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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 
 การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการของอู่ซ่อมรถยนต์
มาตรฐานในเขตพืน้ท่ี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
คือ แบบสัมภาษณ์  ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับผู้ บริหารของอู่ซ่อมรถยนต์มาตรฐานท่ีมี
ประสบการณ์การท างานเกิน 5 ปี จ านวน 5 อู่ วิเคราะห์ข้อมูลจากการสมัภาษณ์และน าข้อมลูท่ีได้จากการ
จดบันทึ กมาจัดกลุ่ ม ข้อมูลตามประเด็นค าถามและน า เสนอ ข้อมูล เชิ งพ รรณ นาความ  ผล
การศึกษา พบว่า 1) บริบทการให้บริการอู่ซ่อมรถยนต์มาตรฐานในเขตพืน้ท่ี  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัด
สงขลา โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด  7P’s 2) แนวทางการพัฒนาในการให้บริการของอู่ซ่อมรถ
มาตรฐานในเขตพืน้ท่ี อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซึง่ผลการวิจยัครัง้นีจ้ะท าให้ผู้บริหารควรตระหนกัถึง
ความส าคญัของมาตรฐานในการจดัซ่อม อาทิเช่น ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาไม่มีผลกระทบต่อ
แนวทางการพฒันาในการให้บริการของอูซ่่อมรถมาตรฐานในเขตพืน้ท่ี อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดย
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจเลือกแนวทางการพฒันาในการให้บริการของอูซ่่อมรถมาตรฐานในเขต
พืน้ท่ี อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มากท่ีสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ด้านช่องทางการจดั
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 าวนัของมนุษย์ เน่ืองจาก
รถยนต์เป็นยานพาหนะท่ีช่วยให้มนุษย์มีความสะดวก รวดเร็ว และประหยดัเวลาในการติดต่อธุรกิจ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการคมนาคมสญัจรแก่ผู้ เป็นเจ้าของ แตย่านพาหนะประเภทดงักล่าว  เม่ือใช้งานไป
ระยะหนึ่งก็จะเกิดความสึกหรอจากการใช้งานและอาจเกิดอบุตัิเหตจุากการใช้งานจากเหตกุารณ์ฉุกเฉิน 
จึงจ าเป็นต้องเข้ารับการตรวจสภาพและซ่อมแซมเม่ือเกิดความเสียหายจากการใช้งานท่ีเกิดขึน้ ซึ่งมี
หน่วยงานภาคเอกชนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทัง้นีห้น่วยงานของรัฐท่ีมี
บทบาทในการก าหนดการก าหนดมาตรฐานและการตรวจสอบพิจารณาสภาพรถ  

ปัจจุบันอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยมีเพิ่มสูงขึน้โดยเฉพาะในปี 
2012 มี การลงทุน ในภาคการผลิ ตของอุตสาหกรรมยานยน ต์ ในประ เทศไทยมีมู ลค่ าสู งถึ ง
ประมาณ  1.7 แสนล้านบาท  เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ  150 จากปีก่อนหน้า (SCB Economic Intelligence 
Center, 2556) 

จากแนวโน้มการขยายตวัของอุตสาหกรรมยานยนต์ในด้านของการผลิตยานยนต์ และการใช้จ่าย
ในหมวดของยานยนต์ท่ีมีการขยายตวัอยา่งตอ่เน่ืองและการท่ีคา่ยรถตา่งๆ ได้มีการออกตวัรถยนต์รุ่น 
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ใหม่ๆ มาแข่งขันกันในตลาด โดยมีการจูงใจผู้ ซือ้โดยให้เง่ือนไขการช าระเงินเงินดาวน์ท่ีต ่าลง และอัตรา
ดอกเบีย้ท่ีต ่าเป็นพิเศษ ท าให้แนวโน้มของปริมาณรถยนต์ในแต่ละปีมากขึน้เร่ือยๆ  ซึ่งสามารถดูได้จาก
จ านวนรถยนต์ท่ีจดทะเบียนเพิ่มขึน้ทกุปี โดยเฉพาะในปี 2556 สถิติการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ทัว่ประเทศ
ในคร่ึงปีแรกของปี 2556 สูงเกือบ 1,500,000 คนั เป็นรถจกัรยานยนต์ประมาณ 1,000,000 คนั รองลงมา
คือ รถเก๋ง และรถปิคอพั รวม 500,000 คนั (กรมการขนสง่ทางบก, 2556)  

