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วัตถุประสงค์ ของการวิจัยเป็ นการศึกษา 1) ความต้องการของตลาด 2) ยอดขาย 3) การดาเนิ นการของ
ธุรกิจ และ 4) การจัดการเชิงกลยุทธ์ การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมายของธุ รกิจ และผูป้ ระกอบการหรื อศึกษาข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของธุรกิจ
ผลการวิจยั
ความต้องการของตลาดของลูกค้าในการเลือกชื้ อรถมือสองในปั จจุบนั ลูกค้าก็ยงั เน้น โตโยต้า, ฮอนด้า
รถมักขายออกเร็ วกว่ารถแบรนด์อื่นทางบริ ษทั มีการประมาณยอดขายในปี 2562 นี้ ตั้งเป้ าว่าจะมียอดขายรถยนต์มือ
สองที่ 100 คัน ยอดขายตั้งเป้ าหมายที่ 100 ล้านบาท การดาเนิ นการของธุ รกิจ ทางบริ ษทั มีการรักษาดูแลคุณภาพ
รถยนต์ที่เรารับชื้อมาและพร้อมขายอยูเ่ สมอเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็ น การตรวจดูหม้อน้ า การ
ถ่ายน้ ามันของเหลวทุกชนิ ดออกไปเช่น น้ ามันเครื่ อง, น้ ามันเกียร์ , น้ ามันเบรก เป็ นต้น การเปลี่ยนไส้กรองเครื่ อง
การตรวจสอบแบตเตอรรี่ ,ระบบเบรก,การทาความสะอาครถยนต์ เคลือบสี รถ อยู่สม่าเสมอ การจัดการเชิ งกลยุทธ์
บริ ษทั จะมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน่ เพื่อขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้า โดยสามารถดาวน์โหลดได้ท้ งั IOS และ App
Store บริ ษทั ตั้งเป้ าจะขยายธุรกิจในรู ปแบบแฟรนไชส์ศูนย์รวมเพื่อขยายจุดให้บริ การลูกค้ารายย่อยได้เข้าถึงสิ นค้า
และบริ การรถยนต์ให้เช่าระยะสั้นและจาหน่ายรถมือสอง 10 แห่งได้ภายใน 5 ปี ตามแผนงานของบริ ษทั จะมีการทา
เว็บไซต์ที่อจั ฉริ ยะ ที่ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ยุคปั จจุบนั สามารถให้บริ การขายรถด่วนภายใน 3 ชัว่ โมงมี
ระบบ Call Center ที่ให้ช่วยเหลือตลอด 24 ชัว่ โมงสามารถสนทนา ถาม-ตอบกับฝ่ ายช่วยเหลือที่เตรี ยมพร้อมในการ
ตอบคาถามให้ขอ้ มูลลูกค้าทุ กเวลา พร้อมบริ การเสริ มอื่น ๆ ที่ เน้นตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้ นให้บริ การตรวจสอบ
สภาพเครื่ องยนต์มากกว่า 200 จุดเพื่อการันตีและรับประกันคุณภาพของตัวรถที่ ซ้ื อ- ขายผ่านระบบขายด่วนบน
เว็บไซต์รวมถึงบริ การหลังการขายด้วยการการันตีประกันไมล์ของตัวเครื่ องยนต์หลังจากใช้งาน 50,000 กิโลเมตร
หรื อบริ การซ่ อมฟรี 1 ปี การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมายของธุ รกิจ ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 200 คน แบ่งเป็ น
เพศชายร้อยละ 55.8 และเพศหญิงร้อยละ 44.2 สิ่ งที่ลกู ค้าคานึงถึงมากที่สุดในการเลือกซื้ อรถยนต์มือสอง คือราคา

รถยนต์ ลักษณะการใช้รถยนต์มือสองของลูกค้า ใช้งานในกรุ งเทพฯ แหล่งข้อมูลที่ท่านใช้ในการหาข้อมูลและ
ศึกษา เพื่อประกอบการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์มือสองของลูกค้าพบว่า เป็ นบทวิจารณ์จากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านรถยนต์
ประเภทสื่ อโฆษณาที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์มือสองของลูกค้าพบว่า เป็ นเว็บไซต์เกี่ ยวกับรถยนต์
วิธีการชาระเงิน เมื่อเลือกซื้ อรถยนต์มือสอง ของลูกค้าพบว่าเป็ นเงินผ่อนกับสถาบันการเงิน
คาสาคัญ : ความต้ องการดาเนินงาน, รถยนต์ มอื สอง,การตลาดออนไลน์ ,ชื้อขายรถยนต์ มอื สอง
ABSTRACT
Business Demand and Operation of online used car sales business Case study : HC-GARAGE
Company Limited
The research purpose and to study 1) demand of the market, 2) Sale, 3) business operation and 4) strategic
management by collecting data from target customers and entrepreneurs or executive as well as the information
related to business operations
Results show that
The needs of the customers' market in choosing to buy a second-hand car. At present, customers still
focus on Toyota, Honda. Cars are often sold out faster than other car brands. Sales estimates for this year are
2019, aiming to have 100 second-hand car sales. The sales target is 100 million baht. The business operation of
the company is to maintain the quality of the cars that we buy and ready for sale. Always to build confidence for
customers, whether it is checking the radiator Removing all kinds of liquid oil such as Engine oil, transmission
oil, brake fluid, etc. Changing the machine filter Checking the battery , Braking system, car cleaning, car coating,
uniform color, strategic management The company will develop applications to expand the base to customers.
Which can be downloaded both IOS and App Store. The company aims to expand the business in the form of
franchise, embodiment, to expand the service point for retail customers, access to products and services for shortterm rental cars and sell 10 used cars. Within 5 years according to the company's plan There will be a website
that is intelligent. That is easy to use Meet the modern lifestyle. Can provide express delivery service within 3
hours. There is a Call Center system that provides 24-hour assistance. Can chat with the help department
prepared to answer questions, provide customer information at all times. With other value-added services that
focus on responding to more customers, providing more than 200 engine condition inspection services to
guarantee and guarantee the quality of the cars purchased - sold through the website's quick sale system, as well
as after-sales service Run insurance for the mileage of the engine after using 50,000 kilometers or 1 year free
repair service. Collecting data from the target group of business. All 200 respondents were divided into 55.8
percent male and 44.2 percent female. The most considerations for customers to buy second-hand cars. Is the car
price The use of second-hand cars for customers Use in Bangkok Resources you use to find information and
study In order to make a decision to buy a second-hand car, the customer found that Is a review from a car expert

Types of advertising media that affect the decision to buy second-hand cars of customers, found that it is a
website about cars. Method of Payment When choosing to buy a second-hand car The customer found that it was
installment payment with financial institutions.
