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แผนธุรกิจคาร์ แคร์ Prompt Wash
ญาดา ไกรพานนท์1
---------------------------------------------------------------บทสรุปผู้บริ หาร
ธุ รกิจคาร์ แคร์ Prompt Wash ดําเนินธุ รกิจประกอบการล้างรถต่างๆ ตั้งอยูบ่ ริ เวณ
ริ มถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160 พื้นที่ท้ งั หมด 350 ตาราง
วา ด้านการบริ การธุ รกิจ Prompt Wash มีการให้บริ การโดยการแบ่งขนาดเครื่ องยนต์
ออกเป็ นทั้งหมด 3 ชนิ ด คือ S M L แต่ละชนิดแบ่งการบริ การด้วยกันทั้งสิ้ น 7 รู ปแบบ มี
เป้ าหมายระยะยาวมุ่งกําไรจากการบริ การทั้งสิ้ น 40 % ของยอดขาย สามารถคืนทุนได้
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
การวิ เ คราะห์ คู่ แ ข่ ง ขัน นั้น พบว่ า ตลาดการแข่ ง ขัน ธุ ร กิ จ คาร์ แ คร์ มี อ ยู่ม าก
หลากหลายราย แต่ในทางกลับกันการตั้งทําเลบริ เวณริ มถนนพุทธมณฑลสาย 3 กลับ มี
คู่แข่งขันอยู่ในละแวกเดี ยวกันน้อยราย ทําให้ธุรกิจมีความได้เปรี ยบในการดําเนิ นกิจการ
และได้รับผลประโยชน์ทางกําไรได้เป็ นอย่างดี รวมถึ งการเอื้ ออํานวยของพื้นที่จดั ตั้งยัง
ส่ งผลให้กิจการสามารถดําเนิ นตลาดและทําการขยายตัวของธุ รกิจได้ในอนาคต ซึ่ งจุดเด่น
หลักๆ สําหรับทางธุ รกิจคาร์ แคร์ Prompt Wash คือความรวดเร็ วในการบริ การ และราคาที่
เหมาะสมที่ทางธุ รกิจได้มอบให้ ซึ่ งมีความสามารถในการให้บริ การมากกว่าคู่แข่งในส่ วน
ของแผนการตลาด ทางธุ รกิ จเน้นการสร้างการรับรู้ให้แก่ ผบู้ ริ โภคในรู ปแบบการดําเนิ น
ธุ รกิจ โดยการใช้สื่อเครื่ องมือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้ง่ายและสะดวก
ต่อการจดจําตราและรู ปแบบธุ รกิจ โดยมีกลุ่มเป้ าหมายดังนี้ ผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยูใ่ นเขตบาง
แค ภาษีเจริ ญ หนองแขมตลิ่ งชัน ทวีวฒั นา ทุ่งครุ บางบอน ถนนพุทธมณฑลสาย 3 เป็ น
หลัก และมีรถยนต์เป็ นของตนเองมีรายได้ประมาณ 30,000 – 50,000 บาท ชอบความ
พิถีพิถนั รักความสะอาด ทําอะไรรวดเร็ ว และมีพฤติกรรมล้างรถเป็ นประจํา
__________________________________________
1
นักศึกษาปริ ญญาโทหลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ธุ รกิจคาร์ แคร์ Prompt Wash ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้ น 2,250,000 บาท โดยเป็ นการระดมเงินทุน
จากผูถ้ ือหุ ้นจํานวน 3 ท่าน เป็ นเงิ น 300,000 บาท และกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน 4,000,000
บาท และคาดว่าจะมียอดขายในปี ที่ 1 จํานวน 13,858,086 บาท และเติบโตขึ้น 5% ทุกปี ซึ่ ง
จะทําให้กิจการมีกาํ ไรตั้งแต่ปีแรกที่ดาํ เนินงาน เป็ นเงิน 12,948,480 บาท ระยะเวลาการคืน
ทุน 1 ปี อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ เป็ น และมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของ
โครงการเท่ากับ 11,461,024.61 บาท ปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นได้ต้ งั แต่ปีแรกที่ดาํ เนินงาน ด้วย
ตัวเลขทางการเงิ นดังกล่าว หากพิจารณาถึง สิ นทรัพย์ หนี้ สิน ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น อัตราการ
เติบโต ยอดขาย รวมถึงกําไรสุ ทธิ ทําให้เห็นว่าธุ รกิจมีศกั ยภาพสู ง และคุม้ ค่าแก่การลงทุน
1. บทนํา
ปั จจุบนั จํานวนรถยนต์ในประเทศไทย มีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดย
ยอดรวมของรถยนต์เพิ่ มขึ้ นจาก 31,323 ล้า นคัน ในปี 2553 เป็ น 66,058 ล้า นคัน หรื อ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 47.42 เนื่ องจาก ประเทศไทยได้มีนโยบายจากกรณี คณะรัฐมนตรี ได้มี
การอนุมตั ิการลดภาษีรถคันแรก 100,000 บาทโดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 31
ธันวาคม 2555 ซึ่ งยอดการจดทะเบียน ทะเบียนขอป้ ายแดงพุ่งเดือนละ 5 หมื่นคันหรื อ
เดือนละ 5 หมวดอักษรจากเดิมเฉลี่ยเดือนละ 2 หมื่นคัน
รถยนต์ ไม่ว่าจะเก่ าหรื อใหม่ล้วนต้องการการดูแลรัก ษา ทั้งการดู แลรัก ษาเพื่อ
ความสวยงาม เช่น ล้าง ดูดฝุ่ น ขัด และ เคลือบสี และการดูแลรักษาเพื่อให้ใช้รถยนต์น้ นั ได้
เต็มประสิ ทธิ ภาพและมีอายุยาวนาน
ปั จจุบนั ธุ รกิจการดูแลรักษารถยนต์มีการให้บริ การที่หลากหลาย และมีผใู้ ห้บริ การ