ซึ่งการขยายตวัของอุตสาหกรรมยานยนต์ และปริมาณรถยนต์ท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองดงักล่าวได้
ส่งผลท าให้ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับรถยนต์มีการขยายตวัตามอุตสาหกรรมยานยนต์เช่นธุรกิจซ่อมบ ารุง
รถยนต์เป็นต้น ซึ่งสามารถดไูด้จากการขยายตวัของผลิตภัณฑ์มวลรวมในหมวดของการค้าส่งสินค้าปลีก
ซอ่มยานยนต์และของใช้เก่ียวกบัรถยนต์และแนวโน้มของธุรกิจซ่อมบ ารุงรถยนต์ท่ีเพิ่มขึน้จากสภาวการณ์
ด้านต่างๆ ข้างต้นอาจจะเห็นได้ว่าขณะสภาวะเศรษฐกิจดงักล่าวในปัจจุบนัเป็นสภาวะท่ีเอือ้ต่อการเปิด
กิจการอู่ซอ่มรถโดยมีปัจจยัส าคญัคือการขยายตวัอย่างตอ่เน่ืองของอตุสาหกรรมยานยนต์ท าให้มีแนวโน้ม
ตลาดท่ีดีในอนาคตอีกทัง้แนวโน้มการปล่อยสินเช่ือของธนาคารพาณิชย์มีการปรับตวัไปในแนวทางท่ีดีขึน้
และมีทางเลือกด้านแหล่งเงินทนุอ่ืนๆ เพิ่มขึน้ประกอบกบัการลดอตัราดอกเบีย้เงินกู้ของภาครัฐและเอกชน
นา่จะเป็นข้อได้เปรียบในการจดัหาแหลง่เงินทนุเพ่ือการก่อตัง้อูซ่อ่มรถ 

จากปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้ธุรกิจการเปิดอูซ่อ่มรถยนต์ในประเทศไทยเป็นอีกหนึง่ธุรกิจท่ีมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัสงขลา ซึ่งเป็นจงัหวดัท่ีมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเน่ืองโดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2555 พบว่า ภาวะเศรษฐกิจ โดยรวมขยายตวัและมีแนวโน้มขยายตวัอย่าง
ต่อเน่ืองจากปัจจัยบวกท่ีส าคัญ  ได้แก่  สินค้าเกษตร โดยเฉพาะยางพาราท่ีมีผลผลิตเพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 9.42 เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา และการท าประมงท่ีมีปริมาณสตัว์น า้ เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.44 ท าให้รายได้
จากภาคธุรกิจดงักลา่วปรับตวัสงูขึน้ จากปัจจยัการผลิตท่ีมีสญัญาณเชิงบวกตอ่การขยายตวัทางเศรษฐกิจ
ส่งผลให้ในเขตพืน้ท่ี อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ท าให้คนมีอตัราก าลงัในการจบัจ่ายใช้สอยเพิ่มสงูขึน้
สอดคล้องตามอัตราการขยายตวัทางภาคเศรษฐกิจ  ปรากฏการดังกล่าว ส่งผลให้ในปัจจุบันในอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มีอตัราจ านวนการจดทะเบียนใหม่ รถยนต์นัง่ส่วนบคุคลไมเ่กิน 7 คน จดทะเบียน
ใหม่ เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 82.68 อันเป็นผลจากนโยบายกระตุ้ นเศรษฐกิจของภาครัฐจากนโยบายรถคัน
แรก (นิตยา กลัยาศริิ และคณะ, 2555)   
 ดงันัน้การศึกษาแนวทางการพฒันาการให้บริการของอู่ซ่อมรถยนต์มาตรฐานในเขตพืน้ท่ี อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพฒันาและเตรียมความพร้อมในการให้บริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีอตัราการขยายตวัท่ีเพิ่มขึน้ในอนาคต  เพ่ือ
น าไปสูก่ารให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ และสร้างความพงึพอใจ และก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแขง่ขนั 
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ของธุรกิจประเภทเดียวกนั อนัจะน าไปสู่การยกระดบัมาตรฐานการให้บริการท่ีสร้างความประทบัใจให้แก่
ผู้ ใช้บริการและเป็นการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจประเภทดงักล่าวใน  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตอ่ไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาบริบทการให้บริการอู่ซ่อมรถยนต์มาตรฐานในเขตพืน้ท่ี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลาโดยใช้สว่นประสมทางการตลาด 7P’s 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาในการให้บริการของอู่ซ่อมรถยนต์มาตรฐานในเขตพืน้ท่ี อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัใช้กระบวนการวิจยัเชิงคณุภาพ ท าการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการเก็บ
ข้อมลูภาคสนามก าหนดประชากร กลุม่ตวัอยา่ง และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เพ่ือตอบค าถามการวิจยั 

