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แนวทางการพฒันาการให้บริการของอู่ซ่อมรถยนต์มาตรฐานใน
เขตพืน้ที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

Guidelines for Development of Services in Standard Motor 
Garages in Amphoe Hat Yai, Songkhla Province 

 
อรนชุ พรหมเพศ 1 

        
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาแนวทางการพฒันาการให้บริการของอูซ่อ่มรถยนต์
มาตรฐานในเขตพืน้ท่ี อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
คือ แบบสมัภาษณ์ ใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกบัผู้บริหารของอูซ่อ่มรถยนต์มาตรฐานท่ีมี
ประสบการณ์การท างานเกิน 5 ปี จ านวน 5 อู ่วิเคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์และน าข้อมลูท่ีได้จากการ
จดบนัทกึมาจดักลุม่ข้อมลูตามประเดน็ค าถามและน าเสนอข้อมลูเชิงพรรณนาความ ผล
การศกึษา พบวา่ 1) บริบทการให้บริการอูซ่อ่มรถยนต์มาตรฐานในเขตพืน้ท่ี อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา โดยใช้สว่นประสมทางการตลาด 7P’s 2) แนวทางการพฒันาในการให้บริการของอูซ่อ่มรถ
มาตรฐานในเขตพืน้ท่ี อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซึง่ผลการวิจยัครัง้นีจ้ะท าให้ผู้บริหารควรตระหนกัถึง
ความส าคญัของมาตรฐานในการจดัซอ่ม อาทิเชน่ สว่นประสมทางการตลาดด้านราคาไมมี่ผลกระทบต่ อ
แนวทางการพฒันาในการให้บริการของอูซ่อ่มรถมาตรฐานในเขตพืน้ท่ี อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดย
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจเลือกแนวทางการพฒันาในการให้บริการของอูซ่อ่มรถมาตรฐานในเขต
พืน้ท่ี อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มาก ท่ีสดุ คือ ด้านผลิตภณัฑ์และการให้บริการ ด้านชอ่งทางการจดั
จ าหนา่ย ด้านสง่เสริมการตลาด ด้านบคุคล ด้านกระบวนการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ตามล าดบั 
 
ค ำส ำคัญ: แนวทางการพฒันาอู่ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน, ส่วนประสมทางการตลาด, การบริการ 

                                                                 
1 นกัศกึษา หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสงขลา 90000 
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Abstract 
 This research aims at studying the guidelines for development of services in standard 
motor garages in Amphoe Hat Yai, Songkhla by qualitative research methods. The tool is a 
research interview form. This research uses the semi structure method to interviews five 
executives from five standard automotive garages that have work experiences over 5 years. The 
interview data are analyzed and presented descriptively. The results showed that 1) the service 
garages in Amphoe Hat Yai, Songkhla are in the context of using composition of the 7P's 
marketing 2) The guidelines developed in this research make executives in Amphoe Hat Yai, 
Songkhla to realize the importance of the repair standards. The research finds that prices do not 
affect the guidelines of service development of the garages in Amphoe Hat Yai, Songkhla. 
Factors that affect the decision to choose the development approaches in service of a standard 
garage in Amphoe Hat Yai, Songkhla are products and services, distribution channels, 
campaigns and promotions, people, process, and physical environment, respectively. 
 
Keywords:  Guidelines for Development of Standard Motor Garages, Marketing Mix, Services 
 
บทน า 

รถยนต์เป็นยานพาหนะทางบกท่ีมีความจ าเป็นตอ่การด าเนินชีวิตประจ าวนัของมนษุย์ เน่ืองจาก
รถยนต์เป็นยานพาหนะท่ีชว่ยให้มนษุย์มีความสะดวก รวดเร็ว และประหยดัเวลาในการตดิตอ่ธุรกิจ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการคมนาคมสญัจรแก่ผู้ เป็นเจ้าของ แตย่านพาหนะประเภทดงักลา่ว เม่ือใช้งานไป
ระยะหนึง่ก็จะเกิดความสกึหรอจากการใช้งานและอาจเกิดอบุตัเิหตจุากการใช้งานจากเหตกุารณ์ฉกุเฉิน 
จงึจ าเป็นต้องเข้ารับการตรวจสภาพและซอ่มแซมเม่ือเกิดความเสียหายจากการใช้งานท่ีเกิดขึน้ ซึง่มี
หนว่ยงานภาคเอกชนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการซอ่มแซมและบ ารุงรักษาทัง้นีห้นว่ยงานของรัฐท่ีมี
บทบาทในการก าหนดการก าหนดมาตรฐานและการตรวจสอบพิจารณาสภาพรถ  