Key words: operation requirements, second hand cars, online marketing, used car sales
บทนา
ในปัจจุบนั นี้ ไม่ว่าเราจะเดินไปท้องที่ไหน เขตไหน สิ่ งที่เรามักจะพบเจอบ่อยๆ แต่ไม่ได้สังเกตคือเต้นท์
รถมือสอง เพราะรถเป็ นอะไรที่ เรามักจะนึ กถึงตอนที่ จะซื้ อ ไม่ว่าจะเป็ นเพราะความสะดวกในการเดิ นทาง เป็ น
เครื่ องทามาหากิน หรื อเป็ นเครื่ องมือในการเข้าสังคมก็ตาม โดยทัว่ ไปแล้วการซื้ อรถก็จะมี 2 ตัวเลือก คือ รถมือหนึ่ ง
ป้ ายแดงตามโชว์รูม กับรถมือสองตามเต็นท์รถยนต์ ธุรกิจรถยนต์ในปั จจุบนั นี้ ไม่ว่าจะมือหนึ่ งหรื อมือสอง เรี ยกได้
ว่ามีการแข่งขันกันสูงทีเดียว สาเหตุเพราะ ผูผ้ ลิตรถยนต์แต่ละยี่หอ้ แข่งกันผลิตรถออกมาให้ผบู ้ ริ โภคได้เลือกหลาย
ราคา หลายรุ่ น หลายสไตล์ ตามความพอใจและงบประมาณที่มีอยู่ของผูซ้ ้ื อแต่ละราย เรี ยกว่ารายใหญ่แข่งขันกันยัง
ไม่พอ มาถึงรายย่อยหรื อผูค้ า้ ที่นาเข้ารถเข้ามาจาหน่าย ก็ตอ้ งแข่งขันกันเพื่อหาลูกค้าอีก ดังนั้น นอกจากคุณภาพของ
สิ นค้า และการบริ การที่ ดีแ ล้ว การตลาดก็เ ป็ นอาวุธส าคัญอย่า งหนึ่ งที่ จะช่ วยให้ธุร กิ จนั้นเป็ นแต้มต่ อคู่แ ข่ งได้
โดยเฉพาะธุ รกิจเต้นท์รถมือสองที่กลยุทธ์ดา้ นการตลาดจะช่วยเป็ นคะแนนนาคู่แข่งให้ได้ไม่นอ้ ย ได้สังเกตเห็นว่า
เกือบทุกเต็นท์จะใช้กลยุทธ์การตลาดเดียวกันคือ ฟรี ดาวน์ ผ่อนน้อย ต่อเดือน หรื อฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ ง ประมาณนี้
ซึ่ งถือว่าช่ วยเรี ยกลูกค้าได้ไม่นอ้ ย เพราะอย่างที่ เรารู ้กนั เต็นท์รถมือสองถือว่าให้โอกาสคนที่ ไม่มีเงิ นก้อนในการ
ผ่อนดาวน์ ซึ่ งเป็ นจุดขายอย่างหนึ่งที่ทาให้คนที่ไม่มีเงินก้อนเข้ามาอุดหนุนเต็นท์รถมือสอง ทว่า ยังคงมีเทคนิ คทาง
การตลาดอีกอย่างหนึ่ งที่ไม่ค่อยเห็นเต็นท์รถมือสองใช้กนั คือ การโชว์ป้ายลดราคารถ จากราคาเต็ม มีการปรับลด
เกือบ 5-20 เปอร์เซ็นต์ กลยุทธ์น้ ีถือว่าดึงดูดใจคนไม่ใช่นอ้ ย เพราะทุกวันนี้ คนจานวนมากที่รายได้ไม่ได้สูงมากมัก
รู ้สึกว่าทาไมรถราคาแพงสาหรับพวกเขา โดยที่พวกเขาไม่ได้รู้ตวั ว่าสิ่ งที่พวกเขาอยากได้อย่างหนึ่ ง คือการลดราคา
ของรถยนต์รุ่นที่พวกเขาอยากได้ แต่เราจะเป็ นผูด้ ึงความรู ้สึกนั้นๆ ของลูกค้าออกมา เพื่อให้เกิดแรงจูงใจที่จะเข้ามา
สอบถามรายละเอียด ซึ่ งหลังจากนี้ ก็เป็ นเรื่ องของฝ่ ายขายและบริ การ ส่ วนความเป็ นไปได้ในการลดราคารถยนต์
ของแต่ละเต็นท์รถ เจ้าของจะเป็ นคนที่วางแผนได้ดีที่สุด
ลักษณะของตลาดรถมื อสองจะเป็ นไปตามตลาดรถใหม่คื อ หากรถใหม่ ขายดี รถมื อสองจะขายดี ดว้ ย
เนื่องจาก การขายรถยนต์ใหม่ กับรถยนต์มือสอง นั้นมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างชัดเจน ด้วยราคาขายเป็ นหัวใจสาคัญ
หากรถยนต์ใหม่ มี การปรั บราคาลง หรื อมี การทาแคมเปญด้านราคา จะส่ งผลทันที ต่อราคารถมื อสองในตลาด
รวมถึง การลดอัตราดอกเบี้ย หรื อเงื่อนไขทางการเงิน ก็มีผลต่อการเลือกซื้ อด้วย เพราะผูบ้ ริ โภคจะดูเงื่อนไขความ
ยากง่ายในการออกรถเป็ นอย่างแรกยิ่งเงินดาวน์ต่ าหรื อ ไม่มีดาวน์ คนซื้ อก็จะตัดสิ นใจออกรถได้ง่ายขึ้น ข้อดีน้ ี คือ
ข้อได้เปรี ยบของรถมือสอง แต่หากรถใหม่ออกแคมเปญดาวน์ต่าหรื อไม่ตอ้ งดาวน์ จะกระทบต่อรถมือสองทันที
รวมถึงการลดราคา เช่น โครงการรถคันแรก ส่ งผลให้ลกู ค้าหนี จากการซื้ อรถมือสองไปออกรถใหม่แทนโดยในปี ที่
ผ่านมา ถือว่า สงครามราคารุ นแรงในตลาดรถมือสอง เพราะรถใหม่ขายดี ทาให้รถมือสองขายดีตามไปด้วย สิ นค้า
หายากขึ้น ทาให้ตอ้ งสู ้ราคาในการซื้ อรถเข้ามาขาย มิฉะนั้นจะไม่ได้รถ โดยภาพรวมถือว่า ราคารถยนต์มือสองต่อ
รุ่ น เมื่ อ เที ย บแบบปี ต่ อ ปี แล้ว ลดลงราว 10% ถื อ ว่ า เป็ นอัต ราปกติ ภ าพรวมตลาดรถมื อ สอง ในปั จ จุ บ ัน มี

ผูป้ ระกอบการหน้าใหม่เข้ามาทาตลาดเพิ่มขึ้นราว 200 ราย ส่ วนคนที่อยูก่ ป็ ระคองตัวกันไป กาไรแต่ละคันอาจจะ
น้อยลงไปบ้าง เนื่องจากการหาสิ นค้าเข้ามาขายต้องแย่งกันซื้ อระหว่างผูป้ ระกอบการด้วยกัน รถบางคันที่คาดว่าจะ
กาไร 1 แสน จะเหลือเพียง 5 หมื่น และเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว อาจจะเหลือกาไรจริ งๆ ไม่ถึง 2 หมื่นด้วยซ้ า หรื อการ
ซื้ อพลาดก็คือขาดทุน บางคันขาดทุนถึง 3 แสนก็ตอ้ งยอมขายทิ้ง ไม่ขายให้ลูกค้า เพื่อรักษาชื่ อเสี ยงของเราเอาไว้
การแข่งขันของตลาดรถมือสองในปี นี้ คาดว่านอกจากเรื่ องของราคาแล้ว ผูป้ ระกอบการทุกรายจะต้องปรับตัว เพิ่ม
