
บทที่  3

การวิเคราะหธุรกิจ(C-PEST Analysis)

สภาพการตลาด
ธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับรถยนต เปนเทรนดทางการตลาดและการลงทุนที่มีโอกาสสดใส  

และมีการเติบโตอยางตอเนื่องมาของตลาดในประเทศไทยเพราะจะสังเกต เห็นไดวาในชวงเวลาที่
ผานมาจำนวนรถยนตในประเทศไดเพิ่มขึ้นอยางมากซึ่งยอดรวมของรถที่ทำการจดทะเบียนสะสม
ทั้งหมดในป 2551 มีจำนวน 25,327,832 คัน  และมีรถที่ทำการจดทะเบียนใหม (ปายแดง) ทั่ว
ประเทศไทยมีจำนวนถึง 2,325,972 คัน ซึ่งจำนวนรถที่ไดมีการจดทะเบียนใหมนี ้สามารถที่จะเปน
ตัวเลขที่บอกยอดขายของรถในแตละปได (ขอมูลจากกรมขนสงทางบก) ซึ่งปริมาณรถที่มีการเพิ่ม
ของอัตรารถมากขึ้นหรือแมกระทั้งรถเกาก็ตามก็ลวนแลวแตมีความจำเปนในเรื่องของการบำรุง
ดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่นาใชอยางตลอดเวลาโดยเฉพาะยุคที่ผูบริโภคไมมีเวลาในการดูแล
ทำความสะอาดรถดวยตนเอง คารแครจึงเปนทางเลือกในการใชบริการ ผูบริโภคยุคใหมที่ชอบ
ความสะดวกสบาย จึงทำใหธุรกิจประเภทนี้มีการขยายตัว เพื่อตอบสนองตอความตองการของ
ลูกคาและจำนวนรถยนตที่เพิ่มขึ้นทุกป

ตารางก1กกแสดงขอมูลปริมาณรถยนตจากกรมการขนสงทางบก
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ป พ.ศ.
ปริมาณรถยนตทั่ว

ประเทศ
ปริมาณรถยนตใน 

กทม.

ปริมาณรถยนตนั่งสวน
บุคคลไมเกิน 7 คน 

ในกทม.

2530 1,660,934 862,430 471,991

2531 1,843,861 934,629 460,132

2532 1,985,114 999,421 470,927

2533 2,389,353 1,228,225 598,223

2534 2,497,517 1,122,863 594,078

2535 2,787,241 1,259,264 649,663

2536 3,308,037 1,436,600 727,054

2537 3,770,055 1,622,151 886,446

2538 4,171,411 1,752,218 940,573

2539 4,698,807 1,898,367 1,026,233

2540 5,288,284 2,119,860 1,156,361

2541 5,654,655 2,240,337 1,231,899

2542 6,167,140 2,416,393 1,337,620

2543 6,648,978 2,580,177 1,435,659

ที่มา: ฝายสถิติการขนสง กองวิชาการและวางแผนกรมการขนสงทางบก 

สภาพการแขงขัน (Competition)
1.กกVIP Body Seal
2.กกMAX Auto Express
3.กกCar Care Express
4.กกSun Clean Care Service 
5.กกWizard Auto Car Care
คูแขงทางการตลาดขางตนนี้ ลวนมีประสบการณในการทำธุรกิจทำความสะอาดรถยนต