ปัจจบุนัอตัราการขยายตวัของอตุสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยมีเพิ่มสงูขึน้โดยเฉพาะในปี 
2012 มีการลงทนุในภาคการผลิตของอตุสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยมีมลูคา่สงูถึง
ประมาณ 1.7 แสนล้านบาท เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 150 จากปีก่อนหน้า ( SCB Economic Intelligence 
Center, 2556) 

จากแนวโน้มการขยายตวัของอตุสาหกรรมยานยนต์ในด้านของการผลิตยานยนต์ และการใช้จา่ย
ในหมวดของยานยนต์ท่ีมีการขยายตวัอยา่งตอ่เน่ืองและการท่ีคา่ยรถตา่งๆ ได้มีการออกตวัรถยนต์รุ่น 
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ใหม่ๆ  มาแขง่ขนักนัในตลาด โดยมีการจงูใจผู้ ซือ้ โดยให้เง่ือนไขการช าระเงินเงินดาวน์ท่ีต ่าลง  และอตัรา
ดอกเบีย้ ท่ีต ่าเป็นพิเศษ  ท าให้แนวโน้มของปริมาณรถยนต์ในแตล่ะปีมากขึน้เร่ือยๆ ซึง่สามารถดไูด้จาก
จ านวนรถยนต์ท่ีจดทะเบียนเพิ่มขึน้ทกุปี โดยเฉพาะในปี 2556 สถิตกิารจดทะเบียนรถ ยนต์ใหมท่ัว่ประเทศ
ในคร่ึงปีแรกของปี 2556 สงูเกือบ 1,500,000 คนั เป็นรถจกัรยานยนต์ประมาณ 1,000,000 คนั รองลงมา
คือ รถเก๋ง และรถปิคอพั รวม 500,000 คนั (กรมการขนสง่ทางบก, 2556)  

ซึง่การขยายตวัของอตุสาหกรรมยานยนต์ และปริมาณรถยนต์ท่ีเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองดงักลา่วได้
สง่ผลท าให้ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัรถยนต์มีการขยายตวัตามอตุสาหกรรมยานยนต์เชน่ธุรกิจซอ่มบ ารุง
รถยนต์เป็นต้น ซึง่สามารถดไูด้จากการขยายตวัของผลิตภณัฑ์มวลรวมในหมวดของการค้าสง่สินค้าปลีก
ซอ่มยานยนต์และของใช้เก่ียวกบัรถยนต์และแนวโน้มของธุรกิจซอ่มบ ารุงรถยนต์ท่ีเพิ่มขึน้จากสภาวการณ์
ด้านตา่งๆ ข้างต้นอาจจะเห็นได้วา่ขณะสภาวะเศรษฐกิจดงักลา่วในปัจจบุนัเป็นสภาวะท่ีเอือ้ตอ่การเปิด
กิจการอูซ่อ่มรถโดยมีปัจจยัส าคญัคือการขยายตวัอยา่งตอ่เน่ืองของอตุสาหกรรมยานยนต์ท าให้มีแนวโน้ม
ตลาดท่ีดีในอนาคตอีกทัง้แนวโน้มการปลอ่ยสินเช่ือของธนาคารพาณิชย์มีการปรับตวัไปในแนวทางท่ีดีขึน้
และมีทางเลือกด้านแหลง่เงินทนุอ่ืนๆ เพิ่มขึน้ประกอบกบัการลดอตัราดอกเบีย้เงินกู้ของภาครัฐและเอกชน
นา่จะเป็นข้อได้เปรียบในการจดัหาแหลง่เงินทนุเพ่ือการก่อตัง้อูซ่อ่มรถ 

