดังนัน้ การส่งเสริมการตลาดจึงถือเป็นสิง่ ทีส่ าคัญทีข่ าดไม่ได้ในการ
ทาการตลาดทัง้ บนโลกออนไลน์และออฟไลน์

การบริการและคุณภาพการบริการ
5 มิตคิ ุณภาพบริการ : SERVQUAL MODEL
Service Quality : SERVQUAL Model ได้รบั ความนิยมในการนามาใช้เพื่อศึกษาในธุรกิจ
อุตสาหกรรมบริการอย่างกว้างขวาง ซึง่ องค์กรต้องการทาความเข้าใจต่อการรับรูข้ องกลุ่มผู้รบั บริการ
เป้าหมาย ตามความต้องการในการบริการทีเ่ ขาต้องการ และเป็ นเทคนิคทีใ่ ห้วธิ กี ารวัดคุณภาพในการ
ให้บ ริก ารขององค์ก ร นอกจากนี้ ยงั สามารถประยุกต์ใ ช้สาหรับการทาความเข้ าใจกับ การรับรู้ของ
บุค ลากรต่อ คุ ณ ภาพในการให้บริการ โดยมีเ ป้าหมายสาคัญ เพื่อให้ก ารพัฒนาการให้บริก ารประสบ
ความสาเร็จ

มิ ติที่ 1 ความเป็ นรูปประธรรมของบริ การ (Tangibility)
หมายถึง ลักษณะทางกายภาพทีป่ รากฏให้เห็นถึงสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆนัน้ ได้แก่สถานที่
บุคลากร อุปกรณ์เครือ่ งมือ เอกสารทีจ่ ะใช้ในการติดต่อสื่อสาร และสัญลักษณ์ รวมทัง้ สภาพแวดล้อม
ทีท่ าให้ผู้รบั บริการรูส้ กึ ว่าได้รบั การดูแลห่วงใย และความตัง้ ใจของผู้ให้บริการบริการทีถ่ ูกนาเสนอ
ออกมาเป็นรูปประธรรม จะทาให้ผรู้ บั บริการรับรูถ้ งึ การให้บริการนัน้ ๆ ได้ชดั เจน
มิ ติที่ 2 ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability)
หมายถึง ความสามารถในการให้บริการให้ตรงกับสัญญาทีใ่ ห้ไว้กบั ผูร้ บั บริการบริการ ทีใ่ ห้ทุกครัง้
จะต้องมีความถูกต้องเหมาะสม และได้ผลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของการบริการ ความสม่าเสมอนี้จะ
ทาให้ผรู้ บั บริการรูส้ กึ ว่าบริการทีไ่ ด้รบั นัน้ มีความน่ าเชื่อถือ สามารถให้ความไว้วางใจได้
มิ ติที่ 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness)
หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจทีจ่ ะให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูร้ บั บริการได้อย่างทันท่วงที ผูร้ บั บริการสามารถเข้ารับบริการได้ง่าย และได้รบั ความสะดวกจากการ
ใช้บริการ รวมทัง้ จะต้องกระจายการให้บริการอย่างทัวถึ
่ ง และรวดเร็ว
วิ ธีที่ 4 การให้ความเชื่อมันต่
่ อลูกค้า (Assurance)
หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเชื่อมันให้
่ เกิดขึน้ กับผูร้ บั บริการ ผูใ้ ห้บริการจะต้องแสดง
ถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ และตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการด้วย
ความสุภาพนุ่ มนวล มีกริยามารยาททีด่ ี ในการติดต่อสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพและให้ความมันใจว่
่ า
ผูร้ บั บริการจะได้รบั การบริการทีด่ ที ส่ี ุด
วิ ธีที่ 5 การรู้จกั และเข้าใจลูกค้า (Empathy)
หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผรู้ บั บริการ ตามความต้องการทีแ่ ตกต่างกันของ
ผูร้ บั บริการแต่ละคน
SERVQUAL ได้รบั ความนิยมในการนามาใช้เพื่อศึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการอย่างกว้างขวาง
ซึ่งองค์กรต้องการทาต้องการทาความเข้าใจ
ต่ อการรับรูข้ องกลุ่มผู้รบั บริการเป้าหมายตามความ
ต้องการในการบริการทีเ่ ขาต้องการ และเป็นเทคนิคทีใ่ ห้วธิ กี ารวัดคุณภาพในการให้บริการขององค์กร

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)
วรโชค ไชยวงศ์ (2548) กล่าวว่า CRM เป็ นเครื่องมือทางการบริหารจัดการซึง่ ถูกนามาใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กรให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการลูกค้าได้ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อองค์กร
หลักการสาคัญในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
1. การมีฐานข้อมูลของลูกค้า
ฐานข้อ มูล ถู ก ต้องถู ก ต้องและทันสมัยอยู่เ สมอ สามารถเรียกดูได้จากทุ กหน่ ว ยงานในองค์กรที่
เกีย่ วข้องกับลูกค้า มีการแยกประเภทลูกค้าจากฐานข้อมูล เนื่องจากลูกค้าแต่ละรายมี Value ไม่เท่ากัน
ซึง่ ลูกค้าประกอบไปด้วย ลูกค้าเริม่ ต้น ลูกค้าทีช่ ่วยประชาสัมพันธ์ และลูกค้าทีซ่ อ้ื ซ้า

2. การมีเทคโนโลยี
เทคโนโลยีทเ่ี ข้ามาเกี่ยวข้องนัน้ ประกอบด้วยเทคโนโลยีทเ่ี พิม่ ช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับ
องค์กรได้ เช่นระบบ Call Center , Website ,Interactive Voice Response เป็ นต้น แล้วอีกตัวหนึ่ง
เทคโนโลยีช่ว ยในการวิเคราะห์ว่า องค์กรจะใช้ซอฟต์แวร์ใ นการประมวลผลอย่างไร เช่น ใช้เ พื่อ
แยกแยะลูกค้า การจัดลาดับความสาคัญของลูกค้า
3. การปฏิบตั เิ พื่อรักษาลูกค้า
เนื่องจากข้อมูล Database สามารถทาให้องค์กรแยกแยะลูกค้าได้ว่า กลุ่มใดเป็นกลุ่มทีท่ ากาไร
สูงสุดให้กบั องค์กร หลังจากนัน้ องค์กรจะต้องนามากาหนดวิธปี ฏิบตั ติ ่อลูกค้าเหล่า นัน้
เพื่อสร้าง
Relationship Program เพื่อให้เข้าถึงการให้บริการลูกค้าแต่ละรายอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น การ
จัดทา Frequency Marketing Program การจัดทาโปรแกรม Loyalty Program หรือการจัดทาโปรแกรม
Community Program เป็นต้น
4. การประเมินผล
เพื่อให้ทราบว่าองค์กรสามารถรักษาลู กค้าได้มากขึ้นหรือ ไม่อย่างไร
โดยเกณฑ์ต่าง ๆ จะต้อง
เปลีย่ นไป จุดเน้นหรือโฟกัสขององค์กรต้องเปลีย่ นมาอยู่ท่กี ารรักษาลูกค้า (Keep Relation) ในระยะ
ยาว และเพิม่ Value ให้กบั ลูกค้าให้มากกว่าคุณค่าทีล่ กู ค้าคาดหวัง
6. วิ ธีการเก็บข้อมูล
การศึกษาความต้องการและการดาเนินงานของธุรกิจ CHECK BAAN นัน้ ดาเนินการศึกษา
โดยรายละเอียดดังนี้

1. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
การศึกษาวิจยั นี้เป็นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้วธิ วี จิ ยั เชิงสารวจ
(Survey) ซึ่งใช้แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่อ งมือ ในการเก็บรวบรวบรวมข้อ มูล และ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ทัง้ นี้ดว้ ยแบบสอบถาม(Questionnaires) เป็ นแบบสอบถามออนไลน์ โดยเป็ นลักษณะ
แบบสอบถามทีถ่ ามถึงความพึงพอใจ ความต้องการในการใช้โมบายแอพพลิเคชัน(Mobile
่
Application)
จากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริโภค(ผูซ้ อ้ื ) จานวน 200 ตัวอย่าง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
และแบบสอบถามข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ วิศวกร บริษทั ฯ ที่ให้บริการหรือ รับ
งานตรวจสอบงานบ้าน ทาวน์โฮม คอนโด จานวน 3 ราย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

2. กลุม่ ตัวอย่าง
การสารวจกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริโภค(ผูซ้ อ้ื ) บ้าน ทาวน์โฮม คอนโดโดยการสุ่มตามความสะดวกใน
การตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ (Google Form on line) โดยกลุ่มตัวอย่างคือผูบ้ ริโภคผูซ้ อ้ื บ้าน
คอนโด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ ทัง้ ที่ทางานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พนักงาน บุคลากรบริษทั เอกชน
ทัวไป
่ กลุ่มฝ่ายขาย/Sale และวิศวกร บริษทั ผูใ้ ห้บริการในการตรวจสอบคุณภาพงาน จานวน 200
ตัวอย่าง และแบบสอบถามข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการ วิศวกร บริษัทฯ ทีใ่ ห้บริการหรือ
รับงานตรวจสอบงานบ้าน ทาวน์โฮม คอนโด

ผู้วจิ ยั ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบมีโครงสร้างผู้ท่ถี ูกสัมภาษณ์จดั เป็ นกลุ่มผู้บริหารและผู้จดั การ
หรือในระดับหัวหน้าผู้ควบคุมงานที่มปี ระสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบคุณภาพ
ของงานบ้านคอนโดทาวน์โฮมทาวน์เฮ้าส์ จานวน 3 ราย
1. นายมนตรี ช่วยราม ผูจ้ ดั การโครงการ บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)
2. นายทรงวิทย์ พราวแจ้งจิต ช่างเทคนิคสถาปตั ย์อาวุโส
3. นายจักรพงษ์ บุตรดี ช่างเทคนิคโยธาอาวุโส

7. การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการดาเนินการธุรกิจ
7.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นผู้ชาย จานวน 140
คน คิดเป็ นร้อยละ 70.1
รองลงมาคือ เพศหญิง จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9 ตามลาดับ
 ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอี ายุอยู่ระหว่าง 30 – 40 ปี จานวน 60 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 29.9 รองลงมาคือ มีอายุอยู่ระหว่าง 40 – 50 ปี จานวน 57 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 28.4 รองลงมาคือ มีอายุต่ ากว่า 30 ปี จานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.4
และลาดับสุดท้ายคือ มีอายุมากกว่า 50 ปี จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.4
ตามลาดับ
 ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอี าชีพพนักงานบริษทั จานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ
79.1 รองลงมา คือมีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และเจ้าของกิจการ/บริษทั ฯ จานวน
18 คนเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 9 และลาดับสุดท้ายคือมีอาชีพอิสระ จานวน 5 คน
คิดเป็ นร้อยละ 2.9 ตามลาดับ
 ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรี ายได้ต่อเดือนระหว่าง 30,000 – 60,000 บาท จานวน
97 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.5 รองลงมา คือมีมรี ายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท
จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.4
รองลงมา คือมีมรี ายได้ต่อเดือนระหว่าง
60,000 – 90,000 บาท จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.2 รองลงมา คือมีม ี
รายได้ต่อเดือนมากกว่า 120,000 บาท จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.8 และ
ลาดับสุดท้ายคือมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 90,000 – 120,000 บาท จานวน 15 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.1 ตามลาดับ
 ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้ งการซือ้ บ้านเดีย่ ว/บ้านแฝด จานวน 123 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 61.2 รองลงมา คือต้องการซือ้ คอนโด จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.9
รองลงมาคือ ต้องการซือ้ ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮ้าส์ จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.9
และลาดับ สุดท้ายคือต้องการซื้อ อาคารอื่นๆ จานวน 12
คน คิดเป็ นร้อยละ 6
ตามลาดับ

