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การศึกษาความต้ องการและการดาเนินงานของธุรกิจบ้ านน็อคดาวน์ คอนกรีต นาม
บริษทั เค-โฮม น็อคดาวน์ .
BUSINESS DEMAND AND OPERATION OF THE KNOCK DOWN
CONCRETE HOUSE.
กิตติศกั ดิ์ แสนแก้ว

บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ1)ศึกษาความต้องการของตลาดและพฤติกรรม
การซื้ อของผูบ้ ริ โภคต่อธุรกิจบ้านน็อคดาวน์ประเภทคอนกรี ต 2)ศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5
ปี 3) เพื่อศึกษาการดาเนินงานของธุรกิจ ทางด้านการผลิต ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านพฤติกรรม
องค์กรของธุรกิจ 4)ศึกษาการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจก่อสร้าง
การศึกษาโดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ จากประชากรในเขตอาเภอศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรีกาหนดจากกลุ่มตัวอย่างจานวนรวม 200 คน จากบุคคนทัว่ ไป ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการศึกษาค้นคว้า
จากแหล่งทุติยภูมิ นามาวิเคราะห์เพื่อจัดทาแผนธุรกิจ
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม มีความต้องการบ้านที่มีรูปแบบทันสมัย พื้นที่ใช้สอย
ในช่วง 36-45 ตร.ม. ในงบประมาณด้านราคาอยูร่ ะหว่าง 300,001-400,000 บาทและครอบครัวมี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้าน ส่ วนด้านปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อตัดสินใจเลือกซื้อบ้านสูงสุดคือ
ด้านการให้บริ การ การแสดงผล 3 มิติ การรับประกันผลงานและรู ปแบบบ้านที่มีเอกลักษณ์ทนั สมัย มี
รู ปแบบและช่วงราคาให้เลือก จากข้อมูลที่ได้นามาจัดทาแผนธุรกิจโดยใช้หลักโครงสร้างดาเนินงาน
ของธุรกิจในด้านพฤติกรรมองค์การแบบแมทริ กซ์และวัฒนธรรมแบบมุ่งผลสาเร็ จ กาหนดเป้ ายอดขาย
180 ล้านบาทในปี แรก ด้านการเงินใช้งบลงทุน 43 ล้านบาท มีอายุโครงการ 7ปี คานวนจากอัตราคิดลด
ที่ 10เปอร์ เซ็นต์จะมีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ 3.77 ล้านบาท และให้ค่าอัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับ 15.68
เปอร์ เซ็นต์ระยะเวลาในการคืนทุนที่ 4ปี 5เดือน การลงทุนให้ผลกาไรเห็นควรต่อการลงทุน

คาสาคัญ : ความต้องการและการดาเนินงานธุ รกิจ บ้านน็อคดาวน์คอนกรี ต
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ABSTRACT

The purpose of the research is to study the market demand and consumer
buying behavior of concrete knock-down home business, to study sales and sales
trends for 5 years of financial operations, investment, marketing operations and sales
forecast. This includes setting product prices and study its planning and strategic
management of the construction business.
The data is collected primarily from 200 sample persons in Sriracha, a
province of Chonburi. The data were analyzed by descriptive statistics, including
frequency distribution, mean and standard deviation. And other studies from
secondary sources to be analyzed to make a business plan.
The results of the study showed that the respondents are in need for a house
with a modern style, floor area in the range of 36-45 square meters, budget price
between 300,001-400,000 Baht and family influence in the decision to buy a house.
The factors that influence the decision to buy a home the most are the service, 3D
display, product warranty and unique modern home design from many models and a
few selected price range. The paper also discusses the study of the structure of
business for behavior, financial operations, investment, marketing operations and sales
forecast. The business plan sets a target of 180 million baht in sales in the first year. In
the financial aspect, the investment budget is 43 million baht, the project period is 7
years, [NPV] calculated from the discount rate. 10 percent has a net present value of
3.77 million baht and an internal rate of return equal [IRR] to 15.68% and [PB]
Payback period at 4 years and 5 months. The Investment provides reasonable profits.

