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บทคัดย่อ
ความต้องการและการดาเนินงานของธุรกิจรับสร้างบ้าน ชื่อบริษัท บี โซลูชนั ่ จากัด เขตลาดพร้าว จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นการศึกษา 1) ความต้องการและพฤติกรรมของตลาด 2) ยอดขาย
และแนวโน้มยอดขาย 5 ปี 3) การดาเนินงานของธุรกิจ และ 4) การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ เป็ นระยะเวลา 5 ปี
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมายของธุรกิจ จานวน 200 ตัว และหาข้อมูลเกีย่ วกับผูป้ ระกอบการทีท่ าธุรกิจรับสร้างบ้าน
รวมถึงการศึกษาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานของธุรกิจรับสร้างบ้าน
ผลการวิจยั ด้านความต้องและพฤติกรรมของตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ท่ผี บู้ ริโภคต้องการมากที่สุดคือแบบบ้าน
Modern 2 ชัน้ มีพ้นื ที่ใช้สอยอยู่ท่ี 250 – 500 ตารางเมตร ส่วนขนาดที่ดินขนาดคือ 50 – 100 ตารางวา ด้านราคา
ผูบ้ ริโภคต้องการทีม่ ากทีส่ ดุ คืองบประมาณในการก่อสร้างไว้ช่วง 2,000,000 – 4,000,000 บาท โดยผูบ้ ริโภคยินดีเพิม่
งบประมาณ หากราคาทีเ่ พิม่ นัน้ สมเหตุสมผลกับสิง่ ทีไ่ ด้เพิม่ ขึน้ มา และผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ตดั สินใจได้ง่ายกับเงื่อนไขการ
เก็บเงินแบบตามปริมาณงานทีเ่ สร็จ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายผูบ้ ริโภคส่วนมากให้ความสาคัญกับแหล่งข้อมูลจาก
งานกิจกรรมใหญ่เกีย่ วกับการก่อสร้าง รองลงมาคือ ช่องทางออนไลน์ต่างๆ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม และสาหรับ
ช่องทางการติดต่อสื่อสารทีส่ ะดวกมากทีส่ ุดคือติดต่อทางโทรศัพท์สะดวกทีส่ ดุ และ Line เป็ นอันดับรองลงมา ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดที่ผบู้ ริโภคต้องการคืองานตกแต่งทีต่ ้องการให้ถามให้มากทีส่ ุดคือเฟอร์นิเจอร์ ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้ าที่
ต้องการให้แถมให้มากที่สุด คือเครื่องปรับอากาศและการบริการขอสินเชื่อกับทางธนาคาร ผูบ้ ริโภคมีความต้องการ
เช่นกัน แนวโน้ มยอดขายในปี แรกจะมีมูลค่า 24.6 ล้านบาท และมีอตั ราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ ละปี เมื่อรวม 5 ปี จะมี
แนวโน้มยอดขายอยู่ท่ี 160 ล้านบาท โดยงบประมาณในการดาเนินงานอยู่ท่ี 2 ล้านบาท โดยมีจุดคุม้ ทุนอยู่ทย่ี อดขาย
121 ตารางเมตรต่อเดือน สาหรับการคืนทุนนัน้ ใช้ระยะเวลาในการคืนทุน 1 ปี 2 เดือน ก็สามารถคืนทุนได้ทงั ้ หมด การ
ดาเนินงานของธุรกิจรับสร้างบ้าน จะมี 2 ขัน้ ตอนทีต่ ้องเน้นเป็ นสาคัญคือ ขัน้ ตอนในการหาลูกค้าเนื่องจากหากไม่มี
ลูกค้าธุรกิจก็ไม่มที างทีจ่ ะไปต่อได้ และขัน้ ตอนของการก่อสร้างบ้าน ทีท่ างบริษทั จะเน้นไปทีค่ ุณภาพของการก่อสร้าง
และวัสดุท่ใี ช้งาน การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจเน้นไปที่การประสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครู้จกั ทัง้ ทางด้านออนไลน์และ
ออฟไลน์ หลังมีความชานาญในธุรกิจสามารถควบคุมต้นทุนได้ดกี ใ็ ช้กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคา สาหรับกลยุทธ์ท่ี
สาคัญของบริษัทที่ต้องยึดถือเป็ นหลักไปตลอดคือความต่อซื่อสัตย์จริงใจต่อผู้บริโภค งานทุกอย่างต้องได้มาตรฐาน
คุณภาพต้องทีต่ กลงกันไว้ เพื่อสร้างความพึ่งพอใจสูงสุดและความมันใจให้
่
กบั ลูกค้าและพัฒนาองค์กรไปสู่เป้ าหมาย
ทีต่ งั ้ เอาไว้
คาสาคัญ : ความต้องการดาเนินงาน ยอดขายและการจัดการกลยุทธ์

Abstract
Business Demand and Operation of home building business (Be Solution,Ltd., Ladprao, Bangkok
province). The research purpose and to study 1) Demand and consumption pattern of the market 2) Sales and
sales forecast within these 5 years 3) business operation of the business 4)Strategic management for these
following 5 years based on studies from research groups, 200 research participants who are business
entrepreneur, and relevance information about home builders business. Furthermore, to investigate on topic
about the operation system of home building business.
According to the research, based on market’s consumption pattern, it demonstrates that modern style
of residence which has 2 floors and use of space approximately at 250-500 square meter with land
approximately at 50-100 square meter are the most desirable choice of product. The consumers are willing to
pay additional amounts of budgets as long as the prices worth the outcomes. The appropriate prices, required
by the consumers, range between 2 million baht to 4 million baht. Most consumers intend to make easier
decisions when they are requested to made payments according to the proportions of finished constructing
outcomes. Research also shows that consumers give significance attentions to well-known building exhibitions,
following by online media including website, Facebook and Instagram. Moreover, direct telephone is the most
convenient method for making contact while other online media is by LINE method. For marketing promotion,
home decoration and electronic appliance categories, consumers have distinctive demand for home furnishing
and air conditioners. Moreover, the consumers also have interests in home loan services. The first year sales
are predicted to be approximately at 24.6 million baht and will rising up annually. The total sales will be at 160
million baht within 5 years. By having 2 million baht of investment, the breakeven point will be total sales of
121 square meters per month. In order to gain entire investment return, time consumption required is 1 year
and 2 months. Home building business operation consisted of 2 major methods including seeking for new
customers and home constructing process. The company will emphasize on quality of building process and
materials used. For strategic management, the company will focus on offline and online public relations.
Afterwards, pricing competitive strategy will be applied. Finally, the company will also develop consumer loyalty
program in order to create consumer’s satisfactions.
Key word : Business demand, sales and strategic management

บทนา
ความเป็ นมา
ประเทศไทยในปั จจุบนั มีกลุ่มคนช่วงวัยทางานจนถึงไว้วยั สูงอายุเป็ นจานวนมาก คนกลุ่มนี้มกี าลังซือ้ สูง ทัง้
การซื้อเผื่อขยายครอบครัวและการซื้อที่อยู่อาศัยเนื่องจากครอบครัวมีขยายใหญ่ ข้นึ ซึ่งที่อยู่อาศัยก็เป็ นปั จจัยขัน้
พืน้ ฐานของทุกคน ธุรกิจรับสร้างบ้านจึงเป็ นธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทางสมาคมไทยรับสร้างบ้าน วิเคราะห์
สถานการณ์ธุรกิจรับสร้างบ้าน ชี้ปี 61 "บ้านเดี่ยวสร้างเอง” ขยายตัวใกล้เคียงกับปี ก่อนหรือเติบโตขึน้ คาดปี 62 มี
แนวโน้มปรับตัวได้ดขี น้ึ ทัง้ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวมทัง้ ในต่างจังหวัด (สมาคมไทยรับสร้างบ้าน)

