โมบายแอพพลิเคชั่นเวดดิง้ แพลนเนอร์ ไทย
(Wedding Planner Thai Mobile Application)
ดวงพร ใบพลูทอง

บทคัดย่ อ
การจัดทาแผนธุ รกิจเรื่ อง โมบายแอพพลิเคชัน่ เวดดิ้งแพลนเนอร์ ไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
วางแผนการทางานของบริ ษทั ในการลงทุนและการบริ หารจัดการของบริ ษทั กลยุทธ์ในการ
ดาเนินการงาน และทิศทางในการประกอบกิจการในด้านต่าง ๆ ตลอดจนผลประโยชน์ที่บริ ษทั จะ
ได้รับ และเพื่อเป็ นแนวทางในการประกอบธุ รกิจให้สามารถดาเนิ นการไปได้อย่างมีทิศทางตาม
แผนธุ รกิจที่ได้วางเอาไว้
ผลจากการจัดทาแผนธุ รกิจครั้งนี้พบว่า ประมาณการเงินลงทุนขั้นต้นอยูท่ ี่ 1.5 ล้านบาท
โดยมาจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นทั้งสิ้ น ไม่มีการกูย้ มื โดยประมารการรายได้อยูท่ ี่ 6.8 ล้านบาท ในปี แรก
และเติบโตโดยเฉลี่ยไม่ตากว่า 10% ต่อปี ในปี ที่ 2-5 มีกาไรจากการดาเนินงานในปี แรกที่ 1.2ล้าน
บาท และกาไรสุ ทธิ ที่ 1 ล้านบาท และมีอตั ราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม (ROA) โดยเฉลี่ยที่
42.20% และ อัตราส่ วนผลตอบแทนจากผูถ้ ือหุ น้ (ROE) โดยเฉลี่ยที่ 43.82 %
หากแผนธุ รกิ จนี้ ส ามารถดาเนิ นไปตามที่ ค าดการณ์ ในกรณี ป กติ (Base Case) กิ จการจะ
สามารถคืนทุนได้ใน 1 ปี 4 เดือน สามารถสร้างผลตอบแทนภายในโครงการนี้ IRR= 90.48 % โดย
กิจการสามารถสร้างมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เป็ นเงิน 5,193,425.62 บาท เมื่อสิ้ นสุ ดโครงการ 5 ปี
จากผลการวิเคราะห์ทางด้านการเงินจะเห็นได้วา่ อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ค่อนข้าง
สู งและมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เป็ นบวก แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้เป็ นโครงการที่น่าลงทุน และ
คุม้ ค่ากับการลงทุน
คาสาคัญ:โมบายแอพพลิเคชัน่ ,เวดดิ้งแพลนเนอร์

บทนา
จากประสบการณ์ทางานเกี่ยวกับธุ รกิจงานแต่งงาน ทาให้เห็นถึ งปั ญหาที่ผบู ้ ริ โภคประสบ
และการแข่งขันทางธุ รกิ จในสภาพเศรษฐกิ จปั จจุบนั การแข่งขันของกลุ่มผูป้ ระกอบการเกี่ ยวกับ
ธุ รกิจงานแต่งงานนั้นมีการแข่งขันสู ง จึงเห็นช่องว่างที่เป็ นโอกาสในการทาธุ รกิจบริ การแบบใหม่
ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการธุ รกิ จแต่งงาน ทาให้เกิดแผนธุ รกิ จ
โมบายแอพพลิเคชัน่ เวดดิ้งแพลนเนอร์ ไทย ซึ่ งเป็ นตัวกลางเชื่อมโยงทาให้สะดวก รวดเร็ ว ประหยัด
เข้าถึ ง ถื อเป็ นนวัตกรรมธุ รกิ จการให้บริ การเกี่ ยวกับงานแต่งงานบนอุ ป กรณ์ โทรศัพ ท์มือถื อ ได้
จัดท าขึ้ นเพื่ อการพัฒ นาธุ รกิ จเดิ มที่ มี อยู่ เกิ ดการท าธุ รกิ จงานแต่งงานแบบใหม่ที่ ส ามารถเข้าถึ ง
กลุ่ มเป้ าหมายได้ดีกว่า เป็ นการรวบรวมความรู ้ ความสามารถจากการเรี ยน และความถนัดความ
เชี่ยวชาญก่อนให้เกิดการวางแผนการดาเนินงานในการสร้างธุ รกิจให้ประสบความสาเร็ จ
1.

