
บทที่  4

กลยุทธการตลาด

ตลาดเปาหมายและการวางตำแหนงผลิตภัณฑ
สวนแบงการตลาด 
เมื่อพิจารณากลุมลูกคาเปาหมายในธุรกิจของ A-Space You Car แลวนั้น เราจะใชการ

แบงกลุมการตลาดกับลักษณะดานภูมิศาสตร คือ สถานที่รับบริการทำความสะอาดรถยนต
เนื่องจากธุรกิจ A-Space You Car จะเนนใหบริการเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น                           

จึงมีการแบงพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตามความหนาแนนของประชากรออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
1.กกพื้นที่ที่มีความหนาแนนของประชากรสูง มีความหนาแนนของประชากรเฉลี่ย  

มากกวา 9,000 คน   ตอตารางกิโลเมตร ไดแก เขตหวยขวาง ดินแดง พญาไท ปทุมวัน  รามคําแหง 
และบางกะป

2.กกพื้นที่ที่มีความหนาแนนของประชากรปานกลาง มีความหนาแนนของประชากร
เฉลี่ยอยูระหวาง 4,000 - 9,000  คนตอตารางกิโลเมตร ไดแก เขตตลิ่งชัน  บางพลัด บางกอกใหญ 
สวนหลวง ประเวศ ปากเกร็ด ดอนเมือง บางเขน สาทร ยานนาวา และบางคอแหลม

3.กกพื้นที่ที่มีความหนาแนนของประชากรตํ่า มีความหนาแนนของประชากรเฉลี่ย  
ตํ่ากวา 4,000 คนตอตารางกิโลเมตร ไดแก เขตธนบุรี จอมทอง ราษฎบูรณะ นนทบุร ีบางบัวทอง 
บางกรวย รามอินทรา ดอนเมือง บางแค หนองแขม และภาษีเจริญ

ตลาดเปาหมายที่นาสนใน ไดแก ผูบริโภคที่ทำการพักอาศัยในรูปแบบคอนโดมิเนียม  อ
พาทเมนท  แมนชั่น  ทาวเฮาสหรือบานเดี่ยวที่มีขนาดพื้นที่จำกัด เนื่องจากในการทำความสะอาด
รถยนตนั้นลูกคาจำเปนจะตองมีพื้นที่ในการลางรถ สำหรับบานเดี่ยวที่มีขนาดใหญหรือคฤหาสน
นั้นสวนมากมักจะเปนที่อยูอาศัยของคนมีฐานะทางการเงินที่ด ี  และมักจะมีพนักงานขับรถหรือแม
บานทำความสะอาดรถใหอยูแลว  จึงอาจจะมีความจำเปนนอยครั้งมากที่จะมาทำการใชบริการ
ลาง ขัดเคลือบสีรถกับทาง A-Space You Car หรืออาจจะมาทำการใชบริการนั้นดวยเนื่องมาจาก
ทำการใชหองรับรองลูกคาที่ใหบริการในรูปแบบ Modern เปนสถานที่นัดเจอเทานั้นดวยสาเหตุนี้ 
เราจึงไดทำการเลือกกลุมเปาหมายที่มีการพักอาศัยในรูปแบบคอนโดมิเนียม อพาทเมนท แมนชั่น 
ทาวเฮาสหรือบานเดี่ยวที่มีพื้นที่อยางจำจัด

