1

นวัตกรรมบริการสมัครวิง่ ผ่ านแอปพลิเคชั่นอาร์ ยู รัน
พิสิฐ พรหมกสิ กร
นวัตกรรมบริ การสมัครวิ่งผ่านแอปพลิเคชัน่ อาร์ ยู รัน เป็ นรู ปแบบธุ รกิจนวัตกรรมโดยใช้
เทคโนโลยีมาช่ วยในการบริ การรับสมัครกิ จกรรมงานวิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้แก่ ระบบ
คลาวด์เซิ ร์ฟเวอร์ (Cloud Server) และรู ปแบบการทาธุ รกิจแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic
Commerce หรื อ E- Commerce) ในการบริ การเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) เป็ นแนวคิดที่
ต้องการอานวยความสะดวกให้แก่ผูจ้ ดั กิจกรรมงานวิ่ง (Organizer) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การ
ให้บริ การมี ความรวดเร็ วขึ้ น ลดภาระในการติดต่ อสื่ อสารระหว่างผูจ้ ดั งานและผูส้ มัคร มี ความ
สะดวกแก่ผูท้ ี่สนใจในการสมัครกิจกรรมงานวิ่งมากกว่าการสมัครในรู ปแบบอื่นๆ อาทิเช่ น การ
สมัครผ่านผูจ้ ดั โดยตรง การสมัครผ่านกูเกิล้ ฟอร์ม และการสมัครผ่านโซเชียลมีเดีย เป็ นต้น
จากปี 2557 ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการจัดงานวิ่งมี 472 งาน ในปี 2558 มี 492 งาน ปี 2559 มี
จานวน 706 งาน และปี 2560 มี 779 งาน หรื อเฉลี่ย 2 งานต่อวัน อัตราการเติบโต (CAGR) ของ
ธุรกิจกิจกรรมงานวิง่ ตั้งแต่ปี 2557-2560 แล้วพบว่ามีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.18 ประมาณ
การขนาดของตลาด (Market size) กิจกรรมงานวิ่งมีมูลค่ากว่า 3,500 ล้านบาท ซึ่ งมองว่าเป็ นโอกาส
ในการเติบโตของธุรกิจนี้ได้ในอนาคต
โอกาสและกลยุทธ์
บริ ษทั อาร์ ยู รัน จากัด เป็ นบริ ษทั ที่เริ่ มก่อตั้งและดาเนินธุ รกิจการเป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านการ
สมัครกิจกรรมงานวิง่ ผ่านแอปพลิเคชัน่ บนมือถือ เห็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของกลุ่มธุ รกิจ
การจัดกิจกรรมงานวิ่ง เนื่องจากธุ รกิจและองค์กรต่างๆ จะหันมาสร้างและพัฒนาโมบายแอปพลิเค
ชันเพื่อให้ตอบรับไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริ โภคและลูกค้า กลุ่มเป้ าหมายเพื่อใช้เป็ นช่ องทางในการเก็บ
ฐานข้อมูลเพื่อนาไปต่อยอดในธุ รกิจ รวมถึงประเภทกีฬา หรื อการออกกาลังกายที่คนส่ วนใหญ่นิยม
มาโดยตลอด ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี คือ “การวิ่ง” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่ วง 2 – 3 ปี มานี้ กลายเป็ น
เทรนด์ที่ขยายวงกว้างมากขึ้น ทั้งจากคนที่หันมาสนใจออกกาลังกายด้วยการวิ่ง และกิจกรรมวิ่ง
ที่จดั ขึ้นทั้งในกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัดมากมาย โดยมีท้ งั งานที่จดั ขึ้นเป็ นประจาทุกปี และอีเว้นท์
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เฉพาะช่วงเวลาจนกลายหนึ่งในเครื่ องมือสื่ อสารการตลาด ที่มีท้ งั แบรนด์เข้ามาเป็ นสปอนเซอร์ และ
เป็ นผูจ้ ดั งานเอง ดังนั้น จึงเกิดแอปพลิเคชัน่ “อาร์ ยู รัน” ขึ้น เพื่อตอบโจทย์ท้ งั กลุ่มผูจ้ ดั งานวิ่ง และ
