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วารสารแผนธุรกิจ ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 (ตุลาคม – ธนัวาคม 2556) 

แผนธุรกจิคาร์แคร์ Prompt Wash 

ญาดา ไกรพานนท์1 

                              ---------------------------------------------------------------- 

บทสรุปผู้บริหาร 

 ธุรกิจคาร์แคร์ Prompt Wash   ดาํเนินธุรกิจประกอบการลา้งรถต่างๆ ตั้งอยูบ่ริเวณ

ริมถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ ่เขตบางแค กทม. 10160 พื้นท่ีทั้งหมด 350 ตาราง

วา   ดา้นการบริการธุรกิจ Prompt Wash มีการให้บริการโดยการแบ่งขนาดเคร่ืองยนต ์

ออกเป็นทั้งหมด 3 ชนิด คือ S M L แต่ละชนิดแบ่งการบริการดว้ยกนัทั้งส้ิน 7 รูปแบบ มี

เป้าหมายระยะยาวมุ่งกาํไรจากการบริการทั้งส้ิน 40 % ของยอดขาย สามารถคืนทุนได้

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 

 การวิเคราะห์คู่แข่งขันนั้ น พบว่า ตลาดการแข่งขันธุรกิจคาร์แคร์มีอยู่มาก

หลากหลายราย แต่ในทางกลบักนัการตั้งทาํเลบริเวณริมถนนพุทธมณฑลสาย 3 กลบัมี

คู่แข่งขนัอยู่ในละแวกเดียวกนัน้อยราย ทาํให้ธุรกิจมีความไดเ้ปรียบในการดาํเนินกิจการ

และได้รับผลประโยชน์ทางกาํไรไดเ้ป็นอย่างดี รวมถึงการเอ้ืออาํนวยของพื้นท่ีจดัตั้งยงั

ส่งผลให้กิจการสามารถดาํเนินตลาดและทาํการขยายตวัของธุรกิจไดใ้นอนาคต ซ่ึงจุดเด่น

หลกัๆ สําหรับทางธุรกิจคาร์แคร์ Prompt Wash คือความรวดเร็วในการบริการ และราคาท่ี

เหมาะสมท่ีทางธุรกิจไดม้อบให้ ซ่ึงมีความสามารถในการให้บริการมากกวา่คู่แข่งในส่วน

ของแผนการตลาด ทางธุรกิจเน้นการสร้างการรับรู้ให้แก่ผูบ้ริโภคในรูปแบบการดาํเนิน

ธุรกิจ โดยการใช้ส่ือเคร่ืองมือในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ต่างๆ เพื่อให้ง่ายและสะดวก

ต่อการจดจาํตราและรูปแบบธุรกิจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายดงัน้ี ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขตบาง

แค ภาษีเจริญ หนองแขมตล่ิงชัน ทวีวฒันา ทุ่งครุ บางบอน ถนนพุทธมณฑลสาย 3 เป็น

หลกั และมีรถยนต์เป็นของตนเองมีรายได้ประมาณ 30,000 – 50,000 บาท ชอบความ

พิถีพิถนั รักความสะอาด ทาํอะไรรวดเร็ว และมีพฤติกรรมลา้งรถเป็นประจาํ  

__________________________________________ 
 1นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ  

   มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ธุรกิจคาร์แคร์ Prompt Wash ใชเ้งินลงทุนทั้งส้ิน 2,250,000 บาท โดยเป็นการระดมเงินทุน

จากผูถื้อหุ้นจาํนวน 3 ท่าน เป็นเงิน 300,000 บาท และกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 4,000,000 

บาท และคาดวา่จะมียอดขายในปีท่ี 1 จาํนวน 13,858,086 บาท และเติบโตข้ึน 5% ทุกปี ซ่ึง

จะทาํใหกิ้จการมีกาํไรตั้งแต่ปีแรกท่ีดาํเนินงาน เป็นเงิน 12,948,480 บาท ระยะเวลาการคืน

ทุน 1 ปี อตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากโครงการน้ีเป็น และมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ

โครงการเท่ากบั 11,461,024.61 บาท ปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดต้ั้งแต่ปีแรกท่ีดาํเนินงาน ดว้ย

ตวัเลขทางการเงินดงักล่าว หากพิจารณาถึง สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราการ

เติบโต ยอดขาย รวมถึงกาํไรสุทธิ ทาํให้เห็นวา่ธุรกิจมีศกัยภาพสูง และคุม้ค่าแก่การลงทุน

1. บทนํา 

ปัจจุบนั จาํนวนรถยนต์ในประเทศไทย มีจาํนวนเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดย

ยอดรวมของรถยนต์เพิ่มข้ึนจาก 31,323 ล้านคนั ในปี 2553 เป็น 66,058 ล้านคนั หรือ

เพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ  47.42 เน่ืองจาก ประเทศไทยไดมี้นโยบายจากกรณีคณะรัฐมนตรีไดมี้

การอนุมติัการลดภาษีรถคนัแรก 100,000 บาทโดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 ถึง 31 

