
 
 

อู่ซ่อมรถยนต์  ดาวลอยดีเซล 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นายธาราธร  จิรชวาลวสุิทธ์ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนธุรกจินีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในรายวชิา 761 427 สัมมนาปัญหาทางธุรกจิ 

ตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิทัว่ไป 

คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2552 



อู่ซ่อมรถยนต์  ดาวลอยดีเซล 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นายธาราธร  จิรชวาลวสุิทธ์ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนธุรกจินีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในรายวชิา 761 427 สัมมนาปัญหาทางธุรกจิ 

ตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิทัว่ไป 

คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2552 

 
 
 
 
 



ท่ีประชุมสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาแลว 

อนุมัติใหแผนธุรกิจ  เร่ือง “อูซอมรถยนตดาวลอยดีเซล” เสนอโดยนายธาราธร จิรชวาลวิสุทธ์ิ  มี

คุณคาเพียงพอท่ีจะเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาสัมมนาปญหาทางธุรกิจ ตามหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

      ………………………………………………..

                 (อาจารย ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ) 

        หัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป  

              วันท่ี ……. เดือน ………………. พ.ศ. ............ 

อาจารยท่ีปรึกษา 

อาจารยณฐวัฒน  ปลันธนานนท 

 

คณะกรรมการสอบสัมมนาปญหาทางธุรกิจ 

 

............................................................... ประธานกรรมการ  

(อาจารย ดร.เกริกฤทธ์ิ  อัมพะวัต) 

……….. / ……..…………. / …………. 

 

............................................................... กรรมการ 

(อาจารยณฐวัฒน  ปลันธนานนท) 

……….. / ……..…………. / …………. 

 

............................................................... กรรมการ 

(อาจารยเลิศลักษณ  เจริญสมบัติ) 

……….. / ……..…………. / …………. 

 



 

ค 

 

12490039 : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป 

คําสําคัญ   : อูซอมรถยนต / ดาวลอยดีเซล   

ธาราธร จิรชวาลวิสุทธิ์ : อูซอมรถยนต ดาวลอยดีเซล อาจารยที่ปรึกษา : อาจารยณฐวัฒน  

ปลันธนานนท. 48 หนา. 

 

บทสรุปผูบริหาร 

 ดาวลอยดีเซล เปนธุรกิจที่ใหบริการซอมเครื่องยนต และปรับแตงเครื่องยนตใหมีกําลังสูงขึ้น โดยมีทั้ง

บริการดานซอมบํารุงเปนบริการซอมและปรับเปลี่ยนตัวปมและหัวฉีด บริการดานปรับแตงเปนการเพ่ิม

ประสิทธิภาพใหกับเครื่องยนตโดยทําการปรับแตงตัวปมและติดต้ังเทอรโบเขากับรถยนต และบริการตรวจเช็ค

สภาพของตัวปมและหัวฉีด จัดต้ังขึ้นมาดวยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาทจากทุนสวนตัวของเจาของ มี

ระยะเวลาดําเนินงานมากวา 17 ป ต้ังอยูที่ 236-23 7 หมู 7 ซ.77/8 แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 

10160 

 สภาวะตลาดของธุรกิจประเภทอูซอมรถยนตมีแนวโนมที่จะขยายตัว ไดมากขึ้น จากอัตราการเพ่ิมขึ้น

ของรถยนตที่มีมากขึ้นและเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ อยางตอเน่ืองทุกป  ดานการแขงขันมีคูแขงขันนอยรายเน่ืองจาก

รูปแบบการบริการที่ตางกัน ทําใหสภาพการแขงขันไมรุนแรงมาก ความสามารถทางการแขงขัน มีผูใหบริการที่

มีประสบการณการทํางานมากกวา 20 ป มีอุปกรณเครื่องมือที่ทันสมัยในการใหบริการ พรอมทั้งมีรูปแบบการ

บริการที่มีมาตรฐาน 

 ลูกคาเปาหมายของดาวลอยดีเซล สามารถแบงไดสองกลุม คือ กลุมวัยรุนที่มีฐานะ มีรถยนตใชสวนตัว 

และกลุมวัยทํางานที่มีครอบครัว ตลาดเปาหมายของดาวลอยดีเซลแบงเปน 2 กลุม คือ ตลาดรถยนตน่ังสวน

บุคคลไมเกิน 7 ที่น่ัง และตลาดรถยนตบรรทุกสวนบุคคล การแบงสวนตลาดจะพิจารณาจากปจจัย 2 ประการ 

คือ ประเภทของบริการ และประเภทของรถยนตที่เขารับบริการ 

  กลยุทธการตลาดแบงเปน 4 ดาน คือ ดานการบริการ - เนนบริการที่ความถูกตองและรวดเร็ว ดาน

ราคา - ใชการกําหนดราคาจากราคาวัตถุดิบแลวบวกเพิ่มดวยมูลคาเพ่ิมการบริการที่ไดรับจากราน ดานชองทาง

การจัดจําหนาย - นอกจากใหบริการที่รานตามปกติแลวยังสามารถใหบริการนอกสถานที่ ดานสงเสริมการตลาด 

– ใชการโฆษณานําเสนอรูปแบบบริการใหมและใหสิทธิพิเศษตาง ๆ แกผูใชบริการ  

 แผนบริการ รานดาวลอยดีเซลต้ังอยูที่ชานเมืองจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีเปาหมายการบริการเพิ่ม

ยอดขายขึ้นจากเดิมอีก 5% และเปน 12% ในระยะ 5 ป และยังมีแผนขยายสาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

พรอมทั้งปรับปรุงรูปแบบการบริการโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการใหบริการเปนหลัก 

 สรุปผลทางการเงิน ธุรกิจคาดวาจะมีรายไดในปที่หาอยูที่ 11,140,000 บาท และมีกําไรของธุรกิจที่ 

2,254,560 บาท มีระยะเวลาคืนทุนอยูที่ 2 ป 11 เดือน มีคา NPV เทากับ 2,366,264 และคา IRR อยูที่ 33% 
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กติติกรรมประกาศ 

 

แผนธุรกิจเร่ือง  อูซอมรถยนต ดาวลอยดีเซล  สําเร็จไปไดดวยดี ดวยความอนุเคราะห

จาก นายชาตรี และนางระนอง เพ็ญธํารงรัตน ท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานภายใน

ธุรกิจ 

ขอขอบพระคุณ อาจารยณฐวัฒน ปลันธนานนท  อาจารยท่ีปรึกษาแผนธุรกิจ ท่ีใหความ

อนุเคราะหในการใหคําแนะนํา ปรึกษา ใหความรู แนวคิด ขอคิดเห็น ตลอดจนตรวจทานแกไข เปน

อยางดี จนการศึกษาคร้ังนี้สําเร็จไปไดดวยดี  

ขอขอบพระคุณ ครอบครัวจิรชวาลวิสุทธ์ิ และศรีเหรา ท่ีคอยเปนกําลังใจและเปนแรง

บันดาลใจ ตลอดการทําแผนธุรกิจฉบับนี้เปนอยางด ี

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ท่ีคอยใหคําแนะนําและชวยเหลือในการทําแผนธุรกิจคร้ังนี้จนสําเร็จ

ไดดวยด ี

ประโยชนและคุณคาอันพึงมีจากแผนธุรกิจฉบับนี้ ผูศึกษาขอมอบเปนเคร่ืองบูชา

พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารยผูประสิทธิประสาทวิชาความรู วางรากฐานการศึกษาแกผูศึกษา และ

ขอขอบพระคุณผูมีสวนรวมทุกทาน 
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บทที ่1 

บทสรุปผู้บริหาร 

 

 ดาวลอยดีเซล เปนธุรกิจท่ีใหบริการซอมเคร่ืองยนต และปรับแตงเคร่ืองยนตใหมีกําลัง

สูงข้ึน โดยมีท้ังบริการดานซอมบํารุงเปนบริการซอมและปรับเปล่ียนตัวปมและหัวฉีด บริการดาน

ปรับแตงเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับเคร่ืองยนตโดยทําการปรับแตงตัวปมและติดตั้งเทอรโบเขา

กับรถยนต และบริการตรวจเช็คสภาพของตัวปมและหัวฉีด  จัดตั้งข้ึนมาดวยทุนจดทะเบียน 

1,000,000 บาทจากทุนสวนตัวของเจาของ มีระยะเวลาดําเนินงานมา กกวา 17 ป ตั้งอยูท่ี 236-23 7 

หมู 7 ซ.77/8 แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 

สภาวะตลาดของธุรกิจประเภทอูซอมรถยนตมีแนวโนมท่ีจะขยายตัวไดมากข้ึน จาก

อัตราการเพิ่มข้ึนของรถยนตท่ีมีมากข้ึนและเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ อยางตอเนื่องทุกป ประกอบกับการ

เพิ่มข้ึนของรถยนตท่ีใชน้ํามันดีเซลและประเภทคอมมอนเรล ดานการแขงขันมีคูแขงขันนอยราย

เนื่องจากรูปแบบการบริการท่ีตางกัน ทําใหสภาพการแขงขันไมรุนแรงมาก 

ความสามารถทางการแขงขัน มีผูใหบริการท่ีมีประสบการณการทํางานมากกวา 20 ป มี

อุปกรณเคร่ืองมือท่ีทันสมัยในการใหบริการ พรอมท้ังมีรูปแบบการบริการท่ีมีมาตรฐานท่ีนาเช่ือถือ

และทันตอการเปล่ียนแปลง 

ลูกคาเปาหมายของดาวลอยดีเซล สามารถแบงไดสองกลุม คือ กลุมวัยรุนท่ีมีฐานะ มี

รถยนตใชสวนตัว และกลุมวัยทํางานท่ีมีครอบครัว  

ตลาดเปาหมายของดาวลอยดีเซลแบงเปน 2 กลุม คือ ตลาดรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 

7 ท่ีนั่ง และตลาดรถยนตบรรทุกสวนบุคคล การแบงสวนตลาดจะพิจารณาจากปจจัย 2 ประการ คือ 

ประเภทของบริการ และประเภทของรถยนตท่ีเขารับบริการ 

กลยุทธการตลาดแบงเปน 4 ดาน คือ ดานการบริการ - เนนบริการท่ีความถูกตองและ

รวดเร็วเพื่อสรางความม่ันใจแกผูใชบริการ ดานราคา - ใชการกําหนดราคาจากราคาวัตถุดิบแลวบวก

เพิ่มดวยมูลคาเพิ่มการบริการท่ีไดรับจากราน ดานชองทางการจัดจําหนาย - นอกจากใหบริการท่ี

รานตามปกติแลวยังสามารถใหบริการนอกสถานท่ีได มีแผนขยายสาขาเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานคร

และเขตปริมณฑล ดานสงเสริมการตลาด – ใชการโฆษณานําเสนอรูปแบบบริการใหมและใหสิทธิ

พิเศษตางๆ 
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แกผูใชบริการใหกลับมาใชบริการอีก การโฆษณาทําผานชองทาง 2 ชองทาง คือ ส่ือ

ส่ิงพิมพและส่ือทางบุคคลโดยผานทางกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจ 

แผนบริการ รานดาวลอยดีเซลตั้งอยูท่ีชานเมืองจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีเปาหมายการ

บริการเพิ่มยอดขายข้ึนจากเดิมอีก 5% และเปน 12% ในระยะ 5 ป และยังมีแผนขยายสาขาในเขต

กรุงเทพและปริมณฑลพรอมท้ังปรับปรุงรูปแบบการบริการโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการ

ใหบริการเปนหลัก 

สรุปผลทางการเงิน ธุรกิจคาดวาจะมีรายไดในปท่ีหาอยูท่ี 11,140,000 บาท และมีกําไร

ของธุรกิจท่ี 2,254,560 บาท มีระยะเวลาคืนทุนอยูท่ี 2 ป 11 เดือน มีคา NPV เทากับ 2,366,264 และ

คา IRR อยูท่ี 33% 
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บทที ่2 

วตัถุประสงค์ในการนําเสนอแผนธุรกจิ 
 

1.  เปนแนวทางในการขยายกิจการ 
2.  วางแผนปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
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บทที ่3 

ความเป็นมาของธุรกจิ 

 

1. ความเป็นมาหรือแนวคดิในการจัดตั้งธุรกจิ   

 1.1  ประวตัิของกจิการ / ผู้เร่ิมกจิการ  
ธุรกิจอูซอมรถยนต ดาวลอยดีเซล ไดจัดตั้งข้ึนเม่ือประมาณป พ.ศ. 2535 มีท่ีตั้ง 236-237 

หมู 7 ซ.77/8 แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โดยนาย ชาตรี เพ็ญธํารงรัตน ซ่ึง

รับราชการเปนตํารวจ เม่ือรับราชการไดระยะหนึ่งจึงตัดสินใจใชเงินสวนตัวสรางอูซอมรถยนต

ข้ึนมาช่ือวา อู ดาวลอยดีเซล ตั้งข้ึนมาเพื่อตองการท่ีจะใหบริการซอมรถยนตและปรับแตง

เคร่ืองยนตใหมีความเร็วสูง ซ่ึงตอมานาย ไพฑูรย จิรชวาลวิสุทธ์ิ ไดยายมาประจําท่ีอูซอมรถยนตนี้

