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แผนธุรกิจ รถตู้ให้ เช่ า
ปราณี ศรี อิ่ม1
------------------------------------------------------บทสรุ ปผู้บริ หาร
ปั จจุบนั ธุ รกิ จรถเช่ า นับว่ายังเป็ นธุ รกิ จที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่ อง และมี
การแข่งขันที่สูงขึ้น ในภาพรวมของตลาดรถเช่าไทยในปี 2558 การแข่งขันมีความรุ นแรง
และมี ก ารปรั บ ตัว เพื่ อเตรี ย มพร้ อมกับ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น หรื อ AEC
(Asean Economic Community) โดยรู ปแบบหันมาเพิ่มรถเช่าระยะสั้นมากยิ่งขึ้น และมีผู้
ให้บริ การรายใหม่เข้ามาในตลาดทาให้การแข่งขันเพิ่มขึ้น เนื่องจากมองเห็นโอกาสจากการ
เปิ ด AEC ที่จะทาให้ธุรกิจท่องเที่ยวเติบโต และหน่วยงานต่างๆ หันมาใช้บริ การเช่ารถ เพื่อ
ต้องการลดต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดความยุง่ ยากในการบริ หารจัดการที่เพิ่มขึ้น ทา
ให้ผปู้ ระกอบการทั้งรายเก่า และรายใหม่ตอ้ งมีการปรับกลยุทธ์ เพื่อช่วงชิ งส่ วนแบ่งตลาด
ให้ได้มากที่สุด
บริ ษทั A & P รถตูใ้ ห้เช่า จากัด เป็ นธุ รกิจบริ การรถตูใ้ ห้เช่า แบบ VIP ขนาด 10 ที่
นัง่ เปิ ดให้บริ การเช่ารถตูท้ ุกจังหวัดทัว่ ประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว
และกัมพูชา เป็ นต้น โดยมีรถตู้ VIP จานวน 2 คัน และรถตู ้ จากกลุ่มธุ รกิจเช่ารถตู ้ VIP ที่
เป็ นพันธมิตรเครื อข่าย จานวน 10 คัน ซึ่งเป็ นรถตู้ VIP ที่ใช้น้ ามันเป็ นเชื้อเพลิงทุกคัน
บริ ษทั A & P รถตูใ้ ห้เช่า จากัด ตั้งอยู่ เลขที่ 46/170 หมู่ 5 หมู่บา้ นพฤกษา 3 ตาบล
บางคูรัด อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่ งเป็ นพื้นที่ปริ มณฑล มีการคมนาคมสะดวก
ในการเดินทาง โดย A & P รถตูใ้ ห้เช่ า ให้บริ การรถเช่ าแบบครบวงจรด้วยรถใหม่ที่มี
คุ ณภาพและสมรรถนะเยี่ ย มผ่า นการตรวจเช็ ค มาเป็ นอย่า งดี ในรู ป แบบการเช่ า พร้ อ ม
พนักงานขับรถด้วยอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม โดยมีช่องทางการเรี ยกใช้บริ การหลายช่องทาง
อาทิเช่น การเรี ยกใช้บริ การโดยตรงที่ บริ ษทั A & P รถตูใ้ ห้เช่า จากัด หรื อทางโทรศัพท์
หมายเลข 089-0577391 หรื อทางเว็บไซต์ http://A&P รถตูใ้ ห้เช่ า.co.th. หรื อติดต่อผ่าน
พันธมิตรเครื อข่ายของ บริ ษทั A & P รถตูใ้ ห้เช่า จากัด
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กลุ่มเป้ าหมายของ บริ ษทั A & P รถตูใ้ ห้เช่า จากัด โดยการเลือกกลุ่มเป้ าหมายของ
บริ ษทั จะใช้การตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเป้ าหมายหลัก เป็ นลูกค้า
กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างประเทศที่ติดต่อใช้บริ การโดยตรงกับ บริ ษทั A & P
รถตูใ้ ห้เช่ า จากัด และใช้บริ การผ่านพันธมิตรเครื อข่าย และกลุ่มเป้ าหมายรอง เป็ นลูกค้า
กลุ่มบุคคลทัว่ ไป, หน่ วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิ จ และบริ ษทั เอกชน ที่ใช้บริ การเช่ ารถตู ้
นอกเหนือจากการท่องเที่ยว
A & P รถตูใ้ ห้เช่า จดทะเบียนในลักษณะ บริ ษทั จากัด โดยเป็ นการระดมทุนจากผู้
ถือหุ น้ ทั้งหมด สามท่าน รวมเป็ นเงินลงทุนทั้งสิ้ น 4,000,000 บาทถ้วน จากประมาณการผล
การดาเนินงานตลอดระยะเวลา 5 ปี โดยเริ่ มดาเนิ นงานในเดือนตุลาคม 2557 แล้วเสร็ จใน
เดือนมกราคม 2558 และเริ่ มเปิ ดให้บริ การในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 กิ จการจะเริ่ มมีกาไร
จากการประกอบการตั้ง แต่ ปี แรกที่ เ ริ่ ม ด าเนิ น งานและจะเริ่ ม จ่ า ยปั น ผลได้ใ นปี ที่ 2
นอกจากนี้อตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับ ร้อยละ 59.41 มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ
(NPV) เท่ากับ 2,483,931.27 และมีระยะเวลาคืนทุน (PB) อยูท่ ี่ประมาณ 1 ปี 9 เดือน
คาสาคัญ : แผนธุ รกิจ, A & P รถตูใ้ ห้เช่า
บทนา
“ธุ รกิ จรถเช่ า” นับเป็ นอี กหนึ่ งธุ รกิ จที่ มีแนวโน้มเติ บโตมากขึ้ นในปั จจุ บนั โดย
ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย (2558) ระบุว่า มูลค่าตลาดรถเช่าในไทย ในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา เติบโต
เฉลี่ย 10-15% ต่อปี มูลค่าตลาดในปี 2557 อยูท่ ี่ 2 หมื่นล้านบาท ซึ่ งคาดว่ารายได้ให้เช่ารถ
ระยะสั้น หรื อเช่ าเพื่อการท่องเที่ยวในปี 2558 จะเติบโต 25% คิดเป็ นมูลค่า 300-400 ล้าน
บาท โดยการเติ บ โตที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกับ ธุ ร กิ จ สายการบิ น โลว์ค อสต์
เนื่องจากปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญคือผูบ้ ริ โภคนิ ยมเดินทางด้วยเครื่ องบินมากขึ้น ทั้งเพื่อเดินทาง
