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แผนธุรกิจเอบีซีออโต้ แก๊ส
วาสนา เวชยะมารภัต1
---------------------------------------------------------------บทสรุ ปผู้บริ หาร
ความต้องการในการใช้พลังงานเชื้อเพลิงมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ขนส่ งและครัวเรื อน น้ ามันเป็ นทรัพยากรทางธรรมชาติที่ใช้แล้ว
หมดไป ไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ ว จึงส่ งผลให้ราคาน้ ามันมีการ
ปรับตัวสู งขี้นอย่างต่อเนื่ อง
รถยนต์ ถื อ เป็ นปั จ จัย หนึ่ งในการด ารงชี วิ ต ประจ าวัน ผู้ใ ช้ ร ถยนต์ จึ ง ได้รั บ
ผลกระทบจากราคาน้ ามันที่ปรับตัวสู งขึ้น ผูใ้ ช้ตอ้ งรับภาระค่าใช้จ่ายสู งขึ้นในการใช้น้ ามัน
ทาให้ผใู ้ ช้รถยนต์จานวนหนึ่ ง หันมาสนใจในพลังงานทางเลื อกที่สามารถทดแทนน้ ามัน
พลังงานทางเลือกมีหลายชนิด แก๊สแอลพีจีเป็ นพลังงานทางเลือกหนึ่ งที่สามารถใช้ทดแทน
น้ ามันในรถยนต์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เมื่อเทียบกับพลังงานทดแทนชนิดอื่น
ศูนย์บริ การเอบีซีออโต้แก๊ส จึงได้เล็งเห็ นช่องทางและเกิดแนวคิดในการทาธุ รกิ จ
ติดตั้งแก๊สแอลพีจีในรถยนต์ประเภทเครื่ องยนต์เบนซิ น ในชื่ อของศูนย์บริ การติดตั้งแก๊ส
แอลพี จี เ อบี ซี อ อโต้แ ก๊ ส โดยศู น ย์บ ริ ก ารรถยนต์ เอบี ซี อ อโต้แ ก๊ ส ได้รั บ การรั บ รอง
มาตรฐานจากกรมการขนส่ ง ทางบกทั้ง ในเรื่ อ งของสถานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร และพนัก งาน
ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน ขั้นตอนในการดาเนิ นงานมี ความแตกต่างจากศูนย์บริ การอื่ นๆ ด้วยการให้
ความส าคัญในเรื่ องของการถอดเจาะไอดี รถยนต์ เพื่ อช่ วยเพิ่ม สมรรถนะในการขับขี่ ที่
ใกล้เคี ยงกับการใช้ง านเชื้ อเพลิ งเบนซิ น และเป็ นการรั กษาสภาพเครื่ องยนต์ให้มีความ
สมบูรณ์และยืดอายุการใช้งานรถยนต์ อัตราค่าบริ การติดตั้งแก๊สแอลพีจีจะมีราคาใกล้เคียง
กับคู่แข่งรายอื่นๆ
ภายในศูนย์บริ การมีการจัดแบ่งพื้นที่อย่างเป็ นสัดส่ วน ประกอบด้วยห้องรับรอง
ลูกค้า, สานักงานฯ พื้นที่รับ-ส่ งรถ, พื้นที่ทดสอบ, พื้นที่ติดตั้ง, พื้นที่โรงงาน โดยมีป้าย
แสดงพื้นที่ไว้อย่างชัดเจน
__________________________________________
1
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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เอบีซีออโต้แก๊ส ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้ น 5, 000,000 บาท จากการประมาณการยอดขาย
และค่ า ใช้จ่ า ย พบว่า ธุ ร กิ จ สามารถท าก าไรตั้ง แต่ ปี ที่ 2 โดยก าไรสุ ท ธิ ข องปี ที่ 2 อยู่ ที่
135,403 บาท จากนั้นธุ รกิ จสามารถทากาไรได้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ องโดยปี ที่ 5 สามารถทา
กาไรสุ ทธิ ได้ 6,829,177 บาท ธุ รกิจสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 3 ปี 1 เดือน 15 วัน
1.บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมติดตั้งแก๊สแอลพีจีในรถยนต์ยงั คงอยูใ่ นช่ วงของการเติบโต
อันเป็ นผลมาจากความต้องการในการใช้พลังงานเชื้ อเพลิ งที่มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จึงถือ
เป็ นปั จ จัย หลัก ที่ ส่ ง ผลให้ ร าคาน้ า มันมี แ นวโน้ม ที่ จ ะปรั บ ตัว สู ง ขึ้ นเรื่ อยๆทั้ง ยัง ส่ ง ผล
กระทบต่ อเศรษฐกิ จในภาพรวมของประเทศในหลายๆด้า น เช่ น ค่า ครองชี พ ที่ ป รั บ ตัว
สู งขึ้น โดยเฉพาะภาคการขนส่ ง และผูใ้ ช้รถยนต์ ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในการ
ใช้น้ ามัน