จากปัจจยัดงักลา่วสง่ผลให้ธุรกิจการเปิดอูซ่อ่มรถยนต์ในประเทศไทยเป็นอีกหนึง่ธุรกิจท่ีมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัสงขลา ซึง่เป็นจงัหวดัท่ีมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่ง
ตอ่เน่ืองโดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2555 พบวา่ ภาวะเศรษฐกิจ โดยรวมขยายตวัและมีแนวโน้มขยายตวัอยา่ง
ตอ่เน่ืองจากปัจจยับวกท่ีส าคญั ได้แก่ สินค้าเกษตร โดยเฉพาะยางพาราท่ีมีผลผลิตเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 9.42 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา และการท าประมงท่ีมีปริมาณสตัว์น า้ เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.44 ท าให้รายได้
จากภาคธุรกิจดงักลา่วปรับตวัสงูขึน้ จากปัจจยัการผลิตท่ีมีสญัญาณเชิงบวกตอ่การขยายตวัทางเศรษฐกิจ
สง่ผลให้ในเขตพืน้ท่ี อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ท าให้คนมีอตัราก าลงัในการจบัจา่ยใช้สอยเพิ่มสงูขึน้
สอดคล้องตามอตัราการขยายตวัทางภาคเศรษฐกิจ ปรากฏการดงักลา่ว สง่ผลให้ในปัจจบุนัในอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มีอตัราจ านวนการจดทะเบียนใหม ่รถยนต์นัง่สว่นบคุคลไมเ่กิน 7 คน จดทะเบียน
ใหม ่เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 82.68 อนัเป็นผลจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐจากนโยบายรถคนั
แรก (นิตยา กลัยาศริิ และคณะ, 2555)   
 ดงันัน้การศกึษาแนวทางการพฒันาการให้บริการของอูซ่อ่มรถยนต์มาตรฐานในเขตพืน้ท่ี อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จงึเป็นอีกหนึง่แนวทางในการพฒันาและเตรียมความพร้อมในการให้บริการอยา่ง
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีอตัราการขยายตวัท่ีเพิ่มขึน้ในอนาคต เพ่ือ
น าไปสูก่ารให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ และสร้างความพงึพอใจ และก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแขง่ขนั 
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ของธุรกิจประเภทเดียวกนั อนัจะน าไปสูก่ารยกระดบัมาตรฐานการให้บริการท่ีสร้างความประทบัใจให้แก่
ผู้ใช้บริการและเป็นการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจประเภทดงักลา่วใน การเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน
ตอ่ไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาบริบทการให้บริการอูซ่อ่มรถยนต์มาตรฐานในเขตพืน้ท่ี อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลาโดยใช้สว่นประสมทางการตลาด 7P’s 
 2. เพ่ือศกึษาแนวทางการพฒันาในการให้บริการของอูซ่อ่มรถยนต์มาตรฐานในเขตพืน้ท่ี อ าเภอ 
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัใช้กระบวนการวิจยัเชิงคณุภาพ ท าการศกึษาข้อมลูจากเอกสารและการเก็บ
ข้อมลูภาคสนามก าหนดประชากร กลุม่ตวัอยา่ง และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เพ่ือตอบค าถามการวิจยั 

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารของอูซ่อ่มรถยนต์มาตรฐานในเขตพืน้ท่ี อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

จ านวน 8 ราย 
กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ ผู้บริหารของอูซ่อ่มรถยนต์มาตรฐานในเขตพืน้ท่ี อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั

สงขลา ท่ีมีประสบการณ์การท างานเกิน 5 ปี จ านวน 5 ราย ซึง่ผู้วิจยัได้เลือกกลุม่ตวัอยา่งโดยไมใ่ชห่ลกั
ความนา่จะเป็น โดยใช้วิธีการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (ณรงค์ โพธิพฤกษานนัท์, 2556) 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสมัภาษณ์  ซึง่เป็นค าถามแบบเปิด (อศัวิน แสงพิกลุ, 2556)         
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
การเก็บรวบรวมข้อมลู โดยการสมัภาษณ์ผู้บริหารของอูซ่อ่มรถยนต์มาตรฐาน ในเขตพืน้ท่ีอ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  โดยใช้การสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ซึง่มีรูปแบบการสมัภาษณ์เป็นแบบเชิงลกึ 
(อศัวิน แสงพิกลุ, 2556)         

4. การวิเคราะห์ข้อมลู 
การตรวจสอบความนา่เช่ือถือของข้อมลู โดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า ด้านข้อมลู โดยการพิจารณา
จากแหลง่เวลา แหลง่สถานท่ี และแหลง่บคุคล ซึง่ได้จากการสมัภาษณ์เป็นหลกั (รัตนะ บวัสนธ์ , 2556) ซึง่
ได้น าข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์มาจดักลุม่ข้อมลูตามประเดน็ค าถามและน าเสนอข้อมลูเชิงพรรณนา
ความ 



สยามวิชาการ  ปีที่ 16  เลม่ที่ 2  ฉบบัที่ 27  พฤศจิกายน 2558 – กมุภาพนัธ์ 2559 
Siam Academic Review  Vol.16, No.2, Issue 27, November 2015 – February 2016 

        
 

- 51 - 

 
ผลการวิจัย 

ค าถามการวิจยั ข้อท่ี 1 สว่นประสมทางการตลาด 7P’s ท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริบทของ
การให้บริการอูซ่อ่มรถยนต์มาตรฐานในเขตพืน้ท่ี อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยใช้สว่นประสมทาง
การตลาด 7P’s มีลกัษณะอยา่งไรบ้าง 

1. ด้านผลิตภณัฑ์และการให้บริการ (Product) พบวา่ ใช้บริการเป็นงานเคาะ พน่ สี งานซอ่มชว่ง 
ลา่ง งานพน่กนัสนิม และตัง้ศนูย์ล้อ ซึง่สามารถต้องสนองตอ่ความต้องการ  