ปกติ และการท่องเที่ยว เพราะการขยายเส้ นทางของโลว์คอสต์แอร์ ไลน์ในไทย กระจาย
ออกสู่ จงั หวัดปลายทางที่หลากหลาย ด้วยราคาที่ถูกลง คนเข้าถึ งได้ง่าย ประกอบกับราคา
ตัว๋ โดยสารที่ต่าลงของโลว์คอสต์แอร์ ไลน์ ทาให้ ธุ รกิจเช่ารถ เพื่อการท่องเที่ยวเติบโตตาม
ไปด้ว ย และยัง มี ปั จ จัย หนุ น หลัก มาจากความต้อ งการของลู ก ค้า ที่ มี แ นวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิ จในประเทศที่ ชะลอตัวลงจากปั จจัยเสี่ ยงต่าง ๆ มากขึ้ น อาทิ
ค่าแรงงาน ราคาน้ ามันเชื้ อเพลิ ง ราคาอะไหล่ รถยนต์ที่ ปรั บตัวสู งขึ้ น เป็ นต้น ส่ งผลให้
ผูป้ ระกอบการภาคเอกชน หน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิ จ ลูกค้าองค์กร และบริ ษทั ต่าง ๆ
หันมาใช้บริ การเช่ ารถ เพื่อต้องการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและลดความยุ่งยากในการบริ หาร
จัดการและการดาเนิ นงานที่ ม ากขึ้ น รวมถึ ง ลู ก ค้า ในกลุ่ ม นัก ท่ องเที่ ย วทั้ง ชาวไทยและ
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ชาวต่างชาติ ที่คาดว่าจะเดิ นทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้ น ซึ่ งรถตูก้ ็เป็ นยานพาหนะ
ประเภทหนึ่ งที่หน่ วยงานต่างๆ และบุคคลทัว่ ไป ให้ความสนใจในการใช้บริ การเช่ ารถตู ้
เพิ่มจานวนมากขึ้นเช่นกัน
ดังจะเห็ นได้วา่ ผูป้ ระกอบการภาคเอกชน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิ จหัน
มาใช้บริ การเช่ ารถยนต์เพื่อการดาเนิ นงานมากขึ้น เพื่อทดแทนการซื้ อรถยนต์มาใช้งานทา
ให้ได้รับประโยชน์ ประหยัดค่าใช้จ่ายหลายประการ ดังนี้
• ไม่ตอ้ งลงทุนใช้เงินจานวนมากเพื่อซื้ อรถยนต์
• ค่ า เช่ า รถยนต์ถื อเป็ นค่ า ใช้จ่า ยขององค์ก ร สามารถนาไปลงรายการในบัญ ชี
ค่าใช้จ่ายได้
• ไม่ ต้อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดู แ ลรั ก ษา/ซ่ อ มบ ารุ ง ตามระยะเวลาตรวจเช็ ค
เครื่ องยนต์
• ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ทาหน้าที่ขบั รถยนต์
• ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายด้านการต่อทะเบียนรถ และการทาประกันภัยรถยนต์
ดัง นั้น จึ ง เห็ น ได้ว่า ประโยชน์ จากการเช่ า รถยนต์มี ค่ อนข้า งมาก ท าให้ ก ารเช่ า
รถยนต์เพื่อดาเนิ นงาน หรื อทาธุ รกิ จส่ วนตัวได้รับความนิ ยมเพิ่มขึ้นเป็ นลาดับ และยังคง
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั A & P รถตูใ้ ห้เช่า จากัด ได้เล็งเห็นว่า ปั จจุบนั การแข่งขันของตลาดรถให้
เช่าในไทย เต็มไปด้วยความรุ นแรง เพราะมีการแข่งขันที่สูงทั้งผูป้ ระกอบการแบรนด์นอก
และแบรนด์ไทย รวมถึงธุ รกิจรถเช่าขนาดเล็ก หรื อ เอสเอ็มอี ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มี
ให้บริ การมากขึ้ นเรื่ อยๆ และในอนาคตประเทศไทยจะเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน
(AEC) ด้วย จึงส่ งผลดีและเป็ นโอกาสทางธุ รกิจของรถตู้ ให้เช่าที่จะสามารถเข้ามาแข่งขัน
ช่วงชิ งส่ วนแบ่งตลาดรถให้เช่าได้เป็ นอย่างดี บริ ษัท A & P รถตู้ให้ เช่ า จากัด จึงจัดตั้งขึ้น
ภายใต้การบริ หารงาน โดย นางปราณี ศรี อิ่ม และทีมงานผูเ้ ชี่ ยวชาญในการให้บริ การเช่ารถ
ตู้ รวมถึงการผนึกกาลังกับพันธมิตรเครื อข่ายทางธุ รกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างความ
แข็งแกร่ งให้กบั ธุ รกิจ และมีการบริ การที่ครบวงจรส่ งผลให้ธุรกิจเติบโต มัน่ คง และยัง่ ยืน
ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจ A & P รถตูใ้ ห้เช่า
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ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจ A & P รถตู้
ให้เช่า
2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาทาการศึกษา 4 เดื อน ตั้งแต่เดื อนกุมภาพันธ์ –
เดือนพฤษภาคม 2558
กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการดาเนินงาน

ความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจ
ธุ รกิจ A & P รถตูใ้ ห้เช่า

การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน
การวิเคราะห์แผนการเงิน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผลการศึกษาในครั้งนี้ทาให้ทราบถึงความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจ A & P รถตู้
ให้เช่า
นิยามศัพท์
1. แผนธุ รกิ จ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การ
วิเคราะห์ ด้า นการผลิ ต /การดาเนิ นงาน การวิเคราะห์ ด้า นการจัดการและก าลัง คน การ
วิเคราะห์ ด้านการเงิ น และสรุ ปผลว่า ธุ รกิ จดังกล่ าวมี ความเป็ นไปได้ในการดาเนิ นงาน
หรื อไม่
2. A & P รถตูใ้ ห้เช่า หมายถึง กิจการที่จะดาเนินงาน โดยมีที่ต้ งั อยู่ เลขที่ 46/170
