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บทคัดยอ

ความเปนมาและสถานะของกิจการในปจจุบัน
A-Space You Car กำเนิดจากแนวคิดที่วาพฤติกรรมของผูบริโภคมีการปรับเปลี่ยนรูป

แบบ วิถีการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะพฤติกรรมของกลุมบุคคลที่ทำการพักอาศัยอยูในเมืองหลวง ใน
ปจจุบันที่ตองมีความจำเปนปรับเปลี่ยนตัวเองใหเหมาะสมกับกิจวัตรประจำวันตาง ๆ ที่ตองรีบเรง
อยูตลอดเวลาบวกกับเวลาที่มีอยูนอยนิดซึ่งเปนขอจำกัดที่สำคัญในสังคมเมือง อีกทั้งรูปแบบใน
การพักอาศัยก็มีการเปลี่ยนแปลง คือจากที่ทำการพักอาศัยในรูปแบบที่เปนบานเดี่ยวแตเนื่องจาก
ขอจำกัดในพื้นที่เลยเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบการพักอาศัยในลักษณะที่เปนคอนโดมิเนี่ยมหรือ
ทาวโฮม ซึ่งมีขนาดของพื้นที่นอยไมมีพื้นที่เพียงพอในการทำความสะอาดรถยนตของตนเอง แตถึง
อยางไรก็ตามก็ยังคงมีความตองการที่จะดูแลรักษารถยนตที่ซื้อหามาจากน้ำพักน้ำแรงของตนเอง
ใหมีสภาพที่ด ี สวยใส เหมือนใหมและพรอมสำหรับการใชงานอยูตลอดเวลา ถึงแมวาจะมีธุรกิจ
คารแครเปดดำเนินการอยูอยางมากมาย ในปจจุบัน  ในบางสถานที่ บางถนน  อาจจะมีถึง 7-8 แหง  
แตก็ไมสามารถใหบริการไดทั่วถึง และดูแลควบคุมคุณภาพไดตามที่ผูบริโภคตองการไดมากนัก 

ดังนั้น  ผูจัดทำกลยุทธเรื่องนี้จึงเกิดเล็งเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้น  โดยไดทำการเขียนแผน   
กลยุทธทางการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจคารแครขึ้นมา ซึ่งไดทำการจัดตั้งแบรนดใหมขึ้นมา  ภายใตที่ชื่อ
วา  A-Space You Car เพื่อที่จะมาทำการตอบโจทยความตองการของผูบริโภคในรูปแบบที่มีความ
ทันสมัยในรูปแบบที่ไมเหมือนใคร แลวตองการความสะอาดเงางามของรถใหเปรียบเสมือนขับรถ
ใหมปายแดงทุกครั้งเมื่อทำการขับขี ่ซึ่งทาง A-Space You Car ไดมีพนักงานที่มีความรูและความ
ชำนาญ เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำความสะอาดรถยนตเปนอยางด ี และมีใจรักการใหบริการ 
สถานที่หรือโชวรูมของ A-Space You Car จะตั้งเปนธุรกิจใหบริการดูแลรักษารถยนตใหแกผู
บริโภคและกลุมลูกคาที่ทำการพักอาศัยอยูในรูปแบบคอนโดมีเนียม ทาวเฮาวส ทาวโฮมและบาน
เดี่ยวที่มีขนาดของพื้นที่จำกัด อีกทั้งรวมถึงอาคารสำนักงานและหางสรรพสินคาใกลเคียง และผู
ที่ทำการผานมาทำกิจธุระในบริเวณใกลเคียงที่ตองการความรวดเร็ว ควบคูกับคุณภาพ ความ
สะดวกในการใชบริการพรอมทั้งดื่มกาแฟและทำงานไปกับอินเตอรเน็ตความเร็วสูง และยัง
สามารถทำเปนสถานที่นัดพบนั่งคุยงานไดอีกดวยเพราะเราไดทำการตกแตงโชวรูมไวทำการลอง
รับลูกคาที่ตองการความแตกตางในการทำความสะอาดรถของคุณซึ่งจะไมทำใหคุณรูสึกวากำลัง



