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วารสารแผนธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 (ตุลาคม – ธนัวาคม 2557) 

แผนธุรกจิ  คาร์แคร์ Vintage Car Care 
ประเทือง  บูรณศิลปิน1 

------------------------------------------------------- 
บทสรุปผู้บริหาร 

 บริษทั ไทยคาร์แคร์ เฟิร์สคราส จ ากัด ด าเนินธุรกิจบริการดูแลรักษาท าความ
สะอาดรถยนต ์โดยจดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2556 ดว้ยทุนจดทะเบียน 4,500,000 (ส่ี
ล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยเกิดจากการรวมตวักันของหุ้นส่วน 3 คน และด าเนินธุรกิจ
ภายใตช่ื้อ “Vintage Car Care”   
 ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมารถยนต์ในประเทศไทยมีการเพิ่มจ านวนเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยรถยนต์ในประเทศจากตลาดรถยนต์ปี 2554 เท่ากบั 794,081 คนั ในปี2555 
เพิ่มข้ึนโดยมียอดขายรวมเท่ากบั 1,436,335 คนั เพิ่มข้ึน 80.9% จากนโยบายคืนเงินภาษีรถ
คนัแรกจากรัฐบาลในช่วงปลายปี 2554 ซ่ึงมียอดการขอจดทะเบียนป้ายแดงพุ่งถึงเดือนละ 
50,000 คนั และมีโอกาสขยายตวัเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ แมว้่า
ประเทศไทย จะประสบกบัวกิฤตปัญหาทางการเมืองในปี 2556 ก็ตาม 
 รถยนตก์ลายเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากในปัจจุบนั เพื่อใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ ท่ีจะ
ช่วยอ านวยความสะดวกในการเดินทางให้กบัมนุษย ์ทั้งเร่ืองส่วนตวัและการท าธุรกิจ การ
งาน การมีรถยนต์จุดประสงค์หลกันอกจากการมีไวเ้ดินทางเพื่อไปท างานหรือท าภารกิจ
ส่วนตวัแลว้การท่องเท่ียวก็เป็นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมเพื่อการพกัผอ่น การใช ้
รถยนตเ์พื่อการเดินทาง ไปท างานดูจะเป็นจุดประสงคห์ลกั ส าหรับผูค้นส่วนใหญ่จะเลือก
รถยนต์สักคนัเพื่อแลกกบัความสะดวกสบาย เพราะในปัจจุบนัการแข่งขนัค่อนข้างสูง 
ธุรกิจบางธุรกิจถา้มวัแต่เดินทางดว้ยรถประจ าทางก็คงชา้ไม่ทนัการได ้ส าหรับบางคน การ
มีรถยนตจ์ะเป็นเหมือนบา้นเคล่ือนท่ีเพราะบางคนแทบจะเรียกวา่ชีวิตคือการเดินทางหรือ
ชีวติส่วนใหญ่แทบจะอยูบ่นรถมากกวา่บา้นดว้ยซ ้ าไป 
ค าส าคัญ : แผนธุรกิจ, คาร์แคร์ Vintage Car Care 
 
 
 
__________________________________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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วารสารแผนธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 (ตุลาคม – ธนัวาคม 2557) 

บทน า 
ในปัจจุบนัธุรกิจในการดูแลรถยนตมี์การใหบ้ริการท่ีหลากหลาย และมีผูใ้ห้บริการ