ในฐานะพนักงาน หลังจากทํางานเปนเวลา 7 ป นาย ชาตรี เพ็ญธํารงรัตน ไดมอบอํานาจใหนาย

ไพฑูรยเปนผูดูแลกิจการในดานการบริการตอ เนื่องจากตองไปดูแลกิจการอูซอมรถยนตท่ีสาขาอ่ืน  

1.2  แนวความคดิในการก่อตั้งกจิการ  
แนวคิดท่ีกอตั้งกิจการอูซอมรถยนตนี้ข้ึนมาเพราะนาย ชาตรี เพ็ญธํารงรัตน มีความคิดท่ี

จะเปดอูซอมรถยนตอยูแลวซ่ึงเปนความตองการสวนตัวท่ีมีมาแตเดิมเนื่องจากมีความสนใจในเร่ือง

ของเคร่ืองยนตกลไกตาง ๆของรถยนตและตองการปรับแตงรถยนตใหมีกําลังสูง ๆ เพื่อเอาไวใช

แขงขันดานความเร็วและสงเขาประกวดตามการแขงขันตาง ๆ เพื่อสรางช่ือเสียงใหกับตนเองและอู

รถยนต ประกอบกับเล็งเห็นถึงลูทางในการทําธุรกิจเพราะยังไมมีธุรกิจแบบเดียวกันในละแวก

ใกลเคียง   
1.3  การเปลีย่นแปลงของกจิการ 
กิจการไดมีการเปล่ียนแปลงในหลาย ๆ ดานท้ังดานเทคโนโลยี ดานการคัดเลือกบุคคล

เขาทํางาน และการปรับปรุงสถานท่ีประกอบธุรกิจ ในดานของเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงคร้ัง

ใหญเนื่องจากทัศนวิสัยของนาย ชาตรี เพ็ญธํารงรัตน ท่ีมองเห็นวา เทคโนโลยีมีความจําเปนอยาง

มากในการประกอบธุรกิจ และประกอบกับมองเห็นวาในอนาคตจําเปนจะตองมีการพัฒนาของ

เทคโนโลยีอยางแนนอนจึงปรับปรุงอุปกรณท้ังหมดรวมท้ังเทคโนโลยีตาง ๆ ภายในใหเปน

เคร่ืองมือทันสมัยท้ังหมดถือไดวาเปนการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญท่ีสุดตั้งแตเร่ิมการจัดตั้งธุรกิจข้ึนมา  

ดานบุคคลากรท่ีรับเขามาทํางานในชวงแรก ๆ นั้นมีระบบการคัดเลือกท่ีไมซับซอนเนนท่ี

ความสามารถเปนหลัก แตหลังจากมีการเล็งเห็นปญหาในดานของตัวพนักงานท่ีรับเขามาในดาน
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อุปนิสัยสวนบุคคล จึงมีการเปล่ียนแปลงระบบการจัดหาบุคคลากรใหม โดยเนนท่ีความสามารถ

ประกอบกับทักษะในการปรับตัวใหเขากับเพื่อนรวมงาน การปรับปรุงสถานท่ีประกอบการก็ไดมี

การดําเนินการเร่ือยมา 

เนื่องจากเปนส่ิงท่ีตองปรับเปล่ียนตามสถานการณประกอบกับการจัดสรรดานเงินทุนจึงตอง

ปรับปรุงในสวนท่ีสําคัญและพยายามใหเสียคาใชจายนอยท่ีสุด เพื่อใหไดประสิทธิภาพมากท่ีสุด

และคุมคามากท่ีสุดควบคูกันไปดวย 
1.4 ความสําเร็จ / อุปสรรคทีผ่่านมา 
ความสําเร็จจากการดําเนินงานของธุรกิจ หัวใจสําคัญอยูท่ีการบริการอยางถูกตอง 

รวดเร็ว และตรงตามความตองการของลูกคามากท่ีสุด เพราะลูกคาจะมีความตองการท่ีแตกตางกัน

ออกไป การตอบสนองความตองการจึงตองปรับใหเขากันไดกับลูกคา มีการสอบถามพูดคุยถึงความ

ตองการในลักษณะแบบเพื่อนถามเพื่อน เพราะจะทําใหลูกคาผอนคลายและเกิดความรูสึกท่ีดีตอ

สถานประกอบการ และพนักงานทุกคนจะทําหนาท่ีบริการอยางเต็มท่ีและเปดเผย ซ่ึงจะบอกลูกคา

วาจะดําเนินการอะไรกับรถยนตของลูกคาท่ีมารับบริการบาง และใหลูกคานั่งรอในหองรับรองท่ีจัด

ไวในระหวางรับบริการ ภายในหองจะมี โทรทัศน เคร่ืองกดน้ํา แอร  และรอบ ๆ สถาน

ประกอบการจะมีรานอาหารเปดไวบริการลูกคาเนื่องจากเปนแหลงชุมชนทําใหมีรานคาและ

รานอาหารตาง ๆ ไวบริการมากมาย ลูกคาสามารถออกไปทานอาหารหรือซ้ือของตามรานคาใน

ระหวางท่ีรอรับบริการได  ปญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานโดยท่ัวไปจะเปนในเร่ืองของ

ภาพพจนท่ีถูกมองวาเปนสถานท่ีท่ีทําใหเกิดปญหาทางดานมลภาวะทางเสียงและกล่ินจากการ

ดําเนินงานอูซอมรถยนตเนื่องจากสถานประกอบการอยูในแหลงชุมชน แตโดยปกติจะไมไดรับการ

ตําหนิหรือตอวาเพราะผูประกอบการท่ีอยูในละแวกใกลเคียงและพอคาแมคาตาง ๆ ก็เขาใจวาการ

ประกอบธุรกิจเปนอูซอมรถยนตนั้นจะเกิดข้ึนเปนเร่ืองธรรมดา ปญหาอีกดานคือการจราจร

เนื่องจากอยูในแหลงชุมชนและยังตั้งอยูใกลกับถนนหลักท่ีมีการสัญจรไปมาของรถยนตเปน

จํานวนมาก ประกอบกับสถานประกอบการท่ีมีท่ีจอดรถไวบริการลูกคานอยทําใหมีปญหาท่ีรถยนต

ของลูกคาบางสวนตองไปจอดไวท่ีขางทางถนนหลักทําใหเกิดปญหารถติด ทางสถานประกอบการ

จึงคิดท่ีจะวางแผนขยายพื้นท่ีรานออกไปเพื่อรองรับลูกคาใหมากข้ึนพรอมกับแกปญหาไปพรอมกัน    
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2.  สรุปผลการดําเนินงานทีผ่่านมาของธุรกจิ 

ตารางที ่1  สรุปผลการดําเนินการท่ีผานมาของธุรกิจ 

 
รายการ ปีปัจจุบัน ย้อนหลงัปีที ่1 ย้อนหลงัปีที ่2 ย้อนหลงัปีที ่3 

ยอดรายได 8,775,000 8,327,000 7,575,000 7,912,000 
กําไรสุทธิ 1,847,000 1,658,000 1,120,000 1,414,000 

หนี้สินรวม 0 350,000 150,000 250,000 
สวนของเจาของรวม 1,454,000 1,797,000 1,259,000 1,384,000 
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บทที ่4 

การบริการ 

 

1. รายละเอยีดการบริการ 

  การบริการของธุรกิจเปนการใหบริการในดาน  ปรับแตงเคร่ืองยนต และรับซอม

เคร่ืองยนตท่ีมีปญหาในหลาย ๆ สวน เชน ควันรถยนตมีสีขาวหรือควันดํามากเกินไป เคร่ืองยนตมี

เสียงดัง อาการกระตุกของเคร่ืองยนต ความเร็วตก เรงเคร่ืองไมข้ึน โดยสวนมากจะเนนไปท่ี

ตัวเคร่ืองยนตโดยตรง หากเปนในสวนท่ีเกี่ยวกับดานอ่ืน เชน ลูกปน ลอ เพลา ถาสามารถซอมให

ไดจะรับไว แตหากไมสามารถซอมใหไดจะแนะนําสถานท่ีซอมท่ีรูจักใหกับลูกคาไปรับบริการ เพื่อ

ความสบายใจของลูกคาและใหความม่ันใจกับลูกคาไดในระดับหนึ่งเนื่องจากเปนสถานท่ีท่ีรูจัก 

สามารถใหขอมูลกับลูกคาได เพราะถือวาลูกคาไดเลือกท่ีจะใชบริการกับเราแลวแตทางเราไม

สามารถตอบสนองความตองการนั้นได เราจึงแนะนําสถานท่ีท่ีคาดวาจะสามารถตอบสนองความ

ตองการไดแทนเรา จากการใหคําแนะนําไปนั้นลูกคาไมเพียงแตรูสึกอบอุนจากการดูแลเอาใจใสแต

ยังรูสึกม่ันใจมากข้ึนและใหการยอมรับท่ีจะรับบริการจากทางรานมากข้ึนดวย  

 รูปแบบการบริการจะตางกันไปตามอาการของเคร่ืองยนตโดยสวนมากจะมีปญหาใน

สวนท่ีตัวรถยนตปลอยควันดํามากเกินไป และลูกคาบางสวนท่ีช่ืนชอบความเร็วตองการปรับแตง

เคร่ืองยนตใหมีกําลังแรงสูงและเร็วมากข้ึนกวาเดิม แตการบริการท่ีกลาวมานั้นไมไดเนนในดานใด

หนึ่งเพราะเนนตอบสนองความตองการลูกคามากกวาท่ีจะเนนใหบริการในดานใดหนึ่ง เพราะยิ่ง

ใหบริการไดมากยิ่งตอบสนองความตองการลูกคาไดมากก็ยิ่งไดกําไรมากข้ึน ดังนั้นในดานการ

บริการของรานจะใหบริการทุกรูปแบบเทาท่ีจะสามารถตอบสนองใหกับลูกคาได  

 ในข้ันแรกของการใหบริการ  ชางของทางรานจะทําหนาท่ีตรวจสอบดูวาเคร่ืองยนตมี

ปญหาในดานใด และจะทําการสอบถามสาเหตุของการเกิดปญหาวาในชวงท่ีกอนจะเกิดปญหานั้น 

ลูกคาไดไปทําอะไรมาบางและเคยไดรับการบริการจากสถานท่ีใดมากอนหรือไม เพื่อวิเคราะห

สาเหตุท่ีแทจริงของการเกิดปญหานั้นและจะทําใหสามารถทําการแกไขซอมแซมไดสะดวกข้ึน และ

เม่ือทําการแกไขซอมแซมเรียบรอยแลว ในกรณีของลูกคาท่ีรับบริการท่ีเกี่ยวกับตัวเคร่ืองยนตมี

ปญหาทางดานเสียง การเรงความเร็วของเคร่ือง หรือปรับจูนเคร่ืองใหม ชางของอูจะทําหนาท่ีเปนผู

ขับทดลองใหกับลูกคาเพื่อตรวจสอบสภาพหลังจากไดรับบริการแลว โดยการขับไปลองท่ีถนน

พุทธมณฑลสาย 4 ถึงถนนอักษะ เพราะเปนถนนท่ีมีรถยนตสัญจรไปมานอยและมีระยะทางท่ี
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เหมาะสมกับการทดสอบเคร่ืองยนต หากลูกคาตองการนั่งไปดวยเพื่อความม่ันใจหรือตองการตรวจ

สภาพของรถตัวเองก็สามารถทําได เม่ือตรวจสภาพโดยการทดลองขับเสร็จเรียบรอยแลว จะนํารถ

เขาอูท่ีรานอีกคร้ังเพื่อนําผลจากการทดลองขับมาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมจนม่ันใจวาอาการของ

ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับรถยนตนั้นไดรับการแกไขเรียบรอยแลว จึงสงมอบรถยนตใหกับลูกคาพรอม

ชําระคาบริการและใหนามบัตรไวติดตอหากตองการคําแนะนําหรือตองการรับบริการเพิ่มเติมใน

ภายหลัง  

 

ตารางที ่2  แสดงรูปแบบการบริการ 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : * ราคาจะแตกตางกันตามรุนของรถยนต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลาํดบั รูปแบบบริการ ราคา 

1. บริการเช็คปม, หัวฉีด 3,000 

2. ปรับจูนเครื่องยนต, เทอรโบ 4,000 

3. ซอมบํารุง, เปลี่ยนอะไหล* 250-6,000 
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บทที ่5 

การวเิคราะห์อุตสาหกรรมและการวเิคราะห์ตลาด 

 

1.  สภาวะอุตสาหกรรมและสภาวะตลาด 

อัตราการเพิ่มข้ึนของรถยนตมีมากข้ึนและเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ อยางตอเนื่องทุกป แมสภาวะ

ทางเศรษฐกิจจะอยูในชวงตกต่ําอัตราการเพิ่มข้ึนของรถยนตจะลดลง หากมองในแงปริมาณรถยนต

ท่ีมีเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ณ ปจจุบัน มีรถยนตท่ีจดทะเบียนท้ังส้ิน 5,999,808 คัน รถยนตนั่ง

สวนบุคคลไมเกิน 7 คนจํานวน 2,132,090 คัน และจํานวนรถยนตท่ีจดทะเบียนท่ัวประเทศมี 

26,729,612 คัน (ขอมูลจากกรมการขนสงทางบก  : จํานวนรถยนตท่ีจดทะเบียนสะสมถึงวันท่ี 31 