หมู่ 5 หมู่บา้ นพฤกษา 3 ตาบลบางคูรัด อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็ นบ้านเดี่ยว
ให้บริ การเช่ารถตู ้ VIP ขนาด 10 ที่นงั่ ที่ใช้น้ ามันเป็ นเชื้ อเพลิง โดยมีพนั ธมิตรเครื อข่ายใน
การดาเนิ นธุ รกิ จ ได้แก่ กลุ่มธุ รกิจเช่ ารถตู้ VIP, ธุ รกิจทรานสปอร์ ต, ธุ รกิ จท่องเที่ยวและ
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โรงแรม, ร้านอาหาร, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และบริ ษทั เอกชน
เป็ นต้น
3. การวิเคราะห์ส ถานการณ์ หมายถึ ง การวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์การโดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
4. การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด หมายถึง การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย การวางตาแหน่ง
ทางการตลาด การก าหนดผลิ ตภัณ ฑ์ ราคา ช่ อ งทางการจัด จาหน่ า ย และการส่ ง เสริ ม
การตลาด
5. การวิเคราะห์ดา้ นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต การบริ หารขององค์การ
6. การวิเคราะห์ ด้า นการจัดการและก าลัง คน หมายถึ ง การก าหนดโครงสร้ า ง
องค์การ
7. การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน หมายถึง รายได้หรื อยอดขาย กาไรสุ ทธิ ระยะเวลาคืน
ทุน มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
 การวิเคราะห์ สถานการณ์
การวิเคราะห์ สถานการณ์โดยใช้ วธิ ี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่ อไปนี้
จุดแข็งของกิจการ (Strengths)
1. สร้ างความสั มพันธ์ ที่ดีกับลูกค้ า ด้วยการบริ การที่เป็ นมิตร และมีคุณภาพ ความ
สะดวก ความรวดเร็ ว ตลอดจนการให้ค วามส าคัญ และความต่ อ เนื่ อ งของการบริ ก าร
นับเป็ นหัวใจสาคัญที่จะทาให้ธุรกิจรถเช่ามีโอกาสได้รับการตอบสนองที่ดีจากลูกค้า ทาให้
ลูกค้าส่ วนใหญ่ของบริ ษทั เรี ยกใช้บริ การซ้ า แสดงให้เห็ นว่า ลู กค้ามี ความจงรั กภักดี ใน
บริ การของบริ ษทั (Brand Loyalty)
2. ให้ บริ การที่สามารถตอบสนองต่ อความต้ องการของลูกค้ าเฉพาะราย ลูกค้าแต่
ละรายต่า งมี ความต้องการใช้รถเช่ า ที่ แตกต่างกัน ดังนั้น ธุ รกิ จจะต้องเตรี ย มรถเช่ า ตาม
ประเภท ยี่ห้อ รุ่ น และติดตั้งอุปกรณ์ เสริ มต่างๆ ตามการเรี ยกร้องของลูกค้า เพื่อ อานวย
ความสะดวกให้กบั ลูกค้าได้อย่างเต็มที่
3. มีบริการหลังการให้ เช่ าครบวงจร เช่น การทา Feedback สอบถามความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การพนักงานขับรถ และการวางแผนการเดินทางและการใช้รถ
สาหรับการเช่ารถตูค้ รั้งต่อไป (กรณี ลูกค้าใช้บริ การต่อเนื่อง) เป็ นต้น
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4. ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การบริ ห ารต้ น ทุ น ในการจั ด หารถตู้ ใ ห้ เ ช่ า โดยสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ที่พกั โรงแรม รี สอร์ท ร้านอาหาร ร้านของที่ระลึก และสถานีให้บริ การ
น้ ามัน ซึ่งจะทาให้ลูกค้าได้รับส่ วนลดในการใช้บริ การ เป็ นต้น
5. สร้ างภาพลั ก ษณ์ ข องกิ จ การผ่ า นสื่ อ โฆษณาต่ างๆ โดยเฉพาะช่ อ งทาง
อินเทอร์ เน็ ต ซึ่ งกาลังได้รับความนิ ยมในปั จจุ บนั และเป็ นช่ องทางที่ สามารถเข้าถึ งกลุ่ ม
ลูกค้าได้อย่างกว้าง และรวดเร็ ว ทั้งนี้ ในเว็บไซต์ควรใส่ รายละเอียดต่าง ๆ ของการบริ การ
ให้ชดั เจน อีกทั้งอาจจะต้องมีระบบภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับลูกค้าชาวต่างชาติ
6. การทาโปรโมชั่ นพิเศษต่ างๆ ผูป้ ระกอบการอาจจะต้องมีการทาโปรโมชัน่ เพื่อ
ดึ งดู ดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริ การ อาทิ โปรโมชัน่ ลดราคาค่าเช่ า หรื อออกบู๊ทจัดโปรโมชั่น
ร่ วมกับหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องกับภาคธุ รกิ จท่องเที่ยว เช่ น การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
เป็ นต้น
7. สร้ างเครื อข่ ายศู นย์ บริ การให้ เช่ า และบริ การหลังการเช่ า ครอบคลุมในภูมิภาค
ต่ า งๆ ทั่ว ประเทศ หากธุ ร กิ จ เริ่ ม เห็ น ถึ ง ผลก าไร และการบริ ห ารจัด การธุ ร กิ จ มี ค วาม
คล่องตัวมากขึ้น ผูป้ ระกอบการอาจจะทาการศึกษาตลาดอื่นๆ เพื่อขยายธุ รกิ จให้สามารถ
อานวยความสะดวกให้ก ับลู ก ค้าได้อย่า งทัว่ ถึ งและครอบคลุ มมากขึ้ น รวมทั้ง การสร้ าง
เครื อข่ายพันธมิตรเพื่อสร้างความแข็งแกร่ งให้กบั ธุ รกิจ และมีการบริ การที่ครบวงจร อาทิ
การสร้ างพันธมิตรกับศูนย์บริ การซ่ อมรถ สร้ างพันธมิตรกับธุ รกิ จท่องเที่ยวและโรงแรม
ร้านอาหาร เป็ นต้น
8. พัฒนาทักษะการขับขี่และการบริการให้ พนักงานอย่ างต่ อเนื่อง บริ ษทั A & P
รถตูใ้ ห้เช่า จากัด มีการให้เช่ารถตูพ้ ร้อมพนักงานขับรถที่ผ่านหลักสู ตรการอบรมการขับขี่
