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แผนธุรกิจ คาร์ แคร์ Vintage Car Care
ประเทือง บูรณศิลปิ น1
------------------------------------------------------บทสรุ ปผู้บริ หาร
บริ ษ ทั ไทยคาร์ แคร์ เฟิ ร์ ส คราส จากัด ดาเนิ นธุ รกิ จบริ ก ารดู แลรั ก ษาท าความ
สะอาดรถยนต์ โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 4,500,000 (สี่
ล้า นห้า แสนบาทถ้วน) โดยเกิ ดจากการรวมตัวกันของหุ ้นส่ วน 3 คน และดาเนิ นธุ รกิ จ
ภายใต้ชื่อ “Vintage Car Care”
ในช่ วงระยะเวลาที่ ผ่านมารถยนต์ในประเทศไทยมี การเพิ่มจานวนเพิ่มขึ้ นอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยรถยนต์ในประเทศจากตลาดรถยนต์ปี 2554 เท่ากับ 794,081 คัน ในปี 2555
เพิ่มขึ้นโดยมียอดขายรวมเท่ากับ 1,436,335 คัน เพิ่มขึ้น 80.9% จากนโยบายคืนเงินภาษีรถ
คันแรกจากรัฐบาลในช่วงปลายปี 2554 ซึ่ งมียอดการขอจดทะเบียนป้ ายแดงพุ่งถึงเดือนละ
50,000 คัน และมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ แม้ว่า
ประเทศไทย จะประสบกับวิกฤตปั ญหาทางการเมืองในปี 2556 ก็ตาม
รถยนต์กลายเป็ นปั จจัยที่สาคัญมากในปั จจุบนั เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่จะ
ช่วยอานวยความสะดวกในการเดินทางให้กบั มนุ ษย์ ทั้งเรื่ องส่ วนตัวและการทาธุ รกิจ การ
งาน การมีรถยนต์จุดประสงค์หลักนอกจากการมีไว้เดิ นทางเพื่อไปทางานหรื อทาภารกิ จ
ส่ วนตัวแล้วการท่องเที่ยวก็เป็ นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็ นที่นิยมเพื่อการพักผ่อน การใช้
รถยนต์เพื่อการเดินทาง ไปทางานดูจะเป็ นจุด ประสงค์หลัก สาหรับผูค้ นส่ วนใหญ่จะเลือก
รถยนต์สั กคันเพื่ อแลกกับ ความสะดวกสบาย เพราะในปั จจุ บ นั การแข่ ง ขันค่อนข้างสู ง
ธุ รกิจบางธุ รกิจถ้ามัวแต่เดินทางด้วยรถประจาทางก็คงช้าไม่ทนั การได้ สาหรับบางคน การ
มีรถยนต์จะเป็ นเหมือนบ้านเคลื่อนที่เพราะบางคนแทบจะเรี ยกว่าชี วิตคือการเดิ นทางหรื อ
ชีวติ ส่ วนใหญ่แทบจะอยูบ่ นรถมากกว่าบ้านด้วยซ้ าไป
คาสาคัญ : แผนธุ รกิจ, คาร์แคร์ Vintage Car Care

__________________________________________
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นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
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ในปั จจุบนั ธุ รกิจในการดูแลรถยนต์มีการให้บริ การที่หลากหลาย และมีผใู ้ ห้บริ การ
อยูเ่ ป็ นจานวนมาก ทั้งที่เป็ นสถานีบริ การน้ ามัน หรื อผูใ้ ห้บริ การรายใหญ่เช่น B-Quick และ
Max Auto Express แต่ผใู ้ ห้บริ การแต่ละรายมีการเน้นจุดให้บริ การที่แตกต่างกัน ธุ รกิจดูแล
รถยนต์ในปั จจุบนั มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ตามปริ มาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น แต่ยงั ไม่มีผใู ้ ห้