กลยุทธ์ใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของ การรับประกันคุณภาพของรถ โดยมีการตรวจพร้อมออกใบยืนยันว่า ไม่เคยชน
หนักหรื อดัดแปลงตัวถังมาก่อน โดยต้องลงทุนใช้เครื่ องมือในการตรวจสภาพรถ รวมถึงการรับประกันการซ่ อมฟรี
หลัง การขายด้วย โดยผูป้ ระกอบการหลายรายต้อ งท าในส่ วนนี้ มิ ฉะนั้น จะขายยาก เมื่ อเที ย บกับ รายที่ มี การ
รับประกันนอกจากการปรับตัวด้านการรับประกันแล้ว ยังมีในส่ วนของการเก็บฐานข้อมูลเพื่อติ ดตามดูแลลูกค้า
หลังการขาย เช่ นเดี ยวกับกลยุทธ์ของรถยนต์ใหม่ เพื่ อให้ลูกค้าเกิ ดความเชื่ อมัน่ ในการดูแล ขณะเดี ยวกัน ช่ อง
ทางการจ าหน่ า ยก็ เ ปลี่ ย นไป โดยจากการลงโฆษณาผ่ า นหนัง สื อ กลายมาเป็ นการใช้ช่ อ งทางดิ จิ ต อลแทน
ผูป้ ระกอบการเต้นท์รถยนต์มือสอง ปั จจุบนั จะใช้สื่อออนไลน์ ไม่ว่าเป็ น เวปไซต์ขายรถของตัวเอง,เวบไซต์ขายรถ
มือสอง, เฟซบุ๊ค, เพจ, ไลฟ์ โชว์ และยูทูป แทบทุกเต้นท์จะต้องทาสื่ อผ่านช่องทางต่างๆ เหล่านี้ รวมถึงการพัฒนา
ทีมงานขายให้มีความเข้าใจลูกค้ามากขึ้น
ดังนั้นผูว้ ิ จยั ึ งได้มีค วามสนใจที่ จะทาการศึ กษาความต้องการและการดาเนิ นงานธุ รกิ จขายรถมื อสอง
ออนไลน์ กรณี ศึกษา:บริ ษทั HC-GARAGE จากัด เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้ปัจจุบนั เพื่อนามาปรับเข้ากับ
ธุรกิจของผูว้ ิจยั ที่ทาธุรกิจด้านขายรถมือสองออนไลน์
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ มีรูปแบบเป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ( Quantitative research) เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั คื อ
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับหัวข้อวิจยั เรื่ อง ความต้องการและการดาเนิ นงาน
ธุ รกิ จขายรถมือสองออนไลน์ กรณี ศึกษา:บริ ษทั HC-GARAGE จากัด โดยแบบสอบถามได้สร้างจากความหมาย
และแนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั ไว้ดงั นี้
1.ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดการเลือกตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างในสื่ อสังคมออนไลน์ ที่สนใจชื้ อรถยนต์มือ
สอง ประชากรกลุ่มตัวอย่างจะนามาศึกษาทั้งหมดคือ 200 คน ในการเก็บตัวอย่าง
2.ขอบเขตด้านระยะเวลา
สาหรับขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้เวลาทั้งสิ้ น 2 เดือน ซึ่ งแบ่งเวลาออกเป็ นดังต่อไปนี้
1.ทบทวนวรรณกรรม โดยการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู ้จากเอกสาร เว็บไซด์และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดย
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้ น 1 เดือน
2.การเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562
3.ทาการเขียนเป็ นรายงานการนาเสนอรายงานและการปรับปรุ งแก้ไขจนงานศึ กษาวิจยั เสร็ จสมบรู ณ์ คื อ
เริ่ มตั้งแต่ว ั นที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2562 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้ น 30 วัน

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้นาเครื่ องมือ คือ แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวางแผนและปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1.นาแบบสอบสอบ ที่สมบูรณ์แล้ว ซึ่ งผ่านความเห็นชอบจากผูเ้ ชี่ ยวชาญแล้วไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างในสื่ อ
สังคมออนไลน์
2.ดาเนินการแจกแบบสอบถามโดยขอความร่ วมมือ จากลุ่มตัวอย่างประชากรที่สุ่มเลือกมาจานวน 200 คน
3.เก็บรวบรวมแบบสอบถาม แล้วตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อความที่กลุ่มตัวอย่างได้
กรอกรายละเอียดลงในแบบสอบถาม
4.นาข้อมูลจากแบบสอบถามมาประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย สรุ ปผลเป็ นค่าเฉลี่ย และอัตราร้อยละ
ใช้การพรรณนาเพื่ออธิ บายข้อมูลที่ได้จากการสารวจ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้หลักการวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) จะเน้นการบรรยายคุณสมบัติของกลุ่ม
ตัวอย่างหรื อประชากรที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาได้ โดยข้อมูลที่เก็บรวบรวมนี้ จะต้องเป็ นไปตามกรอบแนวความคิด
ของงานวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะต้องสามารถตอบคาถาม หรื อประเด็นปัญหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
