แผนธุรกิจห้ องเช่ า
มัณฑนา อินทรวิรัตน์ *
ผศ.ดร.ศิวะนันท์ ศิวพิทกั ษ์ **

บทสรุปผู้บริหาร
การจัดทําแผนธุ รกิ จฉบับนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ของธุ รกิ จ และกําหนด
ทิศทางในการดําเนิ นธุ รกิ จที่ชัดเจนสําหรับธุ รกิ จใหม่ เพื่อให้เข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมาย นํามาซึ่ งรายได้และผล
กําไร แผนธุ รกิจห้องเช่าเป็ นแผนการดําเนิ นงานภายใต้ชื่อ บ้านไมตรี ซึ่ งให้บริ การห้องเช่ารายเดื อน ตั้งอยู่
บนถนนนนทบุรี 1 ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่ งพื้นที่ดงั กล่าวมีความต้องการแรงงานสู ง
และมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ตามการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปี 2561 ที่ร้อย
ละ 4.1 เป็ นการขยายตัวสู งสุ ดในรอบ 6 ปี ในขณะที่เศรษฐกิจจังหวัดนนทบุรีขยายตัวร้ อยละ 1.7 โดยมีแรง
สนับสนุนจากการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนเป็ นแรงขับเคลื่อนสําคัญ อีกทั้งรัฐบาลให้การสนับสนุ น
ผ่านยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอกเหล่านี้ สะท้อนให้เห็ นถึงโอกาสความสําเร็ จของ
ธุ รกิจห้องเช่า
จากการสํารวจตลาดโดยใช้แบบสอบถามและการลงพื้นที่ พบว่า ประชากรส่ วนใหญ่เป็ นคน
นอกพื้นที่ที่เดินทางเข้ามาทํางานเพื่อหารายได้และต้องการที่อยูอ่ าศัยระหว่างการทํางาน ปั จจัยหลักที่ทาํ ให้
ประชากรตัดสิ นใจเลื อกห้องเช่ าจะคํานึ งถึ งความสะดวกในการเดิ นทางและราคา โดยขนาดของห้องเป็ น
ปั จจัยรองในการตัดสิ นใจ ดังนั้นกลยุทธ์บา้ นไมตรี จะนําเสนอห้องเช่ าที่แตกต่างจากคู่แข่งบริ เวณโดยรอบ
ทั้งในด้านภาพลักษณ์ บรรยากาศห้องเช่า ขณะที่การตั้งราคาจะกําหนดใกล้เคียงกับคู่แข่งเพื่อเพิ่มโอกาสใน
การแข่งขัน
เป้ า หมายหลัก ของบ้านไมตรี จะเน้นการสร้ า งการรั บ รู ้ ข องกลุ่ ม เป้ า หมายให้เกิ ดความสนใจ
ตามมาด้วยบริ การที่เป็ นมิตร อันจะนําไปสู่ ความพึงพอใจของผูเ้ ช่าและนํามาซึ่ งความภักดี สําหรับโครงการ
ก่อสร้ างบ้านไมตรี ใช้เงิ นลงทุนโดยประมาณ 2,000,000 บาท โดยเป็ นทุนของเจ้าของกิ จการทั้งสิ้ น คาดว่า
ระยะคืนทุนไม่เกิน 10 ปี

*นักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึ กษาหลัก
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1. ความเป็ นมาของธุรกิจ
1.1 ประวัติความเป็ นมาของธุ รกิจ
บ้า นไมตรี ตั้ง อยู่ใ นซอยนนทบุ รี 21 ถนนนนทบุ รี 1 ตําบลบางกระสอ อําเภอเมื อง จังหวัด
นนทบุรี เดิมเป็ นบ้านเช่า มีลกั ษณะเป็ นบ้านไม้จาํ นวน 2 หลังติดกัน โดยมีร้ ัวกั้นระหว่างบ้าน หน้าบ้านเป็ น
ถนนตัดผ่านระหว่างซอยนนทบุรี 21 และซอยนนทบุรี 23 ซึ่ งถื อว่าเป็ นแหล่ งชุ มชนอี กแหล่งหนึ่ งที่มีท้ งั
หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล และแหล่งการค้าอยู่รอบบริ เวณ อีกทั้งยัง
ใกล้เส้นทางการคมนาคมที่สะดวก กล่าวคือ มีท้ งั การขนส่ งทางรถ เรื อ และราง ปั จจุบนั บริ เวณรอบพื้นที่
ดังกล่าวมีจาํ นวนพนักงานโรงงานเพิ่มมากขึ้นตามจํานวนโรงงานและกําลังการผลิตที่มากขึ้น นอกจากนี้ ยงั
พบพนักงานออฟฟิ ศ พนักงานห้างสรรพสิ นค้า พนักงานโรงพยาบาล และอื่น ๆ อีกมากมายตามการขยายตัว
ของเศรษฐกิ จจังหวัด พนักงานเหล่านี้ ลว้ นแล้วแต่เป็ นคนนอกพื้นที่ที่เคลื่อนย้ายเข้ามาเพื่อแสวงหารายได้
จากการทํางาน
จากรายงานภาวะเศรษฐกิ จจังหวัดนนทบุ รีพบว่า เศรษฐกิ จจังหวัดนนทบุ รีในเดื อนธันวาคม
2561 มีสัญญาณขยายตัวจากเดื อนเดี ยวกันของปี ก่อนร้ อยละ 7.4 โดยมีแรงสนับสนุ นจากการขยายตัวของ
ภาคบริ การและภาคอุตสาหกรรม ซึ่ งภาคอุตสาหกรรมจะเห็นได้จากการเพิ่มจํานวนโรงงาน ซึ่งในปี 2561 มี
จํานวนโรงงานทั้งสิ้ น 2,018 แห่ ง เพิ่มขึ้น 22 แห่ ง จากปี ก่อน และในปี 2562 มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 9
แห่ ง คาดว่าจะมีผปู ้ ระกอบการเข้ามาลงทุนในจังหวัดนนทบุรีเพิ่มขึ้น จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ
คมนาคมในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการเชื่ อมต่อรถไฟฟ้ าสายสี ม่วงกับรถไฟฟ้ าสายสี น้ าํ เงิ น และการสร้ างถนน
เชื่อมต่อพื้นที่ต่าง ๆ ทําให้การคมนาคมและการขนส่ งสิ นค้ามีความรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น และจากข้อมูลการจ้าง
งานจังหวัดนนทบุรี มีปริ มาณการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นทุกปี และในปี 2562 คาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย 4,528 คน สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่ อมัน่ ที่มีมากขึ้นของนักลงทุน ซึ่ งจะส่ งผลต่อเศรษฐกิจจังหวัดใน
ระยะยาว การบริ โ ภคของประชาชนดี ข้ ึ น ขณะเดี ย วกัน ภาครั ฐ ก็ มี น โยบายกระตุ ้น เศรษฐกิ จ ตามการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ทําให้เศรษฐกิจจังหวัดขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เป็ นอย่างดี
จากปัจจัยเหล่านี้ที่สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสความสําเร็ จของธุ รกิจห้องเช่า จึงเป็ นเหตุผลให้มีการ
ปรั บเปลี่ ยนจากบ้านเช่ าที่ มีลกั ษณะบ้า นไม้จาํ นวน 2 หลัง ให้เป็ นห้องเช่ าปู น รู ปแบบบ้านตึก สู ง 3 ชั้น
จํานวน 15 ห้อง ด้วยแนวความคิ ดที่ ตอ้ งการจะนําเสนอห้องเช่ าที่ แตกต่างจากบริ เวณโดยรอบ ทั้งในด้าน
ภาพลักษณ์ บรรยากาศรอบห้องเช่า เพื่อเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งแก่ผเู ้ ช่า

2. สิ นค้ าและบริการ
2.1 รายละเอียดสิ นค้าและบริ การ
บ้านไมตรี เป็ นรู ปแบบบ้านตึก สู ง 3 ชั้น บนขนาดพื้นที่รวม 200 ตารางเมตร โดยขนาดหน้าบ้าน
มีความกว้าง 20 เมตร และความลึกของบ้าน 10 เมตร แต่ละชั้นประกอบไปด้วย 5 ห้องติดกัน การออกแบบ
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ห้องจะคํา นึ ง ถึ ง รู ป แบบที่ ดินและประโยชน์ ใ ช้ส อยในการเข้า พัก อาศัย ดัง นั้น ลัก ษณะห้องจะอยู่ใ นรู ป
สี่ เหลี่ ยมพื้นผ้า ขนาด 3.5 เมตร x 6 เมตร รวมขนาดห้องอยู่ที่ 21 ตารางเมตร เป็ นห้องปูนเปลื อยที่จะให้
ความรู ้สึกเย็นสบายเมื่อเข้าพักอาศัย
ด้วยแนวความคิดที่ตอ้ งการจะนําเสนอห้องเช่าที่แตกต่างจากคู่แข่งบริ เวณโดยรอบ บ้านไมตรี จึง
สร้ างบรรยากาศรอบบ้านด้วยสวนหย่อมขนาดเล็กที่จะช่ วยให้ความร่ มรื่ น และที่สําคัญบ้านไมตรี มีระบบ
รักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผเู ้ ช่ากล่าวคือ มีบตั รคียก์ าร์ ดที่ใช้เปิ ดประตูอตั โนมัติสําหรับ
การเข้าประตูส่วนกลาง กล้องวงจรปิ ด และถังดับเพลิงสําหรับกรณี เกิดเพลิงไหม้ซ่ ึ งจะเป็ นสิ่ งที่ช่วยควบคุม
เพลิงได้เบื้องต้น สิ่ งเหล่านี้ จะแสดงให้เห็นภาพลักษณ์ของบ้านไมตรี ซึ่ งจะสร้างความพึงพอใจแก่ผเู ้ ช่า อัน
จะนําไปสู่ ความภักดีต่อบ้านไมตรี นอกจากนี้ บา้ นไมตรี ยงั มีสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ช่า ไม่วา่ จะเป็ น
เครื่ องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรี ยญจํานวน 2 เครื่ อง ตู น้ ้ าํ ดื่ มหยอดเหรี ยญจํานวน 1 ตู ้ และตูเ้ ติมเงิ น
โทรศัพ ท์แ บบออนไลน์ จ ํา นวน 1 ตู ้ ซึ่ งจะตั้ง อยู่ บ ริ เ วณหน้ า บ้า น และบ้า นไมตรี มี พ้ื น ที่ สํ า หรั บ จอด
รถจักรยานและรถจักรยานยนต์
ในส่ วนของราคาห้องเช่ านั้น เนื่ องจากบ้านไมตรี ต้ งั อยู่ท่ามกลางพนักงานโรงงานซึ่ งถื อเป็ น
กลุ่มเป้ าหมายหลัก ได้สะท้อนถึงรายได้ต่อเดือนที่ไม่มากนัก ดังนั้นราคาห้องเช่าจะอยูท่ ี่ 3,000 - 3,500 บาท
ต่อเดื อน โดยยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่ น ค่านํ้า ค่าไฟ เป็ นต้น ซึ่ งถื อเป็ นการตั้งราคาที่ใกล้เคียงกับคู่แข่ง
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและเพื่อดึงดูดผูเ้ ช่าให้เกิดความสนใจได้โดยง่าย อีกทั้งการตั้งราคาห้องเช่า
นี้จะเป็ นตัวช่วยในการคัดกรองผูเ้ ช่าที่มีศกั ยภาพในการจ่ายค่าบริ การในแต่ละเดือน เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาการ
ค้างค่าเช่าเกิดขึ้นภายหลังการเช่า