และมีฐานลูกคาเดิมทั้งสิ้นอยูแลว แตธุรกิจเหลานั้นยังไมมีการใหบริการสงรถไปยังสถานที่พักของ
ลูกคาแตอยางใดและยังไมมีสถานที่ที่รับรองลูกคาที่สามารถตอบโจทยความตองการของกลุม
ลูกคาที่มีความทันสมัยได รวมถึงขั้นตอนในการเขารับบริการ กอนเขารับบริการไมมีการใหบริการ
ในเรื่องของการตรวจเช็คสภาพรถ (Car Condition Check Sheet) ทำใหธุรกิจของ A-Space You 
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Car สามารถสรางความแตกตาง ซึ่งถือเปนขอไดเปรียบในเรื่องของความสะดวกในการใหบริการ 
อีกทั้งยังสามารถสรางความไววางใจใหกับลูกคา การเขามาในตลาดของ A-Space You Car 
ทำใหผูบริโภคสามารถทำการเลือกไดวาจะทำการรอคอยที่หองรับรองลูกคาที่ทาง A-Space You 
Car  ไดทำการจัดเตรียมไวใหเปนบริการเสริมหรือจะทำการประหยัดเวลาในการรอหรือคอยรับ
บริการโดยที่ลูกคาสามารถใหทาง A-Space You Car ไปทำการจัดสงใหถึงที่พักอาศัยและ
สามารถทำใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจในการเขามาใชบริการนี้ไดอีกดวย เนื่องจาก A-Space You 
Car ใหบริการรูปแบบที่ครบวงจร ทั้งการทำความสะอาดรถยนตดวยโฟม ขัดเคลือบสี เช็ดแหงขัด
เงา ไปจนถึงการทำความสะอาดหองเครื่องโดยเนนการบริการที่มีคุณภาพ และการตรวจสอบทุก
ขั้นตอนตามมาตรฐานของ A-Space You Car การใหบริการจะเนนคุณภาพเปนหลัก เพราะลูกคา
ที่   เขามาใชบริการจะเกิดการคาดหวังที่สูง ดังนั้น  “ คน  ” จึงเปนหัวใจสำคัญของธุรกิจบริการซึ่งจะ
ตองผานการอบรมเปนอยางด ี มีความเชี่ยวชาญและมีความเขาใจในการใหบริการและสิ่งสำคัญที่
ขาดไมไดเลยในธุรกิจคารแครก็คือ “ผลิตภัณฑ ” ที่มีคุณภาพในการดูแลรักษารถยนตซึ่งผลิตภัณฑ
ทั้งหมดของ A-Space You Car เปนสินคาที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล และเปนที่เชื่อถือของ
ผูบริโภค

คานิยมในสังคม (Social Value) 
ปจจุบันวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป โดยเนนความสะดวกสบายมากขึ้น 

เนื่องจากสังคมมีการแขงขันกันมาก  รวมทั้งจากสภาพเศรษฐกิจที่บีบรัด ดังนั้นการใชเวลาวาง     
เพื ่อการสันทนาการตาง ๆ และการพักผอนจึงมีความสำคัญมากขึ้น เปนการผอนคลาย
ความเครียดจากการทำงาน ผูบริโภคจะยอมจายเงินเพื่อซื้อความสะดวกสบายมากขึ้น  เชน  การ
จายเงินซื้อ   เครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงานบาน อาท ิเชน เครื่องซักผา เครื่องดูดฝุน  และ               
เครื่องลางจาน เปนตน

ปจจุบันรถยนตถือไดวาเปนปจจัยที ่ 5 ของการดำรงชีพของคนในสังคม ซึ่งรถยนตเหลา
นั้นตองการการดูแลรักษาเปนระยะ ๆ ไมวาจะเปนการบำรุงรักษาเชิงซอมบำรุง หรือการทำความ
สะอาดจึงมีผูใหบริการดานการดูแลรักษารถยนตเกิดขึ้น  เพื่อใหบริการที่จะชวยประหยัดเวลาของผู
บริโภคในลักษณะใหนำรถยนตไปเขารับบริการ ณ  จุดรับบริการ โดยยังไมมีผูใหบริการรายใดที่
เสนอบริการใหกับผูบริโภคยังสถานที่พักของผูบริโภค

สภาวะทางเศรษฐกิจ (Economics)
สภาพโดยรวมทางดานเศรษฐกิจ เปนปจจัยที่มีผลกระทบอยางมากตอการดำเนินธุรกิจ 

โดยทั่วไปตัวแปรสำคัญซึ่งเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอธุรกิจ ประกอบดวย
1.กกอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
2.กกอัตราดอกเบี้ยการใหสินเชื่อของธนาคารมีความเขมงวดและคอนขางพิถีพิถันในการ

คัดเลือกลูกคา ดังนั้น จึงสงผลกระทบตอกิจการในดานการจัดหาเงินทุน  ซึ่งอาจจะทำใหกิจการขาด
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สภาพคลองในการประกอบธุรกิจได หากในอนาคตกิจการ   ตองพึ่งพาเงินทุนจากสถาบันการเงิน 
โดยเฉพาะดานเงินทุนหมุนเวียน

3.กกความมั่นใจในการบริโภคของประชาชน  ความเชื่อมั่นในการบริโภคของประชาชน
คอนขางต่ำ อันเปนผลมาจากการที่ประชาชนขาดความเชื่อมั่นตอระบบเศรษฐกิจ อีกทั้งความไม
มั่นใจในหนาที่การงาน  ทำใหการจับจายใชสอยของประชาชนคอนขางต่ำ ซึ่งสงผลกระทบตอยอด
ขายของ A-Space You Car

การเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Issues)
ยังไมพบวามีกฎหมายหรือขอหามที่ใชบังคับกับธุรกิจโดยตรง อยางไรก็ตามยังมีขอ

