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แผนธุรกิจ ซี. เค. อพาร์ ทเม้ นท์
ชโลทร กาหลง1
---------------------------------------------------------------บทสรุ ปผู้บริ หาร
ในอดีตธุ รกิจอพาร์ ทเม้นท์ให้เช่าเป็ นที่รู้กนั ในวงแคบๆ ว่าเป็ นธุ รกิจน้ าซึ มบ่อทราย
แต่หลังจากที่เกิ ดการขยายตัวของเมืองออกสู่ พ้ืนที่รอบนอก ชุ มชนรวมไปถึงมหาวิทยาลัย
ต่างๆ จึงเริ่ มขยับขยายออกมาสร้างในเขตชานเมือง ความจาเป็ นในเรื่ องหอพักนักศึกษาจึง
เพิ่มมากขึ้น เจ้าของที่ดินหลายราย จึงสนใจก้าวเข้าสู่ ธุรกิ จนี้ กนั อย่างต่อเนื่ องทาให้ธุรกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์น้ นั ถือได้วา่ เป็ นธุ รกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ วในปั จจุบนั
การบริ หารงานของบริ ษทั ซี .เค อพาร์ ทเม้นท์น้ นั จะเน้นถึงประโยชน์ของพื้นที่ใช้
สอยและความสะดวกสบายเป็ นหลัก แม้วา่ เนื้ อที่สาหรับการสร้ างนั้นจะไม่ได้เป็ นที่กว้าง
มากนั้นแต่สาหรับการตกแต่งนั้นจะทาให้ตวั อาคารดูกว้างใหญ่ สะอาดตา และโปร่ งขึ้น
บริ ษัท ซี .เค อพาร์ ท เม้ น ท์ จะเจาะกลุ่ ม เป้ าหมายอยู่ ที่ นั ก ศึ ก ษา คื อ กลุ่ ม คน
ระดับกลางที่มีการดาเนินชีวิตทีทนั สมัยและชอบความสะดวกสบาย โดยเน้นอพาร์ ทเม้นต์
จะสร้างความแตกต่างทั้งในเรื่ องของโครงสร้าง รู ปลักษณ์อาคารที่มีรูปแบบที่ทนั สมัย และ
สร้ างความแตกแต่งในเรื่ องของคุ ณภาพของตัวห้องพักเพื่อให้อพาร์ ทเม้นต์เป็ นที่สาหรับ
พักผ่อนที่เปรี ยบเสมือนบ้านของตัวเอง โดยจะใช้พ้ืนที่ใช้สอยให้เกิดความคุม้ ค่ามากที่สุด
พร้อมกับอานวยความสะดวกในเรื่ องของสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งนี้ สิ่งที่ขาดไม่ได้
ต่อการพักอาศัยคือ เรื่ องความปลอดภัยที่ ใช้ระบบสแกนนิ้ วมือ เพื่อสร้ างความปลอดภัย
ให้ ก ับ ผูพ้ ัก อาศัย รวมถึ ง การเดิ น ทางที่ ส ะดวกสบาย อี ก ทั้ง ยัง มี เ จ้า หน้า ที่ รั ก ษาความ
ปลอดภัยตลอด 24 ชัว่ โมง ทั้งหมดนี้ เพื่อการบริ การที่สมบูรณ์ในรู ปแบบอพาร์ ทเม้นท์ให้
เช่าระดับ middle class
__________________________________________
1
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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โดยซี .เค อพาร์ ท เม้ น ท์ จ ะมี ร าคาค่ า เช่ า อยู่ ใ นระดั บ ที่ ไ ม่ สู ง จนเกิ น ไปเมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับคู่แข่งที่มีและคุ ณภาพที่ลูกค้าจะได้รับและเนื่ องจากอพาร์ ทเม้นท์มีขนาด
กลางที่ไม่ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไป การบริ หารงานไม่ยากและสามารถดูแลลูกค้าได้อย่าง
ทัว่ ถึง โดยพนักงานที่ดูแลเรื่ องอพาร์ ทเม้นท์จะเป็ นคนท้องถิ่น ที่จะคอยดูแลรักษาตัวอาคาร
ให้สะอาดและพร้อมที่จะสร้างความประทับใจให้ลูกค้าทุกวัน
แผนการตลาด บริ ษทั ฯมีการแบ่งส่ วนตลาดโดยใช้ (1) เกณฑ์ทางประชากรศาสตร์
ในส่ วนของรายได้ (2)เกณฑ์ดา้ นภูมิศาสตร์ คือในส่ วนของใจกลางเมือง ใกล้สถานศึกษา
(3) เกณฑ์ดา้ นพฤติกรรม คือจะเป็ นคนที่ตอ้ งการความสะดวกสบาย ไม่ตอ้ งเข้าซอยลึก ติด
ถนน แต่ไ ม่มีเสี ยงดังรบกวนจนเกิ นไป เป็ นบุ คคุ ลที่ ย อมจ่ายเงิ นมากกว่า เมื่ อเห็ นความ
คุม้ ค่ากับคุ ณภาพและการบริ การที่จะได้รับ และ ดังนั้น บริ ษทั จึงสรุ ปกลุ่มเป้ าหมายหลัก
ของ ซี . เค. อพาร์ทเม้นท์ คือกลุ่มนักศึกษาเนื่ องจากบริ เวณที่ต้ งั ของ อพาร์ ทเม้นท์มีสถาบัน
