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รูปแบบการพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์
สมพร พรหมดวง1* มงคล หวังสถิตย์วงษ์2 และ ทวีศักดิ์ รูปสิงห์3
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบที่จําเป็นในการพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการของธุรกิจซ่อมบํารุง
รถยนต์ 2) สร้างรูปแบบการพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์ และ 3) จัดทําคู่มือการพัฒนาผู้จัดการ
ศูนย์บริการของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์ ประชากรประกอบด้วยผู้จัดการศูนย์บริการ ผู้บริหารในธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์
จาก 1,902 แห่ง ในเขตภาคกลาง กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 330 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ทํา
ให้ส่งผลต่อความสําเร็จในการพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์แบบการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สํารวจ ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์ ประกอบด้วย ปัจจัยหลัก
ด้านทักษะเกี่ยวกับงานประกอบด้วยปัจจัยย่อย (1) ผู้นําการเปลี่ยนแปลง (2) เทคนิคการทํางานร่วมกับผู้อื่น (3) ที่ปรึกษา
แนะนํา ปัจจัยหลักด้านทักษะเกี่ยวกับคนประกอบด้วยปัจจัยย่อย (1) ตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน (2) การประสานงาน (3)
เข้าใจใช้คนถูกงาน ปัจจัยหลักด้านทักษะเกี่ยวกับการคิดประกอบด้วยปัจจัยย่อย (1) เทคนิคการสอนงาน (2) เทคนิคการ
หาข้อมูล (3) ความสามารถในการแก้ปัญหา ปัจจัยหลักด้านบทบาทระหว่างบุคคลประกอบด้วยปัจจัยย่อย (1) การสร้าง
ขวัญกําลังใจทีมงาน (2) การตัดสินใจ (3) บทบาทเจรจาต่อรอง ปัจจัยหลักด้านบทบาทเกี่ยวกับข้อมูล ประกอบด้วยปัจจัย
ย่อย (1) เทคนิคการสื่อสาร (2) การระบุปัญหาองค์กร (3) สร้างทีมงาน และปัจจัยหลักด้านบทบาทเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ประกอบด้วยปัจจัยย่อย (1) บริหารการจัดการทรัพยากรในหน่วยงาน (2) ความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น ส่วนผลการประเมิน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า การพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์ ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเหมาะสม
คิดเป็นร้อยละ 92.36 ของผู้ที่แสดงความคิดเห็น และสามารถนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้ ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความ
เป็นได้ คิดเป็นร้อยละ 91.25 ของผู้ที่แสดงความคิดเห็น
คําสําคัญ: รูปแบบการพัฒนา, ศูนย์บริการ, ธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์
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Management Development Model for Car Service Center Manager
1*

Somporn Promduang Mongkol Wangsathitwong2 and Taweesak Roopsing3
Abstract
This research comprises of 3 aims as 1) to explore the elements needed for the development of
manager service center for business maintenance servicing of cars 2) to construct the model development of
manager service center for business maintenance servicing of cars and 3) to create the manual of the
development of manager service center for business maintenance servicing of cars. The population included in
this study comprises of the manager of service center and executive in total of 1902 of the business
maintenance servicing of car in central area, which was calculated the number of sample size of 330 people.
the research tool used in this study Data was analysis using statistical calculation of mean score, standard
deviation, and Exploratory Factor Analysis to analyze the association of factors that affected on the success in
the development of manager service center for business maintenance servicing of cars.1) Research result that
the model development of manager service center for business maintenance servicing of cars composed as
follow: the main factor of work related skills comprise of sub-factors as follow (1) leader of change (2)
technique on working (3) consultant to advice ; the main factor on personnel related skills comprises of subfactors as follow (1) performance indicators (2) coordination 3) put the right man to the right job; the main
factor on thinking skills comprises of sub-factors as follow (1) technical coaching (2) techniques to find
information (3) problem solving ability; the main factor of role among individual comprises of sub-factors as
follow (1) build team morale (2) Decision Making (3) role of negotiation; the main factor of the role related with
information comprises of the sub-factors as follow (1) techniques of communication (2) identify the
organization’s issues (3) powerful team; and the main factors on the role related with decision making
comprises of sub-factors as follow (1) resources management in organization (2) relationships. The assessment
by experts found appropriateness on the development of manager service center for business maintenance
servicing of cars as the percentage of 92.36 among the respondents’ opinion and about applying the
development model in order to further use was agreed on the possibility by experts which found the
percentage of 91.25 among the respondents’ opinion.
