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1.บทคดัย่อ 

กำรจัดท ำแผนธุรกจิฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำระบบกำรบริกำรทำงด้ำนกำรบ ำรุงรักษำ 

รถยนต์ให้มีประสทิธภิำพมำกย่ิงขึ้น ด้วยกำรน ำเทคโนโลยีระบบกำรสื่อสำรมำประยุคใช้กบักำรให้บริกำร 

เทคนิคและวิธีกำรในกำรจัดท ำแผน คือ กำรวิเครำะห์ปัจจัย แวดล้อมทำงธุรกิจ กำรวิเครำะห์ถึงระบบ

กำรแข่งขัน และกำรส ำรวจที่เป็นกำรใช้เคร่ืองมือ แบบสอบถำมในกำรเกบ็ข้อมูลตัวอย่ำง จ ำนวน 400 

คน โดยใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบสะดวก และท ำกำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อมทำงธุรกิจ โดยภำพรวม 

ด้วยเคร่ืองมือ SWOT , BCG MATRIX และ 5 Force Model โดยสภำพกำรตลำดในอนำคต รถยนต์ยัง

มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึน และขยำยไปถึงระบบกำรแข่งขันของธุรกิจที่มำกย่ิงข้ึน กำรสร้ำงกลยุทธ์และ

รูปแบบธุรกิจที่แตกต่ำงจึงเป็นสิ่งส ำคัญ โดยปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยแวดล้อมภำยนอกน้ันในหัวข้อ

หลักคือ ข้อจ ำกดัของสถำนที่ในกำรให้บริกำรและกฎหมำย เกี่ยวกบักำรปรับแต่งยำนพำหนะ ส่วนปัจจัย

เสี่ยงในสภำพแวดล้อมภำยในคือ กำรควบคุมคุณภำพกำรให้บริกำรและกำรพัฒนำระบบ Application 

ให้มีคุณภำพ เพ่ือให้เกิดกำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพไปจนถึงกำรจัดสรรควำมเหมำะสมในกำรใช้

งบประมำณ กำรพัฒนำเทคโนโลยี ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะต้องขับเคล่ือนไปพร้อมๆกัน ในกำรวิเครำะห์ผลกำร

ลงทุน น้ันถือว่ำเป็นธุรกิจที่เหมำะสมแก่กำร ลงทุน ซ่ึงจำกกำรค ำนวณ ระยะเวลำในกำรคืนทุนของธุรกจิ

จะมีระยะเวลำ 3 ปี และยังมีกำรวำงแผน พัฒนำธุรกิจในอนำคตเพ่ือต่อสู้กับคู่แข่งที่เกิดข้ึนใหม่อย่ำง

ต่อเน่ือง โดยกำรขยำยพ้ืนที่ในกำรให้บริกำร,ขยำย partner ทำงกำรค้ำ และ พัฒนำระบบ Application 

อย่ำงต่อเน่ือง และท ำกำรตลำดผ่ำนเคร่ืองมือกำรสื่อสำรทำง ออนไลน์ และ ออฟไลน์ อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือ

สร้ำงกำรรับรู้และทดลองใช้สนิค้ำจนกลำยเป็น ลูกค้ำที่จงรักภักดีต่อแบรนด์ในอนำคต 

 

2.ความเป็นมาของธุรกิจ  

 เน่ืองจำกจ ำนวนรถยนต์ในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ในปัจจุบันที่เพ่ิมมำกข้ึนอย่ำง

ต่อเน่ือง โดยเหน็ได้จำกปัญหำกำรจรำจรที่หนำแน่นในเขต กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ซ่ึงมีปัจจัย

สนับสนุนจำกระบบขนส่งสำธำรณะ ยังไม่ครอบคลุม ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรกำรใช้งำนของคน  ท ำ

ให้กำรด ำรงชีวิตในสงัคมเมืองมีควำมจ ำเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ประกอบกบั อิทธิพลของ Internet 

                                                           
1
 นักศึกษำหลักสตูรบริหำรธรุกจิมหำบณัฑติ มหำวิทยำลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษำสำรนิพนธห์ลัก 
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และ Social Media ที่ท  ำให้กำรค้ำขำยน้ันง่ำยขึ้น จึงท ำให้เกิดโมเดลธุรกิจน้ีขึ้น เพ่ือตอบสนอง รูปแบบ

