กลยุทธการตลาดของธุรกิจรถเชา ในอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม
ชื่อผูเขียน
นายสรายุทธ พึ่งพุมแกว
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาบริหารธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบการคนควาแบบอิสระ
รองศาสตราจารย จินตนา สุนทรธรรม
ประธานกรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย อรรณพ คุณพันธ
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย กฤษณา รัตนพฤกษ
กรรมการ
ชื่อเรื่องการคนควาแบบอิสระ

บทคัดยอ
การคนควาแบบอิสระ เรื่อง “กลยุทธการตลาดของธุรกิจรถเชา ในอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม” มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ศึกษากลยุทธการตลาดของธุรกิจรถเชา
2. ศึกษากลยุทธการตลาดสําหรับการจัดการธุรกิจบริการ ของธุรกิจรถเชา
3. ศึกษาปญหาของธุรกิจรถเชา และแนวทางแกไข
ในการศึกษาถึงกลยุทธการตลาดของธุรกิจรถเชา ตองมีการคํานึงถึงลูกคาเปาหมายเพราะการวาง
กลยุทธการตลาดจะตองสอดคลองกับลูกคาเปาหมาย ซึ่งลูกคาเปามหายของธุรกิจรถเชาในอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม คือ นักทองเที่ยว นักธุรกิจ และลูกคาทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ โดย
นักทองเที่ยวใหความสําคัญในเรื่องการประหยัดน้ํามันและคาเชาในอัตราที่ถูก สวนนักธุรกิจและลูกคา
ทั่วไป ใหความสําคัญ ในความภูมิฐานของตัวรถเชา ซึ่งพฤติกรรมของผูเชารถโดยรวมตองการในเรื่อง
ความสะอาด ความพรอม และสภาพทีด่ ีของรถเชา พรอมทั้งตองการใหลูกคามีความสามารถในการ
จายคาเชารถไดตามอัตราคาเชาที่กําหนด
การศึกษาครั้งนี้ไดสุมตัวอยางจากผูประกอบการรถเชา ที่เปดดําเนินธุรกิจรถเชาในอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 30 ราย โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบสุมตัวอยางแบบงาย เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของธุรกิจรถเชา การใหความสําคัญตอ
กลยุทธการตลาด กลยุทธการตลาดสําหรับการจัดการ ธุรกิจบริการ และปญหาในการดําเนินธุรกิจ
รถเชา แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPPS / PC+ ดวยวิธีการหาคาเฉลี่ย
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คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ฐานนิยม การวิเคราะความแปรปรวนแบบวิธีวัดชา การทดสอบคาที และ
รายงานผลการวิจัยโดยบรรยายความเชิงพรรณาวิเคราะห ปรากฎผลดังนี้ :
1. ขอมูลทั่วไป
ธุรกิจรถเชา รอยละ 80 ประกอบธุรกิจในรูปแบบลักษณะเจาของคนเดียว และหาง
หุนสวน และมีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจไมเกิน 5 ป ประเภทของรถเชาที่นิยมนํามาใหลูกคาเชา
คือเปนรถตู รถยนตนั่ง รถจิ๊บ รอยละ 30 ของผูประกอบการมีรายไดเฉลี่ยมากกวา 100,000 บาท ตอ
เดือน และรอยละ 26.7 มีคา ใชจายเฉลี่ยระหวาง 30,001-50,000 บาท ตอเดือน ผูป ระกอบการรถเชา
ไมนิยมเปดสาขายอย แตนยิ มเปดธุรกิจเสริมนอกจากใหบริการรถเชา ไดแก การจัดโปรแกรมทัวร
รับจอง-ขายบัตรโดยสารรถทัวร รถไฟ และเครื่องบิน สวนลูกคาทีเ่ ขามาใชบริการมีทั้งลูกคาเกา และ
ลูกคาใหมและผูประกอบการรองละ 43.3 เห็นวาธุรกิจรถเชาประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจใน
ระดับปานกลาง
2. ผลการวิเคราะหขอมูลและแนวทางในการแกปญหา
สมมติฐานขอที่ 1 ในการดําเนินธุรกิจรถเชาผูประกอบการใหความสําคัญตอการวาง
กลยุทธการตลาดดาน รถเชา ราคา ทําเลที่ตั้ง และการโฆษณาประชาสัมพันธแตกตางกัน
สรุปผลการวิเคราะหขอสมมติฐานไดดังนี้