สมาคมไทยรับสร้างบ้านได้ให้ขอ้ มูลว่าความต้องการสร้างบ้านของผูบ้ ริโภคและประชาชนทัวประเทศตลอดปี
่
2561 ประเภท “บ้านเดีย่ วสร้างเอง” ขยายตัวใกล้เคียงกับปี ก่อนหรือเติบโตขึน้ เล็กน้อย ประเมินมูลค่าตลาดรวมอยู่ท่ี
ประมาณ 1.4 แสนล้านบาท โดยแชร์สว่ นแบ่งตลาดมูลค่าประมาณ 1.2 แสนล้านบาท หรือคิดเป็ น 82% เป็ นบ้านขนาด
เล็กและบ้านสาเร็จรูปหรือบ้านน็อคดาวน์ ระดับราคาประมาณ 8 แสนบาท - 1.5 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มผู้รบั เหมารายย่อย
ทัวไปและกลุ
่
่มผูร้ บั เหมาสร้างบ้านรายเล็กๆ ครองแชร์สว่ นแบ่งตลาดมากทีส่ ดุ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผูผ้ ลิตวัสดุรายใหญ่
กลุ่มสถาปนิกและผูร้ บั เหมาขนาดกลาง-ใหญ่ ทีร่ บั ออกแบบและรับก่อสร้างบ้านขนาดใหญ่ ระดับราคา 20 ล้านบาท 200 ล้านบาท มีแชร์ส่วนแบ่งตลาดอยู่อกี ประมาณ 8 พันล้านบาทเศษ หรือคิดเป็ น 6% ของมูลค่าตลาดรวมบ้านสร้าง
เอง ขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการ “ธุรกิจรับสร้างบ้าน” ทัง้ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวมทัง้ ในต่างจังหวัด จานวน
เกือบ 200 ราย มีแชร์ส่วนแบ่งตลาดประมาณ 1.6 หมื่น ล้านบาทเศษ คิดเป็ น 12% ของตลาดบ้านสร้างเอง โดย
ผูบ้ ริโภคนิยมใช้บริการสร้างบ้าน ระดับราคา 3-20 ล้านบาท กับผูป้ ระกอบการกลุ่มนี้มากทีส่ ดุ ในปี ทผ่ี ่านมา ดังจะเห็น
ได้ว่าผูป้ ระกอบการทัง้ 3 กลุ่ม อันได้แก่ 1. ผูร้ บั เหมารายย่อยทัวไป
่ 2. ผูป้ ระกอบการธุรกิจรับสร้างบ้าน 3. สถาปนิก
และผู้รบั เหมารายใหญ่รวมถึงผู้ผลิตวัสดุรายใหญ่ ต่างแบ่งเซ็กเม้นท์ตลาดกันค่อนข้างชัดเจน การแข่งขันตลาดบ้าน
สร้างเองในปี 2561 เฉพาะในกลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้าน หากแยกผูป้ ระกอบการทีแ่ ข่งขันอยู่ในธุรกิจนี้ อาจแบ่งออกได้เป็ น
2 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ 1.ผูป้ ระกอบการทีแ่ ข่งขันอยู่เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 2.ผูป้ ระกอบการทีแ่ ข่ง ขันอยู่
ในภูมภิ าคหรือต่างจังหวัด โดยกลุ่มแรกส่วนใหญ่ถอื ว่ามีความเป็ นกลุ่มผูป้ ระกอบการทีม่ คี วามเป็ นมืออาชีพ มีการใช้กล
ยุทธ์แข่งขันอย่างรอบด้านและหลากหลายมากกว่ากลุ่มหลัง ทัง้ กลยุทธ์การตลาด ดีไซน์ คุณภาพ การให้บริการทีค่ รบ
วงจรหรือวันสต็อปเซอร์วสิ รวมถึงความน่ าเชื่อถือของแบรนด์หรือองค์กร ขณะทีก่ ลุ่มผูป้ ระกอบการในต่างจังหวัด จะ
เน้นแข่งขันราคาถูกหรือจัดโปรโมชันลดราคา
่
โดยกลุ่มหลังนี้นิยมเลือกใช้สอ่ื โซเชียลมีเดียหรือเฟสบุ๊ค ในการสร้างการ
รับรู้และเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะในพืน้ ทีห่ รือจังหวัดทีใ่ ห้บริการ อย่ างไรก็ดี กลยุทธ์การแข่งขันทีม่ คี วาม
แตกต่ างของผู้ประกอบการทัง้ สองกลุ่มนัน้ ปั จจัยหลัก ๆ เป็ นผลมาจากพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค
กลุ่มเป้ าหมายในแต่ละภูมภิ าค ทัง้ ในแง่ของวัฒนธรรมการอยู่อาศัย กาลังซือ้ และพฤติกรรมการใช้จ่าย รวมถึงศักยภาพ
และขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการเอง โดยเฉพาะกลุ่มผูป้ ระกอบการต่างจังหวัด ซึง่ ส่วนใหญ่ยงั ขาดความพร้อม
ในความเป็ นมืออาชีพอย่างแท้จริง ดังนัน้ ย่อมหนีไม่พน้ การแข่งขันราคาเป็ นสาคัญ ฯลฯ สาหรับ ในปี 2562 คาดการณ์
ว่าปริมาณและมูลค่าตลาดบ้านสร้างเองมีแนวโน้มปรับตัวได้ดขี น้ึ โดยเฉพาะกลุ่ มบ้านระดับราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท
ปั จจัยหลัก ๆ เป็ นผลมาจาก “โครงการบ้านล้านหลัง” ของรัฐบาลคสช.ทีเ่ ปิ ดตัวในช่วงปลายปี 2561 ซึง่ ผู้บริโภคและ
ประชาชนให้ความสนใจเป็ นอย่างมาก อย่างไรก็ดี ประเมินว่าโครงการนี้อานิสงค์คงจะตกอยู่เฉพาะกลุ่มผูป้ ระกอบการ
รายย่อย และกลุ่มผูร้ บั สร้างบ้านน๊ อคดาวน์ทเ่ี น้นเจาะตลาดบ้านระดับราคาไม่เกิน 1 ล้านบาทเป็ นส่วนใหญ่ และคาดว่า
ปริมาณและมูลค่าตลาดจะขยายตัวในต่างจังหวัดเป็ นส่วนใหญ่ ขณะทีก่ ลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้านโดยเฉพาะผูป้ ระกอบการ
ทีเ่ น้นจับตลาดสร้างบ้านระดับราคา 3-20 ล้านบาท สมาคมฯ ประเมินว่ าความต้องการของผู้บริโภคจะขยายตัวได้สูง
กว่าปี ก่อน โดยในช่วงต้นปี 2562 นี้ ประเทศไทยจะมีการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ แทนราษฎร (สส.) และกลับเข้าสู่การ
ปกครองในระบบอบประชาธิปไตย ซึง่ จะเป็ นปั จจัยสาคัญและส่งผลดีในแง่ของความเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภคทีม่ ตี ่อทิศทาง
การเมืองในอนาคต และจะส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนเรื่องบ้านหรือที่อยู่อาศัยหลังใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มผูบ้ ริโภคที่มี
ความต้องการปลูกสร้างบ้านบนที่ดนิ ของตัวเอง (ไม่ซอ้ื บ้านจัดสรร) ที่พฤติกรรมของกลุ่มนี้จะมีความระมัดระวังและ
อ่อนไหวต่อแนวโน้ มการเมืองและเศรษฐกิจในอนาคต สาหรับปริมาณและมูลค่า “ตลาดบ้านสร้างเอง” ในปี 2562
สมาคมฯ ประเมินว่าน่าจะขยายตัวได้ใกล้เคียงหรือเติบโตกว่าเล็กน้อย หากเปรียบเทียบกับในปี ทผ่ี ่านมา คิดเป็ นมูลค่า
รวมประมาณ 1.4-1.5 แสนล้านบาท ทัง้ นี้คาดการณ์ว่า “กลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้าน” จะมีแชร์ส่วนแบ่งตลาดประมาณ 1.61.7 หมื่นล้านบาทเศษ เติบโตเฉลี่ย 7-8% และสัดส่วนการขยายตัวของตลาดรับสร้า งบ้านในภูมิภ าค มีแ นวโน้ ม