ธันวาคม 2555  ซ่ึงยอดการจดทะเบียน ทะเบียนขอป้ายแดงพุ่งเดือนละ 5 หม่ืนคนัหรือ

เดือนละ 5 หมวดอกัษรจากเดิมเฉล่ียเดือนละ 2 หม่ืนคนั  

 รถยนต์ ไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ล้วนต้องการการดูแลรักษา ทั้งการดูแลรักษาเพื่อ

ความสวยงาม เช่น ลา้ง ดูดฝุ่ น ขดั และ เคลือบสี และการดูแลรักษาเพื่อให้ใชร้ถยนต์นั้นได้

เตม็ประสิทธิภาพและมีอายยุาวนาน  

 ปัจจุบนัธุรกิจการดูแลรักษารถยนตมี์การใหบ้ริการท่ีหลากหลาย และมีผูใ้ห้บริการ

อยู่เป็นจาํนวนมาก ทั้ งท่ีเป็นสถานีบริการนํ้ ามนั หรือผูใ้ห้บริการรายใหญ่ เช่น CAR-

LACK68, Meguiar’s โดยผูใ้ห้บริการแต่ละรายมีจุดเนน้การบริการท่ีแตกต่างกนั เช่น การ

ลา้งทาํความสะอาดรถยนต์ ธุรกิจบริการดูแลรักษารถยนต์ในปัจจุบนัมีการขยายตวัอย่าง

รวดเร็วตามการเพิ่มข้ึนของปริมาณรถยนต ์ 

 

 

 

 

 

 



33 

 

วารสารแผนธุรกิจ ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 (ตุลาคม – ธนัวาคม 2556) 

1.1 รูปแบบของธุรกจิ 

1.1.1 สภาพทัว่ไป  

ธุรกิจคาร์แคร์ Prompt Wash ประกอบธุรกิจให้บริการลา้งรถเป็นการดูแลรักษา

ความสะอาดทั้งภายในและภายนอกของตวัรถท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นการ

ลา้งรถเพื่อทาํความสะอาดภายนอก การขบัเคลือบสีเพื่อรักษาสภาพของสีรถยนตใ์ห้เงางาม 

การดูดฝุ่ น โดยให้บริการริมถนนพุทธมณฑลสาย 3 ซ่ึงอยู่ใกล้กับโรงเรียนอชัสัมชัญ 

โรงเรียนกสินธรวทิยา หมู่บา้นปฐมพร และหมู่บา้นการน์วดี มีหลกัการดาํเนินการ คือ  

- มีบริการลา้งรถ ดูดฝุ่ น ขบัเคลือบสีรถ ซักเบาะและพรม ไวใ้ห้บริการกบัลูกคา้

ดว้ยมาตรฐานสูง 

- มีหอ้งรับรองลูกคา้ โดยมีการให้บริการนํ้ าด่ืม นิตยสาร และโทรทศัน์ โดยมีเกา้อ้ี

แบบโซฟาชั้นดีไวบ้ริการลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 

- นํ้ายาท่ีซ้ือไวส้ามารถฝากไวท่ี้ร้าน เพื่อทาํให้เกิดความสะดวกเวลาท่ีจะเขา้มารับ

บริการ 

1.1.2 สินค้าและบริการ 

ธุรกิจคาร์แคร์ Prompt  Wash ให้บริการลา้งรถดว้ยบริการและนํ้ ายาท่ีมีคุณภาพ เนน้

ความสะอาดของรถทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งมีบริการในส่วนของขดั เคลือบสี และ

หอ้งรับรองลูกคา้ท่ีมีความสะดวกสบายในขณะเขา้รับบริการ ทาํใหลู้กคา้ไม่รู้สึกวา่เสียเวลา 

การบริการท่ีสร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ เพื่อใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการซํ้ าอีก 

1.2 วสัิยทศัน์ 

เป็นธุรกิจบริการทาํความสะอาดรถยนต์ท่ีทนัสมยั สร้างความประทบัใจให้กับ

ลูกคา้และใหบ้ริการอยา่งมืออาชีพ  

1.3 เป้าหมาย 

1.3.1 ระยะแรก 

สร้างการรับรู้เก่ียวกบัธุรกิจคาร์แคร์ Prompt Wash ให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ถึง

คุณภาพการบริการท่ีแตกต่างจากคาร์แคร์ทัว่ไป 

1.3.2 ระยะกลาง 

1.4.2.1 มุ่งยอดขายจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน 5% ของยอดขายในปีถดัไป 

1.4.2.2 มีส่วนแบ่งการตลาดติดอนัดบั 1 ใน 2 ของธุรกิจลา้งรถในบริเวณ

ถนนพุทธมณฑลสาย 3 
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1.3.3 ระยะยาว 

สร้างผลตอบแทนในระดบัท่ีน่าพอใจมีกาํไร 40% ของรายไดแ้ละสามารถคืน

ทุนไดภ้ายใน 2 ปี 

1.4 ทาํเลทีต่ั้ง 

ธุรกิจคาร์แคร์ Prompt  Wash ตั้งอยท่ีู ริมถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ ่เขต

บางแค กทม. 10160 พื้นท่ีทั้งหมด 350 ตารางวา อยูใ่กลก้บัหมู่บา้นการ์นวดี โรงเรียนกสิน