จากโรงเรี ยนสอนขับรถของบริ ษทั ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิ การ และมีการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะในการขับขี่อย่างมืออาชี พและสามารถบริ การลูกค้าให้เกิ ดความพึง
พอใจสู งสุ ดในการบริ การ
จุดอ่ อนของกิจการ (Weaknesses)
1. กิจการขนาดเล็ก บริ ษทั A & P รถตูใ้ ห้เช่า จากัด เพิ่งเริ่ มต้นดาเนิ นธุ รกิจ และ
เป็ นกิ จการขนาดเล็ก และบุคลากรมีจานวนน้อย ทาให้กิจการมีขอ้ จากัดในการให้บริ การ
กรณี ที่มีลูกค้าใช้บริ การเพิ่มมากขึ้น
2. รถตู้ให้ บริ การมีจานวนน้ อย บริ ษทั A & P รถตูใ้ ห้เช่า จากัด มีรถตูจ้ านวนน้อย
จึงเป็ นข้อจากัดในการให้บริ การ การตอบสนองความต้องการของลู กค้าดาเนิ นการโดย
จัดหารถตูจ้ ากกลุ่มธุ รกิจเช่ารถตู ้ VIP ส่ งผลต่อรายได้ของกิจการ
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3. ใช้ งบประมาณในการประชาสั มพันธ์ มาก บริ ษทั A & P รถตูใ้ ห้เช่า จากัด เป็ น
กิจการใหม่ที่เริ่ มต้นดาเนินการ ทาให้ตอ้ งใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์มาก เพื่อให้
เป็ นที่รู้จกั ของกลุ่มลูกค้า
โอกาสของกิจการ (Opportunities)
1. การขยายตัวของภาคธุ รกิจท่ องเที่ยว นับเป็ นโอกาสสาหรับ ธุ รกิ จรถเช่ าไทย
โดยเฉพาะรถเช่าชัว่ คราวในระยะสั้น ไม่วา่ จะเป็ นรถตู้ รถยนต์ หรื อแม้แต่รถจักรยานยนต์
ที่ เ ติ บ โตตามความต้อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วมากขึ้ น ประกอบกับ นโยบายผลัก ดัน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของทางภาครั ฐ ก็น่าจะเป็ นโอกาสสาหรั บธุ รกิ จรถเช่ าให้เติ บโต
เพิ่มขึ้น
2. การลงทุนของนั กลงทุนต่ างชาติในประเทศไทย ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้ น
ส่ ง ผลให้ธุ ร กิ จ รถตู้ใ ห้เ ช่ า มี โ อกาสขยายตัว เพื่ อ รองรั บ กับ จ านวนนัก ธุ รกิ จ หรื อ ความ
ต้องการใช้บริ การของบริ ษทั ข้ามชาติ
3. นโยบายประหยัดค่ าใช้ จ่ายของหน่ วยงานหรื อองค์ กร ซึ่ งยานพาหนะที่ใช้ใน
องค์ก ร ก็ เป็ นหนึ่ งในแผนการที่ องค์ก รส่ วนใหญ่ ต้องการปรั บลดค่า ใช้จ่าย จึ ง นามาซึ่ ง
โอกาสในการเติบโตของธุ รกิ จรถตูใ้ ห้เช่ าเพื่อการดาเนิ นงานในระยะยาว ที่จะรองรับกับ
ความต้อ ง การของลู ก ค้า ในกลุ่ ม นี้ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จะเป็ นลู ก ค้า รายใหญ่ ระดับ องค์ก รทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
อุปสรรคของกิจการ (Threats)
1. ภาวะการแข่ งขันที่รุนแรง เนื่ องจากธุ รกิ จสามารถเข้าสู่ ตลาดได้ง่าย ส่ งผลให้
คาดว่าผูป้ ระกอบการจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการ
เอสเอ็มอี ที่ตอ้ งเผชิ ญกับผูป้ ระกอบการรายใหญ่ที่มีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด ทั้งด้าน
ราคาและคุณภาพมาตรฐานในการบริ การ
2. ต้ นทุนดาเนินการสู ง เนื่ องจากการทาธุ รกิ จรถตูใ้ ห้เช่า จะต้องเผชิ ญกับปั จจัยที่
ไม่แน่นอน โดยเฉพาะต้นทุนค่าดาเนิ นการต่างๆ ที่มีความแปรปรวน โดยเฉพาะต้นทุน ค่า
บารุ งดูแลรักษารถ และค่าซ่อมฉุ กเฉิ นในกรณี ที่รถเกิดความเสี ยหาย และดอกเบี้ย เป็ นต้น
3. การบริ หารการตลาด เป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยที่ผปู้ ระกอบการจะต้องคานึ ง เพื่อให้มี
ลูกค้าเข้ามาใช้บริ การรถตูใ้ ห้เช่ าอย่างต่อเนื่ อง มิเช่ นนั้นผูป้ ระกอบการอาจจะต้องแบกรับ
ต้นทุนที่สูง
4. การบริหารราคาค่ าเช่ ารถ นับเป็ นปัจจัยท้าทายสาหรับผูป้ ระกอบการ เพราะหาก
ผูป้ ระกอบการมีการบริ หารค่าเช่ าที่ไม่เหมาะสม ท้ายที่สุดตอนส่ งต่อรถที่หมดอายุการใช้
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งาน อาจจะทาให้ขาดทุนได้ ดังนั้น การตั้งราคาค่าเช่ารถจะต้องมีการประเมินราคารถตอน
หมดอายุการใช้งาน (บริ หารซาก) ให้รอบคอบ เพื่อเวลาขายต่อจะได้ไม่ประสบปั ญหาการ
ขาดทุน เป็ นต้น
5. การบริ หารจ านวนรถเช่ า ให้เพี ย งพอกับ ความต้องการของลูก ค้าโดยเฉพาะ
ในช่ วงเทศกาลท่ องเที่ ยวส าคัญๆ ซึ่ ง อาจจะต้องหารถเช่ า ชั่วคราวเข้า มาเสริ ม เพื่อให้มี
เพียงพอกับความต้องการลูกค้า
6. ความเสี่ ยงในการสู ญหาย เป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยที่ผูป้ ระกอบการ จะต้องให้ความ
ระมัดระวัง และควรวางแผนป้ องกันความเสี่ ยงที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นอย่างรั ดกุ ม เช่ น การท า
ประกันรถหาย การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าที่ทาการเช่า เป็ นต้น
7. ภัยธรรมชาติ มี ผลต่อความต้องการใช้บริ การรถตูใ้ ห้เช่ า ทั้งในส่ วนของภาค
ธุ รกิจ และนักท่องเที่ยว กล่าวคือ บริ ษทั ที่ได้รับความเสี ยหายจากภัยน้ าท่วมก็จะต้องหยุด