สำหรับในการเลือกดานเขตพื้นที่ในการใหบริการนั้น  เนื่องจากทาง A-Space You Car  
เปนธุรกิจที่เนนการบริการลางรถยนต ขัดเคลือบรถยนตแบบมีคุณภาพและตองการใหเปนที่รูจักใน
ธุรกิจทำความสะอาด ขัดเคลือบสีรถทั่วไป A-Space You Car จึงเลือกที่จะเนนใหบริการในเขต
พื้นที ่  ที่มีความหนาแนนของประชากรสูง  เพื่อที่จะสรางฐานลูกคาใหมีขนาดกวางตองการใหเปน
ที่รัจักกับบุคลทั่วไปที่ตองการที่จะนำรถยนตเขามาใชบริการทำความสะอาด ขัดเคลือบสีรถยนต  
และตองการใหไดมีการรักษาระดับการใหบริการกับลูกคาไวในระดับที่ดีไดที่ทาง A-Space You 
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Car ไดทำการกำหนดเอาไวในขางตน
การวางตำแหนงผลิตภัณฑ
ในการวางตำแหนงผลิตภัณฑ A-Space You Car ในดานของคุณภาพ ดานของราคา 

ความเชื่อถือและความสะดวกสบายในการเขารับบริการ A-Space You Car ในการบริการที่จะให
ผูบริโภคยอมรับและการบริการที่มีคุณภาพนั้นในระบบการทำงานจะตองมีคุณภาพและประสิทธิ
ดวย  เพื่อใหงานบริการที่ทาง A-Space You Car สงมอบใหกับลูกคาไดสรางความพึงพอใจและ
ประทับใจในการเขาใชบริการกับทาง A-Space You Car โดยที่สามารถใหบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและทำการแกไขปญหาใหกับลูกคาไดอยางดีดวย  ลูกคาจึงจะเกิดความประทับใจ
และทำการจดจำใน  A-Space You Car แลวเปนลูกคาของเราตลอดไป

เนื่องจาก A Space You Car เปนธุรกิจที่ใหบริการทำความสะอาด ขัดเคลือบสีรถยนตที่
ใกลสถานที่อยูอาศัยและหางสรรพสินคา ดังนั้นการวางตำแหนงผลิตภัณฑจะเนนหนักที่ปจจัยใน
ดานคุณภาพในการลาง ขัดเคลือบส ี และความสะดวกสบายของผูบริโภคเมื่อเทียบกับคูแขงพรอม
กับสรางภาพลักษณในดานการใหบริการแบบมืออาชีพ และสามารถตอบสนองกับความตองการ
ของลูกคาไดอยางถูกจุด รวดเร็ว และมีราคาใกลเคียงกับคูแขงที่มีอยูในตลาดการบริการทำความ
สะอาดรักษารถยนตทั่วไปรวมไปถึงสถานที่รับรองลุกคาเพื่อตอบโจทยสนองความตองการกลับ
กลุมลูกคาในยุคสมัยใหมที่ตองการใช Internet อยูตลอดเวลา ดังนั้นในการวางตำแหนงบริการของ 
A-Space You Car คือ “ทุกรายละเอียดการใหบริการ  คือหัวใจของเรา" 

เมื่อไดมีการเทียบ A-Space You Car กับผูที่ใหบริการทางดานทำความสะอาดรถยนต
ในรายอื่น  ๆ นั้นในดานคุณภาพและความนาเชื่อถือที่ลูกคามองมานั้น อาจที่จะอยูในระดับที่แตก
ตางกัน  เนื่องจากวาทาง A-Space You Car จะมีความโดดเดนในดานของคุณภาพการทำความสะ
ดาดและการใหบริการที่ประทับใจ โดยที่เราไดมีการใหลูกคามีการทำการประเมินคุณภาพในการ
เขารับใชทางบริการกับ A-Space You Car ดวยตัวของลูกคาเอง เพื่อที่จะทำเปนใบ Check Sheet 
ใหกับลูกคากรอกทำการประเมินหลังจากการสงมอบรถ แลวอีกทั้งหองรับรองของทาง      A- 
Space You Car ที่ไดมีการจัดเตรียมไวใหกับลูกคามีความโดดเดนเปนอยางมาก โดยทำการ
ตกแตงรานใหมีความทันสมัยเปนในรูปแบบ Modern เพื่อสรางความแตกตางใหตางไปจากหอง
รับรองลูกคาจากตามสถานที่บริการอื่น  ๆ อีกทั้งยังมีบริการเสริม Coffee Café, Wifi Internet และ
เครื่องดื่มตาง ๆ ไวเตรียมตอนรับใหบริการลูกคาโดยที่ลูกคาสามารถทำเปนสถานที่พบเจอได  ซึ่ง
การใหบริการกลาวมานี้ทาง A-Space You Car ของเราไดมีการใหบริการใกลเคียงกับผูบริการราย
อื่น ๆ ซึ่งเปนคูแขงในตลาด