2. ด้านราคา (Price) พบวา่ สว่นใหญ่มีการคดิคา่บริการ โดยใช้ราคากลางของสมาคมอูก่ลางการ 
ประกนัภยั แบง่เป็น 2 กรณี คือ 1) กรณีท่ีมีกรมธรรม์ประกนัภยั บริษัทจะคดิคา่บริการซอ่มรถยนต์ผา่น
บริษัทประกนัภยั และ 2) กรณีไมมี่กรมธรรม์ประกนัภยั บริษัทจะคดิคา่บริการจากผู้ใช้บริการโดยตรง ซึง่มี
การก าหนดราคานัน้ดจูากความเหมาะสมระหวา่งราคากบัคณุภาพของอะไหลร่ถยนต์และการให้บริการ
ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการซอ่มรวมทัง้การประเมินราคา 

3. ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย (Place) พบวา่ อูซ่อ่มรถยนต์มาตรฐานสว่นใหญ่ มีศนูย์ให้บริการ 
ท่ีมีท าเลตดิ กบัถนนสายหลกั  สามารถเดนิทาง ได้สะดวก  และมีรถประจ าทางผา่น มีท่ีจอดรถเพียงพอ
ส าหรับผู้ใช้บริการ สามารถตดิตอ่ผา่นพนกังานรับโทรศพัท์ ( Call Center) เวลา 08.00 - 17.00 น. และบาง
รายสามารถตดิตอ่ทางส่ืออินเตอร์เน็ตได้ (Face Book) 

4. ด้านสง่เสริมการตลาด ( Promotion) พบวา่ สว่นใหญ่มีการท าป้ายประชาสมัพนัธ์ด้านหน้าอู่  มี
การลงส่ือประชาสมัพนัธ์ผา่นหนงัสือคูมื่อของบริษัทประกนัภยั บางรายมีการแจกแผน่พบัและผา่น Face 
Book แตไ่มพ่บการลด แลก แจก แถมของสมนาคณุ  

5. ด้านบคุคล (People) พบวา่ สว่นใหญ่ชา่งซอ่มรถยนต์มีความช านาญและเช่ียวชาญในแตล่ะ 
ด้าน และผา่นการฝึกอบรมจากกรรมการสง่เสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน รวมทัง้มีประสบการณ์ท างาน
เฉพาะด้าน และมีการเข้าฝึกอบรมปีละ 1 - 2 ครัง้ 

6. ด้านกระบวนการให้บริการ พบวา่ เม่ือลกูค้าเข้ามาใช้บริการทางอูซ่อ่มรถยนต์มีการตรวจสอบ 
ความเสียหายให้แก่ผู้ใช้บริการอยา่งรวดเร็ว ในกรณีท่ีรถของผู้ใช้บริการมีประกนัภยัทางอูจ่ะมีการแจ้ง
ความเสียหายเบือ้งต้นไปยงับริษัทประกนัภยัของลกูค้า เพ่ือให้มีความสะดวกในการจดัซอ่มและสง่มอบรถ
ตรงตามเวลาท่ีได้นดัหมายกบัผู้ใช้บริการ 

7. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พบวา่ สว่นใหญ่มีเคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการจดัซอ่มรถท่ี
ทนัสมยั มีห้องน า้สะอาด และเพียงพอกบัผู้ใช้บริการ 

ค าถามการวิจยั ข้อท่ี 2 ผู้บริหารมีแนวทางการพฒันาการให้บริการอูซ่อ่มรถยนต์มาตรฐานในเขต
พืน้ท่ี อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตามหลกั 7Ps มีลกัษณะอยา่งไร 

1. ด้านผลิตภณัฑ์และการให้บริการ (Product) พบวา่ มีการปรับปรุงคณุภาพด้านสตูรสี โดยการ 
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ให้บริษัทตวัแทนจ าหนา่ยสีพน่รถยนต์สง่ผู้ เช่ียวชาญมาอบรมเก่ียวกบัการผสมสี และเทคนิคการพน่สี
รถยนต์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้     

2. ด้านราคา (Price) พบวา่ เพิ่มชอ่งทางการช าระเงินให้กบัผู้ใช้บริการ โดยการช าระผา่นบตัร 
เครดติ 

3. ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย ( Place) พบวา่ ขยายท่ีจอดรถ และมีการตดิตอ่ประสานงานใน
ด้านเอกสารโดยผา่นแฟ็กซ์ 

4. ด้านสง่เสริมการตลาด (Promotion) พบวา่ การจดัท าแผน่พบัให้ผู้ใช้บริการ และมีการรับประกนั
หลงังานซอ่ม หรือเปล่ียนอะไหลแ่ท้ 5 ปี 