ธร อาคาเดม่ี และ โรงเรียนสอนแบตมินตนั บา้นทองหยอด เป็นแหล่งชุมชน ซ่ึงสามารถ

ให้บริการกลุ่มลูกค้าท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน และผูป้กครองท่ีมารอรับนักเรียน เส้นทาง

การจราจรค่อนขา้งแออดั มีรถสัญจรไปมาเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงถือเป็นโอกาสสําคญัสําคญั

ลูกคา้ท่ีสัญจรไปมา และลูกคา้ท่ีอยูบ่ริเวณนั้น 

ปัจจัยหลกัแห่งความสําเร็จ แผนการดําเนินงาน 

 1.5.1 การใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว และปลอดภยั สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 

 1.5.2 เนน้การใหบ้ริการเร่ืองความสะอาดและรักษาเวลาให้เหมาะสมกบัการเขา้มา

รับบริการ 

 1.5.3 สร้างความพึงพอใจใหก้บัลุกคา้ และเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับการดูแลรักษา

สีรถใหส้ดใสและคงทนไปอีกนาน 

 1.5.4 เนน้การบริการโดยอบรมพนกังานให้มีทศันคติท่ีดีต่อการบริการลูกคา้ และ

ความซ่ือสัตยเ์ป็นสาํคญั 

1.5 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจคาร์แคร์ Prompt wash 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลการศึกษาในคร้ังน้ี ทาํให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการทาํธุรกิจคาร์แคร์ 

Prompt wash 
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1.7 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 ขอบเขตของการศึกษา 

1.  ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปได้ในการทาํธุรกิจคาร์แคร์ 

Prompt wash 

2.  ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาทาํการศึกษาตั้งแต่เดือนเดือนมกราคม - เดือน

ธนัวาคม2556 

1.9 นิยามศัพท์ 

1. แผนธุรกิจ หมายถึงการวเิคราะห์สถานการณ์ การวเิคราะห์ดา้นการตลาด การ

วเิคราะห์ดา้นการผลิต/การดาํเนินงาน การวิเคราะห์ดา้นการเงิน และสรุปผล

วา่ ธุรกิจดงักล่าวมีความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินงานหรือไม่ 

2. การวิเคราะห์สถานการณ์หมายถึงการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและ

ภายนอกขององคก์าร โดยการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค 

(SWOT Analysis) 

3. การวิเคราะห์ดา้นการตลาดหมายถึงการกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การวาง

ตาํแหน่งทางการตลาดการกาํหนดผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

และ การส่งเสริมการตลาด 

4. การวเิคราะห์ดา้นการผลิตหมายถึงขั้นตอนการผลิต/การบริหารขององคก์าร 

การวเิคราะห์สถานการณ์  

 

 

 

ความเป็นไปในการ

ทาํธุรกิจคาร์แคร์ 

Prompt Wash 

การวเิคราะห์แผนการตลาด 

การวเิคราะห์แผนการดาํเนินงาน 

 

การวเิคราะห์แผนการจดัการและ

 

 การวเิคราะห์แผนการเงิน 
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5. การวิเคราะห์ด้านการจดัการและกาํลงัคน หมายถึงการกาํหนดโครงสร้าง

องคก์าร 

6. การวิเคราะห์ดา้นการเงิน หมายถึงรายไดห้รือยอดขาย กาํไรสุทธิ ระยะเวลา

คืนทุน มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ และอตัราผลตอบแทนภายใน 

2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

• การวเิคราะห์สถานการณ์ 

การวเิคราะห์สถานการณ์ โดยการใช้วธีิ SWOT Analysis มีรายละเอยีดดังต่อไปนี้ 

2.1 จุดแข็งของกจิการ (Strengths) 

1. Prompt Wash เป็นศูนยก์ารบริการท่ีมีรูปแบบทนัสมยั เน้นความสะดวกสบาย

ใหก้บัลูกคา้ 

2. ตน้ทุนแรงงานตํ่า เน่ืองจากใช้ผลิตภณัฑ์และอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ทาํให้

ชัว่โมงแรงงานในการบริการนอ้ยลง 

3. เน้นการบริการท่ีมีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ ใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมี

คุณภาพสูง ประกอบกบัการใหบ้ริการเพื่อสร้างความประทบัใจ  

4. สร้างทีมงานในการใหบ้ริการลูกคา้ โดยเนน้การใหบ้ริการลูกคา้เป็นสาํคญั  

5. ค่าบริการท่ีไม่แพง เม่ือเทียบกบัคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์นาํมาใช ้

6. หอ้งรับรองลูกคา้ท่ีมีความสะดวกสบาย และตอ้นรับลูกคา้ท่ีดี 

7. ทาํเลท่ีตั้งเหมาะสม สะดวกในการใหบ้ริการสาํหรับลูกคา้ 

2.2 จุดอ่อน (Weaknesses)  

1. ระยะเวลาในการฝึกพนกังานค่อนขา้งนาน เพื่อใหพ้นกังานสามารถทาํงานไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ  

2. ขาดความน่าเช่ือถือ และยงัไม่มีภาพลกัษณ์ท่ีชดัเจน เน่ืองจากเป็นบริษทัใหม่ ยงัไม่