2.โอกาสและกลยุทธ์ ทางธุรกิจ
บริ ษทั อินดี้ โมบายแอพพลิ เคชัน่ จากัด มีธุรกิ จเดิ มที่ทาเกี่ ยวกับการถ่ ายภาพงานแต่งงาน
และทาสื่ อเกี่ ยวกับงานแต่งงานอยู่ก่อนแล้ว จึงเห็ นช่ องทางในการขยายการเข้าถึ งกลุ่มลู กค้าของ
กลุ่มธุ รกิจเกี่ยวกับงานแต่งงาน เนื่องจากพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไปมีการใช้สื่อออนไลน์มาก
ขึ้นเป็ นยุคของการพัฒนาอุปกรณ์ มือถือ มีการใช้อุปกรณ์สื่อสารของตนเองในการค้นหาข้อมูลมาก
ขึ้นการใช้อินเตอร์ เน็ตบนมือถือจะดูเป็ นเรื่ องง่ายกว่าบนคอมพิวเตอร์ ความได้เปลี่ ยนในการเข้าถึ ง
กลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มเป็ นสิ่ งที่ทาให้เห็นถึงโอกาสทางธุ รกิจและทาควรทาให้
ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ดังนั้นจึงเกิดแอพพลิเคชัน่ เวดดิ้งแพลนเนอร์ ไทยขึ้น ใน
ชื่ อ “ Wedding Planer Thai ” เพื่ อตอบโจทย์ท้ งั ผูท้ ี่ ท าธุ รกิ จและผูใ้ ช้งาน โดยกลยุท ธ์ ก ารดาเนิ น
ธุ รกิ จจะมาจากพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก ซึ่ ง “ Wedding Planer Thai ” จะตอบสนองความ
ต้องการการใช้งานได้อย่างครบถ้วน ไม่เพียงแต่พ้นื ที่ให้เช่าเพื่อลงผลงานเท่านั้นความได้เปรี ยบและ
แตกต่างคื อการที่ เรามีนวัตกรรมการจัดการบนแพลตฟอร์ มบนมือถื อและแท็บเล็ตบริ การทั้งด้าน
การใช้งาน การบริ การ และการตลาด โดยใช้นวัตกรรมการบริ การเป็ นหลัก ซึ่ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นมากใน
การทาธุ รกิจ
กลุ่ ม เป้ า หมาย ความได้ เปรี ย บเชิ ง การแข่ ง ขัน ของบริ ก ารโดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมายหลัก กลุ่ ม
ผูป้ ระกอบการที่เริ่ มต้นธุ รกิจงานแต่งงานในประเทศไทยและกลุ่มผูป้ ระกอบการธุ รกิจงานแต่งงาน
ในประเทศไทยที่ตอ้ งการเพิ่มช่องทางการขายสิ นค้า
เป้ าหมายรอง ผูก้ าลังจะแต่งงานที่ ตอ้ งหาข้อมูลและเครื่ องมื อที่ ช่วยในการจัดงาน แต่งงานใน
ประเทศไทย

3.รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แอพพลิเคชัน่ เวดดิ้งเเพลนเนอร์ Application wedding planner ชื่อ“ Wedding Planner Thai
” เป็ นแอพพลิเคชัน่ ที่ให้บริ การกลุ่มคู่รักที่กาลังวางแผนการแต่งงานหรื อผูใ้ ช้งานแอพพลิเคชัน่
(User) เป็ นเครื่ องมือช่วยในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผูท้ ี่ทาธุ รกิจเกี่ยวกับงานแต่งงาน การวางแผน
การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการดาเนินการจัดงานแต่งงานอย่างเช่น วิธีตามประเพณี ไทย ขั้นตอนการทา
พิธีต่างๆการออกแบบแอพพลิเคชัน่ จะช่วยให้ง่ายต่อการเตรี ยมตัวตามลาดับขั้นตรงกับความ
ต้องการและการติดต่อกับผูป้ ระกอบการเพียงแค่คลิกบนมือถือเท่านั้น ในส่ วนของผูป้ ระกอบการ
ซึ่งเป็ นลูกค้าเราในการใช้บริ การการขายแพคเกจการให้บริ การ ในส่ วนของกลุ่มผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิจงานแต่งงานเป็ นลูกค้า(Customer)และเป็ นพันธมิตร ผูป้ ระกอบการจะได้รับพื้นที่ในการลง
ข้อมูลในการนาเสนอผลงานผ่านแอพพลิเคชัน่ เป็ นช่องทางในการติดต่อกับผูใ้ ช้แอพพลิเคชัน่ โดย
เราจะเป็ นผูด้ าเนินการในการขายทาให้ง่ายต่อการติดต่อว่าจ้าง โดยจะมีการเก็บข้อมูลของทุกส่ วน
ไว้ในเซิร์ฟเวอร์คลาว (Cloud Computing) ทั้งในส่ วนของผูใ้ ช้แอพพลิเคชัน่ และกลุ่มลูกค้าที่เป็ น
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจแต่งงาน ทาให้บริ ษทั มีขอ้ มูลในการดาเนินการต่างๆในแอพลิเคชัน่ ทั้งสามารถ
นาข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการวิจยั การตลาดได้อีกด้วย