อยูเ่ป็นจ านวนมาก ทั้งท่ีเป็นสถานีบริการน ้ามนั หรือผูใ้หบ้ริการรายใหญ่เช่น B-Quick และ 
Max Auto Express แต่ผูใ้หบ้ริการแต่ละรายมีการเนน้จุดให้บริการท่ีแตกต่างกนั ธุรกิจดูแล
รถยนต์ในปัจจุบนัมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ตามปริมาณรถยนต์ท่ีเพิ่มข้ึน แต่ยงัไม่มีผูใ้ห้
บริการถึงบา้นโดยตรงเพื่ออ านวยความสะดวกลูกค้าหรือมีอยู่จ  านวนน้อยมากซ่ึงยงัไม่
เพียงพอต่อปริมาณผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการใชบ้ริการ อีกทั้งรูปลกัษณ์ของสถานีให้บริการยงัดู
ไม่โดดเด่นและสะดุดตาส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีเนน้รูปลกัษณ์และความน่าเช่ือถือ 
 ซ่ึงสังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยความเร่งรีบในการปฏิบติัภารกิจประจ าวนัท าให้
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่มีเวลาลา้งและท าความสะอาดรถดว้ยตนเอง จึงถือเป็นโอกาสท่ีดีของ
ธุรกิจคาร์แคร์ท่ีจะเขา้มาตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี 
 “Vintage Car Care” ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในรถยนตแ์ละการดูแลรักษารถยนต์
ใหค้งสภาพการใชง้านไดดี้เสมอ ดงันั้นจึงเปิดเป็นศูนยก์ารใหบ้ริการในการดูแลขั้นพื้นฐาน
และฟ้ืนฟูและดูแลสภาพรถยนตท์ั้งภายในและภายนอก ดว้ยการใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีมาตรฐาน 
ลา้งดูดฝุ่ นท าความสะอาดทั้งภายในหอ้งเคร่ือง ภายในรถ บ ารุงและรักษาสีของรถยนตด์ว้ย
การเคลือบขดัสีรถยนต ์โดยเนน้ออกแบบและตกแต่งโครงสร้างคาร์แคร์ในรูปแบบสไตล์
วจิเทจเพื่อสร้างความแตกต่างจากธุรกิจคาร์แคร์ทัว่ไป และเป็นการดึงดูดกลุ่มลูกคา้ยุคใหม่
ท่ีรักและหลงใหลแนววินเทจให้เกิดความสนใจท่ีจะเลือกใชบ้ริการมากข้ึน “Vintage Car 
Care” เปิดให้บริการล้างท าความสะอาดรถยนต์ โดยเน้นสร้างความสะดวกสบายแก่
ผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 
 อยา่งไรก็ตาม “Vintage Car Care” ใชเ้งินลงทุนเร่ิมแรก 1,850,000 บาท มียอดขาย
ปีท่ี 1 เท่ากบั 6,588,726 บาท ปีท่ี 2 เท่ากบั 7,264,070 บาท ปีท่ี 3 เท่ากบั 8,008,637 บาท ปี
ท่ี 4 เท่ากบั 8,829,522 บาท และปีท่ี 5 เท่ากบั 9,734,549 บาท มีก าไรสุทธิในปีท่ี 1 เท่ากบั 
9,734,549 บาท ปีท่ี 2 เท่ากบั 3,663,711.43 บาท ปีท่ี 3 เท่ากบั 4,129,423.86 บาท ปีท่ี 4 
เท่ากบั 4,645,018.37 บาท และปีท่ี 5 เท่ากบั 5,215,715.23 บาท   
 มีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ประมาณ 387% มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
(NPV) เท่ากบั 5,729,362.47 บาท มีระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period) ประมาณ 1 
ปี 4 เดือน โดยมีนโยบายปันผลในการลงทุนเท่ากบั 44 % ของผลก าไร 
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บทน า 
 ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมารถยนต์ในประเทศไทยมีการเพิ่มจ านวนเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยรถยนตใ์นประเทศจากตลาดรถยนตปี์ 2554 เท่ากบั 794,081 คนั ในปี 2555 