มีช่ือเสียง 

3. ตอ้งใช้เงินทุนสูงทั้งในส่วนของการดาํเนินงาน การโฆษณาประชาสัมพนัธ์เพื่อ

สร้างการบริการและภาพลกัษณ์ท่ีดีใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มเป้าหมาย 

4. ยงัขาดประสบการณ์และความชาํนาญในการบริการ เน่ืองจากเป็นบริษทัใหม่ รวม

ไปถึงการจดัการทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัมากในการไดม้าซ่ึงทีมงานและ

พนกังานบริการลูกคา้ท่ีเป็นมืออาชีพ 
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2.3 โอกาส (Opportunities) 

1. จาํนวนรถยนต์ท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ มีจาํนวนสูงข้ึน และผูบ้ริโภคให้ความสําคญั

กบัการดูแลรักษารถยนตม์ากข้ึน และตอ้งการความสะดวกรวดเร็วมากข้ึนจึงหนัมา

ใช้บริการทาํความสะอาดรถยนต์กบัสถานท่ีให้บริการทาํความสะอาด เน่ืองจาก

อุปนิสัยของคนเมืองในปัจจุบนัมีความเร่งรีบตอ้งการความสะดวกรวดเร็วทาํให ้

ไม่มีเวลาท่ีจะทาํความสะอาดรถยนตด์ว้ยตนเอง 

2. จาํนวนรถยนต์ทีจาํนวนเพิ่มสูงข้ึน โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ เน่ืองจากนโยบายรถ

คันแรกจากรัฐบาล ทาํให้เป็นโอกาสสําคัญท่ีจะทําให้ธุรกิจคาร์แคร์ประสบ

ความสาํเร็จ 

3. หากในอนาคตข้างหน้า ในปี พ.ศ.2558 การเปิดประชาคมอาเซียน การลงทุน

ดาํเนินธุรกิจต่างๆขา้มชาติ หรือแมก้ระทัง่การนาํเขา้ รวมถึงกฎหมายกาํแพงภาษี

ในอนาคตส่งผลให้การนําเข้ารถยนต์โดยสารต่างๆ จากผู ้ประกอบการใน

ประชาคมอาเซียน ต่างมีการทยอยส่งออกเพิ่มมากข้ึน การเข้ามาของรถยนต์

โดยสารต่างๆ ทางผูป้ระกอบการไดว้เิคราะห์และพิจารณามุมมองวา่ มนัคือโอกาส

ในการดาํเนินธุรกิจการเติบโต เพื่อมุ่งในการไดรั้บกาํไรและขยายการบริการพร้อม

ทั้งกบัสร้างมาตรฐานการบริการใหก้บัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.4 อุปสรรค (Threats) 

1. การเพิ่มราคาของนํ้ ามนัเช้ือเพลิง อีกทั้งภาครัฐมีการขยายระบบการขนส่งมวลชน

และเครือข่ายของรถไฟฟ้า น่าจะส่งผลทาํใหก้ารใชร้ถยนตล์ดลง 

2. การเปิดกิจการดาํเนินงานดา้นธุรกิจการใหบ้ริการลา้งรถ สามารถเปิดกิจการไดง่้าย

หากธุรกิจคู่แข่งมีเงินลงทุนต่างๆอยูแ่ลว้ ทาํใหก้ลายเป็นอุปสรรคใ์นการเขา้มาของ

คู่แข่ง เพื่อแย่งส่วนครองตลาด และกลายเป็นผลกระทบต่อยอดขายของธุรกิจเอง

ในปัจจุบนัเป็นตน้ 

3. ผลกระทบจากฤดูกาล ทาํใหลู้กคา้หรือผูบ้ริโภคเขา้ใชบ้ริการนอ้ยราย 
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3. การวเิคราะห์ด้านการตลาด 

3.1 การกาํหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (T: Target Market) 

ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในเขตบางแค ภาษีเจริญ หนองแขม ตล่ิงชันทวีวฒันา ทุ่งครุ 

บางบอน ถนนพุทธมณฑลสาย 3 เป็นหลกั และมีรถยนตเ์ป็นของตนเอง มีรายไดน้้อยกว่า 

30,000 บาท ชอบความพิถีพิถัน รักความสะอาด ทาํอะไรรวดเร็ว  ราคาท่ีถูก และมี

พฤติกรรมลา้งรถเป็นประจาํ ซ่ึงถือเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพ และเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ี

คุน้เคยกบัการใช้บริการลา้งรถอยูแ่ลว้ ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายดงักล่าวจะคุน้เคยกบัลกัษณะของ

การให้บริการ ซ่ึง ธุรกิจคาร์แคร์ Prompt Wash นั้นนาํเสนอบริการลา้งรถท่ีแตกต่างจากคู่

แข่งขนัในตลาด กลุ่มเป้าหมายดงักล่าวจะสามารถรับรู้ถึงความแตกต่าง และคุณประโยชน์

ท่ีไดรั้บบริการจากธุรกิจคาร์แคร์ Prompt Wash ไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.2 การกาํหนดตําแหน่งทางการตลาด (P: Positioning) 