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารของอู่ซ่อมรถยนต์มาตรฐานในเขตพืน้ท่ี อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

จ านวน 8 ราย 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ บริหารของอู่ซ่อมรถยนต์มาตรฐานในเขตพืน้ท่ี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

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

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

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  โดยใช้การสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ซึ่งมีรูปแบบการสมัภาษณ์เป็นแบบเชิงลึก 
(อศัวิน แสงพิกลุ, 2556)         

4. การวิเคราะห์ข้อมลู 
การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมลู โดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า ด้านข้อมลู โดยการพิจารณา
จากแหล่งเวลา แหลง่สถานท่ี และแหล่งบคุคล ซึง่ได้จากการสมัภาษณ์เป็นหลกั (รัตนะ บวัสนธ์, 2556) ซึ่ง
ได้น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาจัดกลุ่มข้อมูลตามประเด็นค าถามและน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา
ความ 
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ผลการวิจัย 

ค าถามการวิจยั ข้อท่ี 1 ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริบทของ
การให้บริการอู่ซ่อมรถยนต์มาตรฐานในเขตพืน้ท่ี อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยใช้ส่วนประสมทาง
การตลาด 7P’s มีลกัษณะอยา่งไรบ้าง 

1. ด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ (Product) พบว่า ใช้บริการเป็นงานเคาะ พ่น สี งานซ่อมช่วง
ลา่ง งานพน่กนัสนิม และตัง้ศนูย์ล้อ ซึง่สามารถต้องสนองตอ่ความต้องการ  

2. ด้านราคา (Price) พบว่า ส่วนใหญ่มีการคิดคา่บริการ โดยใช้ราคากลางของสมาคมอู่กลางการ
ประกันภัย แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 1) กรณีท่ีมีกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะคิดค่าบริการซ่อมรถยนต์ผ่าน
บริษัทประกนัภยั และ 2) กรณีไม่มีกรมธรรม์ประกนัภยั บริษัทจะคิดคา่บริการจากผู้ ใช้บริการโดยตรง ซึ่งมี
การก าหนดราคานัน้ดจูากความเหมาะสมระหว่างราคากับคณุภาพของอะไหล่รถยนต์และการให้บริการ
ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการซอ่มรวมทัง้การประเมินราคา 

3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) พบว่า อู่ซ่อมรถยนต์มาตรฐานส่วนใหญ่ มีศนูย์ให้บริการ
ท่ีมีท าเลติดกับถนนสายหลัก สามารถเดินทางได้สะดวก และมีรถประจ าทางผ่าน มีท่ีจอดรถเพียงพอ
ส าหรับผู้ ใช้บริการ สามารถติดตอ่ผ่านพนกังานรับโทรศพัท์ (Call Center) เวลา 08.00 - 17.00 น. และบาง
รายสามารถตดิตอ่ทางส่ืออินเตอร์เน็ตได้ (Face Book) 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) พบว่า ส่วนใหญ่มีการท าป้ายประชาสมัพนัธ์ด้านหน้าอู่ มี
การลงส่ือประชาสมัพนัธ์ผ่านหนงัสือคู่มือของบริษัทประกันภัย บางรายมีการแจกแผ่นพบัและผ่าน Face 
Book แตไ่มพ่บการลด แลก แจก แถมของสมนาคณุ  