พฤษภาคม 2552)  เม่ือเทียบกับจํานวนรถยนตท่ีจดทะเบียนในป 2551 มีจํานวนท้ังส้ิน 26,417,353 

คัน เพิ่มข้ึนจํานวน 312,259 คัน  

แนวโนมการเติบโตของตลาดธุรกิจมุงเปาไปท่ีรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คนและ

รถยนตบรรทุกสวนบุคคล เพราะมีจํานวนมากสุดในกลุมผูใชรถยนต และมีแนวโนมท่ีจะขยาย

ตอไปไดเร่ือย ๆ ในกลุมผูใช 

 

2.  การแบ่งส่วนตลาดและส่วนแบ่งทางการตลาด 

ธุรกิจเกี่ยวกับรถยนตในปจจุบันมีการเติบโตอยางรวดเร็วและมีการแขงขันอยางรุนแรง 

จึงตองมีการบริหารท่ีดีในการจัดสรรสวนแบงทางการตลาดเพื่อใหธุรกิจอยูรอดได ธุรกิจจึงจําแนก

ตลาดเปนสองสวน คือ สวนท่ีใหบริการซอมเช็คปมหัวฉีด และสวนท่ีใหบริการปรับแตงเคร่ืองยนต

และเทอรโบ จากการดําเนินงานมีลูกคาใชบริการประมาณ 7-10 คันตอวัน ในชวงสภาวะเศรษฐกิจ

ตกต่ําทําใหมีลูกคานอยลงโดยประมาณ 4-7 คันตอวัน และจะมีผูใชบริการมากในชวงเทศกาลตาง ๆ   

ตลาดบริการแบงสวนโดยอาศัยประเภทของรถยนตท่ีรับบริการและประเภทของบริการ

ท่ีเขารับ ผูใชบริการท่ีตองการปรับแตงรถยนตหรือซอมเคร่ืองยนตเฉพาะสวนเล็กนอย เชน เปล่ียน

ยาง เช็คปม เปล่ียนแบตเตอร่ี จะใชบริการท่ีอูท่ัวไป และในสวนของผูท่ีตองการความม่ันใจใน

บริการหรือมีปญหาท่ีอูท่ัวไปไมสามารถแกได เชน รถยนตประสบอุบัติเหตุ จะเขารับบริการจาก

ศูนยบริการของแตละยี่หอ 
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3.  แนวโน้มทางการตลาด 

ตลาดของผูใชรถยนตมีจํานวนเพิ่มข้ึนทุกปแมวาจะอยูในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย

เพียงแตอาจจะเพิ่มข้ึนไมมากเทียบเทากับสภาวะปกติ แตคาดวาในป 2553 เศรษฐกิจเอเชียจะฟนตัว 

และประเทศไทยจะฟนตัวไดชากวาท่ีกําหนดเนื่องจากประเทศไทยพึ่งตลาดการสงออกมากเกินไป  

(โพสตทูเดย 23 กรกฏาคม 2552 ) 

 

4.  ตลาดเป้าหมาย  

ธุรกิจแบงตลาดเปาหมายไว 2 สวน ดังนี้ 

1. กลุมรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ท่ีนั่ง 

2.  กลุมรถยนตบรรทุกสวนบุคคล 

กลุมผูซ้ือท้ังหมดมุงไปท่ีผูชายอายุ 20 ปข้ึนไป มีรายได 8,000 บาทตอเดือนข้ึนไป มีการ

เดินทางผานไปมาระหวางชานเมือง 

 

5. ลกัษณะทัว่ไปของลูกค้า 

ธุรกิจเนนเจาะกลุมลูกคาสามารถแบงไดสองกลุม คือกลุมท่ีเปนวัยรุนท่ีมีฐานะ และวัย

ทํางานท่ีมีครอบครัว ในกลุมของวัยรุนท่ีมีความสนใจในเร่ืองของเคร่ืองยนตและความเร็วจะ

เลือกใชบริการปรับแตงเคร่ืองยนตใหมีกําลังมากข้ึนและติดตั้งเทอรโบใหสามารถเรงเคร่ืองได

ตามท่ีตองการ ในกลุมของผูใชวัยทํางานท่ีมีครอบครัวจะใหความสําคัญกับสภาพเคร่ืองยนตและ

ความปลอดภัย ลูกคากลุมนี้จะมีความตองการท่ีซับซอนและหลากหลายและสามารถเปล่ียนความ

ตองการไดทุกเม่ือหากพบวามีจุดบกพรองหรือระดับการบริการไมเหมาะสมกับคาใชจาย หากธุรกิจ

ทําใหลูกคากลุมนี้พึงพอใจไดจะเปนผลดีตอธุรกิจในระยะยาว 

ธุรกิจตั้งอยูท่ีรอบชานเมืองกรุงเทพมหานครซ่ึงเปนชวงตอระหวางตัวเมืองกับจังหวัด

สมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม กลุมลูกคาจึงเปนผูท่ีสัญจรไปมาโดยใชเสนทางนี้และกลุมลูกคาท่ี

อาศัยในละแวกใกลเคียงกับท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 

6.  สภาพการแข่งขัน 

ธุรกิจอูซอมบํารุงรถยนตในปจจุบันเกิดข้ึนมากมายจากการใหบริการท่ีแตกตางกันตาม

ลักษณะเฉพาะของรถยนตหรือช้ินสวน เนื่องจากรถยนตมีสวนประกอบมากมายการดูแลจึงแตกตาง

ออกไป สําหรับผูใชบริการการดูแลรักษาเคร่ืองยนตจึงไมจําเปนตองเลือกท่ีจะเขาศูนยใหบริการ
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เพียงอยางเดียวเหมือนเม่ือกอนเพราะมีรานใหบริการเฉพาะทาง เชน รานเปล่ียนถายน้ํามันเคร่ือง 

เปล่ียนยาง หรือเปล่ียนแบตเตอร่ี หากเขาศูนยบริการจะเสียคาใชจายท่ีมากกวา  

ธุรกิจท่ีใหบริการแบบเดียวกันและมีรูปแบบของการบริการเสริมอ่ืน ๆ ท่ี แตกตางกัน

ตามความสามารถของแตละกลุมหรือขนาดของธุรกิจ ธุรกิจมุงใหบริการผูใชรถยนต sedan แบบไม

เกิน 7 ท่ีนั่ง และรถกระบะ และมีเปาหมายท่ีจะเพิ่มระดับการบริการใหครอบคลุมท้ังการทําความ

สะอาด ลางรถ ดูดฝุน เปล่ียนน้ํามันเคร่ืองและแบตเตอร่ี รวมไปถึงการใหบริการเปล่ียนยาง โชคอัพ 

จากการบริการท่ีเนนเพียงการเช็คปมหัวฉีดและปรับแตงเคร่ืองเทอรโบ เพื่อใหมีระดับบริการ

เทียบเคียงไดกับธุรกิจท่ีสําคัญ เชน B-Quik  COCKPIT และ ศูนยบริการ ธุรกิจ ในพื้นท่ีมีคูแขงนอย

รายระดับการแขงขันจึงไมรุนแรง แตจากแนวโนมของการเพิ่มข้ึนจํานวนรถยนตประกอบกับใน

พื้นท่ีเปนเขตท่ีมีการสัญจรมากในระดับหนึ่งแตไมถึงกับติดขัดเพราะเปนถนนชานเมืองชวงตอ

ระหวางตัวเมืองกับตางจังหวัด อาจมีคูแขงรายใหมเกิดข้ึนได 

 

7.  วเิคราะห์ Five Forces 

7.1 คู่แข่งขันรายเดิม 

คูแขงขันในธุรกิจแบงเปน 2 กลุมคือ คูแขงขันหลัก และคูแขงขันรอง  

 7.1.1  คูแขงขันหลักของธุรกิจ คือ  ธุรกิจท่ีใหบริการปรับแตงเคร่ืองยนตใหมี

ความกําลังสูง บริการซอมเคร่ืองยนตเช็คปมหัวฉีดหรือบริการในรูปแบบท่ีเหมือนกัน เชน อูซอม

รถยนตท่ัวไปซ่ึงจะมีรูปแบบการบริการเฉพาะแตกตางกันไปตามความถนัดของแตละอู เชน ราน

เพชรเจริญดีเซล และศูนยบริการท่ีใหบริการสําหรับรถยนตแตละยี่หอโดยเฉพาะมีการบริการท่ี

ครอบคลุมและความพรอมของทีมงาน  แตเนื่องจากมีคาบริการท่ีแพงและใชเวลาในการรับบริการ

นานจึงไมคอยไดรับความนิยม 

 7.1.2  คูแขงขันรองของธุรกิจ คือ ธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีรูปแบบบริการเฉพาะ เชน อู

ขนาดเล็กท่ีมีการบริการรถยนตดาน เปล่ียนถายน้ํามันเคร่ืองและไสกรอง ยาง เบรก แบตเตอร่ี หรือ

โชคอัพ คูแขงขันในกลุมนี้เปนกลุมท่ีมี ขนาดเล็กมีกําลังทุนและช่ือเสียงไมมาก การเจาะตลาดจึงมี

ขนาดเล็กเม่ือเทียบกับของธุรกิจของ ดาวลอยดีเซล 
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ตารางที ่3  รายละเอียดการเปรียบเทียบกับคูแขงขัน 

 

การ

เปรียบเทยีบ 
ดาวลอยดเีซล เพชรเจริญดเีซล ศูนย์บริการ 

ดานบริการ 

-มีรูปแบบการบริการเชน เช็ค

ปม, หัวฉีด, 

เครื่องยนตดีเซล, ปรับจูน

เครื่อง, ติดต้ังเทอรโบ 

-มีรูปแบบการบริการเชน 

เช็คปม, หัวฉีด, 

เครื่องยนตดีเซล, ปรับจูน

เครื่อง, ซอมระบบปรับ

อากาศรถยนต 

 

-มีรูปแบบการบริการที่

หลากหลายและครอบคลุม 

เชน เช็คปม, หัวฉีด, บริการ

ต้ังศูนยลอ, เปลี่ยนโชคอัพ,

ยาง, นํ้ามันเครื่อง 

 

ดานราคา 

-มีราคาอยูระดับใกลเคียงกับ

คูแขงที่ 3,000-4,000 บาท 

-มีราคาอยูระดับใกลเคียง

กับคูแขงที่ 3,000-4,000 

บาท 

-มีราคาสูงเมื่อเทียบกับคูแขง

ทั้งหมด มีราคาบริการอยูที่ 

4,000 บาทขึ้นไป 

ดานชองทาง

การจัด

จําหนาย 

-มีชองทางการจัดจําหนาย 2 

ชองทาง คือ ใหบริการจาก

ศูนยบริการ และใหบริการ

ซอมนอกสถานที่ 

-มีชองทางการจัดจําหนาย

ชองทางเดียว คือ ใหบริการ

จากศูนยบริการ 

 

-มีชองทางการจัดจําหนาย 2 

ชองทาง คือ ใหบริการ

ศูนยบริการ และใหบริการ

ซอมนอกสถานที่ 

ดานสงเสริม 

การตลาด 

-โฆษณาประชาสัมพันธผาน

กิจกรรมแขงขัน, นิตยสาร

และเว็บไซต 

-มีสิทธิพิเศษสําหรับ

ผูใชบริการในครั้งตอไป 

-โฆษณาประชาสัมพันธ

ผานกิจกรรมแขงขันและ 

เว็บไซต 

 

-โฆษณาประชาสัมพันธผาน

สื่อโทรทัศน, นิตยสารและ

เว็บไซต 

-มีสิทธิพิเศษสําหรับ

ผูใชบริการในครั้งตอไป 

ท่ีมา : Kenggabb. รานเพชรเจริญดีเซล เช็คปม-เช็คหัวฉีดซอมแอรดีเซล  [Online]. Accessed 30 

July 2009. Available from http://www.be2hand.com/scripts/view.php?prod_id=445275 

 

เพชรเจริญดีเซล มีรูปแบบการบริการท่ีคลายคลึงกับธุรกิจ ดาวลอยดีเซลมากและการ

เจาะตลาด การสงเสริมทางการตลาดมีสวนท่ีคลายกัน อีกท้ังยังมีการสนับสนุนสงรถยนตเขาแขงขัน

เชนเดียวกับดาวลอยดีเซลดวย นับเปนคูแขงท่ีนาจับตามองเพราะระดับการบริการอยูในระดับ

เดียวกันและมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักท้ังสองธุรกิจจากการแขงขัน ประกอบกับสถานท่ีใหบริการยังอยูใน

ละแวกใกลเคียงกันดวย 
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การบริการของ ศูนยบริการ เนนท่ีการบริการท่ี ครอบคลุมทุกดาน ระดับมาตรฐานของ

พนักงาน ความพรอมของสถานท่ีและอุปกรณ การโฆษณาท่ีสรางแบรนดใหคนรูจัก หากดูจาก

มุมมองภายนอกเปนคูแขงท่ีนากลัวท้ังเร่ืองของทุนและช่ือเสียงลูกคาท่ีตองการใชบริการจะจําได 

แตเม่ือมองในดานการบริการแลวจะเกิดขอเปรียบเทียบกับผูใชบริการเนื่องจากหากเกิดปญหาเพียง

เล็กนอย ผูใชบริการจะเลือกใชบริการท่ีอูท่ัวไปแทนเนื่องจากศูนยบริการมีคาบริการท่ีสูงและใช