Keywords: business demand and operations of knock down concrete house
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บทนา
แนวโน้มผลประกอบการของผูร้ ับเหมาก่อสร้างโดยรวมระยะ 3 ปี ข้างหน้าจะเติบโต
ต่อเนื่อง และโครงการจะเร่ ง ขึ้นในช่วงปี 2563-2564 ตามการลงทุนโครงการขนาดใหญ่และขนาด
เล็กที่จะก่อสร้างพร้อมกัน รายได้ผปู ้ ระกอบการมี แนวโน้มขยายตัวดีข้ ึนตามแรงหนุนของอุปสงค์
การลงทุนภาคอสังหาริ มทรัพย์ที่จะปรับตัวดีข้ ึนตามภาวะเศรษฐกิจและการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานของภาครัฐปั จจัยหลักที่อาจมีผลต่อต้นทุนการก่อสร้างในระยะ 3 ปี ข้างหน้า ได้แก่ แนวโน้ม
วัสดุก่อสร้าง (คิดเป็ น 60% ของต้นทุนรวม)ทยอยขยับขึ้นในช่วงปี 2563-2564 ตามความต้องการใช้
วัสดุก่อสร้าง ที่เพิ่มขึ้น โดยกลุ่มปูนซี เมนต์ ราคามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 1%ถึง2% ต่อปี ส่ วนราคาเหล็ก
จะเพิ่มขึ้น 2%ถึง4% ในปี 2564 และแรงงาน (คิดเป็ น 20% ของต้นทุนรวม) จากปั ญหาการขาด
แคลนแรงงานคาดว่าจะกระทบเฉพาะ กลุ่มผูร้ ับเหมารายกลางและรายย่อย ผลจาก 1) กลุ่มนี้ยงั ใช้
แรงงาน ก่อสร้างเป็ นหลักเนื่ องจากเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ที่ช่วยลดกาลัง แรงงานต้องลงทุนสู ง
และ 2) แรงงานไทยส่ วนมากจะไม่นิยมทางานใน พื้นที่ก่อสร้าง ทาให้ยงั ต้องใช้แรงงานต่างด้าวซึ่ ง
กฎระเบียบการใช้แรงงาน ต่างด้าวระยะข้างหน้าอาจเข้มงวดมากขึ้น
ประเด็นสาคัญในอุตสาหกรรมก่อสร้างปั จจุบนั คือยังต้องการช่างที่มีฝีมือในการก่อสร้าง
รวมทั้งขบวนการผลิตที่ตอ้ งทางานในที่โครงการซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการทาลายสภาพแวดล้อมต่อ
รอบข้าง และส่ งผลบ้านข้างเคียง ทั้งเรื่ องฝุ่ น เสี ยงดังรบกวน ปั จจัยดังกล่าวนับเป็ นโอกาสอันดีของ
ธุ รกิจการทาโครงสร้างบ้านสาเร็ จรู ป โดยการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความ
ต้องการของตลาดและพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคต่อธุรกิจบ้านน็อคดาวน์ประเภทคอนกรี ต
ยอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี ศึกษาการดาเนินงานของธุรกิจ ทางด้านการผลิต ด้านการเงิน ด้าน
การตลาด ด้านพฤติกรรมองค์กรของธุรกิจ รวมทั้งการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจก่อสร้าง
จากการพัฒนาและเติบโตด้านเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องวัดค่าจาก GDP
และนโยบายการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ผูศ้ ึกษาจึงได้รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ จากประชากรในเขต
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรีกาหนดจากกลุ่มตัวอย่างจานวนรวม 200 คน จากบุคคนทัว่ ไป ทาการ
สังเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งทุติยภูมิ เพื่อศึกษาความต้องการของตลาดและพฤติกรรมการ
ซื้ อของผูบ้ ริ โภคต่อธุรกิจบ้านน็อคดาวน์ประเภทคอนกรี ต นามาวิเคราะห์เพื่อจัดทาแผนธุรกิจ
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แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยทีเ่ กียวข้ อง
ปรัชญาของกิจการบ้ านสาเร็จรู ปคอนกรีต
ปรัชญาของกิจการเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ ทั้งด้านคุณสมบัติของสิ นค้า ความสามารถ