กลุ่ ม ผู ้ส มัค รงานวื่ ง โดยกลยุ ท ธ์ ก ารด าเนิ น งานมากจากพฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โภคเป็ นหลัก
แอปพลิเคชัน่ “อาร์ ยู รัน” สามารถตอบสนองความต้องการการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่
เพี ย งแต่ พ้ื น ที่ ใ ห้ทางผูจ้ ัดกิ จ กรรมสามารถประชาสัม พัน ธ์ แล้ว ความได้เ ปรี ย บและแตกต่ า งอี ก
ประการหนึ่ งคือบริ ษทั มีนวัตกรรมการจัดการบนแพล็ตฟอร์ มของเครื่ องมือสื่ อสารเพื่อการใช้งาน
ด้านการบริ การและการตลาด
กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายหลักคือ กลุ่มผูจ้ ดั กิจกรรมงานวิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และกลุ่มธุ รกิจที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมงานวิง่ ในประเทศไทย
กลุ่มเป้ าหมายรองคือ นักวิ่งหรื อผูท้ ี่สนใจในการสมัครกิจกรรมงานวิ่งเพื่อต้องการค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิง่ และต้องการสมัครวิง่ ในประเทศไทย
รายละเอียดสิ นค้าและบริการ
“แอปพลิเคชัน่ อาร์ ยู รัน” เป็ นแพลตฟอร์ม (Platform) รวบรวมกิจกรรมงานวิ่งที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย ที่สามารถลงทะเบียนสมัครวิ่งผ่านระบบแอปพลิเคชัน่ ซึ่ งเป็ นช่ องทางที่สะดวกและ
ได้รั บ ความนิ ย มมากในปั จ จุ บัน เป็ นแอพพลิ เ คชั่น ส าหรั บ ใช้ง านบนอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ เช่ น
โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต (Tablet) โดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความต้องการของผูจ้ ดั งานวิ่ง
ในการจัดการเกี่ยวกับการสมัครกิจกรรมที่ตอ้ งการให้มีความสะดวก รวดเร็ ว นอกจากนี้ ยงั ช่ วยให้
กลุ่มผูส้ มัครกิจกรรมงานวิง่ ที่ใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ ของบริ ษทั มีความง่ายในการทาการสมัคร และ
อยากที่จะใช้แอปพลิเคชัน่ นี้ในการสมัครวิง่ กิจกรรมอื่นๆต่อไป
“แอปพลิเคชัน่ อาร์ ยู รัน” สามารถจัดการลงทะเบียนกิจกรรมงานวิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทยในการทาธุ รกรรมต่างๆให้เสร็ จสิ้ นในการเข้ามาใช้บริ การเพียงรอบเดียว โดยมีข้ นั ตอนที่ง่าย
สะดวกในการเข้าถึงการบริ การ มีการชาระเงินผ่านทุกช่องทางที่สะดวกและรวดเร็ ว อาทิ การตัดค่า
สมัครผ่านบัตรเครดิต VISA หรื อ Mastercard และชาระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้จากเว็บไซต์
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ของแต่ละธนาคาร โดยการันตีความปลอดภัย มีการบอกทุกรายละเอียดแบบเรี ยลไทม์ของกิจกรรม
แต่ละงานนอกจากนี้ ผูใ้ ช้บริ การจะทราบสถานะต่างๆ ทั้งก่อนและหลังสมัคร พร้อมกับบาร์ โค๊ต
(Barcode) หรื อหลักฐานการสมัครที่พนักงานหน้างานสามารถตรวจสอบได้ทนั ทีที่แอปพลิเคชัน่ นี้
เพื่อรับเสื้ อและเบอร์วิ่งที่หน้างาน นอกจากนี้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมงานได้