ภาพตราสัญลัษณ์
ลั ก ษณ ะผลิ ต ภั ณ ฑ์ โมบายแอพพลิ เ คชั่ น ภายใต้ ชื่ อ Wedding Planner Thai โดยมี
ตราสัญ ลัษ ณ์ ใช้ตวั ย่อว่า “WPT”ลัก ษณะการให้บ ริ ก ารคื อการให้พ้ื น ที่ ในการลงผลงานกับ กลุ่ ม
ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ แต่ ง งานเราจะเรี ย กผู ป้ ระกอบการที่ เข้า ร่ ว มกับ บริ ษ ัท เป็ นพัน ธมิ ต ร โดย
แอพพลิเคชัน่ จะมีการทางานดังนี้
1. แอพพลิ เคชั่น ด าเนิ น การขายบริ ก ารของพัน ธมิ ตรแก่ ผูใ้ ช้แอพพลิ เคชั่น โดยก าหนด
แพคเกจราคาตามข้อตกลง
2. พันธมิตรสามารถมีโปรโมชัน่ ในการเพิ่มยอดขายผ่านแอพพลิเคชัน่
3. ในการใช้งานในแต่ล ะหมวดจะมี เครื่ องมื อในการช่ วยอานวยความสะดวกอย่างเป็ น
ระบบ โดยเราจะมีทีมงานมืออาชีพจัดการและอานวยความสะดวก

4. ผูใ้ ช้สามารถติดต่อกับพันธมิตรที่จะติดต่อเพื่อว่าจ้างโดยผ่านแอพพลิ เคชัน่ บริ ษทั โดย
แบ่งหมวดหมู่ตามกลุ่มธุ รกิจ และมีช่วงของราคาในการกาหนดการคิดค่าบริ การ
6. ใช้งานแอพพลิเคชัน่ สามารถใช้ในระบบ iOS และAndroid
7. แอพพลิเคชัน่ มี 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการเริ่ มต้นใช้แอพพลิเคชัน่ Wedding Planner Thai Mobile App
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
1. ระบบการทางานของธุ รกิจในการจัดจาหน่าย ผ่านระบบโมบายแอพพลิเคชัน่ ได้ 2 ระบบ ดังนี้
1.1. ระบบ IOS ดาว์โหลดผ่าน App Store
1.2. ระบบ Android ดาวน์โหลดผ่าน Google Play
2. พนัก งานขาย เพื่ อแนะนาการใช้งานและเข้าถึ งลู ก ค้าในช่ วงแรก จะใช้ที มขายเข้าไปแนะน า
แอพพลิเคชัน่ การใช้งานสาหรับผูป้ ระกอบการ การคิดค่าบริ การโดยจะแนะนาทั้งทางสื่ อออนไลน์
และ การเข้าถึงลูกค้าโดยตรง
นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation)
นวัต กรรมของเเอพพลิ เคชั่ น เวดดิ้ ง เเพลนเนอร์ “Wedding Planner Thai” เป็ นการสร้ า งความ
แตกต่ างทั้งในด้านการออกแบบและกระบวนการคิ ดในการจัดการ(Differentiation Innovation)
เนื่ องจากปั จจุบนั ยังไม่มีผทู ้ าแอพพลิเคชัน่ ในการขายของผูป้ ระกอบการธุ รกิจแต่งงานของประเทศ
ไทย ถื อเป็ นช่องทางใหม่ในการทาการขายและเข้าถึงกลุ่มผูใ้ ช้บริ การที่มีแนวโน้มจะเป็ นที่นิยมใน
อนาคตและยังไม่มีแอพพลิ เคชัน่ ในรู ปแบบครบวงจรของธุ รกิ จแต่งงานมาก่อนดังนั้นบริ ษทั จึ งมี
นวัตกรรมในการสร้างความแตกต่างของแอพพลิเคชัน่ ดังนี้