การบริ หาร การให้ประโยชน์ต่อผูร้ ับบริ การและการรับผิดชอบต่อการบริ การ และต่อสาธารณะ
และสิ่ งแวดล้อม ทางผูศ้ ึกษาเองกาหนดปรัชญาในการบริ หารธุรกิจ ไว้เพื่อเป็ นแรงขับในการทา
ธุรกิจทางด้านงานบ้านสาเร็ จรู ป และพัฒนาไปพร้อมกับเพื่อนร่ วมงานที่เข็มแข็งและมีศกั ยภาพ
ที่ทาให้ธุรกิจยังยืน ในรู ปแบบ3ลักษณะ
 ใส่ ใจลูกค้า คือการให้บริ การที่จริ งใจ ซื่ อสัตย์ และตรงตามจุดประสงค์ของผูบ้ ริ โภค
 พัฒนาองค์การ เป็ นการเพิ่มศักยภาพ การเพิ่มขีดจากัดของพนักงาน การให้ความรู ้ ฝึ กอบรม
เพื่อให้องค์การมีความมัน่ คง
 จัดหารู ปแบบที่ตลาดต้องการ เพื่อต่อยอดขายที่ยงั่ ยืนและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เป็ นหัวใจ
หลักในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความยัง่ ยืน สามารถแข่งขันในธุ รกิจได้
โอกาสทางธุรกิจ
การก่อสร้างระบบบ้านสาเร็ จรู ป จะช่วยลดเวลาในการก่อสร้างเป็ นอย่างมาก ปลอดภัยมาก
ขึ้นเนื่องจากการก่อสร้างส่ วนใหญ่อยูใ่ นโรงงานซึ่ งได้ออกแบบให้เพื่อการผลิตบ้านสาเร็ จรู ป
โดยเฉพาะ จึงมีระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน และใช้เวลาในการประกอบติดตั้งหน้างาน
น้อยมาก ระบบการก่อสร้างระบบบ้านสาเร็ จรู ป ที่ออกแบบมาเป็ นอย่างดี ใช้แรงงานติดตั้งที่
สถานที่ ก่ อ สร้ า งน้ อ ย และเป็ นมิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม ช่ ว ยควบคุ ม ค่ า ใช้ จ่ า ยได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ งบประมาณไม่ บ านปลาย และยังส่ งผลให้เจ้า ของงานเปิ ดด าเนิ นกิ จการได้
รวดเร็ วกว่าการก่อสร้างปรกติ ทาให้ระยะเวลาในการคืนทุนเร็ วในเชิงธุ รกิจ ซึ่ งถือเป็ นโอกาศ
อย่างยิง่ ในการเปิ ดกิจการธุรกิจบ้านสาเร็ จรู ป
เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ
• เป้ าหมายระยะสั้น 1-3ปี สามารถเข้าสู่ บริ ษทั ผูร้ ับเหมาหลัก เพื่อพิจารณาการเลือกใช้การ
ผลิตระบบประกอบเสร็ จจากโรงงาน นาไปสู่ การติดแบรนด์ ในตลาด ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
ทัว่ ไป ที่มีสัญญาการซื้ อขายรายละ 1-10 ล้านบาท และขายตรงต่อตลาดลูกค้าที่ตอ้ งการ
บ้านเดี่ยว ขนาดเล็ก
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• เป้ าหมายระยะกลาง 3-5ปี เพิม่ ปริ มาณลูกค้า ทั้งเป็ นเจ้าของกิจการ บ้านจัดสรร โรงแรม
ร้านค้าเช่า โครงการรี สอร์ ท เพื่อขยายตลาดผูบ้ ริ โภคโดยตรง เพื่อเพิม่ ในรู ปแบบ
โครงการที่ มีขนาดใหญ่ มูลค่าสู งกว่า 10 ล้านบาทต่อสัญญา
• เป้ าหมายระยะยาว ภายใน 10 ปี การขยายตลาดไปต่างประเทศ ที่กาลังเติบโตด้าน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม)
ยัง มีช่องทางเพิ่มรายได้จากทั้งโครงสร้างพื้นฐาน โครงการที่อยูอ่ าศัย อาคารพาณิ ชยก
รรม และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ งกาลังขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อม PESTLE Analysis ในการทาธุรกิจ
1.Political คือปั จจัยภายนอกเกี่ยวกับด้านการเมืองและนโยบายต่าง ๆ ของประเทศที่
รัฐบาลเป็ นผูอ้ อกนโยบายออกมา พบว่าการดาเนินธุรกิจด้านก่อสร้าง และนโยบายการ
เชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมทั้งการเชื่อมต่อสนามบินและการประกาศงบประมาณในการสร้าง