ดังนั้น พลังงานทางเลื อก แก๊สแอลพีจี หรื อก๊าซหุ งต้ม มี ชื่อเป็ นทางการว่าก๊า ซ
ปิ โตรเลี ย มเหลว นับ เป็ นอี ก ทางเลื อกอี ก ทางหนึ่ ง ของผูใ้ ช้ร ถยนต์ป ระเภทเครื่ องยนต์
เบนซิ น เพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่ายแทนการใช้น้ ามัน และในปั จจุบนั อุปกรณ์มีความทันสมัย
มากขึ้น รวมทั้งอุปกรณ์ที่ติดตั้งต้องมีมาตรฐานความปลอดภัย ตามข้อกาหนดของกรมการ
ขนส่ งทางบก อีกทั้ง ปั๊ มให้บริ การเติมแก๊สได้เปิ ดให้บริ การอย่างแพร่ หลายครอบคลุมทัว่
ทุกจังหวัด ทาให้ผใู ้ ช้มีความสะดวกมากขึ้น
ศู น ย์บ ริ การติ ด ตั้ง แก๊ ส แอลพี จี เอบี ซี ออโต้แ ก๊ ส เริ่ มด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2556โดยให้บริ การติดตั้งระบบแก๊สแอลพีจีรถยนต์ 2 ระบบ คือ ระบบมิกเซอร์
และระบบหัวฉี ด ระบบระบบมิกเซอร์ จะติดตั้งในเครื่ องยนต์รุ่นเก่าแบบคาบูเรเตอร์ ส่ วน
ระบบหัวฉี ด จะติ ด ตั้ง ในเครื่ อ งยนต์รุ่ น ใหม่ แ บบหัวฉี ด ขั้น ตอนการติ ด ตั้ง จะมี ค วาม
แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่ น ในเรื่ องของการถอดไอดี ของเครื่ องยนต์ออกมาเจาะเพื่อให้ได้
ตาแหน่ ง ที่ ใ กล้เ คี ย งกับ การจ่ า ยเชื้ อ เพลิ ง เบนซิ น ท าให้ ผูใ้ ช้ไ ม่ รู้ สึ ก ถึ ง ความแตกต่ า ง
ระหว่างการขับขี่ที่เป็ นเชื้อเพลิงเบนซิ นหรื อเชื้อเพลิงแก๊สแอลพีจี
โดยกลุ่มเป้ าหมายหลักคือกลุ่มลูกค้าที่ใช้รถยนต์ท้ งั รถเก๋ งและรถกระบะประเภท
เครื่ องยนต์เบนซิน อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล นอกจากนี้บริ ษทั ฯ
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ยังให้บริ การตรวจเช็ค แก้ไข ดูแลบารุ งรักษารถยนต์ที่ใช้แก๊สแอลพีจี หลักในการ
ดาเนินงานของศูนย์บริ การติดตั้งแก๊สแอลพีจี เอบีซี ออโต้แก๊ส คือ
1) ให้บริ การติดตั้งแก๊ส แอลพีจีสาหรับรถยนต์ประเภทเครื่ องยนต์เบนซิน
2) ให้บริ การตรวจเช็คแก้ไข และบารุ งรักษารถยนต์ที่ใช้แก๊สแอลพีจี สาหรับลูกค้า
ที่ติดตั้งแก๊สแอลพีจีจากศูนย์บริ การและลูกค้าที่ติดตั้งจากที่อื่นศูนย์บริ การติดตั้งแก๊สแอลพี
จี เอบี ซี ออโต้แก๊ส ให้บริ การติ ดตั้งแก๊สแอลพีจี ในรถยนต์ ประเภทเครื่ องยนต์เบนซิ น
อุปกรณ์ ที่ใช้ในการติ ดตั้ง มีมาตรฐานผ่านการคัดสรรค์ ทั้งในด้านคุ ณภาพและราคา ชุ ด
อุปกรณ์ติดตั้งมีการรับประกันเป็ นระยะเวลา 2ปี พร้อมประกันวินาศภัย บริ การงานติดตั้งมี
มาตรฐาน เน้นความปลอดภัยอย่างสู งสุ ด และผ่านการรั บรองจากกรมการขนส่ งทางบก
งานติดตั้งมีความประณี ตสวยงาม ช่ างผูต้ ิดตั้งมีประสบการณ์ ดา้ นเครื่ องยนต์มากว่า 15 ปี
สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาทั้งก่อนและหลังการติดตั้ง ได้อย่างแม่นยา
1) ให้บริ การหลังการติดตั้ง การตรวจเช็คแก้ไข ซ่อมบารุ ง ตามระยะการใช้งาน
ประกอบไปด้วย การตรวจเช็คแก๊สรั่ว การจูนอัพแก๊ส ให้บริ การฟรี สาหรับลูกค้าที่ติดตั้ง
แก๊สแอลพีจี จากศูนย์บริ การ
2) มีหอ้ งรับรองไว้บริ การลูกค้า โดยให้บริ การ อินเทอร์ เน็ต ความเร็ วสู ง โทรทัศน์
คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล เครื่ องดื่ม ขนมขบเคี้ยว โดยมีเก้าอี้โซฟาอย่างดีไว้รับรองลูกค้า
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจเอบีซีออโต้แก๊ส
1.3 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ผลการศึกษาในครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจเอบีซีออโต้
แก๊ส
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1.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการดาเนินงาน

ความเป็ นไปในการทาธุ รกิจ
เอบีซีออโต้แก๊ส

การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน
การวิเคราะห์แผนการเงิน
1.5 ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจธุ รกิจติดตั้ง
แก๊สแอลพีจี
2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาทาการศึกษาตั้งแต่เดือนเดือนมกราคม – เดือน
พฤษภาคม 2556
1.6 นิยามศัพท์
1. แผนธุ รกิ จ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด
การวิเคราะห์ด้านการผลิ ต /การดาเนิ นงาน การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน และ
สรุ ปผลว่า ธุ รกิจดังกล่าวมีความเป็ นไปได้ในการดาเนินงานหรื อไม่
2. ติดตั้งแก๊สแอลพีจีในรถยนต์ หมายถึง ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ
เพื่อให้รถยนต์สามารถใช้เชื้อเพลิงที่เป็ นก๊าซแอลพีจีได้
3. การวิเคราะห์สถานการณ์หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์ ก าร โดยการวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และ
อุปสรรค (SWOT Analysis)
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การวิเคราะห์ดา้ นการตลาดหมายถึง การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย การ
วางตาแหน่ งทางการตลาด การกาหนดผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด
จาหน่าย และ การส่ งเสริ มการตลาด
5. การวิเคราะห์ ด้า นการผลิ ตหมายถึ ง ขั้นตอนการผลิ ต/การบริ หารของ
องค์การ
6. การวิเคราะห์ดา้ นการจัดการและกาลังคน หมายถึ งการกาหนดโครงสร้ าง
องค์การ
7. การวิ เ คราะห์ ด้า นการเงิ น หมายถึ ง รายได้ห รื อยอดขาย ก าไรสุ ทธิ
ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน
2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
 การวิเคราะห์ สถานการณ์
4.