เพิ่มข้ึนโดยมียอดขายรวมเท่ากบั 1,436,335 คนั เพิ่มข้ึน 80.9% จากนโยบายคืนเงินภาษีรถ
คนัแรกจากรัฐบาลในช่วงปลายปี 2554 ซ่ึงมียอดการขอจดทะเบียนป้ายแดงพุ่งถึงเดือนละ 
50,000 คนั และมีโอกาสขยายตวัเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ แมว้่า
ประเทศไทย จะประสบกบัวกิฤตปัญหาทางการเมืองในปี 2556 ก็ตาม 
 รถยนตก์ลายเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากในปัจจุบนั เพื่อใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ ท่ีจะ
ช่วยอ านวยความสะดวกในการเดินทางให้กบัมนุษย ์ทั้งเร่ืองส่วนตวัและการท าธุรกิจ การ
งาน การมีรถยนต์จุดประสงค์หลกันอกจากการมีไวเ้ดินทางเพื่อไปท างานหรือท าภารกิจ
ส่วนตวัแลว้การท่องเท่ียวก็เป็นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมเพื่อการพกัผอ่น การใช ้
รถยนตเ์พื่อการเดินทาง ไปท างานดูจะเป็นจุดประสงคห์ลกั ส าหรับผูค้นส่วนใหญ่ จะเลือก
รถยนต์สักคนัเพื่อแลกกบัความสะดวกสบาย เพราะในปัจจุบนัการแข่งขนัค่อนข้างสูง 
ธุรกิจบางธุรกิจถา้มวัแต่เดินทางดว้ยรถประจ าทางก็คงชา้ไม่ทนัการได ้ส าหรับบางคน การ
มีรถยนตจ์ะเป็นเหมือนบา้นเคล่ือนท่ีเพราะบางคนแทบจะเรียกวา่ชีวิตคือการเดินทางหรือ
ชีวติส่วนใหญ่แทบจะอยูบ่นรถมากกวา่บา้นดว้ยซ ้ าไป 
  รถยนตเ์ป็นส่ิงแสดงฐานะ ท่ีหลายคนให้ความส าคญัเพื่อการเขา้สังคม หรือเสริม
หน้าท่ีการงานของตนเอง ช่วยสร้างความน่าเช่ือถือในการติดต่อ การท าธุรกิจ คนไทย
ค่อนขา้งใหค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ี รถยนตมี์หลายประเภท การเลือกรถเพื่อเขา้สังคมนั้น ไม่
จ  าเป็นตอ้งเป็นรถใหม่เสมอไป ขอใดดู้ดี เหมาะสมกบัฐานะ และไม่ท าให้ตวัเองเดือดร้อน 
เพราะหากเดือดร้อนในการผอ่น การซ่อมบ ารุงหรือปัญหาอ่ืนๆ ท่ีตามมาแลว้ ก็คงจะไม่มี
ใครอยากจะคบคา้สมาคมดว้ยอยา่งแน่นอน 
 แต่ผูบ้ริโภคไม่วา่จะมีฐานะอยูใ่นระดบัใด ครอบครองรถยนตป์ระเภทใด หรือซ้ือ
รถยนตเ์พื่อวตัถุประสงคใ์ดก็ตาม ก็ลว้นตอ้งรู้จกัรักและเอาใจใส่รถยนตข์องตวัเองอยูเ่สมอ
เพื่อให้รถยนต์มีอายุการใช้งานท่ียาวนานยิ่งข้ึน ดังท่ีกล่าวผู ้บริโภคท่ีใช้รถยนต์ไม่
จ  าเป็นตอ้งซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต์ดว้ยตนเองเป็น แต่ผูบ้ริโภคควรรู้จกัการดูแลขั้นพื้นฐาน 
กล่าวคือการหมั่นตรวจเช็คหม้อน ้ าอย่าให้แห้ง เปล่ียนถ่ายน ้ ามันเคร่ืองทุกๆ 5,000 
กิโลเมตร และท่ีส าคญัผูใ้ช้รถยนต์จ  าเป็นจะต้องมีการล้างท าความสะอาดรถยนต์ ทั้ ง
ภายนอกและ ภายใน เช่น การลา้งสีรถ ขดัสี เคลือบเงา ท าความสะอาดเบาะและพรมอยู่
เสมอ เพื่อรักษาความสวยงามใหก้บัรถยนต ์
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 ในปัจจุบนัธุรกิจในการดูแลรถยนตมี์การใหบ้ริการท่ีหลากหลาย และมีผูใ้ห้บริการ
อยู่เป็นจ านวนมาก ทั้งท่ีเป็นสถานีบริการน ้ ามนั หรือผูใ้ห้บริการรายใหญ่เช่น B-Quick  