ศึกษาหลายแห่งและมีนกั ศึกษาที่มีภูมิลาเนาอยูต่ ่างจังหวัดหรื อนักศึกษาที่มีภูมิลาเนาอยูใ่ น
จัง หวัดแต่ ห่า งไกล ต้องการที่ พ กั อาศัย ใกล้ก ลับ สถาบัน สามารถไป-กลับ เดิ นทางได้
สะดวก อีกทั้งตัวอพาร์ ทเม้นต์มีรูปลักษณ์ที่ทนั สมัย ในห้องพักมีสิ่งอานวยสะดวกครบครัน
และมีบรรยากาศที่โปรงสบาย สามารถสร้างแรงจูงใจและความชอบให้กบั กลุ่มนักศึกษาได้
อย่ า งดี และกลุ่ ม เป้ าหมายรองคื อ กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าเที่ ย วจั ง หวัด เชี ย งใหม่
ก ล ยุ ท ธ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง อ พ า ร์ ท เ ม้ น ท์
แนวคิดด้านผลิตภัณฑ์ คือการใส่ ใจในทุกรายละเอียด โดยเน้นถึงคุ ณภาพเป็ นหลัก สร้ าง
ความแตกต่างในเรื่ องของคุณภาพให้ต่างจากคู่แข่ง เหมาะสมกับราคาที่ต้ งั ไว้ มีการบริ การ
ที่ดี ได้รับการอานวยความสะดวกมากมาย ทาให้ผทู ้ ี่มารับบริ การเกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
กลยุทธ์ทางด้านราคา เนื่องจากธุ รกิจอพาร์ ทเม้นท์จะมีกาไรได้ตอ้ งสร้างกลยุทธ์ที่เป็ นไปได้
และเข้ากันได้ โดยการกาหนดราคาค่าเช่ าของอพาร์ ทเม้นท์ ซึ่ งกลยุทธ์การตั้งราคาจะยึด
หลักจากความเหมาะสมรวมไปถึงต้นทุนของการก่อสร้าง ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของทาเลที่ต้ งั
ราคาสิ่ ง ปลู ก สร้ าง วัส ดุ อุป กรณ์ ที่ ใช้ใ นการตกแต่ ง พื้ นที่ ใ ช้ส อย หรื อ สิ่ ง อานวยความ
สะดวก ซึ่ งจากที่ได้กล่าวมา อพาร์ ทเม้นท์ ซี .เค ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดเชี ยงใหม่ มีสิ่ง
อานวยความสะดวกมากมาย มีโครงสร้างที่ทนั สมัย ดึงดูดและน่าเข้าอยูอ่ าศัยและใหม่กว่าคู่
แข่งขันรายเดิม ๆ ในระแวกใกล้เคียง โดยการตั้งราคานั้นอาจมีค่าเช่าที่สูงกว่าอพาร์ ทเม้นท์
ในระแวกเดี ย วกัน แต่ ไ ม่ ไ ด้สู ง เกิ น ไปจนเกิ น ไป เรี ย กได้ว่ า ราคาเป็ นที่ รั บ ได้ส าหรั บ
กลุ่มเป้ าหมายที่มีรายได้เพียงพอกับการเช่า กลยุทธ์ดา้ นการดาเนินงาน(process) คือ
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กระบวนการในการจัดการด้านการบริ การ ที่ จะทาให้ลูกค้าเกิ ดความประทับใจ
และเกิ ดความภักดี ในตัวสิ นค้า โดยอพาร์ ทเม้นท์จะมีการทางานเป็ นระบบ มีข้ นั ตอนการ
ปฎิ บตั ิ งานจนถึ งขั้นตอนการให้บริ การเป็ นลาดับขั้น เพื่อความสะดวกสบาย และได้รับ
ความสะดวกสบายสู งสุ ดผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย 1 คน พนักงานขาย 2 คน พนักงานธุ รการ 1 คน
พนักงานขับรถ 3 คน และพนักงานขนส่ งสิ นค้า 3 คน
บริ ษทั ใช้เงินลงทุนเริ่ มแรก 61 ล้านบาท มียอดขายปี ที่ 1 เท่ากับ 3,136,320 บาท ปี
ที่ 2 เท่ากับ 4,704,480 บาท ปี ที่ 3 เท่ากับ 6,708,240 บาท ปี ที่ 4 เท่ากับ 7,492,320 บาท และ
ปี ที่ 5 เท่ากับ 8,276,400 บาท มีกาไรสุ ทธิ ในปี ที่ 1 เท่ากับ -533,501 บาท ปี ที่2เท่ากับ
657,402 บาท ปี ที่ 3 เท่ากับ 2,047,163 บาท ปี ที่ 4 เท่ากับ 2,582,503บาท และปี ที่ 5 เท่ากับ
3,117,168 บาท ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 9 ปี 10 เดือน มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ
(Net Present Value; NPV) เท่ากับ -41,120,020บาท และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน
(Internal Rate of Return; IRR) เท่ากับ -25.18%
คาสาคัญ