อยู่เป็ นจํา นวนมาก ทั้ง ที่ เป็ นสถานี บ ริ ก ารนํ้า มัน หรื อ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารรายใหญ่ เช่ น CARLACK68, Meguiar’s โดยผูใ้ ห้บริ การแต่ละรายมีจุดเน้นการบริ การที่แตกต่างกัน เช่น การ
ล้างทําความสะอาดรถยนต์ ธุ รกิ จบริ การดูแลรักษารถยนต์ในปั จจุบนั มีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ วตามการเพิ่มขึ้นของปริ มาณรถยนต์
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1.1 รู ปแบบของธุรกิจ
1.1.1 สภาพทัว่ ไป
ธุ รกิจคาร์ แคร์ Prompt Wash ประกอบธุ รกิจให้บริ การล้างรถเป็ นการดูแลรักษา
ความสะอาดทั้งภายในและภายนอกของตัวรถที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็ นการ
ล้างรถเพื่อทําความสะอาดภายนอก การขับเคลือบสี เพื่อรักษาสภาพของสี รถยนต์ให้เงางาม
การดู ดฝุ่ น โดยให้บ ริ ก ารริ ม ถนนพุ ท ธมณฑลสาย 3 ซึ่ ง อยู่ใ กล้ก ับ โรงเรี ย นอัช สัม ชัญ
โรงเรี ยนกสิ นธรวิทยา หมู่บา้ นปฐมพร และหมู่บา้ นการน์วดี มีหลักการดําเนินการ คือ
- มีบริ การล้างรถ ดูดฝุ่ น ขับเคลื อบสี รถ ซักเบาะและพรม ไว้ให้บริ การกับลูกค้า
ด้วยมาตรฐานสู ง
- มีหอ้ งรับรองลูกค้า โดยมีการให้บริ การนํ้าดื่ม นิตยสาร และโทรทัศน์ โดยมีเก้าอี้
แบบโซฟาชั้นดีไว้บริ การลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ
- นํ้ายาที่ซ้ื อไว้สามารถฝากไว้ที่ร้าน เพื่อทําให้เกิดความสะดวกเวลาที่จะเข้ามารับ
บริ การ
1.1.2 สิ นค้ าและบริการ
ธุ รกิจคาร์ แคร์ Prompt Wash ให้บริ การล้างรถด้วยบริ การและนํ้ายาที่มีคุณภาพ เน้น
ความสะอาดของรถทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งมีบริ การในส่ วนของขัด เคลือบสี และ
ห้องรับรองลูกค้าที่มีความสะดวกสบายในขณะเข้ารับบริ การ ทําให้ลูกค้าไม่รู้สึกว่าเสี ยเวลา
การบริ การที่สร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การซํ้าอีก
1.2 วิสัยทัศน์
เป็ นธุ รกิ จบริ การทํา ความสะอาดรถยนต์ที่ทนั สมัย สร้ างความประทับใจให้ก ับ
ลูกค้าและให้บริ การอย่างมืออาชีพ
1.3 เป้าหมาย
1.3.1 ระยะแรก
สร้างการรับรู ้เกี่ยวกับธุ รกิจคาร์ แคร์ Prompt Wash ให้ผบู้ ริ โภคได้รับรู้ถึง
คุณภาพการบริ การที่แตกต่างจากคาร์ แคร์ ทวั่ ไป
1.3.2 ระยะกลาง
1.4.2.1 มุ่งยอดขายจากการดําเนินงานเพิม่ ขึ้น 5% ของยอดขายในปี ถัดไป
1.4.2.2 มีส่วนแบ่งการตลาดติดอันดับ 1 ใน 2 ของธุ รกิจล้างรถในบริ เวณ
ถนนพุทธมณฑลสาย 3
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1.3.3 ระยะยาว
สร้างผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจมีกาํ ไร 40% ของรายได้และสามารถคืน
ทุนได้ภายใน 2 ปี
1.4 ทําเลทีต่ ้ัง
ธุ รกิจคาร์ แคร์ Prompt Wash ตั้งอยูที่ ริ มถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขต
บางแค กทม. 10160 พื้นที่ท้ งั หมด 350 ตารางวา อยูใ่ กล้กบั หมู่บา้ นการ์ นวดี โรงเรี ยนกสิ น
ธร อาคาเดมี่ และ โรงเรี ยนสอนแบตมินตัน บ้านทองหยอด เป็ นแหล่งชุ มชน ซึ่ งสามารถ
ให้บ ริ ก ารกลุ่ ม ลู ก ค้า ที่ อ าศัย อยู่ใ นหมู่บ ้า น และผูป้ กครองที่ ม ารอรั บ นัก เรี ย น เส้ น ทาง
การจราจรค่อนข้างแออัด มีรถสัญจรไปมาเป็ นจํานวนมาก ซึ่ งถือเป็ นโอกาสสําคัญสําคัญ
ลูกค้าที่สัญจรไปมา และลูกค้าที่อยูบ่ ริ เวณนั้น
ปัจจัยหลักแห่ งความสํ าเร็จ แผนการดําเนินงาน
1.5.1 การให้บริ การที่รวดเร็ ว และปลอดภัย สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
1.5.2 เน้นการให้บริ การเรื่ องความสะอาดและรักษาเวลาให้เหมาะสมกับการเข้ามา
รับบริ การ
1.5.3 สร้างความพึงพอใจให้กบั ลุกค้า และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพสําหรับการดูแลรักษา
สี รถให้สดใสและคงทนไปอีกนาน
1.5.4 เน้นการบริ การโดยอบรมพนักงานให้มีทศั นคติที่ดีต่อการบริ การลูกค้า และ
ความซื่ อสัตย์เป็ นสําคัญ
1.5 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการทําธุ รกิจคาร์ แคร์ Prompt wash
1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ผลการศึ ก ษาในครั้ งนี้ ทํา ให้ท ราบถึ ง ความเป็ นไปได้ใ นการทํา ธุ รกิ จคาร์ แคร์
Prompt wash
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1.7 กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการดําเนินงาน
การวิเคราะห์แผนการจัดการและ