และ Max Auto Express แต่ผูใ้หบ้ริการแต่ละรายมีการเนน้จุดใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั ธุรกิจ
ดูแลรถยนตใ์นปัจจุบนัมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว ตามปริมาณรถยนต์ท่ีเพิ่มข้ึน แต่ยงัไม่มี
ผูใ้หบ้ริการถึงบา้นโดยตรงเพื่ออ านวยความสะดวกลูกคา้หรือมีอยูจ่  านวนนอ้ยมากซ่ึงยงัไม่
เพียงพอต่อปริมาณผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการใชบ้ริการ อีกทั้งรูปลกัษณ์ของสถานีให้บริการยงัดู
ไม่โดดเด่นและสะดุดตาส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีเนน้รูปลกัษณ์และความน่าเช่ือถือ 
 ซ่ึงสังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยความเร่งรีบในการปฏิบติัภารกิจประจ าวนัท าให้
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่มีเวลาล้างและท าความสะอาดรถดว้ยตนเอง  จึงถือเป็นโอกาสท่ีดี
ของธุรกิจคาร์แคร์ท่ีจะเขา้มาตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี 
 ธุรกิจ “Vintage Car Care” เป็นธุรกิจให้บริการดูแลรักษารถยนต์ดา้นการรักษา
ความสะอาดเช่นบริการลา้งรถ ขดัเคลือบสีรถยนต์ ดูดฝุ่ นภายใน ลกัษณะดงักล่าวอาจพบ
เห็นในคาร์แคร์ทัว่ไปแต่ “Vintage Car Care” มีคุณภาพบริการท่ีแตกต่างไปจากธุรกิจคาร์
แคร์ทัว่ไปดว้ยการคดัสรรผลิตภณัฑก์ารท าความสะอาดจากประเทศสหรัฐอเมริกายี่ห้อเมก
ไกว  ทั้งน้ีการบริการภายในศูนยบ์ริการ “Vintage Car Care” ก็สร้างความโดดเด่นดว้ยการ
สร้างและออกแบบรูปลักษณ์ศูนย์บริการให้สวยงามและทันสมัยสไตล์วินเทจเหมาะ
ส าหรับผูบ้ริโภคยุคใหม่ท่ีตอ้งการสถานท่ีผ่อนคลายความเหน่ือยลา้จากการท างานพร้อม
ทั้งส่ิงอ านวยความสะดวกครบครันภายในศูนยบ์ริการ 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจคาร์แคร์ 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
   ผลการศึกษาในคร้ังน้ี ท าใหท้ราบถึงความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจคาร์แคร์  
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจคาร์แคร์ 
 2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาท าการศึกษาตั้งแต่เดือนเดือนมีนาคม– เดือน
กนัยายน 2557  
นิยามศัพท์ 
 1. แผนธุรกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การ
วิเคราะห์ด้านการผลิต/การด าเนินงาน การวิเคราะห์ด้านการเงิน และสรุปผลว่า ธุรกิจ
ดงักล่าวมีความเป็นไปไดใ้นการด าเนินงานหรือไม่ 
 2. คาร์แคร์ หมายถึง ศูนยบ์ริการท าความสะอาดและบ ารุงรักษารถยนตเ์บ้ืองตน้ทั้ง
ภายในและภายนอก 
 3. การวิเคราะห์สถานการณ์หมายถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์การ โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT 
Analysis) 
 4. การวิเคราะห์ด้านการตลาด หมายถึง การก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การวาง
ต าแหน่งทางการตลาด การก าหนดผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และ การ
ส่งเสริมการตลาด 
 5. การวเิคราะห์ดา้นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริหารขององคก์าร 