การวิจยั ซึ่ งได้แก่
1. ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติร้อยละ (Percentage) กราฟและแผนภูมิรูปภาพ
2. แบบสอบถามเกีย่ วกับข้ อมูลการซื้อรถยนต์ มือสองในกลุ่มสั งคมออนไลน์ ใช้สถิติร้อยละ (Percentage)
กราฟและแผนภูมิรูปภาพ
3. แบบสอบถามข้ อมูลลูกค้ าในการประเมินขอสิ นเชื่อรถยนต์ มือสอง ใช้สถิติร้อยละ (Percentage) กราฟ
และแผนภูมิรูปภาพ
4. ปัจจัยที่มผี ลต่ อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ ผ่านเต็นท์ รถมือสองในกลุ่มสั งคมออนไลน์ ใช้สถิติร้อย
ละ (Percentage) กราฟและแผนภูมิรูปภาพ
ผลการวิจยั
1.รายละเอียดของผูต้ อบแบบสอบถามด้านเพศ พบว่ามีผตู ้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 200 คน
แบ่งเป็ น เพศชายร้อยละ 55.8 และเพศหญิงร้อยละ 44.2
2.รายละเอียดของผูต้ อบแบบสอบถามด้านอายุ
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุดคืออายุ 20-30 ปี
3.รายละเอียดของผูต้ อบแบบสอบถามด้านสถานภาพ
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุดคือ คนโสด ร้อยละ 60.8
4.แสดงรายละเอียดของผูต้ อบแบบสอบถามด้านระดับการศึกษา
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุดคือ ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ที่ร้อยละ 53.8
5.แสดงรายละเอียดของผูต้ อบแบบสอบถามด้านอาชีพ
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุดคือ พนักงาน/ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน ที่ร้อยละ 38.7
6. แสดงรายละเอียดของผูต้ อบแบบสอบถามด้านรายได้

พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุดคือ 15,001 – 30,000 ที่ร้อยละ 55.3
7.ลูกค้าในปัจจุบนั พบว่าลูกค้าใช้รถยนต์ยี่หอ้
โตโยต้ามากที่สุด ที่ร้อยละ 46.2 รองลงมาคือ ฮอนด้า ที่ร้อยละ 40.7
8. วัตถุประสงค์ที่ท่านเลือกซื้ อรถยนต์มือสองคันล่าสุ ด
เนื่องจากต้องการใช้เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ร้อยละ 80
9.สิ่ งที่ลกู ค้าคานึงถึงมากที่สุดในการเลือกซื้ อรถยนต์มือสอง
คือราคารถยนต์ ร้อยละ 32.7
10.ลักษณะการใช้รถยนต์มือสองของลูกค้าพบว่า
ร้อยละ 32.2 ใช้งานในกรุ งเทพฯ เป็ นส่ วนใหญ่ และมีการเดินทางไปต่างจังหวัดบ้างในบางครั้ง
11.แหล่งข้อมูลที่ท่านใช้ในการหาข้อมูลและศึกษา เพื่อประกอบการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์มือสองของ
ลูกค้าพบว่า
ร้อยละ 16.6 เป็ นบทวิจารณ์จากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านรถยนต์
12.ประเภทสื่ อโฆษณาที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์มือสองของลูกค้าพบว่า ร้อยละ 61.3 เป็ นเว็บไซต์
เกี่ยวกับรถยนต์
13.ผูม้ ีส่วนร่ วมในการพิจารณา และตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์มือสอง ของลูกค้าพบว่า
ร้อยละ 43.2 เป็ นตนเองและสมาชิกในครอบครัว
14.วิธีการชาระเงิน เมื่อเลือกซื้ อรถยนต์มือสอง ของลูกค้าพบว่า
ร้อยละ 84.9 เป็ นเงินผ่อนกับสถาบันการเงิน
15.ระยะเวลาในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์มือสอง โดยเฉลี่ยของลูกค้าพบว่า
ร้อยละ 51.3 มากกว่า 12 เดือน
16.ราคาเฉลี่ยของรถยนต์มือสองที่ลกู ค้าซื้ อ โดยเฉลี่ยของลูกค้าพบว่า
ร้อยละ 38.2 อยูท่ ี่ราคา 400,001-450,000บาท
17.ด้านตัวรถยนต์ที่ท่านต้องการเลือกชื้อท่านคานึงถึงสิ่ งใดมาก โดยเฉลี่ยของลูกค้าพบว่า
ร้อยละ 54.8 ระบบความปลอดภัยในรถยนต์มีความน่าเชื่อถือ และสามารถใช้งานได้จริ ง
18.ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสิ นเลือกชื้อรถยนต์มือสอง โดยเฉลี่ยของลูกค้าพบว่า
ร้อยละ 35.7 ลูกค้าคิดว่าเป็ นราคารถยนต์มีความเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
19.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั เราที่ตรงใจของท่านมากที่สุดที่ท่านมาเลือกใช้บริ การ โดยเฉลี่ย
ของลูกค้าพบว่า
ร้อยละ 51.3 โชว์รูมตลาดรถมือสองและศูนย์บริ การหรื ออู่รถยนต์มีทาเลที่ต้ งั ที่เข้าถึงได้สะดวก
20. ว่าถ้าบริ ษทั เราควรที่จะใช้สื่อสารออนไลน์ผ่านช่องทางไหนที่ท่านลูกค้าสะดวกที่สุดและโดนใจมาก
ที่สุดที่ท่านจะตัดสิ นใจเลือกชื้อรถยนต์มือสองกับเราโดยเฉลี่ยของลูกค้าพบว่า
ร้อยละ 44.7 เงื่ อนไขการชาระเงินมีความเหมาะสมคือทุกอาชี พสามารถมีรถขับได้ มีการผ่อนชาระผ่าน
บริ ษทั โดยตรงถ้าเป็ นลูกค้าชั้นดี