กลยุทธการตลาด
ผลิตภัณฑ (Product)
ผลิตภัณฑของ A-Space You Car นั้น เราจะใชผลิตภัณฑ ซึ่งเปนน้ำยาของแมคไควก 

โดยจะเนนเฉพาะดานการบริการดูแลรักษารถยนต ทั้งลาง ดูดฝุน  ขัดเคลือบสี รวมถึงการเช็ค
สภาพรถเบื่องตนฟรีทุกคัน   เชน  วัดระดับน้ำมันเครื่อง ระดับน้ำหมอน้ำ น้ำฉีดกระจก ระบบไฟสอง
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สวาง แบตเตอรี ่ ใบปดน้ำฝน  และยางรถยนต เปนตน  และทั้งนี้หลังจากที่ลางรถเสร็จเราจะมีใบ 
Check Sheet ใหลูกคาไดตรวจผลงาน   การลาง ขัดเคลือบรถดวยตนเองได วาแตละจุดพนักงานมี
การทำความสะอาดไดดีแลวหรือยัง หรือถายังมีจุดที่ตองแกไข เนื่องจากไมผานการตรวจสภาพ
งานโดยใบเช็คชีทจากลูกคา เราก็จะนำกลับไปเช็ดลางอีกรอบหรือแกไขเฉพาะจุดเพื่อใหได
คุณภาพที่ไดมาตรฐานและเปนที่พึงพอใจสูงสุด และยังมีบริการรับ-สงรถในรัศม ี 2 กิโลเมตรโดย
เราจะแบงการใหบริการไดดังนี้

บริการลางรถและดูดฝุนภายใน สามารถแบงการบริการออกเปน 2 ชนิด คือ 
1.กกลางภายนอกเปนการบริการลางรถเฉพาะดานนอกตัวรถเทานั้น  ไมตองเขาไปทํา

ความสะอาดภายในรถ ซึ่งเหมาะสําหรับผูที่เรงรีบ ไมตองการปรับเบาะ หรือจัดของภายในรถยนต
ใหมหลังจากลางรถ

2.กกลางและดูดฝุนเปนการลางรถและดูดฝุนภายในรถดวย ซึ่งจะสะอาดทั้งภายนอก
และภายในไดในบริการเดียว 

บริการขัดเคลือบสีรถยนต สามารถแบงการบริการออกเปน 2 ชนิด คือ
1.กกบริการขัด – เคลือบสีรถยนต เปนการบริการขัดคราบสกปรกที่ฝงแนนอยูบนผิวสีที่

การลางรถทั่วไปไมสามารถจะกําจัดออกไปได และทําการเคลือบสีเพื่อถนอมสีรถอีกชั้นหนึ่ง
2.กกบริการเคลือบสีรถยนตสีเดิมของรถ โดยไมมีการขัดคราบสกปรกออกกอน  สามารถ