การวเิคราะห์สถานการณ์ 
 
 
 

ความเป็นไปในการท าธุรกิจ
คาร์แคร์ 

การวเิคราะห์แผนการตลาด 

การวเิคราะห์แผนการด าเนินงาน 
 
การวเิคราะห์แผนการจดัการและก าลงัคน 
 

การวเิคราะห์แผนการเงิน 
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 6. การวิเคราะห์ด้านการจัดการและก าลังคน หมายถึงการก าหนดโครงสร้าง
องคก์าร 
 7. การวเิคราะห์ดา้นการเงิน หมายถึง รายไดห้รือยอดขาย ก าไรสุทธิ ระยะเวลาคืน
ทุน มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ และอตัราผลตอบแทนภายใน 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์สถานการณ์ 
การวเิคราะห์สถานการณ์ โดยการใช้วธีิ SWOT Analysis มีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้

จุดแข็งของกจิการ (Strengths) 
 1. เน้นการให้บริการท่ีมีคุณภาพโดยใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูงจากประเทศ
เยอรมนีเพื่อสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ 

2. มีพนกังานท่ีเพียงพอในการใหบ้ริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วบริการ 
3. พนักงานทุกคนถูกอบรมด้านผูป้ระกอบการคาร์แคร์ ของกรมพฒันาฝีมือ

แรงงาน 
4. มีหอ้งรับรองลูกคา้ท่ีตกแต่งสวยงามสไตล์วินเทจ พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก

ครบครัน 
5. ค่าบริการเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเลือกใชแ้ลว้ถือวา่มีความ 

เหมาะสม 
6. ท าเลท่ีตั้งเหมาะสมหาง่ายและเดินทางสะดวก 
7. ใหค้วามส าคญั กบั การระมดัระวงัความเสียหายท่ีอาจเกิดกบัรถยนต ์อาทิ รอย 

ขีดข่วน รถยนต ์หรือ ทรัพยสิ์นในรถยนตสู์ญหาย เป็นตน้ 
จุดอ่อนของกจิการ (Weaknesses) 
 1. ขาดความน่าเช่ือถือจากกลุ่มผูบ้ริโภคเน่ืองจากเป็นบริษทัเปิดใหม่ 
 2. ใชเ้งินลงทุนในการสร้างตราสินคา้ (Brand)ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและยอมรับค่อนขา้งสูง  
 3. เน่ืองจากเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ ท าให้บริษทัยงัไม่มีประสบการณ์เพียงพอ 
อาจเกิดปัญหาติดขดัในช่วงเร่ิมด าเนินการ 
โอกาสของกจิการ (Opportunities) 
 1. จ  านวนรถยนต์ท่ีเพิ่มสูงข้ึนเน่ืองจากนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาลท าให้เป็น
โอกาสท่ีดี ส าหรับธุรกิจคาร์แคร์ท่ีจะมีโอกาสประสบผลส าเร็จสูง 
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 2. เน่ืองจากอุปนิสัยการด ารงชีวิตของสังคมเมืองในปัจจุบนัท่ีมีความรีบเร่ง และ
เนน้ความสะดวกสบาย รวดเร็วทนัใจ สามารถตอบสนองความตอ้งการกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ได ้
 3. ลกัษณะท่ีพกัอาศยัของกลุ่มลูกคา้ในเขตกทม. ไม่เอ้ืออ านวยในการลา้งท าความ
สะอาดรถไดเ้อง 
อุปสรรค์ของกจิการ (Threats) 
 1. มีคู่แข่งในธุรกิจจ านวนมาก 
 2. ดว้ยราคาค่าครองชีพและค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง ท่ีเพิ่มสูงข้ึนแต่รายไดข้องผูบ้ริโภค
เท่าเดิมท าใหผู้บ้ริโภคเลือกใชจ่้ายอยา่งประหยดั 
 3. ผลกระทบจากฤดูกาลท าใหผู้บ้ริโภคใชบ้ริการนอ้ยลง 