บริ การถึ งบ้านโดยตรงเพื่ ออานวยความสะดวกลู กค้าหรื อมี อยู่จานวนน้อยมากซึ่ งยังไม่
เพียงพอต่อปริ มาณผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการใช้บริ การ อีกทั้งรู ปลักษณ์ของสถานี ให้บริ การยังดู
ไม่โดดเด่นและสะดุดตาสาหรับกลุ่มลูกค้าที่เน้นรู ปลักษณ์และความน่าเชื่อถือ
ซึ่ ง สั ง คมปั จจุ บ ันเต็ม ไปด้วยความเร่ ง รี บ ในการปฏิ บ ตั ิ ภารกิ จประจ าวันท าให้
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ไม่มีเวลาล้างและทาความสะอาดรถด้วยตนเอง จึงถือเป็ นโอกาสที่ดีของ
ธุ รกิจคาร์ แคร์ ที่จะเข้ามาตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้
“Vintage Car Care” ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในรถยนต์และการดูแลรักษารถยนต์
ให้คงสภาพการใช้งานได้ดีเสมอ ดังนั้นจึงเปิ ดเป็ นศูนย์การให้บริ การในการดูแลขั้นพื้นฐาน
และฟื้ นฟูและดูแลสภาพรถยนต์ท้ งั ภายในและภายนอก ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน
ล้างดูดฝุ่ นทาความสะอาดทั้งภายในห้องเครื่ อง ภายในรถ บารุ งและรักษาสี ของรถยนต์ดว้ ย
การเคลือบขัดสี รถยนต์ โดยเน้นออกแบบและตกแต่งโครงสร้างคาร์ แคร์ ในรู ปแบบสไตล์
วิจเทจเพื่อสร้างความแตกต่างจากธุ รกิจคาร์ แคร์ ทวั่ ไป และเป็ นการดึงดูดกลุ่มลูกค้ายุคใหม่
ที่รักและหลงใหลแนววินเทจให้เกิดความสนใจที่จะเลือกใช้บริ การมากขึ้น “Vintage Car
Care” เปิ ดให้บ ริ ก ารล้า งท าความสะอาดรถยนต์ โดยเน้น สร้ างความสะดวกสบายแก่
ผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
อย่างไรก็ตาม “Vintage Car Care” ใช้เงินลงทุนเริ่ มแรก 1,850,000 บาท มียอดขาย
ปี ที่ 1 เท่ากับ 6,588,726 บาท ปี ที่ 2 เท่ากับ 7,264,070 บาท ปี ที่ 3 เท่ากับ 8,008,637 บาท ปี
ที่ 4 เท่ากับ 8,829,522 บาท และปี ที่ 5 เท่ากับ 9,734,549 บาท มีกาไรสุ ทธิ ในปี ที่ 1 เท่ากับ
9,734,549 บาท ปี ที่ 2 เท่ากับ 3,663,711.43 บาท ปี ที่ 3 เท่ากับ 4,129,423.86 บาท ปี ที่ 4
เท่ากับ 4,645,018.37 บาท และปี ที่ 5 เท่ากับ 5,215,715.23 บาท
มีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ประมาณ 387% มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ
(NPV) เท่ากับ 5,729,362.47 บาท มีระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period) ประมาณ 1
ปี 4 เดือน โดยมีนโยบายปั นผลในการลงทุนเท่ากับ 44 % ของผลกาไร
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ในช่ วงระยะเวลาที่ ผ่านมารถยนต์ในประเทศไทยมี การเพิ่มจานวนเพิ่มขึ้ นอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยรถยนต์ในประเทศจากตลาดรถยนต์ปี 2554 เท่ากับ 794,081 คัน ในปี 2555
เพิ่มขึ้นโดยมียอดขายรวมเท่ากับ 1,436,335 คัน เพิ่มขึ้น 80.9% จากนโยบายคืนเงินภาษีรถ