หรื อปิ ดกิจการชัว่ คราว ในขณะเดียวกันก็อาจจะกระทบต่อจานวนนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดิ นทางท่องเที่ยวในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
จากภัย ธรรมชาติ ซึ่ ง ปั จจัย ดัง กล่ า วน่ า จะส่ งผลกระทบต่อเนื่ องถึ ง ภาคธุ รกิ จรถตู้ใ ห้เช่ า
เช่นกัน
8. ภาวะเศรษฐกิ จ ที่ อ าจจะส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาคการลงทุ น รวมถึ ง จ านวน
นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ซึ่ งท้ายที่สุดก็จะส่ งผลกระทบต่อเนื่องถึงธุ รกิจรถตูใ้ ห้เช่า
 การวิเคราะห์ แผนการตลาด
การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย (T : Target Market)
กลุ่มเป้าหมายหลัก แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. เป็ นลูกค้า กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ ที่ติดต่อใช้บริ การ
โดยตรงกับ บริ ษทั A & P รถตูใ้ ห้เช่า จากัด
2. เป็ นลูกค้า กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ ที่ติดต่อใช้บริ การ
ผ่านพันธมิตรเครื อข่าย ได้แก่ กลุ่มธุ รกิจเช่ารถตู ้ VIP, ธุ รกิจทรานสปอร์ ต, ธุ รกิจท่องเที่ยว
และโรงแรม, ร้ า นอาหาร, หน่ ว ยงานราชการ, รั ฐ วิ ส าหกิ จ สถาบัน การศึ ก ษา และ
บริ ษทั เอกชน เป็ นต้น
กลุ่มเป้าหมายรอง
เป็ นลูกค้า หน่ วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ และบริ ษทั เอกชน ที่ใช้บริ การเช่ ารถตู ้
นอกเหนื อจากการท่องเที่ยว ได้แก่ การรับ-ส่ ง ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของหน่ วยงานเป็ น
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ระยะสั้น การเช่ า รถตูเ้ พื่อไปสารวจหรื อเก็บข้อมูลงานวิจยั การเช่ ารถตูเ้ พื่อสารวจตลาด
ของบริ ษทั เอกชน และการเช่ารถตูต้ ามความต้องการของบุคคลทัว่ ไป เป็ นต้น
การกาหนดตาแหน่ งทางการตลาด (P : Positioning)

www.เช่ ารถตู้พร้ อมคนขับ.com

จากภาพแสดงการกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ โดยมีการเปรี ยบเทียบ ระหว่างความ
หลากหลายของบริ การ และด้านราคาของสิ นค้า แสดงให้เห็นว่า ห้างหุ ้นส่ วนจากัด A & P
รถตูใ้ ห้เช่า มีความหลากหลายของจานวนประเภทการให้บริ การที่หลากหลายกว่า กิ จการ
www.เช่ ารถตูพ้ ร้ อมคนขับ.com และในด้านความคุ ม้ ค่าของราคาสิ นค้าที่ ต่ ากว่า กิ จการ
www.เช่ารถตูพ้ ร้อมคนขับ.com ดังกราฟ
กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
บริ ษ ัท ได้เ ตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ การแข่ ง ขัน ในทุ ก ด้า น ทั้ง การลงทุ น ทาง
เทคโนโลยี รู ป แบบการให้บ ริ ก าร การหมัน่ อบรมฝึ กฝนพนัก งานอย่า งสม่ า เสมอ การ
ให้บริ การที่ครบวงจร ตั้งแต่การเลื อกใช้รถยนต์ให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า ไป
จนถึงรายละเอียดปลีกย่อย เช่น การจดทะเบียน การประกันภัย ตลอดจนการขยายเครื อข่าย
ศูนย์บริ การที่ครอบคลุมทัว่ ประเทศ โดยทางบริ ษทั ให้บริ การทุกวัน ตลอด 24 ชัว่ โมง ซึ่ ง
นับว่าสร้ า งความแตกต่างได้อย่างชัดเจน และสร้ างความไว้วางใจและประโยชน์สูงสุ ด
ให้กบั ลูกค้า ซึ่ งจะช่วยเสริ มความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั ให้คงอยูใ่ นระดับบริ ษทั
ชั้นนาของธุ รกิจต่อไป
สาหรับแผนงานในอนาคตทางบริ ษทั ได้เล็งเห็นความสาคัญในการบริ การ จึงมี
แผนในการยกระดับการบริ การของพนักงานขับรถเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ดแก่ลูกค้า
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กลยุทธ์ ทางการตลาด 4P
กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ และราคา (Product and Price Strategy)
ธุ รกิ จให้บ ริ ก ารรถเช่ า เพื่ อการด าเนิ นงาน (Operating Lease) เป็ นการให้เช่ า รถ
ระยะสั้น จัดรถตูใ้ ห้เช่าตามความต้องการของลูกค้า และมีบริ การเช่ ารถยนต์ประเภทอื่นๆ
ได้แก่ รถเก๋ ง รถกระบะ และรถบัสปรับอากาศ จากพันธมิตรเครื อข่าย โดยกลุ่มลูกค้าจะ
เป็ นนิ ติ บุ ค คล หน่ ว ยงานราชการ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ก ารพัฒ นาด้า นบริ ก ารเพื่ อ สร้ า ง
มูลค่าเพิ่มในการให้บริ การแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกเหนื อจา
การให้บริ การที่มีคุณภาพแล้ว บริ ษทั ยังจะให้คาแนะนาและหาแนวทางการให้บริ การใหม่ๆ
ที่ตรงกับความต้องการของลู กค้าได้หลากหลายในราคาที่เหมาะสม โดยใช้หลักบริ หาร
จัดการยานพาหนะที่ ทนั สมัย ช่ วยให้ลูกค้าได้ใช้รถยนต์ในการประกอบธุ รกิ จด้วยความ
สะดวกและมีประสิ ทธิ ภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น ทาให้ได้รับความไว้วางใจจาก
ลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง
ผลิตภัณฑ์
รถตูใ้ ห้เช่า เป็ นรถตูร้ ุ่ นใหม่ล่าสุ ด TOYOTA COMMUTER D4D ใหม่ล่าสุ ด กว้าง
นัง่ สบาย ดูหนังฟั งเพลง DVD MP3 VCD เบาะปรับเอนนอน เครื่ องเสี ยง VCD DVD ครบ
ครัน ประหยัดเชื้ อเพลิ ง คนขับสุ ภาพ และชานาญเส้นทาง ขึ้น เขา ขึ้ นดอย ทางโค้ง ทาง
เรี ยบ พร้ อมประกันภัยชั้น 1 ท่านสามารถวางใจได้ ในทุกเส้นทาง ซื่ อสัตย์ โปร่ งใส การ
บริ การ ทุกท่านด้วยความประทับใจเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ด ของการบริ การ
ราคาและเงื่อนไขการเช่ ารถตู้
1. การเช่ าแบบรายวันไม่ รวมนา้ มัน
1.1 คิดราคาค่าเช่ า วันละ 1,800-2,500 บาท/วัน ขึ้นอยู่กบั ระยะทาง และ
เวลาในการเดินทาง
1.2 ลูกค้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าน้ ามัน ค่าผ่านทาง ค่าจอดรถ การเติมน้ ามัน
จะเติมเต็มถังก่อนออกเดินทาง และกลับมาเติมเต็มถังเมื่อเสร็ จสิ้ นการเดินทาง
2. การเช่ าแบบเหมารวมนา้ มัน หรือแบบส่ งขาเดียว
2.1 ราคาค่าเช่าขึ้นอยูก่ บั ระยะทาง และเวลา ตามแต่จะตกลง
2.2 ค่าน้ ามัน ทางด่วน ผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
***ข้อตกลงการใช้รถ***
* เวลาปกติของพนักงานขับรถ คือ 07.00-20.00 น.หรื อไม่เกิ น 12 ชั่วโมง นับ
ตั้งแต่เวลาลูกค้านัดหมาย แต่ไม่เกิน 20.00 น.ของวันนั้น
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* หากเกินเวลาทางานปกติ ลูกค้าต้องจ่ายค่าล่วงเวลาเพิ่มให้พนักงานขับรถ ชัว่ โมงละ
150 บาท
กลยุทธ์ ทางด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place Strategy)
บริ ษทั ใช้การนาเสนอบริ การโดยตรงกับลูกค้า และจัดให้มีศูนย์บริ การทัว่ ประเทศ
เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ารับบริ การได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดทาเว็บไซต์ http://A&P รถตู้
ให้เช่า.co.th.ไว้สาหรับบริ การลูกค้า ทั้งในการต่ออายุสัญญา หรื อพิจารณาสิ นค้าและบริ การ
อื่นๆ เพิ่มเติมได้
กลยุทธ์ ทางด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
1. มีการโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์
2. ท าการตลาดแบบการบอกต่ อ ปากต่ อปาก (Mount to Mount) เนื่ องจากกลุ่ ม
ลู ก ค้า ส่ ว นใหญ่ ข องบริ ษ ัท จะมี ก ารเรี ย กใช้บ ริ ก ารซ้ า แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ลู ก ค้า มี ค วาม
จงรักภักดีในบริ การของบริ ษทั (Brand Loyalty)
3. ทาการตลาดผ่านพันธมิ ตรเครื อข่าย ได้แก่ กลุ่มธุ รกิ จเช่ ารถตู ้ VIP, ธุ รกิ จทราน
สปอร์ ต , ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วและโรงแรม, ร้ า นอาหาร, หน่ ว ยงานราชการ, รั ฐ วิ ส าหกิ จ
สถาบันการศึกษา และบริ ษทั เอกชน เป็ นต้น
การส่ งเสริมการขาย
• ลงโฆษณาในสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ นิตยสารรถยนต์ เป็ นต้น
• ลงโฆษณาในสื่ ออินเตอร์เน็ต
• แจกนามบัตร/ใบปลิว ไปยังบริ ษทั /ห้างร้านทัว่ ไป หรื อตามโรงแรม
• สร้าง Connection กับหน่วยงานต่างๆ ที่ตอ้ งการใช้บริ การรถตู้
• ติดต่อกับบริ ษทั ทัวร์ หรื อบริ ษทั ขนส่ งขนาดใหญ่เพื่อรับงานต่อ ทาให้มีงานเข้า
ต่อเนื่อง
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 การวิเคราะห์ แผนการดาเนินงาน
ลักษณะการบริการให้ เช่ ารถตู้
การให้เช่ ารถตู ้เป็ นการให้เช่ าแบบชั่วคราวระยะสั้นๆ เป็ นการให้เช่ าที่ ให้สิท ธิ
ลูกค้าเลือกที่จะใช้บริ การเป็ นรายวัน รายสัปดาห์ หรื อรายเดือน รถตูท้ ี่ให้เช่าอาจมีหลายรุ่ น
หลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งให้บริ การคนขับหรื อลูกค้าเลือกขับเองก็
ได้ ทั้งนี้ ผใู ้ ห้บริ การจะเติมน้ ามันรถให้เต็มถังตอนส่ งรถไปให้ลูกค้า และเมื่อลูกค้านารถ
กลับมาคื นก็ตอ้ งเติมน้ ามันเต็มถังเช่ นกัน หรื ออีกนัยหนึ่ งคื อผูเ้ ช่ าเป็ นผูร้ ับผิดชอบจ่ายค่า
น้ ามัน
รู ปแบบการดาเนินธุรกิจ
ดาเนินการในรู ปแบบนิ ติบุคคล จัดตั้งเป็ น บริ ษทั จากัด ใช้งบประมาณการลงทุน
4,000,000 บาท เพื่อสะดวกในการขอสิ นเชื่ อกับสถาบันการเงิ น หากจาเป็ นต้องใช้เงิ นกู้
และเป็ นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ลูกค้า
• ทาเลที่ต้ งั –ควรตั้งอยูต่ ิดถนนสายหลัก คือ ถนนสายรอง เพื่อให้ลูกค้ามองเห็นได้
ชัดเจน สถานที่อาจเป็ นอาคารพาณิ ชย์ หรื อเต็นท์รถ และควรมี ที่จอดรถที่ใ ห้บริ การให้
ลูกค้าได้ตรวจสอบสภาพด้วย
• การตกแต่งสถานที่–ควรตกแต่งสานักงาน ควรตกแต่งให้สวยงามเป็ นระเบียบ มี
ชุดรับแขกสาหรับลูกค้า
• เครื่ องมือ/อุปกรณ์–เครื่ องมือ/อุปกรณ์ ที่ใช้ ส่ วนใหญ่ก็จะเป็ นเครื่ องใช้สานักงาน
เช่ น โต๊ะ เก้า อี้ ตู ้เก็ บ เอกสาร เครื่ องคอมพิ วเตอร์ เครื่ องโทรศัพ ท์ เครื่ องโทรสาร และ
อุปกรณ์เครื่ องเขียนต่างๆ เป็ นต้น