ชวยยืดอาย ุ และเพิ่มความเงางามบริการเบ็ดเตล็ดทั่วไป เชนการเช็คสภาพเบื้อตน  เชน  บริการ
เปลี่ยนหลอดไฟรถยนต เปลี่ยนหัวเทียน  ลางหมอนํ้า เติมลมยางและเปลี่ยนยางใบปดนํ้าฝน          
A-Space You Car ยังใหความสำคัญกับสินคาที่นำมาใชกับรถยนตขกองลูกคา โดยมุงเนน
เลือกสรรผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มีตรายี่หอที่เปนที่รู จัก และคำนึงถึงสิ่งแวดลอมเปนสำคัญ 
เนื่องจากปจจุบันเราพยายามลดมลภาวะเพื่อไมใหเคมีที่ใชในรานเปนสื่อในการทำลายสิ่งแวดลอม
โดยเด็ดขาด ลูกคาจะตองมั่นใจไดวาการบริการจะตองไมทิ้งสิ่งที่ทำลายสภาพแวดลอม โดย
ผลิตภัณฑของ A-Space You Car จะมีคุณภาพสูงเทียบเทาหรือดีกวาของคูแขง แตมีตนทุนที่
สามารถแขงขันได เชน  นํ้ายาลางรถ จะสามารถขจัดคราบสกปรกไดหมดจด สามารถปองกันการ
เกิดไฟฟาสถิตซึ่งชวยลดปริมาณฝุนที่จะมาเกาะที่ผิวสีได และยังตองไมทำ ลายผิวสีดวยสำหรับยา
ขัดเคลือบสีจะสามารถขจัดรอยขีดขวนเล็ก ๆ นอย ๆ และชวยเพิ่มชั้นเคลือบผิวหนาของสีรถเพื่อให
คงความเงางามอยูไดนานกวา A-Space You Car จะสงเสริมการใหความรูดานผลิตภัณฑแก
ลูกคา  เพื่อใหลูกคาเกิดความมั่นใจและไววางใจวา การบำรุงรักษารถที่ดีจะทำใหรถอยูในสภาพที่
จะใชงานไดยาวนาน และสามารถคงความสวยงามไวไดนานสูงสุด

ราคา (Price)
นโยบายราคาของ A-Space You Car ใชหลักการที่วาโดยเฉลี่ยแลวราคาจะเทียบเทากับ

ราคาตลาดบวกดวยมูลคาเพิ่มของความสะดวกความประทับใจที่ลูกคาไดรับ โดยลูกคาจะยอม
จายสวนตางนี้ ดังนั้น สูตรการคำนวณราคาของ A-Space You Car จึงสามารถสรุปไดดังนี้

A-Space You Car Price = ราคาตลาด + มูลคาเพิ่มของความสะดวก ประทับใจที่
ลูกคาไดรับ อยางไรก็ตาม ในการกำหนดราคาของบริการเปนรายบริการจะพิจารณาถึงสภาวะ
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ตลาด และการสงเสริมการตลาด อาทิ คาบริการบางรายอาจมีราคาเทากับหรือถูกกวาตลาด เพื่อ
เปนการดึงดูดใหลูกคามาใชบริการ เพื่อที่จะเสนอขายบริการอื่นๆ ซึ่งมีราคาแพงกวาราคาตลาด
เพิ่มเติมไดสำหรับขอมูลราคาสินคาและบริการของ A-Space You Car เปรียบเทียบกับคูแขง
สามารถสรุปไดตามตาราง

คาบริการของ A-Space You Car เปรียบเทียบกับคูแขงหนวย : บาท
รายการสินคาและบริการ Car Care Express, MAX Auto Express, สถานีบริการนํ้ามัน
1.กกลางรถภายนอก ราคา 80-150บาท
2.กกลางรถพรอมทั้งดูดฝุน ราคา 150-400 บาท 
3.กกขัด – เคลือบสี ราคา 800-2,000 บาท
เนื่องจากบริการของ A-Space You Car จะเนนในดานการบริการในรูปแบบทำความ

สะอาด นั่นคือ   จะเนนใหมีการบริการดูแลรักษารถยนตของลูกคาแบบเปนชุดบริการ ซึ่งสามารถ
เพิ่มความสะดวกสบาย ประหยัดใหกับลูกคา และเปนการสรางความภักดีในบริการของบริษัทฯ ได
อีกทางหนึ่งดวยเพื่อตองการใหลูกคากลับมาใชบริการในครั้งตอไป

ชองทางการจัดจำหนาย (Place)
ลักษณะกิจการของ A-Space You Car เปนการใหบริการลาง ขัดเคลือบสีรถ ซึ่งสถานที่