Keywords : model development, manager service center, business maintenance servicing of cars
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1. บทนํา
อุตสาหกรรมยานยนต์นับเป็นอุตสาหกรรมหลักสําคัญ
อุตสาหกรรมหนึ่งของไทย สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศเป็นผู้นําในภูมิภาคและระดับโลกด้วยการมี
ปริมาณการผลิตรถยนต์มากเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนปี
พ.ศ. 2557 และเป็นลําดับที่ 15 ของประเทศผู้ผลิตรถยนต์
ของโลกในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยจะมีกําลังการผลิต
รถยนต์มากกว่า 1 ล้านคัน มีการจ้างงานกว่า 5 แสนคน
ส่งผลให้ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ได้มีการ
ขยายตั วตามไปด้ วยเช่ น ธุ รกิ จศู นย์ บริ การซ่ อมบํ ารุ ง
รถยนต์ ธุ รกิ จตั วแทนจํ าหน่ ายรถยนต์ เป็ นส่ วนหนึ่ งที่
สําคัญของอุตสาหกรรมรถยนต์เข้าไปอยู่ในส่วนของภาค
การบริการรถยนต์ ปี 2558 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการซ่อมบํารุงรถยนต์ที่จดทะเบียนการค้ามีจํานวน
4,932 แห่ง ศูนย์ซ่อมบริการจากโชว์รูมรถยนต์ มีจํานวน
1,902 แห่ง [1] บุคลากรในศูนย์บริการของธุรกิจซ่อม
บํารุงรถยนต์ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร บุคลากรในแผนก
บริ ก ารซ่ อ มรถยนต์ ใ นศู น ย์ บ ริ ก าร การทํ า งานให้ มี
ประสิทธิภาพเพื่อจะได้สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่
ลูกค้าสร้างความรู้สึกที่ดีความประทับใจให้กับลูกค้าสิ่งที่
ลู ก ค้ าต้ องการมาใช้ ศู นย์ บริ การคื อ คุ ณภาพของการ
บริการและ คุณภาพการ จึงต้องให้ความสําคัญกับพัฒนา
ทักษะความสามารถของพนักงานอยู่ตลอดเวลา ขั้นตอน
การให้บริการตั้งแต่การรับรถ การให้บริการ และการส่ง
มอบรถ การบริ หารงานภายในที่ ต้ องมี ป ระสิ ทธิ ภาพ
วิธีการจัดการที่จะให้ได้มาซึ่งงานหรือบริการที่มีคุณภาพ
ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกคน (Total Quality
Management) ความสูญเสียจากการเก็บวัสดุคงคลัง
มากเกินไป (Excess Inventory) การบํารุงรักษาเชิง
ป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบการผลิต
แบบทันเวลาพอดี (Just-in-Time System) และการ
จัดทําใบตรวจสอบ (Check List) เป็นเครื่องมือที่สําคัญ
ในการจัดระบบบริหารศูนย์บริการให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้ น บุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและมี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ
ศูนย์บริการอย่างยิ่งคือ มีผู้จัดการศูนย์ บริการเป็นผู้มี
บทบาทบริ หารงบประมาณและคนแผนกบริ การซ่ อม
รถยนต์ ในศู นย์ บริ การและจํ าเป็ นอย่ างยิ่ งต้ องพั ฒนา
ผู้ จั ดการศู นย์ บริ การของธุ รกิ จซ่ อมบํ ารุ งรถยนต์ ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการทํ างาน จากการสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก
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บุคลากรตําแหน่งเจ้าของธุรกิจ, ผู้จัดการศูนย์บริการของ
ธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์ที่มีประสบการณ์การทํางาน 10 ปี
ขึ้นไป ด้านธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์ จํานวน10 คนพบว่า
ปัญหาการพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการพบว่ามีปัญหามี
องค์ ประกอบการบริ หารไม่ ดี พอ ยั งไม่ มี หลั กสู ตรการ
พั ฒ นาผู้ จั ด การศู น ย์ บ ริ ก าร และการขึ้ น สู้ ตํ า แหน่ ง
ผู้จัดการศูนย์บริการของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์ยังไม่มี
ระบบที่ถูกต้องเช่น ขึ้นสู่ตําแหน่งโดยการพิจารณาจาก
การความสนิทสนมส่วนตัวเงินเดือนที่สูงประสบการณ์
การทํางาน วุฒิการศึกษา เป็นต้น จากปัญหาและเหตุผล
ดังกล่าวผู้วิจัยได้วิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนาผู้จัดการ
ศูนย์บริการของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์เพราะตระหนัก
ความจํ า เป็ น ในการพั ฒ นาผู้ จั ด การศู น ย์ บ ริ ก ารเป็ น