ผูประกอบการรถเชาใหความสําคัญ ในการวางกลยุทธการตลาดในดานรถเชา ราคา ทําเลที่ตั้ง
และการโฆษณาประชาสัมพันธ แตกตางกัน โดยใหความสําคัญ ในดานรถเชาไดแก ความสะอาดของ
รถเชา
สมรรถภาพของเครื่องยนตอยูในสภาพทีด่ ีมีการตรวจเช็คสภาพใหพรอมอยูเสมอ
มี
เครื่องปรับอากาศ และมีวทิ ยุ-เทป บริการแกผูเชารถ สวนในดานราคา ไดคํานึงถึงความสําคัญในการ
กําหนดราคาเชาดังนี้คือ ประเภทของรถเชา รุนของรถเชา สภาพทางเศรษฐกิจ และในดานทําเลที่ตั้งได
ใหความสําคัญไวดังนี้ คืออยูในแหลงชุมชน ยานธุรกิจ ลูกคาสามารถหาไดงาย เมื่อวิเคราะหโดยรวม
พบวาผูประกอบการธุรกิจรถเชาไดใหความสําคัญในการวางกลยุทธการตลาดในดานรถเชา ราคา และ
ทําเลที่ตั้ง มากกวาการวางกลยุทธในดานการโฆษณา ประชาสัมพันธ
สมมติฐานขอที่ 2 ผูประกอบการธุรกิจรถเชาใหความสําคัญตอการวางกลยุทธ
การตลาด สําหรับการจัดการธุรกิจบริการแตกตางกันในดาน การตลาดภายใน และคุณภาพการให
บริการ
สรุปผลการวิเคราะหขอสมมติฐานไดดังนี้
ผูประกอบการรถเชา ใหความสําคัญตอการวางกลยุทธการตลาดสําหรับการจัดการ
ธุรกิจบริการในดานคุณภาพการใหบริการแกผูเชารถมากกวาดานการตลาดภายใน ซึ่งทางดานคุณภาพ
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การใหบริการที่ดีแกผูเชารถ ไดแกความพรอมของรถเชา ความรวดเร็ว และความตรงตอเวลาในการ
ใหบริการ การใหการตอนรับดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดีแกผูเชารถ ประสบการณและมนุษยสัมพันธที่ดขี อง
คนขับรถ รวมตลอดถึงการดูแลความปลอดภัยใหแกผูเชารถ สวนดานการตลาดภายใน ไดแกการ
ออกแบบรูปแบบการใหบริการผูเขารถ เชนการกําหนดเงื่อนไขพิเศษในการเชา การฝกอบรม และการ
สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแกบุคลากร
สมมติฐานขอที่ 3 ผูประกอบการธุรกิจรถเชามีระดับปญหาดานตาง ๆ แตกตางกัน
สรุปผลการวิเคราะหขอสมมติฐานไดดังนี้
ผูประกอบการรถเชา มีปญหาในดานเงินทุน คูแขงขัน บุคลากร ผูเชารถ แตกตางกัน
โดยผูประกอบการรถเชามีปญหาดานคูแขงขันมากที่สุด ไดแกคูแขงขันสามารถกําหนดราคาคาเชารถ
ไดต่ํากวา คูแ ขงขันมีจํานวนเพิ่มมากขึน้ สวนปญหาดานเงินทุน ไดแกการขาดเงินทุนในการลงทุนซื้อ
รถเพิ่ม และขาดเงินทุนหมุนเวียน สวนปญหาดานบุคลากร ไดแกการใหอัตราผลตอบแทนแกบคุ ลากร
ในอัตราที่ต่ํา และปญหาดานผูเชารถ ไดแกการใชบริการนอยไมสม่ําเสมอ นํารถไปเกิดอุบัติเหตุหรือไม
นํารถมาคืนตามกําหนด
การแกไขปญหาของธุรกิจรถเชา
ในดานคูแขงขันนั้น ควรใหมีการรวมตัวและใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ ซึ่งกัน
และกัน สวนปญหาดานเงินทุนนัน้ ควรมีการหาแหลงเงินทุนทั้งในและนอกระบบ และพยายามลด
คาใชจายในการดําเนินงานทีไ่ มจําเปน และ / หรือหาผูรวมลงทุน หรือรวมตัวกับธุรกิจรถเชารายอื่น
สวนปญหาดานบุคลากรนั้นควรมีการเสนอจายผลตอบแทนในรูปแบบตางๆ นอกจากการจายคาแรง
ประจํา ควรใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการทํางาน มีการปลูกฝงใหบุคลากรมีความรัก และความ
ผูกพันในการทํางาน สําหรับปญหาดานผูเชารถ ซึ่งมาใชบริการนอยไมสม่ําเสมอนั้น ควรมีการแกไข
โดยใหคานายหนาในการหาลูกคาหรือโบนัสเปนผลตอบแทนแกผูที่หาลูกคามาให และปญหาที่ผเู ชารถ
นํารถไปเกิดอุบัติเหตุควรมีการแกไขโดยใหผูเชามีสวนรวมในการรับผิดชอบคาเสียหายตามรถบุไวใน
สัญญาเชา และ / หรือการใหบริษัทประกันเขามารับผิดชอบในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และในบางครั้ง
ผูประกอบการควรใชมาตรการทางกฎหมายเมื่อแนใจวาผูเชารถจงใจทําผิดสัญญาเชาโดยไมนํารถมาคืน
ตามกําหนด
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