5. ด้านบุคคล (People) พบว่า ส่วนใหญ่ช่างซ่อมรถยนต์มีความช านาญและเช่ียวชาญในแต่ละ
ด้าน และผ่านการฝึกอบรมจากกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  รวมทัง้มีประสบการณ์ท างาน
เฉพาะด้าน และมีการเข้าฝึกอบรมปีละ 1 - 2 ครัง้ 

6. ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า เม่ือลูกค้าเข้ามาใช้บริการทางอู่ซ่อมรถยนต์มีการตรวจสอบ
ความเสียหายให้แก่ผู้ ใช้บริการอย่างรวดเร็ว ในกรณีท่ีรถของผู้ ใช้บริการมีประกันภัยทางอู่จะมีการแจ้ง
ความเสียหายเบือ้งต้นไปยงับริษัทประกนัภยัของลกูค้า เพ่ือให้มีความสะดวกในการจดัซ่อมและส่งมอบรถ
ตรงตามเวลาท่ีได้นดัหมายกบัผู้ใช้บริการ 

7. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจดัซ่อมรถท่ี
ทนัสมยั มีห้องน า้สะอาด และเพียงพอกบัผู้ใช้บริการ 

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

1. ด้านผลิตภณัฑ์และการให้บริการ (Product) พบวา่ มีการปรับปรุงคณุภาพด้านสตูรสี โดยการ 
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ให้บริษัทตัวแทนจ าหน่ายสีพ่นรถยนต์ส่งผู้ เช่ียวชาญมาอบรมเก่ียวกับการผสมสี  และเทคนิคการพ่นสี
รถยนต์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้     

2. ด้านราคา (Price) พบว่า เพิ่มช่องทางการช าระเงินให้กับผู้ ใช้บริการ  โดยการช าระผ่านบัตร
เครดติ 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) พบว่า ขยายท่ีจอดรถ และมีการติดต่อประสานงานใน
ด้านเอกสารโดยผา่นแฟ็กซ์ 

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

5. ด้านบคุคล (People) พบวา่ การพฒันาความช านาญของชา่ง โดยการฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอ 
 6. ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจดัระบบของผู้ ใช้บริการ ซึ่ง
การจดัซ่อมในแตล่ะครัง้จะท าตามรายการท่ีแจ้งให้ซ่อม เพ่ือความสะดวกในการจดัซ่อมและส่งมอบรถตรง
ตามเวลาท่ีได้นดัหมายกบัผู้ใช้บริการ  

7. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  พบว่า มีการแบ่งงานกันท าความสะอาดในแต่ละแผนกทุก
วนั และการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอปุกรณ์อยา่งสม ่าเสมอ 
 
อภปิรายผล 

จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการของอู่ซ่อมรถยนต์มาตรฐานในเขตพืน้ท่ี  อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวดัสงขลา  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับแนวทาง  การพัฒนาในการ
ให้บริการของอู่ซ่อมรถมาตรฐานในเขตพืน้ท่ี อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา และน าข้อมลูดงักล่าวนัน้มา
วิเคราะห์ ผลการวิจยัในปัจจยัด้านตา่งๆ สามารถน ามาอภิปรายในรายละเอียดด้านตา่งๆ ดงันี ้

วัตถุประสงค์ ข้อท่ี 1 เพ่ือศึกษาบริบทการให้บริการอู่ซ่อมรถยนต์มาตรฐานในเขตพืน้ท่ี  อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยใช้สว่นประสมทางการตลาด 7P’s 

1. ด้านผลิตภณัฑ์และการให้บริการ (Product) เป็นการให้บริการงานเคาะ พ่น สี งานซ่อมช่วงล่าง 
งานพ่นกันสนิมและตัง้ศนูย์ล้อ และสามารถต้องสนองต่อความต้องการ  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
อานนท์ วงค์กองแก้ว (2555) ท่ีศกึษาเร่ือง การประเมินส่วนประสมการตลาดบริการอู่ซ่อมรถยนต์แห่งหนึ่ง
ในจังหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก การมีบริการท่ีหลายประการให้
เลือก สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการ เน่ืองจากปัจจบุนัผู้ ท่ีเข้ามาใช้บริการมีความรีบเร่งในการด าเนิน  
ชีวิตท่ีสงู จึงท าให้ผู้บริโภคต้องการบริการท่ีครบครัน เพ่ือท่ีจะประหยดัทัง้เวลาและคา่ใช้จา่ยในการเดินทาง 
ต้องการสถานบริการท่ีตอบสนองความต้องการของตนให้ได้อยา่งครบถ้วนในสถานบริการเดียว 
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2. ด้านราคา (Price) ส่วนใหญ่มีการคิดค่าบริการโดยใช้ราคากลางของสมาคมอู่กลางการ