4.การวิเคราะห์ อุตสาหกรรมและสถานการณ์ สภาพแวดล้ อม
ภาพรวมการตลาดของธุ รกิจเกี่ยวกับงานแต่งงานภาพรวมการตลาดของธุ รกิจเกี่ยวกับงาน
แต่งงาน มีการแข่งขันสู งมากขึ้น จะเห็นได้จากจานวนการเพิ่มของกิจการที่เกี่ยวข้องกับงานแต่งงาน
อาทิเช่น ร้านเวดดิ้งสตูดิโอ สตูดิโอถ่ายภาพ จานวนช่างภาพ ร้านเช่าชุ ด เป็ น การแข่งขันทางธุ รกิจ
ในยุคปั จจุบนั มีมากขึ้น เนื่องจากมีธุรกิจที่ใกล้เคียงเกิดขึ้นมากมาย จึงทาให้เกิดการแข่งขันสู ง
เทคโนโลยีถือเป็ นปั จจัยสาคัญในยุคนี้เพื่อนามาแข่งขันกัน ในช่วงเศรษฐกิจซบเซาหลายคนต้องดิ้น
รนหาวิธีเพื่อให้ธุรกิจตนเองอยูร่ อดปรับเปลี่ยนและพัฒนาร้านของตัวเองให้ดีข้ ึนไปเรื่ อยๆเพื่อที่จะ
สามารถสู ้คู่แข่งทางธุ รกิจได้และสามารถเป็ นที่ยอมรับของตลาดทางการค้า จากข้อมูลศูนย์วจิ ยั
กสิ กรไทยได้ประเมินมูลค่าธุ รกิจการแต่งงานของประเทศไทย ซึ่ งมีมูลค่างานวิวาห์สูงถึง 30,000
ล้านบาทต่อปี คู่สมรสที่จะจดทะเบียนสมรสมีจานวนมากกว่า 300,000 คนต่อปี โดยร้อยละ 80-90
ของคู่รักเป็ นกลุ่มที่มีการจัดงานแต่งงาน มูลค่าเริ่ มต้นเฉลี่ย 500,000-1,000,000บาท ต่อครั้ง จาก
ข้อมูลจะเห็นได้วา่ ธุ รกิจงานแต่งงานเป็ นธุ รกิจที่มีความต้องการสู งในการค้า

การวิเคราะห์ อุตสาหกรรม (Five Forces Model)
การเข้ ามาของผู้เล่ นรายใหม่ ( Potential Entrants )
เนื่ อ งจากธุ รกิ จเวดดิ้ งมี ก ารเติ บ โตเป็ นอย่างมาก การเข้ามาของผู ท้ าธุ รกิ จด้านนี้ ก็ เพิ่ ม
จานวนตามไปด้วย การที่ จ ะมี ผูเ้ ล่ น รายใหม่ เข้า มาคงจะเป็ นเรื่ อ งที่ ห ลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้โดยเฉพาะ
ลักษณะของธุ รกิจแอพพลิเคชัน่ มีความนิ ยมเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชดั ดูจากตัวเลขการเพิ่มจานวน
ของแอพพลิเคชัน่ สิ่ งที่เราเตรี ยมรับมือคือการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ เราให้เเตกต่าง ทั้งด้านการใช้งาน
การดีไซด์ และต้องพัฒนาต่อไปเรื่ อยๆเพื่อความยัง่ ยืนของการทาธุ รกิจ
การวางแผนเมื่อมีการเข้ ามาของผู้เล่ นรายใหม่
บริ ษทั ตื่ นตัวต่อการเข้ามาของผูเ้ ล่ นรายใหม่และอาจมี เครื่ องมื อใหม่ ๆเข้ามา เนื่ องจากมี
โอกาสเพิ่มจานวนมากขึ้น เราควรเตรี ยมพร้ อมด้านกลยุทธ์ ทั้งด้านเทคโนโลยี ด้านการออกแบบ
ด้านการตลาดโดย
1.มีการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ อย่างต่อเนื่อง
2.เพิ่มฟั งก์ชนั่ การใช้งานเพื่อให้แอพพลิเคชัน่ มีความทันสมัยตลอดเวลา ยากต่อการตามทัน
ของคู่แข่งรายอื่น
3.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถในการสร้างสรรค์แอพพลิเคชัน่