กำรด ำรงชีวิตในปัจจุบัน และ กำรจัดท ำแผนธุรกิจฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำระบบกำรบริกำร

ทำงด้ำนกำรบ ำรุงรักษำ รถยนต์ให้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้ น ด้วยกำรน ำเทคโนโลยีระบบกำรสื่อสำรมำ

ประยุคใช้กบักำรให้บริกำร 

 

3.รายละเอียดสินคา้และบริการ 

สินค้ำเป็น Application ส ำหรับเรียกบริกำร ล้ำงรถและดูแลรักษำรถยนต์ ช่ือว่ำ Easy Cars 

Wash โดยผู้ให้บริกำรล้ำงรถ เป็นบุคคลทั่วไปที่ต้องกำรหำรำยได้พิเศษ โดยต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมจำก

บริษัทก่อน มีกำรท ำงำนโดย เมื่อมีผู้เรียกใช้บริกำร ระบบจะแจ้งเตือนไปยังหน้ำแจ้งเตือนไป ในหน้ำของ

เจ้ำหน้ำที่ จำกน้ัน เจ้ำหน้ำที่ ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง จะต้องตอบรับและให้บริกำรและ กำรช ำระเงิน

จะต้องท ำผ่ำน App เท่ำน้ัน ผู้ที่สนใจจะใช้บริกำร สำมำรถ Download App ฟรีได้จำก App Store และ 

Play Store  

 

4.วิสยัทศั  

กำรให้บริกำร Car Detailing แบบ Delivery ผ่ำน Application ที่สะดวกสบำย มีระดับกำร

บริกำรที่ได้มำตรฐำน และผสมผสำนเทคโนโลยีในยุค ดิจิตัล เพ่ือส่งมอบ สินค้ำและบริกำรที่มี

คุณภำพสงูสดุให้แก่ลูกค้ำ และ สร้ำงอำชีพเพ่ือควำมเป็นอยู่ที่ดีให้แก่สงัคม  

 

5.พนัธกิจ 

 5.1 มุ่งพัฒนำ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม เพ่ือน ำมำประยุคใช้ให้แก่สนิค้ำและบริกำร 

 5.2 มุ่งพัฒนำสนิค้ำและบริกำรให้มีประสทิธภิำพสูงสดุ เพ่ือส่งมอบให้แก่ลูกค้ำไม่มี วันหยุด 

 5.3 มุ่งสร้ำงแบรนด์ เพ่ือครอบครองใจผู้บริโภคตลอดไป 

 5.4 ปฏบัิติกบัพนักงำนและผู้ร่วมงำนอย่ำงสจุริตยุติธรรมเสมือนบุคคลในครอบครัว 

 5.5 สร้ำงระบบควบคุมคุณภำพสนิค้ำและบริกำรให้มีประสทิธภิำพอยู่เสมอ 

 5.6 มุ่งพัฒนำทกัษะและควำมสำมำรถให้แก่บุคคลำกรอยู่เสมอ 

 

6.เป้าหมายการเติบโต ของธุรกิจ 

 6.1 ระยะสั้น (ปีที1่) 

 6.1.1 สร้ำงกำรรับรู้ในแบรนด์ 

 6.1.2 จัดกำร กระบวนกำรท ำงำนขององค์กรในแผนกต่ำงๆให้ลงตัว  

 6.1.3 สร้ำงส่วนแบ่งกำรตลำดเป็น 5% ของมูลค่ำรวมของตลำดคำร์แคร์ 

 6.1.4 สร้ำงกำรทดลองใช้แก่ผู้บริโภค 
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 6.2 ระยะกลาง (ปีที ่2-4) 

 6.2.1 สร้ำงส่วนแบ่งกำรตลำดเพ่ิมเป็น 20% จำกมูลค่ำรวมของตลำดคำแค  

 6.2.2 สร้ำงแบรน ROYALTY ในสนิค้ำและบริกำร 

 6.3 ระยะยาว (ปีที ่5 เป็นตน้ไป) 

 6.3.1 ขยำยเครือข่ำยกำรให้บริกำรให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  