แผนธุ รกิจ,อพาร์ทเม้นท์,รายเดือน,รายวัน

1. บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ความต้องการในเรื่ องที่อยูอ่ าศัยนับเป็ นปั จจัย 4 ที่สาคัญอย่างหนึ่ งในการดารงชี วิต
ของมนุษย์ ทาให้มนุษย์ตอ้ งเลือกสรรสิ่ งที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการ ซึ่ งในช่วงไม่กี่ปีที่
ผ่า นมา อพาร์ ท เม้น ท์ คอนโด หรื อ โรงแรมมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตอย่า งรวดเร็ ว ส่ ง ผลให้
ผูป้ ระกอบการเกิดการตื่นตัวและสนใจในการทาธุ รกิจนี้ เป็ นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามการ
เลือกที่อยูอ่ าศัยก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยูก่ บั ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความจาเป็ น
พื้นฐาน รวมไปถึ งความชอบในแต่ละบุคคล จึงก่อให้เกิ ดที่อยูอ่ าศัยประเภทต่างๆ เพื่อให้
เป็ นตัวเลื อกในการตัดสิ นใจ ตามความต้องการ เช่น บ้านเดี่ ยว ทาวน์เฮ้าว์ ทาวน์โฮม เป็ น
ต้น ซึ่ งความต้องการที่จะเลือกซื้ อที่อยูอ่ าศัยนั้นอาจจะไม่ใช้การอยูอ่ าศัยแบบถาวรเสมอไป
เนื่ องจากมีหลายปั จจัยเกิ ดขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นการเคลื่อนย้ายไปปฎิบตั ิงานในต่างจังหวัด เพื่อ
การศึกษาต่อ หรื อการย้ายภูมิลาเนาชัว่ คราว จึงก่อให้เกิดที่อยูอ่ าศัยประเภท คอมโดมิเนี ยม
และอพาร์ ทเม้นท์ เกิดขึ้นเป็ นต้น
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การลงทุ นอสังหาริ มทรั พย์ที่เกิ ดขึ้นในขณะนี้ เป็ นการรองรั บความต้องการของ
ลูกค้าที่ มีจานวนมากขึ้ น เชี ยงใหม่มีศกั ยภาพนอกจากจะเป็ นเมื องท่องเที่ ยวแล้ว ยังเป็ น
ศูนย์กลางการศึกษาของภาคเหนื อ ขณะที่ในสาขาของที่อยูอ่ าศัย ผลกระทบจากน้ าท่วมใน
พื้นที่ภาคกลาง ทาให้เกิ ดความต้องการที่จะหาซื้ อบ้านหลังที่ 2 นี่ จึงเป็ นการเปิ ดโอกาส
ทางการลงทุ น ให้ ผู้ ป ระกอบการที่ มี ค วามพร้ อ ม ซึ่ งมี ก ารคาดการณ์ ว่ า ตลาด
อสังหาริ มทรัพย์ในปี นี้ จะขยายตัวจากปี 2554 ไม่ต่ากว่า 25-30% เนื่ องจากมีกลุ่มลูกค้าจาก
ต่างถิ่ นที่ ประสบปั ญหาน้ าท่วม และเป็ นกลุ่ มที่ มีกาลังซื้ อเข้ามาหาซื้ อที่ อยู่อาศัย ขณะที่
สถานการณ์ทางการเมืองที่มีเสถียรภาพมากขึ้น จึงเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดการลงทุน
อพาร์ ทเมนต์ เป็ นอาคารที่อยูอ่ าศัยซึ่ งมีความสู งตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป มีหลายห้องใน
อาคารเดี ยวกัน ไม่มีการจาหน่ ายห้องเหมื อนแฟลตหรื อคอนโดมิ เนี ยม เพราะการสร้ างอ
พาร์ ท เม้นท์มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อประกอบกิ จการให้ เช่ า โดยเฉพาะ อพาร์ ท เม้นท์มุ่ ง เน้น
กลุ่มเป้ าหมาย 2 กลุ่ม โดยแยกตามรายได้และทาเลที่ต้ งั เป็ นสาคัญ คือ
อพาร์ ท เมนต์ส าหรั บ ผูท้ ี่ มี รายได้น้อย อาคารมี ล ัก ษณะคล้า ยกับ แฟลต
พื้นที่ใช้สอยมีเพียงห้องนอนและห้องน้ าเท่านั้น ส่ วนใหญ่ต้ งั อยูใ่ นแหล่งชุมชน
อพาร์ ท เม้นท์สาหรั บผูท้ ี่มี รายได้ปานกลางถึ งรายได้สูง อาคารมีขนาด
พื้นที่ใช้สอยมากกว่าอพาร์ ทเม้นท์สาหรับผูท้ ี่มีรายได้น้อย และมีความคล้ายคลึงกับอาคาร
ชุดหรื อคอนโดมิเนียม คือ มีหอ้ งนอน ห้องนัง่ เล่น ห้องครัว และห้องน้ า ดังนั้น อัตราค่าเช่า
จึงใกล้เคียงกับห้องชุดของคอนโดมิเนียมอพาร์ทเม้นท์ระดับดังกล่าวมักตั้งอยูใ่ นย่านธุ รกิจ
เนื่องจากที่อยูอ่ าศัยในรู ปแบบของการให้เช่ามีหลายลักษณะ หลายราคา และหลาย
กลุ่ ม เป้ าหมาย การด าเนิ น ธุ ร กิ จ จึ ง มี ค วามแตกต่ า งกัน เพื่ อ สนองความต้อ งการของ
กลุ่มเป้ าหมายให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพือ่ ศึกษาความเป็ นไปได้ของการทาธุ รกิจ ซี . เค. อพาร์ทเม้นท์
1.3 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ผลการศึ ก ษาในครั้ งนี้ จะท าให้ท ราบถึ ง ความเป็ นไปได้ใ นการท าธุ รกิ จ ซี . เค.
อพาร์ทเม้นท์
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1.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการผลิต/
ดาเนินงาน