คู่แข่ งในธุรกิจเดียวกัน (Industry Competitors)
คู่เเข่ งในธุ รกิ จเดี ย วกัน ในปั จจุ บ นั ประเทศไทยมี แอพพลิ เคชั่น ในลัก ษณะเดี ยวกันที่ เรา
เรี ยกว่า แอพพลิ เคชั่นเวดดิ้ งเเพลนเนอร์ ไทย แต่มีลกั ษณะต่างกันตรงที่ ส่ วนใหญ่ แอพพลิ เคชั่น
ทัว่ ไปจะมีฟังก์ชนั่ ในการทางานไม่กี่ข้ นั ต้องและนักออกแบบนิ ยมออกแบบเพียงหนึ่ งการใช้งานต่อ
หนึ่ งแอพพลิ เคชั่น แอพลิ เคชั่นเรามี ห ลายฟั งก์ชั่นมากแต่ ส ามารถจัดระบบการท างานที่ มี หลาย
ฟั งก์ชนั่ ได้เพื่อการรองรั บการท างานที่ มีหลายขั้นตอนแต่เราสามารถใช้งานง่ ายด้วยการวางแผน
จัดระบบทาให้เราได้เปรี ยบคู่แข่งรายอื่น นอกจากนี้ ยงั มี การใช้สื่อออนไลน์ปะเภทอื่นเช่ น Web ,
Social media เป็ นต้น เป็ นสิ่ งสาคัญที่ไม่ควรมองข้ามเนื่ องจากสิ่ งที่คนนึ กถึ งเป็ นอันดับแรกคือเวป
ไซด์ การรับมือในจุดนี้ คือการสร้างแบรนสร้างการรับรู ้ให้เห็นถึงคุณสมบัติหลักของแอพพลิเคชัน่
การวิเคราะห์ TOWS MATRIX
จุดแข็งและโอกาส (SO)
จากการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสของธุ รกิ จ จะเห็ นได้ว่าธุ รกิ จมี ความได้เปรี ยบคู่แข่ง
เนื่ องจากการทาแอพพลิเคชัน่ ในธุ รกิจเวดดิ้งในประเทศไทยนั้นยังมีไม่มาก และลู กค้าส่ วนใหญ่ยงั
ไม่กล้าลงทุนในการทาแอพพลิเคชัน่ ของตนเอง จึงเป็ นโอกาสดีที่ เรานาความเชี่ ยวชาญ การมีคอน
เนคชั่ น จากธุ ร กิ จ เดิ ม มาสร้ า งความได้ เปรี ย บในการเชื่ อ มโยงระหว่ า งลู ก ค้า และกลุ่ ม ผู ้ใ ช้
แอพพลิเคชัน่ ซึ่ งเราสามารถเข้าใจถึงปั ญหาของทั้งสองฝ่ าย และธุ รกิจเราเป็ นส่ วนที่เติมเต็มช่องว่าง
นั้น
จุดแข็งและอุปสรรค (ST)
จากอุ ป สรรคในเรื่ องของการเติ บ โตเร็ ว ของเทคโนโลยี อาจท าให้ ก ารพัฒ นาของ
แอพพลิ เคชั่น แต่ เรามี นัก ออกแบบและผู เ้ ชี่ ย วชาญในการท าระบบแอพพลิ เคชั่น จึ ง สามารถ
แก้ปัญหาได้ การสร้ างการรับรู ้ ให้เร็ วของผูใ้ ช้ เราจะใช้ในส่ วนของคอนเนคชัน่ และพันธมิ ตร ใน
การกระจายข่าวและให้ขอ้ มูลเป็ นกลยุทธ์ปากต่อปาก และแชร์ ในโซเชียลเพื่อแนะนาแอพพลิเคชัน่
จุดอ่ อนและโอกาส (WO)
ถึงแม้การทาแอพพลิเคชัน่ มีตน้ ทุนสู ง แต่สิ่งที่เป็ นโอกาสในการทาธุ รกิจคือความใหม่ของ
เทคโนโลยีที่จะเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรงอีกทั้งพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไปการสร้างสรรค์ธุรกิจ
ให้เข้าถึง สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน และการใช้งานที่ครบถ้วนจะเป็ นเหตุให้เกิดธุ รกิจนี้
จุดอ่ อนและอุปสรรค (WT)
จุดอ่อนที่เราต้องวางแผนในการแก้และอุปสรรคที่มีน้ นั คือ ความใหม่ของการใช้งานและ
การรับรู ้ที่ตอ้ งทาให้ลูกค้าและผูใ้ ช้งานรู ้จกั เราอย่างรวดเร็ ว โดยต้องมีการวางแผนการตลาดที่ได้ผล
และใช้งบประมาณน้อยเพื่อกระตุน้ ความนิยม