การวิเคราะห์ สถานการณ์ โดยการใช้ วธิ ี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่ อไปนี้
2.1 จุดแข็งของกิจการ (Strengths)
1. ทาเลที่ต้ งั อยูต่ ิดริ มถนนใหญ่ มีจุดสังเกตง่าย เป็ นแหล่งชุ มชนอยูใ่ จกลางเมือง
การเดินทางไปมาสะดวก สามารถใช้เส้นทางโทลเวย์ และทางด่วนได้
2. เป็ นองค์ก รขนาดเล็ ก มี ค วามยื ด หยุ่น ในด้า นการบริ ห ารจัด การ สามารถ
ปรับปรุ งกลยุทธ์ดา้ นการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ ว
3. ตราสิ นค้าของบริ ษทั เป็ นที่ยอมรับในธุ รกิ จติดตั้งแก๊สรถยนต์ ถูกล่าวถึ งและ
บอกต่อถึ งคุ ณภาพงานติ ดตั้ง และการแก้ไขปั ญหาให้กบั ลู ก ค้ารายอื่ นๆที่ มี
ปัญหาการใช้งานระบบแก๊ส จากการติดตั้งจากที่อื่น
4. พนักงานมีทกั ษะ และความเชี่ ยวชาญ สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปั ญหาได้อย่าง
แม่นยา
5. คุณภาพของงานติดตั้ง ความละเอียดสวยงาม มีมาตรฐานความปลอดภัยสู งสุ ด
เอาใจใส่ ทุกขั้นตอนในการติดตั้งด้วยการบัดกรี สายไฟแก๊สทุกจุด ทั้งยังให้
ความสาคัญกับความปลอดภัยและความสวยงาม ด้วยการร้อยท่อโปโลสายไฟ
เพื่อป้ องกันความร้อนจากอุณหภูมิหอ้ งเครื่ อง
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6. มี เทคนิ ค พิ เศษที่ คู่ แข่ งยากจะเลี ย นแบบ และเป็ นเทคนิ ค เฉพาะบุ ค คล ด้วย
ประสบการณ์ ด้า นการติ ด ตั้ง ระบบแก๊ ส หั ว ฉี ด ผสานกับ ความรอบรู ้ เ รื่ อ ง
เครื่ องยนต์เป็ นอย่างดี ทาเข้าใจถึ งปั ญหาของการใช้งานระบบแก๊ส รู ้ เทคนิ ค
และวิธีในการติดตั้งระบบแก๊สเพื่อให้ได้ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานได้อย่าง
สู งสุ ด
7. มีเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ทนั สมัย รองรับการใช้งาน ทั้งในด้านการติดตั้งและ
เครื่ องมือสาหรับการตรวจเช็ควิเคราะห์ปัญหา
8. ชุ ด อุ ป กรณ์ ติ ด ตั้ง แก๊ ส มี ก ารพัฒ นาทางเทคโนโลยี ท้ งั ในด้า นฮาร์ แ วร์ แ ละ
ซอฟแวร์ ในชุ ดอุปกรณ์ แก๊สอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้รองรั บและตอบสนองกับ
ความต้องการของผูใ้ ช้งานในรถยนต์ทุกๆคัน
9. ด้วยความปลอดภัยของอุปกรณ์ แก๊สที่ ได้รับการรั บรองมาตรฐานจากทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ จึงสร้างความเชื่ อมัน่ และความมัน่ ใจให้กบั ผูใ้ ช้งาน
แก๊สแอลพีจี ทั้งยังสร้างแรงจูงให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการจะติดตั้งระบบแก๊สแอลพีจีใน
รถยนต์
10. ราคาติดตั้งแก๊สแอลพีจีถูกลง เป็ นผลมาจากต้นทุนของอุปกรณ์ แก๊สที่มีราคา
ต่า ทาให้สามารถกาหนดราคาติดตั้งได้ต่าลง
2.2 จุดอ่ อน (Weaknesses)
1. มีความล่าช้าในกระบวนการติดตั้งเนื่ องจากขาดการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ ที่เป็ น
อุปกรณ์ตน้ แบบไว้ล่วงหน้า
2. ต้องใช้เวลาในการฝึ กฝนเพื่อให้ได้พนักงานที่มีทกั ษะและมีความเชี่ ยวชาญ
เนื่ อ งจากงานบริ ก ารติ ด ตั้ง แก๊ ส แอลพี จี เป็ นงานบริ ก ารที่ ต้อ งเน้ น ความ
ปลอดภัย อย่า งสู ง สุ ด ดัง นั้น พนัก งานทุ ก คนต้อ งมี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจใน
ขั้นตอนการทางานที่ถูกต้อง
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2.3 โอกาส (Opportunities)
1. ลู ก ค้ามี ค วามต้องการประหยัดค่ า ใช้จ่า ยในการครองชี พ อันเป็ นผลมาจาก
ภาวะเศรษฐกิ จที่มีการปรับตัวของค่าครองชี พที่ สูงขึ้ น จากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในหลายประเทศทัว่ โลก ทาให้ราคาของสิ่ งของต่างๆปรับตัวสู งขึ้น
เช่นน้ ามัน พลังงาน สิ นค้าอุปโภค บริ โภค ประชาชนต้องแบกรับภาระจาก
สิ นค้าที่ มีราคาแพง ดังนั้นผูใ้ ช้รถยนต์ตอ้ งหาทางออกในการลดค่าครองชี พ
ด้วยการหันมาติดตั้งแก๊สแอลพีจี เนื่องด้วยราคาของเชื้อเพลิงที่ถูก
2.4 อุปสรรค (Threats)
1. การปรับราคาแก๊สแอลพีจีที่คาดการณ์ ว่าจะสู งขึ้น ตามนโยบายของภาครัฐที่
เล็งเห็ นว่าราคาแก๊สแอลพีจีในปั จจุบนั มีราคาถูกเนื่ องจากการนาเงิ นกองทุ น
น้ ามันมาอุดหนุนแก๊ส ทาให้ภาครัฐต้องแบกรับภาระ
2. บริ ษทั ผูน้ าเข้าอุปกรณ์แก๊ส เปิ ดศูนย์และขยายสาขาให้บริ การติดตั้งแก๊ส ทาให้
เอบีซีออโต้แก๊สมีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยลง เนื่องจากคู่แข่งขันมากขึ้น
3. มี ก ารพัฒ นาเทคโนโลยี ย านยนต์ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น เช่ น เทคโนโลยี
ไฮบริ ดจ์
3. การวิเคราะห์ ด้านการตลาด
3.1 การกาหนดกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย (T: Target Market)
จากการแบ่ ง ส่ ว นตลาดโดยการใช้ เ กณฑ์ ต่ า งๆแล้ ว ท าให้ ส ามารถจ าแนก
กลุ่มเป้ าหมายหลักได้แก่
กลุ่ มลู กค้าที่ อาศัยอยู่ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนประมาณ 25,001 –
35,000 บาท ขับรถยนต์ยหี่ อ้ โตโยต้า เครื่ องยนต์1600 ซี ซี ถือได้วา่ เป็ นกลุ่มลูกค้าที่มีความ
ต้องการในการซื้ อสิ นค้าและบริ การและเป็ นกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการลดค่าครองชี พ ทาง
ศูนย์บริ การเอบีซีออโต้แก๊สได้นาเสนอบริ การที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด ซึ่ งกลุ่ม
ลูกค้าจะรับรู ้ได้ถึงความแตกต่างของคุณภาพในการให้บริ การได้เป็ นอย่างดี
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3.2 การกาหนดตาแหน่ งทางการตลาด (P: Positioning)
การวางตาแหน่งของผลิ ตภัณฑ์ ของศูนย์บริ การเอบีซีออโต้แก๊ส เน้นในเรื่ องของคุณภาพ
และประสิ ทธิ ภาพในการติดตั้งและการใช้งานระบบแก๊สที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งและราคาสม
เหตุผล มีบริ การหลังการติดตั้ง การตรวจเช็คและบารุ งรักษาระบบแก๊ส ตามระยะ
ภาพที่2 ตาแหน่งทางการตลาดของธุ รกิจติดตั้งแก๊สแอลพีจี