ความเป็ นไปในการทา
ธุ รกิจซี . เค. อพาร์ท
เม้นท์

การวิเคราะห์แผนการจัดการและ
กาลังคน
การวิเคราะห์แผนการเงิน
1.5 ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ความเป็ นไปได้ใ นการท าธุ ร กิ จ ซี .
เค.อพาร์ทเม้นท์
2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาทาการศึกษาตั้งแต่เดือนเดือนมีนาคม – เดือน
สิ งหาคม 2556
1.6 นิยามศัพท์
1. แผนธุ รกิ จ หมายถึ ง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด
การวิเคราะห์ด้า นการผลิ ต /การดาเนิ นงาน การวิ เคราะห์ด้านการเงิ น และ
สรุ ปผลว่า ธุ รกิจดังกล่าวมีความเป็ นไปได้ในการดาเนินงานหรื อไม่
2. อพาร์ ท เม้นท์ หมายถึ ง อาคารพัก อาศัย เพื่ อ เช่ า ซึ่ งจะเป็ นที่ พ กั อาศัย หรื อ
อาคารพักอาศัยที่ผอู ้ ยูอ่ าศัยมีสิทธิ์ แค่เพียงเช่าพักเท่านั้น โดยกรรมสิ ทธิ์ ทั้งผืน
ดินและทั้งอาคารนั้นยังเป็ นของเจ้าของอพาร์ ทเม้นท์ เพียงคนเดียว และทุก
คนที่ อ าศัย อยู่ใ นอาคารนั้น ต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามในกฏระเบี ย บที่ อ พาร์ ท เมนท์
กาหนดไว้
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3.

การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึ ง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์การ โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค
(SWOT Analysis)
4. การวิเคราะห์ดา้ นการตลาดหมายถึง การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย การวาง
ตาแหน่งทางการตลาด การกาหนดผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย
และ การส่ งเสริ มการตลาด
5. การวิเคราะห์ดา้ นการผลิตหมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริ หารขององค์การ
6. การวิเคราะห์ ด้านการจัดการและกาลังคน หมายถึ งการกาหนดโครงสร้ าง
องค์การ
7. การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน หมายถึง รายได้หรื อยอดขาย กาไรสุ ทธิ ระยะเวลา
คืนทุน มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน
2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
 การวิเคราะห์ สถานการณ์
การวิเคราะห์ สถานการณ์ โดยการใช้ วธิ ี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่ อไปนี้
2.1 จุดแข็งของกิจการ (Strengths)
1. เป็ นอพาร์ ท เม้น ท์ ร ะดับ กลางที่ มี ร าคาเหมาะสมกับ คุ ณ ภาพของที่ พ กั อาศัย มี
สภาพแวดล้อมที่ไม่แออัด ทางเดินภายในอาคารมีหน้าต่างรับลม สามารถระบาย
อากาศได้อย่างดี อาคารจะสว่างไม่มึด สร้ างความน่ าอยู่ให้กบั ผูพ้ กั อาศัย มี วิวที่
สวยงามเมื่อมองออกมานอกระเบียง
2. มีเจ้าหน้าที่ ตอ้ นรั บที่ ผ่านการคัดเลื อกและฝึ กอบรมเป็ นอย่างดี เพื่อคอยดูแลและ
ให้บริ การอย่างเต็มใจ คอยแนะนาให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่ผู ้
อยูอ่ าศัยตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน สามารถสร้างความมัน่ ใจและพึงพอใจต่อ
ลูกค้าเป็ นอย่างดี
3. มี ร ะบบรั ก ษาความปลอดภัย รอบด้า นเริ่ ม ตั้ง แต่ ที่ จ อดรถอย่า งเป็ นระบบโดย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระบบรักษาความปลอดภัยตั้งแต่เข้าตึกโดยเป็ นการ
สแกนนิ้วมือของผูพ้ กั อาศัยเท่านั้น โดยสาหรับแขกผูม้ าเยีย่ นเยือนจะต้องได้รับการ
อนุญาตจากเจ้าของห้องจึงจะสามารถเข้ามาได้มีระบบรักษาความปลอดภัย และ
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4. อุปกรณ์ป้องกันไฟทุกชั้น รวมไปถึงทุกห้องจะมีเบอร์ โทรศัพท์ฉุกเฉิ นเช่น สถานี
ตารวจ โรงพยาบาล ร้านอาหาร เป็ นต้น
5. นอกจากตัวอพาร์ ทเม้นท์จะมี ร้านค้าและบริ การต่างๆค่อยให้บริ การแล้ว บริ เวณ
ใกล้เคียงของอพาร์ ทเม้นท์สามารถเดินไปซื้ อของ หรื อ รับประทานอาหารได้ทนั ที
การเดินทางไม่ลาบาก สามารถเดินไปได้เอง
6. มีทาเลที่ต้ งั อยูใ่ นตาแหน่งที่ดีมาก เป็ นตัวเมือง ติดถนนใหญ่ ใกล้คูเมือง เป็ นทาเล
ทอง เหมาะแก่การทาธุ รกิจเป็ นอย่างมาก
7. มีกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่ ซึ่ งมีกาลังซื้ อสู ง
8. รู ปแบบของอาคารโดดเด่นเป็ นจุดสนใจ สามารถโปรโมทให้เป็ นที่ดึงดูดสาหรับ
คนไทยและตลาดทางต่างประเทศได้เป็ นอย่างดี
2.2 จุดอ่ อน (Weaknesses)
1. ผูก้ ่อตั้งบริ ษทั ยังไม่มีประสบการณ์ในด้านธุ รกิจอพาร์ ทเม้นท์ จึงต้องใช้เวลาศึกษา
และเรี ยนรู ้ ถึงสภาพแวดล้อมของธุ รกิ จนี้ ให้เกิดความชานาญและมีประสบการณ์
มากพอ ซึ่ งอาจจะทาให้เสี ยเปรี ยบคู่แข่งขันที่อยู่ในธุ รกิจนี้ มานานในช่วงแรกของ
ด าเนิ น งาน แต่ ว่า ได้ป รึ ก ษาและจ้า งที ม บริ ห ารมื อ อาชี พ มาร่ ว มงาน เช่ น ฝ่ าย
การตลาดที่มีประสบการณ์กบั ธุ รกิจโรงแรมมานาน เป็ นต้น
2. ผูก้ ่ อตั้ง บริ ษ ัท ไม่ มี เ งิ นทุ น มากพอ จึ ง ได้ท าการกู้เ งิ นจากธนาคารมาใช้ใ นการ
ก่อสร้าง และตกแต่งภายใน ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยจากการกูเ้ งิน มีผลต่ออัตรารายได้
และผลกาไรในช่วงต้น
3. ระยะเวลาของการเช่าอพาร์ ทเม้นท์ ขาดความต่อเนื่อง
สาหรั บธุ รกิ จการให้บริ การที่ เป็ นการให้เช่ านั้น จะมี ความเสี่ ยงที่ สาคัญคือ อัตรา