ความเป็ นไปในการ
ทําธุรกิจคาร์แคร์
Prompt Wash

การวิเคราะห์แผนการเงิน
1.8 ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ศึกษาเกี่ ยวกับความเป็ นไปได้ในการทําธุ รกิ จคาร์ แคร์
Prompt wash
2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาทําการศึกษาตั้งแต่เดือนเดือนมกราคม - เดือน
ธันวาคม2556
1.9 นิยามศัพท์
1. แผนธุ รกิจ หมายถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การ
วิเคราะห์ดา้ นการผลิต/การดําเนินงาน การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน และสรุ ปผล
ว่า ธุ รกิจดังกล่าวมีความเป็ นไปได้ในการดําเนินงานหรื อไม่
2. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึ งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์การ โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค
(SWOT Analysis)
3. การวิเคราะห์ดา้ นการตลาดหมายถึงการกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย การวาง
ตําแหน่ งทางการตลาดการกําหนดผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจําหน่ าย
และ การส่ งเสริ มการตลาด
4. การวิเคราะห์ดา้ นการผลิตหมายถึงขั้นตอนการผลิต/การบริ หารขององค์การ
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5.

การวิเคราะห์ด้านการจัดการและกําลังคน หมายถึ งการกําหนดโครงสร้ าง
องค์การ
6. การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน หมายถึงรายได้หรื อยอดขาย กําไรสุ ทธิ ระยะเวลา
คืนทุน มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน
2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
• การวิเคราะห์ สถานการณ์
การวิเคราะห์ สถานการณ์ โดยการใช้ วธิ ี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่ อไปนี้
2.1 จุดแข็งของกิจการ (Strengths)
1. Prompt Wash เป็ นศูนย์การบริ การที่มีรูปแบบทันสมัย เน้นความสะดวกสบาย
ให้กบั ลูกค้า
2. ต้นทุนแรงงานตํ่า เนื่ องจากใช้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ทําให้
ชัว่ โมงแรงงานในการบริ การน้อยลง
3. เน้นการบริ การที่ มีคุณภาพเพื่อสร้ างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ใช้ผลิ ตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพสู ง ประกอบกับการให้บริ การเพื่อสร้างความประทับใจ
4. สร้างทีมงานในการให้บริ การลูกค้า โดยเน้นการให้บริ การลูกค้าเป็ นสําคัญ
5. ค่าบริ การที่ไม่แพง เมื่อเทียบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่นาํ มาใช้
6. ห้องรับรองลูกค้าที่มีความสะดวกสบาย และต้อนรับลูกค้าที่ดี
7. ทําเลที่ต้งั เหมาะสม สะดวกในการให้บริ การสําหรับลูกค้า
2.2 จุดอ่ อน (Weaknesses)
1. ระยะเวลาในการฝึ กพนักงานค่อนข้างนาน เพื่อให้พนักงานสามารถทํางานได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ
2. ขาดความน่าเชื่อถือ และยังไม่มีภาพลักษณ์ที่ชดั เจน เนื่องจากเป็ นบริ ษทั ใหม่ ยังไม่
มีชื่อเสี ยง
3. ต้องใช้เงินทุนสู งทั้งในส่ วนของการดําเนิ นงาน การโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างการบริ การและภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็ นที่รู้จกั ของกลุ่มเป้ าหมาย
4. ยังขาดประสบการณ์และความชํานาญในการบริ การ เนื่องจากเป็ นบริ ษทั ใหม่ รวม
ไปถึงการจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญมากในการได้มาซึ่ งทีมงานและ
พนักงานบริ การลูกค้าที่เป็ นมืออาชีพ
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2.3 โอกาส (Opportunities)
1. จํานวนรถยนต์ที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพฯ มีจาํ นวนสู งขึ้น และผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญ
กับการดูแลรักษารถยนต์มากขึ้น และต้องการความสะดวกรวดเร็ วมากขึ้นจึงหันมา
ใช้บริ การทําความสะอาดรถยนต์กบั สถานที่ให้บริ การทําความสะอาด เนื่ องจาก
อุปนิ สัยของคนเมืองในปั จจุบนั มีความเร่ งรี บต้องการความสะดวกรวดเร็ วทําให้