7.2 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับความต้องการ และความพึงพอใจในแอพพลิเคชัน่
 ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการจากวิศวกร หรือบริษทั ผูร้ บั ตรวจสอบ
คุณภาพงาน จานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 70.6 รองลงมาคือ เคยใช้บริการจาก
วิศวกร หรือบริษทั ผูร้ บั ตรวจสอบคุณภาพงาน จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5
และลาดับสุดท้ายคือ อื่น ๆ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 ตามลาดับ
 ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มคี วามยากลาบากในการว่าจ้าง/จัดหา จานวน 125
คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 และลาดับสุดท้ายคือ มีความยากลาบากในการว่าจ้าง/จัดหา
จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 ตามลาดับ
 ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทต่ี อบว่าหาวิศวกร บริษทั มาตรวจงานยากนัน้ เพราะว่า มี
ความคาดหวัง เรื่อง มาตรฐาน และความน่ าเชื่อถือของวิศวกร/บริษทั ฯ จานวน 120
คน คิดเป็นร้อยละ 59.6 รองลงมา คือไม่มชี ่องทางติดต่อ จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 17.5 รองลงมาคือ ราคาทีไ่ ม่เป็ นธรรมจานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.3 และ
ลาดับสุดท้ายคือด้วยเหตุผลอื่น ๆ จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตามลาดับ
 ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามคาดหวังในในเรือ่ งมาตรฐาน คุณภาพงานวิศวกร/
บริษทั ฯ จานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 68.7 รองลงมา คือไม่มชี ่องทางติดต่อ
จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 รองลงมาคือ ความน่าเชื่อถือของวิศวกร/บริษทั ฯ
จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 และลาดับสุดท้ายคือ ในเรือ่ งของราคาของการ
รับบริการ จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามลาดับ
 ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ห็น ว่ า มีป ระโยชน์ ม าก และมีป ระโยชน์ ป านกลาง
จานวน 90 คนเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 44.8 และ 44.8 และลาดับสุดท้ายคือ มี
ประโยชน์เล็กน้อย
จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 ตามลาดับ
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มคี วามคาดหวังในการบริการในเรื่องมาตรฐาน ความ
น่าเชื่อถือของวิศวกร บริษทั ฯ จานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.5 รองลงมา คือ
คาดหวังความสะดวก รวดเร็ว จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.1 รองลงมาคือ
คาดหวังใช้งานง่าย จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.1 และลาดับสุดท้ายคือ ใน
เรือ่ งของราคาทีเ่ ป็ นธรรม จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 ตามลาดับ

7.3 การดาเนินธุรกิจ และการจัดการผังบริหารองค์กร
Business operations And organization management
โครงสร้างการบริ หารงานของธุรกิ จ
การจัดโครงสร้างขององค์กรธุรกิจแอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN เนื่องจากเป็ นลักษณะของ
กิจการ SME ,Start up มีพนักงานไม่มาก ดังนัน้ ในการจัดโครงสร้างขององค์กร จึงไม่ซ้าซ้อนมีการแบ่ง

งานขอบเขตความรับผิดชอบชัดเจน เพื่อให้มไี ม่ให้มกี ารก้าวก่ ายกัน โดยงานที่มลี กั ษณะคล้ายกัน
อย่างเช่น บัญ ชี การเงินและธุรการ ก็จดั ให้อยู่ในแผนกเดียวกัน ทัง้ นี้เพื่อเป็ นประโยชน์ ใ นการ
ทางานการบริหารจัดการที่จะเพิม่ ประสิทธิภาพ ธุรกิจแอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN จึงแบ่งงาน
ออกเป็น 4 ส่วนโดยละเอียดดังนี้
1. ผูจ้ ดั การ (กรรมการผูจ้ ดั การ)
2. IT Support/Program2R & D
3. ฝา่ ยการตลาด/ลูกค้าสัมพันธ์/Marketing & Sale
4. ฝา่ ยธุรการ/การเงิน Admin. & Finance

กรรมการผูจ้ ดั การ
Managing Director

ฝ่ ายโปรแกรม/พัฒนาฯ
IT Support/Program /R&D

ฝ่ ายการตลาด/ลูกค้าสัมพันธ์
Marketing/Sale

บัญชี/การเงิน/ธุรการ
Admin./Finance

7.5 การดาเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการด้านการตลาด
Business operations And marketing management
การวิเคราะห์ปจั จัยแวดล้อมทางธุรกิจ
สภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทยและกลุ่มภูมภิ าคเอเซียน(ASEAN) มีทศิ ทางการ
เติบโตที่ไม่มากนัก (ประมาณ 5 – 10%) สาหรับประเทศไทยนัน้ อสังหาริมทรัพย์ปจั จุบนั (2562)
โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทีย่ งั มีผพู้ ฒ
ั นาโครงการจานวนมากทัง้ โครงการ บ้าน
เดีย่ ว บ้านแฝด ทาวน์โฮม คอนโด และอาคารสูง โดยเฉลีย่ แล้วกว่า 60,000 หน่ วย/ยูนิต ซึง่ พบว่า
ปญั หาของผูบ้ ริโภค(ผูซ้ อ้ื ) คือการทีไ่ ม่มคี วามรูด้ า้ นงานอาคาร การตรวจสอบคุณภาพงานก่อ นจะเซ็น
สัญญาซื้อ/โอนกรรมสิทธิ ์กับโครงการ และทาให้ห ลายๆท่านต้องเจอกับปญั หาจากโครงการที่ไม่ม ี
คุ ณ ภาพที่ด ีพ อ เกิด ปญั หาภายหลัง จากการซื้อ /โอนกรรมสิท ธิ ์ ในเรื่อ งการเสีย ค่ า ใช้จ่า ยในการ
ซ่อมแซม บารุงรักษาก่อนเวลาอันควร

แนวคิ ดธุรกิ จ
ปญั หาที่สาคัญประการหนึ่งของผู้ซ้อื อาคารบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์ โฮม คอนโด และ
อาคารสูง ก็คอื การหาผู้ให้บริการงานตรวจสอบอาคาร ได้แก่ วิศวกร บริษทั ฯ เพื่อทาการตรวจสอบ
งานก่อนทีผ่ ซู้ อ้ื จะตกลงเซ็นสัญญาซือ้ /โอนกรรมสิทธิ ์กับผูป้ ระกอบการโครงการ
แอพพลิเคชัน CHECK BAAN เป็นลักษณะของ Smart Phone Application เป็น Platform ทีม่ ี
คุณลักษณะการใช้งานทีง่ า่ ย สะดวก รวดเร็ว อีกทัง้ ยังตอบสนองต่อการใช้งานของคนรุ่นใหม่ยคุ 4.0
ในการเป็นสื่อกลางคนออนไลน์ เพื่อติดต่อสือ่ สารในการอานวยความสะดวกของผูใ้ ช้บริการ(ผูซ้ อ้ื )
อาคารบ้านเดีย่ ว บ้านแฝด ทาวน์โฮม คอนโด และอาคารสูง และผูใ้ ห้บริการงานตรวจสอบอาคาร
ได้แก่ วิศวกร บริษทั ผูใ้ ห้บริการชาชีพงานด้านวิศวกรรม ทีส่ ามารถจะติดต่อสื่อสารตกลงว่าจ้าง นัด
หมายการเข้าตรวจสอบงาน ในราคาและคุณภาพทีเ่ ป็นธรรม