กฎหมายอื่น ที่เกี่ยวของกับการดำเนินการของบริษัทฯ ดังนี้
1.กกขอกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การเก็บรักษาน้ำมันเครื่องและการทิ้งน้ำเครื่องที่

ใชแลว จะตองไดรับการปฏิบัติใหถูกตองตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการใชสารเคมีที่อาจจะเปน
อันตรายตอสิ่งแวดลอมหรือประชาชนก็เปนสิ่งที่จะตองพิจารณา

2.กกกฎหมายแรงงาน  พนักงานที่ทำงานจะตองไดรับการดูแลตามที่กฎหมายแรงงาน
กำหนด A-Space You Car มีภาระตองรับผิดชอบในเรื่องของการเจ็บปวยของพนักงานที่เกิดจาก         
การทำงาน รวมถึงสวัสดิการตางๆ ที่พนักงานควรที่จะไดรับตามกฎหมาย

บริษัทคูคา (Suppliers)
เนื่องจากปริมาณรถยนตในประเทศมีจำนวนมาก จึงทำใหตลาดการดูแลรักษารถยนต         

มีขนาดใหญ ดังนั ้น  จึงมีผู ผลิตสินคาเพื ่อดูแลรถยนตมากมายเปนผลใหไมมีปญหาเรื ่อง               
การขาดแคลนวัสดุหรือวัตถุดิบในการใหบริการ หากแตอยูที่การเจรจาตกลงกับบริษัทคูคาแตละ
ราย เพื่อใหไดราคาสั่งซื้อถูกที่สุด

เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุในการใหบริการที่สำคัญ ไดแก
1.กกอุปกรณทำความสะอาด เชน  ผาเช็ดรถ สามารถสั่งซื้อจำนวนมากและทำการตัด

แบงในภายหลังได เพื่อใหเกิดความประหยัดจากขนาดการสั่งซื้อ
2.กกเครื่องมือตาง ๆ เชน เครื่องดูดฝุน สวนใหญมักจะนำเขาจากตางประเทศ
3.กกเครื่องลางและขัดเคลือบสีรถยนต จำหนายโดยบริษัทผลิตเคมีภัณฑ ซึ่งมีอยู

มากมาย         ทั้งในประเทศและตางประเทศ
4.กกผลิตภัณฑอื่น ๆ เชน น้ำยาเคลือบ จำหนายโดยผูผลิตทั้งในประเทศและตางประเท

วิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
ปจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
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1.กกเปนผูใหบริการเปนรายแรกและเปนบริการใหม โดยปจจุบันยังไมมีบริการดูแล
รักษารถยนตในรูปแบบการใหบริการสงรถลูกคายังสถานที่ที่พักของลูกคาทำใหเกิดความแตกตาง
ของบริการจากคูแขง

2.กกชื่อเสียงของผลิตภัณฑ เนื่องจากผลิตภัณฑที่ทาง A-Space You Car ใช สวนใหญ
เปนผลิตภัณฑของ Meguiar’s ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับทั้งในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และนานาประเทศ รวมทั้งในประเทศไทยดวย

3.กกบุคลากรไดรับการอบรมและผานมาตรฐานจากทางบริษัทเมกไกวส (ประเทศไทย) 
จำกัด

4.กกมีมาตรฐานการใหบริการสูง ดวยรูปแบบที่ครบวงจร โดยเนนการบริการที่มีคุณภาพ 
และการตรวจสอบทุกขั้นตอนตามมาตรฐานของ A-Space You Car

จุดออน (Weaknesses)
1.กกประสบการณในการทำธุรกิจ เนื่องจาก A-Space You Car เปนบริษัทที่เกิดขึ้นใหม
2.กกฐานลูกคานอย
ปจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities)
1.กกการขยายตัวของตลาดรถยนต
2.กกพฤติกรรมคนเมืองที่เรงรีบ ซึ่งผูบริโภคตองการความสะดวกสบายมากขึ้น
3.กกทำเลที่ตั้งดี รองรับกลุมคนทำงานและคนที่อาศัยอยูบริเวณถนนพระรามเกาและ

ถนนรัชดาภิเษก
ภัยคุกคาม (Threat)
1.กกสภาพภาวะเศรษฐกิจ
2.กกคูแขงขันที่มีความพรอมทางดานเครือขาย
3.กกผูบริโภคใหความสำคัญกับความนาเชื่อถือของผูใหบริการรายเดิม ทำใหยากตอการ

สรางการยอมรับจากกลุมผูบริโภค