คันแรกจากรัฐบาลในช่วงปลายปี 2554 ซึ่ งมียอดการขอจดทะเบียนป้ ายแดงพุ่งถึงเดือนละ
50,000 คัน และมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ แม้ว่า
ประเทศไทย จะประสบกับวิกฤตปั ญหาทางการเมืองในปี 2556 ก็ตาม
รถยนต์กลายเป็ นปั จจัยที่สาคัญมากในปั จจุบนั เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่จะ
ช่วยอานวยความสะดวกในการเดินทางให้กบั มนุ ษย์ ทั้งเรื่ องส่ วนตัวและการทาธุ รกิจ การ
งาน การมีรถยนต์จุดประสงค์หลักนอกจากการมีไว้เดิ นทางเพื่อไปทางานหรื อทาภารกิ จ
ส่ วนตัวแล้วการท่องเที่ยวก็เป็ นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็ นที่นิยมเพื่อการพักผ่อน การใช้
รถยนต์เพื่อการเดินทาง ไปทางานดูจะเป็ นจุดประสงค์หลัก สาหรับผูค้ นส่ วนใหญ่ จะเลือก
รถยนต์สั กคันเพื่ อแลกกับ ความสะดวกสบาย เพราะในปั จจุ บ นั การแข่ ง ขันค่อนข้างสู ง
ธุ รกิจบางธุ รกิจถ้ามัวแต่เดินทางด้วยรถประจาทางก็คงช้าไม่ทนั การได้ สาหรับบางคน การ
มีรถยนต์จะเป็ นเหมือนบ้านเคลื่อนที่เพราะบางคนแทบจะเรี ยกว่าชี วิตคือการเดิ นทางหรื อ
ชีวติ ส่ วนใหญ่แทบจะอยูบ่ นรถมากกว่าบ้านด้วยซ้ าไป
รถยนต์เป็ นสิ่ งแสดงฐานะ ที่หลายคนให้ความสาคัญเพื่อการเข้าสังคม หรื อเสริ ม
หน้าที่ การงานของตนเอง ช่ วยสร้ า งความน่ า เชื่ อถื อในการติ ดต่อ การท าธุ รกิ จ คนไทย
ค่อนข้างให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้ รถยนต์มีหลายประเภท การเลือกรถเพื่อเข้าสังคมนั้น ไม่
จาเป็ นต้องเป็ นรถใหม่เสมอไป ขอใด้ดูดี เหมาะสมกับฐานะ และไม่ทาให้ตวั เองเดือดร้อน
เพราะหากเดื อดร้อนในการผ่อน การซ่ อมบารุ งหรื อปั ญหาอื่นๆ ที่ตามมาแล้ว ก็คงจะไม่มี
ใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยอย่างแน่นอน
แต่ผบู ้ ริ โภคไม่วา่ จะมีฐานะอยูใ่ นระดับใด ครอบครองรถยนต์ประเภทใด หรื อซื้ อ
รถยนต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ก็ลว้ นต้องรู ้จกั รักและเอาใจใส่ รถยนต์ของตัวเองอยูเ่ สมอ
เพื่ อ ให้ ร ถยนต์ มี อ ายุ ก ารใช้ ง านที่ ย าวนานยิ่ ง ขึ้ น ดัง ที่ ก ล่ า วผู ้บ ริ โภคที่ ใ ช้ ร ถยนต์ ไ ม่
จาเป็ นต้องซ่ อมบารุ งเครื่ องยนต์ดว้ ยตนเองเป็ น แต่ผบู ้ ริ โภคควรรู ้ จกั การดูแลขั้นพื้นฐาน
กล่ า วคื อ การหมั่น ตรวจเช็ ค หม้อ น้ า อย่ า ให้ แ ห้ ง เปลี่ ย นถ่ า ยน้ า มัน เครื่ อ งทุ ก ๆ 5,000
กิ โลเมตร และที่ ส าคัญผูใ้ ช้รถยนต์จ าเป็ นจะต้อ งมี ก ารล้า งท าความสะอาดรถยนต์ ทั้ง
ภายนอกและ ภายใน เช่ น การล้างสี รถ ขัดสี เคลื อบเงา ทาความสะอาดเบาะและพรมอยู่
เสมอ เพื่อรักษาความสวยงามให้กบั รถยนต์
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ในปั จจุบนั ธุ รกิจในการดูแลรถยนต์มีการให้บริ การที่หลากหลาย และมีผใู้ ห้บริ การ
อยู่เป็ นจานวนมาก ทั้งที่ เป็ นสถานี บ ริ การน้ า มัน หรื อผูใ้ ห้บริ การรายใหญ่เช่ น B-Quick