5.แผนการการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต
แผนการผลิ ตแอพพลิ เคชัน่ มีการกาหนดเป้ าหมาย โดยเน้นการผลิ ตแอพพลิ เคชัน่ ให้สมบูรณ์ และ
สามารถตอบสนองการใช้งานตามความต้องการของผูใ้ ช้และกลุ่มลูกค้า
ระยะที่ 1 1 ปี แรก
1. ระยะ 1 ปี แรก เป็ นช่ วงเริ่ มต้นคิ ดค้นวางแผน เริ่ มผลิ ตและทดสอบระบบให้ส มบู รณ์
มากที่สุด
2. ทุ ก 3 เดื อ น มี ก ารพัฒ นาระบบทั้ง ในส่ ว นของฟั ง ก์ ชั่น การท างานส าหรั บ ผู ้ใ ช้งาน
แอพพลิเคชัน่ กลุ่มลูกค้า เพื่อให้เห็นการพัฒนาของแอพพลิเคชัน่ ตลอดเวลา
3. อัพเดต บทความ รู ปภาพ ทุกวันเพื่อให้มีการเคลื่อนไหว
4. พื้นที่การเช่าระบบ Cloud ในช่วงปี แรก 100 GB โดยแบ่งสัดส่ วนการใช้พ้นื ที่ออกเป็ น 3 ส่ วน1.
ส่ วนของการเก็บข้อมูลผูใ้ ช้งานแอพพลิเคชัน่ (user) 10% ของพื้นที่ 2.ส่ วนของลูกค้าคือกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการที่นาผลงานมาลงในแอพพลิเคชัน่ 50% ของพื้นที่ 3.ส่ วนของการบริ การจากบริ ษทั
และการอัพเดตข้อมูลต่างๆ 40% ของพื้นที่
การวางแผนทางการตลาด (Marketing Plan STP)
การวางแผนการตลาดของธุ รกิ จ เริ่ มจากการศึกษาความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภค ศึกษา
ความต้องการของลูกค้า โดยมีการวางแผนเพื่อตอบสนองความต้องการให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย มี
การก าหนดกลยุท ธ์ ก าหนดตลาดเป้ า หมาย และการวางต่ าแหน่ ง สิ น ค้า และบริ ก าร เพื่ อ บรรลุ
เป้ าหมายของธุ รกิจ
Market Segmentation
กลุ่มผูป้ ระกอบการธุ รกิจเกี่ยวกับการแต่งงานในประเทศไทย ที่ตอ้ งการเพิ่มช่องทางการจัด
จาหน่ายและทาการตลาดผ่านเครื่ องมือโมบายแอพพลิเคชัน่
Market Targeting
กลุ่มเป้ าหมายหลัก คื อ กลุ่มผูเ้ ริ่ มทาธุ รกิ จที่เกี่ ยวกับงานแต่งงาน 60%และผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิจที่เป็ นองค์ประกอบในการจัดงานแต่งงาน 40% ในประเทศไทย
กลุ่มเป้ าหมายรอง คือ กลุ่มคู่รักที่ตอ้ งการค้นหาข้อมูลและผูใ้ ห้บริ การงานแต่งงานเน้นกลุ่ม
ที่ตอ้ งการความสะดวก สามารถควบคุมงบประมาณได้
กลยุทธ์ ในการนามาใช้ ของบริษัท
กลยุทธ์ ระดับองค์ กร (Corporate Strategy)