5. ด้านบคุคล (People) พบวา่ การพฒันาความช านาญของชา่ง โดยการฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอ 
 6. ด้านกระบวนการให้บริการ พบวา่ มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจดัระบบของผู้ใช้บริการ ซึง่
การจดัซอ่มในแตล่ะครัง้จะท าตามรายการท่ีแจ้งให้ซอ่ม เพื่อความสะดวกในการจดัซอ่มและสง่มอบรถตรง
ตามเวลาท่ีได้นดัหมายกบัผู้ใช้บริการ  

7. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พบวา่ มีการแบง่งานกนัท าความสะอาดในแตล่ะแผนกทกุ
วนั และการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอปุกรณ์อยา่งสม ่าเสมอ 
 
อภปิรายผล 

จากการศกึษาแนวทางการพฒันาการให้บริการของอูซ่อ่มรถยนต์มาตรฐานในเขตพืน้ท่ี อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัแนวทาง การพฒันาในการ
ให้บริการของอูซ่อ่มรถมาตรฐานในเขตพืน้ท่ี อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา และน าข้อมลูดงักลา่วนัน้มา
วิเคราะห์ ผลการวิจยัในปัจจยัด้านตา่งๆ สามารถน ามาอภิปรายในรายละเอียดด้านตา่งๆ ดงันี ้

วตัถปุระสงค์ ข้อท่ี 1 เพ่ือศกึษาบริบทการให้บริการอูซ่อ่มรถยนต์มาตรฐานในเขตพืน้ท่ี อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยใช้สว่นประสมทางการตลาด 7P’s 

1. ด้านผลิตภณัฑ์และการให้บริการ (Product) เป็นการให้บริการงานเคาะ พน่ สี  งานซอ่มชว่งลา่ ง 
งานพน่กนัสนิมและตัง้ศนูย์ล้อ และสามารถต้องสนองตอ่ความต้องการ ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ 
อานนท์ วงค์กองแก้ว ( 2555) ท่ีศกึษาเร่ือง การประเมินสว่นประสมการตลาดบริการอูซ่อ่มรถยนต์แหง่หนึง่
ในจงัหวดัเชียงใหม ่ท่ีพบวา่ ด้านผลิตภณัฑ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก การมีบริการท่ีหลายประการให้
เลือก สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการ เน่ืองจากปัจจบุนัผู้ ท่ีเข้ามาใช้บริการมีความรีบเร่งในการด าเนิน  
ชีวิตท่ีสงู จงึท าให้ผู้บริโภคต้องการบริการท่ีครบครัน เพ่ือท่ีจะประหยดัทัง้เวลาและคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง 
ต้องการสถานบริการท่ีตอบสนองความต้องการของตนให้ได้อยา่งครบถ้วนในสถานบริการเดียว 
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2. ด้านราคา ( Price) สว่นใหญ่มีการคดิคา่บริการโดยใช้ราคากลางของสมาคมอูก่ลางการ

ประกนัภยั  แบง่เป็น 2 กรณี คือ 1) กรณีท่ีมีกรมธรรม์ประกนัภยั  บริษัทจะคดิคา่บริการซอ่มรถยนต์ผา่น
บริษัทประกนัภยั และ 2) กรณีไมมี่กรมธรรม์ประกนัภยั บริษัทจะคดิคา่บริการจากผู้ใช้บริการโดยตรง ซึง่มี
การก าหนดราคานัน้ดจูากความเหมาะสมระหวา่งราคากบัคณุภาพของอะไหลร่ถยนต์และการให้บริการ
ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการซอ่มรวมทัง้การประเมินราคา ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ วิศณ ุแปงยา
แก้ว ( 2550) ท่ีศกึษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจในการเลือกใช้บริการอูซ่อ่มรถยนต์ในจงัหวดั
เชียงราย ท่ีพบวา่ ด้านราคาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีความเหมาะสมของคา่แรงกบัคณุภาพของงาน 
โดยค านงึถึงคณุภาพของงานในการซอ่มรถยนต์และราคาหรือคา่ใช้จา่ยในการซอ่มแซมรถยนต์ของอูซ่อ่ม
รถยนต์ 

3. ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย ( Place) พบวา่ สว่นใหญ่อูซ่อ่มรถยนต์มาตรฐานมีศนูย์ให้บริการ
ท าเลท่ีตัง้ตดิถนนสายหลกัสามารถเดนิทางสะดวกและมีรถประจ าทางผา่น มีท่ีจอดรถเพียงพอส าหรับ
ผู้ใช้บริการท่ีเข้าใช้บริการประมาณ 20 - 30 คนั และสามารถตดิตอ่พนกังานรับโทรศพัท์ ( Call Center) 
เวลา 08.00 - 17.00 น. และบางรายผา่นส่ืออินเตอร์เน็ต ( Face Book) ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ ชยั
สมพล ชาวประเสริฐ (2556) ท่ีศกึษาเร่ือง การตลาดบริการ Services Marketing ท่ีพบวา่ ด้านชอ่งทางการ
จดัจ าหนา่ยในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก การให้บริการผา่นร้านท่ีเปิด การให้บริการโดยการตดิตอ่
ประสานงานในด้านเอกสาร ซึง่ผา่นแฟ็กซ์หรือโทรสาร และการให้บริการผา่นทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือท าให้
การบริการเป็นไปได้อยา่งสะดวก            

4. ด้านสง่เสริมการตลาด ( Promotion) พบวา่ สว่นใหญ่มีการท าป้ายประชาสมัพนัธ์ด้านหน้าอู่
ซอ่มรถยนต์มาตรฐาน มีการลงส่ือประชาสมัพนัธ์ผา่นหนงัสือคูมื่อของบริษัทประกนัภยับางรายมีการแจก
แผน่พบัและผา่น Face Book แตไ่ม่พบการลด แลก แจก แถมของสมนาคณุ ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษา
ของ ชยัสมพล ชาวประเสริฐ ( 2556) ท่ีศกึษาเร่ือง การตลาดบริการ Services Marketing ท่ีพบวา่ด้าน
สง่เสริมการตลาดในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก การจดัท าแผน่พบัให้กบัผู้ใช้บริการ  
 5. ด้านบคุคล ( People) พบวา่ สว่นใหญ่ชา่งซอ่มรถยนต์มีความช านาญและเชียวชาญในแตล่ะ
ด้าน และผา่นการฝึกอบรมจากกรรมการสง่เสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน รวมทัง้มีประสบการณ์ท างาน
เฉพาะด้าน และมีการเข้าฝึกอบรมปีละ 1 - 2 ครัง้ โดยมีการพฒันาความช านาญของชา่งจากการฝึกอบรม
อยา่งสม ่าเสมอ ซึง่สอดคล้องกบัของ ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ มณฑล รัตนพรนภาพนัธ์ ( 2550) ท่ี
ศกึษาเร่ือง การใช้บริการอูซ่อ่มรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ท่ีพบวา่  
ด้านบคุคลในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก พนกังานมีความสามารถและความช านาญในงาน และมีมนษุย์
สมัพนัธ์ท่ีดียิม้แย้มแจม่ใส และเอาใจใสง่านอยา่งจริงจงัในการท างาน  

6. ด้านกระบวนการให้บริการ พบวา่ เม่ือผู้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการทางอูซ่อ่มรถยนต์มีการตรวจ 
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สอบความเสียหายให้แก่ผู้ใช้บริการก่อนจดัซอ่ม และในกรณีท่ีรถของผู้ใช้บริการมีประกนัภยัทางอูจ่ะมีการ 
แจ้งความเสียหายเบือ้งต้นไปยงับริษัทประกนัภยัของผู้ใช้บริการ ซึง่การจดัซอ่มในแตล่ะครัง้จะท าตามราย 
การท่ีแจ้งให้ซอ่ม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว แตอ่าจมีบางกรณีท่ีมีลกัษณะงานมีความยากต้องใช้ชา่งเฉพาะ 
เจาะท่ีมีผู้ใช้บริการเข้าใจ และทางร้านจะมีพนกังานรับรายการซอ่ม โดยจะท าการจดรายการท่ีผู้ใช้บริการ
ต้องการซอ่มไว้หน้ารถ เพ่ือป้องกนัการตกหลน่ ซึง่ในการจดัซอ่มทกุครัง้จะผา่นระบบคอมพิวเตอร์ในการ
จดัระบบของผู้ใช้บริการ เพ่ือความสะดวกในการจดัซอ่มและสง่มอบรถตรงตามเวลาท่ีได้นดัหมายกบั
ผู้ใช้บริการ ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ มณฑล รัตนพรนภาพนัธ์ ( 2550) ท่ีศกึษาเร่ือง การใช้บริการอู่
ซอ่มรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ท่ีพบวา่ ด้านกระบวนการให้บริการ ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก การซอ่มบ ารุงครบถ้วนตามรายการท่ีแจ้งให้ซอ่ม และความรวดเร็ว เม่ือมาใช้
บริการทางร้านได้น าระบบการจดควิผู้ใช้บริการท่ีมาใช้บริการก่อนหลงัมาใช้ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกบั
ผู้ใช้บริการทกุทา่นท่ี มาใช้บริการ แตอ่าจมีบางกรณีท่ีลกัษณะงานมีความยากต้องใช้ชา่งเฉพาะเจาะจง
ตามความช านาญของชา่งแตล่ะคนจงึต้องมีการอธิบายให้ทางผู้ใช้บริการเข้าใจ และทางร้านจะมีพนกังาน
รับรายการซอ่ม โดยจะท าการจดรายการท่ีผู้ใช้บริการต้องการซอ่มแล้วน าไปเหน็บไว้หน้ารถ เพ่ือป้องกนั
การตกหลน่ของร้ายการซอ่ม โดยเน้นย า้และเพียงพอกบัปริมาณผู้ใช้บริการท่ีมาใช้บริการในกรณีท่ีมา
ทีเดียวพร้อมกนั  
 7. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พบวา่ สว่นใหญ่มีเคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการจดัซอ่มรถท่ี 
ทนัสมยั  มีห้องน า้สะอาดและเพียงพอกบัผู้ใช้บริการ และมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษา 
ของ อานนท์ วงค์กองแก้ว (2555) ท่ีศกึษาเร่ือง การประเมินสว่นประสมการตลาดบริการอูซ่อ่มรถยนต์แหง่ 
หนึง่ในจงัหวดัเชียงใหม ่ท่ีพบวา่ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อูมี่ช่ือเสียงเป็น
ท่ีรู้จกัและนา่เช่ือถือ มีความสะอาดและสะดวกสบายของห้องน า้  