ใกลเคียงสวนใหญเปนที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม บานเดี่ยวหรือทาวเฮาส ออฟฟตโดย
เฉพาะในยานใจกลางเมือง โดยตั้งอยูในเขตดินแดง ดานหนาจะติดกับถนนพระราม 9 และตัวของ
โชวรูมจะอยูตรงสวนดานลางของอาคารจอดรถ A-Space Condo ซึ่งจะมีลักษณะตอไปนี้

1.กกตั้งอยูในเขตพื้นที่อาศัยของลูกคากลุมเปาหมาย มีความหนาแนนของประชากรสูง                   
(สำหรับการตั้งสาขาในปแรก) และตั้งอยูในจุดที่การคมนาคมสะดวก

2.กกตองเนนความสวยงามความทันสมัยในรูปแบบ Modern ในระดับของโชวรูม 
เนื่องจากเปนสถานที่ที่ลูกคาจะเขาไปใชบริการและสามารถทำเปนสถานที่นัดเจอ เพราะวาบริเวณ
ใกลเคียงไมมีพื้นที่ไหนที่สามารถทำการนัดหรือพบเจอไดเลย และถัดไปประมาณ  100 เมตร หาง
สรรพสินคาเซ็นทรัลกำลังทำการสรางอยู ทั้งนี้ก็เพื่อเปนการรองรับตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและ
เปนการอำนวยความสะดวกใหกับลูกคาที่เขามารับบริการในโชวรูม

การสงเสริมการตลาด (Promotion)
A-Space You Car  ไดมีการจัดการสงเสริมการขายอยางตอเนื่องและมีการจัดปรับ

เปลี่ยนอยูตลอดเวลาเพื่อใหเหมาะสมกับในชวงฤดูกาลหรือระยะเวลาในชวงนั้น   เพื่อเปนการปรับ
เปลี่ยนกลยุทธวิธีตางๆ เพื่อนำมาตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคที่มีความเอาใจใสและ
ตองการใหคุณภาพของสีรถยนตที่ทำการขับขี่นั้นใหมีความสดใสสีของตัวรถมีเงางามอยูตลอด
เวลา ดังนั้น  A-Space You Car จึงไดมีการจัดทำแผนกลยุทธทางดานการสงเสริมการตลาดขึ้น 
โดยสามารถทำการแบงออกไดเปน  แผนการทำประชาสัมพันธและแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
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ขายโดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนการประชาสัมพันธ
ในการจัดทำแผนการประชาสัมพันธของทาง A-Space You Car นั้น ก็เพื่อที่จะตองการ

สรางการรับรูและจดจำใหกับกลุมลูกคาใหเปนที่รู จักกับกลุมคนทั่วไปเนื่องจากเปนธุรกิจการ
ทำความสะอาดรถยนตที่เปนแบรนดใหมยังไมเปนที่รูจักในกลุมคนทั่วไป ดังนั้น  A-Space You 
Car จึงไดมีการจัดทำแผนการประชาสัมพันธทั้งทางดานสื่อภายในและสื่อภายนอกซึ่งยังรวมไปถึง
ในระบบสื่อ Internet โดยมีรายละเอียดตอไปนี้

สื่อภายนอก 
1.กกจัดทำแผนพับจำนวน 10,000 ชุด เพื่อเปนการบอกขาวสารถึงการเปดการใหบริการ

ในการใหบริการตาง ๆ โดยจำนวน  5,000 ชุดแรกจะทำการนำไปสอดไวที่ตูจดหมายที่ทาง            
A-Space Condo จัดเตรียมไวใหกับลูกบานที่ทำการพักอาศัยอยูและรวมไปถึง Condo ใกลเคียงที่
อยูในรัศมี 2 กิโลเมตร กอนที่กิจการจะทำการเปดใหบริการกอนลวงหนาประมาณ  10 วัน  และ
จำนวนอีก 5,000 ชุด จะนำไปแจกในชวง 6 เดือนหลังตอมา เพื่อเปนการตอกย้ำความทรงจำกับ
กลุมผูบริโภค