 6.3.2 ขำยลิขสทิธก์ำรให้บริกำรไปต่ำงประเทศ 

 6.3.3 ร่วมถือหุ้นกบับริษัทผู้ผลิตสนิค้ำและสร้ำงสนิค้ำแบรนด์ของตนเอง 

 6.3.4 สร้ำงส่วนแบ่งกำรตลำดเป็น 50% ของมูลค่ำตลำดรวมในประเทศ 

 

7.การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 

7.1 การวิเคราะห ์SWOT ANALYSIS 

7.1.1 จุดแขง็ (Strengths) 

1). กำรใช้ Application รวมกบั กำรให้บริกำรจำกผู้ร่วมงำน หลำกหลำยพ้ืนที่

เป็น Model ธุรกจิรูปแบบใหม่ที่ตลำดยังไม่มี 

2). กำรให้บริกำรจำกหลำกหลำยพ้ืนที่ ท ำให้กำรบริกำรไปถึงได้ไว และต้นทุนใน

กำรเดินทำงต ่ำกว่ำท ำให้สำมำรถก ำหนดรำคำได้ต ่ำกว่ำคู่แข่ง 

3). กำรสร้ำง Partner กบัผู้จัดจ ำหน่ำยสนิค้ำบ ำรุงรักษำรถยนต์ ที่ได้มำตรฐำน 

เป็นแบรนที่ได้รับกำรยอมรับในตลำดระดับ Medium – High 

4). กำรเรียกใช้บริกำรผ่ำน Application สะดวกสบำยและตอบโจทกบัพฤติกรรม

ผู้บริโภคใน ยุคปัจจุบัน 

5). มีกำรก ำหนดมำตรฐำน กำรฝึกอบรม ของเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร ท ำให้แบรน

น่ำเช่ือถือ 

6). มีระบบกำรจ่ำยเงินอตัโนมัติผ่ำนแอพพลิเคช่ันท ำให้สะดวกต่อผู้จ่ำยและง่ำย

ต่อผู้รับ 

7). มีกำรรับผิดชอบหำกเกดิกำรเสยีหำยในขณะใช้บริกำรท ำให้ลูกค้ำมั่นใจต่อ

กำรเรียกใช้บริกำร 

8). มีบริกำรแนะน ำกำรปรับแต่งสภำพรถและบริกำรกำรติดตั้งฟรี 

7.1.2 จุดอ่อน (Weakness) 

1). กำรมีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร ที่เป็นอสิระ หลำกหลำยพ้ืนที่ ท ำให้ยำกต่อกำร

ควบคุมคุณภำพกำรให้บริกำร 

2). กำรควบคุม และป้องกนัเจ้ำหน้ำที่ใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีประสทิธภิำพในกำร จะ

ตรวจสอบยำก  

7.1.3 โอกำส (Opportunity) 

1). จ ำนวนรถยนต์ที่เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเน่ืองในประเทศไทย 

2). เทคโนโลยีทำงกำรสื่อสำร ในยุคปัจจุบัน ที่เอื้ออ ำนวยต่อกำรท ำระบบ 

4545



 

 

3). พฤติกรรมในชีวิตประจ ำวันของสังคมในปัจจุบันที่เร่งรีบมีเวลำน้อย 

4). พฤติกรรมควำมนิยมในกำรใช้ Application และ Social network เพ่ือ

ตอบสนองควำมสะดวกสบำยในปัจจุบัน 

7.1.4 อุปสรรค (Threats) 

1). ควำมไม่เสถียรทำงระบบ สญัญำณ Internet ที่จะส่งผลต่อกำรใช้งำนระบบ 

Application, Line, face book 

2). กฎหมำยทำงกำรจรำจร ที่จะเรียกตรวจมอเตอร์ไซและรถยนต์ที่ดัดแปลง

สภำพ ท ำให้เกดิควำมล่ำช้ำในกำรให้บริกำร 

 

8.การวิเคราะหอุ์ตสาหกรรมและตลาด 

8.1 วิเคราะหแ์นวโนม้ตลาด 

ในปี 2561 ธุรกจิบริกำรและผลิตภัณฑดู์แลรักษำรถยนต์ เติบโตอยู่ที่ 30% หรือมีมูลค่ำอยู่ที่ 