ด้ านผลิตภัณฑ์ และราคา
1. ชุ ดอุปกรณ์ที่เลื อกใช้ ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย ชุ ดอุปกรณ์ มีการรับประกัน เป็ นระยะเวลา 2 ปี มีประกันอัคคีภยั ประกัน
เครื่ องยนต์ และบริ การลากจูง
2. คัดสรรค์และเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ มีความคุม้ ค่า และราคาเหมาะสม เน้น
ที่ประสิ ทธิ ภาพการใช้งานอย่างสู งสุ ดผลิตภัณฑ์ มีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อ เพื่อให้ตรงกับ
ความตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
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ยีห่ อ้ แก๊สหัวฉี ด

รุ่ น

ราคาสาหรับเครื่องยนต์ 4 สู บ
AG-COMPACT
AG
AG-ZENIT
AG-ZENIT PRO OBDII
AC-200
AC-300PLUS
AC-PREMIUM

AC

ENERGY
REFORM

ENERGY REFORM FAST TECH
PRO
ENERGY ADVANCE OBD

ราคาสาหรับเครื่องยนต์ 6 สู บ
AG-ZENIT
AG
AG-ZENIT PRO OBDII
AC

AC-300PLUS
AC-PREMIUM

ราคา
22,900
24,900
28,900
25,000
30,000
33,500
28,000
36,000
32,000
35,000
38,000
47,000

กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place Strategy)
การกาหนดช่องทางการจัดจาหน่าย บริ ษทั มีเพียงช่องทางเดียว ดังนี้คือ
ช่ องทางการจัดจาหน่ ายทางตรง (Direct Channel) ผูใ้ ช้บริ การคือลูกค้าต้องนารถเข้ามายัง
ศูนย์บริ การเพื่อรับการติดตั้ง เนื่ องด้วยลักษณะของการให้บริ การติ ดตั้งแก๊สแอลพีจี เป็ น
ลักษณะของกิจการที่ตอ้ งควบคุ มให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของกรมการขนส่ ง
ทางบก กล่าวคือ ผูใ้ ห้บริ การติดตั้งแก๊สแอลพีจี ต้องได้รับการรับรองจากกรมการขนส่ งทาง
บก ต้องติดตั้งภายในศูนย์บริ การที่ผา่ นการตรวจและรับรอง พร้อมทั้งผูใ้ ห้บริ การต้องผ่าน
การฝึ กอบรมรวมถึ งต้องได้รับความเห็ นชอบจากกรมการขนส่ งทางบกให้เป็ นผูต้ ิดตั้งได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อให้บริ การเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ลูกค้าจะรับรถกลับด้วยตนเอง
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กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
บริ ษทั มีการใช้กลยุทธ์ในการส่ งเสริ มการตลาด ดังต่อไปนี้ คือ
1. การจัดทาโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์
1.1. เว็บไซต์เว็บบอร์ด
1.2. เช่าพื้นที่โฆษณาออนไลน์
1.3. โฆษณา ด้วย Google Add word
1.4. โฆษณาโดยใช้เครื่ องมือ SEO
2. การจัดทาโปรโมชัน่ การให้ส่วนลด และโบรชัวร์ แนะนาสิ นค้า
3. บริ การชาระผ่านบัตรเครดิต
4. การโฆษณาโดยใช้พรี เซ็นเซอร์
จากรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น บริ ษทั ใช้งบประมาณสาหรับการส่ งเสริ มการตลาดในปี ที่
1เท่ากับ 260,500 บาท
4. การวิเคราะห์ แผนการผลิต
การติดตั้งแก๊ สแอลพีจีในรถยนต์ มีกระบวนการผลิต ดังต่ อไปนี้ โดยแบ่ งออกเป็ น 2
ส่ วน
ส่ วนของการรับรถ
1. กล่าวต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาในศูนย์บริ การพร้อมสอบถามความต้องและให้
ข้อมูล คาแนะนาเกี่ยวกับการติดตั้ง รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง
2. จัดทาข้อบันทึกข้อตกลงโดยออกใบรับรถให้แก่ลูกค้ากรอกข้อมูลลงบน
แบบฟอร์มใบรับรถ
3. พนักงานจะตรวจสอบสภาพรถยนต์รอยขูดขีด แตก หัก และทรัพย์สินมีค่า
ภายในรถยนต์ เพื่อแจ้งให้ลูกค้ารับทราบ พร้อมทั้งทาเครื่ องหมายระบุ ลงบนแบบฟอร์ มใบ
รับรถเพื่อบันทึกเป็ นข้อตกลง
4. มอบสาเนาใบรับรถให้ลูกค้า อีกส่ วนพนักงานนาไปมอบให้หวั หน้าช่าง
5. พนักงานนารถเข้าช่องจอดรถเพื่อเตรี ยมให้บริ การ
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ส่ วนของขั้นตอนการติดตั้ง
1. ติดตั้งถังแก๊ส
2. ติดตั้งท่อนาก๊าซ
3. การติดตั้งอุปกรณ์ทาไอแก๊สและปรับความดันแก๊ส
4. ติดตั้งชุ ดหัวเติมแก๊ส
5. ติดตั้งอุปกรณ์ชุดหัวฉี ดและท่อนาแก๊สแรงดันต่า
6. ติดตั้งท่อนาแก๊สเข้าโซลินอยด์วาล์วเข้าหม้อต้ม
7. การต่อวงจรฟ้ าฟ้ าของระบบแก๊สเข้ากับระบบน้ ามัน
8. การปรับจูนแก๊สและการทดสอบระบบแก๊ส
9. การตรวจสอบการติดตั้งระบบแก๊สแอลพีจีโดยวิศวกร
10. การออกเอกสารรับรองการติดตั้งแก๊สแอลพีจี
5. การวิเคราะห์ แผนการการจัดการและกาลังคน
โครงสร้ างองค์ การ
โครงสร้างการบริ หารงานขององค์กร ใช้วิธีแบ่งโครงสร้างตามหน่วยงาน คือแบ่ง
ตามลัก ษณะงาน โดยแบ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ ว นหลัก คื อ ฝ่ ายบริ ก าร ฝ่ ายส านัก งานฯ ฝ่ าย
ปฏิบตั ิการติดตั้ง โดยมีภาพแสดงโครงสร้างองค์กรดังนี้
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ภาพแสดงแผนผังองค์การ (Organization Chart)
ฝ่ ายบริหาร