3 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม
3.1 สภาวะภาพรวมของประเทศ
3.1.1 ด้านการเมือง จากปั ญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศที่ ส่งผลต่อความเชื่ อมัน่
ของนักลงทุน ภาคเอกชนรอท่าทีรัฐบาลใหม่ ผูบ้ ริ โภคระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอย ทําให้ภาวะเศรษฐกิจ
ในไตรมาสที่ 2 เติบโตแผ่วลง
3.1.2 ด้านเศรฐกิจ ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปี 2561 ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทย
ในปี 2561 ที่ผ่านมาขยายตัวร้ อยละ 4.1 ส่ งผลให้รายได้ต่อหัวเฉลี่ ยของคนไทยเพิ่มมากขึ้น แนวโน้มในปี
2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3 - 3.8 โดยมีแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาคครัวเรื อนที่มีปัจจัยสนับสนุ น
จากฐานรายได้ที่ขยายตัวต่อเนื่ อง อัตราการว่างงานอยู่ในระดับตํ่า รวมทั้งการลงทุนภาคเอกชนที่มีการใช้
กําลังการผลิตที่อยูใ่ นเกณฑ์ที่เอื้ออํานวยต่อการขยายการลงทุน และความคืบหน้าของโครงการลงทุนภาครัฐ
3.1.3 ด้านสังคม โครงสร้างทางเศรษฐกิจและรายได้ที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่หรื อภูมิภาคเป็ น
ปั จจัยสําคัญตัวหนึ่ งที่ เป็ นสาเหตุ ใ ห้มีก ารเคลื่ อนย้ายแรงงานจากพื้ นที่ ใ นภู มิ ภาคที่ มี รายได้ต่ าํ กว่า ไปยัง
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ภูมิภาคที่มีรายได้สูงกว่า โดยเฉพาะการเข้ามาทํางานในเมืองใหญ่ เช่น กรุ งเทพมหานคร และเมืองรอบข้าง
ซึ่งเป็ นศูนย์กลางการค้าการลงทุน
3.1.4 ด้านกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจห้องเช่าอันได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พระราชบัญญัติภาษี กฏหมายเพื่อคุม้ ครองผูเ้ ช่าที่อยูอ่ าศัย
3.1.5 ด้านเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่ออํานวยความสะดวก รวดเร็ ว และความถูก
ต้องแม่นยําในการดําเนิ นธุ รกิจอย่างเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบนั จะส่ งผลให้ธุรกิจเสี ยโอกาสอย่างมาก
ในการแข่งขัน ซึ่ งเทคโนโลยีส่วนใหญ่ที่นาํ เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของธุ รกิจห้องเช่ า อันได้แก่ กล้องวงจรปิ ด
บัตรคียก์ าร์ดที่ใช้เปิ ดประตู การสื่ อสารทางอินเตอร์เนต
3.1.6 ด้านสิ่ งแวดล้อม อาณาบริ เวณห้องเช่ ามีสิ่งที่ จาํ เป็ นต่อการดํารงชี วิตประจําวัน อาทิ เช่ น
สถานพยายบาล วัด ตลาด ห้างสรรพสิ นค้า และร้านสะดวกซื้ อ นอกจากนี้มีการขนส่ งที่ครอบคลุมทั้ง รถ เรื อ
ราง จะส่ งผลต่อการเลือกของผูเ้ ช่า
3.2 สภาวะภาพรวมของอุตสาหกรรม
ธุ รกิ จอพาร์ ตเมนต์เป็ นธุ รกิ จที่มีผูค้ นให้ความสนใจที่จะเข้ามาทํา เนื่ องจากธุ รกิ จอพาร์ ตเมนต์
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผทู ้ าํ าธุ รกิจได้ทุกเดือนจากรายได้ของผูเ้ ช่า รวมถึงมีสินทรัพย์ที่จะสามารถขายต่อ
ในระยะข้างหน้าได้ อย่างไรก็ดี การทําธุ รกิ จอพาร์ ตเมนต์ ณ ขณะนี้ เต็มไปด้วยความท้าทายจากปั จจัยการ
แข่งขันทางธุ รกิจ ซึ่ งไม่เพียงจะมาจากในกลุ่มธุ รกิจอพาร์ ตเมนต์ที่เกิดขึ้นใหม่ แต่การเกิดขึ้นของที่อยูอ่ าศัย
ประเภทคอนโดมิเนียมเป็ นจํานวนมาก ทําให้เกิดการแข่งขันขึ้น ส่ งผลต่อราคาค่าเช่าอพาร์ ตเมนต์และอัตรา
การเข้าพักเช่นกัน นอกจากนี้ปัจจัยด้านต้นทุนที่ปรับตัวสู งขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นราคาที่ดิน ค่าการก่อสร้างและการ
บริ หารจัดการอพาร์ตเมนต์
3.3 สภาวะตลาดและแนวโน้ม
3.3.1 ราคาที่อยูอ่ าศัยสู งขึ้นร้อยละ 17 ไม่เอื้อคนอยากซื้ อบ้าน
ถึ งแม้ว่าปั จจุบนั ที่อยู่อาศัยจะมีมากขึ้น แต่ระดับราคาก็ปรับสู งตาม เนื่ องจากที่ดินที่สูงขึ้นจาก
การขยายเส้นทางรถไฟฟ้า
3.3.2 คนไทยร้อยละ 9 ยังเช่าอยู่ เหตุไม่พร้อมด้านการเงิน
ผลสํารวจความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคต่อสภาพตลาดอสังหาริ มทรัพย์พบว่า คนไทยร้อยละ 26 ยัง
อาศัยอยู่กบั พ่อแม่ ร้อยละ 29 มีแผนจะซื้ อที่อยู่อาศัยภายใน 1 ปี ในขณะที่ร้อยละ 9 อาศัยในบ้าน-ห้องเช่ า
หรื อกําลังมองหาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการเช่าอยู่
3.3.3 กฎหมายใหม่เอื้อผูเ้ ช่ามากขึ้น
3.3.4 ภาครัฐยังไม่เมินคนอยากมีบา้ น ออกนโยบายช่วย
สําหรับผูท้ ี่ตอ้ งการซื้ อบ้านเป็ นของตนเอง ภาครัฐก็มีนโยบายเพื่อสนับสนุ นหลายโครงการ เช่น
โครงการสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง) โครงการบ้านประชารัฐที่ดาํ เนิน
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3.4 การแบ่งส่ วนตลาด
ที่ อยู่อาศัยสําหรับการให้เช่ าสามารถแบ่งได้เป็ น 5 ประเภท ได้แก่ หอพัก/ห้องเช่ า, บ้านเช่ า,
แฟลต, อาคารชุดหรื อคอนโดมิเนียม และอพาร์ตเมนต์