และ Max Auto Express แต่ผใู ้ ห้บริ การแต่ละรายมีการเน้นจุดให้บริ การที่แตกต่างกัน ธุ รกิจ
ดูแลรถยนต์ในปั จจุบนั มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ตามปริ มาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น แต่ยงั ไม่มี
ผูใ้ ห้บริ การถึงบ้านโดยตรงเพื่ออานวยความสะดวกลูกค้าหรื อมีอยูจ่ านวนน้อยมากซึ่ งยังไม่
เพียงพอต่อปริ มาณผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการใช้บริ การ อีกทั้งรู ปลักษณ์ของสถานี ให้บริ การยังดู
ไม่โดดเด่นและสะดุดตาสาหรับกลุ่มลูกค้าที่เน้นรู ปลักษณ์และความน่าเชื่อถือ
ซึ่ ง สั ง คมปั จจุ บ ันเต็ม ไปด้วยความเร่ ง รี บ ในการปฏิ บ ตั ิ ภารกิ จประจ าวันท าให้
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ไม่มีเวลาล้างและทาความสะอาดรถด้วยตนเอง จึงถื อเป็ นโอกาสที่ ดี
ของธุ รกิจคาร์ แคร์ ที่จะเข้ามาตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้
ธุ รกิ จ “Vintage Car Care” เป็ นธุ รกิ จให้บริ การดูแลรักษารถยนต์ดา้ นการรักษา
ความสะอาดเช่นบริ การล้างรถ ขัดเคลือบสี รถยนต์ ดูดฝุ่ นภายใน ลักษณะดังกล่าวอาจพบ
เห็นในคาร์ แคร์ ทวั่ ไปแต่ “Vintage Car Care” มีคุณภาพบริ การที่แตกต่างไปจากธุ รกิจคาร์
แคร์ ทวั่ ไปด้วยการคัดสรรผลิตภัณฑ์การทาความสะอาดจากประเทศสหรัฐอเมริ กายี่ห้อเมก
ไกว ทั้งนี้ การบริ การภายในศูนย์บริ การ “Vintage Car Care” ก็สร้างความโดดเด่นด้วยการ
สร้ า งและออกแบบรู ป ลัก ษณ์ ศู น ย์บริ ก ารให้ส วยงามและทันสมัย สไตล์วิน เทจเหมาะ
สาหรับผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ที่ตอ้ งการสถานที่ผ่อนคลายความเหนื่ อยล้าจากการทางานพร้ อม
ทั้งสิ่ งอานวยความสะดวกครบครันภายในศูนย์บริ การ
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจคาร์ แคร์
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ผลการศึกษาในครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจคาร์ แคร์
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการดาเนินงาน

ความเป็ นไปในการทาธุ รกิจ
คาร์แคร์

การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน
การวิเคราะห์แผนการเงิน
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจคาร์ แคร์
2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาทาการศึ กษาตั้งแต่เดื อนเดื อนมี นาคม– เดื อน
กันยายน 2557
นิยามศัพท์
1. แผนธุ รกิ จ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การ
วิเคราะห์ด้า นการผลิ ต /การดาเนิ นงาน การวิเคราะห์ ด้า นการเงิ น และสรุ ป ผลว่า ธุ รกิ จ
ดังกล่าวมีความเป็ นไปได้ในการดาเนินงานหรื อไม่
2. คาร์ แคร์ หมายถึง ศูนย์บริ การทาความสะอาดและบารุ งรักษารถยนต์เบื้องต้นทั้ง