วตัถปุระสงค์ ข้อท่ี 2 เพ่ือศกึษาแนวทางการพฒันาในการให้บริการของอูซ่อ่มรถมาตรฐานในเขต
พืน้ท่ี อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา   

1. ด้านผลิตภณัฑ์และการให้บริการ ( Product) พบวา่ มีการปรับปรุงคณุภาพด้านสตูรสี โดยการ
ให้บริษัทตวัแทนจ าหนา่ยสีพน่รถยนต์สง่ผู้ เช่ียวชาญมาอบรมเก่ียวกบัการผสมสี และเทคนิคการพน่สี
รถยนต์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ อานนท์ วงค์กองแก้ว ( 2555) ท่ีศกึษาเร่ือง 
การประเมินสว่นประสมการตลาดบริการอูซ่อ่มรถยนต์แหง่หนึง่ในจงัหวดัเชียงใหม ่ 

2. ด้านราคา ( Price) พบวา่ เพิ่มชอ่งทางการช าระเงินให้กบัผู้ใช้บริการ โดยการช าระผา่นบตัร
เครดติซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ วิศณ ุแปงยาแก้ว ( 2550) ท่ีศกึษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจ
ในการเลือกใช้บริการอูซ่อ่มรถยนต์ในจงัหวดัเชียงราย ท่ีพบวา่ มีความเหมาะสมของคา่แรงกบัคณุภาพของ 
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งาน โดยค านงึถึงคณุภาพของงานในการซอ่มรถยนต์ และราคาหรือคา่ใช้จา่ยในการซอ่มแซมรถยนต์ของอู่
ซอ่มรถยนต์ 

3. ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย ( Place) พบวา่ ขยายท่ีจอดรถ และมีการตดิตอ่ประสานงานใน
ด้านเอกสารโดยผา่นแฟ็กซ์ ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ ชยัสมพล ชาวประเสริฐ ( 2556) ท่ีศกึษาเร่ือง
การตลาดบริการ Services Marketing ท่ีพบวา่ มีการให้บริการโดยการตดิตอ่ประสานงานในด้านเอกสาร 
ซึง่ผา่นแฟ็กซ์หรือโทรสาร และการให้บริการผา่นทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือท าให้การบริการเป็นไปได้อยา่ง
สะดวก            