หอพัก/ห้องเช่า มีลกั ษณะเป็ นอาคารพาณิ ชย์หรื อเป็ นอาคารก่อสร้างที่มีจาํ นวนชั้นไม่เกิน 4 ชั้น
แบ่งเป็ นห้องเล็ก ๆ และจัดเป็ นสัดส่ วน ที่อยูอ่ าศัยแบบนี้ จะตั้งอยูใ่ กล้กบั สถานศึกษา แหล่งชุ มชน และเขต
อุตสาหกรรม เป็ นต้น
3.5 ตลาดเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 5,000 - 10,000 บาทขึ้นไป ส่ วนใหญ่มีภูมิลาํ เนา
อยูต่ ่างจังหวัด แต่เข้าประกอบอาชี พในเขตเมืองใหญ่ จึงเลือกห้องพักที่มีราคาถูก สะดวกต่อการเดินทางไป
ทํางาน ทําเลตั้งอยูใ่ นย่านชุ มชน เช่น ตลาดสด ห้างสรรพสิ นค้า เป็ นต้น และมีระบบรักษาความปลอดภัยดี
พอสมควร กลุ่มลู กค้าที่มีรายได้น้อย เช่ น นักเรี ยน นักศึกษา พนักงานโรงงาน พนักงานบริ ษทั ในย่านชาน
เมื อง พนัก งานบริ ก ารอาหารในโรงแรม ร้ า นอาหาร ภัตตาคาร แม่ ค ้า ในตลาดสด ประชาชนทัว่ ไปที่ มี
ภูมิลาํ เนาในต่างจังหวัด
3.6 ลักษณะทัว่ ไปของลูกค้า (เป้าหมาย)
บ้านไมตรี ดาํ เนิ นธุ รกิจห้องเช่า ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายซึ่ งมี
ลักษณะอายุ 25 ปี ขึ้นไป รายได้ไม่นอ้ ยกว่า 12,000 บาทต่อเดือน ไม่มีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการมัว่ สุ ม
3.7 สภาพการแข่งขัน
การศึกษาความเป็ นไปได้ของธุ รกิ จห้องเช่ า จําเป็ นที่จะต้องทราบสถานการณ์ การแข่งขันของ
ตลาด เพื่อพิจารณาถึงความรุ นแรงในการแข่งขันของธุ รกิจดังกล่าว รวมทั้งปั จจัยที่มีผลต่อการดําเนิ นธุ รกิ จ
ห้องเช่า ทั้งนี้จะใช้เครื่ องมือ Five Forces Model เข้ามาช่วยในการววิเคราะห์ ซึ่งประกอบไปด้วย
3.7.1 การเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่ (Entry of New Entrants)
การลงทุนในธุ รกิจห้องเช่าจะมีความยากพอสมควรในด้านข้อจํากัดในการลงทุนสิ นทรัพย์ถาวร
ที่ตอ้ งใช้เงินทุนค่อนข้างสู ง (ทั้งในส่ วนของตัวอาคารและส่ วนของที่ดินสําหรับปลูกสร้างห้องเช่า)
3.7.2 แรงผลักดันจากคู่แข่งที่มีในอุตสาหกรร (Rivalry Among Competing Firms)
บ้านไมตรี มีคู่แข่งบริ เวณโดยรอบประมาณ 6 แห่ ง ซึ่ งถือว่ายังมีจาํ นวนไม่มากนัก อีกทั้งยังเป็ น
ธุ รกิจห้องเช่าขนาดเล็กถึงกลางที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน
3.7.3 อํานาจต่อรองของผูจ้ ดั หา (Bargaining Power of Supplier)
เนื่ องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยงั คงเติบโตต่อเนื่ องทําให้ปริ มาณงานก่อสร้างมีจาํ นวนมาก รวมถึง
ผูร้ ับเหมาที่ไว้ใจได้มีจาํ นวนไม่มาก ทําให้ผรู ้ ับเหมาก่อสร้างมีอาํ นาจการต่อรองสู ง
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3.7.4 อํานาจการต่อรองของกลุ่มผูซ้ ้ื อหรื อลูกค้า (Bargaining Power of Buyers)
จํา นวนห้องเช่ า มี ป ริ ม าณจํา กัดและที่ ต้ งั ของห้องเช่ าใกล้กบั แหล่ งธุ รกิ จ สถานศึ ก ษา ขนส่ ง
มวลชนที่ ส ะดวก ผูเ้ ช่ า สามารถประหยัดเวลาและค่ า เดิ นทาง ทํา ให้ผูเ้ ช่ า ยินดี ที่ จะจ่ า ยตามที่ ผูใ้ ห้เช่ า ได้
กําหนดค่าเช่า จะเห็นว่าอํานาจต่อรองของผูเ้ ช่าอยูใ่ นระดับค่อนข้างตํ่า
3.7.5 แรงผลักดันซึ่ งเกิดจากสิ นค้าอื่น ๆ ซึ่งสามารถใช้ทดแทนได้ (Substitute Products)
การเลือกพักอาศัยขึ้นอยูก่ บั ผูเ้ ช่าระดับต่าง ๆ ดังนั้นสิ นค้าทดแทนจึงไม่เป็ นอุปสรรค
3.8 คู่แข่งขัน
คู่แข่งสําคัญของบ้านไมตรี คือ ห้องเช่าขนาดเล็กที่ต้ งั อยูใ่ กล้บริ เวณใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ยงั มี
คู่แข่งประเภทอื่น เช่น บ้านเดี่ยวที่เปิ ดให้เช่า ตึกแถวที่แบ่งห้องให้เช่า หรื อคอนโดมิเนียมที่ให้บริ การห้องพัก
เช่าแบบรายเดือน ซึ่ งถือเป็ นคู่แข่งทางอ้อมที่จะส่ งผละกระทบต่อธุ รกิจบ้านไมตรี
3.9 การวิเคราะห์ปัจจัยของธุ รกิจ
SWOT Analysis เป็ นเครื่ องมื อ ที่ ช่ ว ยให้ เ จ้ า ของธุ ร กิ จ ทราบถึ ง จุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ นจาก
สภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรค์จากสภาพแวดล้อมภายนอก ที่สงผลต่อการดําเนินธุ รกิจ อีกทั้งยัง
นํามาใช้กาํ หนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุ รกิจ
จุดแข็งของธุรกิจ (Strength)
- ใช้ที่ดินและเงินทุนของครอบครั
- ห้อ งเช่ า ให้ส วยงามน่ า อยู่ ปลอดภัย และมี สิ่ ง อํา นวยความ
สะดวกที่จาํ เป็ น
- การบริ การที่เป็ นมิตรและเอาใจใส่ผเู ้ ช่า
โอกาสของธุรกิจ (Opportunity)
- ภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
- การลงทุนของภาครัฐในการสร้างสถานีรถไฟฟ้า
- แรงงานต้องการโยกย้ายเข้ามาทํางานในแหล่งหรื อพื้นที่ที่มี
ความเจริ ญทางเศรษฐกิจเป็ นสําคัญ
- ร้อยละ 9 ของผูบ้ ริ โภคต่อสภาพตลาดอสังหาริ มทรัพย์ ยังเช่า
อาศัยในบ้าน-ห้องเช่า อยูห่ รื อกําลังมองหาอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการเช่าอยู่