 การวเิคราะห์ด้านการตลาด 
การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target) 
 เม่ือมีการแบ่งส่วนตลาดออกเป็นส่วนๆ โดยจ าแนกตามปัจจยัต่างๆ ดงัท่ีกล่าวไว้
แลว้ “Vintage Car Care” ไดท้  าการก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีตรงกบัความตอ้งการ และ
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้ดีท่ีสุด โดยมีการแบ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลกัและเป้าหมายรองดงัน้ี 
กลุ่มเป้าหมายหลกั 
 1. อาย ุ26-40 ปี 
 2. อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน 
 3. รายได ้10,001-20,000 และ 20,001-30,000 
 4. หลกัภูมิศาสตร์เขตจตุจกัร ลาดพร้าว หลกัส่ี ดินแดง  
 5. พฤติกรรมใชบ้ริการลา้งรถโดยคาร์แคร์เป็นประจ า และ ชอบความสะดวกสบาย 
กลุ่มเป้าหมายรอง 

1. อาย ุ20-25 ปี และ อาย 41 ปีข้ึนไป 
2. อาชีพ นกัศึกษา 
3. รายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท 
4. หลกัภูมิศาสตร์ในเขตกทม.และปริมณฑล 
5. พฤติกรรม - นานๆ คร้ังจึงใชบ้ริการลา้งรถดว้ยคาร์แคร์ 

- ไม่เคยใชบ้ริการลง้รถดว้ยคาร์แคร์เลย 
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การวางต าแหน่งทางการตลาด (Positioning) 
 “Vintage Car Care” ใช้ความแตกต่างดา้นคุณภาพการบริการและผลิตภณัฑ์ท่ีได้
มาตรฐานจากอเมริกา พร้อมทั้งอุปกรณ์เคร่ืองมือการบริการท่ีทนัสมยัเพื่อลดระยะเวลาการ
ท างานให้สั้ นลง อีกทั้งยงัมีการสร้างสภาพแวดล้อมของศูนยบ์ริการท่ีสวยงามด้วยการ
ออกแบบโครงสร้างและตกแต่งศูนยบ์ริการสไตล์วินเทจ เพื่อดึงดูดตาแก่ผูพ้บเห็นให้สนใจ
เขา้มาใช้บริการ ซ่ึงเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงความใส่ใจถึงคุณภาพการบริการ รวมทั้ง
บุคลากรท่ีมีความสามารถด้านการดูแลท าความสะอาดรถยนต์และดา้นการบริการลูกคา้
เป็นอยา่งดี 
 จากการวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ของ “Vintage Car Care” ท่ีเน้นการสร้างภาพ 
ลักษณ์ด้านคุณภาพของบริการ โดยจะใช้เร่ืองของคุณภาพของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์
เคร่ืองมือท่ีทนัสมยัของศูนยบ์ริการ แสดงแผนภาพต าแหน่งของผลิตภณัฑ์ เปรียบเทียบคู่
แข่งขนัรายอ่ืนๆ ดงัน้ี 
 