7.6 การดาเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการด้านการเงิน
Business operations And financial management
แผนงานการจัดการด้านการเงิน
ระยะเวลาในการวิเคราะห์โครงการ 5 ปี
 แหล่งเงินทุนทัง้ สิน้ 5 แสนบาท
 เป็นส่วนของเจ้าของทัง้ หมด
งบประมาณการลงทุนในส่วนสินทรัพย์ถาวร ได้แก่
 เครือ่ ง Server 40,000 บาท
 ค่าใช้จ่ายหลักก่อนเริม่ ดาเนินการ ได้แก่ ค่าทาแอพพลิเคชันและเว็
่
บไซต์ 70,000 บาท ค่าจด
ทะเบียน 15,000 บาท ค่าตกแต่งสานักงาน 30,000 บาท อุปกรณ์เครือ่ งใช้สานักงาน
116,500 บาท เงินทุนหมุนเวียน 300,000 บาท รวมเงินทุนหมุนเวียนรวมเงินทุนเริม่ ต้น
571,500 บาท
การประมาณการรายได้ระยะเวลา 5 ปี
 จานวนลูกค้าในปีท่ี 1-5 มีจานวนลูกค้า 2,500 , 5,000 , 10,000 , 12,500 และ 15,000ราย
ตามลาดับ
 รายได้เฉลีย่ ต่อปี 1,247,500 บาท , 2,495,000 บาท , 4,990,000 บาท , 6,237,500
บาท , 7,485,000 บาทตามลาดับ แสดงให้เห็นถึงรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับ
จานวนสมาชิกทีเ่ พิม่ ขึน้
การประมาณการค่าใช้จา่ ย

 ต้นทุนคงทีใ่ นปีท่ี 1-5 เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเพิม่ จานวนพนักงาน ค่า
สาธารณูปโภคเพิม่ ขึน้ ปีละ 3% ใช้งบประมาณในการทาโฆษณาทางการตลาด 200,000 บาท
คงทีท่ ุกปี
 ต้นทุนผันแปร คิดต้นทุนการให้บริการที่ 2% ของรายได้รวม ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 1%
ของรายได้รวม
อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน
 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน มีค่ามากกว่า 5 เท่า (ยกเว้นปีแรก)
 อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว ,อัตราส่วนเงินสด มีค่าสูงกว่า 5 ในทุกปีและมีแนวโน้มสูงขึน้
แสดงถึงสภาพคล่องทางการเงินทีด่ ี
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ต่าในทุกปีแสดงถึงส่วนของเจ้าของทีม่ มี ากกว่าหนี้สนิ ถือว่าอยูใ่ น
เกณฑ์ทด่ี ี
อัตราส่วนความสามารถในการบริหาร
 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อยูร่ ะหว่าง 35% - 61%
 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ (ROE) อยูร่ ะหว่าง 38% - 72%
 อัตราส่วนกาไรสุทธิอยูร่ ะหว่าง 28% - 60%
โดยสรุปแล้ว ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ดี ธุรกิจมีความสามารถในการทากาไรได้
มูลค่าปจั จุบนั สุทธิ (NPV) 4,776,520 บาท คานวณโดยใช้อตั ราคิดลด 30%
อัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) 147% มีระยะเวลาคืนทุน 1.5 ปี
สรุ ป จากการวิ เ คราะห์ ท างการเงิ นพบว่ า มี ค วามเป็ นไปได้ ใ นการด าเนิ นธุ ร กิ จของ
แอพพลิ เคชัน่ CHECK BAAN ซึ่งสอดคล้องกับเป้ าหมายอ้างอิ งจากอัตราส่วนต่ าง ๆ รวมทัง้ ค่า
NPV มีค่าเป็ นบวก ระยะเวลาคืนทุนและอัตราผลตอบแทนของโครงการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

7.6การดาเนินธุรกิจ การบริหารจัดการดาเนินงานแอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN
Business operations Managing the operation of CHECK BAAN applications
แผนการดาเนินงาน ธุรกิจแอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN ปีท่ี 1
1. จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั แอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN เช่าสานักงานบริษทั พร้อมกับการ
รับสมัครบุคลากรและวางโครงสร้างของบริษทั รวมทัง้ วางแผนการทางานต่าง ๆ ใน
ระยะเวลา 1 ปีแรก
เนื่องจากเป็นธุรกิจ Start up ,SME ในปีแรก ผูก้ ่อตัง้ บริษทั จึงรับภาระหน้าทีเ่ ป็นผูจ้ ดั การ
GM เอง ส่วนตาแหน่ งฝา่ ยการตลาด/ประชาสัมพันธ์ และงานด้านธุรการ/การเงิน/บัญชี

2.
3.

4.
5.
6.

จะรวมเป็ นแผนกเดียวกัน มีบุคลากรดูแล 1 คน และบุคลากรด้าน IT Support &
Programmer อีก 1 ท่าน
ว่าจ้าง IT Consultant ,Program Agency ดาเนินการเขียน Application CHECK BAAN
จัดทา Web site ,Line@ @ แอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
บริษทั แอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN เพื่อให้เกิดการสร้างความจดจาทีด่ ี และเพื่อสร้างการ
รับรูเ้ พิม่ ขึน้ ให้ถงึ กลุ่มเป้าหมาย และลูกค้าให้ใช้แอพพลิเคชันผ่
่ าน Web site ,Line@
เนื่องจากปจั จุบนั นี้เมื่อคุณต้องการซือ้ สินค้าหรือบริการใดๆ สิง่ แรกทีค่ นจะนึกถึง
คือ Search Google ซึง่ เป็นเหมือนอับดุลทางออนไลน์ อยากรูเ้ รื่องไหนซือ้ สินค้าอะไร
ถามได้ตอบได้ทุกกรณี รวมทัง้ การมีเว็บไซต์จะช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถบอกเล่าสิง่ ที่
ตนเองสนใจด้วยการแชร์ ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ด้วย ความน่ าเชื่อถือของ
ตราสินค้าตัวสินค้าและบริการจะเกิดขึน้ ก็ต่อเมื่อคุณมีเว็บไซต์หลักของแบรนด์หรือของ
สินค้านัน้ ๆ เพราะถ้าไม่มเี ว็บไซต์เชื่อถือว่าลูกค้าก็จะเกิดความกังขาในตราสินค้าหรือ
บริการนัน้ ขึน้ มาทันที ก็มเี ว็บไซต์จงึ ทาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริโภคผ่านเข้ามา
เยีย่ มชมในเว็บไซต์รจู้ กั กับคุณได้มากขึน้ เช่น
 คุณคือใคร
 สินค้าหรือบริการคืออะไร
 สถานทีต่ งั ้ อยูต่ รงไหนติดต่อได้ทไ่ี หนบ้าง
 ทาไมถึงต้องเลือกซือ้ สินค้าหรือบริการจากคุณ
เปิดตัวแอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN ของทางบริษทั พร้อมกับประชาสัมพันธ์การเปิดตัว
ผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือ Social Media , Facebook, Line ,Line@
หาพันธมิตรบริษทั ทัง้ ทีเ่ ป็ นวิศวกร และบริษทั ผูร้ บั หน้าทีใ่ นการตรวจสอบคุณภาพงาน
บ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ เพื่อขยายฐานลูกค้าและการให้บริการให้มากขึน้
ตัง้ เป้าหมาย และแผนปฏิบตั กิ ารให้ได้ส่วนแบ่งการตลาด หรือลูกค้า 5% จานวน 2,500
Unitต่อปี