4. ด้านสง่เสริมการตลาด (Promotion) พบวา่ การจดัท าแผน่พบัให้ผู้ใช้บริการ และมีการรับประกนั
หลงังานซอ่ม หรือเปล่ียนอะไหลแ่ท้ 5 ปี ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ ชยัสมพล ชาวประเสริฐ ( 2556) ท่ี
ศกึษาเร่ือง การตลาดบริการ Services Marketing ท่ีพบวา่ มี การจดัท าแผน่พบัให้กบัผู้ใช้บริการ 
 5. ด้านบคุคล (People) พบวา่ การพฒันาความช านาญของชา่ง โดยการฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอ 
ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ มณฑล รัตนพรนภาพนัธ์ ( 2550) ท่ีศกึษาเร่ือง การใช้บริการอูซ่อ่มรถยนต์
ของผู้ใช้รถยนต์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ท่ีพบวา่ พนกังานมีความสามารถและความช านาญใน
งาน  
 6. ด้านกระบวนการให้บริการ พบวา่ มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจดัระบบของผู้ใช้บริการ ซึง่
การจดัซอ่มในแตล่ะครัง้จะท าตามรายการท่ีแจ้งให้ซอ่ม เพื่อความสะดวกในการจดัซอ่มและสง่มอบรถตรง
ตามเวลาท่ีได้นดัหมายกบัผู้ใช้บริการ ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ มณฑล รัตนพรนภาพนัธ์ ( 2550) ท่ี
ศกึษาเร่ือง การใช้บริการอูซ่อ่มรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ท่ีพบวา่ การซอ่ม
บ ารุงครบถ้วนตามรายการท่ีแจ้งให้ซอ่ม และความรวดเร็ว  
 7. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พบวา่ มีการแบง่งานกนัท าความสะอาดในแตล่ะแผนกทกุ
วนั และการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอปุกรณ์อยา่งสม ่าเสมอซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ อานนท์ วงค์
กองแก้ว ( 2555) ท่ีศกึษาเร่ือง การประเมินสว่นประสมการตลาดบริการอูซ่อ่มรถยนต์แหง่หนึง่ในจงัหวดั
เชียงใหม ่ท่ีพบวา่ อูมี่ความสะอาดและสะดวกสบายในเร่ืองของห้องน า้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
การวิจยันีส้ว่นใหญ่เป็นการวิจยัเอกสารและการสมัภาษณ์ ดงันัน้ผลจากการวิจยันี ้พบวา่ ผู้บริหาร

ควรตระหนกัถึงความส าคญัของมาตรฐานในการจดัซอ่ม อาทิเชน่ ด้านผลิตภณัฑ์และการให้บริการท่ีเน้น
คณุภาพของานซอ่มให้เหมาะสมกบัระยะเวลาในการจดัซอ่ม และความยากง่ายของงานซอ่มให้สอดคล้อง
กบัความรู้ ความสามารถในการจดัซอ่ม 
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
เพ่ือให้ผลการวิจยัในครัง้นีเ้กิดประโยชน์ในการน าไปประยกุต์ใช้มากขึน้ ผู้วิจยัขอเสนอแนะ ส าหรับ

การศกึษาตอ่ไปในอนาคตวา่ ควรศกึษาถึง บริบทการบริหารงานในอูซ่อ่มรถยนต์ทกุประเภท (อูท่ัว่ไป และ
ศนูย์บริการ) รวมถึงการศกึษาความพงึพอใจของลกูค้าตอ่การใช้บริการในอูซ่อ่มรถยนต์ดงักลา่วด้วย 
 

บรรณานุกรม 
 

กรมการขนสง่ทางบก. (2556). รายงานสถิติการจดทะเบียนรถใหม่ป้ายแดง . สืบค้นเม่ือ 21 ตลุาคม 
 2556, จาก http://apps.dlt.go.th/statistics_web/statistics.html  
ชยัสมพล ชาวประเสริฐ. ( 2556). การตลาดบริการ Services Marketing. กรุงเทพฯ: บริษัท ส . เอเชียเพรส 

(1989) จ ากดั. 
ณรงค์  โพธิพฤกษานนัท์. (2556). ระเบียบวิธีวิจยั (พิมพ์ครัง้ท่ี 8). กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท. 
นิตยา กลัยาศริิ และคณะ. (2555). รายงานภาวะเศรษฐกิจจงัหวดัสงขลา ปี 2555 . สงขลา: ส านกังานคลงั

จงัหวดัสงขลา. 
มณฑล รัตนพรนภาพนัธ์. ( 2550). การใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ของผูใ้ช้รถยนต์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงราย. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง.  
รัตนะ บวัสนธ์. (2556). วิจยัเชิงคณุภาพทางการศึกษา  (พิมพ์ครัง้ท่ี 4 ). กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์ แหง่

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
วิศณ ุแปงยาแก้ว. ( 2550). ปัจจยัทีมี่ผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ ในจงัหวดั

เชียงราย. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย.  
อานนท์ วงค์กองแก้ว . (2555) . การประเมินส่วนประสมการตลาดบริการ ของอู่ซ่อมรถยนต์แห่งหน่ึงใน

จงัหวดัเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 
อศัวิน แสงพิกลุ . (2556) . ระเบียบวิธีวิจยัดา้นการท่องเทีย่วและการโรงแรม . กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์
 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์. 
SCB Economic Intelligence Center (EIC). (2556).  การขยายตวัของอตุสาหกรรมรถยนต์ในประเทศ

ไทย. สืบค้นเม่ือ 21 ตลุาคม 2556, จาก https://www.scbeic.com/THA/home 
 