ภายในและภายนอก
3. การวิเ คราะห์ ส ถานการณ์ ห มายถึ งการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์การ โดยการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุ ดอ่ อน โอกาส และ อุ ปสรรค (SWOT
Analysis)
4. การวิเคราะห์ด้านการตลาด หมายถึ ง การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย การวาง
ตาแหน่ ง ทางการตลาด การกาหนดผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่ า ย และ การ
ส่ งเสริ มการตลาด
5. การวิเคราะห์ดา้ นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริ หารขององค์การ
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6. การวิ เ คราะห์ ด้า นการจัดการและก าลัง คน หมายถึ ง การก าหนดโครงสร้ า ง
องค์การ
7. การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน หมายถึง รายได้หรื อยอดขาย กาไรสุ ทธิ ระยะเวลาคืน
ทุน มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
 การวิเคราะห์ สถานการณ์
การวิเคราะห์ สถานการณ์ โดยการใช้ วธิ ี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่ อไปนี้
จุดแข็งของกิจการ (Strengths)
1. เน้น การให้บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพโดยใช้ผ ลิ ตภัณ ฑ์ที่ มี คุ ณภาพสู ง จากประเทศ
เยอรมนีเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
2. มีพนักงานที่เพียงพอในการให้บริ การ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วบริ การ
3. พนัก งานทุ ก คนถู ก อบรมด้า นผูป้ ระกอบการคาร์ แ คร์ ของกรมพัฒ นาฝี มื อ
แรงงาน
4. มีหอ้ งรับรองลูกค้าที่ตกแต่งสวยงามสไตล์วินเทจ พร้อมสิ่ งอานวยความสะดวก
ครบครัน
5. ค่าบริ การเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่เลือกใช้แล้วถือว่ามีความ
เหมาะสม
6. ทาเลที่ต้ งั เหมาะสมหาง่ายและเดินทางสะดวก
7. ให้ความสาคัญ กับ การระมัดระวังความเสี ยหายที่อาจเกิดกับรถยนต์ อาทิ รอย
ขีดข่วน รถยนต์ หรื อ ทรัพย์สินในรถยนต์สูญหาย เป็ นต้น
จุดอ่ อนของกิจการ (Weaknesses)
1. ขาดความน่าเชื่อถือจากกลุ่มผูบ้ ริ โภคเนื่องจากเป็ นบริ ษทั เปิ ดใหม่
2. ใช้เงินลงทุนในการสร้างตราสิ นค้า (Brand)ให้เป็ นที่รู้จกั และยอมรับค่อนข้างสู ง
3. เนื่ องจากเป็ นผูป้ ระกอบการรายใหม่ ทาให้บริ ษทั ยังไม่มีประสบการณ์เพียงพอ
อาจเกิดปั ญหาติดขัดในช่วงเริ่ มดาเนินการ
โอกาสของกิจการ (Opportunities)
1. จานวนรถยนต์ที่เพิ่มสู งขึ้ นเนื่ องจากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลทาให้เป็ น
โอกาสที่ดี สาหรับธุ รกิจคาร์ แคร์ ที่จะมีโอกาสประสบผลสาเร็ จสู ง
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2. เนื่ องจากอุปนิ สัยการดารงชี วิตของสังคมเมืองในปั จจุบนั ที่มีความรี บเร่ ง และ
เน้นความสะดวกสบาย รวดเร็ วทันใจ สามารถตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ได้