สนามบินอู่ตะเภา ท่าเรื อทาให้ มีผลต่อการเป็ นอยูข่ องประชากรในทิศทางที่ดีต่อการมีกาลัง
ซื้ อ
2.Economic คือ ปั จจัยด้านเศรษฐกิจและการเงินในประเทศ ซึ่ งเป็ นปั จจัยเกี่ยวกับ
เรื่ องเศรษฐกิจที่ทางรัฐบาลประกาศแผนการพัฒนานั้นเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั อัตราการ
จ้างงาน อัตราว่างงาน GDP GNP และรายได้คนในเขตพื้นที่ที่ทาธุรกิจ สะท้อนในเรื่ องของ
กาลังซื้ อ (Purchasing Power) ของลูกค้า รวมททั้งการเติบโตของเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้ อ ที่
แสดงถึงความมัง่ คัง่ ในภาพรวมของเศรษฐกิจพื้นที่น้ นั ด้วย
3. Social คือ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกในเรื่ องเกี่ยวกับด้านสังคม วัฒนธรรม วิถี
ชีวิตความเป็ นอยู่ นิสัยใจคอพฤติกรรมรู ปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) ของคนในสังคม
ปั จจุบนั ที่ ไปทิศทางแบบทันสมัย
4. Technology คือปั จจัยภายนอกเกี่ยวกับเทคโนโลยีข้ นั ตอนในการผลิตบ้าน
สาเร็ จรู ปปั จจุบนั แพร่ หลายสามารถเรี ยนรู ้ได้จากท่องอินเตอร์ เน็ต รวมทั้งแรงงานปั จจุบนั มี
ความเข้าใจในการก่อสร้างระบบนี้มากหลายขึ้นทาให้เรื่ องการจัดหาแรงงานได้ไม่ยาก
5. Environmental หรื อ Environment คือ การวิเคราะห์เกี่ยวกับปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม
ของเขตพื้นที่จงั หวัดชลบุรียงั ไม่เคยมีข่าวด้านประสบภัยพิบตั ิทางธรรมชาติร้ายแรงเลยที่ผา่ น
มา ทาให้ตลาดที่อยูอ่ าศัยมีความเชื่อมันและต้องการเป็ นแหล่งพักอาศัยอย่างมาก
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6.Law หรื อ Legal คือ ปั จจัยเกี่ยวกับกฎหมายที่ส่งผล ต่อค่าแรงขั้นต่า (Minimum
Wage) เป็ นต้นทุนสาคัญในการพิจารณาแรงงาน จานวนและขีดความสามารถ ศักยภาพของ
แรงงานที่ตอ้ งใช้งานในการบริ หารต้นทุนการผลิต กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับการคุม้ ครองแรงงาน และสิ ทธิประโยชน์พ้นื ฐานที่ตอ้ งให้กบั แรงงานเป็ นสิ่ งสาคัญใน
การสร้างแรงจูงใจ
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อม โดยใช้ SWOT
จากสภาวะแวดล้อมปั จจุบนั ที่ยงั คงมีภาวะระบาดของโรค โควิด2019 จะยังส่ งผลต่อการ
เลือกซื้ อบ้านของผูบ้ ริ โภค แต่ในตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้างพบว่ายังคงเริ่ มมีการเคลื่อนไหวที่
ดีข้ นึ จากนโยบายการปลดล็อคและทางผูศ้ ึกษาได้ทาการวิเคราะห์ SWOT มีรายละเอียดดังนี้
1.) Strength ความได้เปรี ยบและจุดแข็งของธุรกิจบ้านน็อคดาวน์
1. บ้านน็อคดาวน์สามารถก่อสร้างได้รวดเร็ วกว่าแบบก่อสร้างแบบเดิม ทาให้
ประหยัดเวลาและลดต้นทุนได้ ต่ากว่าการก่อสร้างระบบปกติ ที่สร้างในที่และตาม
2. มาตรฐานของงานก่อสร้างในกระบวนการ ภายใต้การควบคุมดูแลของการผลิต
ภายในโรงงานโดยมีการออกแบบให้สามารถออกแบบพื้นและผนังและวัสดุ
ตกแต่งมาตรฐานเดียวกับงานก่อสร้างอาคารทัว่ ไป แต่ใช้ระยะเวลาการก่อสร้าง
เพียงครึ่ งหนึ่ง
3. ระบบการก่อสร้างระบบสาเร็ จที่ออกแบบมาเป็ นอย่างดี เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ลดมลภาวะทางเสี ยง, ลดฝุ่ นละออง, ลดขยะและเศษวัสดุในการก่อสร้าง ส่ งผลให้
สถานที่ก่อสร้างสะอาดกว่าวิธีการก่อสร้างแบบเดิม
2.) Weakness ข้อเสี ยเปรี ยบ จุดอ่อนของธุรกิจบ้านน็อคดาวน์