จากผูจ้ ดั งาน และกลุ่มผูจ้ ดั งานวิ่งเองสามารถแก้ไข หรื ออัพเดตกิจกรรมงานด้วยตนเองได้อีกด้วย
สิ่ งสาคัญอีกหนึ่งสิ่ งที่ทางบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญคือฟังก์ชนั่ การใช้งาน และรู ปแบบการใช้งาน เพื่อ
ดึงดูดให้ผใู ้ ช้บริ การเข้ามาใช้งานมากขึ้น โดยทางบริ ษทั มองว่ากิจกรรมงานวิ่งของผูจ้ ดั งานที่เข้ามา
ใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ อาร์ ยู รัน เปรี ยบเสมือนกิจกรรมที่ทางบริ ษทั จัดเอง
ปั จจุ บนั ช่ องทางในการสมัครที่ ผูส้ นใจสมัครวิ่ง สมัครเข้าร่ วมงานนั้นจะเป็ นการสมัค ร
ผ่านเว็ปไซต์ของแต่ละกิจกรรมโดยตรง หรื อต้องสมัครผ่านผูจ้ ดั งานโดยตรงทางโทรศัพท์ หรื อ
โซเชี ยลมีเดียต่างๆที่ในแต่ละงานรองรับ บางครั้งเกิดปั ญหาในการสมัคร ไม่ว่าจะเป็ นช่ องทางใน
การชาระเงิน การแสดงสถานะหรื อการยืนยันตัวตนภายหลังการสมัคร การที่จะต้องกรอกข้อมูล
ส่ วนตัวทุ กครั้ งในแต่ ละงานซึ่ งสร้ างความยุ่งยากในการสมัคร เหตุ การณ์ ดังกล่าวบางครั้งทาให้
ผูส้ มัครไม่สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมได้ ส่ วนผูจ้ ดั กิจกรรมเองก็เสี ยโอกาสในการทาธุ รกิจ ปั จจุบนั
หากธุรกิจไม่มีช่องทางโทรศัพท์มือถือแล้วเท่ากับว่าเสี ยโอกาสทางธุรกิจทันที และแอปพลิเคชัน่ บน
มือถือจะกลายเป็ นสิ่ งจาเป็ นเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับเว็บไซต์มาก่อน เพื่อตอบสนองกิจกรรมใน
ชีวิตประจาวัน ได้แก่ การทาธุ รกรรมทางการเงินเชื่อมต่อและสื บค้นข้อมูลบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ซึ่งมีท้ งั ออนไลน์และออฟไลน์ดว้ ยอัตราการขยายตัวด้านการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่จึงเป็ นจุดเด่นที่
นาช่ องทางนี้ มาใช้ในการแข่งขันการทาธุ รกิจ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมานั้นยังไม่มีผจู ้ ดั งานใด
นามาใช้งาน โดยมีนวัตกรรมที่นามาใช้ได้แก่
1. ระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ (Cloud Server)
2. รู ปแบบการทาธุรกิจแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce หรื อ
E- Commerce)
จึงเป็ นโอกาสในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการจัดกิจกรรมงานวิง่ ของ
ประเทศไทย
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ปัจจัยสู่ ความสาเร็จ (Key Success Factor)
ปั จ จัย ส าคัญ ในการน าไปสู่ ค วามส าเร็ จ ของ “แอปพลิ เ คชั่น อาร์ ยู รั น ” ประกอบด้ว ย
ปัจจัยหลัก 4 ประการ คือ
1. ปรับปรุ งและพัฒนาแอพพลิเคชัน่ อย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มธุรกิจในอนาคตในรู ปแบบที่
สร้างสรรค์และแตกต่าง
2. พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน่ ให้มีความยืดหยุน่ สามารถรองรับบนระบบปฏิบตั ิการที่หลากหลาย
3. สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าที่แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูจ้ ดั งานวิง่ (Organizer) และกลุ่ม