ประกันภัย แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 1) กรณีท่ีมีกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะคิดค่าบริการซ่อมรถยนต์ผ่าน
บริษัทประกนัภยั และ 2) กรณีไม่มีกรมธรรม์ประกนัภยั บริษัทจะคิดคา่บริการจากผู้ ใช้บริการโดยตรง ซึ่งมี
การก าหนดราคานัน้ดจูากความเหมาะสมระหว่างราคากับคณุภาพของอะไหล่รถยนต์และการให้บริการ
ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับการซ่อมรวมทัง้การประเมินราคา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วิศณุ แปงยา
แก้ว (2550) ท่ีศึกษา เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัด
เชียงราย ท่ีพบว่า ด้านราคาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีความเหมาะสมของค่าแรงกับคณุภาพของงาน 
โดยค านึงถึงคณุภาพของงานในการซ่อมรถยนต์และราคาหรือคา่ใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์ของอู่ซ่อม
รถยนต์ 

3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) พบว่า ส่วนใหญ่อู่ซ่อมรถยนต์มาตรฐานมีศนูย์ให้บริการ
ท าเลท่ีตัง้ติดถนนสายหลักสามารถเดินทางสะดวกและมีรถประจ าทางผ่าน มีท่ีจอดรถเพียงพอส าหรับ
ผู้ ใช้บริการท่ีเข้าใช้บริการประมาณ 20 - 30 คัน และสามารถติดต่อพนักงานรับโทรศัพท์ (Call Center) 
เวลา 08.00 - 17.00 น. และบางรายผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต (Face Book) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ชยั
สมพล ชาวประเสริฐ (2556) ท่ีศกึษาเร่ือง การตลาดบริการ Services Marketing ท่ีพบว่า ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่ายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก การให้บริการผ่านร้านท่ีเปิด การให้บริการโดยการติดต่อ
ประสานงานในด้านเอกสาร ซึ่งผ่านแฟ็กซ์หรือโทรสาร และการให้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือท าให้
การบริการเป็นไปได้อยา่งสะดวก            

4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) พบว่า ส่วนใหญ่มีการท าป้ายประชาสัมพันธ์ด้านหน้าอู่
ซ่อมรถยนต์มาตรฐาน มีการลงส่ือประชาสมัพนัธ์ผ่านหนงัสือคูมื่อของบริษัทประกันภัยบางรายมีการแจก
แผ่นพับและผ่าน Face Book แต่ไม่พบการลด แลก แจก แถมของสมนาคุณ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง การตลาดบริการ Services Marketing ท่ีพบว่าด้าน
สง่เสริมการตลาดในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก การจดัท าแผน่พบัให้กบัผู้ใช้บริการ  
 5. ด้านบุคคล (People) พบว่า ส่วนใหญ่ช่างซ่อมรถยนต์มีความช านาญและเชียวชาญในแต่ละ
ด้าน และผ่านการฝึกอบรมจากกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทัง้มีประสบการณ์ท างาน
เฉพาะด้าน และมีการเข้าฝึกอบรมปีละ 1 - 2 ครัง้ โดยมีการพฒันาความช านาญของช่างจากการฝึกอบรม
อย่างสม ่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับของ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ มณฑล รัตนพรนภาพันธ์ (2550) ท่ี
ศึกษาเร่ือง การใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ของผู้ ใช้รถยนต์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ท่ีพบว่า 
ด้านบุคคลในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก พนักงานมีความสามารถและความช านาญในงาน และมีมนุษย์
สมัพนัธ์ท่ีดียิม้แย้มแจม่ใส และเอาใจใสง่านอยา่งจริงจงัในการท างาน  