ธุรกิจคาร์แคร์ Prompt Wash จะใชค้วามแตกต่างของคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีใช้

และรูปแบบตลอดจนสภาพแวดล้อมของศูนยบ์ริการท่ีเน้นความทนัสมยั สะดวกสบาย 

สะอาด และสวยงาม ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในสุขภาพรวมถึงการบริการท่ีมี

คุณภาพให้แก่ลูกค้า รวมทั้งความสามารถของบุคลากรและการให้ความสําคญักับงาน

บริการของลูกคา้เป็นจุดเด่นของคุณภาพ ซ่ึงธุรกิจคาร์แคร์ Prompt Wash จะแสดงให้ลูกคา้

เห็นวา่ ศูนยบ์ริการของเราจะใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพสูงและมีระดบัราคาท่ีสมเหตุสมผล 

จากการวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ของธุรกิจคาร์แคร์ Prompt Wash ท่ีเนน้ภาพลกัษณ์

และรูปแบบของศูนยบ์ริการท่ีครบวงจรและทนัสมยั รวมถึงการให้บริการท่ีมีคุณภาพและ

การตกแต่งสถานท่ีให้บริการมีสภาพแวดลอ้มภายในศูนยบ์ริการท่ีสวยงาม โดยจะใชเ้ร่ือง

ของคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ีใช้กับเร่ืองของภาพลักษณ์ของศูนย์บริการ แสดงแผนภาพ 

ตาํแหน่งของผลิตภณัฑ ์เปรียบเทียบกบัคู่แข่งรายอ่ืน ๆ ไดด้งัน้ี 
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กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์และราคา 

 ทางธุรกิจธุรกิจคาร์แคร์ Prompt Wash มีการให้บริการกบัผูเ้ขา้มาใช้บริการ

ดงัต่อไปน้ี  

 1.การลา้งรถ 

 2.ลา้งรถ+ดูดฝุ่ น 

 3.ลา้งรถดูดฝุ่ น+เคลือบสี 

 4.ลา้งหอ้งเคร่ือง+เคลือบบาํรุง 

 5.ฟอกเบาะผา้+ซกัพรม+หลงัคา+แผงประตู+เครือบคอนโซล 

 6.ลา้งตูแ้อร์ 

 การบริการทาํความสะอาดรถยนต์ของธุรกิจคาร์แคร์ Prompt Wash นั้นมีจุดเด่น

สาํคญัในเร่ืองของความสะอาดท่ีเป็นเลิศและการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว สามรถการันตีเวลาใน

การให้บริการลา้งรถ ทาํความสะอาดรถกบัลูกคา้ได ้ซ่ึงจะช่วยอาํนวยความสะดวกในดา้น

ต่างๆ ให้กบัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ี ธุรกิจคาร์แคร์ Prompt Wash ยงัมีบริการเสริม

ในดา้นต่าง ๆ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจในด้านบริการ และจะสามารถสร้างกลุ่ม

ลูกคา้สร้างกลุ่มลูกคา้ท่ีจงรักภกัดีกบัตราสินคา้ไดเ้พิ่มข้ึนดว้ย การให้บริการลา้งรถนั้น ไม่

เหมือนกบัการซ้ือสินคา้บางประเภท เม่ือซ้ือสินคา้ไปแลว้ความตอ้งการจะลดลง แต่การ

ใหบ้ริการลา้งรถ ทาํความสะอาด ขดัสีรถยนตเ์ม่ือถึงเวลาตอ้งลา้ง หรือทาํความสะอาด  

ราคาถูก 

ศูนยบ์ริการครบวงจรมีความ
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ผูบ้ริโภคก็ตอ้งกลบัมาใชบ้ริการ การให้บริการ และบริการเสริมต่าง ๆ นั้นพิจารณาและให้

ความสําคญักบัลูกคา้เป็นสําคญั เพราะธุรกิจคาร์แคร์ Prompt Wash เช่ือได้ว่าการสร้าง

ลูกคา้ท่ีภกัดีนั้น ถือเป็นการสร้างรากฐานแห่งความสาํเร็จของธุรกิจในอนาคต 

 ธุรกิจคาร์แคร์ Prompt Wash มีกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑต์ามรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. เน้นคุณภาพของงานบริการเพื่อท่ีจะทําให้รถยนต์ของลูกค้ามีความสะอาด 

ปราศจากเช้ือโรค ไม่มีกล่ินของสารเคมีตกคา้ง ไม่ให้เกิดความบอบชํ้ าและไม่

สร้างความเสียหายให้แก่รถยนต์แต่อยา่งใด โดยให้บริการท่ีสร้างความประทบัใจ 

มีความรวดเร็ว เพื่อให้ลูกคา้มีความช่ืนชอบ มัน่ใจในงานบริการและกลบัมาใช้

บริการซํ้ าอีก 

2. ความสะอาดภายใน การฟอกเบาะ เป็นการทาํความสะอาดเบาะรถยนตท่ี์มกัจะมี

คราบสกปรกฝังติดแน่น ทั้งเบาะรถยนตท่ี์เป็นผา้กาํมะหยี่ และเบาะหนงัโดยจะใช้

กรรมวธีิพิเศษ ดงัน้ี 

3. ไม่ตอ้งถอดเบาะ ไม่ใชแ้ปรงขดัทาํความสะอาดทาํให้เน้ือเบาะไม่เสียหายเพราะไม่

ตอ้งใชค้วามรุนแรงในการฟอกเบาะ 

4. ใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการทาํความสะอาดสูงซ่ึงไม่มีกล่ิน ไม่มีฟอง 