1 หม่ืนล้ำนบำท แบ่งเป็น คำแค 8,000 ล้ำนบำท และผลิตภัณฑแ์ละบริกำร 2000 ล้ำนบำท และคำดว่ำ

ปี 2562 จะขยำยตัวอย่ำงต่อเน่ืองแม้ว่ำภำพรวมยอดขำยรถยนต์จะไม่คึกคัก แต่มีปัจจัยสนับสนุน จำก

พฤติกรรมผู้ใช้รถยนต์ ระดับกลำง ข้ึนไปที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลรักษำรถยนต์มำกขึ้นข้อมูลอ้ำงอิง

จำกhttps://www.posttoday.com/market/news/339253 และในปัจจุบันที่เป็นยุค ดิจิตัล ก็ได้เกิด

ธุรกิจคำแครูปแบบใหม่เกิดขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี มำใช้เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคสังคมในเมือง

ในยุค ดิจิตัล โดยกำรเรียกบริกำร delivery ผ่ำน Application ซ่ึงได้รับกำรตอบรับจำกผู้บริโภคดีเป็น

อย่ำงมำก แต่เป็นกำรท ำงำนโดยพนักงำนคำแคที่ น้ันๆ ยังไม่มีกำรเปิดให้บุคคลทั่วไปมำท ำแบบ 

Freelance เหมือนโมเดลธุรกจิน้ี 

8.2 การวิเคราะหส์ถานภาพทางการตลาดของธุรกิจ ดว้ยเครือ่งมือ BCG MATRIG 

ต ำแหน่งทำงกำรตลำดในโมเดล BCG Matrix โดยธุรกิจสำมำรถจัดอยู่ในกลุ่มของช่อง 

Question Marks เน่ืองจำกเป็นธุรกิจที่ถือว่ำเป็น Model ธุรกิจที่ยังไม่มีใครเคยท ำมำก่อน จึงถือเป็น

นวัตกรรมใหม่ที่ยังมีคู่แข่งน้อย และสำมำรถเข้ำไปสร้ำงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดจนกลำยเป็นผู้น ำตลำดได้ 

โดยต้องอำศัยกำรโปรโมทและจัดท ำ Promotion ผ่ำนกำรสื่อสำรทำงกำรตลำด ผ่ำนสื่อทั้ง ออนไลน์ และ 

ออฟไลน์ เพ่ือท ำให้เกิด กำรทดลองใช้ และกลำยเป็นผู้จงรักภักดีต่อแบรน เพ่ือก้ำวเข้ำสู่ขั้น Star ต่อไป

ในอนำคต 

8.3 การวิเคราะหส์ภาพการแข่งขนัทางธุรกิจดว้ยเครือ่งมือ 5 FORCH MODEL  

1). กำรเข้ำมำของคู่แข่งรำยใหม่ในตัว Application ส ำหรับรถยนต์น้ันมี Apps ใหม่ๆ

เกดิขึ้นมำอยู่เสมอ เช่น App ส ำหรับน ำทำง ,แจ้งเตือนกำรดูแลสภำพรถ หรือ ช่วยเหลือ 

ในกำรขับข่ี ดังน้ันผู้ที่ได้เข้ำไปในตลำดก่อนต้องสร้ำงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดให้ได้มำก

ที่สดุ ก่อนคู่แข่งจะออกตำมมำ 

2). กำรต่อรองของลูกค้ำ ลูกค้ำจะมีอ ำนำจในกำรเปรียบเทยีบต ่ำเน่ืองจำกเป็น Model 

ธุรกจิแบบใหม่ จึงยังมีคู่แข่งน้อย 
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3). สินค้ำทดแทน มี Apps ตัวอื่นๆ ที่ให้บริกำรท ำควำมสะอำดรถยนต์ถึงที่พักอำศัย 

แต่รูปแบบกำรให้บริกำร จะไม่กระจำยหลำยพ้ืนที่ ท ำให้รำคำค่อนข้ำงสูงกว่ำ และ ร้ำนท ำควำมสะอำด

รถยนต์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

4). อ ำนำจกำรต่อรองของ Supplier ในส่วนคู่พันธมิตทำงกำรค้ำที่จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่