ผูใ้ ช้งานหรื อผูส้ มัครงานวิง่
4. ลดภาระหน้าที่ของกลุ่มผูจ้ ดั งานวิง่ (Organizer)ในการที่จะต้องดูแลหรื อมีการจัดการกับผูส้ มัคร
งานวิง่
คุณสมบัติหรื อความสามารถของแอพพลิเคชั่น (Application Features)
สาหรับผูส้ นใจเข้าร่ วมงาน (User)
- ค้นพบกิจกรรมงานวิง่ ภายในประเทศที่สนใจ รวมถึงการค้นหากิจกรรมงานวิง่ ที่อยูใ่ กล้ตวั
- แจ้งเตือน เมื่อมีกิจกรรมงานวิง่ ที่ตรงกับความสนใจของคุณเกิดขึ้น เพื่อช่วยให้ลูกค้าไม่
พลาดงานที่น่าสนใจเหล่านั้น
- ทาให้การลงทะเบียนเข้างานเป็ นเรื่ องที่ง่าย และรวดเร็ว แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ
- ไม่พลาดกิจกรรมงานวิง่ ที่สนใจ โดยการเพิ่มเข้าในปฏิทนั ส่ วนตัวของลูกค้า
สาหรับผูจ้ ดั งาน (Organizer)
- สร้างเนื้อหา (Content) และอัพเดตข้อมูลต่างๆได้แบบทันที (Real-Time)
- เพิ่มความผูกพัน (Engagement) ร่ วมกับผูเ้ ข้าสมัครงานวิง่ ของตน ผ่านโซเชียลเน็ตเวิค
(Social Network), กิจกรรมและเกมต่างๆได้
- สร้างการรับรู ้/ประชาสัมพันธ์ อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย ให้กบั ผูท้ ี่มีความสนใจงานอีเวนท์
ของผูจ้ ดั งานเอง
- สามารถได้รับข้อมูลตอบกลับ (Feedback) จากผูเ้ ข้าร่ วมงานได้แบบทันที (Real-Time)
- ลดเวลาและทรัพยากรในการจัดเตรี ยมเอกสาร
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- สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสาร/กาหนดการ ได้อย่างทันท่วงที
- ได้รับผลการสารวจ/แบบสอบถาม ตอบกลับจากผูเ้ ข้าร่ วมงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
- ได้รับข้อมูลตอบกลับ (Feedback) จากทางผูจ้ ดั งาน รวมถึงข้อมูลผูเ้ ข้าร่ วมงาน ที่จะเป็ น
ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อๆ ไป
กาลังการผลิตและแผนการผลิต
แผนการผลิต
แผนการผลิตแอปพลิเคชัน่ มีการกาหนดเป้าหมาย โดยเน้นการผลิตแอปพลิเคชัน่ ให้สมบูรณ์
และสามารถตอบสนองการใช้ง านและความต้อ งการของผูใ้ ช้ง านแอปพลิ เ คชั่น และกลุ่ ม ผูจ้ ดั
กิจกรรมงานวิง่ ที่สนใจในแอปพลิเคชัน่ ของบริ ษทั
ระยะที่ 1 : ปี ที่ 1
1. เป็ นช่วงเริ่ มต้นคิดค้นวางแผน เริ่ มผลิตและทดสอบระบบให้สมบูรณ์มากที่สุด โดยทุก 3
เดือนจะมีการพัฒนาระบบทั้งในส่ วนของฟี เจอร์สาหรับผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชัน่ กลุ่มผูจ้ ดั งานผูซ้ ่ ึงเป็ น
ลูกค้า เพื่อให้เห็นการพัฒนาแอปพลิเคชัน่ ตลอดเวลา
2. อัพเดตเนื้อหา รู ปภาพ ทุกวันเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหว
3. พื้นที่การเช่ าระบบคลาวด์เซอร์ เวอร์ ในช่ วงแรก 200 GB โดยแบ่งสัดส่ วนการใช้พ้ืนที่
เป็ น 3 ส่ วน คือ
- ส่ วนของผูใ้ ช้แอปพลิเคชัน่ 20 % หรื อพื้นที่ขนาด 40 GB
- ส่ วนของลูกค้าหรื อกลุ่มผูจ้ ดั งาน (Organizer) กิจกรรมงานวิง่ 40 % หรื อพื้นที่
ขนาด 80 GB
- ส่ วนของบริ ษทั ในการอัพเดตข้อมูลต่างๆ 40 % หรื อพื้นที่ขนาด 80 GB