จุดอ่ อนของธุรกิจ (Weakness)
- เป็ นห้องเช่าใหม่ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั ในระยะแรก

อุปสรรคของธุรกิจ (Threat)
- นโยบายภาครัฐสนับสนุนซื้อบ้านเป็ นของตนเอง
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ทําให้ผเู ้ ป็ นเจ้าของ
สิ นทรัพย์นาํ มาปล่อยเช่าเพื่อหารายได้ส่งผลต่อคู่แข่งทางอ้อม
- ภาครัฐออกกฏหมายเพื่อคุม้ ครองผูเ้ ช่าที่อยูอ่ าศัยมากขึ้น
- ภาวะค่ า แรงและวัส ดุ ก่ อ สร้ า งที่ ป รั บ ตัว เพิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลต่ อ
ต้นทุนในการก่อสร้าง
- การจัดหาผูร้ ับเหมาที่ มีความสามารถและมีความรับผิดชอบ
ต่องาน
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4. แผนการบริหารจัดการ
4.1 ข้อมูลธุ รกิจ
ชื่อธุ รกิจ
: บ้านไมตรี
สถานที่ต้ งั
: 100/9 ซอยนนทบุรี 21 ถนนนนทบุรี 1 แยก 2 หมู่ 2 ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี
ผูถ้ ือครอง
: นายนิธิรัตน์ เล้ารัตนอารี ย ์ ผูถ้ ือครอง 100%
เจ้ าของธุรกิจ
นิธิรัตน์ เล้ารัตนอารี ย ์