21.ด้านการบริ การของบริ ษทั ท่านต้องการให้บริ ษทั มีการบริ การในเรื่ องใดมากที่ สุด โดยเฉลี่ยของลูกค้า
พบว่า
ร้อยละ 56.8 มีความรวดเร็ วในการชาระเงิ น ,การตรวจสอบเอกสารการขอสิ นเชื่ อรถยนต์กบั ทางบริ ษทั
และตัวแทนจากทางธนาคาร
22.ด้านบุคลากรของบริ ษทั ที่ท่านผูใ้ ช้บริ การต้องการโดยเฉลี่ยของลูกค้าพบว่า
ร้อยละ 44.7 พนักงานมีความเชี่ยวชาญในการให้คาปรึ กษาด้านรถยนต์
23.ท่านต้องการให้บริ ษทั มีการปรับปรุ งคุณภาพศูนย์บริ การในการมาชื้ อขายรถยนต์อย่างไร โดยเฉลี่ยของ
ลูกค้าพบว่า
ร้อยละ 53.3 ศูนย์บริ การมีคุณภาพ มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ
สรุ ปและวิจารณ์ ผล
1.ความต้องการของตลาดของลูกค้าในการเลือกชื้อรถมือสองในปัจจุบนั
ก่อนเลือกซื้ อรถมือสองโดยทัว่ ไปคนซื้ อจะมีการคิดถึงประเภทรถที่ตนเองต้องการเอาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว
ทว่าเมื่อไปถึงเต็นท์รถจริ ง ๆ อาจมีปัจจัยบางประการที่ ทาให้ตอ้ งเปลี่ยนใจได้ เช่น ราคาของรถสภาพรถ เป็ นต้น
ต้องบอกว่ารถมือสองเองด้วยความที่ มีรถให้เลือกหลายประเภทมากผูซ้ ้ื อจึ งสามารถเลือกเอาได้เลยว่าต้องการรถ
แบบไหน โดยประเภทรถที่ได้รับความนิยมสาหรับรถมือสองประกอบไปด้วย
1.รถยนต์แบบเครื่ องเบนซิ น – รถประเภทนี้ เป็ นรถที่ได้รับความนิ ยมอันดับต้น ๆ มาโดยตลอดโดยเฉพาะ
บรรดารถที่เครื่ องยนต์ระหว่าง 1,500 CC – 2,000 CC จะได้รับความสนใจมากเป็ นพิเศษเพราะเป็ นรถเหมาะกับการ
ขับขี่ในเมือง ยิ่งถ้ารถคันดังกล่าวเป็ นรถแบรนด์ตลาดจาพวกโตโยต้า, ฮอนด้า รถมักขายออกเร็ วกว่ารถแบรนด์อื่น
ๆ หลายเท่า
2.รถกระบะ – รถมือสองที่ได้รับความนิ ยมรองจากรถยนต์เบนซิ นทัว่ ไปคือรถกระบะนัน่ เพราะหลาย ๆ
คนคิ ดว่าการเลื อกซื้ อรถกระบะเพื่อเอาไว้ใช้งานอย่างการบรรทุ กของไม่จาเป็ นต้องซื้ อมือหนึ่ งให้เสี ยราคาก็ได้
เลือกซื้ อรถมือสองสภาพดีสกั คันเอาไว้ใช้งานคุม้ ค่ากว่าเยอะ จะเลือกแบบมีแค็ป ไม่มีแค็ป หรื อสี่ ประตูก็เอาแบบที่
ชอบได้เลย
3.รถตูส้ าหรับโดยสาร – สาหรับคนที่มีสมาชิ กในครอบครัวเยอะหรื อคนที่ตอ้ งใช้ขนคนไปไหนมาไหน
การซื้ อรถตูม้ ือสองก็นบั เป็ นทางเลือกที่ดีอีกเช่นกัน ด้วยราคาที่ไม่แพงเกินไปบวกกับการใช้งานรถตูส้ ามารถใช้ได้
อย่างหลากหลาย ดังนั้นคนที่ไปเต็นท์รถมือสองจานวนมากจึงมักมองไปยังรถตูห้ ากคิดว่ามีผรู ้ ่ วมเดินทางในแต่ละ
ครั้งเยอะ
4.รถครอบครัว – คือบรรดารถ 7 ที่นงั่ ทั้งหลายก็นบั เป็ นอีกตัวเลือกยอดนิ ยมของคนที่ซ้ื อรถมือสองด้วย
ราคาที่ ไ ม่แ พงมากเมื่ อเที ยบกับรถมื อหนึ่ งบวกกับสามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ไม่ ว่า จะใช้กับคนใน
ครอบครัวหรื อขนของต่าง ๆ ดังนั้นรถประเภทนี้ เราจึงมักเห็นว่าในเต็นท์ขายรถมือสองจะได้รับความนิ ยมมากเป็ น
พิเศษ
2.การประมาณยอดขาย บริ ษทั HC-GARAGE จากัด
ทางบริ ษทั HC-GARAGE จากัด มีการประมาณยอดขายในปี 2562 นี้ ตั้งเป้ าว่าจะมียอดขายรถยนต์มือ
สองที่ 100 คัน ยอดขายตั้งเป้ าหมายที่ 100 ล้านบาท

3.การดาเนินการของธุรกิจ บริ ษทั HC-GARAGE จากัด
ทางบริ ษทั HC-GARAGE จากัด มีการรักษาดูแลคุณภาพรถยนต์ที่เราปฏิบตั ิมาดังนี้
1.การตรวจดูหม้อน้ า ลองตรวจเช็คว่าหม้อน้ ามีรอบรั่วหรื อคราบสนิ มจากการแห้งของน้ าหรื อไม่ หาก
ตรวจพวปริ มาณน้ ามีการลดให้รีบนารถไปให้ช่างตรวจสอบหม้อน้ าทันที
2 การถ่ายน้ ามันของเหลวทุกชนิดออกไปเช่น น้ ามันเครื่ อง, น้ ามันเกียร์, น้ าในหม้อน้ ามีปริ มาณที่ลดลง ให้
ช่างตรวจเช็คหม้อน้ าทันทีเพื่อสาเหตุของการรั่วนเฟื องท้าย, น้ ามันเบรก, น้ ามันคลัตช์, น้ ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ ,
น้ ามันกระปุกพวงมาลัย, น้ ายาหล่อเย็นหม้อน้ า ฯลฯ เพราะการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเหล่านี้ ใหม่ก็เปรี ยบเป็ นการยืดอายุ
การใช้งานของรถออกไปให้ดูเหมือนเป็ นรถใหม่
3.กรองอากาศ อุ ปกรณ์ ส่วนนี้ เราสามารถตรวจเช็คได้ดว้ ยตัวเองว่ามี สถาพที่ สามารถใช้งานต่ อไปได้
หรื อไม่ คุณสามารถพิจารณาได้วา่ ควรจะแค่ทาความสะอาดกรองอากาศหรื อเปลี่ยนใหม่
4 แบตเตอรรี่ ควรเปลี่ยนเป็ นแบตเตอรี่ ลูกใหม่ไปเลย เพราะแบตเตอรี่ แต่ละลูกอายุการใช้งานหลังจาก
ปี แนกไปก็เริ่ มเก็บไฟได้ไม่เต็มประสิ ทธิ ภาพ การเปลี่ยนแบตเตอรี่ ลกู ใหม่ให้กบั รถก็เหมือนการทาให้รถกลับมาเกิด
ใหม่ได้อีกครั้ง