แผนการดาเนินงาน ธุรกิจแอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN ปีท่ี 2
1. ปรับโครงสร้างบริษทั รับพนักงานเพิม่ และวางแผนการทางานต่าง ๆ ในปีท่ี 2
2. หาบริษทั พันธมิตร วิศวกร บริษทั ฯ เพิม่ เติมจากปีแรกเพื่อเพิม่ จานวนทีจ่ ะให้บริการ
3. สร้าง Big Data เพื่อปรับปรุงข้อมูลของ Web site และข้อมูลของลูกค้า จากข้อมูลการ
ลงทะเบียนก่อนซือ้ สินค้าหรือบริการ ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพเิ ศษ สมัครจดหมายข่าว
เพื่อรับข่าวสารพิเศษ จะทาให้บริษทั เรามีฐานข้อมูลของลูกค้า ทีเ่ ข้ามาใช้บริการ เช่น
เบอร์โทรศัพท์ การส่งไปรษณียแ์ จ้งข่าวสาร รวมไปถึงการส่ง email Marketing ต่าง ๆ
4. วางเป้าหมาย ให้ได้สว่ นแบ่งการตลาด หรือลูกค้า 10% จานวน 5,000 Unitต่อปี

แผนการดาเนินงาน ธุรกิจแอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN ปีท่ี 3
1. วางแผนการทางานต่าง ๆ ในปีท่ี 3

2. หาบริษทั พันธมิตร วิศวกร บริษทั ฯ เพิม่ เติมจากปี แรกเพื่อเพิม่ จานวนทีจ่ ะให้บริการ
3. วางแผนต่อยอดในการผลิตแอพพลิเคชันเพิ
่ ม่ เติม เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็ น One Stop
Service ในงานด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย เช่น Application ทางด้านบริการ
การซ่อมแซมปรับปรุง หรือแก้ไขปญั หาภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา
ระบบเครือ่ งปรับอากาศ ทัง้ นี้เพื่อเพิม่ ช่องทางในการ บริการลูกค้าได้หลากหลายเพิม่ มาก
ขึน้ และก้าวเข้าสู่การเป็น One Stop Service ในงานด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย
4. วางเป้าหมาย ให้ได้ส่วนแบ่งการตลาด หรือลูกค้า จานวน 10,000 Unitต่อปี

แผนการดาเนินงาน ธุรกิจแอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN ปีท่ี 4
1. วางแผนการทางานต่าง ๆ ในปีท่ี 4
2. หาบริษทั พันธมิตร วิศวกร บริษทั ฯ เพิม่ เติมจากปีแรกเพื่อเพิม่ จานวนทีจ่ ะให้บริการ
3. ปรับปรุงแอพพลิเคชัน่ One Stop Service ในงานด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย
เช่น Application ทางด้านบริการการซ่อมแซมปรับปรุง หรือแก้ไขปญั หาภายในอาคาร
เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบเครื่องปรับอากาศ ทัง้ นี้เพื่อเพิม่ ช่องทางในการ
บริการลูกค้าได้หลากหลายเพิม่ มากขึน้
4. วางเป้าหมาย ให้ได้ส่วนแบ่งการตลาด หรือลูกค้า จานวน 12,500 Unitต่อปี

แผนการดาเนินงาน ธุรกิจแอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN ปีท่ี 5
1. วางแผนการทางานต่าง ๆ ในปีท่ี 5
2. หาบริษทั พันธมิตร วิศวกร บริษทั ฯ เพิม่ เติมจากปีแรกเพื่อเพิม่ จานวนทีจ่ ะให้บริการ
3. ปรับปรุงแอพพลิเคชัน่ One Stop Service ในงานด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย
ให้ดยี งิ่ ขึน้ เช่น Application ทางด้านบริการการซ่อมแซมปรับปรุง หรือแก้ไขปญั หาภายใน
อาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบเครื่องปรับอากาศ ทัง้ นี้เพื่อเพิม่ ช่องทาง
ในการ บริการลูกค้าได้หลากหลายเพิม่ มากขึน้
4. วางเป้าหมาย ให้ได้ส่วนแบ่งการตลาด หรือลูกค้า จานวน 15,000 Unitต่อปี

7.7 การดาเนินธุรกิจ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN
Business operations Strategic Management Applications CHECK BAAN
สาหรับเรื่องของการวางกลยุทธ์ในธุรกิจแอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN นัน้ เป็ นทีท่ ราบกันดีอยู่
แล้วว่าธุรกิจ Mobile Application จะมีการแข่งขันกันมาก แอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN ก็มกี ลยุทธ์
เพื่อให้ธุรกิจของเราประสบความสาเร็จ หนึ่งในกลยุทธ์ท่สี าคัญนัน่ คือ 8P เป็ นกลยุทธ์ท่สี ามารถ
ประยุกต์มาใช้กบั ธุรกิจแอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN
กลยุทธ์การตลาด 8P
1. Product strategy กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
เป็นกลยุทธ์ทเ่ี กีย่ วกับผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมด ผลิตภัณฑ์ Application CHECK BAAN เป็น