พนักงานดูแลความเรียบร้ อย
มัณฑนา อินทรวิรัตน์

4.2 วิสัยทัศน์
มุ่งสู่ การเป็ นผูน้ าํ ห้องเช่าที่น่าอยู่ ปลอดภัย และเป็ นมิตร ในราคาที่เหมาะสม ย่านถนนนนทบุรี 1
4.3 พันธกิจ
- สร้างความน่าอยูใ่ ห้ผเู ้ ช่าด้วยการบํารุ งรักษาตัวอาคารห้องเช่าให้มีความสะอาด เรี ยบร้อย และมีความใหม่
อยูเ่ สมอ
- สร้างความมัน่ ใจให้ผเู ้ ช่าด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิ ทธิภาพ
- สร้างความจงรักภักดีแก่ผเู ้ ช่าด้วยการบริ การที่เป็ นมิตร
4.4 เป้ าหมายทางธุ รกิจ
ระยะสั้น (ปี แรก) :
ทําให้บา้ นไมตรี เป็ นที่รู้จกั ของกลุ่มเป้ าหมาย
มีผเู ้ ช่าอาศัยเต็มจํานวน 15 ห้อง ภายใน 3 เดือน
ระยะกลาง (3 ปี ) :
มีผเู ้ ช่าอาศัยเต็มจํานวน 15 ห้อง
สร้างรายได้อื่นจากผูเ้ ช่าอย่างสมํ่าเสมอ
ระยะยาว (5 ปี ขึ้นไป) :
คืนทุนในระยะเวลา 10 ปี
สร้างผลกําไรจากห้องเช่าอย่างสมํ่าเสมอ
4.5 ปั จจัยแห่งความสําเร็ จ
- มีแหล่งเงินทุนของตนเอง
- บริ เวณห้องเช่ามีความสวยงาม ร่ มรื่ น น่าอยูอ่ าศัย
- ปรับปรุ งอาคารให้มีความใหม่อยูเ่ สมอ
- มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีสาํ หรับผูเ้ ช่าพัก
- มีอธั ยาศัยดี ยิม้ แย้มแจ่มใสในการให้บริ การกับผูเ้ ช่า
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5. แผนการตลาด
5.1 การกําหนดลูกค้าเป้ าหมาย
5.1.1 การแบ่งส่ วนตลาด Market Segmentation
บ้านเช่าไมตรี มีการแบ่งส่ วนตลาดโดยใช้เกณฑ์ทางด้านประชากรศาสตร์ (อายุ, รายได้) และด้าน
จิตวิทยา (บุคลิกลักษณะส่ วนบุคคล)
5.1.2 การกําหนดเป้ าหมาย Target Marketing
จากการแบ่งส่ วนตลาดโดยใช้เกณฑ์ในข้างต้น ได้กาํ หนดกลุ่มผูเ้ ช่าเป้ าหมายของบ้านไมตรี คือ
กลุ่มคนอายุ 25 ปี ขึ้นไป ที่มีรายได้อย่างน้อย 12,000 บาทต่อเดือน ไม่มีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการมัว่ สุ ม
5.1.3 การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ Positioning