ไม่มีเวลาที่จะทําความสะอาดรถยนต์ดว้ ยตนเอง
2. จํานวนรถยนต์ทีจาํ นวนเพิ่มสู งขึ้น โดยเฉพาะในกรุ งเทพฯ เนื่ องจากนโยบายรถ
คัน แรกจากรั ฐ บาล ทํา ให้ เ ป็ นโอกาสสํา คัญ ที่ จ ะทํา ให้ธุ ร กิ จ คาร์ แ คร์ ป ระสบ
ความสําเร็ จ
3. หากในอนาคตข้า งหน้า ในปี พ.ศ.2558 การเปิ ดประชาคมอาเซี ย น การลงทุ น
ดําเนิ นธุ รกิจต่างๆข้ามชาติ หรื อแม้กระทัง่ การนําเข้า รวมถึงกฎหมายกําแพงภาษี
ในอนาคตส่ ง ผลให้ ก ารนํา เข้า รถยนต์ โ ดยสารต่ า งๆ จากผู้ป ระกอบการใน
ประชาคมอาเซี ย น ต่ า งมี ก ารทยอยส่ ง ออกเพิ่ ม มากขึ้ น การเข้า มาของรถยนต์
โดยสารต่างๆ ทางผูป้ ระกอบการได้วเิ คราะห์และพิจารณามุมมองว่า มันคือโอกาส
ในการดําเนินธุ รกิจการเติบโต เพื่อมุ่งในการได้รับกําไรและขยายการบริ การพร้อม
ทั้งกับสร้างมาตรฐานการบริ การให้กบั ลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
2.4 อุปสรรค (Threats)
1. การเพิ่มราคาของนํ้ามันเชื้ อเพลิง อีกทั้งภาครัฐมีการขยายระบบการขนส่ งมวลชน
และเครื อข่ายของรถไฟฟ้ า น่าจะส่ งผลทําให้การใช้รถยนต์ลดลง
2. การเปิ ดกิจการดําเนินงานด้านธุ รกิจการให้บริ การล้างรถ สามารถเปิ ดกิจการได้ง่าย
หากธุ รกิจคู่แข่งมีเงินลงทุนต่างๆอยูแ่ ล้ว ทําให้กลายเป็ นอุปสรรค์ในการเข้ามาของ
คู่แข่ง เพื่อแย่งส่ วนครองตลาด และกลายเป็ นผลกระทบต่อยอดขายของธุ รกิจเอง
ในปั จจุบนั เป็ นต้น
3. ผลกระทบจากฤดูกาล ทําให้ลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภคเข้าใช้บริ การน้อยราย
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3. การวิเคราะห์ ด้านการตลาด
3.1 การกําหนดกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย (T: Target Market)
ผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยู่ในเขตบางแค ภาษีเจริ ญ หนองแขม ตลิ่ งชันทวีวฒั นา ทุ่งครุ
บางบอน ถนนพุทธมณฑลสาย 3 เป็ นหลัก และมีรถยนต์เป็ นของตนเอง มีรายได้น้อยกว่า
30,000 บาท ชอบความพิ ถี พิ ถ ัน รั ก ความสะอาด ทํา อะไรรวดเร็ ว ราคาที่ ถู ก และมี
พฤติกรรมล้างรถเป็ นประจํา ซึ่ งถือเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่มีศกั ยภาพ และเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่
คุน้ เคยกับการใช้บริ การล้างรถอยูแ่ ล้ว ซึ่ งกลุ่มเป้ าหมายดังกล่าวจะคุ น้ เคยกับลักษณะของ
การให้บริ การ ซึ่ ง ธุ รกิจคาร์ แคร์ Prompt Wash นั้นนําเสนอบริ การล้างรถที่แตกต่างจากคู่
แข่งขันในตลาด กลุ่มเป้ าหมายดังกล่าวจะสามารถรับรู้ถึงความแตกต่าง และคุณประโยชน์
ที่ได้รับบริ การจากธุ รกิจคาร์ แคร์ Prompt Wash ได้เป็ นอย่างดี
3.2 การกําหนดตําแหน่ งทางการตลาด (P: Positioning)
ธุ รกิจคาร์ แคร์ Prompt Wash จะใช้ความแตกต่างของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้
และรู ปแบบตลอดจนสภาพแวดล้อมของศูนย์บริ การที่ เน้นความทันสมัย สะดวกสบาย
สะอาด และสวยงาม ซึ่ ง สะท้อนให้เห็ นถึ ง ความใส่ ใ จในสุ ข ภาพรวมถึ งการบริ การที่ มี
คุ ณภาพให้แก่ลู ก ค้า รวมทั้ง ความสามารถของบุ คลากรและการให้ค วามสํา คัญกับ งาน
บริ การของลูกค้าเป็ นจุดเด่นของคุณภาพ ซึ่ งธุ รกิจคาร์ แคร์ Prompt Wash จะแสดงให้ลูกค้า
เห็นว่า ศูนย์บริ การของเราจะให้บริ การที่มีคุณภาพสู งและมีระดับราคาที่สมเหตุสมผล
จากการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ของธุ รกิจคาร์ แคร์ Prompt Wash ที่เน้นภาพลักษณ์
และรู ปแบบของศูนย์บริ การที่ครบวงจรและทันสมัย รวมถึงการให้บริ การที่มีคุณภาพและ
การตกแต่งสถานที่ให้บริ การมีสภาพแวดล้อมภายในศูนย์บริ การที่สวยงาม โดยจะใช้เรื่ อง
ของคุ ณ ภาพผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ก ับ เรื่ อ งของภาพลัก ษณ์ ข องศู น ย์บ ริ ก าร แสดงแผนภาพ
ตําแหน่งของผลิตภัณฑ์ เปรี ยบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น ๆ ได้ดงั นี้
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ศูนย์บริ การครบวงจรมีความ