ระยะเวลาเขารับบริการนานกวา 

คูแขงธุรกิจท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้เปนสถานใหบริการท่ีมีท่ีจอดรถใหสําหรับลูกคาท่ีมาใช

บริการ ซ่ึงแตกตางกับ ดาวลอยดีเซลท่ีมีบริการซอมรถยนตใหถึงท่ีสําหรับลูกคาท่ีไมสามารถมาใช

บริการท่ีศูนยได และมีบริการติดตั้งเทอรโบและปรับจูนเคร่ือง ปรับอัตราทดเกียร และเพิ่มกําลังสง

ใหรถยนตไดถือเปนขอไดเปรียบทางดานการบริการ 

7.2 คู่แข่งขันรายใหม่ 

การเขามาของคูแขงขันรายใหมในธุรกิจบริการนี้สามารถทําไดยาก เนื่องจากในพื้นท่ีมี

ลักษณะเปนเหมือนตึกแถวซ่ึงมีพื้นท่ีใหบริการไมมาก หากตองการใหมีพื้นท่ีใหบริการมากเพียงพอ

จําเปนตองขยายตัวอาคารออกดานขางซ่ึงตองใชเงินลงทุนสูงซ่ึงรวมท้ังคาอะไหลและอุปกรณใน

การใหบริการมีราคาสูง หากตองการเขามาทําธุรกิจโดยมีเงินทุนไมมากจะสามารถเจาะตลาดได

เพียงตลาดเล็กเทานั้นซ่ึงในสวนนี้ธุรกิจท่ีมีอยูเดิมสามารถนําเสนอการใหบริการในรูปแบบท่ีดีกวา

ไดทําใหผูเขามาลงทุนใหมเสียเปรียบและไมคุมคากับการลงทุน 

7.3 สินค้าทดแทน 

การใหบริการซอมบํารุงรถยนตหรือการปรับแตงเคร่ืองยนตเปนส่ิงท่ีไมสามารถนํา

สินคามาทดแทนเนื่องจากหากมีปญหาชํารุดเสียหายของอะไหล หรือเกิดอาการผิดปกติของรถยนต

ข้ึนก็จําเปนตองเขารับการตรวจเช็คท่ีรานหรืออูท่ีใหบริการ การทดแทนอาจเกิดข้ึนจากเจาของ

รถยนตซ้ือหนังสือซอมบํารุงรถยนตมาศึกษาหรือสอบถามปญหาท่ีเกิดข้ึนกับผูรูแลวทดลองซอม

ดวยตนเอง ซ่ึงสามารถทดแทนไมตองนํารถยนตเขารับบริการในสวนนี้ได แตก็อาจเกิดปญหามาก

ข้ึนกวาเดิมไดเชนกัน 

7.4 อาํนาจต่อรองของผู้บริโภค 

อํานาจการตอรองผูบริโภคถือวายังไมมาก เนื่องจากธุรกิจท่ีใหบริการดานนี้ในพื้นท่ีมี

ไมมากและคูแขงท่ีเปนศูนยบริการมีคาบริการท่ีสูงและมีระยะเวลาใหบริการท่ีนานเม่ือเทียบกับอู

ท่ัวไป หากเลือกใชบริการอูขนาดเล็กจะมีระดับการบริการเฉพาะท่ีจํากัดอาจไมไดรับการบริการท่ี

เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีคา Switching Cost ในการเปล่ียนไปใชบริการกับคูแขงอ่ืนในดานการ

เดินทางและการติดตอสอบถามขอมูล 
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7.5 อาํนาจต่อรองของ Suppliers 

อํานาจการตอรองของ Suppliers มีไมมาก เนื่องจากมีรานจําหนายอะไหลรถยนต

ดําเนินการในพื้นท่ีหลายรายจึงทําใหสามารถเลือกเปล่ียนผูจําหนายอะไหลใหทางรานได รวมท้ัง

รานยังมีรูปแบบการติดตอส่ังซ้ืออะไหลแบบ Just in Time จึงมีการส่ังซ้ือบอยคร้ังหาก Suppliers 

ยกเลิกการคากับทางรานจะทําใหเสียรายไดเปนจํานวนมาก 

 

8.  วเิคราะห์  SWOT  Analysis 

ตารางที ่ 4  การวิเคราะหปจจัยภายใน 

ปัจจัยการพจิารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ดานการบริหารจัดการ 

-ระบบควบคุมงานมีประสิทธิภาพ

โดยผูบริหารเปนผูดูแลดวยตัวเอง

ทั้งหมด 

 

-ผูบริหารรับหนาที่จัดการ

ทั้งหมดอาจทําใหเกิดการซ้ําซอน

ของงาน 

-ขาดผูชวยที่ปรึกษา 

ดานการตลาด 

-ทําการตลาดสื่อสารผานกิจกรรม

แขงขันรถยนต, นิตยสาร Racetruck 

-มีสิทธิพิเศษใหผูใชบริการ 

-ความชํานาญดานการตลาดนอย 

ดานการบริการ 

-พนักงานมีความสามารถในการ

ใหบริการ 

-มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

-พนักงานมีอัธยาศัยดี 

 

ตารางที ่5 การวิเคราะหปจจัยภายนอก 

ปัจจัยการพจิารณา โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ตลาดและกลุมลูกคาเปาหมาย 
-มีการเพ่ิมขึ้นของจํานวนผูใช

รถยนตในกลุมเปาหมายทุกป 

 

สถานการณการแขงขัน 

 -มีผูแขงขันรายใหม 

-ผูแขงขันรายเดิมพัฒนาการ

บริการมากขึ้น 

เทคโนโลยี 
-มีเทคโนโลยีใหมที่มีตนทุนตํ่า -มีการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีบอยครั้ง 

สภาพเศรษฐกิจ 
-เศรษฐกิจเริ่มฟนตัว ลูกคาจะ

ออกมาใชเงินมากขึ้น 

-การฟนตัวเศรษฐกิจอาจไมคงที่ 
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บทที ่6 

แผนบริหารจัดการ 

 

1.  ข้อมูลธุรกจิ 

ช่ือกิจการ   ดาวลอยดีเซล  

ท่ีอยู / ท่ีตั้งกิจการ  236-237 หมู 7 ซ.77/8 แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม  

    กรุงเทพมหานคร 10160  

รูปแบบการดําเนินการของธุรกิจ อูซอมรถยนต  

ทุนจดทะเบียน   1,000,000 บาท 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีผานมา 17 ป  

 

2.  แผนผงัองค์กร 

 
ภาพที ่1  แสดงแผนผังองคกร 

 

  

 

 

 

ผูบริหาร 

หัวหนาชางยนต 

พนักงาน พนักงาน พนักงาน พนักงาน 
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 2.1  หน้าทีค่วามรับผดิชอบของแต่ละตําแหน่ง 

โครงสรางของ ดาวลอยดีเซล แบงตามหนาท่ีเปน 3 ระดับ คือ 

   2.1.1  ผูบริหาร การทํางานของผูบริหารจะทํางานในสวนของการดูแลดานบัญชี

การเงิน ควบคุมคาใชจายและจัดสรรตนทุนใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด รวมท้ังจัดหารูปแบบการ

บริการใหม ๆ เขามาเพิ่มเติมภายในราน 

  2.1.2  หัวหนาชางยนต  มีหนาท่ีเปนผูควบคุมและดูแลการทํางานของพนักงานให

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เปนผูสอนงานใหแกผูเขามาทํางานใหมและเปนผูรับหนาท่ีติดตอกับ

ลูกคาโดยตรงเพื่อวิเคราะหปญหาจากอาการของเคร่ืองยนต มีการทํางานข้ึนตรงตอผูบริหาร 

  2.1.3  พนักงาน  ทําหนาท่ีใหบริการกับลูกคาตามการวิเคราะหอาการจากหัวหนา

ชางยนต และเปนผูนํารถยนตไปวิ่งทดสอบประสิทธิภาพหลังจากรับบริการแลวนํากลับมาตรวจเช็ค

อีกคร้ัง และข้ึนตรงตอหัวหนาชางยนต 

 

3.  แผนงานด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายบุคลากรของธุรกจิ 

ตารางที ่6 แผนงานดานบุคลากร และคาใชจายบุคลากรของธุรกิจ 

   

  ดานการดําเนินงานของ ดาวลอยดีเซล มีกําหนดการทํางานของพนักงานโดยเร่ิมทํางาน  

วันจันทร – เสาร เวลา 8 :00 – 18 :00 น.  มีวันหยุดประจําสัปดาห 1 วัน คือ วันอาทิตย สําหรับ

พนักงานท่ีทํางานเกินเวลาจะไดรับคาแรงจากการทํางานลวงเวลาโดยคิดเปนช่ัวโมงละ 50 บาท 

 3.1 การบริหารบุคคล 

 ดาวลอยดีเซล เปนธุรกิจใหบริการและเนนหัวใจสําคัญของการใหบริการคือ การบริการ

ใหถูกตอง รวดเร็ว และตรงตามความตองการมากท่ีสุด ดังนั้นจึงใสใจในดานการคัดเลือกพนักงาน

ท่ีมาใหบริการกับลูกคา โดยเนนท่ีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับเพื่อนรวมงานและทักษะใน

การบริการเพราะการดําเนินงานท่ีดีมีประสิทธิภาพจะตองมีทีมงานท่ีดีควบคูไปดวย และมีการ

ตรวจสอบประวัติของพนักงานทุกคนท่ีมาสมัครเพื่อความม่ันใจและความปลอดภัยในทรัพยสินท้ัง

ของรานและลูกคา 

ลาํดบั ฝ่ายงาน ตาํแหน่งงาน จํานวน อตัราเงนิเดอืน รวมเงนิเดอืน 

1. บริหารจัดการ ผูบริหาร 1 100,000 100,000 

2. บริการ หัวหนาชางยนต 1 45,000 45,000 

3. บริการ พนักงาน/ชางยนต 6 9,000 54,000 

รวมจํานวนบุคลากรและคาใชจายเงินเดือน 8  199,000 
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4.  วสัิยทศัน์ 

 ธุรกิจมุงพัฒนาการบริการจนไดรับความนิยมเปนอันดับ 1 จากผูใชรถยนตท้ังผูใชท่ัวไป

และผูท่ีสนใจปรับแตงรถยนตใหมีความเร็วสูง 

 

5.  พนัธกจิ 

 5.1  พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพความสามารถของบุคลากร 

 5.2 พัฒนาระบบการใหบริการท่ีมีความหลากหลายครอบคลุมความตองการ  

 5.3  กระจายศูนยใหบริการครอบคลุมทุกจังหวัด  

 

6.  เป้าหมายทางธุรกจิ 

 6.1   เปาหมายระยะส้ัน 1-3 ป   

  ธุรกิจเพิ่มความสามารถในการใหบริการลูกคาท้ังบริการหลักเช็คปมหัวฉีดและบริการ

รองปรับแตงเคร่ืองยนตและเพิ่มมูลคายอดรายไดอีก 5 %  

  6.2 เปาหมายระยะกลาง 3-5 ป  

  ธุรกิจสามารถเพิ่มสวนแบงทางการตลาดไดมากข้ึนอีก 10%  

 6.3   เปาหมายระยะยาว 5 ปข้ึนไป  

  ธุรกิจปรับปรุงรูปแบบโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการใหบริการเปนหลักและเพิ่ม

จํานวนสาขาเพิ่มข้ึนอีก 1 สาขาในเขตปริมณฑล  

 

7. ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

 7.1 ความสามารถในการใหบริการลูกคาท่ีเปนกันเองและมีบริการชวยเหลือนอกพื้นท่ี

ในกรณีท่ีรถยนตของลูกคาเสียระหวางทางซ่ึงไมไกลจากรานมากเกินไป 

 7.2 ธุรกิจไดรับความไววางใจในการบริการและมีการประชาสัมพันธตอไปดวยตัว

ลูกคาเอง เปนผลมาจากการลงแขงขันรถยนตตามทัวรนาเมนตตาง ๆ และไดรับชัยชนะจากการ

แขงขัน 

 7.3  การบริหารจัดการภายในโดยเนนท่ีการบริหารท่ีมีตนทุนต่ํา ซ่ึงใชเคร่ืองมือ 

อุปกรณท่ีมีตนทุนต่ําแตมีคุณภาพและเช่ือถือได  
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8. นโยบายการจ่ายเงิน หรือการแบ่งผลประโยชน์ 

นโยบายการจายเงินและการแบงผลประโยชนแบงเปน 3 สวนคือ  

 8.1  สวนผูบริหารและหัวหนาชางยนต ผูบริหารจะไดรับเงินเดือนอยูท่ี 100,000 บาทตอ

เดือน และสวนของหัวหนาชางยนตจะไดรับเงินเดือนอยูท่ี 45,000 บาท โดยหัวหนาชางยนตจะทํา