3. ลักษณะที่พกั อาศัยของกลุ่มลูกค้าในเขตกทม. ไม่เอื้ออานวยในการล้างทาความ
สะอาดรถได้เอง
อุปสรรค์ ของกิจการ (Threats)
1. มีคู่แข่งในธุ รกิจจานวนมาก
2. ด้วยราคาค่าครองชี พและค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง ที่เพิ่มสู งขึ้นแต่รายได้ของผูบ้ ริ โภค
เท่าเดิมทาให้ผบู ้ ริ โภคเลือกใช้จ่ายอย่างประหยัด
3. ผลกระทบจากฤดูกาลทาให้ผบู้ ริ โภคใช้บริ การน้อยลง
 การวิเคราะห์ ด้านการตลาด
การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target)
เมื่อมีการแบ่งส่ วนตลาดออกเป็ นส่ วนๆ โดยจาแนกตามปั จจัยต่างๆ ดังที่กล่าวไว้
แล้ว “Vintage Car Care” ได้ทาการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายที่ตรงกับความต้องการ และ
สามารถตอบสนองความพึ ง พอใจของกลุ่ ม เป้ าหมายได้ ดี ที่ สุ ด โดยมี ก ารแบ่ ง เป็ น
กลุ่มเป้ าหมายหลักและเป้ าหมายรองดังนี้
กลุ่มเป้ าหมายหลัก
1. อายุ 26-40 ปี
2. อาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน
3. รายได้ 10,001-20,000 และ 20,001-30,000
4. หลักภูมิศาสตร์เขตจตุจกั ร ลาดพร้าว หลักสี่ ดินแดง
5. พฤติกรรมใช้บริ การล้างรถโดยคาร์แคร์เป็ นประจา และ ชอบความสะดวกสบาย
กลุ่มเป้ าหมายรอง
1. อายุ 20-25 ปี และ อาย 41 ปี ขึ้นไป
2. อาชีพ นักศึกษา
3. รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท
4. หลักภูมิศาสตร์ในเขตกทม.และปริ มณฑล
5. พฤติกรรม - นานๆ ครั้งจึงใช้บริ การล้างรถด้วยคาร์ แคร์
- ไม่เคยใช้บริ การล้งรถด้วยคาร์ แคร์ เลย
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การวางตาแหน่ งทางการตลาด (Positioning)
“Vintage Car Care” ใช้ความแตกต่างด้านคุณภาพการบริ การและผลิตภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐานจากอเมริ กา พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่ องมือการบริ การที่ทนั สมัยเพื่อลดระยะเวลาการ
ทางานให้ส้ ั นลง อี กทั้งยังมี การสร้ างสภาพแวดล้อมของศูนย์บ ริ ก ารที่ สวยงามด้วยการ
ออกแบบโครงสร้างและตกแต่งศูนย์บริ การสไตล์วินเทจ เพื่อดึงดูดตาแก่ผพู ้ บเห็นให้สนใจ
เข้ามาใช้บริ การ ซึ่ งเป็ นการสะท้อนให้เห็ นถึ งความใส่ ใจถึ งคุ ณภาพการบริ การ รวมทั้ง
บุคลากรที่มีความสามารถด้านการดูแลทาความสะอาดรถยนต์และด้านการบริ การลูกค้า
เป็ นอย่างดี
จากการวางตาแหน่ ง ผลิ ตภัณฑ์ข อง “Vintage Car Care” ที่เน้นการสร้ างภาพ
ลัก ษณ์ ด้า นคุ ณภาพของบริ ก าร โดยจะใช้เรื่ องของคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์และอุ ปกรณ์
เครื่ องมือที่ทนั สมัยของศูนย์บริ การ แสดงแผนภาพตาแหน่ งของผลิตภัณฑ์ เปรี ยบเทียบคู่
แข่งขันรายอื่นๆ ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ คุณภาพสู ง

Tuff Hote Dinel