ผู้รับผิดชอบบริหารในองค์กรต้องมีสมบัติ สร้างลักษณะ
มีทักษะการจัดการ พร้อมกับการทํางานที่เป็นระบบมี
สมบัติภาวะผู้นําต้องมีการพัฒนายกระดับความรู้ความ
สามารถให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความพร้อมในการ
พัฒนาองค์กรของศูนย์บริการ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่จําเป็นในการพัฒนา
ผู้จัดการศูนย์บริการของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์
2.2 เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการ
ของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์
2.3 เพื่อจัดทําคู่มือการพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการ
ของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์
3. วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีดําเนินการวิจัยแบบ
ผสม (Mixed Methodology) ประกอบด้วย วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
3.1 ศึ กษาเอกสารงานวิ จั ยที่ เกี่ ยวข้ องกั บทฤษฎี
แนวคิด การพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการของธุรกิจซ่อม
บํารุงรถยนต์
3.2 สัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรตําแหน่งเจ้าของธุรกิจ,
ผู้ จั ด การศู น ย์ บ ริ ก ารของธุ ร กิ จ ซ่ อ มบํ า รุ ง รถยนต์ ที่ มี
ประสบการณ์การทํางาน 10 ปีขึ้นไป และประสบความ
สําเร็จอย่างสูง ด้านธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์ เป็นข้อมูล
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ปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการสุมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ผู้จัดการศูนย์บริการ จํานวน 10 คน นําข้อมูล
ที่ ไ ด้ จ ากแบบสั ม ภาษณ์ ม าวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาและสรุ ป
ประเด็นสําคัญ (Content analysis) เพื่อนํามาวิเคราะห์
กับแนวคิดทฤษฎีที่สําคัญ รูปแบบการพัฒนาผู้จัดการ
ศูนย์บริการของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์
3.3 สร้างแบบสอบถามรูปแบบการพัฒนาผู้จัดการ
ศูนย์บริการของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์ จากการสัมภาษณ์
ทั้งหมดไปวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปประเด็นสําคัญ เพื่อ
นํามาสร้างเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สําหรับใช้ในการเก็บข้อมูล
ใช้ในการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean : x ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : SD) สําหรับเกณฑ์
การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย
[2] ผู้วิจัยได้กําหนดช่วงของค่าเฉลี่ย
ช่วงคะแนนการแปลความหมายด้วย
ระดับ ค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นเกณฑ์
5
4.21 – 5.00 มากที่สุด
4
3.41 – 4.20 มาก
3
2.61 – 3.40 ปานกลาง
2
1.81 – 2.60 น้อย
1
1.00 – 1.80 น้อยที่สุด
3.4 หาคุณภาพของแบบสอบถาม ดําเนินการนํา
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
ซ่อมบํารุงรถยนต์ จํานวน 5 ท่าน ทดสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) ใช้เทคนิค IOC ได้ค่า
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00
3.5 หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยนําแบบสอบถาม
ไปใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแล้วนําผลการทดลองใช้
มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติด้วยเทคนิค สัมประสิทธ์อัลฟ่า
(Cronbach’s Alpha Coefficient) และตรวจสอบค่า
ความเชื่อมั่นในภาพรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 [3]
3.6 แจกและเก็บแบบสอบถาม ผู้บริหารผู้จัดการ
ศูนย์บริการ
3.7 นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วย
สถิติ Multiple Regression แบบ Step Wise
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3.8 นําผลวิจยั ที่ได้จากการวิเคราะห์มาร่างรูปแบบ
การพัฒ นาผู้จัด การศูน ย์บ ริก ารของธุร กิจ ซ่อ มบํา รุง