บริ ษทั เลื อกกลยุท ธ์การเจริ ญเติ บโต แนวตั้ง (Vertical Growth) พัฒนาการทางานการวาง
ระบบขององค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ใช้การการจัดการในแต่ละส่ วนให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ด ใช้การเจาะตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายมากที่สุด นอกจากนี้ ยงั ใช้กลยุทธ์การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถแข่งขันและรับมือกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
กลยุทธ์ ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง โดยนานวัตกรรมการบริ การการจัดการระบบการขายที่ต่าง
ไปจากการขายแบบเดิมโดยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดาเนิ นการสร้างความแตกต่างและสร้าง
ความได้เปรี ยบเนื่องจากเราผูน้ าตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกัน
กลยุทธ์ ระดับหน้ าที่ (Function Level Strategy)
แบ่งการปฎิบตั ิงานออกไปในแต่ละระดับหน้าที่เนื่ องจากเราใช้เทคโนโลยีเป็ นหลัก หน้าที่
ในการทางานจะเป็ นตาแหน่งที่คอยควบคุมในการดูแลเรื่ อง คุณภาพ
การบริ การ การบัญชี การดาเนินการ ด้านงานเฉพาะทางเพื่อตรวจสอบในบางส่ วนเราจะใช้การจ้าง
จากภายนอกเนื่ องจากการจ้างบุคคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางจะมีค่าใช้จ่ายสู งเราจึงเลือกการ
ใช้งานคนในตาแหน่งที่จาเป็ นนอกจากนี้ยงั มีสวัสดิการพนักงานการฝึ กอบรมทาให้พนักงานมี
ความรู ้ความสามารถนามาใช้และปฏิบตั ิงานได้ดีมากขึ้
6.แผนการจัดการองค์ กร

1. วางแผนการบริ หารงานโดยรวมของบริ ษทั กาหนดทิ ศทาง โอกาส ความสามารถของ
บริ ษทั กาหนดกลยุทธ์ต่างๆที่จะทาให้บริ ษทั ดาเนินไปสู่ เป้ าหมายที่วางไว้

2. วางแผนการทางานของแต่ละตาแหน่ งและมอบหมายงานให้แก่ผทู ้ ี่รับผิดชอบในแต่ละ
ตาแหน่งในบริ ษทั
3. เป็ นผูช้ ้ ีขาดในการประชุมต่างๆรวมทั้งกรณี ที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้
4. ให้คาแนะนาและความรู ้แก่พนักงานในทุกระดับ
5. ประสานงานให้ทุกฝ่ ายทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
รับผิดชอบงานด้านบริ การจัดการ ภาพรวมขององค์กรการกาหนดทิศทางขององค์กร สร้าง
ความสัม พัน ธ์ อนั ดี ก ับ ลู ก ค้าและบุ ค คลผ่ายนอกองค์ก ร มองหาโอกาสเพื่ อขยายตลาดใหม่ ๆ ใน
อนาคต และจัดหาแหล่งเงินทุน
7. แผนการเงิน
แผนการเงินของบริษัทประมาณการค่ าใช้ จ่าย เงินลงทุนและรายได้ จากการขาย กิจการ
สามารถประมาณการระยะเวลาของผลตอบแทนทีส่ ามารถคืนเงินทุนของกิจการ ดังนี้
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
= 1 ปี 3 เดือน
มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value)
= 5193425.62 บาท
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return) = 90.47 %
จากการวิเคราะห์ ทางการเงิ นเพื่ อประเมิ นความเป็ นไปได้ในการดาเนิ นธุ รกิ จพบว่าการ
ลงทุนในการดาเนินงานกิจการของบริ ษทั มีกาไรจึงมีความโดยใช้เงินทุนเริ่ มต้น 1,500,000บาท โดย
ทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท ไม่มีเงินกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อเป็ นต้นทุนในการผลิตและ
ดาเนิ นการแอพพลิ เคชัน่ ผลตอบแทนในระดับที่ดีกล่าวคือ ใช้เวลาประมาณ 1 ปี 3 เดือน จึงจะคุม้
ทุนมีมูลค่า ปั จจุบนั สุ ทธิ ของการดาเนิ นการโครงการนี้ จะอยูเ่ พียง (NPV) 5,193,425.62 บาท หรื อ
มีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) อยูป่ ระมาณ 90.48 %
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