1. การยืดหยุน่ ต่อขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงน้อย เพราะเริ มดาเนินงานแล้ว เปลี่ยน
รู ปแบบ หรื อเพิ่มเติมโครงสร้างค่อนข้างยากและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสู ง
2. ข้อจากัดด้านการขนส่ ง ที่ตอ้ งมีผลต่อการออกแบบขนาดความกว้างให้สอดคล้องกับ
ข้อกาหนดการใช้ถนน
3. ในพื้นที่ที่ติดตั้ง จาเป็ นต้องมีพ้นื ที่ในการขนส่ งและจุดเข้าถึงด้วยรถยกชิ้นงาน สิ นค้า
ประกอบแล้วเสร็ จ
3.) Opportunity โอกาศของธุรกิจบ้านน็อคดาวน์
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1. แรงงานที่มีฝีมือหายากขึ้นและค่าแรงสู ง การก่อสร้างโดยระบบบ้านสาเร็ จรู ป ทาให้
ตันทุนการก่อสร้างต่า และให้รวดเร็ วกว่า ผลดีต่อการหมุนเวียนของเงินของผู ้
ประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะสังคมมีการเปลี่ยนแปลงจากการอยูร่ ่ วมกันเป็ นครอบครัวใหญ่มาเป็ น
ครอบครัวขนาดเล็กทาให้เกิดความต้องการที่อยูอ่ าศัยมากขึ้น ที่อยูอ่ าศัยที่สร้างด้วย
ระบบบ้านสาเร็ จรู ปจะมีราคาถูกกว่า จึงทาให้สนองความต้องการของผูม้ ีรายได้นอ้ ย
แต่ตอ้ งการมีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเอง
3. ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ที่ผา่ นมา ปริ มาณบ้านใหม่สาหรับขายในตลาดลดลงอย่างมาก
แต่ความต้องการบ้านใหม่ยงั คงมีอยู่ และบ้านที่ทนั สมัยในยุคชีวิตปกติใหม่จะเริ่ ม
เกิดขึ้น
4.) Threat อุปสรรคของธุรกิจบ้านน็อคดาวน์
1. การก่อสร้างในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่ใช้ระบบการก่อสร้างแบบในที่ ผูบ้ ริ โภคมีความ
เคยซิ น และมีทศั นคติที่ดีต่อระบบการก่อสร้างนี้ เพราะสามารถติดตามและเห็นถึง
ความคืบหน้า และตรวจสอบคุณภาพโดยตรง
2. ภาวะเศรษฐกิจตกต่า ส่ งผลให้อุปสงค์คนที่อยูอ่ าศัยในภาวะชะลอตัวลง
แนวความคิดเกีย่ วกับคุณภาพการให้ บริการ (Service Quality)ธุรกิจ
ผูศ้ ึกษาค้นคว้าจึงให้ความสาคัญต่อการบริ การ โดยใช้นโยบายการจัดการด้านบริ การแยก
เป็ น 3 ส่ วนดังนี้
1. ในส่ วนบริ การด้านการขาย ให้พนักงานขายมีการนาเสนอถึงรู ปแบบและ
ประโยชน์ที่จะได้รับแก่ผบู ้ ริ โภค ให้มีทีมที่ปรึ กษาด้านก่อสร้างและการทารู ป
แบบจาลอง 3 มิติ เพื่อแสดงรู ปสมจริ งซึ งเป็ นบริ การเสริ มไม่คิดค่าใช้จ่าย เพิ่มความ
ประทับและจดจา
2. การให้บริ การในส่ วนกระบวนการผลิต จากโรงงานที่สามารถให้เข้าเยีย่ มชม แสดง
ให้เห็นถึงคุณภาพการผลิต การควบคุมการผลิตที่ได้มาตรฐาน พร้อมสร้างความ
เชื่อมันในเรื่ องการส่ งมอบที่ทนั เวลาและรวดเร็ ว และยังมีการทาบ้านตัวอย่าง
เพื่อให้เห็นรายละเอียดการเลือกใช้วสั ดุ หรื อตามเงื่อนไขที่ผบู ้ ริ โภคต้องการได้
3. บริ การด้านหลังการขาย นอกจากการบริ การที่ตรงเวลาและได้มาตรฐานแล้ว การ
รับประกัน และบริ การหลังการขายทางผูศ้ ึกษายังพิจารณาให้มีการระบุในสัญญา
ซื้ อ
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ขาย เงื่อนไขการว่าจ้างเรื่ องระยะเวลาการรับประกันทั้งด้านความแข็งแรงของอาคาร และ
คุณสมบัติวสั ดุ ตามมาตรฐานและข้อกาหนดการก่อสร้างตามหลักของสภาวิศวกรรม และสภา
สถาปนิก แห่ งประเทศไทย

แนวความคิดส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 4P's Strategy)