Application ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาเพื่อแก้ไขปญั หาของผูบ้ ริโภคผูซ้ อ้ื บ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ ทีม่ ี
ปญั หาในการจัด หาวิศ วกรบริษัทเพื่อ รับหน้ าที่ ในการตรวจสอบคุ ณภาพของงานก่ อ นซื้อ หรือ โอน
กรรมสิทธิ ์กับเจ้าของโครงการ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของแอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN ได้แก่
 แอพพลิเ คชันที
่ ่เ ป็ น Platform ใหม่ ที่ยงั ไม่ มใี นตลาดแอพพลิเ คชันการ
่
ตรวจสอบคุณภาพงาน บ้าน คอนโด ในลักษณะทีเ่ ป็นสื่อกลางดังกล่าว
 แอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN เรามี IT Support & Programmer ทีจ่ ะคอย
ดูแลและปรับปรุงการผลิตให้มคี ุณภาพทีด่ ี เข้าใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว
2. Price strategy กลยุทธ์ราคา
เป็ น กลยุท ธ์เ กี่ย วกับ การตัง้ ราคาของผลิต ภัณ ฑ์ กลยุท ธ์ผ ลิต ภัณ ฑ์ข องแอพพลิเ คชัน่
CHECK BAAN ในด้านราคาค่าบริการ ได้แก่
 ตัง้ ราคาที่ไม่แพง และจะคิดค่าบริการต่อยูนิต(หน่ วย หรือห้อง) ราคา 499
บาท ทีจ่ ะคิดกับวิศวกร บริษทั ผูป้ ระกอบการตรวจสอบอาคารเท่านัน้ โดยทีผ่ ู้
ซือ้ บ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ จะจ่ายค่าบริการงานตรวจสอบทีผ่ ใู้ ห้
บริการตามราคาปกติ
3. Place strategy กลยุทธ์ช่องทางการจัดจาหน่าย
แอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN จะเพิม่ ช่องทางการจัดจาหน่ายเพื่อกระจายการทา
การตลาดออนไลน์ ทงั ้ ทางเว็บไซต์และ Social Media ต่างๆ กลยุทธ์ช่องทางการจัดจาหน่ ายของ
แอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN ได้แก่
 การทาแอพพลิเ คชัน่ เพื่อให้ลูกค้า ประสานงาน พู ดคุย จัดหาว่าจ้าง วิศ วกร
บริษทั ผูด้ าเนินการตรวจสอบงานอาคาร บ้าน คอนโด ง่ายขึน้ และสะดวกมาก
 เพิม่ ช่องทางการจัดจาหน่ายในโลกออนไลน์โดยใช้โซเชียลมีเดียต่าง ๆ ทัง้ ทาง
Facebook ,Twitter ,Line ,Line@
4. Promotion strategy กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด
เป็นกลยุทธ์สร้างแรงจูงใจ และกระตุน้ ให้ลกู ค้าอยากซือ้ สินค้าไม่ว่าจะเป็ นการลดแลกแจก
แถมซึง่ ต้องมีการกาหนดช่วงเวลาเริม่ ต้นและสิน้ สุดของโปรโมชัน่ ตัวอย่างกลยุทธ์ลดราคา
 สาหรับลูกค้า 100 ท่านแรก CHECK BAAN แถมคู่มอื การดูแลและซ่อมแซม
บ้านสาหรับมือโปร แจกฟรีคนละ 1 เล่ม
 พิเศษสุดสาหรับลูกค้าทีแ่ นะนา และบอกต่อ เรามีของสมนาคุณให้ท่านพิเศษ
5. Packaging strategy กลยุทธ์การบรรจุภณ
ั ฑ์
กลยุทธ์การบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็นกลยุทธ์ทท่ี าให้ลกู ค้าประทับใจตัง้ แต่แรกเห็นสินค้า เพราะ
บรรจุภณ
ั ฑ์กเ็ ปรียบเสมือนหน้าตาของสินค้า
6. Personal Strategy กลยุทธ์การใช้พนักงานขาย
ส่วนธุรกิจขนาดเล็กหรือ SME เจ้าของธุรกิจก็คอื พนักงานขายนัน่ เอง กลยุทธ์น้ีคอื พนักงาน
ขายต้องสื่อสารและทาให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจในธุรกิจของเรา ตัวอย่างกลยุทธ์

 เมื่อมีลูกค้าถามคาถามเข้ามา พนักงานหรือผูด้ ูแลระบบฯ ธุรการจะต้องตอบ
กลับอย่างรวดเร็ว
 พนัก งานประชาสัมพันธ์ ธุ รการ จะต้ อ งมีค วามรู้ใ นแอพพลิเ คชัน่ CHECK
BAAN สามารถตอบคาถามลูกค้าได้อย่างชัดเจน
 พนักงานประชาสัมพันธ์ ธุรการ ต้องมีทศั นคติเป็ นบวก รับมือกับปญั หาได้ไม่
วีนหรือเหวีย่ งกับลูกค้า
7. Public relations Strategy กลยุทธ์การให้ขา่ วสาร
กลยุทธ์การให้ขา่ วสาร แอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN ให้ความสาคัญเป็นอย่างมากเพื่อที่
จะใช้เป็ นเป็ นกลยุทธ์ท่ที าให้คนทัวไปรู
่ ้จกั ธุรกิจแอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN และคาดหวังว่าจะ
กลายเป็นลูกค้าของเราในทีส่ ุด และต้องยอมรับว่าในยุค 4.0 ,5.0 นี้การให้ข่าวสารเป็ นไปอย่างรวดเร็ว
และแพร่กระจายเป็นวงกว้าง กลยุทธ์ของแอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN ได้แก่
 Update ข้อมูลใหม่ๆใน Web site บริษทั เป็นประจา สม่าเสมอ
 ช่องทางลงโฆษณาตามออนไลน์ต่าง ๆ หรือ Social Media Marketing เช่น
ลงโฆษณากับ Facebook , Line ,Google , YouTube ,Instagram,Twitter
,Line เพื่อเป็นการสื่อสารกับลูกค้า เป็นต้น
 Email Marketing เป็ นวิธกี ารทาการตลาดออนไลน์ด้วยการส่งอีเมลหากลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย เพื่อประชาสัมพันธ์ โฆษณา ตลอดจนแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ของธุรกิจของเรา การทา email Marketing จึงช่วยให้พวกเขารับรู้
ข่าวสารความเคลื่อนไหวของธุรกิจของเรา นอกจากจะสะดวกและรวดเร็วแล้ว
โอกาสที่กลุ่ มเป้าหมายหรือลูกค้าจะเห็นข่าวสารจากอีเมลที่เราส่งไปก็สูงกว่า
การทาการตลาดในประเทศอื่น ๆ อีกด้วย
8. Power Strategy กลยุทธ์การใช้พลัง
กลยุทธ์การใช้พลัง หมายถึงการใช้อานาจในการต่อรองเพื่อให้เกิดประโยชน์กบั ธุรกิจของ
เรา การต่อรองทีด่ ตี ้องไม่ทาให้ลูกค้ารูส้ กึ ว่าเสียเปรียบมากจนเกินไป และจะต้องทาให้เกิดความพึง
พอใจกันทัง้ สองฝา่ ย