ราคาถูก

กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ และราคา
ทางธุ รกิ จธุ รกิ จคาร์ แคร์ Prompt Wash มีการให้บริ ก ารกับผูเ้ ข้ามาใช้บริ การ
ดังต่อไปนี้
1.การล้างรถ
2.ล้างรถ+ดูดฝุ่ น
3.ล้างรถดูดฝุ่ น+เคลือบสี
4.ล้างห้องเครื่ อง+เคลือบบํารุ ง
5.ฟอกเบาะผ้า+ซักพรม+หลังคา+แผงประตู+เครื อบคอนโซล
6.ล้างตูแ้ อร์
การบริ การทําความสะอาดรถยนต์ของธุ รกิจคาร์ แคร์ Prompt Wash นั้นมีจุดเด่น
สําคัญในเรื่ องของความสะอาดที่เป็ นเลิศและการให้บริ การที่รวดเร็ ว สามรถการันตีเวลาใน
การให้บริ การล้างรถ ทําความสะอาดรถกับลูกค้าได้ ซึ่ งจะช่วยอํานวยความสะดวกในด้าน
ต่างๆ ให้กบั ลูกค้าได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ธุ รกิจคาร์ แคร์ Prompt Wash ยังมีบริ การเสริ ม
ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิ ดความประทับใจในด้านบริ การ และจะสามารถสร้างกลุ่ ม
ลูกค้าสร้างกลุ่มลูกค้าที่จงรักภักดีกบั ตราสิ นค้าได้เพิ่มขึ้นด้วย การให้บริ การล้างรถนั้น ไม่
เหมือนกับการซื้ อสิ นค้าบางประเภท เมื่อซื้ อสิ นค้าไปแล้วความต้องการจะลดลง แต่การ
ให้บริ การล้างรถ ทําความสะอาด ขัดสี รถยนต์เมื่อถึงเวลาต้องล้าง หรื อทําความสะอาด
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ผูบ้ ริ โภคก็ตอ้ งกลับมาใช้บริ การ การให้บริ การ และบริ การเสริ มต่าง ๆ นั้นพิจารณาและให้
ความสําคัญกับลูกค้าเป็ นสําคัญ เพราะธุ รกิ จคาร์ แคร์ Prompt Wash เชื่ อได้ว่าการสร้ าง
ลูกค้าที่ภกั ดีน้ นั ถือเป็ นการสร้างรากฐานแห่งความสําเร็ จของธุ รกิจในอนาคต
ธุ รกิจคาร์ แคร์ Prompt Wash มีกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดต่อไปนี้
1. เน้ น คุ ณ ภาพของงานบริ ก ารเพื่ อ ที่ จ ะทํา ให้ ร ถยนต์ ข องลู ก ค้า มี ค วามสะอาด
ปราศจากเชื้ อโรค ไม่มี กลิ่ นของสารเคมีตกค้า ง ไม่ให้เกิ ดความบอบชํ้าและไม่
สร้างความเสี ยหายให้แก่รถยนต์แต่อย่างใด โดยให้บริ การที่สร้างความประทับใจ
มีความรวดเร็ ว เพื่อให้ลูกค้ามีความชื่ นชอบ มัน่ ใจในงานบริ การและกลับมาใช้
บริ การซํ้าอีก
2. ความสะอาดภายใน การฟอกเบาะ เป็ นการทําความสะอาดเบาะรถยนต์ที่มกั จะมี
คราบสกปรกฝังติดแน่น ทั้งเบาะรถยนต์ที่เป็ นผ้ากํามะหยี่ และเบาะหนังโดยจะใช้
กรรมวิธีพิเศษ ดังนี้
3. ไม่ตอ้ งถอดเบาะ ไม่ใช้แปรงขัดทําความสะอาดทําให้เนื้ อเบาะไม่เสี ยหายเพราะไม่
ต้องใช้ความรุ นแรงในการฟอกเบาะ
4. ใช้ผลิ ตภัณ ฑ์ที่มี ประสิ ทธิ ภาพในการทํา ความสะอาดสู งซึ่ งไม่มี กลิ่ น ไม่มี ฟอง
ดังนี้ จึงไม่ทิ้งคราบเหนียวเหนอะหนะ ไม่ทิ้งร่ องรอยของสารซักฟอก
5. ใช้หลอดอบอินฟราเรด เพื่อขจัดความเปี ยกชื้ นที่เกิดขึ้นหลักจากฟอกเบาะ การใช้
หลอดอบอินฟราเรดจะใช้ความร้อนที่สมํ่าเสมอและอุณหภูมิที่พอเหมาะ ซึ่ งจะทํา
ให้เบาะแห้งสนิ ทเสมอกัน และสี ไม่ซีด ต่างจากการใช้ลมเป่ า หรื อการยกเบาะ
ออกมาตากแดดเหมือนผูใ้ ห้บริ การรายอื่น
6. การบริ การทําความสะอาดภายนอก
7. การให้บริ การล้างตัวถังรถยนต์ ซึ่ งเป็ นการล้างโดยใช้วิธีที่ถูกต้องและละเอียดทุก
ขั้นตอนและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
8. การทํา ความสะอาดห้ อ งเครื่ อ ง โดยจะใช้ก ระบวนการที่ ไ ม่ เ ป็ นอัน ตรายต่ อ
เครื่ องยนต์ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ลูกค้าให้ความสําคัญมาก โดยจะทําการเช็ดทําความสะอาด
ห้องเครื่ องด้วยนํ้ายาชั้นดี ที่สร้างความเงางามเหมือนใหม่ ฝุ่ นไม่เกาะ ไม่ตอ้ งฉี ด
นํ้า ล้า งห้องเครื่ องเหมื อนการล้างห้องเครื่ องทัว่ ไป ทําให้อุป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ท่ายาง
พลาสติกในห้องเครื่ องไม่เสี ยหาย
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9. การขับเคลือบสี เป็ นวิธีการฟื้ นฟู ปรับสภาพผิวสี ลบรอยขนแมว ให้มีความมันเยิม้
โดยใช้ผลิตภัณฑ์เกรดพรี เมี่ยม
10. สร้ างความประทับใจในการบริ การของธุ รกิจคาร์ แคร์ Prompt Wash โดยจะเน้น
การให้บริ การที่สร้ างความประทับใจแก่ลูกค้าอย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ดความ
ชื่นชอบและความเชื่อมัน่ ในศูนย์บริ การและทําให้คู่แข่งรายอื่นเลียนแบบได้ยาก
11. พนักงานจะให้คาํ แนะนําแก่ลูกค้าว่าบริ การแต่ละประเภทของศูนย์น้ นั มีลกั ษณะ
อย่างไร มีความพิเศษและมีคุณค่าต่อรถยนต์ของผูใ้ ช้รถอย่างไร
12. เมื่อลูกค้ามีการร้องขอให้มีการดูแลเป็ นพิเศษในบริ เวณใดบริ เวณหนึ่ งของรถยนต์
พนักงานจะมีการตอบสนองต่อคําร้องนั้นเป็ นอย่างดี
13. เมื่อพนักงานพบเห็ นจุดบกพร่ อง หรื อรอยต่าง ๆ ณ บริ เวณใดบริ เวณหนึ่ ง ของ
รถยนต์ เช่ น รอยขีดข่วน สิ่ งสกปรก ฝั งแน่นที่อยู่นอกเหนื อจากคําสั่งของลูกค้า
พนักงานจะแจ้งให้ลูกค้ารับทราบทันทีและจะทําความสะอาดร่ องรอยต่าง ๆ นั้น
ให้ลูกค้าด้วย
14. พนักงานทุกคนจะได้รับการฝึ กอบรมมาอย่างดีท้ งั ในเรื่ องของผลิตภัณฑ์ วิธีการ
บริ การและมารยาทการให้บริ การ
ราคาการให้ บริการของธุรกิจคาร์ แคร์ Prompt Wash
ประเภทงานบริการ
ล้างรถ
ล้างรถ+ดูดฝุ่ น
ล้างรถ+ดูดฝุ่ น+เคลือบสี
ล้างห้องเครื่ อง+เคลือบบํารุ ง
ฟอกเบาะผ้า+ซักพรม+หลังคา+แผงประตู+เคลือบ
คอนโซล
ฟอกเบาะหนัง+ซักพรม+หลังคา+แผงประตู+
เคลือบคอนโซล
ล้างตูแ้ อร์