Vintage Car Care

The Spa Car

อุปกรณ์ บริการแบบเก่ า

อุ ป กรณ์ บ ริ ก ารแบบทั น สมั ย
ล้างอัดฉีด

วิภาวดี คาร์แคร์
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ผลิตภัณฑ์ คุณภาพต่า
กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ และราคา (Product and Price Strategy)
โดยมีการแบ่งขนาดรถยนต์และประเภทรถยนต์เพื่อใช้คิดค่าบริ การ ดังนี้
S = รถยนต์นงั่ ขนาดเล็ก
M = รถยนต์นงั่ ขนาดกลาง
L = รถยนต์นงั่ ขนาดใหญ่

กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place Strategy)
“Vintage Car Care” เป็ นกิ จ การที่ ใ ห้ บ ริ ก ารท าความสะอาดรถยนต์ที่ มี บ ริ ก าร
หลากหลายให้ลูก ค้าเลื อกใช้บริ ก ารได้ภายในศูนย์บริ การ “Vintage Car Care” บริ เวณ
ปั๊ มน้ ามันเอสโซ่ ถนนวิภาวดี รังสิ ต ซึ่ งเป็ นแหล่ งชุ มชนและออฟฟิ ตสานักงานอยู่เป็ น
จานวนมาก และเป็ นเส้ นทางที่ ผูค้ นสั ญจรไปมาเป็ นจานวนมากเช่ นเดี ย วกันเนื่ องจาก
บริ เวณนั้นเป็ นเส้นทางหลักสังเกตเห็นได้ง่าย เมื่อพิจารณาเหตุผลประกอบทั้งหมดดังกล่าว
พบว่าเป็ นทาเลที่ ดีและเหมาะสมที่ จะส่ งผลให้ “Vintage Car Care” ประสบผลสาเร็ จใน
ธุ รกิจ
“Vintage Car Care” เปิ ดให้บริ การทุกวัน จันทร์ -อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09:00-18:00น.
โดยติดต่อสอบถามข้อมูลที่หมายเลข 02-7272111 และช่องทางการบริ การมีดงั นี้
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กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
1. ป้ ายอักษรโลหะ ชื่อร้าน ขนาด 3X2 เมตร ติดบริ เวณหน้าศูนย์บริ การ
2. ป้ ายธงญี่ปุ่นขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 150 ซม.
3. ป้ ายไวนิล โฆษณาข้างถนน
4. ป้ ายกล่องไฟ ขนาด 1x2 เมตร
5. แผ่นพับใบปลิว
6. การโฆษณาผ่าน Social Network (www.Facebook.com)
7. การโฆษณาผ่าน Website
8.การประชาสัมพันธ์ผา่ นคลื่นวิทยุ FM.
 การวิเคราะห์ แผนการดาเนินงาน
การดาเนินงานตามรายละเอียดดังต่ อไปนี้
1. เมื่อลูกค้ามาถึ งศู นย์บริ การ พนักงานกล่ าวคาทักทาย และเชิ ญลู กค้าติ ดต่อใช้
บริ การภายในออฟฟิ ตสานักงาน
2. พนักงานต้อนรับจะสอบถามความต้องการของลูกค้าในการรับบริ การ พร้อมทั้ง
นาเสนอรู ปแบบการให้บริ การของบริ ษทั ฯ รวมทั้งโปรโมชัน่ ต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการจัด
รายการของบริ ษทั ฯ
3. แจ้งเวลาในการปฏิบตั ิงานโดยประมาณให้ลูกค้าทราบ และรายละเอียดการ
ชาระเงิน
4. เมื่ อลู ก ค้า ตกลงรั บบริ การ พนักงานต้อนรั บจะแจ้งให้ลู กค้า นาทรั พ ย์สินมี ค่ า
ส่ วนตัวเก็บไว้ภายในล็อคเกอร์ เก็บของที่ได้เตรี ยมไว้
5. เมื่อลูกค้าเก็บทรั พย์สินมีค่าเสร็ จแล้วพนักงานต้อนรั บจะนาลู กค้าไปนัง่ รอยัง
ห้องพักรอ พร้อมทั้งนาน้ าดื่มมาบริ การลูกค้า