2.กกจัดทำปายโฆษณากลางแจง โดยนำไปติดไวที่ใตสะพานขามโบสถแมพระ ถนน  ดิน
แดน-พระราม9 ซึ่งมีระยะทางกอนถึงโชวรูมประมาณ 1 กิโลเมตร จัดทำจำนวน  6 ปายดวยกัน  และ
ยังนำไปติดไวที่ใตสะพานขามแยกฟอรจูนบริเวณดานหนาของโชวรูมอีกจำนวน  6 ปายอีกดวยโดย
ทำการเชาพื้นที่ของกรุงเทพมหานครบริเวณใตสะพานดังกลาว เพื่อเปนการสรางการรับรูและจดจำ
ในตราของสินคา

3.กกจัดทำปาย Banner จำนวน  20 ชิ้น  ดวยกันและนำไปติดไวรานคาในรัศมี 2 
กิโลเมตร โดยมีขอความ รูปภาพ และสถานที่ที่ใหบริการของ A-Space You Car เพื่อเปนการ
โฆษณาและประชาสัมพันธใหกับกลุมลูกคาในทองถิ่นบริเวณใกลเคียงใหทราบถึงการใหบริการ

4.กกมีการนำรถของผูที่ถือหุนทั้งหมดและรถยนตที่เปนสวนของโชวรูม นำไป Wrap รถ
ทั้งหมด เพื่อที่จะใชเปนสื่อเคลื่อนที่ในการประชาสัมพันธของรานใหกับกลุมลูกคาไดทราบถึงของ
ตราสินคาและการใหบริการของทาง A-Space You Car

5.กกทำการตัดสติกเกอรและนำไปติดรถยนตที่เขามาใชบริการทำความสะอาดเสร็จแลว
ทุกคันโดยสติกเกอรจะเปนตราสัญลักษณของรานเพื่อเปนการตอกย้ำและการรับรูของลูกคาและ
ยังเปนสื่อเคลื่อนที่ใหกับบุคคลทั่วไปไดทราบ

6.กกมีการเชาพื่นที่ของสื่อโฆษณาแบบ Outdoor Media ซึ่งสื่อชนิดนี้สามารถทำการ
เคลื่อนไหวของขอความและรูปภาพไดโดยที่เราจะจักทำคลิปวีดีโอสั่น  ๆ เพื่อเปนการโฆษาของการ
ทำความสะอาดรถยนตที่ถูกตอง โดยสื่อนี้จะอยูตรงบริเวณถนนพระราม 9 ตัดกับถนนรัชดาภิเษก 
ซึ่งมีการจราจรที่หนาแนนตลอด 24 ชั่วโมง

7.กกมีการจัดสรางทำเว็บไซตของรานเพื่อเปนการสนับสนุนและเปนการเผยแพรขอมูล
และสรางความสัมพันธที่ดีใหกับกลุมผูบริโภค
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8.กกทำการสมัคร Social Media ตาง ๆ เพื่อเปนการบอกกลาวและประชาสัมพันธอีก
ทางใหกับ A-Space You Car และนอกจากนี้ยังมีการตอบคำถามใหกับผูบริโภคไดอีกดวย
เนื่องจากเปนการสื่อสารไดสองทาง อาทิเชน Facebook เปนตน

9.กกมีการจัดทำ Direct Mail ไปถึงยังกลุมเปาหมายโดยตรง โดยใชฐานประวัติของ
ลูกคาที่เคยใหไวกับทาง A-Space You Car ซึ่งมีการจัดสงขอความที่เปนการโฆษณาและเชิญชวน
ใหมาใชบริการและบอกกลาวโปรโมรชั่นของทางรานเพื่อเปนการสรางความสัมพันธที่ดีใหกับลูกคา