รถยนต์
3.9 ประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 16 ท่าน
ตรวจสอบ ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและประเมิน
ความเป็ น ไปได้ ใ นการนํ า รู ป แบบรู ป แบบการพั ฒ นา
ผู้จัดการศูนย์บริการของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์ไปใช้
3.10 ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการพัฒนาผู้จัดการศูนย์
บริการของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์ตามข้อเสนอแนะจาก
ผลของการประชุมสนทนากลุ่ม
3.11 จัดทําคู่มือแนวทางปฏิ บัติสําหรับดําเนิ นการ
ตามรูปแบบการพัฒนาผู้ จัดการศู นย์บริการของธุ รกิ จ
ซ่อมบํารุงรถยนต์
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการศึกษาองค์ประกอบที่จําเป็นต่อรูปแบบ
การพั ฒ นาผู้ จั ด การศู น ย์ บ ริ ก ารของธุ ร กิ จ ซ่ อ มบํ า รุ ง
รถยนต์วิเคราะห์ตามองค์ประกอบหลักได้ดังตารางที่ 1
ได้ค่าเฉลี่ยที่ 4.25 อยู่ในช่วงเกณฑ์มากที่สุด ตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อนํามาสร้างรูปแบบการพัฒนา
ผู้จั ดการศู นย์บริ การของธุ รกิ จซ่ อมบํารุ งรถยนต์ ตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 และเป็นแนวทางทําคู่มือตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 มีรายละเอียดตามตารางที่ 1 คือ
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อองค์ประกอบ
หลักต่อรูปแบบการพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการของธุรกิจ
ซ่อมบํารุงรถยนต์
4.2 จากผลการศึกษา สามารถกําหนดออกมาเป็น
รูปแบบ (Model) ซึ่งมีรายละเอียดความสัมพันธ์ของ
แต่ละปัจจัยของการร่างรูปแบบการพัฒนาผู้จัดการศูนย์
บริการของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์มีรายละเอียดดังรูปที่ 1
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ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อองค์ประกอบหลักต่อรูปแบบการพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการของ
ธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จโดยรวมขององค์ความรู้
1. ทักษะเกี่ยวกับงาน
1.1 ด้านบทบาทการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง
1.2 เทคนิคการทํางานร่วมกับผู้อื่น
1.3 การสร้างทักษะให้คําปรึกษา แนะนํา วิธีการทํางาน
2. ทักษะเกี่ยวกับคน
2.1 การกําหนด เป้าหมายและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
2.2 บทบาทในการเป็นผู้ประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน
2.3 ด้านเทคนิคเข้าใจใช้คน
3. ทักษะเกี่ยวกับการคิด
3.1 เทคนิคการสอนงาน
3.2 เทคนิคการค้นหาข้อมูลเพื่อการพัฒนางาน
3.3 ความสามารถในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
4. บทบาทระหว่างบุคคล
4.1 การสร้างขวัญกําลังใจของทีมงาน
4.2 บทบาทในการตัดสินใจภายใต้ขอบเขต
4.3 บทบาทในการเป็นนักเจรจาต่อรอง
5. บทบาทเกี่ยวกับข้อมูล
5.1 ด้านความสามารถในการระบุสภาพปัญหาขององค์กร
5.2 เทคนิคการใช้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 บทบาทในการสร้างทีมงานทีม่ ีประสิทธิภาพ
6. บทบาทเกี่ยวกับการตัดสินใจ
6.1 บทบาทการเป็นผู้จัดสรรพยากรของหน่วยงาน
6.2 ด้านเทคนิคการทํางานร่วมกับผู้อื่น
ภาพรวม

4.3 ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาผู้จัดการ
ศูนย์บริการของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์
4.3.1 ผลการประเมิ น ความเหมาะสมของ
รูปแบบการพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการของธุรกิจซ่อม
บํารุงรถยนต์ จากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า
มีความเหมาะสมโดยรวม 1) หลักการและเหตุผลของ
รูปแบบการพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการของธุรกิจซ่อม
บํารุงรถยนต์ มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของ
กลุ่มธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์ เหมาะสมร้อยละ 100 2)
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S.D.