ขยายตัวสูงกว่าตลาดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคอีสานคาดว่าจะขยายตัวสูงกว่า
ภูมภิ าคอื่นๆ นอกจากนี้กลุ่มผูผ้ ลิตวัสดุรายใหญ่ กลุ่มสถาปนิกออกแบบและผูร้ บั เหมาขนาดกลาง-ใหญ่ทใ่ี ห้บริการรับ
สร้างบ้าน คาดว่าแชร์สว่ นแบ่งตลาดน่าจะเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 8.5-9 พันล้านบาท
จากข้อมูลข้างต้น ผู้จดั ทามีความต้อ งการและดาเนิน ธุรกิจรับสร้างบ้า นในเขตพื้นที่กรุง เทพมหานครและ
ปริมณฑล เนื่องจากมองเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจถึงแม้ในปั จจุบนั สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะไม่ดี
แต่ธุรกิจรับสร้างบ้านยังสามารถอัตราเติบโตจากปี ทผ่ี ่านๆ มา จึงเป็ นโอกาสทีจ่ ะศึกษาวิธกี ารดาเนินธุรกิจโดยอาศัยยึด
หลักสาคัญในการดาเนินธุรกิจ คือ 1.การจัดการและพฤติกรรมองค์การ ศึกษาถึ งวิธกี ารจัดโครงสร้างองค์การ การจูงใจ
การทางานเป็ นทีม ปั ญหาทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ และวัฒนธรรมองค์การ 2.การจัดการการตลาด ศึกษาภาพรวมตลาด ตลาด
เป้ าหมาย ส่วนประสมทางการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด 3.การจัดการการเงิน ศึกษาทีม่ าของแหล่งเงินทุน งบ
การเงินและจุดคุม้ ทุน 4.การจัดการการดาเนินงาน ศึกษาหาแหล่งวัตถุดบิ แหล่งเสนอขาย การขนส่งและการตัดสต๊อก
การวางผังและการออกแบบ การใช้ทรัพยากรและการดูและคุณภาพ 5.การจัดการเชิงกลยุทธ์ ศึกษารูปแบบในการ
แข่งขันและการวางแผนกลยุทธ์ โดยนาหลักสาคัญเหล่านี้มาวางแผนการดาเนินธุรกิจให้ประสบความสาเร็จในการทา
ธุรกิจรับสร้างบ้านต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการความต้องการและพฤติกรรมของตลาด
2. เพื่อศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี
3. เพื่อศึกษาการดาเนินงานของธุรกิจ
4. เพื่อศึกษาศึกษาการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ เป็ นระยะเวลา 5 ปี
ขอบเขตการวิ จยั
ขอบเขตของด้านเนื้อหาศึกษาความต้องการของผู้ท่ตี ้องการจะสร้างบ้านในเขตพื้นทีก่ รุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เพื่อวางนามาวางแผนกลยุท ธ์ในการดาเนิน ธุรกิจ รับสร้างบ้าน การจัด เตรีย มเงินลงทุ น การจัดเตรีย ม
บุคลากร รวมไปถึงโอกาสทางธุรกิจ ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับการดาเนินธุรกิจรับสร้าง
บ้าน รวมถึงศึกษาโครงสร้างองค์กรและหน้าทีก่ ารทางานของแต่ละฝ่ าย การจัดการการดาเนินงาน การจัดการการเงิน
การจัดการตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจรับสร้างบ้าน
ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ศึก ษา คือ ผู้ท่ตี ้องการจะสร้างบ้านในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และบทสัมภาษณ์จากผูท้ าธุรกิจรับสร้างบ้านจานวน 3 ราย
ขอบเขตด้านพืน้ ที่ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Form และทาการส่ง
ลิงค์แบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างทีอ่ าศัยอยู่ในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล
ขอบเขตด้านระยะเวลาและการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั เริม่ ทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับธุรกิจรับ
สร้างบ้านตัง้ แต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 และเริม่ ดาเนินการทาแบบสอบถามเก็บตัวอย่างของผูท้ ต่ี อ้ งการจะสร้างบ้านใน
เขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ประโยชน์ที่ได้รบั
เพื่อให้ทราบถึงการวางแผนดาเนินธุรกิจ การลงทุน วิธกี ารดาเนินงาน ความเสีย่ งและผลตอบแทนในการทา
ธุรกิจรับสร้างบ้าน
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผูท้ จ่ี ะสร้างบ้านในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล
เพื่อเป็ นข้อมูลอ้างอิงให้ผู้ทต่ี ้องการจะทาธุรกิจรับสร้างบ้านและผู้สนใจสามารถนาไปวางแผนในการดาเนิน
ธุรกิจ

วิ ธีการเก็บข้อมูล
การเก็บตัวอย่างจากกลุ่มเป้ าหมาย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ ผูท้ ่ตี ้องการสร้างบ้านในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ Google Form ในการสร้างแบบสอบถาม และทา
การส่ ง ลิง ค์ แ บบสอบถามไปยัง กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่อ าศัย อยู่ ใ นเขตพื้น ที่ก รุ ง เทพมหานครและปริม ณฑลเพื่อ ตอบ
แบบสอบถาม สาหรับกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ก็บข้อมูลมีจานวน 200 คน
สถานทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูล ทาการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Form และทาการส่ง
ลิงค์แบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างทีอ่ าศัยอยู่ในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างในการศึกษาความต้องการและการดาเนินงานธุรกิจรับสร้างบ้านครัง้ นี้ คือ
แบบสอบถามโดยแบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
1. เป็ นคาถามเกีย่ วกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง มีขอ้ คาถามจานวน 6 ข้อ ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนและสถานภาพสมรส ลักษณะคาถามเป็ นคาถามแบบเลือกตัวเลือกใน
รายการหรือระบุคาตอบทีต่ รงกับลักษณะของตัวเอง ซึง่ จะถูกนามาวิเคราะห์กบั ข้อมูลการตัดสินใจเลือกบริษทั รับสร้า ง
บ้าน
2. เป็ นคาถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด เพื่อให้ทราบถึงความต้องการเลือกบริษทั รับ
สร้างบ้าน โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีขอ้ คาถามจานวน 13 ข้อ ลักษณะคาถามเป็ นคาถามแบบเลือก
ตัวเลือกในรายการหรือระบุคาตอบทีต่ รงกับความต้องการของตัวเอง
3. เป็ นคาถามเกี่ยวกับปั จจัยทางสังคมและปั จจัยทางจิตวิทยา เพื่อให้ทราบถึงความต้องการเลือก
บริษทั รับสร้างบ้าน โดยใช้ปัจจัยทางสังคมและปั จจัยทางจิตวิทยา มีขอ้ คาถามจานวน 2 ข้อ ลักษณะคาถามเป็ นคาถาม
แบบเลือกตัวเลือกในรายการหรือระบุคาตอบทีต่ รงกับความต้องการของตัวเอง
การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรม Google Form เพื่อสร้างแบบสอบถามดังกล่าว และจัดเก็บข้อมูลไว้
ในโปรแกรม Google Drive เมื่อสร้างแบบสอบถามในโปรแกรมเสร็จได้นาลิง้ ค์ของแบบสอบถาม ส่งไปยังกลุ่มเป้ าหมาย
ทีม่ ที พ่ี กั อาศัยอยู่ในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล ผ่านช่องทาง ไลน์, เฟสบุ๊ค, การส่งข้อความเฟลบุ๊ค, การ
ส่งข้อความทางอินสตาแกรม พร้อมทัง้ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลและขอความอนุเคราะห์ให้กลุ่มตัวอย่างช่วย
ตอบแบบสอบถามดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ต้องตรวจสอบว่ามีจานวนกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามครบ 200 ชุดตามทีก่ าหนด

ไว้ ซึง่ รวมระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามเป็ นเวลาทัง้ หมด 5 วัน เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วจึงนา
ข้อมูลทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาค่าทางสถิติ นาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล หลังจากทีไ่ ด้ทาการเก็บรวบรวมแบบสอบถามครบ 200 ชุดแล้ว ทางผูว้ จิ ยั จะนาข้อมูลใน
แบบสอบถามมาทาการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเพื่อทดสอบหาความต้องการของผูบ้ ริโภค โดย
การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงบรรยาย(Descriptive Statistics) ด้วยค่าความถี่รอ้ ยละ(Percent) เพื่อใช้เปรียบเทียบและอธิบาย
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ปั จจัยทางสังคมและปั จจัยทางจิตวิทยา ที่มผี ลต่ อการ
ตัดสินใจเลือกบริษทั รับสร้างบ้าน
การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิ จที่ทาวิ จยั
ทีม่ าและสถานทีก่ ารเก็บข้อมูล เนื่องจากผูว้ จิ ยั มีความต้องการทราบวิธกี ารในการดาเนินธุรกิจของผูท้ ป่ี ระสบ
ความสาเร็จในธุรกิจรับสร้างบ้าน เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจต่ อไป โดยใช้วิธีการหาข้อมูลบทความจาก
เว็บไซต์ต่างๆ โดยมี 3 บริษทั คือ 1) บริษทั แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จากัด 2) บริษทั มีนบุรรี บั สร้างบ้าน จากัด 3)
บริษทั รอแยลเฮ้าส์ จากัด
ข้อมูลทีไ่ ด้เก็บมาเป็ นข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจทีป่ ระสบความสาเร็จในธุรกิจรับสร้างบ้านเพื่อเป็ นแนวทางใน
การดาเนินธุรกิจ โดยเนื้อหาในการเก็บข้อมูลจะเกีย่ วข้องกับการจัดการและพฤติกรรมองค์การ การจัดการดาเนินงาน
การจัดการการตลาด การจัดการการเงิน และการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลบทความจากเว็บไซต์บริษทั
แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จากัด เว็บไซต์บริษทั มีนบุรรี บั สร้างบ้าน จากัด และจากเว็บไซต์ www.brandage.com
การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้รบั จากการเก็บข้อมูลบทความจากเว็บไซต์ต่างๆ ได้นาบทความของทัง้ 3
บริษทั มาวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ทีท่ าให้บริษทั ประสบความสาเร็จได้ดงั นี้
1) บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จ ากัด ด าเนิ น ธุ ร กิจ ที่ใ ส่ ใ จในทุ ก รายละเอีย ด ยึด หลัก
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็ นสาคัญ รวมถึงการพัฒนาระบบการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง สอดรับ
กับนโยบายคุณภาพ ทาให้บริษทั แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จากัด ได้รบั การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000
และยังคงมุ่งมันพั
่ ฒนานวัตกรรมการก่อสร้างใหม่ ๆ อย่างสม่ าเสมอ ภายใต้มาตรฐานการบริการที่สมบูรณ์ มีการ
นาเสนอแบบบ้านใหม่ตลอดทุก 6 เดือน โดยประยุกต์เทรนด์แบบบ้านจากนานาประเทศทัวโลก
่
มาผสมผสานกับ
ฟั งก์ชนความเป็
ั่
นอยู่ท่เี หมาะสมของครอบครัวไทย แบบรวมถึงสร้างความมันใจให้
่
กบั ลูกค้าด้วยทุนจดทะเบียน 200
ล้านบาท สูงสุดในกลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้าน ถือเป็ นตัวชีว้ ดั ความมันคงของบริ
่
ษทั ตลอดจนเป็ นหลักประกันว่าบ้านทุกหลัง
ของลูกค้าจะสร้างเสร็จสมบูรณ์ ซึง่ เป็ นการดาเนินงานทีป่ ระสบความสาเร็จจนทาให้บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย)
จากัด ได้รบั การยอมรับว่าเป็ น “ศูนย์รบั สร้างบ้านอันดับ 1 ของประเทศไทย”
2) บริษัท มีนบุรรี บั สร้างบ้าน จากัด เปิ ดให้บริการ 3 สาขา คือสาขามีนบุรี สาขาแจ้งวัฒนา และ
สาขาชลบุรี ทุกสาขาเน้นความสาคัญของลูกค้า บริการด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมันในคุ
่ ณภาพและคาสัญญา มีพนักงาน
มากกว่า 50 คน บริษทั ได้มกี ารพัฒนาจัดอบรมเสริมความรูโ้ ดยจัดอบรมในโครงการ “สัมมนามาตรฐานการก่อสร้าง”
เป็ นประจาทุกปี เมื่อช่างมีความรูค้ วามชานาญได้ขยายทีมงานแตกทีมน้ องทีมลูกตลอดมา โดยทางบริษทั คุมเข้มเรื่อง
คุณภาพ และทางานในระบบ PDCA อย่างเข้มข้นทุกขัน้ ตอน การดาเนินงานในงานก่อสร้างของบริษทั มีนบุรรี บั สร้าง
บ้าน จากัด มีรายละเอียดขัน้ ตอนการทางาน คือ การออกแบบ การเลือกใช้วสั ดุ การติดต่อประสานงานและขออนุ ญาต
ราชการ การคัดเลือกและจัดหาช่างผูร้ บั เหมา การควบคุมงาน และการบริการหลังการขาย