ลักษณะของธุรกิจเป็ นธุรกิจก่อสร้างที่เน้นการผลิตในโรงงานเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งเป็ นธุรกิจที่เริ่ ม
ดาเนินกิจการใหม่ ดังนั้นการเข้าสู่ ตลาดที่จะสามารถสร้างกาไรให้กบั บริ ษทั ได้และรับการ
ยอมรับจากระบบอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้น บริ ษทั ฯ จึงสนใจที่จะมุ่งเน้นเข้าหากลุ่มลุกค้าที่เป็ น
ผูร้ ับเหมาหลัก (Main Contractor) ในตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อลดการใช้เวลาในการสร้าง
แบรนด์และการติดตลาดของผูบ้ ริ โภค อย่างไรก็ตาม เป้ าหมายหลักจะเน้นตลาดอุตสาหกรรมคือ
บริ ษทั รับสร้างบ้านเป็ นหลัก เพราะยังมีศกั ยภาพสู ง ส่ วนทางด้านการตลาดผูบ้ ริ โภคจะเป็ นกลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมายรอง บริ ษทั ฯ จึงดาเนินกลยุทธ์ทางการตลาดดังต่อไปนี้
1. กลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ จะออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบทรงเหลี่ยม ขนาดที่
สามารถขนส่ งได้ตามเงื่อนไข ของการขนส่ งทางบก กว้างไม่เกิน 2.50 เมตร และใช้
ระบบการประสานแบบระบบประกอบสาเร็ จ ในการมารวมตัวเป็ นโครงสร้างที่ตอ้ งการ
2. การตั้งราคานั้นกลยุทธ์แบบ Competition oriented pricing strategy วิธีของการกาหนด
ราคาตามคู่แข่งขันที่นิยมมากที่สุดคือ การกาหนดในแนวเดียวกันกับของบริ ษทั อื่น ๆ ที่
อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน (going rate) ผลดีของการตั้งราคาวิธีน้ ีคือ
ก.ความเป็ นของหลาย ๆ บริ ษทั ในอุตสาหกรรมย่อมเป็ นแนวโน้มที่ดี
ข.การกาหนดราคาในราคาเดียวกันจะช่วยพยุงเสถียรภาพ
ค.การกาหนดราคาวิธีน้ ีจะช่วยกาจัดปั ญหาของการคาดคะเนปฏิกิริยาของคู่แข่งขัน
และผูบ้ ริ โภค ถ้าเรากาหนดราคาที่แปลกไปจากคนอื่น
แต่วิธีของบริ ษทั ที่จะใช้ จะเป็ นการกาหนดราคาตามคู่แข่งขันอีกวิธีหนึ่ง คือ การจัดตั้งราคา
ในการปิ ดซองประมูล ทาการคาดคะเนปฏิกิริยาของคู่แข่งขัน และตั้งราคาที่ต่ากว่าคู่แข่งขัน
ใด ๆ เพื่อชนะประมูล หรื อการเสนอราคาการปิ ดซองประมูล
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3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย จะเน้นการขายตรงยังบริ ษทั รับสร้างบ้าน และมีการวาง
จาหน่ายตามทาโชว์รูม ในโรงงานผลิต เพื่อให้ลูกค้าที่ตอ้ งการดูถึงคุณภาพงานและการ
เลือกใช้วสั ดุก่อสร้าง เพื่อนเป็ นแรงกระตุน้ ตอบสนองการซื้ อกับตลาดผูบ้ ริ โภค
4. ด้านการสื่ อสารการตลาด จะเน้นการใช้เครื่ องมือการสื่ อสารทางการตลาดหลาย ๆ
ช่องทาง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย โดยจะเน้นการสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และความ
มัน่ ใจที่จะใช้โครงสร้างประกอปเสร็ จในงานก่อสร้างเพื่อทดแทนระบบก่อสร้างในที่
แบบเดิม ๆ
แผนการดาเนินงาน
การดาเนินงานธุรกิจบ้านน็อคดาวน์คอนกรี ต จึงต้องศึกษาทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง, เพื่อศึกษาความต้องการของตลาดและพฤติกรรมการซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภค และนามาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา เพื่อศึกษาแนวโน้ม
ของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ทั้งด้านข้อมูลด้านพฤติกรรมการเลือกซื้ อบ้าน,ลักษณะบ้านที่ทนั สมัย