 
            ผลติภัณฑ์คุณภาพสูง 
          
  
  Tuff Hote Dinel       
 
  Vintage Car Care        The Spa Car 
   
    
  อุปกรณ์บริการแบบเก่า   อุปกรณ์บริการแบบทันสมัย
  
               ลา้งอดัฉีด 
        
        
       วภิาวดี คาร์แคร์ 
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ผลติภัณฑ์คุณภาพต ่า 
กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์และราคา (Product and Price Strategy) 
โดยมีการแบ่งขนาดรถยนตแ์ละประเภทรถยนตเ์พื่อใชคิ้ดค่าบริการ ดงัน้ี 
  S = รถยนตน์ัง่ขนาดเล็ก 
  M = รถยนตน์ัง่ขนาดกลาง 
  L = รถยนตน์ัง่ขนาดใหญ่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place Strategy) 
 “Vintage Car Care” เป็นกิจการท่ีให้บริการท าความสะอาดรถยนต์ท่ีมีบริการ
หลากหลายให้ลูกคา้เลือกใช้บริการได้ภายในศูนย์บริการ “Vintage Car Care” บริเวณ
ป๊ัมน ้ ามนัเอสโซ่ ถนนวิภาวดีรังสิต ซ่ึงเป็นแหล่งชุมชนและออฟฟิตส านักงานอยู่เป็น
จ านวนมาก และเป็นเส้นทางท่ีผูค้นสัญจรไปมาเป็นจ านวนมากเช่นเดียวกันเน่ืองจาก
บริเวณนั้นเป็นเส้นทางหลกัสังเกตเห็นไดง่้าย เม่ือพิจารณาเหตุผลประกอบทั้งหมดดงักล่าว
พบว่าเป็นท าเลท่ีดีและเหมาะสมท่ีจะส่งผลให้ “Vintage Car Care” ประสบผลส าเร็จใน
ธุรกิจ 
 “Vintage Car Care” เปิดใหบ้ริการทุกวนั จนัทร์-อาทิตย ์ตั้งแต่เวลา 09:00-18:00น.  
โดยติดต่อสอบถามขอ้มูลท่ีหมายเลข 02-7272111 และช่องทางการบริการมีดงัน้ี 
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กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) 
 1. ป้ายอกัษรโลหะ ช่ือร้าน ขนาด 3X2 เมตร ติดบริเวณหนา้ศูนยบ์ริการ 
 2. ป้ายธงญ่ีปุ่นขนาด กวา้ง 60 ซม. ยาว 150 ซม. 
 3. ป้ายไวนิล โฆษณาขา้งถนน 
 4. ป้ายกล่องไฟ ขนาด 1x2 เมตร 
 5. แผน่พบัใบปลิว 
 6. การโฆษณาผา่น Social Network (www.Facebook.com) 
 7. การโฆษณาผา่น Website  
 8.การประชาสัมพนัธ์ผา่นคล่ืนวทิย ุFM. 

 การวเิคราะห์แผนการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามรายละเอยีดดังต่อไปนี้ 

 1. เม่ือลูกคา้มาถึงศูนยบ์ริการ พนักงานกล่าวค าทกัทาย และเชิญลูกคา้ติดต่อใช้
บริการภายในออฟฟิตส านกังาน 
 2. พนกังานตอ้นรับจะสอบถามความตอ้งการของลูกคา้ในการรับบริการ พร้อมทั้ง
น าเสนอรูปแบบการให้บริการของบริษทัฯ รวมทั้งโปรโมชัน่ต่างๆ ท่ีอยู่ระหว่างการจดั
รายการของบริษทัฯ  
 3. แจง้เวลาในการปฏิบติังานโดยประมาณใหลู้กคา้ทราบ และรายละเอียดการ 
ช าระเงิน 
 4. เม่ือลูกคา้ตกลงรับบริการ พนักงานตอ้นรับจะแจง้ให้ลูกคา้น าทรัพยสิ์นมีค่า
ส่วนตวัเก็บไวภ้ายในล็อคเกอร์เก็บของท่ีไดเ้ตรียมไว ้
 5. เม่ือลูกคา้เก็บทรัพยสิ์นมีค่าเสร็จแล้วพนกังานตอ้นรับจะน าลูกคา้ไปนัง่รอยงั
หอ้งพกัรอ พร้อมทั้งน าน ้าด่ืมมาบริการลูกคา้ 
 6. พนกังานลา้งรถ น ารถเขา้สู่สถานท่ีให้บริการ พร้อมทั้งปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บ
แจง้ 
 7. เม่ือเสร็จทุกกระบวนการแลว้ พนกังานจะตอ้งตรวจสอบความเรียบร้อยอีกที
ก่อนจะแจง้ใหลู้กคา้ทราบและส่งมอบรถใหแ้ก่ลูกคา้ 
 8. แจง้ให้ลูกคา้ทราบทนัที พร้อมสอบถามความพึงใจของลูกคา้ หากลูกคา้ยงัไม่
พอใจพนกังานจะตอ้งรีบแกไ้ขและจดัการใหเ้รียบร้อย 
 9. ลูกคา้ช าระเงินท่ีเคาน์เตอร์บริการ พนกังานรับเงินพร้อมกล่าวค าขอบคุณ 
 