5 ระบบเบรก ตรวจเช็คน้ ามันเบรกว่ายังอยูใ่ นปริ มาณที่สามารถใชช้ได้เพียงพอหรื อไม่ ขณะที่ผา้ เบรกหาก
เบรกแล้วไม่มีเสี ยงจานเสี ยดสี กบั ผ้าเบรกก็เเสดงว่าผ้าเบรกยังใช้การได้
6.ท่อยางในตาแหน่งต่างๆ ของ ถ้ามีคราบน้ ามันเยิ้มให้รีบนารถไปให้ช่างเช็คเพื่อทาการเปลี่ยนท่่อ เพราะ
อายุของท่ออาจมีการเสื่ อมสภาพตามกาลเวลา
7.ทาความสะอาครถ เคลือบสี รถ อยู่สม่าเสมอ เพื่อความสวยงามและสามารถส่ งมอบรถยนต์ให้กบั ลูกค้า
ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งรอล้างรถหรื อขัดสี หรื อเคลือบสี รถ
4.การจัดการเชิงกลยุทธ์ บริ ษทั HC-GARAGE จากัด
บริ ษทั HC-GARAGE จากัด จะมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน่ เพื่อขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้า รายละเอียดมีดงั นี้
1.การพัฒนาแอปพลิเคชัน่ เพื่อขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้า ธุ รกิจรถมือสองมีแผนจะพัฒนาแอปพลิเคชันนี้
เพื่อซื้ อรถยนต์มือสอง โดยสามารถดาวน์โหลดได้ท้ งั IOS และ App Store
2.ขณะนี้ ทางบริ ษทั HC-GARAGE จากัด อยู่ระหว่างการศึ กษาและเจรจากับทางสถาบันการเงิ นเพื่ อ
พัฒนาฟั่ งก์ชั่นแอพพิ เคชั่นให้เชื่ อมต่ อกับทางสถาบันการเงิ นสาหรั บขอสิ นเชื่ อเพื่ อการซื้ อรถยนต์มือสอง โดย
สามารถเลือกซื้ อรถยนต์มือสองของบริ ษทั HC-GARAGE จากัด และสามารถดาเนิ นการภายในแอพเดียว หวังช่วย
เพิ่มความคล่องตัวและสนับสนุนธุรกิจรถมือสองซึ่ งจะได้เห็นความชัดเจนช่วงกลางปี 2563-2564
3.บริ ษทั HC-GARAGE จากัด ตั้งเป้ าจะขยายธุ รกิจในรู ปแบบแฟรนไชส์ศูนย์รวมเพื่อขยายจุดให้บริ การ
ลูกค้ารายย่อยได้เข้าถึงสิ นค้าและบริ การรถยนต์ให้เช่าระยะสั้นและจาหน่ายรถมือสอง 10 แห่ งได้ภายใน 5 ปี ตาม
แผนงานของบริ ษทั
4.บริ ษทั HC-GARAGE จากัด จะมีการพัฒนาเว็บไซต์ที่อจั ฉริ ยะรายละเอียดมีดงั นี้
บริ ษทั HC-GARAGE จากัด จะมีการทาเว็บไซต์ที่อจั ฉริ ยะ ที่ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ยุคปั จจุบนั
และจะเป็ นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองผ่านเว็บไซต์ของ บริ ษทั HC-GARAGE จากัด พัฒนาขึ้นเพื่อให้เป็ น
แพลตฟอร์ มดิ จิตอลที่ ตอบโจทย์การซื้ อขายในช่ องทางออนไลน์ที่สามารถรองรับการบริ การซื้ อ ขายและเปลี่ยน

รถยนต์มือสองได้ท้ งั หมด สามารถให้บริ การขายรถด่วนภายใน 3 ชัว่ โมงมีระบบ Call Center ที่ให้ช่วยเหลือตลอด
24 ชัว่ โมงสามารถสนทนา ถาม-ตอบกับฝ่ ายช่ วยเหลือที่ เตรี ยมพร้อมในการตอบคาถามให้ขอ้ มูลลูกค้าทุกเวลา
พร้อมบริ การเสริ มอื่น ๆ ที่เน้นตอบโจทย์ลกู ค้ามากขึ้นให้บริ การตรวจสอบสภาพเครื่ องยนต์มากกว่า 200 จุดเพื่อกา
รันตีและรับประกันคุณภาพของตัวรถที่ซ้ื อ- ขายผ่านระบบขายด่วนบนเว็บไซต์รวมถึงบริ การหลังการขายด้วยการ
การันตีประกันไมล์ของตัวเครื่ องยนต์หลังจากใช้งาน 50,000 กิโลเมตร หรื อบริ การซ่อมฟรี 1 ปี
การอภิปรายผล
1.ความต้องการของตลาดของลูกค้าในการเลือกชื้อรถมือสองในปัจจุบนั
ก่อนเลือกซื้ อรถมือสองโดยทัว่ ไปคนซื้ อจะมีการคิดถึงประเภทรถที่ตนเองต้องการเอาไว้ก่อนล่วงหน้า
แล้ว ทว่าเมื่อไปถึงเต็นท์รถจริ ง ๆ อาจมีปัจจัยบางประการที่ทาให้ตอ้ งเปลี่ยนใจได้ เช่น ราคาของรถ, สภาพรถ เป็ น
ต้น ต้องบอกว่ารถมือสองเองด้วยความที่มีรถให้เลือกหลายประเภทมากผูซ้ ้ื อจึงสามารถเลือกเอาได้เลยว่าต้องการรถ
แบบไหน โดยประเภทรถที่ได้รับความนิยมสาหรับรถมือสองประกอบไปด้วย
1.รถยนต์แบบเครื่ องเบนซิ น – รถประเภทนี้ เป็ นรถที่ได้รับความนิ ยมอันดับต้น ๆ มาโดยตลอดโดยเฉพาะ
บรรดารถที่เครื่ องยนต์ระหว่าง 1,500 CC – 2,000 CC จะได้รับความสนใจมากเป็ นพิเศษเพราะเป็ นรถเหมาะกับการ
ขับขี่ในเมือง ยิ่งถ้ารถคันดังกล่าวเป็ นรถแบรนด์ตลาดจาพวกโตโยต้า, ฮอนด้า รถมักขายออกเร็ วกว่ารถแบรนด์อื่น
ๆ
2.รถกระบะ – รถมือสองที่ได้รับความนิ ยมรองจากรถยนต์เบนซิ นทัว่ ไปคือรถกระบะนัน่ เพราะหลาย ๆ
คนคิ ดว่าการเลื อกซื้ อรถกระบะเพื่อเอาไว้ใช้งานอย่างการบรรทุ กของไม่จาเป็ นต้องซื้ อมือหนึ่ งให้เสี ยราคาก็ได้
เลือกซื้ อรถมือสองสภาพดีสกั คันเอาไว้ใช้งานคุม้ ค่ากว่าเยอะ จะเลือกแบบมีแค็ป ไม่มีแค็ป หรื อสี่ ประตูก็เอาแบบที่
ชอบได้เลย
3.รถตูส้ าหรับโดยสาร – สาหรับคนที่มีสมาชิ กในครอบครัวเยอะหรื อคนที่ตอ้ งใช้ขนคนไปไหนมาไหน
การซื้ อรถตูม้ ือสองก็นบั เป็ นทางเลือกที่ดีอีกเช่นกัน ด้วยราคาที่ไม่แพงเกินไปบวกกับการใช้งานรถตูส้ ามารถใช้ได้