หนาท่ีเปนผูติดตอกิจกรรมการแขงขันรถยนตตาง ๆ และหาลูกคาใหกับรานและใหผูบริหารเปน

ผูอนุมัติงบประมาณในการจัดทําส่ือโฆษณาเพื่อใชในกิจกรรมการแขงขันรถยนต 

 8.2 สวนของพนักงาน จะมีการจายเงินเปนรายเดือนซ่ึงจะมีการปรับเงินเดือนข้ึนตาม

ระยะเวลาการทํางานเปนจํานวนป และการทํางานลวงเวลาของในแตละวันโดยคิดเปนจํานวน

ช่ัวโมง 

 8.3 สวนของเงินทุนสํารองของกิจการ ผูบริหารจะมีการแบงเงินไวสวนหนึ่งเพื่อเปน

คาใชจายสํารองไวใชในยามคับขันหรือตองการใชจายเพิ่มเติมในสวนของกิจการ โดยแบงไว 5% 

ของรายไดท้ังหมดจากการดําเนินงาน 

 

9.  แผนดําเนินการอืน่ ๆ ของธุรกจิ 

 แผนดานการดําเนินงานของธุรกิจท่ีมีการวางแผนคือ แผนการขยายกิจการ โดยการ

ปรับปรุงรูปแบบตัวอาคารใหมีพื้นท่ีมากข้ึนเพื่อรองรับจํานวนรถยนตท่ีมารับการบริการใหมากข้ึน 

พรอมกับวางแผนนําระบบเทคโนโลยีใหมเขามาเสริมการใหบริการ เชน ระบบวิเคราะหเคร่ืองยนต 

และระบบจูนแรงดันเคร่ืองยนตดวยคอมพิวเตอร เปนตน ทําใหมีการบริการท่ีหลากหลายมากข้ึน

และเปนการสรางรายไดเพิ่มข้ึนใหกับราน อีกท้ังยังเปนการปรับปรุงระบบใหบริการเปนดาน

เทคโนโลยีตามท่ีตองการดวย โดยมีการติดตอตกลงราคาเร่ืองพื้นท่ีในการขยายกิจการไวโดยทํา

สัญญาซ้ืออาคาร มีราคาตกลงอยูท่ี 2,500,000 บาท โดยคาดวาการปรับปรุงพื้นท่ีจะใชเวลาประมาณ 

6 เดือนและการนําเทคโนโลยีเขามาติดตั้งคาดวาจะใชเวลาประมาณ 1 เดือนซ่ึงรวมเวลาการทดสอบ

ระบบและการอบรมพนักงานเพื่อสรางความคุนเคยกับเคร่ืองจักรแลว จากการติดตั้งเคร่ืองจักรและ

การปรับปรุงขยายพื้นท่ีกิจการเพื่อรองรับลูกคามากข้ึนคาดวาจะมีรายไดจากการดําเนินงานเพิ่มเปน

อยางนอย 5-10% สําหรับแผนการเพิ่มบริการในชวงแรกจะเปนการนําเคร่ืองเช็คปมคอมมอนเรล 

และเคร่ืองเช็คหัวฉีดคอมมอนเรลเขามาใหบริการกอนเนื่องจากมีการติดตั้งท่ีรวดเร็วและไม

ซับซอนสามารถใหบริการไดทันทีประกอบกับมีกระแสของการใชรถยนตท่ีมีเคร่ืองยนตคอมมอน

เรลมากทําใหเปนจุดบริการท่ีคาดวาจะไดรับการตอบรับเปนอยางดี ซ่ึงท้ังสองเคร่ืองนี้มีมูลคา

รวมอยูท่ี 100,000 บาท 
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บทที ่7 

แผนการตลาด 
 
1.  เป้าหมายทางการตลาด 

ธุรกิจมีเปาหมายทางการตลาดคือ การเพิ่มสวนแบงทางการตลาดจากเดิม 20% เปน 

30% โดยอาศัยการเพิ่มรูปแบบการใหบริการท่ีหลากหลายมากข้ึนเพื่อรองรับความตองการของ

ลูกคามากข้ึนกวาเดิม  
ตลาดเปาหมายของธุรกิจไดจัดกลุมไวเปน 2 กลุมคือ  

1. กลุมรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ท่ีนั่ง 

2. กลุมรถยนตบรรทุกสวนบุคคล 

การดําเนินการของธุรกิจในปจจุบันสามารถเขาถึงกลุมลูกคาในกลุมท่ี 1 และ 2 อยูใน

ระดับเปนท่ีนาพอใจโดยอาศัยการบริการปกติของรานรวมท้ังการใหบริการแนะนําการดูแลรถยนต

อยางเหมาะสมหลังจากไดรับบริการแลวหรือในกรณีท่ีเกิดปญหาอ่ืนข้ึน ซ่ึงในสวนของกลุมลูกคา

ท้ังสองกลุมนี้สามารถคิดเฉล่ียออกมาไดเฉล่ีย 6 คันตอวัน  ในดานของการเขาถึงกลุมลูกคาอ่ืน ๆ จะ

ใชวิธีการโฆษณาผานส่ือตาง ๆ ท่ีสามารถเขาถึงกลุมลูกคาได เชน นิตยสาร เว็บไซตตาง ๆ เปนตน 

เพื่อกระจายขาวสารของรานคาใหกวางมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดรวมท้ังการนํารถยนตท่ีไดรับการ

ปรับแตงจากทางรานเราเขาแขงขันในกิจกรรมตาง ๆ รวมกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อ เปนการ

ประชาสัมพันธรานและแสดงประสิทธิภาพของการบริการไปดวยในตัว 
 
2.  การกาํหนดลูกค้าเป้าหมาย 

กลุมลูกคาเปาหมายท่ีธุรกิจกําหนดไวมีลักษณะ คือ กลุมลูกคาเพศชายอายุ 20 ปข้ึนไป มี

รายได 8,000 บาทตอเดือนข้ึนไป โดยกําหนดจากผูมาใชบริการท่ีรานดาวลอยดีเซลเนื่องจากผูใช

รถยนตโดยสวนมากจะเปนผูชายท่ีมีความสนใจในเคร่ืองยนตและมีระดับรายไดของครอบครัวปาน

กลาง หากตัดสินใจท่ีจะนํารถยนตมาซอมหรือปรับแตงเคร่ืองยนตภายในจะเลือกนํารถยนตมาเขา

รับบริการดวยตนเอง ลูกคาหลักจะเปนผูท่ีเดินทางผานไปมาระหวางชานเมืองจังหวัด

กรุงเทพมหานครและจังหวัดนครปฐมกับสมุทรสาคร และลูกคารองคือผูท่ีมาใชบริการดานการ

ปรับจูนเทอรโบเนื่องจากไดยินช่ือเสียงของรานโดยท้ังหมดธุรกิจตั้งเปาหมายวาจะมีรถยนตเขารับ

การบริการไมนอยกวา 8 คันตอวัน หรือคิดเปนอัตราประสิทธิภาพ 80 % 
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3.  กลยุทธ์การตลาด 
แบงเปน 4 สวนคือ ดานบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการ

สงเสริมการตลาด ดังนี ้
3.1 กลยุทธ์ด้านการบริการ 

เนื่องจากเปนรานท่ีใหบริการท่ีเกี่ยวกับรถยนตจึงใชกลยุทธเนนความถูกตองและความ

รวดเร็วในการใหบริการเพื่อสรางความม่ันใจแกผูมาใชบริการรวมท้ังเปนการตอบสนองความ

ตองการดานบริการใหกับผูมาใชบริการในกรณีท่ีเรงดวนและมีบริการนอกสถานท่ีสําหรับผูท่ีไม

สามารถมารับบริการท่ีรานได ผูใหบริการจะเปนชางผูมีประสบการณทํางานท่ีมีมานานกวา 20 ป

จํานวน 7 คนและมีการบริการท่ีเปนกันเองกับผูมาใชบริการ ในสวนของสถานท่ีใหบริการเปน

ตึกแถวติดกัน 2 คูหาซ่ึงมีพื้นท่ีในการใหบริการท่ีเพียงพอสําหรับการบริการพอมกันถึง 5 คันใน

เวลาเดียวกัน และมีหองรับรองสําหรับผูใชบริการซ่ึงภายในหองจะมี โทรทัศน เคร่ืองกดน้ํา และ

เคร่ืองปรับอากาศในระหวางรับบริการ ในสวนของสถานท่ีใหบริการไดมีการปรับปรุงเพื่อเตรียม

ขยายพื้นท่ีสําหรับรองรับการบริการท่ีมากข้ึนกวาเดิมโดยเพิ่มเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรท่ีหลากหลาย

ในการใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการใหมากข้ึน  

นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับผลิตภัณฑช้ินสวนอะไหลท่ีนํามาใชในการบริการโดย

คัดสรรส่ิงท่ีมีคุณภาพ เปนท่ีรูจัก มีการรับประกันช้ินสวนอะไหลและมีตนทุนท่ีเหมาะสมเพื่อให

ผูใชบริการไดส่ิงท่ีมีคุณภาพและชวยสรางความม่ันใจวาหลังจากไดรับบริการแลวเคร่ืองยนตจะไม

เกิดปญหาจากช้ินสวนอะไหลไมไดคุณภาพ 

3.2 กลยุทธ์ด้านราคา 

นโยบายดานราคาของ ดาวลอยดีเซล มีรูปแบบคือ กําหนดจากราคาตลาดและราคา

วัตถุดิบบวกแลวบวกเพิ่มดวยมูลคาเพิ่มการบริการท่ีไดรับจากราน การกําหนดราคาของบริการจะ

พิจารณาจากสภาวะตลาดและคํานึงถึงคุณภาพการบริการจึงทําใหระดับราคาของบริการสูงกวา

ตลาด เปนการกําหนดรูปแบบการรับรูของรานท่ีมีคุณภาพและม่ันใจได ในใจของลูกคา 

3.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

ลักษณะการบริการของราน ดาวลอยดีเซล เปนรานท่ีเปดใหบริการอยูท่ีเดียวแตสามารถ

ออกไปใหบริการกับลูกคาในสถานท่ีอ่ืนได  ซ่ึง ดาวลอยดีเซล เปนศูนยบริการท่ีใหบริการเกี่ยวกับ

การเช็คปมหัวฉีดและปรับแตงเทอรโบและเนื่องจากมีนโยบายเนนการบริการท่ีครอบคลุมทุกความ

ตองการของลูกคาจึงวางแผนในการปรับปรุงขยายรูปแบบการบริการท่ีหลากหลายข้ึน และมุงเนน

การเพิ่มสาขาของศูนยบริการเพื่อใหครอบคลุมพื้นท่ีมากข้ึน โดยเร่ิมจากในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลกอน ลักษณะการขยายสาขาของศูนยบริการ   
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 3.3.1 ตั้งอยูในพื้นท่ีท่ีมีการคมนาคมสะดวกและมีการสัญจรไปมาของรถยนต

มาก หรือมีความหนาแนนของประชากรเปาหมายสูง 

 3.3.2  มีรูปแบบการบริการหลากหลาย เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับลูกคามากข้ึน  

3.4  กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ดาวลอยดีเซล เปนรานท่ีใหบริการเช็คปมหัวฉีดมาเปนเวลา 17 ปแลว ในดานช่ือเสียง

ของรานจึงเปนท่ีรูจักคุนเคยของลูกคาโดยท่ัวไป การสงเสริมการตลาดจึงใชวิธีในการนําเสนอ

รูปแบบการบริการใหมเพิ่มเติมจากเดิม และใหสิทธิพิเศษตาง ๆ เพื่อกระตุนใหลูกคาท่ีเคยใชบริการ

แลวกลับมาใชบริการใหมและสรางแรงดึงดูดลูกคาท่ีไมเคยใชบริการใหมาใชบริการ  

การนําเสนอรูปแบบบริการจะใชการโฆษณาผานชองทาง 2 ชองทาง คือ 

 3.4.1  ชองทางการส่ือสารผานส่ือส่ิงพิมพ คือ นิตยสารรถยนต RaceTruck โดย

โฆษณาในชวงของการนําเสนอรานและบริการตาง ๆ จํานวน 2 หนาติดกัน และโฆษณาเพิ่มเติม

ผานทาง Internet ลงในเว็บไซตท่ีเกี่ยวกับรถยนตตางๆ เชน www.car2hand.com, 

www.boyzathailand.com เปนตน 

 3.4.2 ชองทางการส่ือสารผานการแขงขัน การโฆษณาจะจัดโดยทําเปนปาย

สติ๊กเกอรติดกับรถยนตท่ีลงแขงขันโดยใชเปนช่ือของราน ดาวลอยดีเซล และเบอรโทรศัพทรวมท้ัง

เส้ือของทีมงานท่ีเขาไปดูแลในระหวางแขงขันดวยเปนการโฆษณาผานทางบุคคลอีกทางหนึ่ง 

 

 3.5  กจิกรรมหรือการดําเนินการทางการตลาด 

ตารางที ่7 กิจกรรมหรือการดําเนินการทางการตลาด 

 
 
 
 
 
 

ลาํดบั กจิกรรม ระยะเวลาดาํเนินการ งบประมาณทีใ่ช้ 

1. 

มีการโฆษณาประชาสัมพันธทางบุคคล โดย

จัดทําปายสต๊ิกเกอร เสื้อทีมงานพรอมใหขอมูล

ทางราน 

ตลอดชวงการจัด

กิจกรรมแขงขันรถยนต 
20,000 บาท 

2. 