S
150
200
500
600
1,800

ราคา (บาท) รุ่ น
M
200
250
450
650
2,000

L
250
300
500
700
2,300

2,200

2,300

2,500

2,500

3,000

3,500
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กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place Strategy)
1. เพื่ อเป็ นศู นย์กลางในการบริ ก ารที่ ผูบ้ ริ โภคจะนึ ก ถึ ง ไม่ ว่า จะต้องการทํา ความ
สะอาดภายนอกรถยนต์เ พื่อ ให้ร ถมี ค วามเงางาม หรื อ ทํา ความสะอาดภายใน
รถยนต์ที่ตอ้ งการความสะอาดหมดจดและกําจัดกลิ่นที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ
2. จัดตกแต่งสถานที่ให้บริ การให้มีความแตกต่างจากผูใ้ ห้บริ การรายอื่นๆ
3. เน้นภาพลักษณ์ที่ทนั สมัย สะอาด สะดวกสบาย ทั้งนี้ก็เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่
ดี แ ละประทับ ใจต่ อศู น ย์บ ริ ก ารและเกิ ด ความเชื่ อ มั่น ในงานบริ ก ารของเราว่า
สามารถเป็ นผูใ้ ห้บริ การที่มีคุณภาพสู งได้
4. ให้ขอ้ มูลทางด้านวิธีการรักษาความสะอาดรถยนต์และการรักษาสุ ขภาพของผูใ้ ช้
รถยนต์Prompt Wash จะทํา การส่ ง ข้อ มู ล ต่ า ง ๆ ไปยัง ผูบ้ ริ โ ภคผ่า นทางสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ Prompt Wash ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า และจะจัดตกแต่ง
บริ เวณภายในศูนย์บ ริ การให้มีบอร์ ดประชาสัมพันธ์ที่บอกถึ งอันตรายต่าง ๆ ที่
อาจจะเกิ ดขึ้นต่อสุ ขภาพผูใ้ ช้รถยนต์ที่มีความสกปรก ตลอดจนนําเสนอวิธีการทํา
ความสะอาดประเภทต่าง ๆ ที่สามารถป้ องกันหรื อขจัดสาเหตุของปั ญหาเหล่านั้น
ได้ ซึ่ งเป็ นความสามารถที่ Prompt Wash มีความพร้อมที่จะให้บริ การทั้งนี้ เพื่อให้
ลูกค้าได้ตระหนักถึ งความสําคัญของความสะอาดรถยนต์และสามารถจดจําตรา
สิ นค้า Prompt Wash ได้
กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
การส่ งเสริ มการตลาดถือว่ามีความจําเป็ นอย่างยิ่งในปั จจุบนั ธุ รกิ จการให้บริ การ
ต่างๆ มีนโยบายในการดําเนินงานที่หลากหลาย วิธีการดําเนิ นธุ รกิจที่แตกต่างกันไป ซึ่ งใน
ส่ ว นที่ ธุ ร กิ จ หลากหลายธุ ร กิ จ จะต้อ งเผชิ ญ คื อ การจัด ทํา การตลาดเพื่ อ ใช้ส ร้ า งความ
แตกต่ า งจากคู่แข่ง ได้ชัดเจน สร้ า งโอกาสในการดํา เนิ นการอย่า งสู ง สุ ด รวมถึ ง มุ่ ง หวัง
ผลประโยชน์ทางกําไรที่จะตามมา
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ทั้งนี้ในการดําเนินจัดทํากลยุทธ์ ธุ รกิจต่างๆมีการเสาะหาวิธีพฒั นาศักยภาพในการ
บริ การเพื่อใช้ในการแข่งขัน ซึ่ งไม่ต่างจากธุ รกิจคาร์ แคร์ Prompt Wash มีการจัดทําการ
ส่ ง เสริ ม การตลาดเพื่ อ ให้ ผู ้บ ริ โ ภค หรื อ กลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ าหมาย มี ก ารรั บ รู้ รู ป แบบการ
ดําเนิ นงานและการบริ การของธุ รกิจคาร์ แคร์ Prompt wash โดยการใช้เครื่ องมือ IMC การ
สื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการดังต่อไปนี้ ได้แก่
- การโฆษณา (Advertising)
- จัดทําโฆษณาลงป้ าย Bill Board
- จัดทําสื่ อโฆษณาเคลื่อนที่ Bus Media
- จัดทําสื่ อโฆษณาเคลื่อนที่ Tuk-Tuk Media
- จัดทําบัตรสะสมแต้มการใช้บริ การ Prompt Card
- จัดทําบัตรสมาชิกPrompt Member card
- การใช้โฆษณาลงบนอินเตอร์เน็ต (Internet)
- จัดทําสื่ อลง www. facebook.com
จากรายละเอี ย ดที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น บริ ษ ัท ใช้ง บประมาณสํา หรั บ การส่ ง เสริ ม
การตลาดในปี ที่ 1เท่ากับ 778,000 บาท