• พนักงานขับรถ
- การคัดเลือกพนักงานขับรถ ต้องพิจารณาจากประสบการณ์ มีใบขับขี่รถยนต์
สาธารณะ ไม่มีประวัติเสี ยเกี่ ยวกับการทาผิดกฎจราจรบ่อยครั้ง ไม่ดื่มสุ ราหรื อของมึนเมา
ต่ า งๆ และต้องเป็ นคนที่ มี ม นุ ษ ย์สัม พันธ์ ดี สุ ภาพ เรี ย บร้ อย พูดจาไพเราะ และรั ก การ
ให้บริ การ
- ต้องใส่ เครื่ องแบบพนักงานขับรถให้ดูสะอาดเรี ยบร้อย
- อัตราค่าจ้าง อาจจ้างเป็ นรายวันหรื อรายเดือน หรื อใช้วธิ ี แบ่งรายได้จากค่าเช่า
• อัตราค่าบริ การ–ราคาค่าเช่ารวมคนขับรถด้วย คิดอัตรา ดังนี้
- คิดราคาค่าเช่าเป็ นวัน โดยนับจากเวลาทางาน 07.00 – 20.00 น. เป็ น 1 วัน
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- ราคาเช่าภายในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล คิดวันละ 1,800 บาท
- ราคาเช่านอกเขตกรุ งเทพมหานคร คิดวันละ 2,000–2,500 บาท แต่ถา้ นาไปใช้
ไกลมากๆ จะคิดราคาเพิ่มขึ้นตามระยะทาง
Flow Chart การดาเนินงาน

กระบวนการบริการของ A & P รถตู้ให้ เช่ า มีโครงสร้างดังนี้
1. การต้อนรับลูกค้า เมื่อลูกค้ามาใช้บริ การ
2. การรั บคาสั่งการใช้รถ และข้อมูลการเดิ นทาง โดยหากทราบข้อมูลการใช้รถ
ก่อน ควรศึกษาข้อมูลเส้นทางการเดินทางล่วงหน้า
3. การขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ขบั รถที่เสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ ใช้ความเร็ ว
ในการขับรถที่เหมาะสม ปฏิบตั ิตามกฎจราจรอย่างเคร่ งครัด
4. การบริ การรับ-ส่ ง ลูกค้า พนักงานขับรถสุ ภาพ ให้บริ การด้วยความเป็ นกันเอง
เห็นลูกค้าเสมือนบุ คคลในครอบครัว การไปรับลูกค้าให้พนักงานขับรถไปรับลูกค้าก่อน
เวลานัด 15–30 นาที ทุกครั้ง และขับรถส่ งลูกค้าให้ถึงจุดหมาย ตามข้อตกลงที่ลูกค้าแจ้งไว้
กับบริ ษทั
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5. การเก็บเงิ น บริ ษทั กาหนดเงื่ อนไขการจ่ายเงินให้ลูกค้าทราบ และมีหลักเกณฑ์
ดังนี้
 กรณี ลูกค้าจ่ายเงินค่ามัดจาล่วงหน้า ให้โอนเงินเข้า เลขที่บญั ชี ของบริ ษทั
และส่ วนที่เหลือให้ชาระเงินที่พนักงานขับรถเมื่อเสร็ จสิ้ นงาน
 ให้ลูกค้าชาระเงินทั้งหมดตามข้อตกลงที่พนักงานขับรถเมื่อเสร็ จสิ้ นงาน
ขั้นตอนการให้ บริการ
• เมื่อมีลูกค้ามาใช้บริ การต้องขอดูหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้
- บัตรประจาตัวประชาชน หรื อพาสปอร์ต (สาหรับชาวต่างชาติ)
- ใบอนุญาตขับขี่
- บัตรเครดิต
- ต้องมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป
• ถ้าเป็ นการจองรถไว้ยงั ไม่ใช้ทนั ที ควรเก็บเงินค่ามัดจาไว้ประมาณ 500 บาทก่อน
เนื่ องจากอาจมีบางคนจองรถไว้ดว้ ยปากเปล่า แต่ไม่มาใช้บริ การ ทาให้เกิดการเสี ยโอกาส
หากมีลูกค้ารายอื่นต้องการใช้บริ การ
• ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ลูกค้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
• ค่าทางด่วน ค่าผ่านทางพิเศษต่างๆ และค่าจอดรถลูกค้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
• ค่าธรรมเนียมการค้างคืนสาหรับพนักงานขับรถ 400 บาท/คืน
• ค่าธรรมเนียมขับรถล่วงเวลา 200 บาท/ชัว่ โมง
ก่ อนนารถไปให้บริ การ จะต้องมี การตรวจเช็ คสภาพรถให้มีค วามปลอดภัย อยู่
ตลอด
 การวิเคราะห์ แผนการจัดการและกาลังคน
การบริหารงานและการจัดการ
• การบริ หารภาพลักษณ์ ต้องดูแลตกแต่งสานักงานให้สวยงาม สะอาดอยู่เสมอ
ต้องดูแลทาความสะอาดรถอยูเ่ สมอ พร้อมทั้งตรวจสภาพความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานได้
ทันที พนักงานต้องแต่งเครื่ องแบบ มีกริ ยา มารยาทเรี ยบร้ อย สุ ภาพ พูดจาไพเราะ และมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า
• การบริ หารภายในองค์กร ต้องจัดระบบการทางานของพนักงาน มีการบันทึก
วันหยุด วันลา และวันมาทางาน และการให้บริ การลูกค้าแต่ละครั้งมีการทาทะเบียนประวัติ
ลูกค้าไว้ดว้ ยทุกราย และถ้ามีลูกค้าต่างชาติมาใช้บริ การสม่าเสมอควรให้พนักงานขับรถฝึ ก
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พูด/ฟั งภาษาอังกฤษด้วย และที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ การทาบัญชีรายรับ -รายจ่าย เป็ น
ประจาทุกวัน
• ด้านการดาเนิ นงานของ บริ ษทั A & P รถตูใ้ ห้เช่า จากัด ในปี 2560 มีแผนการ
ลงทุนด้านรถใหม่สาหรับธุ รกิ จรถรับส่ งพนักงาน นอกจากนั้น บริ ษทั มีการวางแผนด้าน
การพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานรถเช่ าให้สูงขึ้นโดยเฉพาะการให้เช่ารถตูพ้ ร้อม
พนักงานขับรถที่ ผ่านหลักสู ตรการอบรมการขับขี่ จากโรงเรี ยนสอนขับรถของบริ ษทั ที่
ได้รับการรั บรองจากกระทรวงศึกษาธิ การ เพื่อเพิ่มทักษะในการขับขี่อย่างมื ออาชี พและ
สามารถบริ การลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ดในการบริ การ