โฆษณาผานสื่อนิตยสารรถยนต จํานวน 2 หนา

ติดกัน 
ตลอด 3 เดือนแลวเวน

ชวง 1 เดือน 
6,000 บาท /เดือน 



 

 

22 

 

เสนทางการเขาออกของรถยนต 

บทที ่8 

แผนบริการ 

 

1.  สถานประกอบการในการบริการ 

ทีต่ั้งสถานที ่ดาวลอยดีเซล ตั้งอยูท่ี 236-237 หมู 7 ซ. 77/8 ถ. เพชรเกษม แขวงหนอง

คางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160  เบอรโทรศัพท  02-421-3735, 02-421-3739 

รายละเอยีด ลักษณะของสถานประกอบการเปนตึกแถวติดกัน 2 ชวงตึกโดยแบงเปน

ดานหนาและดานหลัง ตึกดานหนาแบงไวเปนสวนติดตอบริการลูกคา หองเช็คปม หองเก็บ

เคร่ืองมือและประกอบอะไหล และหองร้ือและทําความสะอาดอะไหล สวนของตึกดานหลังจะใช

เปนพื้นท่ีในการใหบริการรถยนต แบงเปนหองรับรองลูกคา และพื้นท่ีใหบริการ ซ่ึงสามารถรองรับ

รถยนตได 3 คัน และพื้นท่ีดานขางของตึกสามารถจอดรถยนตไดอีก 4 คัน ซ่ึง ดาวลอยดีเซล ใช

พื้นท่ีสวนนี้ใหบริการดวยในกรณีท่ีรถยนตมารับบริการมากกวา 3 คันในเวลาใกลเคียงกัน 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2  แผนผังการจัดรูปแบบของตึกดานหนา 

หอง 
เช็คปมหัวฉีด 

หองประกอบ

อะไหลและ 
เก็บเครื่องมือ 

หองรื้อ 
และทํา

ความ

สะอาด

อะไหล 
หองน้ํา 

หองน้ํา 

ช้ัน 

2 

สวนติดตอ 
บริการลูกคา 

ช้ันแสดงอะไหลเครื่องยนต 
 

พื้นท่ีดานขางของตึกดานหนา 

ช้ัน     

2 ตึก 
ดาน

หลัง 

ท
างเขาห

น
าราน 
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เสนทางการเขาออกของรถยนต 

สวนติดตอบริการลูกคาจะเปนพื้นท่ีโลงมีเพียงโตะทํางาน ตูแสดงอะไหล ตูโชวถวย

รางวัลและใบประกาศนียบัตรจากการแขงขันใหลูกคาชม และติดตอกับพนักงานท่ีประจําโตะเพื่อ

แจงปญหาอาการของรถยนตและรอรับบริการ ในสวนของหองเช็คปมหัวฉีดและหองประกอบ

อะไหลจะมีกระจกกั้นเพื่อใหลูกคาสามารถมองเห็นวิธีการบริการไดอยางชัดเจน สวนของหองร้ือ

และทําความสะอาดอะไหลจะเปนพื้นท่ีเปดโลงเพื่อสะดวกในการนําเคร่ืองมือและช้ินสวนอะไหล

ตาง ๆ ไปตรวจเช็คและประกอบในหองประกอบอะไหล ในสวนของหองร้ือจะมีพื้นท่ีในการทํา

ความสะอาดเคร่ืองมือและอะไหลเพื่อความพรอมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของช้ินสวน

เม่ือนําไปประกอบเขาท่ีแลว 

 

 
 

 

ภาพที ่3  แผนผังการจัดรูปแบบของตึกดานหลัง 

 

ในสวนของตึกดานหลังจะเปนพื้นท่ีใหบริการรถยนต และสวนของหองรับรองลูกคา 

ซ่ึงในตึกนี้เดิมสามารถใหบริการรถยนตได 3 คันพรอมกัน หากทําการขยายพื้นท่ีใหบริการไปยังตึก

ดานขางจะสามารถใหบริการเพิ่มข้ึนเปน 5 คัน ในกรณีท่ีมีลูกคามารับบริการเกิน 5 คันสามารถให

ลูกคานํารถยนตมาจอดไดท่ีดานขางของตึกดานหนาและดานหลัง และสามารถใหบริการไดทันที

โดยไมตองรอใหรถยนต 5 คันแรกออกจากพื้นท่ีใหบริการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกคา 

หองรับรองลูกคา พื้นท่ีใหบริการ 
รถยนตคันท่ี  2 

พื้นท่ีใหบริการ 
รถยนตคันท่ี  1 

พื้นท่ีใหบริการ 
รถยนตคันท่ี  3 

พื้นท่ีดานขางของตึกดานหลัง 

พื้นท่ีใหบริการ 
รถยนตคันท่ี  4 

พื้นท่ีใหบริการ 
รถยนตคันท่ี  5 

ตึก 
ดาน 
หนา 
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ตารางที ่8  อุปกรณและเคร่ืองมือในการผลิต 

 

2.  ข้อมูลการบริการ 

ความสามารถในการบริการสูงสุด   10 คัน ตอ วัน   

อัตราประมาณการในการบริการ   8 คัน ตอ วัน  

เปาหมายการบริการ    12 คัน ตอ วัน  

เวลาท่ีใชในการบริการเฉล่ียประมาณคันละ 1 ช่ัวโมง  

เวลาท่ีใหบริการตอวัน    10 ช่ัวโมง  

จํานวนแรงงานท่ีใชในการบริการ   7 คน  

อัตราคาแรงงานในการบริการ   300 บาท ตอ คน ตอ วัน  

 หมายเหตุ  :  1. คาแรงงานจากการทํางานลวงเวลา (Over Time) คิดเปนช่ัวโมงละ 50 บาท 

         2. บริการปรับแตงเคร่ืองยนตจะใชเวลาบริการโดยประมาณท่ี 3 ช่ัวโมง 

         3.  ชองใหบริการรถยนตเม่ือนับรวมกับตึกท่ีขยายมีท้ังหมด 5 ชองบริการ 

 

ลาํดบั รายการ จํานวน ราคาทุน (บาท) 

1 ประแจเบอร 6-36 31 150 / อัน 

2 ชุดลูกบล็อกเบอร 6-36   31 200 / อัน 

3 ดามฟรี 1 750 

4 ตัวตอกชุด 1 3,500 

5 คอน 4 250 / อัน 

6 ไขควงแบน 4 80 / อัน 

7 ไขควงแฉก 4 80 / อัน 

8 คีมล็อก 2 450 / อัน 

9 แทนเช็คปม 1 1,200,000 

10 มอเตอรเจียร 1 2,500 

11 แทนเช็คหัวฉีด 1 15,000 

12 เครื่องปมลม 1 25,000 

13 เครื่องเช็คปมคอมมอนเรล 1 75,000 

14 เครื่องเช็คหัวฉีดคอมมอนเรล 1 25,000 
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3.  รายละเอยีดผลติภัณฑ์ / สินค้าทีใ่ช้ในการบริการ  

 ผลิตภัณฑท่ีใชในการบริการมีหลายตัวดวยกันซ่ึงแตกตางกันตามลักษณะปญหาอาการ

ของรถยนตแตละคัน เชน รถยนตประสบปญหากินน้ํามันมากตองแกโดยนําหัวฉีดมาเช็คดูการ

ทํางาน หากมีปญหามากก็มีความจําเปนตองเปล่ียน แตหากแกไขไดก็ไมตองเปล่ียนเพราะบริการ

ของ ดาวลอยดีเซลเนนท่ีความสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง จึงพยายามลดความจําเปนท่ีจะตองให

ลูกคาเปล่ียนทุกสวนท่ีมีปญหาเพื่อลดจํานวนเงินท่ีตองจายและทางรานเองก็ไดความม่ันใจจาก

ลูกคาเปนการรักษาลูกคาใหเกิดความรูสึกอยากมาใชบริการตอในคร้ังตอไป 

ตารางที ่9  ผลิตภัณฑท่ีนํามาใชในบริการหลัก 

ลาํดบั รายการ ราคาทุน (บาท) 

1 ประเก็น 250 / ชุด 

2 วาลว* 250 – 300 

3 หัวฉีด* 350 – 1,800 

4 ลูกปม* 4,000-4,500 

5 หัวฉีดคอมมอนเรล 5,000 

6 ปมคอมมอนเรล 6,000 

หมายเหตุ : * คือ ราคาจะแตกตางกันตามรุนของรถยนต 

  

 ผลิตภัณฑขางตนเปนผลิตภัณฑท่ีนํามาใชในบริการบอยคร้ัง  การติดตอส่ังซ้ือ

ผลิตภัณฑจาก Supplier จึงทําเปนประจําทุก 2 วันเพื่อเติมสตอกใหพรอมเสมอและเปนการลด

ตนทุนจากการส่ังซ้ือเปนจํานวนมากเพื่อปองกันการสูญเสียเงินไปกับผลิตภัณฑท่ีมีมากเกินความ

จําเปนและอาจเกิดปญหาไดหากผลิตภัณฑท่ีมีไมสามารถจําหนายไดตามเปาทําใหสูญเสียเงินไป

โดยเปลาประโยชนและอาจเสียโอกาสในการลงทุนในสวนอ่ืน   

 การเลือก Supplier ดาวลอยดีเซล มีเกณฑเลือกจากหลายแหลงเพื่อลดปญหาผลิตภัณฑ

หมดสตอกกระทันหันและเพิ่มทางเลือกใหกับรานมากข้ึน โดยดูจากระยะเวลาการใหเครดิตซ้ือเช่ือ

และคุณภาพของผลิตภัณฑ  ซ่ึงหากเปรียบเทียบแลวมีความคุมคาและเหมาะสมก็ตกลงทําการส่ังซ้ือ

กับ Supplier นั้นได ปจจุบัน Supplier ท่ี ดาวลอยดีเซล ทําการติดตออยูมีระยะเวลาการใหเครดิตซ้ือ

เช่ืออยูท่ี 3 เดือน 
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4.   ขั้นตอนการบริการ 

 ดาวลอยดีเซลเปนธุรกิจใหบริการ ดังนั้นการผลิต คือ กระบวนการใหบริการ โดยการ

บริการจะเร่ิมตนจาก ลูกคาเขามาติดตอท่ีรานเพื่อแจงปญหาท่ีเกิดข้ึนกับรถยนตใหกับสวนติดตอ

บริการลูกคาทราบและเร่ิมใหบริการ สามารถสรุปข้ันตอนการบริการไดตามแผนผังการบริการ 

 

 แผนผงักระบวนการบริการ 

   

                ลูกคา       สวนติดตอบริการลูกคา             พนักงานบริการ 

 
 

ภาพที ่4  แผนผังกระบวนการบริการ 

 

 

ติดตอแจงปญหา สอบถามอาการและ

ประวัติการใชงาน 

บอกรายละเอียดอาการ

และประวัติการใชงาน 
วิเคราะหอาการ 
และระบุปญหา 

รับทราบปญหาและตอบ

รับใหเริ่มบริการได 
แจงปญหาใหพนักงาน

ทราบเพื่อเตรียมเครื่องมือ 

ใหบริการตามหลัก

มาตรฐาน 

แจงใหลูกคาทราบเมื่อ

เสร็จสิ้นบริการพรอม

ทดสอบใหเห็น 

ตรวจรับรถยนตและ 
ชําระเงินพรอมรับ 

ใบเสร็จและนามบัตร 
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 4.1   การรับแจ้งปัญหาและสอบถามอาการ 

 สวนติดตอบริการลูกคาจะรับแจงปญหาจากลูกคาและทําการสอบถามอาการของ

เคร่ืองยนตและประวัติการใชงานวามีอาการเปนอยางไร เกิดข้ึนหลังจากทําอะไรมากอนและไดรับ

บริการจากท่ีไหนมากอนหรือไม 

 4.2   การวเิคราะห์และระบุปัญหา 

 เปนการนําขอมูลรายละเอียดจากการบอกเลาของลูกคาพรอมกับทําการตรวจสภาพของ

รถยนตมาวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุจากอาการท่ีเกิดข้ึน แลวจึงระบุปญหาและบอกใหลูกคาทราบ

เบ้ืองตนเกี่ยวกับวิธีการบริการท่ีจะเกิดข้ึนเพื่อใหลูกคาตัดสินใจ 

 4.3   การบริการ 

 หลังจากไดรับการยืนยันจากลูกคาแลว พนักงานจะทําการเตรียมอุปกรณเคร่ืองมือตาง ๆ 

ใหพรอมและเร่ิมการบริการทันที โดยใชหลักการทํางานตามมาตรฐานคือ สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง 

ในการบริการนั้นจะมีข้ันตอนแตกตางกันไปตามแตละอาการท่ีเกิด ลูกคาท่ีสงสัยสามารถเขามาดู

วิธีการบริการไดอยางใกลชิดและสอบถามไดตลอดเวลาถึงเหตุผลท่ีใชวิธีนั้น เพื่อสรางความเปน

กันเองกับลูกคาและเปนการเพิ่มความม่ันใจไดอีกทางหนึ่ง  

 4.4   การส่งมอบงาน 

 หลังจากเสร็จส้ินการบริการแลวพนักงานจะแจงใหลูกคาทราบและทําการทดสอบ

รถยนตเพื่อใหลูกคาเกิดความม่ันใจวาไดรับการแกไขแลว การทดสอบสามารถทําไดโดยนํารถไป

ขับท่ีถนนอักษะเพื่อตรวจสภาพเนื่องจากมีการสัญจรไปมาของรถยนตไมมากนักและมีระยะทาง

เหมาะสมโดยพนักงานจะเปนคนขับและใหลูกคานั่งไปดวย  เม่ือลูกคาตรวจสภาพเรียบรอยจนเปน

ท่ีพอใจแลวพนักงานจะใหชําระคาบริการท่ีสวนติดตอบริการลูกคาพรอมรับใบเสร็จและนามบัตร

จากทางราน 
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ภาพที ่5  แผนท่ีท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 
 