ของการเช่ า เพราะจะมี การย้ายเข้า ย้ายออกอยู่เสมอ ระยะเวลาของการทาสัญญาก็มีการ
จากัดเป็ นรายเดือน รายปี ซึ่ งระยะเวลาเหล่านี้ ถือว่าเป็ นการทาสัญญาแบบสั้น จึงก่อให้เกิด
รายได้ที่ไม่ต่อเนื่อง เช่น นักศึกษาเรี ยนจบ หรื อการย้ายที่ทางานเป็ นต้น
2.3 โอกาส (Opportunities)
1. ทาเลย่านตัวเมื องเชี ยงใหม่ เช่ นคูเมื องเป็ นย่านชุ มชน อยู่ใกล้สถานที่ สาคัญทาง
ราชการและมีพฒั นาการของการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราเร่ งสู ง
2. พื้นที่โดยรอบมีแหล่งอานวยความสะดวก ไม่วา่ จะเป็ นตลาดตอนเช้า ตลาดกลาง
คืน(walking street) ห้างสรรพสิ นค้า โรงพยาบาล ร้านอาหาร หรื อร้านสะดวกซื้ อ
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3. เป็ นจัง หวัดที่ มีป ระเพณี และการท่ องเที่ ยวอันดับ ต้น ๆ ของไทย เช่ น ประเพณี
สงกรานต์ ลอยกระทง เข้ า พรรษา หรื อปี ใหม่ เป็ นต้ น ท าให้ มี จ านวนนั ก
นักท่องเที่ยวเดินทางเป็ นจานวนมาก
2.4 อุปสรรค (Threats)
1. ในสภาพเศรษฐกิจยังไม่ฟ้ื นตัว หรื อผันผวน อาจเกิดภาวะที่เศรษฐกิจถดถอย อาจมี
การตกงาน หรื อ ลดเงิ นเดื อนท าให้ต้องย้า ยถิ่ นฐานเพื่ อไปหาอพาร์ ท เม้นท์ใ น
ระดับล่างที่มีราคาถู กกว่าซึ่ งอาจส่ งผลกระทบถึ งธุ รกิ จอพาร์ ทเม้นท์ระดับกลาง
และระดับบน
2. อาจมี ก ารเกิ ด ใหม่ ข องธุ ร กิ จ อพาร์ ท เม้น ท์ ใ นบริ เวณเดี ย วกัน ท าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงได้ง่ายและรวดเร็ วจึงมีการswitching brandเกิดขึ้น
3. ค่าก่อสร้างที่อาจจะปรับตัวสู งขึ้นต้นทุนวัสดุจะแปรผันตามภาวะเงินเฟ้ อ
4. ผูร้ ับเหมาก่อสร้างไม่มีศกั ยภาพเพียงพอ
3. การวิเคราะห์ ด้านการตลาด
3.1 การกาหนดกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย (T: Target Market)
จากการแบ่ ง ส่ ว นตลาดโดยการใช้ เ กณฑ์ ต่ า งๆแล้ ว ท าให้ ส ามารถจ าแนก
กลุ่มเป้ าหมายหลักได้แก่กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้อยูใ่ นระดับกลาง ต้องการความสะดวกสบาย
ในด้านที่อยูอ่ าศัย และ การเดินทาง มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย และอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่
3.2 การกาหนดตาแหน่ งทางการตลาด (P: Positioning)
ซี .เค อพาร์ ทเม้นท์เป็ นอพาร์ ทเม้นท์ให้เช่าระดับกลาง (Middle class ) ที่ทนั สมัย มี
ความสะดวกสบายด้วยการตกแต่งให้ดูโปร่ งสบาย ไม่คบั แคบ มีความปลอดภัยสู ง และมี
บริ เวณพักคลายเป็ นสวนหย่อมเล็กๆให้ลูกค้าได้พกั ผ่อนตามธรรมชาติ อีกทั้งในเรื่ องของที่
จอดรถที่ พอเพียงสาหรั บความต้องการและสิ่ งอานวยความสะดวกทางด้านร้ านค้า และ
บริ การอื่น ๆ ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นอพาร์ ทเม้นท์ใหม่ที่น่าอยูใ่ นย่านนั้น
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กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ และราคา
เนื่ องจากธุ รกิจอพาร์ ทเม้นท์จะมีกาไรได้ตอ้ งสร้างกลยุทธ์ที่เป็ นไปได้และเข้ากัน
ได้ โดยการกาหนดราคาค่าเช่าของอพาร์ ทเม้นท์ ซึ่ งกลยุทธ์การตั้งราคาจะยึดหลักจากความ
เหมาะสมรวมไปถึ งต้นทุนของการก่อสร้ าง ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของทาเลที่ต้ งั ราคาสิ่ งปลูก
สร้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการตกแต่ง พื้นที่ใช้สอย หรื อ สิ่ งอานวยความสะดวก ซึ่ งจากที่
ได้กล่าวมา อพาร์ ทเม้นท์ ซี .เค ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองจังหวัดเชียงใหม่ มีสิ่งอานวยความสะดวก
มากมาย มีโครงสร้ างที่ทนั สมัย ดึ งดูดและน่ าเข้าอยูอ่ าศัยและใหม่กว่าคู่แข่งขันรายเดิ ม ๆ
ในระแวกใกล้เคียง โดยการตั้งราคานั้นอาจมีค่าเช่าที่สูงกว่าอพาร์ ทเม้นท์ในระแวกเดียวกัน
แต่ไม่ได้สูงเกิ นไปจนเกิ นไป เรี ยกได้ว่าราคาเป็ นที่รับได้สาหรับกลุ่มเป้ าหมายที่มีรายได้
เพียงพอกับการเช่า
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แสดงอัตราการเช่าห้องทั้งหมด
รายการห้ องทั้งหมด