สื่อภายใน
1.กกมีการติดตั้งกระจกใสบริเวณดานหนาของโชวรูมทั้งหมดเพื่อที่จะใหบุคคลภายนอก

ที่ขับรถผานไปมาเห็นการตกแตงภายในรานทั้งหมด เพื่อเปนการกระตุนใหผูบริโภคเกิดความสนใจ
และอยากที่จะเขามาใชบริการกับ A-Space You Car โดยมีการตกแตงรานในรูปแบบทันสมัยโดย
มีหองรับรองลูกคาที่สวยงามและแตกตางจากสถานที่อื่น ๆ โดยจัดทำแบบ Door and Window 
Interior

2.กกจัดทำตัว Mascot ขึ้น  โดยใชเปนรูปทรงขวดน้ำยาทำความสะอาดรถยนต ที่มีขนาด
ใหญและงายตอการมองเห็นและจดจำ นำไปวางไวบริเวณประตูทางเขาดานหนาของโชวรูม เพื่อที่
จะใชเปนสื่อดานหนาใหกับผูที่ทำการขับรถสัญจรไปมาบริเวณถนนพระราม9

3.กกมีการติดปาย Banner ไวตรงบริเวณดานขางและดานหนาของโชวรูมเพื่อไวเปนการ
กันแดดของตัวโชวรูมและเปนการสรางการรับรูและจดจำใหกับผูที่เดินผานไปมาและผูที่ทำการ
ขับขี่รถยนตบนถนนพระราม9

4.กกทำการติดตั้งโทรทัศนจอแบนไวในหองรับรองลูกคา ซึ่งในโทรทัศนจะทำการพวงกับ
คอมพิวเตอร ซึ่งจะนำระบบ Computer Consumer Interactive Displays เขามาเกี่ยวของเพื่อที่จะ
ทำการบอกกลาวถึงขอมูลสินคาและการใหบริการภายในโชวรูมใหกับลูกคาไดทราบ

5.กกบริเวณการใหบริการทำความสะอาดทุกจุด เพื ่อที ่จะตองการใหทราบถึง
กระบวนการการใหบริการทำความสะอาดทุกขั้นตอนการใหบริการทำความสะอาดรถยนตของทาน
และยังเปนการสรางความเชื่อมันใหกับผูบริโภคไดวาสีของตัวรถจะไมมีรองลอยขีดขวนได ๆ จาก
การใหบริการกับ A-Space You Car โดยที่จอภาพจะไปปรากฏอยูที่หองรับรองลูกคา

6.กกในตัวของสถานที่ใหบริการมีการจัดรูปแบบของโชวรูมใหมีความทันสมัยและแตก
ตางไปจากสถานที่การใหบริการทำความสะอาดรถยนตทั่วไป เพื่อที่จะใหตรงกับ Concept ของ
โชวรูม โดยจะทำการเนนกระจกใสและความทันสมัยเปนหลัก

7.กกมีการจัดทำสติกเกอรเปนรูปทรงที่เปนตราสัญลักษณของราน  นำไปติดไวที่ที่เปนก
ระจกทุกบานทั้งทางดานหนาของโชวรูมและดานขางของโชวรูม เพื่อเปนการตอกย้ำใหกับผูบริโภค

8.กกอุปกรณที ่อำนวยความสะดวกและที่ใหบริการกับลูกคาทุกอยางจะตองมีตรา
สัญลักษณของราน  อาทิเชน  แกวชา แกวกาแฟ จะตองมีตราสัญลักษณของราน  ซึ่งมีการจัดทำขึ้น
เปนพิเศษเพื่อเอาไวเปนการรองรับลูกคาที่เขามาใชบริการกับ A-Space You Car ทั้งนี้ก็เพื่อ
เปนการสรางภาพลักษณที่ดีที่ผูบริโภคจะมองมายัง A-Space You Car