                           
 

                            
 
ภาพที ่6 รูปถายสถานท่ีตั้ง 
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บทที ่9 

แผนการเงิน 

 

ตารางที ่10 ประมาณการในการลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบั รายการ ทุนเจ้าของ เงนิกู้ รวมมูลค่า 

1 ซื้อตึก 500,000 2,000,000 2,500,000 

2 สรางออฟฟศบริการ 500,000  500,000 

3 เฟอรนิเจอร 30,000  30,000 

4 อุปกรณสํานักงาน 10,000  10,000 

5 คาตกแตงสถานที่ 50,000  50,000 

6 คอมมอนเรล หัวปม 25,000  25,000 

7 คอมมอนเรล หัวฉีด 75,000  75,000 

8 อุปกรณเพ่ิมเติม 40,000  40,000 

9 รถจักรยานยนต 1 คัน 30,000  30,000 

  รวมมูลค่าลงทุนทั้งส้ิน 1,260,000 2,000,000 3,260,000 
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ตารางที ่11 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจในปจจุบัน 

 

ตารางที ่12 สมมติฐานทางการเงิน 

ลาํดบั รายการ รายละเอยีด มูลค่าประมาณ 

1 ที่ดิน ที่ดินสําหรับกอสรางอาคารของกิจการ 5,500,000 

2 อาคาร 
อาคารพาณิชย 2 คูหา 4 ช้ัน พื้นที่ใชงานหนา -

หลัง 
4,500,000 

3 สวนตกแตง/ปรับปรุง ทําปายสี ออฟฟศ 500,000 

4 อุปกรณ/เครื่องใช อุปกรณและเครื่องมือในการบริการ 1,300,000 

5 ยานพาหนะ ยานพาหนะสําหรับบริการลูกคานอกสถานที่ 100,000 

6 
สินคาสําเร็จรูป

คงเหลือ 

อะไหลสําหรับบริการลูกคาที่มีการบริการ

ประจํา 
480,000 

รวมมูลค่าสินทรัพย์ทีใ่ช้ประกอบธุรกจิในปัจจุบัน 12,380,000 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นของจํานวนลูกคาบริการ

หลัก 
0% 4.55 4.35 4.17 4.00 

การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นของจํานวนลูกคาบริการรอง 0% 1.37 2.70 3.95 3.80 

การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นของจํานวนลูกคารวม 0% 3.75 3.95 4.11 3.95 

การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นของรายไดบริการรวม 0% 3.57 3.85 4.10 3.94 

การเปลี่ยนแปลงของคาใชจาย 0% 0% 0% 0% 0% 

ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการคํานวณใน 1 ป   360   

อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate)   -   

สมมติฐานทางการเงินอื่น ๆ   -   
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ประมาณการในการบริการรายเดือน 

ตารางที ่13  ประมาณการในการบริการรายเดือนท่ี 1-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ เดอืนที ่1 เดอืนที ่2 เดอืนที ่3 เดอืนที ่4 เดอืนที ่5 เดอืนที ่6 

จํานวนลูกค้าทีใ่ช้บริการ       

   บริการหลัก 160 160 170 170 180 180 

   บริการรอง 50 50 50 60 60 60 

   รวมจํานวนลูกคาที่ใช  

   บริการ 
210 210 220 230 240 240 

ค่าบริการ (บาท/หน่วย)       

   บริการหลัก 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

   บริการเสริม 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

   คาบริการเฉลี่ย 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

รายได้จากการบริการ 

(บาท) 
      

บริการหลัก 480,000 480,000 510,000 510,000 540,000 540,000 

บริการรอง 200,000 200,000 200,000 240,000 240,000 240,000 

รวมรายได้จากการ

บริการ 
680,000 680,000 710,000 750,000 780,000 780,000 

รวมรายได้สะสม 680,000 1,360,000 2,070,000 2,820,000 3,600,000 4,380,000 
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ตารางที ่14  ประมาณการในการบริการรายเดือนท่ี 7-12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ เดอืนที ่7 เดอืนที ่8 เดอืนที ่9 เดอืนที ่10 เดอืนที ่11 เดอืนที ่12 

จํานวนลูกค้าทีใ่ช้บริการ             

   บริการหลัก 190 190 190 200 200 210 

   บริการรอง 60 60 70 70 70 70 

   รวมจํานวนลูกคาที่ใช  

   บริการ 
250 250 260 270 270 280 

ค่าบริการ (บาท/หน่วย)       

   บริการหลัก 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

   บริการเสริม 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

   คาบริการเฉลี่ย 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

รายได้จากการบริการ 

(บาท) 
      

บริการหลัก 570,000 570,000 570,000 600,000 600,000 630,000 

บริการรอง 240,000 240,000 280,000 280,000 280,000 280,000 

รวมรายได้จากการ

บริการ 
810,000 810,000 850,000 880,000 880,000 910,000 

รวมรายได้สะสม 5,190,000 6,000,000 6,850,000 7,730,000 8,610,000 9,520,000 
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ตารางที ่15 ประมาณการรายไดจากการบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

จํานวนลูกค้าทีใ่ช้บริการ      

     บริการหลัก 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 

     บริการรอง 730 740 760 790 820 

     รวมจํานวนลูกค้าทีใ่ช้

บริการ 
2,930 3,040 3,160 3,290 3,420 

ค่าบริการ (บาท/หน่วย)      

     บริการหลัก 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

     บริการรอง 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

     ค่าบริการเฉลีย่ 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

รายได้จากการบริการ (บาท)      

     บริการหลัก 6,600,000 6,900,000 7,200,000 7,500,000 7,800,000 

     บริการรอง 2,920,000 2,960,000 3,040,000 3,160,000 3,280,000 

รวมรายได้จากการบริการ 

(บาท) 
9,520,000 9,860,000 10,240,000 10,660,000 11,080,000 
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ตารางที ่16 ประมาณการตนทุนการบริการและตนทุนขาย 

 

 

 

 

 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

ต้นทุนค่าบริการ (บาท)           

     คาแรงงาน พนักงานในการ 

    บริการ 
1,188,000 1,188,000 1,188,000 1,188,000 1,188,000 

     คาสินคาสําเร็จรูปซื้อมาเพ่ือการ 

    บริการ 
4,395,000 4,560,000 4,740,000 4,935,000 5,130,000 

     คาไฟฟาในการบริการ 70,000 72,000 72,000 75,000 75,000 

     คานํ้าปะปาในการบริการ 17,000 17,000 18,000 16,000 16,000 

     คาวัสดุสิ้นเปลืองในการบริการ 22,000 22,000 25,000 27,000 30,000 

     คาบํารุงรักษาอุปกรณแล

เครื่องมือ 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

     คาใชจายเบ็ดเตล็ดในการบริการ 17,000 17,000 18,000 16,000 16,000 

     รวมต้นทุนการบริการ 5,729,000 5,896,000 6,081,000 6,277,000 6,475,000 

ค่าเส่ือมราคาส่วนของการบริการ      

     คาเสื่อมราคาอาคารในการบริการ 125000 125000 125000 125000 125000 

     คาเสื่อมราคาอุปกรณและ

เครื่องมือ 
28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 

     คาเสื่อมราคายานพาหนะ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

     รวมต้นทุนค่าเส่ือมราคาบริการ 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 

สินค้าซ้ือบริการคงเหลอืต้นงวด 480,000 440,000 445,000 440,000 420,000 

สินค้าซ้ือบริการคงเหลอืปลายงวด 440,000 445,000 440,000 420,000 450,000 

ราคาต้นทุนขาย (บาท) 5,769,000 5,891,000 6,086,000 6,297,000 6,445,000 



35 

 

 

ตารางที ่17 ประมาณการคาใชจายในการบริหารและการขาย 

 

 

 
 
 
 
 
 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

ค่าใช้จ่ายการบริหารและการขาย 

(บาท) 
          

   เงินเดือนผูบริหาร 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

   คาใชจายดานสวัสดิการบุคลากร  

   (ประกันสังคม) 
68,400 68,400 68,400 68,400 68,400 

   คาใชจายไฟฟาสวนสํานักงาน 24,000 25,000 30,000 28,000 28,000 

   คาใชจายนํ้าปะปาสวนสํานักงาน 4,000 4,200 4,100 4,500 4,800 

   คาใชจายโทรศัพท, โทรสาร 27,000 27,000 28,000 28,000 28,000 

   คาใชจายนํ้ามันพาหนะในการ

บริการ 
48,000 48,000 50,000 50,000 52,000 

   คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 80,000 70,000 70,000 60,000 60,000 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการ

ขาย 
1,451,400 1,442,600 1,450,500 1,438,900 1,441,200 

ค่าเส่ือมราคาส่วนการบริหารและการ

ขาย (บาท) 
          

   คาเสื่อมราคาตึกสํานักงาน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

   คาเสื่อมราคาเฟอรนิเจอร 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

   คาเสื่อมราคาอุปกรณสํานักงาน 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

รวมค่าเส่ือมราคา 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการ

ขาย 
1,484,400 1,475,600 1,483,500 1,471,900 1,474,200 
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ตารางที ่18 ประมาณการงบกําไรขาดทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

รายได้           

  รายไดจากการบริการหลัก 6,600,000 6,900,000 7,200,000 7,500,000 7,800,000 

  รายไดจากการบริการเสริม 2,920,000 2,960,000 3,040,000 3,160,000 3,280,000 

   รายไดอื่นๆ (ขายเศษซาก) 50,000 50,000 70,000 70,000 60,000 

รวมรายได้ 9,570,000 9,910,000 10,310,000 10,730,000 11,140,000 

หัก     หักตนทุนขาย 5,769,000 5,891,000 6,086,000 6,297,000 6,445,000 

กาํไรขั้นต้น 3,801,000 4,019,000 4,224,000 4,433,000 4,695,000 

หัก    คาใชจายจากการ

บริหารและการขาย   
1,484,400 1,475,600 1,483,500 1,471,900 1,474,200 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 2,316,600 2,543,400 2,740,500 2,961,100 3,220,800 

หัก    ดอกเบี้ยจาย 140,000 70,000 0 0 0 

กาํไรก่อนหักภาษีเงนิได้ 

นิตบุิคคล 
2,176,600 2,473,400 2,740,500 2,961,100 3,220,800 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคล(30%) 652,980 742,020 822,150 888,330 966,240 

กาํไรสุทธิ 1,523,620 1,731,380 1,918,350 2,072,770 2,254,560 
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ตารางที ่19 ประมาณการงบกระแสเงินสด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

กระแสเงนิสดรับ           

   รายไดจากบริการหลัก 6,600,000 6,900,000 7,200,000 7,500,000 7,800,000 

   รายไดจากบริการเสริม 2,920,000 2,960,000 3,040,000 3,160,000 3,280,000 

   รายไดอื่นๆ (ขายเศษซาก) 50,000 50,000 70,000 70,000 60,000 

   กระแสเงนิสดรับรวม 9,570,000 9,910,000 10,310,000 10,730,000 11,140,000 

กระแสเงนิสดจ่าย      

   เงินสดจายในการบริการ 5,729,000 5,896,000 6,081,000 6,277,000 6,475,000 

   เงินสดจายในการบริหาร 1,451,400 1,442,600 1,450,500 1,438,900 1,441,200 

   เงินสดจายลงทุนในเครื่องมือ 20,000 0 0 10,000 0 

   เงินสดจายดอกเบี้ยกูยืม 

   ระยะสั้น 
140,000 70,000 0 0 0 

   เงินสดจายชําระคืนเงินกู  

   ระยะสั้น 
0 1,000,000 1,000,000 0 0 

   เงินสดจายภาษีเงินไดนิติ 

   บุคคล 
652,980 742,020 822,150 888,330 966,240 

   กระแสเงนิสดจ่ายรวม 7,993,380 9,150,620 9,353,650 8,614,230 8,882,440 

กระแสเงนิสดคงเหลอืส้ินงวด 1,576,620 759,380 956,350 2,115,770 2,257,560 

เงนิสดเพิม่(ลด) ในงวดนี ้ 0 (817,240) 196,970 1,159,420 141,790 
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ตารางที ่20 ประมาณการงบดุล 

 

รายการ ปีที ่0 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวยีน             

     เงินสดในมือ / เงินสดใน 

    ธนาคาร 
0 1,576,620 759,380 956,350 2,115,770 2,257,560 

     สินคาคงเหลือ 0 440,000 445,000 440,000 420,000 450,000 

     รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 0 2,016,620 1,204,380 1,396,350 2,535,770 2,707,560 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       

     เครื่องมือ 40,000 0 0 0 0 0 

     เฟอรนิเจอร 30,000 0 0 0 0 0 

     อุปกรณสํานักงาน 10,000 0 0 0 0 0 

     คอมมอนเรล หัวปม 25,000 0 0 0 0 0 

     คอมมอนเรล หัวฉีด 75,000 0 0 0 0 0 

     ซื้อตึกสําหรับบริการ 2,500,000 0 0 0 0 0 

      สรางออฟฟศ 500,000 0 0 0 0 0 

     คาตกแตงอาคาร 50,000 0 0 0 0 0 

     รถจักรยานยนต 1 คัน 30,000 0 0 0 0 0 

     รวมสินทรัพย์ไม่ 

     หมุนเวยีน 
3,260,000 0 0 0 0 0 

          รวมสินทรัพย์ 3,260,000 2,016,620 1,204,380 1,396,350 2,535,770 2,707,560 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ       