5.2 กลยุทธ์ทางการตลาด
5.2.1 กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
บ้า นไมตรี ต้อ งการจะนํา เสนอห้ อ งเช่ า ที่ แ ตกต่ า งจากคู่ แ ข่ ง บริ เ วณโดยรอบ โดยการสร้ า ง
บรรยากาศของบ้านเช่ าที่ให้ความรู ้ สึกร่ มรื่ นน่ าอยู่ และสร้ างความมัน่ ใจให้แก่ ผูเ้ ช่ าด้วยระบบรักษาความ
ปลอดภัยจากกล้องวงจรปิ ดและคียก์ าร์ ด สิ่ งเหล่านี้ จะทําให้บา้ นไมตรี แตกต่างจากคู่แข่ง อีกทั้งยังแสดงให้
เห็นถึงภาพลักษณ์ของบ้านไมตรี ซ่ ึ งจะสร้ างความพึงพอใจแก่ ผูเ้ ช่ า อันจะนําไปสู่ ความภักดี ต่อบ้านไมตรี
นอกจากนี้บา้ นไมตรี ยงั เล็งเห็นถึงความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตของผูเ้ ช่าจึงนําสิ่ งอํานวยความสะดวก
ไม่ ว่า จะเป็ นเครื่ องซักผ้า อัตโนมัติแบบหยอดเหรี ยญ ตู ้ก ดนํ้า หยอดเหรี ยญ และตู ้เติ ม เงิ นโทรศัพท์แบบ
ออนไลน์มาติดตั้งเพื่อบริ การแก่ผเู ้ ช่า
5.2.2 กลยุทธ์ดา้ นราคา
เนื่ องจากบ้านไมตรี เป็ นห้องเช่ า รายใหม่ยงั ไม่เป็ นที่ รู้จกั ดังนั้นต้องใช้กลยุทธ์ การตั้ง ราคาที่
สามารถสร้ างคุ ณค่าที่เด่นชัด เพื่อให้ผูเ้ ช่ าเกิ ดการรับรู ้ ว่าบ้านไมตรี เป็ นห้องเช่ าที่มีคุณค่า ด้วยการนําเสนอ
ห้องเช่าที่มีคุณภาพในระดับสู ง ทั้งในเรื่ องความสวยงามน่าอยู่ ความปลอดภัย รวมถึงการบริ การที่เป็ นมิตร
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่า และตั้งราคาในระดับกลางใกล้เคียงกับห้องเช่ารายอื่นที่
ตั้งอยูบ่ ริ เวณรอบบ้านไมตรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและเพื่อดึงดูดผูเ้ ช่าให้เกิดความสนใจได้โดยง่าย
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5.2.3 กลยุทธ์ดา้ นช่องทางจัดจําหน่าย
บ้านไมตรี เป็ นธุ รกิ จให้บริ การห้องเช่ ารายเดื อน ดังนั้นด้วยลักษณะของสิ นค้าและบริ การ บ้าน
ไมตรี จึงเลื อกช่ องทางการจําหน่ ายทางตรง เพื่อให้ผูเ้ ช่ าได้รับข้อมู ลที่ ถูกต้อง และที่ สําคัญคื อผูเ้ ช่ าจะได้
สัมผัสห้องเช่าด้วยตนเอง นํามาซึ่ งการรับรู ้ และช่วยให้กระบวนการตัดสิ นใจง่ายและเร็ วขึ้น
5.2.4 กลยุทธ์ดา้ นส่ งเสริ มการตลาด
เนื่ องจากบ้านไมตรี เป็ นห้องเช่ารายใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในธุ รกิจห้องเช่า ดังนั้นในช่วงแรกของการ
ดําเนิ นธุ รกิจ จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะสร้างการรับรู ้ตราสิ นค้าให้เป็ นที่รู้จกั ในกลุ่มผูเ้ ช่าเป้ าหมาย และให้ผเู ้ ช่ า
รับรู ้ถึงภาพลักษณ์ คุณค่าที่จะได้รับ และมัน่ ใจได้ในความปลอดภัยจากบ้านไมตรี โดยมีกิจกรรมการบอกต่อ
(Word of Mouth) และการแจกแผ่นพับ (Leaflet) เพื่อบอกรายละเอียดเกี่ยวกับห้องเช่าและช่องทางการติดต่อ
บ้านไมตรี ซึ่งข้อมูลเหล่านี้คือสิ่ งที่บา้ นไมตรี ตอ้ งการให้กระจายออกไปให้ได้มากเท่าที่จะทําได้
5.3 กิจกรรมหรื อการดําเนินการทางการตลาด
ตรายีห่ อ้ (Brand Name)
“บ้า นไมตรี ” มี ค วามหมายรวมว่า ที่ อยู่อาศัย ที่ แสดงถึ ง ความหวัง ดี ต่อกัน อันสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ที่ธุรกิจได้กาํ หนดไว้
ตรา (Logo)

สโลแกน (Slogan) “ น่าอยู่ ปลอดภัย และเป็ นมิตร ในราคาที่เหมาะสม ”

6. แผนการผลิตและการดาเนินงาน
6.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ลําดับ
1.