4. การวิเคราะห์ แผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานของธุรกิจคาร์ แคร์ Prompt Wash มีรายละเอียดดังต่ อไปนี้
เพื่อให้กระบวนการทํางาน และให้บริ การมีประสิ ทธิ ภาพ Prompt Wash ได้ดาํ เนิ นการ
ออกแบบกระบวนการทํา งานไว้ โดยเน้น หนัก ให้ก ารทํา งานเป็ นไปอย่า งสะดวกและ
รวดเร็ ว และสามารถให้บ ริ ก ารต่ า ง ๆ ได้อ ย่า งรวดเร็ ว และต่อ เนื่ อ ง โดยสามารถแยก
กระบวนการทํางานออกเป็ นส่ วนต่าง ๆ ตามงานบริ การแต่ละประเภท ดังนี้
1. การรั บ รถเมื่ อลู ก ค้า ขับ รถเข้า มาในศูนย์บ ริ ก าร เจ้า หน้า ที่ ฝ่ายรั บ รถ
จะต้องรี บเข้าไปต้อนรั บ พร้ อมทั้งสอบถามความต้องการของลูกค้าว่าต้องการใช้บริ การ
แบบใด
2. สรุ ปคําสั่งงานบริ การและจ่ายงานเมื่อลูกค้าสรุ ปงานบริ การที่ตอ้ งการ
ได้แล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรถจะต้องบันทึกผลการตรวจสภาพรถและงานบริ การที่ลูกค้าเลือก
ลงในใบสั่งงาน โดยระบุหมายเลขของงานบริ การไว้ดว้ ยจากนั้นประเมินเวลาที่ตอ้ งใช้และ
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดก่อนออกใบสั่งงานบริ การและบันทึกสภาพรถจํานวน 2 ชุด
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สําหรับฝ่ ายบริ การและลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าสามารถมัน่ ใจได้วา่ ผลงานของการ
บริ ก ารจะตรวจกับ ที่ ลู ก ค้า เลื อ ก สามารถทราบค่ า ใช้จ่ า ยทั้ง หมดได้ก่ อ น และทราบ
ระยะเวลาการรอคอยได้
3. การให้บริ การเมื่อตรวจสอบสภาพรถอย่างละเอียดแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริ การจะนํารถเข้าสู่ กระบวนการบริ การโดยอาจจะต้องนํารถยนต์ ไปจอดรถการรับบริ การ
ตามพื้ น ที่ ที่ จ อดรถต่ า ง ๆ และจะนํา เข้า สู่ ก ระบวนการทัน ที่ เ มื่ อ มี พ้ื น ที่ ว่ า ง โดยการ
ให้บริ การของฝ่ ายบริ การนั้นจะแยกออกเป็ นส่ วน ๆ ไม่มีการปะปนกัน ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ ถนอมรถยนต์ และให้ความสําคัญกับผลของความสะอาดมาก โดยแต่ละขั้นตอน
ของงานบริ การจะมีการตรวจสอบผลงาน โดยเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การเป็ นอันดับแรกและต้อง
บันทึ กผลนั้นลงไปในงานบริ การด้วย ส่ วนการบริ การลูกค้าพนักงานต้อนรับจะเป็ นคน
จัดแจงและเชิญลูกค้าเข้าไปห้องรับรองเพื่อรอรถขณะล้างเป็ นต้น
4. การตรวจรับงานเมื่ อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรถจะแจ้งผลการปฏิ บตั ิงานให้
ลูกค้าทราบ รวมไปถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ แจ้งให้กบั ลูกค้า จากนั้นจะนําลูกค้าไปยังรถเพื่อ
ตรวจรับงานบริ การด้วยตัวเองอีกครั้ง เมื่อลูกค้าแสดงความพอใจงานบริ การ เจ้าหน้าที่จะ
กล่าวขอบคุณลูกค้าและถือว่าสิ้ นสุ ดกระบวนการตรวจรับงาน
5. การปิ ดการให้บริ การเมื่อลูกค้าแสดงความพอใจและชําระเงินเรี ยบร้อย
แล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรถจะมอบใบเสร็ จและกล่าวขอบคุณลูกค้า
5. การวิเคราะห์ แผนการการจัดการและกําลังคน
โครงสร้ างองค์ การ
กิ จ การใช้ล ัก ษณะการจัด การโครงสร้ า งองค์ก ารแบบตามหน้า ที่ (Functional
Organization) เพราะว่าขนาดขององค์การมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนักการจัดการโครงสร้าง
องค์การในลักษณะนี้ ทาํ ได้ง่ายต่อการบริ หาร อีกทั้งยังง่ายต่อการควบคุมสั่งการได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
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ภาพแสดงแผนผังองค์การ (Organization Chart)
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