http://www.facebook.com/
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 การวเิคราะห์แผนการการจัดการและก าลงัคน 
โครงสร้างองค์กร 

             โครงสร้างขององค์กรได้ออกแบบการท างาน โดยการจดัให้งานมีลักษณะง่าย 
(Work Simplification) โดยแบ่งส่วนงานต่างๆออกเป็นส่วนยอ่ยขนาดเล็กออกเป็น 3 ระดบั 
คือ 1.ระดบับนเป็นระดบับริหารซ่ึงมีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดแ้ก่ ผูช่้วยผูจ้ดัการคาร์แคร์ 
2.ระดบักลางมีหนา้ท่ีควบคุมการด าเนินงานต่างๆให้เป็นไปตามแบบแผนของผูบ้ริหาร ซ่ึง
มีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคือหัวหน้าส่วนบริการลูกคา้ และ 3.ระดบัล่างมีหน้าท่ีปฏิบติังานตาม
ค าสั่งของหัวหน้าส่วนบริการลูกคา้ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ ซ่ึงโครงสร้างองค์กรของ 
Vintage Car Care มีดงัน้ี 

 
ภาพแสดงแผนผงัองคก์าร (Organization Chart) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การวเิคราะห์แผนการเงิน 
“Vintage Car Care” ใชเ้งินลงทุนเร่ิมแรก 1,850,000 บาท มียอดขายปีท่ี 1 เท่ากบั    

6,588,726 บาท ปีท่ี 2 เท่ากบั 7,264,070 บาท ปีท่ี 3 เท่ากบั 8,008,637 บาท ปีท่ี 4 เท่ากบั 
8,829,522 บาท และปีท่ี 5 เท่ากบั 9,734,549 บาท มีก าไรสุทธิในปีท่ี 1 เท่ากบั 9,734,549 
บาท ปีท่ี 2 เท่ากับ 3,663,711.43 บาท ปีท่ี 3 เท่ากับ 4,129,423.86 บาท ปีท่ี 4 เท่ากับ     
4,645,018.37 บาท และปีท่ี 5 เท่ากบั 5,215,715.23 บาท   

ผูจ้ดัการคาร์แคร์ 

ผูช่้วยผูจ้ดัการคาร์แคร์ (1 คน) หวัหนา้ส่วนบริการลูกคา้ (1 คน) 

เจา้หนา้ท่ีส่วนบริการลูกคา้ 
(5 คน) 
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 มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ประมาณ 387% มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
(NPV) เท่ากบั 5,729,362.47 บาท มีระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period) ประมาณ 1 
ปี 4 เดือน โดยมีนโยบายปันผลในการลงทุนเท่ากบั 44 % ของผลก าไร 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ดา้นการ
ผลิต การวิเคราะห์ดา้นก าลงัคน และการวิเคราะห์ดา้นการเงิน ไดข้อ้สรุปวา่ ธุรกิจคาร์แคร์
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีบริษทัก าหนดข้ึนเป็นมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 
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