     หน้ีสินหมุนเวียน 2,000,000 0 0 0 0 0 

     สวนของเจาของ 1,260,000 2,016,620 1,204,380 1,396,350 2,535,770 2,707,560 

     รวมหนีสิ้นและส่วนของ 

      เจ้าของ 
3,260,000 2,016,620 1,204,380 1,396,350 2,535,770 2,707,560 
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ตารางที ่21 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

 

 

 
 
 
 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

การวดัสภาพคล่องทางการเงนิ           

     อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 1.01 1.20 - - - 

     อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว 0.79 0.76 - - - 

การวดัประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สิน      

     อัตราหมุนเวียนของสินคา 12.54 13.31 13.75 14.64 14.82 

     ระยะเวลาสินคาคงเหลือ 28.71 27.04 26.17 24.58 24.30 

     อัตราการหมุนเวียนสินทรัพยรวม 4.72 8.19 7.33 4.20 4.09 

การวดัความสามารถในการชําระหนี้      

     อัตราสวนแหงหน้ี 0.99 0.83 - - - 

     อัตราสวนแหงทุน 0.99 0.83 - - - 

     อัตราสวนแหงความสามารถในการ 

    ชําระหน้ี 
16.55 36.33 - - - 

การวดัความสามารถในการบริหารงาน      

     อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย 75.55 143.76 137.38 81.74 83.27 

     อัตรากําไรขั้นตน 39.93 40.76 41.25 41.59 42.37 

     อัตรากําไรจากการดําเนินการ 24.33 25.80 26.76 27.78 29.07 

     อัตรากําไรสุทธิ 16.00 17.56 18.73 19.44 20.35 

ข้อมูลทางการเงนิ  

    มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present           

    Value) 
2,366,264 

    อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)  33% 

    ระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 11 เดอืน 
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บทที ่10 

แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 

 
ตารางที ่22 แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 
 

ลาํดบั ลกัษณะปัญหา 
หรือความเส่ียง 

ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ แนวทางในการแก้ไข 

1. ความเสี่ยงจากการ

ปรับราคานํ้ามัน 
ผูใชรถยนตจะพยายาม

ปรับพฤติกรรมลดการ

ใชรถยนตและลด

ตนทุนโดยการดูแลซอม

รถยนตดวยตนเอง 

- ลดตนทุนจากการเก็บสินคาไวในสตอกให

เหมาะสมกับจํานวนรถยนตที่มาใชบริการโดย

สั่งสินคาใหนอยแตบอยครั้งขึ้น  
- แนะนํากับผูมาใชบริการหากมีปญหากับ

รถยนตควรใหชางยนตเปนผูดูแลมากกวาที่จะ

ซอมดวยตนเอง โดยใหเหตุผลหากซอมเอง

อาจจะทําใหรถยนตเสียหายมากกวาเดิมได 
2. ผูใชบริการชําระ

คาบริการเปนเงินเช่ือ

ดวยเช็ค 

อาจเกิดปญหาหน้ีสูญ

ไดเมื่อนําเช็คไปขึ้นเงิน

ชําระคาบริการ 

ขอช่ือที่อยูและเบอรโทรศัพทติดตอของ

ผูใชบริการที่ชําระคาบริการเปนเช็คและแนะนํา

ใหผูใชบริการชําระเปนเงินสดครึ่งหน่ึงของ

คาบริการหรือเทาที่จะสามารถชําระเปนเงินสด

ไดเพ่ือลดความเสี่ยงดานการเงินของราน 
3. ปญหาจากพนักงาน

ลาออกกะทันหัน 
ความสามารถในการ

ใหบริการลดลง ทั้งดาน

ประสิทธิภาพและ

ความเร็วในการ

ใหบริการ 

ใหพนักงานทําการบอกลวงหนาอยางนอย 1 

เดือนและใหพนักงานที่ขอลาออกหาคนมา

ทํางานแทนหรือในกรณีที่ไมสามารถหาคน

แทนไดทางรานจะรีบปดประกาศรับสมัครงาน

ทันทีหลังจากพนักงานบอก 
4. มีผูใหบริการแบบ

เดียวกันเขามาต้ัง

ดําเนินธุรกิจใน

บริเวณใกลเคียง 

สวนแบงรายไดจาก

ใหบริการของราน 

จํานวนผูใชบริการ

ลดลงจากความ

หลากหลายของสถานที่

ใหบริการ อาจทําใหเกิด

การแขงขันที่รุนแรง

ทางดานราคา 

- ใชความสามารถจากการเปนผูริเริ่มใหบริการ

ในพ้ืนที่กอนในดานของความนาเช่ือถือและ

ประสิทธิภาพจากการใหบริการ  
- เพ่ิมความสามารถในการใหบริการมากขึ้น 

เชน เพ่ิมรูปแบบการใหบริการที่หลากหลาย

กวาเดิม  
- พัฒนาบุคลากรดานความสามารถและ

อัธยาศัยในการบริการ  
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เอกสารแนบ ก 

สถิติยอดจําหน่ายรถยนต์ 

 

ตารางแสดงตัวเลขยอดจําหน่ายรถยนต์น่ัง-เพือ่การพาณชิย์ ปี 2551  (หน่วย : คนั) 

  2007(สัดส่วนการตลาด) ธ.ค. 2008 ม.ค.-ธ.ค. 2008 

รวมทั้งหมด 631,251 59,002 615,270 

1.รถยนตนั่ง 170,118   23,825 262,209 

2.รถยนต 

    เพื่อการพาณิชย 
405,865   31,210 334,282 

 

ตารางแสดงตัวเลขยอดจําหน่ายรถยนต์รวมทุกประเภทปี 2551  (หน่วย : คนั) 

  2007(สัดส่วนการตลาด) ธ.ค. 2008 ม.ค.-ธ.ค. 2008 

รวมทั้งหมด 631,251 59,002 615,270 

1.โตโยตา 282,088 (44.7%) 25,982 (44.0%) 262,209 (42.6%) 

2.อีซูซ ุ 151,033 (23.9%) 11,390 (19.3%) 133,390 (21.7%) 

3.ฮอนดา 58,525 (9.3%) 10,807 (18.3%) 90,807 (14.8%) 
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ตารางแสดงตัวเลขยอดจําหน่ายรถยนต์น่ังปี 2551 (หน่วย : คนั) 

  2007(สัดส่วนการตลาด) ธ.ค. 2008 ม.ค.-ธ.ค. 2008 

รวมทั้งหมด 170,118 23,825 226,805 

1.โตโยตา 92,530 (54.4%) 10,132 (42.5%) 106,853 (47.1%) 

2.ฮอนดา 50,093 (29.4%) 10,037(42.1%) 81,888 (36.1%) 

3.เชฟโรเลต 7,602 (4.5%) 762 (3.2%) 10,172 (4.5%) 

 

ตารางตัวเลขยอดจําหน่ายรถยนต์เพือ่การพาณชิย์ ปี 2551 (หน่วย : คนั) 

  2007(สัดส่วนการตลาด) ธ.ค. 2008 ม.ค.-ธ.ค. 2008 

รวมท้ังหมด 405,865 31,210 334,282 

1.โตโยตา 173,184 (42.7%) 14,809 (47.4%) 141,249 (42.3%) 

2.อีซูซุ 140,589 (34.6%) 10,839 (34.7%) 125,860 (37.7%) 

3.นิสสัน 23,559 (7.0%) 2,097 (6.7%) 23,559 (7.0%) 

ทีม่า :  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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เอกสารแนบ ข 

จํานวนรถทีจ่ดทะเบียนสะสมถึง วนัที ่31 พฤษภาคม 2552 

Number of Vehicle Registered in Thailand as of 31 May 2009 

(คัน : Unit) 

ประเภทรถ ทัว่ประเทศ 

Type of Vehicle Whole Kingdom 

 รวมทั้งส้ิน  26,729,612 

 Grand Total   

 ก. รวมรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  25,816,039 

     Total Vehicle under Motor Vehicle Act   

     รย. 1 รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน Sedan 

(Not more than 7 Pass.)  
3,934,064 

     รย. 2 รถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน 7 คน Microbus 

& Passenger Van  
380,354 

     รย. 3 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล Van & Pick Up  4,617,864 

     รย. 4 รถยนตสามลอสวนบุคคล Motortricycle  1,347 

     รย. 5 รถยนตรับจางระหวางจังหวัด 

Interprovincial Taxi  
12 

     รย. 6 รถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกิน 7 

คน Urban Taxi  
88,071 

     รย. 7 รถยนตส่ีลอเล็กรับจาง Fixed Route Taxi  4,967 

     รย. 8 รถยนตรับจางสามลอ Motortricycle Taxi 

(Tuk Tuk)  
21,762 

     รย. 9 รถยนตบริการธุรกิจ Hotel Taxi  1,837 

     รย.10 รถยนตบริการทัศนาจร Tour Taxi  749 

     รย.11 รถยนตบริการใหเชา Car For Hire  97 

     รย.12 รถจักรยานยนต Motorcycle  16,358,861 
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ท่ีมา : ฝายสถิติ  กลุมวิชาการและวางแผน  สํานักจัดระบบการขนสงทางบก  กรมการขนสงทางบก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     รย.13 รถแทรกเตอร Tractor  148,637 

     รย.14 รถบดถนน Road Roller  9,518 

     รย.15 รถใชงานเกษตรกรรม Farm Vehicle  85,824 

     รย.16 รถพวง Automobile Trailer  1,876 

     รย.17 รถจักรยานยนตสาธารณะ Public 

Motorcycle  
160,199 

 ข. รวมรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  913,573 

     Total Vehicle under Land Transport Act   

     รวมรถโดยสาร Bus : Total  126,270 

     แยกเปน - ประจําทาง Fixed Route Bus  84,346 

                   - ไมประจําทาง Non Fixed Route Bus  31,646 

                   - สวนบุคคล Private Bus  10,278 

     รวมรถบรรทุก Truck : Total  779,279 

     แยกเปน - ไมประจําทาง Non Fixed Route Truck  151,620 

                   - สวนบุคคล Private Truck  627,659 

     โดยรถขนาดเลก็ Small Rural Bus  8,024 
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เอกสารแนบ ค 

 

 
 

ธนาคารไทยพาณชิย์  จํากดั  (มหาชน) 

ตารางที ่2 อตัราดอกเบีย้เงนิให้สินเช่ือ คร้ังที ่6/2552 

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที ่25 พฤษภาคม  2552 

หนวย : รอยละตอป 

ก. อตัราดอกเบีย้อ้างองิ 

1.  อัตราดอกเบี้ยลูกคารายใหญชั้นด ี ประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate)        MRL  5.85 

2.  อัตราดอกเบี้ยลูกคารายใหญชั้นด ี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate)       MOR  6.51 

3.  อัตราดอกเบี้ยลูกคารายยอยชั้นด ี (Minimum Retail Rate)  และมีความหมายเชนเดียวกันกับ   MRR  6.45 

     อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมมาตรฐานทั่วไป  (GLR-General Lending Rate) 

หนวย : รอยละตอป 

ข. (2) เงนิให้สินเช่ือเพือ่การประกอบธุรกจิ (Commercial 

loan) 

วงเงนิเบกิเกนิบญัชี ลูกค้าสินเช่ือทัว่ไป 
ลูกค้าสินเช่ือเกษตรกร (กสิ

กรรม, ประมง และเลีย้ง

สัตว์) 

7.  อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติ 10.45 11.45 12.45 

8.  อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนี ้ หรือผิดเงื่อนไข 

หรือเกินวงเงินเบิกเกินบัญช ี

15.00 15.00 15.00 

หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                       

1/ ไมรวมถึงเงินใหสินเชื่อประเภทที่ ธปท. กําหนดหลักเกณฑไวเฉพาะ                 
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ธนาคารไทยพาณชิย์  จํากดั  (มหาชน) 

ตารางที ่2 อตัราดอกเบีย้เงนิให้สินเช่ือ คร้ังที ่6/2552 

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที ่25 พฤษภาคม  2552 

หนวย : รอยละตอป 

ข.  อตัราดอกเบีย้สูงสุด 

ข. (1) เงนิให้สินเช่ือเพือ่การอุปโภคบริโภค 

(Consumer loan) 

สินเช่ือส่วนบุคคล 
สินเช่ือทีอ่ยู่อาศัย วงเงนิเบกิเกนิบญัชี 

(ส่วนทีไ่ม่อยู่ภายใต้

การกาํกบั) 
มหีลกัประกนั ไม่มหีลกัประกนั         (ส่วน

ทีไ่ม่อยู่ภายใต้การกาํกบั) 

5.  อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติ 10.45 10.45 10.45 10.45 

6.  อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนี ้ หรือ

ผิดเงื่อนไข หริอเกินวงเงินเบิกเกินบัญช ี

15.00 15.00 15.00 15.00 

หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                        

1/ ไมรวมถึงเงินใหสินเชื่อประเภทที่ ธปท. กําหนดหลักเกณฑไวเฉพาะ   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 