การทาแอปพลิเคชัน่ บริ ษทั ได้ทาการจ้างบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การรับทาแอปพลิเคชัน่ แทนการสร้าง
แอปพลิเคชัน่ เอง
ระยะที่ 2 : ปี ที่ 2 เป็ นต้นไป
- บริ ษทั จะดาเนิ นการเพิ่มฟั งก์ชนั ในการทางาน เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน่ และทาการปรับ
รู ปแบบของการให้บริ การให้มีความทันสมัย
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ประมาณการผลิตและการให้ บริการ
ประมาณการให้บริ การโดยมีการประมาณการในระยะเวลา 5 ปี ซึ่ งคาดการณ์จากจานวน
ของอัตราการเติบโตของธุ รกิจการจัดกิจกรรมงานวิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และจานวนนักวิ่งที่
เข้า ร่ ว มในกิ จ กรรมงานวิ่ ง ในรอบปี ที่ ผ่ า นมา ตลอดจนการให้บ ริ ก ารของแอปพลิ เ คชั่น โดย
ตั้งสมมติฐานดังนี้
สมมติฐานในปี ที่ 1 มีดงั นี้
- จานวนกิจกรรมงานวิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทย ในปี 2561 จะมีมากกว่า 779 งาน
โดยคิดจากอัตราการเติบโต (CAGR) ของปี 2557 - 2560 มีการเติบโตถึง 18.18%
- ช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมงานวิ่งมีตลอดทั้งปี โดยจะมีการเตรี ยมการล่วงหน้าอย่างน้อย
1 ปี มีการจัด 2 งานต่อสัปดาห์ ในปี แรกบริ ษทั คาดว่าจะมีผูจ้ ดั งานที่สนใจในการใช้ช่องทางการ
สมัครและช่องทางการทาการตลาดผ่านแอปพลิเคชัน่ “อาร์ ยู รัน” สัปดาห์ละ 1 งาน รวม 48 งานต่อ
ปี คิดเป็ น 6.16 % ของจานวนกิจกรรมงานวิง่ ในปี 2560
- จานวนผูส้ มัครวิง่ รวมทุกระยะทางการวิง่ ในแต่ละงานเฉลี่ย 4,000 คนต่องาน
- ค่าสมัครกิจกรรมงานวิ่ง เฉลี่ยทุกระยะทางการวิง่ อยูท่ ี่ 750 บาทต่อคนต่องาน เนื่องจากใน
แต่ละงานจะมีราคาค่าสมัครในแต่ละระยะไม่เท่ากัน
- การเช่ าพื้นที่คลาวด์เซิ ร์ฟเวอร์ในการรองรับข้อมูลในการดาเนิ นงานทั้งหมดคาดว่าจะไม่
เกิน 100 GB
- ด้า นราคาที่ นามาคิ ดเป็ นค่ าบริ ก ารของธุ ร กิ จ นั้น เป็ นราคากลางจากราคาที่ ผูจ้ ัดงานใช้
บริ การ โดยคิดจากจานวนผูใ้ ช้บริ การสมัครกิจกรรมวิ่งที่ผจู ้ ดั งานใช้บริ การกับค่าคอมมิชชัน่ ในการ
ใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ เพื่อเป็ นสมมติฐานในการคาดการณ์
สมมติฐานปี ที่ 2-5
บริ ษทั มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน่ อย่างต่อเนื่ องจึงคิดว่าอัตราการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้น
18.18% จากปี แรก (คิดจากอัตราการเติบโตธุรกิจกิจกรรมงานวิง่ (CAGR = 18.18%))
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รายได้ จากการขาย
บริ ษทั คิดอัตราค่าคอมมิชชัน่ 10 % จากการขาย ซึ่ งเป็ นค่าธรรมเนียมในการใช้แพลตฟอร์ ม
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกซ์ กับทางแอปพลิเคชัน่ “อาร์ ยู รัน” โดยรายได้มีอตั ราการเจริ ญเติบโตร้อยละ
18.18 ของทุกปี
แผนการเงินและการลงทุน
บริ ษทั อาร์ ยู รัน จากัด ใช้งบประมาณในการลงทุน 3,000,000 บาท โดยเงินลงทุนมาจาก