จานวนห้ อง

ขนาดพืน้ ที่/ห้ อง

ราคา/ห้ อง
รายวัน รายเดือน

Studio

70

35 ตารางเมตร

600

6,000

1 bedroom

7

48 ตารางเมตร

1,000

8,000

แสดงอัตราค่าเช่าห้องแบบรายวัน
รายวัน ชั้น 1-2

จานวนห้ อง

ขนาดพืน้ ที่

ราคา/ห้ อง

Studio

20

35 ตารางเมตร

600

1 bedroom

2

48ตารางเมตร

800

จานวนห้ อง

ขนาดพืน้ ที่

ราคา/ห้ อง

Studio

50

35 ตารางเมตร

6,000

1 bedroom

5

48ตารางเมตร

8,000

แสดงอัตราค่าเช่าห้องแบบรายเดือน
รายเดือน ชั้น 3-7

แนวคิดด้านผลิตภัณฑ์ คือการใส่ ใจในทุกรายละเอียด โดยเน้นถึงคุณภาพเป็ นหลัก
สร้ างความแตกต่างในเรื่ องของคุ ณภาพให้ต่างจากคู่แข่ง เหมาะสมกับราคาที่ต้ งั ไว้ มีการ
บริ การที่ดี ได้รับการอานวยความสะดวกมากมาย ทาให้ผทู ้ ี่มารับบริ การเกิดความพึงพอใจ
สู งสุ ด
กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place Strategy)
ทาเลที่ต้ งั ของการสร้างอพาร์ ทเม้นท์น้ นั เป็ นสิ่ งแรกๆที่ผปู ้ ระกอบการต้องคานึ งถึง
เพราะถื อว่า เป็ นเรื่ องส าคัญที่ สุ ดในการดาเนิ นการเรื่ องอื่ นต่อไป เพราะปั จจัย ที่ เหล่ า นี้
ผูป้ ระกอบการต้องมองแทนผูอ้ าศัยไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการเข้า ออกที่สะดวก ปลอดภัย มีที่
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จอดรถเพียงพอ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และอยู่ในระแวกชุ มชน จึงเป็ นสาเหตุให้ ซี .เค
อพาร์ทเม้นท์เลือกซื้ อที่ดินที่อยูใ่ นใจกลางเมืองของจังหวัดเชียงใหม่
กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
สาหรับกลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาดนั้นเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นในการทาธุ รกิ จเพื่อให้
ธุ รกิ จนั้นเป็ นที่ รู้จกั และเป็ นการเพิ่มยอดขายให้กบั ธุ รกิ จต่างๆด้วย สาหรั บการส่ งเสริ ม
การตลาดของธุ รกิจ ซี .เค อพาร์ ทเม้นท์น้ นั จะเลือกใช้สื่อโฆษณา เพื่อเป็ นแนะนาการสร้าง
ตราสิ นค้าให้เป็ นที่รู้จกั โดยจะเน้นที่กลุ่มเป้ าหมายเป็ นหลักสาคัญ และเพื่อให้กลยุทธ์น้ นั
สาเร็ จในด้านการตลาด สื่ อทางการตลาดที่เราเลือกนั้น ต้องพิจารณาให้เกิดประโยชน์และ
สาเร็ จมากที่สุดและสื่ อที่บริ ษทั จะนามาใช้คือ การประชาสัมพันธ์โดยการจัดบูธในระแวก
ใกล้เคียงหรื อจัดบูธที่ห้างสรรพสิ นค้า เซ็นทรัล กาด สวนแก้ว , มีการโฆษณาโดยการแจก