6. ด้านกระบวนการให้บริการ พบวา่ เม่ือผู้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการทางอูซ่อ่มรถยนต์มีการตรวจ 
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สอบความเสียหายให้แก่ผู้ ใช้บริการก่อนจดัซ่อม และในกรณีท่ีรถของผู้ ใช้บริการมีประกนัภยัทางอู่จะมีการ
แจ้งความเสียหายเบือ้งต้นไปยังบริษัทประกันภัยของผู้ ใช้บริการ ซึ่งการจัดซ่อมในแต่ละครั ง้จะท าตาม
รายการท่ีแจ้งให้ซ่อม เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว แต่อาจมีบางกรณีท่ีมีลักษณะงานมีความยากต้องใช้ช่าง
เฉพาะเจาะท่ีมีผู้ ใช้บริการเข้าใจ และทางร้านจะมีพนักงานรับรายการซ่อม โดยจะท าการจดรายการท่ี
ผู้ ใช้บริการต้องการซ่อมไว้หน้ารถ เพ่ือป้องกันการตกหล่น ซึ่งในการจัดซ่อมทุกครัง้จะผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ในการจดัระบบของผู้ ใช้บริการ เพ่ือความสะดวกในการจดัซ่อมและส่งมอบรถตรงตามเวลาท่ี
ได้นดัหมายกับผู้ ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ มณฑล รัตนพรนภาพนัธ์ (2550) ท่ีศึกษาเร่ือง 
การใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ของผู้ ใช้รถยนต์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ท่ีพบว่า ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก การซ่อมบ ารุงครบถ้วนตามรายการท่ีแจ้งให้ซ่อม และความรวดเร็ว 
เม่ือมาใช้บริการทางร้านได้น าระบบการจดคิวผู้ ใช้บริการท่ีมาใช้บริการก่อนหลงัมาใช้ เพ่ือให้เกิดความเป็น
ธรรมกับผู้ ใช้บริการทุกท่านท่ี มาใช้บริการ แต่อาจมีบางกรณีท่ีลักษณะงานมีความยากต้องใช้ช่าง
เฉพาะเจาะจงตามความช านาญของชา่งแตล่ะคนจึงต้องมีการอธิบายให้ทางผู้ใช้บริการเข้าใจ และทางร้าน
จะมีพนกังานรับรายการซ่อม โดยจะท าการจดรายการท่ีผู้ ใช้บริการต้องการซ่อมแล้วน าไปเหน็บไว้หน้ารถ 
เพ่ือป้องกันการตกหล่นของร้ายการซ่อม โดยเน้นย า้และเพียงพอกับปริมาณผู้ ใช้บริการท่ีมาใช้บริการใน
กรณีท่ีมาทีเดียวพร้อมกนั  
 7. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจดัซ่อมรถท่ี
ทนัสมัย มีห้องน า้สะอาดและเพียงพอกับผู้ ใช้บริการ และมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ อานนท์ วงค์กองแก้ว (2555) ท่ีศกึษาเร่ือง การประเมินส่วนประสมการตลาดบริการอู่ซ่อมรถยนต์แห่ง
หนึ่งในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบว่า ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อู่มีช่ือเสียงเป็น
ท่ีรู้จกัและนา่เช่ือถือ มีความสะอาดและสะดวกสบายของห้องน า้  

วตัถุประสงค์ ข้อท่ี 2 เพ่ือศกึษาแนวทางการพฒันาในการให้บริการของอู่ซ่อมรถมาตรฐานในเขต
พืน้ท่ี อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา   

1. ด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ (Product) พบว่า มีการปรับปรุงคณุภาพด้านสูตรสี โดยการ
ให้บริษัทตวัแทนจ าหน่ายสีพ่นรถยนต์ส่งผู้ เช่ียวชาญมาอบรมเก่ียวกับการผสมสี และเทคนิคการพ่นสี
รถยนต์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ อานนท์ วงค์กองแก้ว (2555) ท่ีศกึษาเร่ือง 
การประเมินสว่นประสมการตลาดบริการอูซ่อ่มรถยนต์แหง่หนึง่ในจงัหวดัเชียงใหม ่  