ส่ วนของเจ้าของทั้งหมด มีพนักงานทั้งสิ้ น 11 คน แบ่งเป็ นฝ่ ายปฏิบตั ิการและการผลิต 5 คน และ
ฝ่ ายบริ หาร 6 คน
แผนการเงิน
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
= 1 ปี 5 เดือน
มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (NPV)
= 5,226,399 บาท
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
= 79.42 %
จากการวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อประเมินความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจพบว่า การลงทุนใน
การดาเนิ นกิจการของบริ ษทั มีกาไรโดยใช้เงินลงทุนเริ่ มต้นที่ 3,000,000 บาท โดยทุนจดทะเบี ยน
3,000,000 บาท ไม่มีการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อเป็ นต้นทุนในการผลิตและการดาเนิ นการ
สร้างแอปพลิเคชัน่ มีผลตอบแทนในระดับที่ดี กล่าวคือ ใช้เวลาประมาณ 1 ปี 5 เดือน จึงจะคุม้ ทุน
และมีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของการดาเนิ นกิจการที่ 5,226,399 บาท หรื อมีอตั ราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (IRR) อยูป่ ระมาณ 79.42 %
ความเสี่ ยงปัญหาและแผนรองรับความเสี่ ยง
เพื่อเป็ นการให้โครงการสามารถที่จะปรับปรุ งรู ปแบบของการบริ หารงานเพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานณการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาและควบคุมได้ เพือ่ เป็ นการลดความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
1. กรณี ที่ไม่ สามารถทาให้ยอดการให้บริ การเป็ นไปตามเป้ าหมาย บริ ษทั จะต้องทาการ
วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทาให้ยอดการให้บริ การที่ไม่เป็ นไปตามที่ต้ งั ไว้แล้วทาการปรับเปลี่ยนแผนการ
ดาเนิ นงาน และปรั บกลยุทธ์ใหม่ ท้ งั ด้านการบริ การและการดาเนิ นการควบคุ มคุ ณภาพ และหา
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณื เช่นนั้นอีก
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2. กรณี ที่ยอดการให้บริ การตกไม่เป็ นไปตามเป้ า จะต้องทาการสารวจตลาดและวางแผน
การตลาดใหม่ โดยการทาการส่ งเสริ มการตลาดเพื่อเพิ่มยอดการให้บริ การ
3. กรณี ที่ แ อปพลิ เ คชั่น ไม่ ส ามารถตอบสนองความต้อ งการของผู ใ้ ช้ง านได้เ นื่ อ งจาก
คุ ณสมบัติต่างๆไม่ เป็ นไปตามมาตรฐานที่ กาหนดไว้ บริ ษทั จะทาการวิจยั เก้บข้อมู ลเพื่อ พัฒ นา
แอปพลิเคชัน่ ให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
4. กรณี ที่มีคู่แข่งเข้ามาดาเนิ นธุ รกิจมากขึ้นในตลาด บริ ษทั จะดาเนิ นการใช้กลยุทธ์สร้ าง
ความแตกต่างในการให้บริ การ เพื่อให้การบริ การนั้นมีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ งได้
นอกจากนี้ บริ ษทั จะเพิ่มทางเลิกในการให้บริ การรู ปแบบอื่นเพื่อให้ครอบคลุมรู ปแบบการดาเนิ น
ชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั
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