อย่างหลากหลาย ดังนั้นคนที่ไปเต็นท์รถมือสองจานวนมากจึงมักมองไปยังรถตูห้ ากคิดว่ามีผรู ้ ่ วมเดินทางในแต่ละ
ครั้งเยอะ
4.รถครอบครัว – คือบรรดารถ 7 ที่นงั่ ทั้งหลายก็นบั เป็ นอีกตัวเลือกยอดนิ ยมของคนที่ซ้ื อรถมือสองด้วย
ราคาที่ ไ ม่แ พงมากเมื่ อเที ยบกับ รถมื อ หนึ่ งบวกกับสามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ไม่ ว่า จะใช้กับคนใน
ครอบครัวหรื อขนของต่าง ๆ ดังนั้นรถประเภทนี้ เราจึงมักเห็นว่าในเต็นท์ขายรถมือสองจะได้รับความนิ ยมมากเป็ น
พิเศษ
2.การดาเนินการของธุรกิจ บริ ษทั HC-GARAGE จากัด
ทางบริ ษทั HC-GARAGE จากัด มีการรักษาดูแลคุณภาพรถยนต์ที่เราปฏิบตั ิมาดังนี้

1.การตรวจดูหม้อน้ า ลองตรวจเช็คว่าหม้อน้ ามีรอบรั่วหรื อคราบสนิ มจากการแห้งของน้ าหรื อไม่ หาก
ตรวจพวปริ มาณน้ ามีการลดให้รีบนารถไปให้ช่างตรวจสอบหม้อน้ าทันที
2 การถ่ายน้ ามันของเหลวทุกชนิดออกไปเช่น น้ ามันเครื่ อง, น้ ามันเกียร์, น้ าในหม้อน้ ามีปริ มาณที่ลดลง ให้
ช่างตรวจเช็คหม้อน้ าทันทีเพื่อสาเหตุของการรั่วนเฟื องท้าย, น้ ามันเบรก, น้ ามันคลัตช์, น้ ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ ,
น้ ามันกระปุกพวงมาลัย, น้ ายาหล่อเย็นหม้อน้ า ฯลฯ เพราะการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเหล่านี้ ใหม่ก็เปรี ยบเป็ นการยืดอายุ
การใช้งานของรถออกไปให้ดูเหมือนเป็ นรถใหม่
3.กรองอากาศ อุ ปกรณ์ ส่วนนี้ เราสามารถตรวจเช็คได้ดว้ ยตัวเองว่ามี สถาพที่ สามารถใช้งานต่ อไปได้
หรื อไม่ คุณสามารถพิจารณาได้วา่ ควรจะแค่ทาความสะอาดกรองอากาศหรื อเปลี่ยนใหม่
4 แบตเตอรรี่ ควรเปลี่ยนเป็ นแบตเตอรี่ ลูกใหม่ไปเลย เพราะแบตเตอรี่ แต่ละลูกอายุการใช้งานหลังจาก
ปี แนกไปก็เริ่ มเก็บไฟได้ไม่เต็มประสิ ทธิ ภาพ การเปลี่ยนแบตเตอรี่ ลกู ใหม่ให้กบั รถก็เหมือนการทาให้รถกลับมาเกิด
ใหม่ได้อีกครั้ง
5 ระบบเบรก ตรวจเช็คน้ ามันเบรกว่ายังอยูใ่ นปริ มาณที่สามารถใชช้ได้เพียงพอหรื อไม่ ขณะที่ผา้ เบรกหาก
เบรกแล้วไม่มีเสี ยงจานเสี ยดสี กบั ผ้าเบรกก็เเสดงว่าผ้าเบรกยังใช้การได้
6.ท่อยางในตาแหน่งต่างๆ ของ ถ้ามีคราบน้ ามันเยิ้มให้รีบนารถไปให้ช่างเช็คเพื่อทาการเปลี่ยนท่่อ เพราะ
อายุของท่ออาจมีการเสื่ อมสภาพตามกาลเวลา
7.ทาความสะอาครถ เคลือบสี รถ อยู่สม่าเสมอ เพื่อความสวยงามและสามารถส่ งมอบรถยนต์ให้กบั ลูกค้า
ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งรอล้างรถหรื อขัดสี หรื อเคลือบสี รถ
4.การจัดการเชิงกลยุทธ์ บริ ษทั HC-GARAGE จากัด
บริ ษทั HC-GARAGE จากัด จะมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน่ เพื่อขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้า รายละเอียดมีดงั นี้
1.การพัฒนาแอปพลิเคชัน่ เพื่อขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้า ธุรกิจรถมือสองมีแผนจะพัฒนาแอปพลิเคชันนี้
เพื่อซื้ อรถยนต์มือสอง โดยสามารถดาวน์โหลดได้ท้ งั IOS และ App Store
2.ขณะนี้ทางบริ ษทั HC-GARAGE จากัด อยูร่ ะหว่างการศึกษาและเจรจากับทางสถาบันการเงินเพื่อ
พัฒนาฟั่งก์ชนั่ แอพพิเคชัน่ ให้เชื่อมต่อกับทางสถาบันการเงินสาหรับขอสิ นเชื่อเพื่อการซื้ อรถยนต์มือสอง โดย
สามารถเลือกซื้ อรถยนต์มือสองของบริ ษทั HC-GARAGE จากัด และสามารถดาเนินการภายในแอพเดียว หวังช่วย
เพิ่มความคล่องตัวและสนับสนุนธุรกิจรถมือสองซึ่ งจะได้เห็นความชัดเจนช่วงกลางปี 2563-2564
3.บริ ษทั HC-GARAGE จากัด ตั้งเป้ าจะขยายธุรกิจในรู ปแบบแฟรนไชส์ศูนย์รวมเพื่อขยายจุดให้บริ การ
ลูกค้ารายย่อยได้เข้าถึงสิ นค้าและบริ การรถยนต์ให้เช่าระยะสั้นและจาหน่ายรถมือสอง 10 แห่งได้ภายใน 5 ปี ตาม
แผนงานของบริ ษทั
3.บริ ษทั HC-GARAGE จากัด จะมีการพัฒนาเว็บไซต์ที่อจั ฉริ ยะรายละเอียดมีดงั นี้
บริ ษทั HC-GARAGE จากัด จะมีการทาเว็บไซต์ที่อจั ฉริ ยะ ที่ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ยุคปั จจุบนั
และจะเป็ นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองผ่านเว็บไซต์ของ บริ ษทั HC-GARAGE จากัด พัฒนาขึ้นเพื่อให้เป็ น

แพลตฟอร์ มดิ จิตอลที่ ต อบโจทย์การซื้ อขายในช่ องทางออนไลน์ที่สามารถรองรับการบริ การซื้ อ ขายและเปลี่ยน
รถยนต์มือสองได้ท้ งั หมด สามารถให้บริ การขายรถด่วนภายใน 3 ชัว่ โมงมีระบบ Call Center ที่ให้ช่วยเหลือตลอด
24 ชัว่ โมงสามารถสนทนา ถาม-ตอบกับฝ่ ายช่ วยเหลือที่ เตรี ยมพร้อมในการตอบคาถามให้ขอ้ มูลลูกค้าทุกเวลา