4.23
4.27
4.66
4.40
4.16
4.30
4.35
4.56
4.10
4.15
4.26
4.23
4.10
4.46
4.16
4.05
4.09
4.24
4.13
4.12
4.24
4.36
4.32
4.25

0.27
0.65
0.81
0.58
0.28
0.63
0.64
0.56
0.30
0.67
0.66
0.66
0.31
0.66
0.69
0.70
0.32
0.67
0.64
0.70
0.28
0.80
0.61
0.18

ระดับความ
คิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

แนวทางในการศึกษาทฤษฎีและเอกสารวิชาการ เพื่อให้
ได้มาซึ่งปัจจัยที่จะนํามาสร้างเป็นรูปแบบการพัฒนา
ผู้จัดการศูนย์บริการของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์ มีความ
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของซ่อมบํารุงรถยนต์เหมาะสม
ร้อยละ 87.50 3) แนวทางในการสอบถามผู้ประกอบ
ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์เพื่อ
ให้ได้มาซึ่งปัจจัยที่จะนํามาสร้างเป็นรูปแบบการพัฒนา
ผู้จัดการศูนย์บริการของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์ 93.75
4) วิธีการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อ
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รูปที่ 1 รูปแบบการพัฒนาผู้จดั การศูนย์บริการของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์
รูปแบบการพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการของธุรกิจซ่อม
บํารุงรถยนต์เหมาะสมร้อยละ 87.50 5) ปัจจัยที่นํามา
สร้ างเป็ นรู ปแบบการพั ฒนาผู้ จั ดการศู นย์ บริ การของ
ธุรกิ จซ่อมบํารุงรถยนต์ในแต่ ละด้ านเหมาะสมร้อยละ
100 6) กระบวนการตรวจสอบเครื่องมือเพื่อนําสู่
กระบวนการในการค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบ
การพั ฒ นาผู้ จั ด การศู น ย์ บ ริ ก ารของธุ ร กิ จ ซ่ อ มบํ า รุ ง
รถยนต์เหมาะสมร้อยละ 87.50 7) รูปแบบการพัฒนา
ผู้ จั ด การศู น ย์ บ ริ ก ารของธุ ร กิ จ ซ่ อ มบํ า รุ ง รถยนต์ ที่
พัฒนาขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพปัจจุบันของธุรกิจ
ซ่อมบํารุงรถยนต์เหมาะสมร้อยละ 93.75 8) แนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนดขึ้นกลุ่มธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์สามารถ
นํามาพัฒนาธุรกิจตามปัจจัยในแต่ละด้านเหมาะสมร้อยละ
87.50 9) ข้อเสนอแนะในการนํารูปแบบการพัฒนา
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ผู้ จั ด การศู น ย์ บ ริ ก ารของธุ ร กิ จ ซ่ อ มบํ า รุ ง รถยนต์ ที่
พัฒนาขึ้นไปปรับใช้ในองค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับความ
จํ าเป็ นในการพั ฒนาธุ รกิ จซ่ อมบํ ารุ งรถยนต์ ในสภาพ
ปัจจุบันเหมาะสมร้อยละ 93.74 รวมเฉลี่ยเหมาะสม
ร้อยละ 92.36
4.3.2 ผลการประเมินความเป็นไปได้ในการนํา
รูปแบบการพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการของธุรกิจซ่อม
บํารุ งรถยนต์ ไปใช้ จากความคิ ดเห็นของผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ
พบว่า สามารถนําไปปรับใช้โดยรวม 1) รูปแบบการพัฒนา
ผู้ จั ด การศู น ย์ บ ริ ก ารของธุ ร กิ จ ซ่ อ มบํ า รุ ง รถยนต์ ที่
พั ฒนาขึ้ นสามารถนํ าไปเป็ นแนวทางในการพั ฒนาได้
เหมาะสมร้อยละ 93.50 2) จากปัจจัยที่ได้กําหนดเป็น
รูปแบบการพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการของธุรกิจซ่อม
บํารุงรถยนต์เหมาะสมร้อยละ 100 3) แนวทางปฏิบัติที่
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กําหนดขึ้นกลุ่มธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์สามารถนําไป เป็น
แนวทางในการพัฒนาธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์เหมาะสม
ร้อยละ 81.25 4) แนวทางในการศึกษาทฤษฎีและเอกสาร
วิชาการ การสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยที่
จะนํามาสร้างเป็นรูปแบบพัฒนาธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์
และแนวทางปฏิบัติ สามารถทําให้กลุ่มธุรกิจซ่อมบํารุง
รถยนต์นําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจได้เหมาะสม
ร้อยละ 87.50 5) กลุ่มธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์สามารถนํา
รูปแบบการพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการของธุรกิจซ่อม