ดงัน้ี จึงไม่ทิ้งคราบเหนียวเหนอะหนะ ไม่ทิ้งร่องรอยของสารซกัฟอก 

5. ใชห้ลอดอบอินฟราเรด เพื่อขจดัความเปียกช้ืนท่ีเกิดข้ึนหลกัจากฟอกเบาะ การใช้

หลอดอบอินฟราเรดจะใชค้วามร้อนท่ีสมํ่าเสมอและอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ ซ่ึงจะทาํ

ให้เบาะแห้งสนิทเสมอกนั และสีไม่ซีด ต่างจากการใช้ลมเป่า หรือการยกเบาะ

ออกมาตากแดดเหมือนผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน 

6. การบริการทาํความสะอาดภายนอก  

7. การให้บริการลา้งตวัถงัรถยนต ์ซ่ึงเป็นการลา้งโดยใชว้ิธีท่ีถูกตอ้งและละเอียดทุก

ขั้นตอนและผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ 

8. การทําความสะอาดห้องเคร่ือง โดยจะใช้กระบวนการท่ีไม่เป็นอันตรายต่อ

เคร่ืองยนต ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ใหค้วามสําคญัมาก โดยจะทาํการเช็ดทาํความสะอาด

ห้องเคร่ืองดว้ยนํ้ ายาชั้นดี ท่ีสร้างความเงางามเหมือนใหม่ ฝุ่ นไม่เกาะ ไม่ตอ้งฉีด

นํ้ าล้างห้องเคร่ืองเหมือนการล้างห้องเคร่ืองทัว่ไป ทาํให้อุปกรณ์ไฟฟ้า ท่ายาง 

พลาสติกในหอ้งเคร่ืองไม่เสียหาย 
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9. การขบัเคลือบสี เป็นวธีิการฟ้ืนฟู ปรับสภาพผวิสี ลบรอยขนแมว ใหมี้ความมนัเยิม้ 

โดยใชผ้ลิตภณัฑเ์กรดพรีเม่ียม 

10. สร้างความประทบัใจในการบริการของธุรกิจคาร์แคร์ Prompt Wash โดยจะเน้น

การให้บริการท่ีสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้อย่างดีเยี่ยม ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดความ

ช่ืนชอบและความเช่ือมัน่ในศูนยบ์ริการและทาํใหคู้่แข่งรายอ่ืนเลียนแบบไดย้าก 

11. พนกังานจะให้คาํแนะนาํแก่ลูกคา้ว่าบริการแต่ละประเภทของศูนยน์ั้นมีลกัษณะ

อยา่งไร มีความพิเศษและมีคุณค่าต่อรถยนตข์องผูใ้ชร้ถอยา่งไร 

12. เม่ือลูกคา้มีการร้องขอให้มีการดูแลเป็นพิเศษในบริเวณใดบริเวณหน่ึงของรถยนต ์

พนกังานจะมีการตอบสนองต่อคาํร้องนั้นเป็นอยา่งดี 

13. เม่ือพนักงานพบเห็นจุดบกพร่อง หรือรอยต่าง ๆ ณ บริเวณใดบริเวณหน่ึงของ

รถยนต์ เช่น รอยขีดข่วน ส่ิงสกปรก ฝังแน่นท่ีอยู่นอกเหนือจากคาํสั่งของลูกคา้ 

พนกังานจะแจง้ให้ลูกคา้รับทราบทนัทีและจะทาํความสะอาดร่องรอยต่าง ๆ นั้น

ใหลู้กคา้ดว้ย 

14. พนกังานทุกคนจะไดรั้บการฝึกอบรมมาอย่างดีทั้งในเร่ืองของผลิตภณัฑ์ วิธีการ

บริการและมารยาทการใหบ้ริการ 

 

ราคาการให้บริการของธุรกจิคาร์แคร์ Prompt Wash 

 

ประเภทงานบริการ ราคา (บาท) รุ่น 

S M L 

ลา้งรถ 150 200 250 

ลา้งรถ+ดูดฝุ่ น 200 250 300 

ลา้งรถ+ดูดฝุ่ น+เคลือบสี 500 450 500 

ลา้งหอ้งเคร่ือง+เคลือบบาํรุง 600 650 700 

ฟอกเบาะผา้+ซกัพรม+หลงัคา+แผงประตู+เคลือบ

คอนโซล 

1,800 2,000 2,300 

ฟอกเบาะหนงั+ซกัพรม+หลงัคา+แผงประตู+

เคลือบคอนโซล 

2,200 2,300 2,500 

ลา้งตูแ้อร์ 2,500 3,000 3,500 
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กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place Strategy) 

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริการท่ีผูบ้ริโภคจะนึกถึง ไม่ว่าจะต้องการทาํความ