ใบปลิวในระแวกใกล้เคียงอพาร์ ทเม้นท์ เช่นร้านอาหาร มหาวิทยาลัย หรื อสถานบริ การต่าง
ๆ,ป้ ายไวท์นิลตั้งหน้า อพาร์ ทเม้นท์ก่อนเปิ ดจริ ง,ธงญี่ปุ่น ในอินเตอร์ เน็ต รวมไปถึงการ
จัดทาโปรโมชัน่ ให้ส่วนลดสาหรับผูเ้ ช่าด้วยระยะเวลานาน เป็ นต้น
4. การวิเคราะห์ แผนการดาเนินงาน
กระบวนการในการจัดการด้านการบริ การ ที่ จะทาให้ลูกค้าเกิ ดความประทับใจ
และเกิ ดความภักดี ในตัวสิ นค้า โดยอพาร์ ทเม้นท์จะมีการทางานเป็ นระบบ มีข้ นั ตอนการ
ปฎิบตั ิงานจนถึงขั้นตอนการให้บริ การเป็ นลาดับขั้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย
สู งสุ ด
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5. การวิเคราะห์ แผนการการจัดการและกาลังคน
โครงสร้ างองค์ การ
กิ จ การใช้ ล ั ก ษณะการจัด การโครงสร้ า งองค์ ก ารแบบตามหน้ า ที่
(Functional Organization) เพราะว่าขนาดขององค์การมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนักการ
จัดการโครงสร้ างองค์การในลักษณะนี้ ทาได้ง่ายต่อการบริ หาร อี กทั้งยังง่ ายต่อการ
ควบคุมสั่งการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

วารสารแผนธุรกิจ ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556)

73
ภาพแสดงแผนผังองค์การ (Organization Chart)
กรรมการผูจ้ ดั การ

(1)

(3)

(2)
(1)

(2)

6. การวิเคราะห์ แผนการเงิน
บริ ษทั ใช้เงินลงทุนเริ่ มแรก 61 ล้านบาท มียอดขายปี ที่ 1 เท่ากับ 3,136,320 บาท ปี
ที่ 2 เท่ากับ 4,704,480 บาท ปี ที่ 3 เท่ากับ 6,708,240 บาท ปี ที่ 4 เท่ากับ 7,492,320 บาท และ
ปี ที่ 5 เท่ากับ 8,276,400 บาท มีกาไรสุ ทธิ ในปี ที่ 1 เท่ากับ -533,501 บาท ปี ที่2เท่ากับ
657,402 บาท ปี ที่ 3 เท่ากับ 2,047,163 บาท ปี ที่ 4 เท่ากับ 2,582,503บาท และปี ที่ 5 เท่ากับ
3,117,168 บาท ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 9 ปี 10 เดือน มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ
(Net Present Value; NPV) เท่ากับ -41,120,020บาท และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน
(Internal Rate of Return; IRR) เท่ากับ -25.18%
7. สรุ ปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การวิเคราะห์ดา้ นการ
ผลิ ต การวิเคราะห์ดา้ นกาลังคน และการวิเคราะห์ด้านการเงิ น ได้ขอ้ สรุ ปว่า ธุ รกิ จ ซี .เค.
อพาร์ ทเม้นท์ไม่น่าลงทุน
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