6. พนักงานล้างรถ นารถเข้าสู่ สถานที่ให้บริ การ พร้ อมทั้งปฏิ บตั ิงานตามที่ได้รับ
แจ้ง
7. เมื่อเสร็ จทุกกระบวนการแล้ว พนักงานจะต้องตรวจสอบความเรี ยบร้อยอีกที
ก่อนจะแจ้งให้ลูกค้าทราบและส่ งมอบรถให้แก่ลูกค้า
8. แจ้งให้ลูกค้าทราบทันที พร้ อมสอบถามความพึงใจของลูกค้า หากลูกค้ายังไม่
พอใจพนักงานจะต้องรี บแก้ไขและจัดการให้เรี ยบร้อย
9. ลูกค้าชาระเงินที่เคาน์เตอร์ บริ การ พนักงานรับเงินพร้อมกล่าวคาขอบคุณ
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 การวิเคราะห์ แผนการการจัดการและกาลังคน
โครงสร้ างองค์ กร
โครงสร้ า งขององค์กรได้ออกแบบการท างาน โดยการจัดให้งานมี ล ัก ษณะง่ า ย
(Work Simplification) โดยแบ่งส่ วนงานต่างๆออกเป็ นส่ วนย่อยขนาดเล็กออกเป็ น 3 ระดับ
คือ 1.ระดับบนเป็ นระดับบริ หารซึ่งมีผใู้ ต้บงั คับบัญชาได้แก่ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การคาร์ แคร์
2.ระดับกลางมีหน้าที่ควบคุมการดาเนิ นงานต่างๆให้เป็ นไปตามแบบแผนของผูบ้ ริ หาร ซึ่ ง
มีผูใ้ ต้บงั คับบัญชาคื อหัวหน้าส่ วนบริ การลู กค้า และ 3.ระดับล่างมี หน้าที่ ปฏิ บตั ิ งานตาม
คาสั่งของหัวหน้าส่ วนบริ การลูกค้าให้บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ ซึ่ งโครงสร้ างองค์กรของ
Vintage Car Care มีดงั นี้
ภาพแสดงแผนผังองค์การ (Organization Chart)
ผูจ้ ดั การคาร์แคร์

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การคาร์แคร์ (1 คน)

หัวหน้าส่ วนบริ การลูกค้า (1 คน)

เจ้าหน้าที่ส่วนบริ การลูกค้า
(5 คน)
 การวิเคราะห์ แผนการเงิน
“Vintage Car Care” ใช้เงินลงทุนเริ่ มแรก 1,850,000 บาท มียอดขายปี ที่ 1 เท่ากับ
6,588,726 บาท ปี ที่ 2 เท่ากับ 7,264,070 บาท ปี ที่ 3 เท่ากับ 8,008,637 บาท ปี ที่ 4 เท่ากับ
8,829,522 บาท และปี ที่ 5 เท่ากับ 9,734,549 บาท มีกาไรสุ ทธิ ในปี ที่ 1 เท่ากับ 9,734,549
บาท ปี ที่ 2 เท่ า กับ 3,663,711.43 บาท ปี ที่ 3 เท่ า กับ 4,129,423.86 บาท ปี ที่ 4 เท่ า กับ
4,645,018.37 บาท และปี ที่ 5 เท่ากับ 5,215,715.23 บาท
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มี อ ัต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น (IRR) ประมาณ 387% มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน สุ ท ธิ
(NPV) เท่ากับ 5,729,362.47 บาท มีระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period) ประมาณ 1
ปี 4 เดือน โดยมีนโยบายปั นผลในการลงทุนเท่ากับ 44 % ของผลกาไร
สรุ ปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การวิเคราะห์ดา้ นการ
ผลิต การวิเคราะห์ดา้ นกาลังคน และการวิเคราะห์ดา้ นการเงิน ได้ขอ้ สรุ ปว่า ธุ รกิจคาร์ แคร์
ภายใต้เงื่อนไขที่บริ ษทั กาหนดขึ้นเป็ นมีความเป็ นไปได้ในการลงทุน
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