สะอาดภายนอกรถยนต์เพื่อให้รถมีความเงางาม หรือทาํความสะอาดภายใน

รถยนตท่ี์ตอ้งการความสะอาดหมดจดและกาํจดักล่ินท่ีเกิดข้ึนจากสาเหตุต่าง ๆ 

2. จดัตกแต่งสถานท่ีใหบ้ริการใหมี้ความแตกต่างจากผูใ้หบ้ริการรายอ่ืนๆ 

3. เนน้ภาพลกัษณ์ท่ีทนัสมยั สะอาด สะดวกสบาย ทั้งน้ีก็เพื่อใหลู้กคา้เกิดความรู้สึกท่ี

ดีและประทับใจต่อศูนย์บริการและเกิดความเช่ือมั่นในงานบริการของเราว่า

สามารถเป็นผูใ้หบ้ริการท่ีมีคุณภาพสูงได ้

4. ให้ขอ้มูลทางดา้นวิธีการรักษาความสะอาดรถยนตแ์ละการรักษาสุขภาพของผูใ้ช้

รถยนต์Prompt Wash จะทาํการส่งข้อมูลต่าง ๆ ไปยงัผูบ้ริโภคผ่านทางส่ือ

ประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ท่ี Prompt Wash ไดว้างแผนไวล่้วงหน้า และจะจดัตกแต่ง

บริเวณภายในศูนยบ์ริการให้มีบอร์ดประชาสัมพนัธ์ท่ีบอกถึงอนัตรายต่าง ๆ ท่ี

อาจจะเกิดข้ึนต่อสุขภาพผูใ้ชร้ถยนต์ท่ีมีความสกปรก ตลอดจนนาํเสนอวิธีการทาํ

ความสะอาดประเภทต่าง ๆ ท่ีสามารถป้องกนัหรือขจดัสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น

ได ้ซ่ึงเป็นความสามารถท่ี Prompt Wash มีความพร้อมท่ีจะให้บริการทั้งน้ี เพื่อให้

ลูกคา้ไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของความสะอาดรถยนต์และสามารถจดจาํตรา

สินคา้ Prompt Wash ได ้

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) 

การส่งเสริมการตลาดถือว่ามีความจาํเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบนั ธุรกิจการให้บริการ

ต่างๆ มีนโยบายในการดาํเนินงานท่ีหลากหลาย วิธีการดาํเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงใน

ส่วนท่ีธุรกิจหลากหลายธุรกิจจะต้องเผชิญ คือการจัดทาํการตลาดเพื่อใช้สร้างความ

แตกต่างจากคู่แข่งได้ชัดเจน สร้างโอกาสในการดาํเนินการอย่างสูงสุด รวมถึงมุ่งหวงั

ผลประโยชน์ทางกาํไรท่ีจะตามมา 
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ทั้งน้ีในการดาํเนินจดัทาํกลยทุธ์ ธุรกิจต่างๆมีการเสาะหาวิธีพฒันาศกัยภาพในการ

บริการเพื่อใช้ในการแข่งขนั ซ่ึงไม่ต่างจากธุรกิจคาร์แคร์ Prompt Wash มีการจดัทาํการ

ส่งเสริมการตลาดเพื่อให้ผู ้บริโภค หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีการรับรู้ รูปแบบการ

ดาํเนินงานและการบริการของธุรกิจคาร์แคร์Prompt wash โดยการใชเ้คร่ืองมือ IMC การ

ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ 

- การโฆษณา (Advertising) 

- จดัทาํโฆษณาลงป้าย Bill Board 

- จดัทาํส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ี Bus Media 

- จดัทาํส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ี Tuk-Tuk Media 

- จดัทาํบตัรสะสมแตม้การใชบ้ริการ Prompt Card 

- จดัทาํบตัรสมาชิกPrompt Member card 

- การใชโ้ฆษณาลงบนอินเตอร์เน็ต (Internet) 

- จดัทาํส่ือลง   www. facebook.com 

จากรายละเอียดท่ีกล่าวมาข้างต้น บริษัทใช้งบประมาณสําหรับการส่งเสริม

การตลาดในปีท่ี 1เท่ากบั 778,000 บาท  

4. การวเิคราะห์แผนการดําเนินงาน 

 แผนการดําเนินงานของธุรกจิคาร์แคร์ Prompt Wash มีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้

เพื่อให้กระบวนการทาํงาน และให้บริการมีประสิทธิภาพ Prompt Wash ไดด้าํเนินการ

ออกแบบกระบวนการทาํงานไว ้โดยเน้นหนักให้การทาํงานเป็นไปอย่างสะดวกและ

รวดเร็ว และสามารถให้บริการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง โดยสามารถแยก

กระบวนการทาํงานออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามงานบริการแต่ละประเภท ดงัน้ี 

  1. การรับรถเม่ือลูกค้าขบัรถเข้ามาในศูนย์บริการ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายรับรถ

จะตอ้งรีบเขา้ไปตอ้นรับ พร้อมทั้งสอบถามความตอ้งการของลูกคา้ว่าตอ้งการใช้บริการ

แบบใด 

2. สรุปคาํสั่งงานบริการและจ่ายงานเม่ือลูกคา้สรุปงานบริการท่ีตอ้งการ

ไดแ้ลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายรับรถจะตอ้งบนัทึกผลการตรวจสภาพรถและงานบริการท่ีลูกคา้เลือก

ลงในใบสั่งงาน โดยระบุหมายเลขของงานบริการไวด้ว้ยจากนั้นประเมินเวลาท่ีตอ้งใชแ้ละ

ค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมดก่อนออกใบสั่งงานบริการและบนัทึกสภาพรถจาํนวน 2 ชุด 
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  สาํหรับฝ่ายบริการและลูกคา้ ทั้งน้ีเพื่อให้ลูกคา้สามารถมัน่ใจไดว้า่ผลงานของการ

บริการจะตรวจกับท่ีลูกค้าเลือก สามารถทราบค่าใช้จ่ายทั้ งหมดได้ก่อน และทราบ

ระยะเวลาการรอคอยได ้

  3. การให้บริการเม่ือตรวจสอบสภาพรถอย่างละเอียดแลว้ เจา้หน้าท่ีฝ่าย

บริการจะนาํรถเขา้สู่กระบวนการบริการโดยอาจจะตอ้งนาํรถยนต ์ไปจอดรถการรับบริการ

ตามพื้นท่ีท่ีจอดรถต่าง ๆ และจะนําเข้าสู่กระบวนการทันท่ีเม่ือมีพื้นท่ีว่าง โดยการ

ให้บริการของฝ่ายบริการนั้นจะแยกออกเป็นส่วน ๆ ไม่มีการปะปนกนั ใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมี

คุณภาพ ถนอมรถยนต์ และให้ความสําคญักบัผลของความสะอาดมาก โดยแต่ละขั้นตอน

ของงานบริการจะมีการตรวจสอบผลงาน โดยเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการเป็นอนัดบัแรกและตอ้ง

บนัทึกผลนั้นลงไปในงานบริการด้วย ส่วนการบริการลูกคา้พนักงานตอ้นรับจะเป็นคน

จดัแจงและเชิญลูกคา้เขา้ไปหอ้งรับรองเพื่อรอรถขณะลา้งเป็นตน้ 

  4. การตรวจรับงานเม่ือเจา้หน้าท่ีฝ่ายรับรถจะแจง้ผลการปฏิบติังานให้

ลูกคา้ทราบ รวมไปถึงขอ้เสนอแนะต่าง ๆ แจง้ให้กบัลูกคา้ จากนั้นจะนาํลูกคา้ไปยงัรถเพื่อ

ตรวจรับงานบริการดว้ยตวัเองอีกคร้ัง เม่ือลูกคา้แสดงความพอใจงานบริการ เจา้หน้าท่ีจะ

กล่าวขอบคุณลูกคา้และถือวา่ส้ินสุดกระบวนการตรวจรับงาน 

  5. การปิดการใหบ้ริการเม่ือลูกคา้แสดงความพอใจและชาํระเงินเรียบร้อย

แลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายรับรถจะมอบใบเสร็จและกล่าวขอบคุณลูกคา้ 

5. การวเิคราะห์แผนการการจัดการและกาํลงัคน 

โครงสร้างองค์การ 

  กิจการใช้ลักษณะการจัดการโครงสร้างองค์การแบบตามหน้าท่ี (Functional 

Organization) เพราะว่าขนาดขององค์การมีขนาดท่ีไม่ใหญ่มากนกัการจดัการโครงสร้าง

องคก์ารในลกัษณะน้ีทาํไดง่้ายต่อการบริหาร อีกทั้งยงัง่ายต่อการควบคุมสั่งการไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
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ภาพแสดงแผนผงัองคก์าร (Organization Chart) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. การวเิคราะห์แผนการเงิน 

บริษทัใช้เงินลงทุนเร่ิมแรก 1,600,000 บาท มีรายไดจ้ากการบริการปีท่ี 1 เท่ากบั 

11,602,706บาท ปีท่ี 2 เท่ากบั 12,182,842 บาท ปีท่ี 3 เท่ากบั 12,791,984 บาท ปี มีกาํไร

สุทธิในปีท่ี 1 เท่ากบั 5,431,874 บาท ปีท่ี 2 เท่ากบั 5,949,120 บาท ปีท่ี 3 เท่ากบั 6,371,729 

บาท ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากบั 2 ปี  มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value; 

NPV) เท่ากบั 16,853592.69 บาท และมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน(Internal Rate of 

Return; IRR) เท่ากบั379% 

7. สรุปผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการ

ผลิต การวิเคราะห์ดา้นกาํลงัคน และการวิเคราะห์ดา้นการเงิน ไดข้อ้สรุปวา่ ธุรกิจคาร์แคร์ 

Prompt Wash ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีบริษทักาํหนดข้ึนเป็นมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 

 

 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 

ฝ่ายสาํนกังาน ฝ่ายบริการ 

บริการลา้ง และดูดฝุ่ น 

บริการขบัเคลือบสี 

บริการซกัพรมและเบาะ

รถ 

พนกังานธุรการ 

พนงังานตอ้นรับ 
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