ได้ตกลงเปอร์เซน็ส่วนแบ่งยอดขำยแก่กนัน้ัน จะมีอ ำนำจกำรต่อรองที่ต ่ำกว่ำ เน่ืองจำกปัจจุบัน น ำ้ยำและ

อุปกรณ์ในกำรดูแลรักษำรถยนต์น้ันมีมำกมำยหลำยย่ีห้อ ท ำให้เรำสำมำรถเลือกได้หำกจ้ำวปัจจุบันตกลง

ผลประโยชน์ไม่ลงตัว 

5). ในปัจจุบันธุรกจิคำแคมีกำรแข่งขันสงูขึ้นกว่ำแต่ก่อนมำก และมีธุรกจิคำแครูปแบบ

ใหม่ๆออกมำเพ่ือตอบสนองผู้บริโภคมำกมำย เช่นกำรบริกำรรับส่ง รถยนต์ และ กำรให้บริกำรแบบ 

Delivery Service  

 

9.การด าเนนิการวิจยัตลาด 

เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณใช้วิธีสุ่มตัวอย่ำงแบบสะดวก และน ำผลมำแปรค่ำเป็น อัตรำส่วน   

ร้อยละ, ค่ำเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน โดยประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงที่ท  ำกำรส ำรวจคือผู้ที่อศัยใน

เขตงำมวงวำน จังหวัด นนทบุรี ใช้ตัวอย่ำงจ ำนวน 400 คน แบบสอบถำมในกำรวิจัยจะแบ่ง ออกเป็น 3 

ส่วนได้แก่ ส่วนที่1 เป็นค ำถำมทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถำม, ส่วนที่ 2 เป็นค ำถำม

เกี่ยวกับพฤติกรรมกำรใช้บริกำร, ส่วนที่3 เป็นค ำถำมควำมคิดเหน็เพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรติดตำมข้อมูล

ข่ำวสำร ว่ำผ่ำนทำงสื่อ social media ใดมำกที่สดุ 

9.1 สรุปผลการเก็บขอ้มูลในส่วนที ่1 

1). จ ำนวน เพศชำยจ ำนวน 248 คน และเพศหญิงจ ำนวน 152 คน  

2). อำยุในช่วง 18 – 23 ปี จ ำนวน 41 คน อำยุ 24-28 ปีจ ำนวน 236 คน อำยุ 29-

35 ปี จ ำนวน 106 คน และ อำยุ 35 ปีขึ้นไป จ ำนวน 17 คน  

3). มีอำชีพ พนักงำนบริษัท จ ำนวน 90 คน ข้ำรำชกำร 69 คน อำชีพอิสระ 97 คน 

ธุรกจิส่วนตัว 113 คน นักเรียนนักศึกษำ 28 คน และ อื่นๆ จ ำนวน 3 คน 

4). มีรำยได้ต ่ำกว่ำ 15,000 บำท จ ำนวน 6 คน 15,001–25,000 บำท จ ำนวน 261 

คน 25,001–35,000 บำท จ ำนวน 119 คน มำกกว่ำ 35,000 บำท จ ำนวน 14 คน 

5). เคยใช้บริกำร ล้ำงรถ แบบ Delivery จ ำนวน 32 คน ไม่เคน จ ำนวน 368 คน 

6). มีวิธีกำรดูแลรักษำรถยนต์โดยกำรเข้ำศูนย์บริกำรจ ำนวน 258 คน ดูแลด้วยตนเอง

จ ำนวน 85 คน ดูแลด้วยตนเองและเข้ำศูนย์บริกำรจ ำนวน 57 คน 

7). มีพฤติกรรมล้ำงรถที่บ้ำนจ ำนวน 20 คน ล้ำงรถที่ร้ำนล้ำงรถจ ำนวน 283 คน ล้ำง

รถที่บ้ำนและร้ำนล้ำงรถ จ ำนวน 97 คน 

8). มีควำมถี่ในกำรล้ำงรถต่อสปัดำห์ที่ 1 คร้ังต่อสปัดำห์จ ำนวน 82 คน จ ำนวน 2 คร้ัง