พร้อมบริ การเสริ มอื่น ๆ ที่เน้นตอบโจทย์ลกู ค้ามากขึ้นให้บริ การตรวจสอบสภาพเครื่ องยนต์มากกว่า 200 จุดเพื่อกา
รันตีและรับประกันคุณภาพของตัวรถที่ซ้ื อ- ขายผ่านระบบขายด่วนบนเว็บไซต์รวมถึงบริ การหลังการขายด้วยการ
การันตีประกันไมล์ของตัวเครื่ องยนต์หลังจากใช้งาน 50,000 กิโลเมตร หรื อบริ การซ่อมฟรี 1 ปี
ข้ อเสนอแนะ (Implications)
ธุ รกิ จยานยนต์กาลังถูก Digital Disruption เช่ นเดี ยวกับอีกหลายกลุ่มธุ รกิ จ เมื่อพฤติ กรรมของผูซ้ ้ื อรถ
เปลี่ยนไปจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ผลสารวจล่าสุ ดจาก Google พบว่า ผูซ้ ้ื อรถส่ วนใหญ่เข้าไปเยี่ยมชมโชว์รูมไม่
เกิน 2 ครั้ง95% ของผูซ้ ้ื อรถในปัจจุบนั ใช้สื่อออนไลน์คน้ หาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจมากกว่า 60% ของการค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับรถยนต์เกิดขึ้นบนโทรศัพท์มือถือสิ่ งเหล่านี้ ยิ่งย้ าเตือนว่า ถึงเวลาที่บรรดา Car Dealer จะต้องปรับตัวรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และเริ่ มนา Digital Marketing มาใช้ เพื่อเพิ่มยอดขายรถจากโอกาสบนโลกออนไลน์
ซึ่ งเปิ ดกว้างมากขึ้น สิ่ งที่ บริ ษทั HC-GARAGE จากัด ต้องปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงคือเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนี้
1.ปรับตัวสู่ ยุคของสมาร์ ทโฟน อย่างที่บอกไปแล้วว่า กว่า 60% ของการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้ อ-ขาย
รถยนต์ในปัจจุบนั เป็ นการ Search ผ่านโทรศัพท์มือถือ ดังนั้น หากเราต้องการดึงดูดลูกค้าในยุคนี้ การปรับเว็บไซต์
ให้ใช้งานได้ดีบน Mobile Device เป็ นสิ่ งที่ ไม่สามารถมองข้ามได้ โดยทัว่ ไปหน้าเว็บไซต์ไม่ควรใช้เวลาดาวน์
โหลดนานเกินกว่า 3 วินาที หากเว็บไซต์ของเราใช้เวลามากกว่านี้ เตรี ยมใจไว้เลยว่ามีโอกาสสู งมากที่จะเสี ยลูกค้า
ให้ Dealer รายอื่นไป ที่สาคัญอย่าลืมใส่ เบอร์โทรติดต่อบนเว็บไซต์ เพื่อให้ลกู ค้ากดโทรหาเราได้ทนั ที
2.วิธีการโฆษณาใหม่ๆ อย่าง Video Advertising นอกจากการซื้ อโฆษณา Search Advertising บน Google
ที่หลายคนคุน้ เคยกันดี Video Advertising ยังเป็ นอีกเทรนด์ Digital Marketing ที่ น่าสนใจในปี นี้ ข้อดี ของการที่
Dealer โปรโมทธุรกิจผ่านวิดีโอออนไลน์ ไม่ใช่แค่การให้ขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นใจแก่ลูกค้าเท่านั้น แต่ผลสารวจ
ยังพบว่า กว่า 40% ของผูซ้ ้ื อรถ เดินทางไปยังโชว์รูมของตัวแทนจาหน่ายหลังจากได้ชม Video บน YouTube ด้วย
3.ใช้เงินให้คุม้ ค่ากับคนที่มีแนวโน้มจะเป็ นลูกค้าตัวจริ ง แม้ว่าโฆษณาออนไลน์จะช่วยให้ธุรกิจรถยนต์มือ
สองหรื อมือหนึ่ ง เข้าถึงประชากรออนไลน์ได้นบั พันนับหมื่นคนในเวลาเดียวกัน แต่ใช่ว่าทุกคนที่เห็นโฆษณานั้น
จะกาลังสนใจรถรุ่ นที่ เรากาลังโปรโมทอยู่ เทคนิ คปิ ดการขายรถยนต์ดว้ ย Digital Marketing ให้ได้ลูกค้าตรง
กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่การทา Lead Generation สร้างรายชื่อ “ว่าที่” ลูกค้าที่มีแนวโน้มความสนใจในสิ นค้าและบริ การ
ของคุณ ร่ วมกับการใช้ Marketing Automation ซอฟต์แวร์ จดั การการตลาดแบบอัตโนมัติที่จะช่ วยเราจัดลาดับ
ความสาคัญว่า ใครคื อลูกค้าที่มีโอกาสจะปิ ดการขายได้มากที่ สุด เพื่อให้เราใช้เวลา และงบประมาณการตลาดได้
อย่างคุม้ ค่า
4.เข้าถึงข้อมูล Insigth เข้าใจลูกค้ามากกว่าที่เคย เพื่อพัฒนากลยุทธ์ Digital Marketing ในขั้นต่อไปเรา
จาเป็ นต้องวิเคราะห์แคมเปญการตลาดที่ ผ่านมาว่าได้ผลมากแค่ไหน โฆษณารู ปแบบใดที่ ดึงดูดความสนใจ และ

Convert เป็ นยอดขายรถยนต์ได้มากที่ สุด เช่ นเดี ยวกันข้อมูลเชิ งลึกเกี่ ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าบนโลกออนไลน์
พวกเขาเห็ นเว็บไซต์ข องเราจากช่ องทางไหน สนใจเข้ามาชมกี่ ค รั้ ง แต่ ละครั้ งใช้เ วลานานเท่ า ไร ข้อมูลใดใน
เว็บไซต์ที่พวกเขาสนใจเป็ นพิเศษ หรื อแม้กระทัง่ เว็บไซต์อื่นๆ ที่คนกลุ่มนี้ สนใจ ทั้งหมดนี้ สามารถนามาประมวล
เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่จะนาไปสู่การตัดสิ นใจซื้ อทั้งนี้ เพื่อให้เห็นภาพรวมของ Customer เราต้องอาศัยเครื่ องมือที่
สามารถ Tracking ข้อมูลทั้งหมดข้างต้นนี้ได้อย่างแม่นยา
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