2. ด้านราคา (Price) พบว่า เพิ่มช่องทางการช าระเงินให้กับผู้ ใช้บริการ โดยการช าระผ่านบัตร
เครดติซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาของ วิศณุ แปงยาแก้ว (2550) ท่ีศกึษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจ
ในการเลือกใช้บริการอูซ่อ่มรถยนต์ในจงัหวดัเชียงราย ท่ีพบวา่ มีความเหมาะสมของคา่แรงกบัคณุภาพของ 
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งาน โดยค านึงถึงคณุภาพของงานในการซ่อมรถยนต์ และราคาหรือคา่ใช้จ่ายในการซอ่มแซมรถยนต์ของอู่
ซอ่มรถยนต์ 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) พบว่า ขยายท่ีจอดรถ และมีการติดต่อประสานงานใน
ด้านเอกสารโดยผ่านแฟ็กซ์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง
การตลาดบริการ Services Marketing ท่ีพบว่า มีการให้บริการโดยการติดต่อประสานงานในด้านเอกสาร 
ซึ่งผ่านแฟ็กซ์หรือโทรสาร และการให้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือท าให้การบริการเป็นไปได้อย่าง
สะดวก            

4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) พบว่า การจดัท าแผ่นพบัให้ผู้ ใช้บริการ และมีการรับประกนั
หลงังานซ่อม หรือเปล่ียนอะไหล่แท้ 5 ปี ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาของ ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2556) ท่ี
ศกึษาเร่ือง การตลาดบริการ Services Marketing ท่ีพบวา่ มี การจดัท าแผน่พบัให้กบัผู้ใช้บริการ 
 5. ด้านบุคคล (People) พบว่า การพฒันาความช านาญของช่าง โดยการฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอ 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ มณฑล รัตนพรนภาพันธ์ (2550) ท่ีศึกษาเร่ือง การใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์
ของผู้ ใช้รถยนต์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ท่ีพบว่า พนกังานมีความสามารถและความช านาญใน
งาน  
 6. ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจดัระบบของผู้ ใช้บริการ ซึ่ง
การจดัซ่อมในแตล่ะครัง้จะท าตามรายการท่ีแจ้งให้ซอ่ม เพ่ือความสะดวกในการจดัซ่อมและส่งมอบรถตรง
ตามเวลาท่ีได้นดัหมายกับผู้ ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ มณฑล รัตนพรนภาพนัธ์ (2550) ท่ี
ศกึษาเร่ือง การใช้บริการอู่ซอ่มรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ท่ีพบว่า การซอ่ม
บ ารุงครบถ้วนตามรายการท่ีแจ้งให้ซอ่ม และความรวดเร็ว  
 7. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า มีการแบ่งงานกันท าความสะอาดในแต่ละแผนกทุก
วนั และการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอปุกรณ์อย่างสม ่าเสมอซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  อานนท์ วงค์
กองแก้ว (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง การประเมินส่วนประสมการตลาดบริการอู่ซ่อมรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัด
เชียงใหม ่ท่ีพบวา่ อูมี่ความสะอาดและสะดวกสบายในเร่ืองของห้องน า้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
การวิจยันีส้ว่นใหญ่เป็นการวิจยัเอกสารและการสมัภาษณ์ ดงันัน้ผลจากการวิจยันี ้พบว่า ผู้บริหาร

ควรตระหนกัถึงความส าคญัของมาตรฐานในการจดัซ่อม  อาทิเช่น ด้านผลิตภณัฑ์และการให้บริการท่ีเน้น
คณุภาพของานซ่อมให้เหมาะสมกบัระยะเวลาในการจดัซอ่ม และความยากง่ายของงานซ่อมให้สอดคล้อง
กบัความรู้ ความสามารถในการจดัซอ่ม 
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
เพ่ือให้ผลการวิจยัในครัง้นีเ้กิดประโยชน์ในการน าไปประยกุต์ใช้มากขึน้ ผู้วิจยัขอเสนอแนะส าหรับ

การศกึษาตอ่ไปในอนาคตว่า ควรศกึษาถึง บริบทการบริหารงานในอู่ซ่อมรถยนต์ทกุประเภท (อู่ทัว่ไป และ
ศนูย์บริการ) รวมถึงการศกึษาความพงึพอใจของลกูค้าตอ่การใช้บริการในอูซ่อ่มรถยนต์ดงักล่าวด้วย 
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