ผู้จัดการศูนย์

ฝ่ ายสานักงานฯ

ฝ่ ายปฏิบัตกิ ารติดตั้ง

การเงิน/บัญชี

หัวหน้ าช่ าง

ธุรการ/ต้ อนรับ

ช่ างไฟฟ้า
ช่ างเครื่องยนต์
ช่ างติดตั้งถัง/เดินท่ อส่ งแก๊ ส
ช่ างเชื่อม

6. การวิเคราะห์ แผนการเงิน
บริ ษทั ใช้เงินลงทุนเริ่ มแรก 5 ล้านบาท มียอดขายปี ที่ 1 เท่ากับ 9,135,000 บาท ปี ที่
2 เท่ากับ 13,340,000 บาท ปี ที่ 3 เท่ากับ 19,517,000 บาท ปี ที่ 4 เท่ากับ 24,331,000 บาท
และปี ที่ 5 เท่ากับ 20,097,000 บาท มีกาไรสุ ทธิในปี ที่ 1 เท่ากับ -135,403 บาท ปี ที่เท่ากับ
843,524 บาท ปี ที่ 3 เท่ากับ 3,221,752 บาท ปี ที่ 4 เท่ากับ 6,165,748 บาท และปี ที่ 5 เท่ากับ
6,829,177 บาท ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 3 ปี 1 เดือน 15 วัน มีมูลค่าปั จจุบนั
สุ ทธิ (Net Present Value; NPV) เท่ากับ 39,712,009บาท และมีอตั ราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (Internal Rate of Return; IRR) เท่ากับ 112.66%
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7. สรุ ปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การวิเคราะห์ดา้ นการ
ผลิ ต การวิเคราะห์ ดา้ นกาลังคน และการวิเคราะห์ด้านการเงิ น ได้ขอ้ สรุ ปว่า ธุ รกิ จติดตั้ง
แก๊ ส แอลพี จีใ นรถยนต์ภายใต้เงื่ อนไขที่ บริ ษ ทั ก าหนดขึ้ นเป็ นมี ค วามเป็ นไปได้ใ นการ
ลงทุน
8. บรรณานุกรม
ขวัญชัย รวบรวมเลิศ และคณะ. “พฤติกรรมและความคิดเห็นของผูใ้ ช้ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
(LPG) สาหรับรถยนต์ในเขตสุ ทธิสาร และห้วยขวาง.” รายงานวิจยั ในวิชา
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางธุ รกิจ, หลักสู ตรการจัดกการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,
2551.
ชาติชยั ปัณฑรนนทกะ. “ความคิดเห็นเกี่ยวกับผูต้ ิดตั้งระบบแก๊สแอลพีจีของประชาชนใน
กรุ งเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์ปริ ญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,
สาขาวิชาการบริ หารทัว่ ไป คณะการบริ หารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551.
อดุลย์ โอวสุ วรรณกุล. “การศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจติดตั้งอุปกรณ์ LPG
ในรถยนต์.” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมสารท, มหาวิทยาลัยพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2550
http://www.กลยุทธ์การตลาด.com/2012/11/blog-post_6.html, 12 พฤษภาคม
2556.
http://www.drmanage.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538635262&Nt
ype=3,12 พฤษภาคม 2556.
http://skunpori.blogspot.com/2012/02/five-force-5.html, 12 พฤษภาคม 2556.
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