โครงสร้ างองค์ การ
เนื่ องจากกิ จ การมี ข นาดเล็ ก โครงสร้ า งองค์ก ารจึ ง เป็ นไปในรู ป แบบที่ ง่ า ยไม่
ซับซ้อนทาให้กิจการดูแลกันง่ายและเข้าถึงพนักงานทุกคน

ภาระหน้ าทีต่ ามตาแหน่ งงาน
1. ผูจ้ ดั การ ทาหน้าที่ บริ หารจัดการงานให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย, ต้อนรั บ
ลูกค้าและให้ขอ้ มูลการใช้บริ การแก่ลูกค้า, จัดรถพร้อมพนักงานขับรถ ตามคาสั่งการใช้รถ
และควบคุมดูแลหน่วยงานที่จา้ งทาเว็ปไซด์ ให้จดั ทาข้อมูล บริ ษทั A & P รถตูใ้ ห้เช่า จากัด
ที่ทนั สมัยและใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ทาหน้าที่ ประชาสัมพันธ์บริ ษทั , รับคาสั่งการใช้รถและรับเงินค่า
มัดจา (กรณี ลูกค้าชาระค่ามัดจาล่วงหน้า), รับค่าเช่ารถตูท้ ี่พนักงานขับรถเก็บจากลูกค้า, ทา
บัญชีและการเงิน ตลอดจนการสอบถามลูกค้า และประเมิน Feed Back การใช้รถจากลูกค้า
เพื่อพัฒนาบริ การต่อไป
3. พนักงานขับรถ ทาหน้าที่ ขับรถให้บริ การ รับ -ส่ ง ลู กค้า ด้วยความประทับใจ
และเก็บค่าเช่ารถตูจ้ ากลูกค้าเมื่อสิ้ นสุ ดงาน ตลอดจนทาการตลาดแบบ CRM เพื่อให้ลูกค้า
กลับมาใช้บริ การซ้ าอีก
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ค่ าตอบแทนตามตาแหน่ ง
ผูจ้ ดั การ
อัตราจ้างเป็ นรายเดือน เดือนละ 25,000 บาท
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ อัตราจ้างเป็ นรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท
พนักงานขับรถ อัตราจ้างเป็ นรายวัน วันละ 500 บาท
 การวิเคราะห์ แผนการเงิน
งบประมาณการลงทุน
การลงทุนทาธุ รกิจให้เช่ารถตูต้ อ้ งใช้เงินลงทุนค่อนข้างสู ง เนื่ องจากรถตูร้ ุ่ นใหม่จะ
มีราคาแพง เช่น รถตู ้ Toyota Hiace Commuter หลังคาสู ง
เงินลงทุน 4,000,000 บาท แบ่งเป็ น 1) เงินลงทุนสาหรับดาเนิ นงาน 1,000,000
บาท และ 2) เงินลงทุนซื้ อรถใหม่ หากซื้ อเงินสดราคาประมาณ 1.5 ล้านบาท ซึ่ งอย่างน้อย
ต้องใช้ 2 คัน เป็ นเงินลงทุนประมาณ 3,000,000 บาท แต่ถา้ ซื้ อเงิ นผ่อนต้องวางเงิ นดาวน์
ประมาณ 10-20% หรื อประมาณ 150,000-300,000 บาท/คัน และต้องผ่อนส่ งอีกประมาณ
เดือนละ 25,000-30,000 บาท/คัน อีกทั้งยังต้องทาประกันภัยชั้น 1 ประเภทรถใช้เพื่อการ
พาณิ ชย์ รับจ้าง หรื อให้เช่า เบี้ยประกันภัยประมาณ 35,000–45,000 บาท ด้วย
A & P รถตูใ้ ห้เช่า จดทะเบียนในลักษณะ บริ ษทั จากัด โดยเป็ นการระดมทุนจากผู ้
ถือหุ น้ ทั้งหมด สองท่าน รวมเป็ นเงินลงทุนทั้งสิ้ น 4,000,000 บาทถ้วน จากประมาณการผล
การดาเนิ นงานตลอดระยะเวลา 5 ปี โดยเริ่ มก่ อสร้ างในเดื อน ตุลาคม 2557 แล้วเสร็ จใน
เดือน มกราคม 2558 เริ่ มดาเนินงานในเดือน กุมภาพันธ์ 2558 กิจการจะเริ่ มมีกาไรจากการ
ประกอบการตั้งแต่ปีแรกที่เริ่ มดาเนิ นงานและจะเริ่ มจ่ายปั นผลได้ในปี ที่2 นอกจากนี้ อตั รา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับ ร้อยละ 59.41 มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เท่ากับ
2,483,931.27 และมีระยะเวลาคืนทุน (PB) อยูท่ ี่ประมาณ 1 ปี 9 เดือน
สรุ ปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การวิเคราะห์ด้ านการ
ผลิต การวิเคราะห์ดา้ นกาลังคน และการวิเคราะห์ดา้ นการเงิน ได้ขอ้ สรุ ปว่า ธุ รกิจ A & P
รถตูใ้ ห้เช่า ภายใต้เงื่อนไขที่กิจการกาหนดขึ้นมีความเป็ นไปได้ในการลงทุน
บรรณานุกรม
ASTV ผูจ้ ดั การออนไลน์. มองธุ รกิจรถเช่าผ่านกรุ งไทย คาร์ เร้นท์ฯ.
http://www.manager.co.th/Motoring/ViewNews.aspx?NewsID=9480000060181.
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 17 มีนาคม 2558.
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NEWS PROGRAMME VOICE MARKET. ธุ รกิจรถเช่า โตตามโลว์คอสต์แอร์ ไลน์.
http://shows.voicetv.co.th/voice-market/176643.html?page=25. เข้าถึงข้อมูลวันที่
17 มีนาคม 2558.
ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย. โอกาสและอุปสรรคของธุ รกิจรถเช่า...และการร่ วมทุนทาตลาดใน
อาเซียน. http://www.ksmecare.com/Article/82/27502/โอกาสและอุปสรรคของ
ธุ รกิจรถเช่าและการร่ วมทุนทาตลาดในอาเซี ยน. เข้าถึงข้อมูลวันที่ 17 มีนาคม
2558.
อัมริ นทร์ บุญญะไพบูรณ์ . ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม BOC. เปิ ดเช่ารถตู ้ อีกธุ รกิจทาเงิน.
http://money.sanook.com/58360/. เข้าถึงข้อมูลวันที่ 17 มีนาคม 2558.
อั ม ริ นทร์ บุ ญญะ ไพบู ร ณ์ . ศู น ย์ ธุ รกิ จอุ ตสาหกรรม BOC. ธุ รกิ จใ ห้ เ ช่ ารถ ตู ้ .
http://boc.dip.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=321&Ite
mid=48. เข้าถึงข้อมูลวันที่ 25 มีนาคม 2558.
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