บํารุงรถยนต์ที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์และดําเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรมตามรูปแบบที่กําหนดได้เหมาะสมร้อยละ
93.75 รวมเฉลี่ยเหมาะสมร้อยละ 91.25
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
มีปัจจัยหลักและองค์ประกอบที่จําเป็นในการพัฒนา
ได้ รู ปแบบการพั ฒนาแนวทางการเขี ยนคู่ มื อผู้ จั ดการ
ศูนย์บริการของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์ตามวัตถุประสงค์
ของงานวิจัย อภิปรายผลการวิจัยเพิ่มเติมผู้วิจัยงานอื่นที่
สอดคล้องกับงานวิจัย
5.1 ปัจจัยหลักของรูปแบบการพัฒนาผู้จัดการศูนย์
บริการของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์ ประกอบด้วยปัจจัย
หลัก 6 ด้าน คือ 1) ด้านทักษะเกี่ยวกับงาน 2) ด้านทักษะ
เกี่ยวกับคน 3) ด้านทักษะเกี่ยวกับการคิด 4) ด้านบทบาท
ระหว่างบุคคล 5) บทบาทเกี่ยวกับข้อมูล 6) บทบาท
เกี่ยวกับการตัดสินใจ
5.2 ปัจจัยย่อยของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จใน
การดํ าเนิ นงานตามปัจจั ยหลั กซึ่งผู้ วิ จั ยสามารถนํ ามา
อภิปรายเพิ่มเติมได้ดังนี้
ปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อรู ปแบบการพั ฒนาผู้ จั ดการศู นย์
บริการของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์ ด้านทักษะเกี่ยวกับ
งาน (Technical Skills) ประกอบด้วย 1) บทบาทการ
เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง 2) เทคนิคการทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น 3) การสร้างทักษะให้คําปรึกษาสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ Teerawat [3] ที่ทําการวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบการบริหารงานซ่อมบํารุงรักษาในอุตสาหกรรม
การผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษาโรงงาน
เครื่องปรับอากาศ ผลการวิจัย พบว่าในโรงงานอุตสาหกรรม
การผลิ ตเครื่ องปรั บอากาศขนาดกลางและขนาดย่ อม
ได้แก่ การซ่อมบํารุงรักษาเชิงรุก การซ่อมบํารุงรักษา
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เชิงรับ และการซ่อมบํารุงรักษาประจําการ/ประจําวัน
โดยมอบอํานาจให้ผู้บริหารฝ่ายผลิตหรือผู้ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้รับผิดชอบงานซ่อมบํารุงรักษา รูปแบบการบริหาร
งานซ่ อมบํ ารุ งรั กษาแบบปฏิ บั ติ การองค์ รวม (Total
Participation Execution Maintenance: TPEM) มี
องค์ประกอบดังนี้ ขั้นตอนการบริหาร การเตรียมการ
(Executive Preparation) โดยคณะกรรมการอํานวยการ
และที่ปรึกษางานซ่อมบํารุงรักษา มีองค์ประกอบการบริหาร
ได้แก่ การวางแผน การจัดวางตัวบุคคล และการสั่งการ
ขั้ น ตอนการบริ ห าร การปฏิ บั ติ ก าร (Executive
Management) โดยผู้บริหาร ฝ่ายผลิตหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย มีองค์ประกอบการ บริหารได้แก่ การสั่งการ
การควบคุมและการประสานงาน ขั้นตอนการบริหารการ
รายงานผล (Report Management) โดยผู้บริหารฝ่าย
ผลิตหรือผู้ได้รับมอบหมาย มีองค์ประกอบ ได้แก่ ผลลัพธ์
การซ่อมบํารุงรักษา ส่วนการจัดการข้อมูล เพื่อการรายงาน
ไปยั งคณะกรรมการอํ านวยการเป็ นข้ อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการ ประชุมสัมมนาวิพากษ์
รูปแบบการบริหารงานซ่อมบํารุงรักษา ในอุตสาหกรรม
การผลิต ขนาดกลางและ ขนาดย่อมนี้ ได้รับความเห็นชอบ
จาก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วยมติเป็นเอกฉันท์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการ
ของธุ ร กิ จ ซ่ อ มบํ า รุ ง รถยนต์ ด้ า นทั ก ษะเกี่ ย วกั บ คน
(Human Skills) ประกอบด้วย 1) การกําหนด เป้าหมาย
และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 2) บทบาทในการเป็นผู้
ประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน 3) ด้านการเข้าใจบุคคล
อื่นสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chamlong, Mongkol
and Taweesak [4] รูปแบบของการพัฒนาความพร้อม
ของผู้บริหารระดับกลางของอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วน