3) บริษทั รอแยลเฮ้าส์ จากัด นอกจากการให้ความสาคัญกับคุณภาพของบ้าน ดีไซน์ใหม่ๆ ทีพ่ ฒ
ั นา
มาตลอดกว่า 30 ปี แล้ว บริษทั ยังหันมาให้ความสาคัญกับการทาการตลาดด้วยการติดต่อสือ่ สารกับลูกค้าหลายช่องทาง
และเชื่อมโยงช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าจากออนไลน์ส่อู อฟไลน์ สร้างประสบการณ์ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่
ลูกค้าในการติดต่อสร้างบ้าน เบือ้ งต้น บริษทั ได้ใช้ Content Marketing แบบ Educational Marketing ผ่านทางแฟนเพจ
มุ่งเน้นให้ความรูเ้ กีย่ วกับการสร้างบ้าน ข้อมูลไลฟ์ สไตล์เรื่องบ้าน เทรนด์ต่างๆ ตลอดจนลงตัวอย่างผลงานปลูกสร้าง
บ้านจริง ซึ่งเป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์กบั ลูกค้าที่ต้องการสร้างบ้าน ขณะเดียวกันยังมีแอดมินแฟนเพจที่คอยตอบ
คาถามลูกค้าอย่างรวดเร็ว พร้อมดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทาให้ปัจจุบนั Facebook Fanpage ของรอแยลเฮ้าส์ มียอด
ติดตามมากกว่า 7.2 หมื่นคน นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษทั ครัง้ ใหญ่ให้มขี อ้ มูลรายละเอียดแบบบ้านและ
ข้อมูลที่จาเป็ นอย่างครบถ้วน สาหรับการทาตลาดผ่านช่องทางออฟไลน์นัน้ บริษัทจะเข้าร่วมออกบูธในงานรับสร้าง
บ้า นและวัสดุ หรือ Home Builder & Materials Expo จึง ได้อ อกแบบบ้า นใหม่ ใ ห้เ ป็ น แบบชัน้ เดีย วหรือ 2 ชัน้ แต่
กว้างขวาง ซึง่ เหมาะกับพืน้ ทีด่ นิ ในต่างจังหวัดทีเ่ จ้าของทีด่ นิ มักจะครอบครองพืน้ ทีท่ ก่ี ว้างกว่าในกรุงเทพฯ คาดว่าจะ
ได้รบั การตอบรับจากลูกค้าในต่างจังหวัด ตลอดจนลูกค้าในกรุงเทพฯ ทีม่ ที ด่ี นิ ขนาดใหญ่ เป็ นอย่างดี จะเห็นได้ว่าบริษทั
รอแยลเฮ้าส์ จากัด วางกลยุทธ์ทางการตลาดโดยเน้นช่องทางสื่อทางออนไลน์มากขึน้ และออกแบบบ้านให้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า

ผลการวิ จยั
การจัดการและพฤติ กรรมองค์การ
โครงสร้างขององค์กรจะประกอบไปด้วยบุคคลซึ่งทาหน้าที่และบทบาทที่แตกต่างกันในหน่ วยต่างๆ ได้แก่
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายขาย ฝ่ ายก่อสร้าง ฝ่ ายออกแบบ ฝ่ ายจัดซือ้ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
การจูงใจการทางานเป็ นทีม การทางานเป็ นทีมในธุรกิจรับสร้างบ้านนัน้ เป็ นเรื่องทีส่ าคัญมาก เนื่องจากต้องมี
การประสานงานกันเป็ นทีมอยู่ตลอดเวลา ดังนัน้ ทางองค์กรจึงได้จดั ตัง้ เป้ าหมายซึง่ สร้างแรงจูงใจในการทางานเป็ นทีม
ให้แก่บุคลากรในองค์กรได้มสี ว่ นร่วม ดังนี้
1. การออกแบบออฟฟิ ศให้บุคลากรได้มปี ฏิสมั พันธ์กนั อย่างทัวถึ
่ ง การออกแบบออฟฟิ ศให้มลี กั ษณะ
ผ่อนคลายและมีเลย์เอ้าท์ทพ่ี นักงานทุกคนสามารถพบเห็นกันได้อย่างทัวถึ
่ งและสามารถพูดคุยหรือทักทายกันได้เพื่อ
เสริมสร้างปฏิสมั พันธ์ทด่ี ตี ่อกัน
2. จัดกิจกรรมและโปรแกรมฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการทางานเป็ นที มเพื่อให้บุคลากรได้
พัฒนาศักยภาพในด้านการทางานแบบกลุ่มและมีความกล้าในการตัดสินใจเพิม่ มากขึน้
3. มีการจัดกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีในวันพิเศษหรือวันสาคัญของพนักงาน เช่น วันเกิด หรือวัน
แต่งงาน เพื่อแสดงให้เห็นว่าทางองค์กรเล็งเห็นถึงความสาคัญและ คุณค่าในตัวของบุคลากร
ปั ญหาทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ และจุดอ่อนทีถ่ ูกคาดการณ์ว่าจะเกิดขึน้ ในการบริหารงานภายในองค์กรนัน้ ได้แก่
1. ในบริษทั ที่เป็ นขนาดเล็ก สิง่ ที่มกั พบเห็นได้บ่อยคือการทางานโดยอาศัยความคุ้นเคยจึงขาดการ
วางแผนที่ดี บางหน่ วยงานมักจะบริหารงานตามความคุ้นเคยอยู่เสมอๆ จึงขาดการวางแผนที่ดแี ละทาให้เกิดความ
ผิดพลาด ล่าช้าในการทางาน เช่น การประสานงานภายในบกพร่อง ความล่าช้าในการสรุปงานจากเจ้าของโครงการ