รอรถที่ทำการทำความสะอาดเหมือนที่เคยเปนมา โดยมีการใหบริการในราคาที่เปนกันเอง พรอม
กับการสรางความประทับใจในการใหบริการ สะดวกสบายการมาใชบริการเพราะอยูติดริมถนน
พระราม 9 ดานนาของโครงการ A-Space Condo อโศก-พระราม 9 โดยเรามีสโลแกน  “ทุกราย
ละเอียดการใหบริการ  คือหัวใจของเรา" แลวคำสโลแกนของ A-Space you car เราจะใหพนักงาน
มาทำการเชียรบูมทุกครั้งกอนเขารับทำงานเพื่อเปนการสรางจิตสำนึกและเปนการกระตุนให
พนักงานพรอมที่จะทำงานและยินดีที่ใหบริการทุกคน

โอกาสทางธุรกิจ และแนวคิดในการจัดทำโครงการ
ถึงแมวาแนวโนมของธุรกิจคารแครจะมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น  แตเมื่อพิจารณาถึงปริมาณ

รถยนตสวนบุคคลใหมไมเกิน 7 ที่นั่ง (ปายแดง) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครในชวงป   
พ.ศ. 2544 – 2551 เฉลี่ย 159,000 คันตอป หรือประมาณ  1,400,000 คัน  และในครึ่งปแรกของป   
พ.ศ. 2552 มียอดจดทะเบียนรถยนตนั่งใหมไมเกิน  7 ที่นั่ง เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครแลว
จำนวน  17,000 คัน ซึ่งเมื่อนำจำนวนรถนี้ไปรวมกับรถยนตเกา (อายุตั้งแต 10 ปขึ้นไป) แลว       
พบวามีจำนวนถึง 2,505,000 คันเลยทีเดียว เมื่อนำมาประกอบกับขอมูลคาใชจาย และความถี่        
ในการใชบริการของผูบริโภค พบวาขนาดตลาดรวมของธุรกิจดูแลรักษารถยนตมีมูลคาประมาณ 
11,000 ลานบาทตอป และในกรณีนี้มูลคาของตลาดที่มีศักยภาพ (Potential Market) มีมูลคา
เทากับ 6,000 ลานบาทตอป 

นั่นแสดงใหเห็นวา  ความตองการของตลาดมีเพิ่มขึ้น  มากกวาปริมาณการเพิ่มขึ้นของผู
ใหบริการ และโดยเฉพาะผูใหบริการที่มีประสิทธิภาพ ยิ่งพบวามีไมมากนัก ไมเพียงพอตอความ
ตองการของผูบริโภคที่มีการขยายตัวเปนอยางมาก A-Space you car ไดเล็งเห็นโอกาสของตลาด
ในสวนนี ้ จึงนำเสนอทางเลือกใหมของการใหบริการดานการดูแลรักษารถยนตที่มีคุณภาพ ความ
รวดเร็ว ความคุมคาสมราคา  ความเปนกันเอง และสรางความสามารถในการแขงในสภาวะ
ปจจุบันไดอยางสมบูรณแบบที่สุด

วิสัยทัศน (VISION)
เราจะเปนหนึ่งในการบริการธุรกิจคารแครที่สามารถสรางความแตกตางในดานการดูแล

รักษาสีของรถยนตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และสรางความแตกตางในเรื่องของสถานที่จาก   
คารแครอื่น ๆ เพื่อสรางความประทับใจใหกับผูบริโภค เพื่อใหสมกับคำกลาวที่วา “ทุกรายละเอียด
การใหบริการ  คือหัวใจของเรา"

พันธกิจ (MISION)
จะเปนสถานที ่ที ่ใหบริการดานการทำความสะอาดและรักษารถยนตใหสีของรถมี

คุณภาพมาตรฐานใหดูสวยงาม และสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภคสูงสุด ประทับใจมากที่สุด 



ดวยการใชการบริการและสถานที่ของโชวรูมในการใหบริการไปพรอมกับการสรางสำนึกรับผิดชอบ
ตอสังคมสวนรวม และตอชุมชนในบริเวณที่ใกลเคียง ในเรื่องสภาพแวดลอมและมลภาวะตาง ๆ   

เปาหมายของธุรกิจ (GOAL)
กลุมลูกคาเปาหมายของ A-Space you car  คือ ผูบริโภคที่ทำการพักอาศัยในรูปแบบ