เครื่องปรับอากาศในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผลการวิจัยพบว่าด้วย 1) ทักษะ เกี่ยวกับงานประกอบด้วย
5 ปัจจัยย่อย คือ การสื่อสาร ประสบการทํางาน ความ
เชี่ยวชาญ การนําเสนอความ สําคัญของต้นทุน 2) ด้าน
ทักษะเกี่ยวกับคนประกอบด้วย 5 ปัจจัยย่อย คือ การ
สื่อสาร ประสบการณ์ในการทํางาน ทํางานในตําแหน่ง
หัวหน้างานมาก่ อน การนําเสนอการโน้มน้าวจู งใจ 3)
ด้านทักษะเกี่ยวกับการคิดประกอบด้วย 5 ปัจจัยย่อย
ความเชี่ยวชาญ การนําเสนอ การสื่อสารความต่อเนื่อง
ประสบการณ์ ทํ างาน 4) ด้ า นบทบาทระหว่ า งบุ ค คล
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ประกอบด้วย 5 ปัจจัยย่อย คือ อํานาจการสั่งการ การ
ประสานงาน ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ประสบการณ์
ทํ า งาน การตั ด สิ น ใจ 5) ด้ า นบทบาทเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล
ประกอบด้วย 5 ปัจจัยย่อย คือ ความเชี่ยวชาญ ความ
ต่ อเนื่ อง การนํ าเสนอ การสื่ อสาร ประสบการณ์ การ
ทํางาน 6) บทบาทเกี่ยวกับการตัดสินใจประกอบด้วย 5
ปัจจัยย่อยคือ ความก้าวหน้าในอาชีพ การสื่อสาร ความ
เชี่ยวชาญ การนําเสนอความต่อเนื่อง ประสบการณ์ทํางาน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการ
ของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์ ด้านทักษะเกี่ยวกับการคิด
การสื่อสาร (Conceptual Skills) ประกอบด้วย 1)
เทคนิคการสอนงาน 2) เทคนิคการค้นหาข้อมูลเพื่อการ
พัฒนางาน 3) ความสามารถในการหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาสอดคล้องกับงานวิจัยของ Srisunan and
Kittipong [5] ได้ศึกษาเรื่องเรื่องพฤติกรรมด้านการ
สื่อสารภายในองค์กรที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน
ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร กรณีศึกษาพนักงานประจํา
บริ ษั ทบิ ซิ เนส ออนไลน์ จํ ากั ด (มหาชน) ผลการวิ จั ย
พบว่า 1) พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารการสอนภายใน
องค์กร ส่วนใหญ่พนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่ง
ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้รับเป็นประจําทุก
สัปดาห์ สําหรับข้อมูลที่พนักงานต้องการมากที่สุด คือ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 2)
อุปสรรคและปัญหาในการสื่อสารการสอนภายในองค์กร
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรคือ ด้านผู้ส่งสาร (Sender)
ซึ่งขาดทักษะในการพูดและเขียนจูงใจ โน้มน้าว ให้ผู้รับ
สารมีความพร้อมก่อนที่จะรับสารนั้น ๆ และด้านสารที่
สื่อออกมา (Message) ซึ่งองค์กรมีการแจ้งข่าวสาร
กระทําไม่สม่ําเสมอ 3) พนักงานเชื่อว่าพฤติกรรมการ
สื่อสารภายในองค์กรที่ดี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการ
ของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์ ด้านบทบาทระหว่างบุคคล
(Interpersonal Roles) ประกอบด้วย 1) การสร้างขวัญ
กําลังใจของทีมงาน 2) บทบาทในการตัดสินใจภายใต้
ขอบเขต 3) บทบาทในการเป็นนักเจรจาต่อรองสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของ Somnoek
and et. al. [6] ได้ศึกษาหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่
อุตสาหกรรม พบว่าผู้บริหารที่ดูแลเกี่ยวกับการให้บริการ
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วิชาการมีพฤติกรรมการบริหารตามปัจจัยหลัก 5 ด้าน ซึ่ง
ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้าน
การบังคับบัญชาสั่งการ ด้านการประสานงานและ ด้าน
การควบคุม ในภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมี
ค่าคะแนนเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากด้วยกันผลการพัฒนา
รูปแบบการบริหารวิชาการแก่อุตสาหกรรม พบว่า รูปแบบ
การบริ ห ารการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ อุ ต สาหกรรมที่
พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก และแต่ละในปัจจัย
หลั กก็ ประกอบไปด้ วยปั จจั ยย่ อย รายละเอี ยดมี ดั งนี้
ปั จ จั ย หลั ก ด้ า นการวางแผน ประกอบด้ ว ย นโยบาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กฎระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ระบบ