2. อีก ทัง้ การแบ่ ง หน่ ว ยงานอย่ า งไม่ ช ัด เจนเนื่ อ งจากไม่ มีก ารก าหนดขอบเขตอ านาจและความ
รับผิดชอบทีเ่ ด่นชัด เช่น หนึ่งบริษทั อาจจะมีผู้มอี านาจเท่าเทียมกันสองคน และมีหน้าทีค่ ล้ายคลึงกัน จึงทาให้ลูกจ้าง
เกิดความสับสนในการรับคาสังจากผู
่
ท้ ม่ี อี านาจสูงกว่า หรือ การสือ่ สารไม่สอดคล้องกัน
3. ปั ญหาสุดท้ายได้แก่ปัญหาการควบคุม คือ การขาดฐานข้อมูลประมวลผลเพื่อให้แก่ฝ่ายบริหารได้มี
รายงานเป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์ตดั สินใจในกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากใช้งบประมาณจัดทาและทรัพยากรค่อนข้างสูง
เช่น องค์กรต้องหมันศึ
่ กษาสาเหตุ และเหตุ การณ์ ซ่งึ เป็ นปั จจัยภายนอกที่เหนือการควบคุมซึ่งมีผลให้งานล่าช้าอยู่
ตลอดเวลา
วัฒนธรรมองค์กรเป็ นเรื่องทีส่ าคัญอย่างยิง่ และเป็ นเรื่องของส่วนรวมในบริษทั ทีต่ อ้ งปฏิบตั กิ นั อย่างสม่าเสมอ
จึงจะเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรทีด่ ี ทางบริษทั มีเป้ าหมายหลักในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานปฏิบตั ติ าม
ดังนี้
1. สร้างความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งของบริษทั และสร้างความผูกพันต่อบริษทั เพื่อก่อให้เกิดความภักดีผ่าน
กิจกรรมต่ างๆ เช่น การแบ่งปั นความคิด หาวิธแี ก้ไขปั ญหา และสร้างแนวคิดใหม่ๆ นอกจากนี้ยงั หมายถึงการสร้าง
สภาพแวดล้อมขององค์กรซึง่ เป็ นสิง่ ทีม่ องเห็นได้
2. การทาให้พนักงานรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งกับองค์กรโดยการปรับวิสยั ทัศน์ใหม่ให้กบั พวกเขาผ่านสภาพ
การแวดล้อมการทางานทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพจึงทาให้พวกเขาเกิดทัศนคติทด่ี ตี ่อองค์กร
3. ทาให้พนักงานมีพฤติกรรมทีส่ อดคล้องกับองค์กรและตราสินค้าผ่านการให้ความรูเ้ กีย่ วกับสินค้าและ
บริการทีถ่ ูกต้องขององค์กร จึงทาให้พนักงานมีความเชื่อมันในบริ
่
ษทั และสามารถถ่ายทอดความหวังทีม่ ตี ่อแบรนด์ถงึ
ผูบ้ ริโภคได้อย่างชัดเจน
การจัดการการตลาด
ภาพรวมตลาด ปี 2562 สมาคมไทยรับสร้างได้ประเมินตลาด “บ้านสร้างเอง” มีมูลค่า 1.4-1.5 แสนล้านบาท
โดยคาดว่ากลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้านในนาม “บริษทั รับสร้างบ้าน” หรือ “ศูนย์รบั สร้างบ้าน” น่าจะมีแชร์สว่ นแบ่งตลาดอยู่ท่ี
ประมาณ 1.6-1.7 หมื่นล้านบาท จึงเป็ นโอกาสทีด่ ที จ่ี ะดาเนินงานทาธุรกิจรับสร้างบ้าน
ตลาดเป้ าหมายของทางบริษัทจะถูกแบ่งแยกตามงบประมาณกาลังในการก่อสร้างเนื่องจากสภาพตลาดใน
ปั จจุบนั ทีท่ ด่ี นิ มีราคาแพงขึน้ เรื่อยๆ จึงทาให้กลุ่มลูกค้าต้องการฟั งชันอเนกประสงค์
่
ทป่ี รับเปลีย่ นได้ตามความต้องการ
ในงบประมาณทีก่ าหนด โดยแบ่งแยกได้ดงั นี้ กลุ่มที่ 1 คือ ต่ ากว่า 2.5 ล้านบาท กลุ่มที่ 2 คือ ตัง้ แต่ 3 ล้านบาท – 5
ล้านบาท กลุ่มที่ 3 คือ ตัง้ แต่ 5 ล้านบาท – 10 ล้านบาท โดยในช่วงปี 2 แรกในการดาเนินธุรกิจจะวางกลุ่มเป้ าหมายไว้
ที่กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เนื่องจากมาข้อจากัดในการลงทุน แต่ในอนาคตจะมีการขยายกลุ่มเป้ าหมายที่เพิม่ มากขึ้น
เนื่องจากธุรกิจมีแนวโน้มทีจ่ ะเติบโตมากขึน้ จึงต้องขยายกลุ่มเป้ าหมายไปเป็ น กลุ่มที่3 คือ ตัง้ แต่ 5 ล้านบาท – 10
ล้านบาท
ส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด หรือ 4Ps คือ ปั จจัยของการตลาดทีค่ วบคุมได้ ซึง่ เป็ นเป้ าหมาย
ทีถ่ ูกกาหนดขึน้ เพื่อให้นาไปใช้ในการตลาดเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทอ่ี งค์กรกาหนดขึน้ ปั จจัยเหล่านัน้ ประกอบไปด้วย
ผลิต ภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่ าย (Place) และ การส่ง เสริมการตลาด (Promotion) ซึ่ง
รายละเอียดต่างๆ มีดงั นี้

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าที่สามารถจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ซึ่งสินค้าเหล่านี้อาจ
หมายถึงสินค้า บริการ และ ไอเดียความคิด หรืออาจหมายถึงการรวมกันของทัง้ 3 ปั จจัยหลักนี้ ได้แก่ การออกแบบ
บ้าน การออกแบบโครงสร้าง การก่อสร้าง การตกแต่งภายใน และ การต่อเติมอื่นๆ เกีย่ วกับบ้าน นอกเหนือจากทีก่ ล่าว
มาแล้ว ยังมีบริการเสริมทีม่ าควบคู่กบั สินค้า เช่น การติดตัง้ การรับประกัน การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ หรือ การ
บารุงซ่อมแซมต่างๆ
2. ราคา (Price) การกาหนดราคาในธุรกิจรับสร้างบ้านสามารถแบ่งแยกออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน ได้แก่
ขัน้ ตอนการออกแบบบ้านและโครงสร้าง ขัน้ ตอนการก่อสร้างและงานเพิม่ เติมอื่นๆ และการซ่อมแซมส่วนต่างๆ ซึ่ง
ขัน้ ตอนการออกแบบนัน้ เราสามารถจัดอยู่ในหมวดหมู่งานด้านการบริการ โดยการก่อสร้างและซ่อมแซม สามารถอยู่
ในหมวดหมู่ ผ ลิต ภัณฑ์ การก าหนดราคานั ้น จะต้อ งพิจ ารณาถึง อัต ราต้น ทุ น ที่เ กิด ขึ้น จริง ราคาที่ก าหนดจะต้อ ง
สมเหตุสมผลเนื่องจากบริษทั ได้มุ่งเน้นถึงการควบคุมคุณภาพในกระบวนการต่างๆ ตัง้ แต่การออกแบบจนถึงการสังซื
่ อ้
วัสดุทเ่ี หมาะสม
3. ช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) สาหรับธุรกิจการรับสร้างบ้านนัน้ บริษัทควรต้อ งมีสานักงานทีต่ งั ้
เป็ นหลักแหล่งอย่างชัดเจนสาหรับให้ลูกค้าเข้ามาติดต่อได้สะดวก พร้อมทัง้ ช่องทางการติดต่อสื่อสารทีส่ ะดวกต่อการ
ติดต่อ เช่น โทรศัพท์ ไลน์ อีเมล์ เฟสบุ๊ค หรือ อินสตาแกรม และมีพนักงานขายทีม่ คี วามพร้อมทีส่ ามารถจะออกไปพบ
ลูกค้าได้โดยตรง
4. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) กลยุทธ์หลักทีท่ างบริษทั จะใช้ในการส่งเสริมการขายคือกล
ยุทธ์ PUSH Strategy คือการส่งเสริมการขายโดยตรงเข้าสู่กลุ่มผูบ้ ริโภคผ่านกิจกรรมทางด้านต่างๆ เพื่อกระตุ้นความ
ต้องการซือ้ สินค้าและบริการ โดยมีการจัดกิจกรรมออกบูททีง่ านบ้านและสวนแฟร์ หรืองานทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อสร้าง
เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับธุรกิจ สินค้าและบริการ ให้แก่ประชาชนทีอ่ าจจะเป็ นกลุ่มลูกค้าในอนาคตทราบถึง
ข้อมูลของบริษทั และยังสร้างความน่ าเชื่อถือพร้อมกับสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้แก่องค์กรและ ดึงดูดความสนใจแก่ลกู ค้า
การประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ไลน์ เฟสบุ๊ค หรือ อินสตาแกรม การแถมสินค้าที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทการแถมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หลัก (ก่อสร้างบ้าน) ได้แก่
เครื่องปรับอากาศ และ การติดตัง้ วอล์เปเปอร์ เพื่อเป็ นการส่งเสริมการขายให้แก่บริษทั นอกจากนี้ยงั เป็ นการกระตุน้ ให้
เกิดอัตราการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย มีพนักงานเป็ นผู้ดาเนินการในการบริการติดต่ อขอสินเชื่อกับทางธนาคารมี
พนักงานคอยอานวยความสะดวกในการติดต่อขอสินเชื่อกับทางธนาคารให้แก่ลูกค้า เพื่อเป็ นปั จจัยสร้างแรงจูงใจและ
กระตุ้นการซือ้ ทันทีให้กบั กลุ่มลูกค้าทีส่ นใจในสินค้าและบริการ นอกจากนี้ยงั ส่งเสริมลูกค้าที่มศี กั ยภาพในการซือ้ ให้
กลายเป็ นลูกค้าจริงๆ ทีม่ กี ารซือ้ สินค้าและบริการ
กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์ท่ี 1 การปรับปรุงพร้อมนาเสนอบริการและเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยเข้าสูต่ ลาดการค้นหา
ความต้องการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของลูกค้าในยุคปั จจุบนั ผ่านการสอบถามและวิจยั จากนัน้ นาข้อมูลต่างๆมาพัฒนาหรือ
ปรับ ปรุ งสินค้าและ บริก าร ให้สอดคล้อ งกับความต้องของลูก ค้า จากนัน้ นานวัตกรรมใหม่ๆ เข้า มา เพื่อปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการทางาน เช่น การนานวัตกรรมการใช้โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ (Revit
program) เพื่อช่วยในการออกแบบงานให้แก่ลูกค้า และยังมีประโยชน์ในการคานวณปริมาณวัสดุท่ตี ้องใช้และทาให้
ปริมาณวัสดุเหลือใช้น้อยที่สุดซึง่ มีผลในการช่วยลดต้ นทุนในแต่ละโครงการอีกด้วย กลยุทธ์ท่ี 2 การควบคุมและดูแล
มาตรฐานในกระบวนการต่ างๆ ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น การปรับมาตรฐานและควบคุมดูแลขัน้ ตอนกระบวนการ
ปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อลดต้นทุนในด้านต่างๆ โดยการเพิม่ ศักยภาพของระบบก่อสร้างและใช้เครื่องมือ