ฝ่ ายสํานักงาน
พนักงานธุ รการ

พนังงานต้อนรับ

ฝ่ ายบริ การ

บริ การล้าง และดูดฝุ่ น
บริ การขับเคลือบสี
บริ การซักพรมและเบาะ
รถ

6. การวิเคราะห์ แผนการเงิน
บริ ษทั ใช้เงิ นลงทุนเริ่ มแรก 1,600,000 บาท มีรายได้จากการบริ การปี ที่ 1 เท่ากับ
11,602,706บาท ปี ที่ 2 เท่ากับ 12,182,842 บาท ปี ที่ 3 เท่ากับ 12,791,984 บาท ปี มีกาํ ไร
สุ ทธิ ในปี ที่ 1 เท่ากับ 5,431,874 บาท ปี ที่ 2 เท่ากับ 5,949,120 บาท ปี ที่ 3 เท่ากับ 6,371,729
บาท ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 2 ปี มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value;
NPV) เท่ากับ 16,853592.69 บาท และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน(Internal Rate of
Return; IRR) เท่ากับ379%
7. สรุ ปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การวิเคราะห์ดา้ นการ
ผลิต การวิเคราะห์ดา้ นกําลังคน และการวิเคราะห์ดา้ นการเงิน ได้ขอ้ สรุ ปว่า ธุ รกิจคาร์ แคร์
Prompt Wash ภายใต้เงื่อนไขที่บริ ษทั กําหนดขึ้นเป็ นมีความเป็ นไปได้ในการลงทุน
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