สารสนเทศ การบริหาร ระบบบริหารคุณภาพสากล และ
บุ ค ลากรและผู้ เ ชี่ ย วชาญ ปั จ จั ย หลั ก ในด้ า นการจั ด
องค์การประกอบไป
ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการ
ของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์ ด้านบทบาทเกี่ยวกับข้อมูล
(Information Roles) 1) เทคนิคการสื่อสารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน 2) บทบาทความสามารถใน
การระบุสภาพปัญหาขององค์กร 3) บทบาทในการสร้าง
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Thanakorn, Tawesak and Mongkol [7] ได้ศึกษา
รูปแบบพัฒนาผู้นําของหัวหน้าฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบในการเป็นผู้นํา
ของหัวหน้างานตามองค์ประกอบด้านความรู้ ด้านทักษะ
ตามข้อมูลความระดับของปัจจัยคือ 1) ความรู้และขั้นตอน
การบริหารงาน 2) ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา 3) ความรู้
เกี่ยวกับการสอนงาน 4) ความรู้เกี่ยวกับความคิดเชิงระบบ
เกี่ยวกับการแก้ปัญหา 5) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์
แก้ปัญหา 6) ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน 7)
การนํากฎ ระเบียบมาใช้บริหารคน 8) ความสามารถนํา
จิตวิทยามาใช้ 9) ความสามารถอภิปรายผลงานประจําปี
10) มอบหมายงานเพื่อการควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
11) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 12) มีความ สามารถบริหารงาน
เชิงข้อเท็จจริงบนหลักการสถิติมาใช้ เป็นต้น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการ
ของธุรกิจซ่อมบํารุงรถยนต์ ด้ านบทบาทเกี่ ยวกับการ
ตัดสินใจ (Decisional Roles) ประกอบด้วย 1) บทบาท
การเป็นผู้จัดสรรพยากรของหน่วยงาน 2) ด้านเทคนิคการ
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
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ทํางานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Nonglak
[8] ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของระบบรางวัลต่อผลลัพธ์การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์
ของการศึกษาคือ เพื่อศึกษาผลลัพธ์การจัดการทรัพยากร
มนุ ษย์ ของบริ ษั ทจดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย และศึกษาอิทธิพลของระบบรางวัลต่อผลลัพธ์
การจัดทรัพยากรมนุษย์ในองค์การดังกล่าว โดยศึกษาดับ
บริษัททั้ง 3 แห่ง คือ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) บริษัท อารียา พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
และบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษา
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลการ ศึกษาเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ผลการศึกษาเชิงปริมาณพนักงานเห็นว่าตน
ได้รับค่าตอบแทนในระดับสูง การจัดสรรรางวัลมีความ
เป็นธรรมองค์การมีการสื่อสารเรื่องค่าตอบแทนกับพนักงาน
ในระดับสูง การบริหารค่าตอบแทนมีความเป็นธรรม ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนแก่พนักงานในช่วงเริ่ม
เข้าสู่องค์การและพนักงานไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ด้านรางวัล การประเมินผลลัพธ์ด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การ พนักงานมีความผูกพันกับองค์การใน
ระดับสูง ยกเว้นพนักงานฝ่ายการตลาดและวิศวกรรมใน
บางอุตสาหกรรม การประเมินด้านสมรรถนะของพนักงาน
ประสบความสําเร็จประมาณร้อยละ 70-80 โดยภาพรวม
ผู้บริหารเห็นว่าค่าตอบแทนเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันกับองค์การและสมรรถนะของพนักงาน
งานวิจัยนี้สามารถเป็นแนวทางการพัฒนาผู้จัดการ
ศูนย์บริการของธุรกิจด้านอื่นได้เพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมต่อไป แต่การวิจัยครั้งนี้เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ
ปัจจัยที่นํามาพิจารณางานวิจัยควรศึกษาเพิ่มเติมตามยุค
ปัจจุบันเสมอเพื่อให้ได้ทราบข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
ถูกต้องและทันสมัยเสมอ
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