ต่อสปัดำห์จ ำนวน 229 คน 3 คร้ังต่อสปัดำห์ จ ำนวน 63 คน มำกกว่ำ 3 คร้ังต่อสปัดำห์ จ ำนวน 26คน 
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 9.2 สรุปผลการเก็บขอ้มูลใน ส่วนที ่2  

  จำกกำรส ำรวจแบบสอบถำมในส่วนที่ 2 น้ัน สำมำรถประเมินผลได้ว่ำผู้บริโภคน้ันจะ

ให้ระดับควำมส ำคัญอยู่ในระดับ ปำนกลำง มำก และ มำกที่สุด ในปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจใช้

บริกำร ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ด้ำนกำรส่งเริมกำรตลำด ด้ำน

พนักงำน และ ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร โดยจะมีค่ำเฉล่ียของระดับควำมส ำคัญในปัจจัยข้ำงต้น อยู่ใน

ระดับตั้งแต่ 4.05 ขึ้ นไปจนถึงระดับ 4.35 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำปัจจัยต่ำงๆข้ำงต้นมีควำมส ำคัญอยู่ใน

ระดับ สงู ต่อกำรตัดสนิใจของผู้บริโภค และมีค่ำ 

 ของส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนต้ังแต่ 0.51 – 0.89 ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่ำข้อมูลน้ันเกำะกลุ่ม

กนัในเกณฑท์ี่ใช้อ้ำงอิงได้ 

 9.3 สรุปผลการเก็บขอ้มูลใน ส่วนที ่3  

 จำกกำรส ำรวจข้อมูลของผู้บริโภคในด้ำนช่องทำงกำรติดตำมข่ำวสำรข้อมูลของสินค้ำ

และบริกำร ผ่ำนสื่อโซเชียลมีเดียช่องทำงใดมำกที่สุด โดยผลกำรส ำรวจพบกว่ำ ผู้บริโภคจะติดตำม

ข่ำวสำรผ่ำนสื่อ Facebook เป็นอันดับที่ 1 มีจ ำนวน 211 คน อันดับที่ 2 คือ ช่องทำง Line Adv มี

จ ำนวน 69 คน อนัดับที่ 3 คือ Youtube Chanel จ ำนวน 41 คน อนัดับที่ 4 คือ Google จ ำนวน 39 คน 

อนัดับที่ 5 คือ Instragram จ ำนวน 34 คน อนัดับที่ 6 คือ Twister จ ำนวน 6 คน 

 

10.การจดัท ากลยุทธแ์ละแผนปฏิบติัการ 

10.1 กลยุทธร์ะดบัองคก์ร 

1). กลยุทธก์ำรเจริญเติบโต (Growth Strategy) 

เป็นกลยุทธ์ที่จัดท ำข้ึนเพ่ือช่วยให้ยอดขำย ก ำไร และสินทรัพย์เพ่ิมขึ้ น โดยเฉ พำะ

อย่ำงย่ิง ในระหว่ำงที่ธุรกิจยู่ในข้ันที่ก  ำลังขยำยตัว วัตถุประสงค์เพ่ือกำรเจริญเติบโต เพ่ือควำมอยู่รอด

เป็นส ำคัญ กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง ทั้งในกลุ่มลูกค้ำผู้เรียกใช้บริกำร และ กำรสร้ำงให้

คนเข้ำมำร่วมงำนเป็นเจ้ำหน้ำที่กับเรำ อันจะน ำมำซ่ึงยอดขำยที่สูงข้ึน ต้นทุนต่อหน่วยลดลง โดยมีกำร

จัดท ำ Sale Promotion และ Advertising Promotion เช่นกำรออกงำนแสดงสนิค้ำ ,ใช้สื่อออนไลน์ในกำร

ประชำสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้ำหมำย และ ให้ส่วนลด แจก แถม พิเศษในช่วงแรกหลังกำรเปิดตัว 

Applicationเพ่ือดึงดูดกำรทดลองใช้ 

2). กลยุทธก์ำรร่วมเป็นพันธมิตรธุรกจิ 

ด ำเนินกำรหำพันธมิตรทำงธุรกจิโดยตกลงแบ่งเปอร์เซน็ผลตอบแทนจำกกำรขำย และ

ท ำกำรส่งเสริมกำรตลำดร่วมกัน ระหว่ำงผู้จัดจ ำหน่ำยในสินค้ำและอุปกรณ์ ที่เจ้ำหน้ำที่ต้องซ้ือใช้ในกำร