9.กกการจัดตกแตงดวยไฟ Sing Lighted Indoor จะทำการนำเขามาประดับเพื่อที่จะให
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เกิดความสวยงามและสรางความสนใจมากยิ่งขึ้นในยามค่ำคืน  โดยใชไฟเปนตัวอักษรเปนไฟวิ่ง 
โดยที่จะนำเขามาประดับเฉพาะในชวงฤดูกาลและเทศกาลเทานั้น  อาทิเชน เทศกาลสงกรานต เท
ศกาลคริสมาส เปนตน

10.กกจัดทำการติดตั้งกลองไฟขนาดใหญ ติดตั้งไวในโชวรูมบริเวณพื้นผนังดานหลัง เพื่อ
ที่จะเปนการสรางการรับรูและจดจำใหกับผูที ่เขามาใชบริการและผูที ่ขับรถผานไปมาบนถนน
พระราม9 ในยามค่ำคืนเนื่องจากจะทำการเปดปายไฟในยามกลางคืน  เนื่องจากตัวของโชวรูม
เปนกระจกใสจะทำใหผูที่อยูภายนอกมองเขามาเห็น

แผนกิจกรรมสงเสริมการขาย
ในการจัดทำแผนกิจกรรมสงเสริมการขายของทาง A-Space You Car ก็เพื่อที่จะ

ตองการเรงการตัดสินใจในการเขามาใชบริการและยังเปนสรางภาพลักษณ ตอกย้ำการรับรูและ
จดจำใหกับทาง A-Space You Car อีกดวย ดวยมีวิธีการดำเนินการดังนี้

1.กกการจัดทำสมัครสมาชิกรายเดือนและรายปใหกับลูกคาในราคาพิเศษ ซึ่งคิดแลวคา
ใชจาในการใหบริการตอครั้งมีราคาที่ถูกกวาในการใชบริการตอครั้ง เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดการ
ตัดสินใจเร็วขึ้นและรักษาลูกคาใหกลับมาใชบริการในครั้งตอไป

2.กกใหสิทธิพิเศษในชวงเปดกิจการในเดือนแรก  คือลูกคาที่เขามาใชบริการในการลาง
รถกับเราหนึ่งครั้งแรกจะไดสิทธิการบริการในครั้งตอไปในอัตราคาบริการครึ่งราคา

3.กกจัดทำการสงเสริมการขายดวยการนำรถเขามาใชบริการในการลางรถแบบดูดฝุนขึ้น
ไป เมื่อใชบริการครบ 10 ครั้ง ฟรี 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาในชวงฤดูรอนและฤดูหนาว

4.กกจัดทำการสงเสริมการขายลางรถบุฟเฟตเหมาจายตลอดระยะเวลาในชวงฤดูฝน
5.กกจัดทำบัตรสะสมแตมเพื่อลูกคานำไปเปนสิทธิในการแลกของที่ระลึกซึ่งเปนสินคา

พรีเมียรที่ทาง A-Space You Car จัดทำขึ้นมาเฉพาะแลวเราจะไดรับทราบฐานขอมูลของลูกคา
เพื่อเปนการทราบประวัติในการเขามาใชการบริการครั้งนั้น ๆ ดวย

6.กกมีการจัดสงขาวสารใหสมาชิกเปนประจำทุกเดือน ซึ่งอาจจะเปนขาวสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมสงเสริมการขายในรายเดือนนั้น ๆ หรือหัวขออาจเกี่ยวของกับขาวหรือเกร็ดความรูเกี่ยวกับ
การดูแลรักษารถยนต

7.กกมีการจัดสงการดอวยพรพรอมคูปองสวนลด 30 เปอรเซ็นต มอบใหกับลูกคาเปน
ของขวัญพิเศษใหกับลูกคาที่เปนสมาชิกในวันเกิดเพื่อเปนการสรางความสัมพันธที่ดีและเอาใจใส
ลูกคาสรางความภัคดีใหกับตราสินคาและรักษาฐานลูกคาไมใหเปลี่ยนไปใชบริการที่อื่น