(Modern Style) และความต้องการพื้นที่ใช้สอยที่สอดคล้องกับด้านราคา และยังพิจารณา
ปั จจัยด้านการให้บริ การ ที่มีอิทธิพลต่อตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้าน และให้ความสาคัญกับการได้รับ
คาแนะนาแสดงผล 3 มิติ อีกทั้งบ้านมีเอกลกัษณ์ มีสไตล์ในการออกแบบดี และยังมีเว็บไซค์
ให้เข้าชมพร้อมข้อมูลที่สามารถดึงดูดความสนใจก่อนตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านและผูม้ ีอิทธิ พล
ต่อการเลือกตัดสิ นใจซื้ อ
นาไปประมาณการลงทุ น เพื่ อ ให้ ได้ต ามที่ คาดการณ์ ยอดเป้ าขาย รวมทั้ง การวาง
แผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิการทั้งระยะสั้น, ระยะยาว
และการมุ่งใช้ทรั พยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด รวมทั้งการได้เปรี ยบการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน
โดยได้ทาการกาหนดราคาและรู ปแบบของบ้านเป็ น 4 ลักษณะตามที่นิยมของความต้องการ
ผูบ้ ริ โภคเป็ น 4 รู ปแบบ รู ปแบบ F-Shape ราคา 319,000 บาท , รู ปแบบ A-Shape ราคา
429,000 บาท , รู ปแบบ O-Shape ราคา 359,000 บาท , รู ปแบบ C-Shape ราคา 459,000 บาท
คาดว่าหลังจากที่ มีการเริ่ มดาเนิ นงานจะมี ร ายได้ให้กิจการได้ประมาณปี ที่ 1 3,241,119.60
บาท มีอายุโครงการ 7 ปี NPV คานวณอัตราคิดลด 10% มีค่าเท่ากับ 3,771,522.36บาท และค่า
IRR เท่ากับ 15.68 % ระยะเวถาในการคืนทุนเท่ากับ 4 ปี 5 เดือน
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วิธีดาเนินการวิจัย
ทาการศึกษาและเก็บข้อมูลผูท้ ี่อาศัยและพักพิงในเขตอาเภอศรี ราชา ที่มาอาศัยในการ
ทางานในโรงงานอุตสาหกรรม และผูท้ ี่อาศัยโดยพื้นเพ จึงไม่สามารถระบุจานวนประชากรที่
แน่นอนได้ดงั นั้น กลุ่มตัวอย่างจึงได้มาจากการกาหนดจานวน 200 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Conveniences Sampling) และวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย Simple
Random Sampling) โดยใช้แบบสอบถามที่ได้จดั เตรี ยมไว้นาไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมาย
ในเต่ละพื้นที่จนครบตามจานวน โดยแบ่งแบบสอบถามเป็ น 4 ส่ วน ส่ วนที่ 1 แบบสอบถาม
ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยคาถามที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุ ด อาชีพ รายได้ต่อเดือน ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อบ้าน
เดี่ยวน็อคดาวน์ของผูบ้ ริ โภค ถึง รู ปแบบลักษณะบ้าน ขนาด ราคาและวัตถุประสงค์ของการซื้ อ
ตามหลัก ( 6W1H) ส่ วนที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด(4Ps) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านน็อคดาวน์ และส่ วนที่ 4 แบบสอบถามคุณภาพการบริ การ ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งเป็ นข้อมูลปฐมภูมิและกอปกับบทความที่เกียวข้องในเรื่ องของ
ผูป้ ระกอบการที่ดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จานวน 2 บทความ จากการค้นคว้าแบบทุติยภูมิ

ผลการวิจัย
จากการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย ที่สนใจในการเลือก
ซื้ อบ้านน็อคดาวน์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 200 คน เป็ นผูห้ ญิง56 เปอร์เซ็นต์
และชาย44 เปอร์ เซนต์ อายุระหว่าง 31-40 ปี วุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพพนักงาน
เอกชน มีรายได้เฉลี่ย 10,001-20,000 บาทต่อเดือน ตามลาดับ ในส่ วนการศึกษาข้อมูลด้าน
พฤติกรรมการเลือกซื้ อบ้านของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามร้อยละ 44
ต้องการบ้านที่มีลกั ษณะที่ทนั สมัย (Modern Style) และพบว่าพื้นที่ใช้สอยที่ตอ้ งการคือ
36-45 ตร.ม. และความต้องการด้านราคาระหว่าง 300,001-400,000 บาท และยังพบว่าการ
พิจารณาปัจจัยด้านการให้บริ การ มีอิทธิ พลต่อตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านสู งสุ ด ปั จจัยด้านการ
จัดจาหน่าย รองลงมา และให้ความสาคัญกับการได้รับคาแนะนาแสดงผล 3 มิติ อีกทั้งบ้าน
มีสไตล์ในการออกแบบและยังมีเว็บไซค์ให้เข้าชมพร้อมข้อมูลที่สามารถดึงดูดความสนใจ
ก่อนตัดสิ นใจและผูม้ ีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคือ คนในครอบครัว
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ข้ อเสนอแนะ

1. การเก็บข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น และขอบเขตเก็บวิจยั
เป็ นเพียงส่ วนหนึ่งของประชากรศาสตรในพื้นที่ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงด้วยปั จจัย
ด้านอื่นๆ เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และ
เทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยน เป็ นต้น
2. งบการเงินที่แสดง เป็ นการวิเคราะห์จากการประมาณการขาย ตามแผนการดาเนินงาน
และการตั้งนโยบายของการเงิน และการลงทุน พร้อมกับเป้ าหมายของการทาแผน
ดาเนินงาน เป็ นตัวเลขเพื่อคาดคะเน ในการดาเนินการเพื่อตรวจสอบการหมุนเวียนของ
กระแสเงินสด การคุม้ ทุนและการประเมินผลวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงินในช่วงเวลา
นั้นๆเท่านั้น ควรมีการตรวจสอบถึงอัตราการซื้ อขายเปรี ยบเทียบทั้งวัสดุ ค่าแรงงาน เมื่อมี
การจัดทาศึกษาเพิ่มเติมในการวิเคราะห์ครั้งต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก รองศาสตราจารย์สม
จิตร ล้วนจาเริ ญอาจารย์ที่ปรึ กษาที่ได้ให้ความรู ้คาชี้แนะแนวทางการค้นคว้าวิจยั รวมถึง
การตรวจทานความถูกต้องและข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ในการค้นคว้าอิสระนี้
ตลอดจนคณะอาจารย์ทุกท่านที่ถ่ายทอดวิชาความรู ้ระหว่างที่ศึกษาจนสามารถนาความรู ้
ดังกล่าวมาประกอบและใช้ศึกษาในการค้นคว้าอิสระจนสาเร็ จลุล่วงเป็ นที่เรี ยบร้อย
สมบูรณ์
ผูศ้ ึกษาขอขอบพระคุณผูต้ อบแบบสอบถามในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดข้างเคียง
ทุกท่าน ที่กรุ ณาเสี ยสละเวลาให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการทาแผนธุ รกิจและ
ความเข้าใจในธุ รกิจบ้านนอคดาวน์คอนกรี ตได้มากยิง่ ขึ้น และอื่นใดขอขอบพระคุณเพื่อน
ร่ วมชั้น และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคาแหงทุกท่านที่คอยช่วยเหลือและแนะนาจนการ
ค้นคว้าอิสระในครั้งนี้สาเร็ จ ผูศ้ ึกษาจึงขอขอบพระคุณอย่างสู งมา ณ โอกาศนี้
อนึ่งผูศ้ ึกษาค้นคว้าหวังว่าการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ี่เกียวข้อง
และผูท้ ี่สนใจในการทาธุ รกิจบ้านน็อคดาวน์คอนกรี ต หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใด ต้องขอ
อภัยเป็ นอย่างยิง่ มา ณ ที่น้ ีดว้ ย
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