คอนโดมีเนียม ทาวนเฮาส ทาวนโฮมและสถานที่ทำงานอยูตามอาคารสำนักงานในบริเวณ  อโศก-
พระรามเกา และ ถนนรัชดาภิเษก และรวมไปถึงผูโภคที่มีความตองการเปลี่ยนความรูสึกจากการ
ทำความสะอาดรถยนตไปจากเดิม ซึ่งอยูในเขตบริเวณนั้น  รวมถึงผูที่มาธุระในบริเวณใกลเคียง 
โดยกำหนดเปาหมายเปนจำนวนลูกคา 2,000 ราย แบงเปนสมาชิก 1,100 รายและลูกคาทั่วไปอีก 
900 ราย และมีเปาหมายเปนรายไดที่ 6,552,000 บาทในปแรก โดยมีอัตรากำไรสุทธิเปน  20% 
ของรายไดในแตละปดวย นอกจากนี้ยังมีเปาหมายระยะยาวที่จะสรางความไดเปรียบทางดานการ
แขงขันการใหบริการ และสรางความจงรักภักดีของลูกคาที่มีตอ A-Space you car เพื่อให
ครอบคลุมกลุมลูกคาใหมากขึ้น เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาที่มีเพิ่มมากขึ้น
ในอนาคต โดยยังคงยึดหลักการใหบริการ“ทุกรายละเอียดการใหบริการ  คือหัวใจของเรา"

กลยุทธในการบริหารโครงการ
A-Space you car จะเสนอบริการดูแลรักษารถยนตในดานบริการลางรถ ดูดฝุน  บริการ

ขัดเคลือบสีรถยนต โดยใชผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง เปนที่ยอมรับและรูจักกันอยางแพรหลายทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ พรอมใหความรูในดานการใชผลิตภัณฑแกลูกคาควบคูกันไปดวย โดยมี
คาบริการที่เทียบเทากับราคาตลาดบวกดวยมูลคาเพิ่มของความสะดวกที่ลูกคาไดรับ

ในดานการตลาด ใชกลยุทธดานความแตกตาง (Differentiation) มีการรับสมัครสมาชิก 
และใหมีรายการ Member get  Member เพื่อเพิ่มฐานลูกคาใหเร็วขึ้น  ควบคูไปกับการจัดรายการ 
เชน รายการสะสมแตมในการใชบริการ 10 ครั้ง ฟร ี 1 ครั้ง เปนตน  และรวมไปถึงการใหบริการรับ
และสงรถใหกับลูกคาที่เปนสมาชิก ที่มาใชบริการในรัศม ี 2 กิโลเมตร และยังมีการใชใบ Check 
Sheet เพื่อเปนการตรวจสอบคุณภาพของการใหบริการ (QC) กอนที่จะสงมอบรถคืนใหกับลูกคา 
อีกดวย ซึ่งในสวนนี้ถือเปนจุดเดนของบริการที่เรามอบให ดัง Slogan ที่วาทุกรายละเอียดการให
บริการ  คือหัวใจของเรา"

ดานการจัดการ จะจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานในการใหบริการ และมีการทดสอบ
ความรู และความเขาใจอยูเสมอ โดยเนนความเปนเลิศทางดานคุณภาพของการใหบริการ                 
(Superior Quality) และความเปนเล ิศในการตอบสนองตอความตองการของลูกคา                      
(Superior Customer Responsiveness) เพื่อใหพนักงานทุกระดับมีหัวใจของการใหบริการ      
(Service Mine) อันเปนหลักสำคัญที่จะทำใหธุรกิจประสบความสำเร็จ (Key Success Factor) 
ทั้งนี้ยังเนนถึงการจัดใหมีสภาพแวดลอมในการทำงานที่ดีที่จะทำใหพนักงานแตละคนทำงานได
อยางมีประสิทธิภาพ เพราะพนักงานคือหัวใจสำคัญที่สุดของธุรกิจ ที่จะนำใหธุรกิจนี้สามารถ           
บรรลุเปาหมายอยางที่ตั้งเอาไวได



ดานการจัดหาเงินทุนนั้น  มาจากสวนของผูรวมลงทุนกอตั้งจำนวน  5 คน  ๆ ละ 720,000 
บาท รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น  3,600,000 บาท พรอมกับการใชวิธีการซื้อผลิตภัณฑที่จำเปนตองใชเปน
เงินเชื่อ และขอสวนลดเพิ่มเติม เพื่อรักษาสภาพคลองในการบริหารงานใหอยูในระดับที่เหมาะสม
กับสภาวะแวดลอมของเหตุการณในปจจุบัน 