ให้บริกำรดูแลรักษำรถยนต์ เพ่ือลดต้นทุนเร่ืองกำรจ้ำงผลิตและสตอ๊คสนิค้ำ 

3). กลยุทธก์ำรพัฒนำตลำด 

ด ำเนินกำรขยำยเครือข่ำยกำรให้บริกำรไปนอกเขตกรุงเทพและปริมนทล จน

ครอบคลุมทั่วประเทศ  

4). กลยุทธก์ำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
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เน้นกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบ Application ให้ใช้งำนได้กับอุปกรณ์สื่อสำรทุก

รูปแบบ และ พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่เพ่ือสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือและท ำให้เกิดควำม

จดจ ำและภักดี ต่อแบรนด์ 

 10.2 กลยุทธร์ะดบัหนา้ที ่

 ในกำรวำงแผนกำรตลำดระดับหน้ำที่ จะเป็นกำรวำงกลยุทธ์ของส่วนผสมทำงกำรตลำด 

(Marketing Mix) หลังจำกที่ได้ท ำกำรแบ่งส่วนตลำด และเลือกตลำดเป้ำหมำยแล้ว ส่วนประสม

กำรตลำดเป็นเคร่ืองมือทำงกำรตลำดที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนทำงกลยุทธ์ตลำดเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ใน

ตลำดเป้ำหมำยอันประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 อย่ำงคือ ผลิตภัณฑ์ (Product) รำคำ (Price) กำรจัด

จ ำหน่ำย (Place) และกำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion)  

 

11.กลยุทธแ์ละนโยบายทางการเงิน 

11.1 วตัถุประสงคท์างการเงิน 

พิจำรณำถึงควำมคุ้มค่ำในกำรประกอบธุรกิจด้วยข้อมูลทำงกำรเงินต่ำงๆ เพ่ือให้ด ำเนิน

นโยบำยทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยให้สำมำรถดูแลและตรวจสอบ บัญชี รำยได้ 

รำยจ่ำย ตลอดจนดูเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือให้มีสภำพคล่องในหำรด ำเนินธุรกิจได้รองรับกำรเจริญเติบโต

ต่อไปในอนำคต 

11.2 เป้าหมายทางการเงิน 

1). มูลค่ำปัจจุบันสทุธ ิ(Net Present Value) ของโครงกำรเป็นบวก 

2). สำมำรถบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ 

3). สำมำรถเพ่ิมก ำไรให้ได้ทุกๆปี 

11.3 ขอ้สรุปทางการเงิน 

บริษัทมีนโยบำยในกำรจัดหำเงินทุนเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนจำกส่วนของเจ้ำของหรือ

ผู้บริหำร100% เป็นจ ำนวนเงิน 6,000,000 บำท ซ่ึงเป็นจ ำนวนเงินทุนที่คำดว่ำจะสำมำรถรองรับกับ

กำรลงทุนในสนิทรัพย์ถำวร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่คำดว่ำจะเกดิข้ึนในกำรเร่ิมด ำเนินกำร โดยคำดว่ำรำยรับ

และรำยจ่ำยในปีที่ 2 และปีที่ 3 จะเพ่ิมข้ึน เป็น 5% และ 10% ตำมล ำดับ และคำดว่ำผลประกอบกำรจะ

คืนทุนภำยในระยะเวลำ 3 ปี 

 

12.การควบคุมและประเมินผลการด าเนนิการ  

ในกำรเมินผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละปีจะมีหัวข้อหลักที่ใช้ในกำรประเมินเพ่ือแก้ไขและ

พัฒนำประสทิธภิำพและประสทิธผิลให้แก่ธุรกจิโดยแบ่งหัวข้อกำรประเมินดังน้ี 

12.1 กำรประเมินควำมส ำเรจ็ของแผนงำน 

12.2 กำรประเมินประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำน 

12.3 กำรประเมินผลด้ำนกำรเงิน 

12.4 กำรประเมินผลด้ำนกลยุทธ์ 
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