รายการดําเนินงาน
ศึกษาหาข้อมูลตลาดและความเป็ นไปได้ของ
ธุรกิจ
2. ศึกษาหาข้อมูลการก่อสร้าง และเลือก
ผูร้ ับเหมา
3. ดําเนินการสร้าง
4. ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้ าหมายรับรู ้
5. พร้อมเข้าพัก
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น

ระยะเวลาดําเนินการ
4 เดือน

เวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
มกราคม-เมษายน 2562

3 เดือน

พฤษภาคม-กรกฎาคม 2562

6 เดือน
3 เดือน
14 เดือน

สิ งหาคม 2562-มกราคม 2563
ธันวาคม 2562-กุมภาพันธ์ 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มกราคม 2562-กุมภาพันธ์ 2563
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7. แผนการเงิน
การวางแผนการเงินจะช่ วยให้บา้ นไมตรี รู้ถึงความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จํากัดให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับแผนงานที่ธุรกิ จได้กาํ หนดไว้ และยังเป็ นเครื่ องมื อใน
การตรวจสอบรายได้ รายจ่าย และแหล่งเงินทุนอีกด้วย
7.1 เป้าหมายทางการเงิน
1. มีระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period) ของโครงการไม่เกิน 10 ปี
2. มีระดับเงินสดขั้นตํ่า 20,000 บาท เพื่อรักษาสภาพคล่องของธุ รกิจ
7.2 โครงสร้างเงินทุน
สําหรับเงินทุนของกิจการนั้นจะใช้เงินทุนจากเจ้าของ โดยจะใช้เงินลงทุนที่ 2 ล้านบาท
งบกําไรขาดทุน
รายการ
รายได้จากค่าเช่า
ค่าเสื่ อมราคาอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงาน(EBIT)
ดอกเบี้ยจ่าย
กําไร(ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีโรงเรื อน
หัก ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 20%
ภาษีป้าย
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ

ปี ที่ 1
630,000
108,200
8,200
513,600
513,600
78,750
102,720
500
331,630

ปี ที่ 2
630,000
108,200
8,200
513,600
513,600
78,750
102,720
500
331,630

ปี ที่ 3
630,000
108,200
8,200
513,600
513,600
78,750
102,720
500
331,630

ปี ที่ 4
630,000
108,200
8,200
513,600
513,600
78,750
102,720
500
331,630

ปี ที่ 5
630,000
108,200
8,200
513,600
513,600
78,750
102,720
500
331,630

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
จากการพิจารณากําไรที่ได้จากการลงทุน พบว่ากิจการสามารถใช้เวลาคืนทุนได้ 6 ปี ซึ่งจากที่
กิจการตั้งเป้ าหมายว่าต้องการคืนทุนภายในระยะเวลา 10 ปี ก็สรุ ปได้วา่ ระยะเวลาในการคืนทุนของกิจการนี้
อยูใ่ นเกณฑ์ที่รับได้

8. แผนฉุกเฉิน
สําหรับแผนธุ รกิ จห้องเช่ าของบ้านไมตรี มีการวางแผนควบคุมเพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า คู่คา้ ดังนี้
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วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างมีการปรับราคาสู งขึ้น
ผลกระทบ
: ต้นทุนในการดําเนินงานสู งขึ้น
แนวทางแก้ไข
: เ ลื อ ก รู ป แ บ บ ก า ร จ้ า ง แ บ บ เ ห ม า จ่ า ย แ ล ะ จั ด ทํ า สั ญ ญ า ร่ ว ม กั บ
ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง ศึกษาข้อมูลวัสดุที่ตอ้ งใช้ในการสร้างห้องเช่าและแนวโน้มของราคา หลังจาก
นั้นทําการประเมินจํานวนของวัสดุที่ตอ้ งใช้ และทําการจัดซื้ อล่วงหน้า
ห้องเช่าไม่ตรงตามความต้องการของผูเ้ ช่า
ผลกระทบ
: ทําให้รายได้ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
แนวทางแก้ไข
: สํารวจความต้องการของผูเ้ ช่าเพื่อนํามาปรับปรุ งและพัฒนาห้องเช่า
การรับรู ้หอ้ งเช่าของกลุ่มเป้ าหมายไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
ผลกระทบ
: ผูเ้ ช่าไม่เต็มจํานวนห้องเช่าที่ให้บริ การ
แนวทางแก้ไข
: เก็บข้อมูลพฤติกรรมกลุ่มเป้ าหมายเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ปัญหาด้วย
การปรับปรุ งกลยุทธให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายดังกล่าว
จํานวนคู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้น
ผลกระทบ
: ผูเ้ ช่าไม่เต็มจํานวนห้องเช่าที่ให้บริ การ
แนวทางแก้ไข
: ดู แลห้องเช่ า ให้อยู่ในสภาพที่ ดีอยู่เสมอ และศึ ก ษาข้อมู ล คู่แข่ งเพื่อนํามา
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อดึงลูกค้า
ผูเ้ ช่าค้างค่าเช่า
ผลกระทบ
: ทําให้รายได้ไม่เป็ นไปตามที่วา่ งแผนไว้
แนวทางแก้ไข
: คัดกรองผูเ้ ช่าที่มีความสามารถในการชําระเงิน ชี้ แจงให้ผเู ้ ช่าเข้าใจอย่างระ
เอียดถูกต้อง และจัดทําสัญญาการจ่ายค่าบริ การให้ครอบคลุม
บรรณานุกรม
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดนนทบุรี สํานักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ฉบับที่ 12/2561.//สื บค้นเมื่อ 23
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