กลยุทธ์สร้างแบรนด์แอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN ด้วย AIDA
AIDA เป็ นโมเดลในการสร้างแบรนด์ให้เป็ นทีร่ จู้ กั ด้วยการทาโฆษณาด้วยองค์ประกอบทัง้ 4
ของ IADA จะช่วยวางแผนและทาให้รวู้ ่าถ้าต้องการสร้างแบรนด์ให้กบั ธุรกิจของตนเอง ต้องทาโฆษณา
อย่างไรเพื่อให้เป็นทีส่ นใจของทุกคน

A : Attention

การทาให้ลกู ค้ารูส้ กึ สะดุดตา และสะดุดใจในผลิตภัณฑ์ของเราตัง้ แต่แรก จุดมุง่ หมายของ
ขัน้ ตอนนี้กค็ อื การทาให้ลกู ค้าเกิดความสนใจ หยุดดูโฆษณาของเรา และเกิดความรูส้ กึ อยากติดตาม
ต่อว่าผลิตภัณฑ์ของเราคืออะไร

I : Interest
การทาให้ลกู ค้ารูส้ กึ ว่าผลิตภัณฑ์ของเรา น่าใช้ และมีประโยชน์อย่างไร เพื่อให้คนทีเ่ ห็นโฆษณา
นี้เกิดความสนใจอยากใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

D : Desire
การทาให้ลกู ค้ารูส้ กึ อยากซือ้ ผลิตภัณฑ์ของเรามาใช้ การโฆษณาโดยมีคารับรองของผูซ้ อ้ื บ้าน
คอนโด ทีอ่ ยูใ่ นแวดวงอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย และหลายคนเป็ นทีร่ จู้ กั หรือมีรวี วิ ประสบการณ์
จากผูใ้ ช้งานจริง

A : Action
การกระตุ้นให้ลูกค้าตอบสนองต่อโฆษณา เช่น ให้ลูกค้าลงทะเบียนเพื่อรับ สิทธิพเิ ศษในการใช้
แอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN สาหรับ 100 ท่านแรก รวมไปถึงการนาให้ลูกค้าติดตัดสินใจซือ้ สินค้า
หรือหันมาใช้แอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN ด้วย

5. บทสรุป การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาด้านคุณสมบัติ และความต้องการและความคาดหวังของผูต้ อบแบบสอบถาม
5.1.1 ข้อมูลทัวไป
่ เกีย่ วกับลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลจากการศึกษาผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 200 คน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ น
เพศชาย มีอายุระหว่าง 30 - 40 ปี อาชีพพนักงานบริษทั เอกชน มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 30,000
– 60,000 บาท และความต้องการทีจ่ ะซือ้ อสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดีย่ ว/บ้านแฝดมากทีส่ ุด
5.1.2 ความต้องการและความคาดหวังในการใช้แอพพลิเคชันCHECK
่
BAAN ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลจากจากการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 200 คน ในเรื่องความต้องการและความ
คาดหวังในการใช้แอพพลิเคชันCHECK
่
BAAN พบว่าส่วนใหญ่แล้วเมื่อจะซือ้ บ้าน คอนโด ทาวน์โฮม
ฯลฯ ไม่เคยใช้บริการจากวิศวกร หรือบริษัทผู้รบั ตรวจสอบคุณภาพงาน เพื่อให้มารับหน้ าที่ทาการ
ตรวจสอบงานก่อนจะซือ้ /หรือโอนกรรมสิทธิ ์
และหากต้องการจะว่าจ้างวิศวกร หรือบริษทั ผูร้ บั ตรวจสอบคุณภาพงานเพื่อให้มารับหน้าทีท่ า
การตรวจสอบงาน ก็ไม่ยากนัก แต่มผี ู้ตอบแบบสอบถามกว่า 40% ทีต่ อบว่ามีความยุ่งยากในการ
จัดหาจัดจ้างฯ วิศวกร หรือบริษทั ผูร้ บั ตรวจสอบคุณภาพงาน
และยังพบว่าจานวนกว่า 60% ที่ตอบว่ายากนัน้ เป็ นเพราะกังวลในเรื่องมาตรฐาน และความ
น่ าเชื่อถือของวิศวกร/บริษทั ฯ ผูร้ บั ตรวจสอบคุณภาพงาน โดยส่วนใหญ่แล้วมีความคาดหวังในการ
บริการในมาตรฐาน คุณภาพงานวิศวกร/บริษทั ฯ

ผูต้ อบแบบสอบถามกว่า 50% คาดว่าจะมีประโยชน์มากทีเดียว และอีกกว่า 50% ก็คาดว่าจะ
มีประโยชน์ในระดับปานกลาง หากว่ามีแอพพลิเคชัน่ Check BAAN ทีจ่ ะเป็นสื่อกลาง ช่วยในการติดต่อ
กับวิศวกร บริษทั ที่รบั ดาเนินการตรวจสอบคุณภาพงานอาคาร บ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ฯลฯ ที่ง่าย
และสะดวกบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน/Smart Phone
ท้ายทีส่ ุดในเรือ่ งความคาดหวังหากจะใช้แอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN ในการช่วยแก้ไขปญั หา
ในเรือ่ ง ความสะดวก รวดเร็วในการจัดหาวิศวกร และบริษทั ให้มาดาเนินการตรวจสอบคุณภาพของ
งาน ก่อนทีจ่ ะซือ้ หรือโอนกรรมสิทธิ ์กับเจ้าของโครงการ รวมทัง้ สิง่ ทีเ่ ป็ นความคาดหวังของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ในเรื่อ งของมาตรฐานและความน่ า เชื่อ ถือ ของวิศ วกร บริษัทที่ใ ห้บริก ารในด้า น
ตรวจสอบคุณภาพของงาน