ก่อสร้างทีท่ นั สมัยเพื่อให้สามารถแข่งขันในด้านราคาได้ เนื่องจากราคาในการก่อสร้างเป็ นปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ
ในกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ เช่น การบริหารต้นทุนงานก่อสร้างในขัน้ ตอนก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้บริษัท
สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ทต่ี รงตามความต้องการของลูกค้าภายใต้งบทีต่ งั ้ ไว้ กลยุทธ์ท่ี 3 การนาเสนอบริการทีแ่ ตกต่าง
ออกไปคือการนาเสนอบริการที่มอี ยู่แล้วในรูปแบบใหม่ท่ไี ม่เคยมีบริษัทใดๆ ทามาก่อน อาจจะเป็ นการสร้างความ
แตกต่าง และจุดเด่นให้กบั บริษทั โดยการปรับเปลี่ยนลักษณะของบริการที่มอี ยู่แล้วให้โดดเด่นด้วยการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ หรือ ไอเดียใหม่ๆ มาดัดแปลงกับผลิตภัณฑ์หรือ บริการ ไม่ว่าจะเป็ นความแตกต่างด้านกายภาพคือรูปแบบของ
การออกแบบโครงสร้างบ้านหรือการตกแต่งภายใน ความแตกต่างด้านการให้บริการคือการรับทารายละเอียดโครงการ
หรือการบริการหลังการขาย ความแตกต่างด้านภาพลักษณ์คอื การสร้างความน่ าเชื่อถือและชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ท่ี
แตกต่างของบริษทั
การพยากรณ์ยอดขาย ผูว้ จิ ยั ได้ทาการจัดทาการพยากรณ์ยอดขายโดยอ้างอิงจากผลการวิจยั โดยดูจากพืน้ ที่
ใช้สอยและจานวนชัน้ ทีผ่ บู้ ริโภคต้องการ บริษทั จะมียอดขายในปี แรก 24,600,000 บาท โดยบริษทั ตัง้ เป้ าหมายในการ
ขายไว้ท่ี 8 หลังในปี ท่ี 1 ซึง่ บ้านแต่หลังมีพน้ื ที่ใช้สอย 250 ตารางเมตร คิดจากราคามาตรฐานตารางเมตรละ 12,300
บาท และทางบริษทั ได้ตงั ้ เป้ าหมายยอดขายเพิม่ ขึน้ อีกร้อยละ 10 ในปี ท่ี 2 และปี ท่ี 3 ส่วนในปี ท่ี 4 และปี ท่ี 5 เพิม่ ขึน้ อีก
ร้อยละ 20
การจัดการการเงิ น
แหล่งเงินทุนที่จะนามาลงทุนดาเนินธุรกิจคือเงินทุนส่วนตัวของเจ้าของและหุ้นส่วนของกิจการ 2,000,000
บาท ในระยะแรกที่ต้องลงทุนในเรื่องของอาคารสานักงาน อุปกรณ์สานักงานและเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างนัน้ มี
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนประมาณ 1,100,000 บาท และต้นทุนคงทีต่ ่อเดือนอยู่ท่ี 242,000 บาท สาหรับระยะเวลาคืนทุน
(Payback Period) นัน้ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี 2 เดือน โดยหากคิดจากยอดขายเป็ นตารางเมตรสามารถคืนทุนด้วย
ยอดขายที่ 2,470 ตารางเมตร ก็สามารถคืนทุนได้ทงั ้ หมดหากไม่ได้มกี ารลงทุนเพิม่
การจัดการการดาเนิ นงาน
แหล่งวัตถุดบิ ต้นทุนของวัตถุดบิ เป็ นปั จจัยสาคัญทีท่ างองค์กรให้ความสาคัญเนื่องจากมีผลกระทบต่อต้นทุน
ของสินค้าและราคาของสินค้าทีอ่ อกสูต่ ลาด ทางองค์กรจึงกาหนดข้อควรปฏิบตั ขิ องแผนกจัดซือ้ เพื่อเป็ นตัวกาหนดข้อ
ควรระวังในการหาแหล่งวัตถุดบิ เนื่องจากมีหลายปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อโครงสร้างงานจัดซือ้ เช่น ความถี่ในการจัดซือ้
ประเภทของวัสดุ ความหลากหลาย และระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม นอกจากนี้ยงั จะต้องมีการคัดเลือกซัพพลาย
เออร์ทเ่ี หมาะสมเพื่อสร้างความสอดคล้องกับเป้ าหมายขององค์กร
แหล่งเสนอขาย การเสนอขายของบริษทั จะทาการออกแบบบ้านทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมและขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอยเป็ นทีน่ ิยม
โดยอ้างอิงจากผลของแบบสารวจไว้ให้เป็ นตัวอย่างสาหรับลูกค้าในการตัดสินใจ แต่แบบบ้านและขนาดพื้นที่ใช้สอย
สามารถปรับเปลีย่ นได้ตามทีล่ กู ค้าต้องการ โดยแหล่งเสนอขายมีดงั นี้
1. การหาลูกค้าจากบุคคลใกล้ตวั ให้แนะนาต่อๆ กันไปหรือการหาลูกค้าจากคอนเนคชันที
่ ผ่ ปู้ ระกอบมี
2. การออกงานกิจกรรมใหญ่เกีย่ วกับการก่อสร้าง อย่างงานบ้านและสวนแฟร์ งานสถาปนิก เป็ นต้น
3. การประชาสัมพันธ์พนั ธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ

การขนส่งและการตัดสต๊อก การขนส่งวัสดุก่อสร้างเราสามารถ สังซื
่ อ้ และให้ซพั พลายเออร์เป็ นผูจ้ ดั ส่งได้เลย
เพราะราคาสินค้าส่วนมากรวมค่าจัดส่งอยู่แล้ว สินค้าส่งตรงจากโรงงานไม่มตี ้นทุนสต๊อกสินค้าและต้นทุนค่าขนส่ง
เครื่องมือหรือเครื่องจักรนัน้ ขึน้ อยู่กบั ขนาดและน้าหนักของเครื่องมือเครื่องจักร โดยแบ่งเป็ นรถกระบะน้าหนักบรรทุก
2.5 ตัน รถหกล้อน้าหนักบรรทุก 7.5 ตัน รถสิบล้อน้าหนักบรรทุก 14-15 ตันและรถเทรลเลอร์น้าหนักบรรทุก 32 ตัน
การวางผังและการออกแบบ การเลือกสถานที่ประกอบการต้องมีส่วนประกอบหลายอย่างในการเลือก ทัง้
เงินทุนทีจ่ ะนามาลง อัตราค่าแรงงานในพืน้ ทีต่ ่างๆ ราคาของทีด่ นิ ราคาของเครื่องมือเครื่องจักรวมอุปกรณ์ต่างๆ และ
ค่าธรรมเนียมและภาษีทต่ี ้องจ่ายให้กบั ภาครัฐ ซึง่ ค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านี้ขน้ึ อยู่กบั การเลือกสถานทีป่ ระกอบการทัง้ สิน้
จากปั จจัยในเลือกสถานทีป่ ระกอบการต่างๆ มีส่วนสาคัญและเป็ นผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกสถานทีป่ ระกอบการ
โดยผูป้ ระกอบการควรคานึงถึงผลตอบแทน ทีค่ าดว่าจะได้รบั และควรเป็ นสถานทีท่ ก่ี ารคมนาคมสะดวก มีสถานทีจ่ อด
รถไว้บริการเพื่อให้ลกู ค้า ซัพพลายเออร์ หรือผูม้ าติดต่องานด้านต่างๆ ได้รบั ความสะดวก
การใช้ทรัพยากรอาศัยปั จจัยพืน้ ฐานในการดาเนินธุรกิจทีส่ าคัญมี 4 ประเภท หรือทีเ่ รียกว่า 4M ได้แก่
1. เงินทุน (Money) คือ เงินหรือทุน ทีใ่ ช้ในการดาเนินธุรกิจทัง้ จากเงินทุนภายในและภายนอก ในทาง
ธุรกิจเงินทุนถือว่าเป็ นปั จจัยหลักที่สาคัญที่สุด เพราะการทาธุรกิจทุกอย่างไม่สามารถดาเนินได้ดหี ากขาดทุนในการ
ดาเนินงาน กล่าวได้ว่าการทาธุรกิจทุกอย่ างจะต้องเกิดขึน้ ได้ต้องอาศัยเงินทุน เพราะจะเป็ นตัวขับเคลื่อนธุรกิจและ
ปั จจัยต่างๆ ให้ดาเนินการไปได้ทงั ้ ในด้านค่าแรงคน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุมาใช้ในการ
ดาเนินธุรกิจ การมุ่งเป้ าไปทีก่ ารพัฒนาเงินจึงเป็ นสิง่ สาคัญทีส่ ดุ เพื่อให้ประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ
2. ทรัพยากรมนุ ษย์ (Man) คือ คนงาน พนักงาน หรือบุคลากรทัง้ จากภายในและภายนอก ซึง่ ปั จจัยนี้
เป็ นปั จจัยทีค่ วรให้ความสาคัญเป็ นอันดับต่อมา เพราะการผลิตหรือดาเนินการใดๆ จะต้องเกิดขึน้ ได้ตอ้ งอาศัยคน ทัง้ ใน
ด้านความคิด การวางแผน การดาเนินการ หรือจัดการทาให้เกิดการผลิตหรือกิจกรรมทางธุรกิจทุกรูปแบบ การพัฒนา
คนจริงเป็ นสิง่ สาคัญทีส่ ุดเพื่อให้ประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ การบริหารกาลังคน ต้องมีการพัฒนาคนด้าน
ความรู้ ทักษะ และวางแผนการใช้คนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับงานให้มากทีส่ ดุ
3. วิธีปฏิบตั ิงาน (Method) คือ วิธีการ ขัน้ ตอน หรือขบวนการในการท างานหรือการผลิต เพราะ
ความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมทีม่ นี นั ้ จะต้องมาจากการปฏิบตั งิ านและขัน้ ตอนของการทางานหรือการดาเนินธุรกิจ
ทีด่ ี ต้องมีการจัดการ การวางแผน การติดตาม การตรวจสอบ และการควบคุมการผลิตหรือการดาเนินกิจกรรม โดย
กาหนดให้มขี นั ้ ตอนในการปฏิบตั งิ านทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพ การบริหารวิธปี ฏิบตั งิ าน ต้องมีการพัฒนาขัน้ ตอนการทางาน
นาเอาความรูเ้ ทคโนโลยีใหม่ และวางแผนขบวนการทางานให้ดี มีขนั ้ ตอนทีไ่ ม่ยุ่งยาก ประหยัดเวลา สามารถติดตาม
ตรวจสอบได้ง่าย และกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพื่อให้งานทัง้ หมดเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การตลาด (Market) คือ กระบวนการของการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการทีเ่ รามี ส่งไป
ยังกลุ่มเป้ าหมายหรือลูกค้า การตลาดบางครัง้ อาจมองเป็ นเรื่องของการขายสินค้า แต่ในความเป็ นจริงแล้วการขายนัน้
เป็ น เพีย งส่ว นย่ อ ยในงานด้า นการตลาด การตลาดมัก รวมการส่ง สิน ค้า และการสื่อ สารคุ ณค่ า ไปยัง ลูก ค้า สร้า ง
ความสัมพันธ์ท่ดี ตี ่อลูกค้าในทางที่เป็ นประโยชน์แก่องค์การ การตลาดควรมีการเลือกตลาดเป้ าหมายสามารถรักษา
ลูกค้าให้ได้ตลอดไป

การจัดการเชิ งกลยุทธ์ของธุรกิ จ
กลยุทธ์ในการดาเนินการธุรกิจของบริษัท จะทาการออกแบบบ้านทีเ่ ป็ นที่นิยมและขนาดพื้นทีใ่ ช้สอยเป็ นที่
นิยมโดยอ้างอิงจากผลของแบบสารวจไว้ให้เป็ นตัวอย่างสาหรับลูกค้าในการตัดสินใจ แต่แบบบ้านและขนาดพื้นที่ใช้
สอยสามารถปรับเปลีย่ นได้ตามทีล่ กู ค้าต้องการ
โดยในปี แรกบริษัทจะเริม่ จากการหาลูกค้าจากบุคคลใกล้ตวั ให้แนะนาต่อๆ กันไปหรือการหาลูกค้าจากคอน
เนคชันที
่ ผ่ ปู้ ระกอบมี และยังทาการประชาสัมพันธ์พนั ธ์ผ่านการออกงานกิจกรรมใหญ่เกีย่ วกับการก่อสร้าง อย่างงาน
บ้านและสวนแฟร์ งานสถาปนิก และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ หลังจากนัน้ ปี ท่ี 2 เมื่อผลงานมากขึน้ ก็
เน้นการประชาสัมพันธ์ออน์ไลน์มากขึน้ ด้วยการลงผลงานแสดงเป็ นตัวอย่างให้ผทู้ ส่ี นใจเข้ามารับชมและติดต่อสอบถาม
ได้สะดวก และตอบคาถามผูท้ ส่ี นใจได้รวดเร็วถูกต้องและครบถ้วน เมื่อเข้าสูป่ ี ท่ี 3 ถึงปี ท่ี 5 บริษทั จะมีประการณ์ในการ
ทาธุรกิจมากขึน้ จะสามารถควบคุมต้นทุนให้ต่าลง และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนมีความสามารถใช้กลยุทธ์การแข่งขัน
ด้านราคาได้อกี ทางหนึ่ง และยังคงทากลยุทธ์ทไ่ี ด้ปฏิบตั มิ าในปี ท่ี 1 และปี ท่ี 2 ด้วย
สาหรับกลยุทธ์ทส่ี าคัญของบริษทั ทีต่ ้องยึดถือเป็ นหลักไปตลอดคือความต่อซื่อสัตย์จริงใจต่อผูบ้ ริโภค งานทุก
อย่างต้องได้มาตรฐานคุณภาพต้องทีต่ กลงกันไว้ เพื่อสร้างความพึง่ พอใจสูงสุดและความมันใจให้
่
กบั ลูกค้าเพื่อแนะนา
กันต่อๆ ไปในอนาคต

สรุปผลและวิ จารณ์ ผล
ด้านความต้องการและพฤติ กรรมของตลาด
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เมื่อนาความต้องการทีม่ ากทีส่ ุดของผูบ้ ริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์มาศึกษาผลสรุปที่ได้คือแบบบ้าน Modern จานวนชัน้ ของบ้านที่ต้องการคือ 2 ชัน้ สาหรับพื้นที่ใช้สอยที่
ต้องการคือ 250 – 500 ตารางเมตร ส่วนขนาดทีด่ นิ ขนาดคือ 50 – 100 ตารางวา ซึง่ ผลการวิจยั ด้านผลิตภัณฑ์มคี วาม
เป็ นไปได้ แต่ช่วงระยะห่างพืน้ ใช้สอยมีระยะห่างมากเกินไป ซึง่ จะทาให้งบประมาณในการก่อสร้างนัน้ เปลีย่ นไปมาก จึง
ควรกาหนดพืน้ ทีใ่ ช้สอยให้มรี ะห่างน้อยกว่านี้ เพื่อผลทีอ่ อกมาจะมีความใกล้เคียงความเป็ นจริงมากทีส่ ดุ
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา (Price) เมื่อนาความต้องการทีม่ ากที่สุดของผูบ้ ริโภคด้านราคามา
ศึกษาผลสรุปทีไ่ ด้คอื งบประมาณในการก่อสร้างไว้ช่วง 2,000,000 – 4,000,000 บาท ผูบ้ ริโภคต้องการมากทีส่ ุด โดย
ผูบ้ ริโภคยินดีเพิม่ งบประมาณ หากราคาทีเ่ พิ่มนัน้ สมเหตุสมผลกับสิง่ ทีไ่ ด้เพิม่ ขึน้ มา และผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ตดั สินใจได้
ง่ายกับเงื่อนไขการเก็บเงินแบบตามปริมาณงานทีเ่ สร็จ ซึง่ ผลการวิจยั ด้านราคาเทียบกับด้านผลิตภัณฑ์มคี วามเป็ นไป
ได้สงู ถ้าพืน้ ทีใ่ ช้สอยไม่เกิน 300 ตารางเมตร แต่หากเกิน 300 ตารางเมตร อาจทาให้ง บประมาณเกินราคา 4,000,000
บาทได้ ซึง่ ต้องตัง้ คาถามให้ละเอียดถึงพืน้ ทีใ่ ช้สอยดังทีแ่ จ้งไว้ในคาวิจารณ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ผลสรุปทีไ่ ด้คอื แหล่งข้อมูลทีม่ ผี ลต่อการ
ตัดสินใจมากทีส่ ดุ ส่วนมากให้ความสาคัญกับแหล่งข้อมูลจากงานกิจกรรมใหญ่เกีย่ วกับการก่อสร้างผลต่อการตัดสินใจ
มากทีส่ ุด รองลงมาคือ ช่องทางออนไลน์ต่างๆ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม และสาหรับช่องทางการติดต่อสื่อสารที่
สะดวกมากทีส่ ุดคือติดต่อทางโทรศัพท์สะดวกทีส่ ุด รองลงมาติดต่อทาง Line จากผลสรุปด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
ดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมในหลายๆ ช่องทาง ควรมีการสอบถามถึงช่องทางการจัดจาหน่ ายให้มากกว่านี้ อย่างเช่นการ
สร้างโชว์รมู จัดแสดงโชว์แบบบ้านต่างๆ ซึง่ จะเป็ นช่องทางการจัดจาหน่ายทีด่ อี กี ช่องทางหนึ่ง

ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่ง เสริมการตลาด (Promotion) เมื่อนาความต้องการทีม่ ากทีส่ ุดของ
ผู้บ ริโ ภคด้า นส่ง เสริม การตลาดมาศึกษาผลสรุ ปที่ไ ด้คือ งานตกแต่ ง ที่ต้อ งการให้ถ ามให้ม ากที่สุด คือ เฟอร์นิ เ จอร์
รองลงมาคือจัดสวน ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้ าทีต่ อ้ งการให้แถมให้มากทีส่ ดุ คือเครื่องปรับอากาศและการบริการขอสินเชื่อกับ
ทางธนาคาร ผู้บ ริโ ภคมีค วามต้ อ งการเช่ น กัน จากผลสรุ ป ด้า นการส่ง เสริม การตลาดขาดค าถามเรื่อ งของการ
ประชาสัมพันธ์ ซึง่ ดูจากด้านช่องทางการจัดหน่ ายจะเห็นได้ว่าผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญทัง้ ในสื่อออนไลน์และออฟไลน์
เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้ตดั สินใจซือ้ ได้ดยี งิ่ ขึน้
ข้อมูลการตัดสินใจเลือกบริษทั รับสร้างโดยใช้ปัจจัยทางสังคมและปั จจัยทางจิตวิทยา โดยบุคคลทีม่ ผี ลต่อการ
ตัด สิน ใจในการเลือ กบริษัท รับ สร้า งบ้า นของผู้บ ริโ ภคมากที่สุด คือ คนในครอบครัว รองลงมาคือ บุ ค คลที่เ คยมี
ประสบการณ์สร้างบ้านมาแล้ว สาหรับความสาคัญกับคาติชมของผูท้ ่ีเคยใช้บริการบริษทั รับสร้างบ้านมาก่อน ส่วนใหญ่
ให้ความสาคัญ เนื่องจากทาให้การตัดสินใจง่ายขึน้ ซึง่ ผลสรุปทีไ่ ด้ออกมาเป็ นประโยชน์อย่างมากแต่ยงั มีจานวนคาถาม
ทีน่ ้อยเกินไป
ด้านยอดขายและแนวโน้ มยอดขาย 5 ปี
เมื่อได้ศึกษาข้อมูลตลาดธุรกิจรับสร้างบ้าน ตลาดรับสร้างบ้ านมีอตั ราเติบโตเฉลี่ย 7-8% มูลค่าตลาดทัง้
ประเทศอยู่ทป่ี ระมาณ 1.6–1.7 หมื่นล้านบาทเศษ แบ่งเป็ นตลาดทีอ่ ยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ
8 พันล้านบาท ซึง่ ตลาดยังเปิ ดกว้างสาหรับผูท้ ค่ี ดิ จะประกอบธุรกิจรับสร้างบ้าน จากเป้ าหมายแนวโน้มยอดขาย 5 ปี
ทีต่ งั ้ เอาไว้มมี ูลค่าประมาณ 160,000,000 บาท ซึ่งตลาดรับสร้างบ้านนัน้ มีมูลค่าตลาดสูงและมีอตั ราเติบโตอยู่ตลอด
เป้ าหมายทีต่ งั ้ เอาไว้มมี ลู ค่าเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดทัง้ หมดในอุตสาหกรรม จึงต้องดูสถานการณ์เมื่อผ่าน
ปี แรกไปว่ามีบริษทั ทาได้ตามเป้ าหมายเพียงใด มีกาไรตามทีเ่ ป้ าหมายหรือไม่ หากมีกาไรก็สามารถนาเงินมาลงทุนใน
ธุรกิจเพิม่ ขึน้ เพื่อยอดขายและกาไรทีม่ ากขึน้ ไปด้วย เมื่อผ่านปี แรกไปจะสามารถประเมินยอดขายและแนวโน้มยอดขาย
ข้างหน้าได้ถูกต้องใกล้เคียงความเป็ นจริงมากขึน้ กว่าเดิม
ด้านการดาเนิ นงานของธุรกิ จ
จากการศึกษาการดาเนินงานของธุรกิจรับสร้างบ้านนี้จะมี 2 ขัน้ ตอนทีไ่ ด้เน้นเป็ นสาคัญคือ ขัน้ ตอนในการหา
ลูกค้าเนื่องจากหากไม่มลี ูกค้าธุรกิจก็ไม่มที างทีจ่ ะไปต่อได้ และขัน้ ตอนของการก่อสร้างบ้าน ทีท่ างบริษทั จะเน้นไปที่
คุณภาพของการก่อสร้างและวัสดุทใ่ี ช้งาน ซึง่ ขัน้ ตอนรายละเอียดในการทาธุรกิจนัน้ ยังมีอกี หลายกระบวนการทีต่ อ้ งให้
ความสาคัญเหมือนกัน ซึง่ รายละเอียดอื่นๆ ยังไม่ลงลึกในรายละเอียดมากเท่าทีค่ วร เพียงวางวิธกี ารและหลักในการ
ดาเนินธุรกิจไว้บางส่วนเท่านัน้ จึงทาให้ขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ทจ่ี ะนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ หมด
ด้านการวางแผนการจัดการเชิ งกลยุทธ์ เป็ นระยะเวลา 5 ปี
การวางแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร และการวางแผนธุรกิจนัน้ ถือเป็ นเครื่องมือพืน้ ฐานสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่
ต่อผลสาเร็จของบริษัท การวางแผนกลยุทธ์จะช่วยเจ้าของกิจการ นักลงทุน ผู้จดั การ ในการตัดสินใจจากสิง่ ทีไ่ ด้รบั
ทราบมาแล้วซึง่ ต่างก็อาจมีความเป็ นไปได้ทห่ี ลากหลายแนวทาง การวางแผนกลยุทธ์ทไ่ี ด้กล่าวมานัน้ เป็ นเพียงแผนกล
ยุทธ์ในส่วนของการจัดการทางการตลาด ซึง่ ยังขาดการจัดการในด้านอื่นๆ ทัง้ การจัดการภายในองค์กรและการจัดการ
ทางการเงินทีจ่ ะทาให้เงินทีม่ อี ยู่เงินประโยชน์สงู สุดกับองค์กร เพื่อเป้ าหมายทีจ่ ะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

กิ ตติ กรรมประกาศ
ความต้องการและการดาเนินงานของธุรกิจรับสร้างบ้าน ชื่อบริษัท บี โซลูชนั ่ จากัด เขตลาดพร้าว จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือของรองศาสตราจารย์สมจิตร ล้วนจาเริญ อาจารย์ท่ี
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ซึง่ ท่านได้ให้คาแนะนาและข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการทาวิจยั อีกทัง้ ยัง
ช่วยแก้ไขปั ญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการดาเนินงานอีกด้วย รวมถึงอาจารย์ทุกท่านในโครงการทีใ่ ห้ความรูว้ ชิ าต่างๆ
ผูต้ อบแบบสอบถาม เพื่อนๆ ทุกคนในโครงการ ตลอดจนไปจนถึงบิดามารดาและผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทุกท่าน ทีใ่ ห้ความ
ช่วยเหลือส่งเสริมในการทาวิจยั ครัง้ นี้ สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณท่านทีท่ าให้ผวู้ จิ ยั ทาการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้สาเร็จด้วยดี
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