5.2 การอภิ ปราย
จากการศึกษาข้อมูลพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชายร้อยละ 70.1 อายุโดยเฉลีย่
อยูร่ ะหว่าง 30 - 40 ปี ร้อยละ 29.9 อาชีพพนักงานบริษทั เอกชน ร้อยละ 79.1 มีรายได้ต่อเดือน
ประมาณ 30,000–60,000 บาทร้อยละ 48.5 และมีความต้องการทีจ่ ะซือ้ อสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้าน
เดีย่ ว/บ้านแฝดมากทีส่ ุด ร้อยละ 61.2
ในด้านความต้องการ และความพึงพอใจในแอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN นัน้ จากการศึกษา
ข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามไม่เคยใช้บริการจากวิศวกร หรือบริษัทผู้รบั ตรวจสอบคุณภาพงาน
ก่อนจะซือ้ หรือโอนกรรมสิทธิ ์กับโครงการ ร้อยละ 70.6 และไม่มคี วามยากลาบากในการว่าจ้าง/จัดหา
วิศวกร หรือบริษทั ผูร้ บั ตรวจสอบคุณภาพงาน ร้อยละ 62.5 โดยข้อมูลพบว่าส่วนใหญ่ทต่ี อบว่าหา
วิศวกร บริษทั มาตรวจงานยากนัน้ เพราะว่าเรือ่ ง มาตรฐาน และความน่าเชื่อถือของวิศวกร/บริษทั ฯ ร้อย
ละ 59.6 รวมทัง้ ส่วนใหญ่มคี วามคาดหวังในการบริการในเรื่องมาตรฐาน คุณภาพงานวิศวกร/บริษทั
ฯ ร้อยละ 68.7 และหากมีแอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN แล้วนัน้ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็น
ว่าจะมีประโยชน์มาก และมีประโยชน์ปานกลาง จานวนกว่าร้อยละ 44.8 และท้ายทีส่ ุดแล้วผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ มคี วามคาดหวังในการบริการในเรื่องมาตรฐาน ความน่ าเชื่อ ถือ ของวิศวกร
บริษทั ฯ ร้อยละ 51.5
จากผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์พบว่ามีความเป็นไปได้ในการดาเนินธุรกิจ
แอพพลิเคชันCHECK
่
BAAN เนื่องจากแอพพลิเคชันCHECK
่
BAAN สามารถตอบโจทย์หรือแก้ไข
ปญั หาในเรื่องความสะดวก รวดเร็ว และมาตรฐาน ความน่ าเชื่อถือของวิศ วกร บริษัทที่ให้บริการ
ตรวจสอบคุณภาพงาน
สรุปแล้ว มีความเป็ นไปได้ในการดาเนินธุรกิจแอพพลิเคชันCHECK
่
BAAN เนื่องจากแก้ไข
ปญั หาหรือตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย และมีปจั จัยทางบวกทัง้ ด้านผู้บริโภคที่ต้องการความ
สะดวก รวดเร็ว ความง่ายในการใช้บริการ สอดคล้อ งกับฝ่ายวิศวกร หรือบริษัทผู้ประกอบการ

ดาเนินงานตรวจสอบคุณภาพงาน ที่มจี ุดประสงค์ในการขยายฐานลูกค้า ตนเองเพื่อสร้างรายได้ให้
มากขึน้ ในงบประมาณทีค่ ุม้ ค่าต่อการลงทุน
5.3 ข้อเสนอแนะ
จากผลวิจ ัย ที่ไ ด้ใ นการวิจ ัย ครัง้ นี้ สามารถน าไปต่ อ ยอดเพื่อ ที่จ ะด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตัง้ บริษัท
แอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN เพื่อดาเนินธุรกิจในลักษณะการเป็ นสื่อกลางหรือแพลตฟอร์มสาหรับ
ผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการจะซือ้ บ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
ผู้ใ ห้บริก ารในการตรวจสอบคุ ณ ภาพงานบ้า น คอนโด ทาวน์ โฮม ทาวน์ เ ฮ้า ส์ก่ อ นที่จ ะซื้อ หรือ โอน
กรรมสิทธิ ์จากเจ้าของโครงการ
ทัง้ นี้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากขึน้ ควรทาการวิจยั เกีย่ วกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในการเลือก
แอพพลิเคชัน่ ปจั จัยทีม่ คี วามสาคัญต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ เพื่อจะทาให้ทราบถึงความการรับรู้
และผลสะท้อนจากการเลือกใช้แอพพลิเคชันโดยรวม
่
และหลากหลายด้านมากยิง่ ขึน้
นอกจากนี้แล้วควรจะทาการศึกษาวิจยั เพิม่ เติม เกี่ยวกับภาพรวมของอุตสาหกรรมในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ให้กว้างขึ้น รวมถึงการศึกษาถึงคู่แ ข่งที่มากขึน้ เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่เจาะลึกและเกิด
ความหลากหลายมากยิง่ ขึ้น และเป็ นประโยชน์ ใ นการวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนพร้อมทัง้ การ
พัฒนาของของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจแอพพลิเคชัน่ Mobile Application ให้สามารถ
พัฒนาควบคู่กนั ไปได้

กิ ตติ กรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าความต้องการและการดาเนินงานของธุรกิจแอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN ชิน้
นี้ ส่ ว นหนึ่ ง นั ้น จะส าเร็จ ลงไม่ ไ ด้ หากขาดความร่ ว มมือ ในการตอบแบบสอบถามของผู้ ท่ี ต อบ
แบบสอบถามซึ่งเป็ นการสอบถามแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริโภคผู้ซ้อื ผู้ให้บริก ารและผู้ท่ี
ประกอบอาชีพอยูใ่ นวิชาชีพในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตลาดบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ ในการ
ให้ข้อมูลเชิงปริมาณจากการตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ และบริษัทผู้ประกอบการดาเนินการ
ตรวจสอบงาน รวมทัง้ วิศวกร ผู้ตรวจสอบงานอิสระ ที่ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการเข้าสัมภาษณ์
สอบถามข้อมูลในการดาเนินการและประกอบการ
และทีส่ าคัญคือท่าน รศ. สุวณ
ี า ตังโพธิ
่ สุวรรณ
ทีไ่ ด้ให้คาแนะนาเป็ นอย่างดีแก่กระผมนายวรเทพ สังวรณ์ ผู้จดั ทาการศึกษาค้นคว้าความต้องการ
และการดาเนินงานของธุรกิจ แอพพลิเคชัน่ CHECK BAAN ชิ้นนี้ จึงขอขอบพระคุณสาหรับความ
ร่วมมือ และคาปรึกษาแก่ผเู้ กีย่ วข้องทุกคนมา ณ ทีน่ ้ดี ว้ ย

วรเทพ สังวรณ์
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