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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการท างานและเวลาที่ใช้ในการให้บริการลูกค้าของศูนย์บริการรถยนต์ 
ตั้งแต่ลูกค้าท าการตัดสินใจซื้อสินค้าหรอืบริการจนกระทั่งทุกกระบวนเสร็จสิ้นและท าการช าระเงิน เพื่อน าไปประยุกต์ใช้วางกล
ยุทธ์หรือแผนการด าเนินงาน โดยท าการศึกษาและเก็บข้อมูลเฉพาะกระบวนการบริการที่เป็นสินค้าหลัก ได้แก่ ยางรถยนต์ 
น้ ามันเครื่อง แบตเตอรี่ เบรก และโช้คอัพ ทั้งนี้ยังศึกษาอัตราการเข้ามาของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาทั้งวันธรรมดาและวันหยุด 
วิธีการด าเนินการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลจริงจากการปฏิบัติงาน
เป็นเวลา 3 เดือนและการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์หัวหน้างานท่ีรับผิดชอบโดยตรง  
  การศึกษาเวลาที่ให้บริการของแต่ละประเภทสินค้าพบว่า สินค้ายางรถยนต์ใช้เวลาในการเปลี่ยนยางเฉลี่ย 53 นาที 
สินค้าแบตเตอรี่ใช้เวลาเฉลี่ย 15 นาที สินค้าเบรกใช้เฉลี่ย 45 นาที สินค้าโช้คอัพใช้เวลาเฉลี่ย 65 นาที และสินค้าน้ ามันใช้เวลา
เฉลี่ย 49 นาที และการเก็บข้อมูลอัตราการเข้ามาของลูกค้าพบว่าสูงสุดในช่วงเวลา  10.00 – 12.59 และ 14.00 - 15.59 
ส าหรับวันธรรมดาด้วยจ านวนลูกคา้เฉลี่ย 3.3 คน/ชั่วโมง จ านวนลูกค้าเฉลี่ยต่อวันธรรมดาคือ 32.7 คน/วัน และ อัตราการเข้า
มาของลูกค้าสูงสุดในช่วงเวลา 11.00 – 13.59 ส าหรับวันหยุด ด้วยจ านวนลูกค้าเฉลี่ย 4.1 คน/ช่ัวโมง จ านวนลูกค้าเฉลี่ยต่อ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ คือ 39.7  คน/วัน การศึกษาเวลาที่ใช้ในการให้บริการแต่ละกระบวนการและอัตราการเข้ามาของลูกค้าท า
ให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ถึงระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นจริง ซึ่งสามารถน าไปพัฒนาและปรับปรุงเพื่อประกอบการตัดสินใจวาง
กลยุทธ์ ทั้งนี้ได้ยกตัวอย่างกลยุทธ์ที่องค์กรน าไปประยุกต์ใช้จริงเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนางานบริการศูนย์บริการ 
 
ค าส าคัญ: เวลาบริการ; เวลามาตรฐาน; ศูนย์บริการรถยนต ์
 
1. ที่มาและความส าคัญ 
  ธุรกิจศูนย์ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์มีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างมาก โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่าน
มาตลาดรถยนต์มีการแข่งขันสูงและมีการเติบโตอย่างมาก เมื่อจ านวนรถยนต์ออกสู่ตลาดมากข้ึนผู้ผลิตรถยนต์เริ่มมกีารปรบัตวั
เพื่อพยายามรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ให้นานที่สุดโดยเน้นที่บริการหลังการขายมากข้ึน เช่น การขยายระยะเวลาหรือเพิ่มจ านวน
กิโลเมตรที่รับประกัน หรือการให้ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติม ซึ่งจ านวนฐานลูกค้าก็จะมีขนาดแปรผันตามสัดส่วนที่แบรนด์นั้นถือ
ครองในตลาดเช่นกัน ซึ่งส่วนมากจะเป็นแบรนด์รถญี่ปุ่นท่ีเป็นท่ีนิยมอยู่แล้วในประเทศไทย ส่วนศูนย์บริการทั่วไปที่ไม่ได้สังกัด
ตามแบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์มีอยู่ประมาณ 3-5 รายที่เป็นรายใหญ่ในธุรกิจนี้ ข้อได้เปรียบของศูนย์บริการประเภทนี้คือฐานลูกค้า
จะมีขนาดกว้างเนื่องจากสามารถให้บริการลูกค้าได้หลากหลายโดยไม่จ ากัดยี่ห้อรถยนต์ ซึ่งช่วงหลังมานี้ธุรกิจศูนย์บริการซ่อม
รถยนต์เริ่มได้รับความสนใจการผู้ประกอบการธุรกิจอื่น เนื่องจากปริมาณรถยนต์ในตลาดและความต้องการของผู้บริโภคที่มี
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มาก ท าให้มีบางธุรกิจสนใจที่เข้ามาด าเนินกิจการกลายเป็นผู้เล่นรายใหม่ แต่ด้วยเงินลงทุนส าหรับเครื่องมือที่ค่อนข้างสูงจึง
เป็นข้อจ ากัดทีต่้องเป็นผู้ที่มีก าลังทุนพอสมควร 
  หากว่าการรับประกันจากการซื้อครั้งแรกได้หมดลงแล้ว ศูนย์ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ที่ไม่ได้สังกัดแบรนด์ผู้ผลิต
รถยนต์ เป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับลูกค้าที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องการรอคิวที่ศูนย์บริการยี่ห้อรถยนต์ การตรวจ 
เชคพื้นฐานเพื่อการบ ารุงรักษา ก็สามารถทดแทนความต้องการของลูกค้าได้หากมาตรฐานการบริการ คุณภาพสินค้า ความ
ช านาญของช่าง และราคาสามาตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ เทียบเท่าหรือมากกว่าศูนย์บริการผู้ผลิตรถยนต์ องค์กรที่
ท าการศึกษาเป็นธุรกิจศูนย์บริการรถยนต์แบบไม่สังกัดแบรด์ผู้ผลิตรถยนต์ โดยมีสัดส่วนถือครองในตลาดอยู่อันดับ 1 ใน 5 
ของธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยรูปแบบการด าเนินธุรกิจเป็นการบริการควบคู่ไปกับการขายสินค้าที่เป็นปัจจัยหลักส าหรับ
รถยนต์  เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ น้ ามันเครื่อง เบรก และ โช้ค โดยมีรูปแบบและมาตรฐานท่ีเหมือนกันทุกสาขามากกว่า 70 
แห่งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด 
 
  1.1. ปัญหาและความส าคัญของปัญหา 
  ด้วยขนาดของตลาดที่โตขึ้นแต่ผลประกอบการเท่าเดิมท าให้สัดส่วนที่ถือครองในตลาดลดลงโดยปริยาย หมายความ
ว่าความสามารถทางการแข่งขันก็ลดลงเช่นกัน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมล้อมทางธุรกิจด้วย BCG พบว่ายังมีโอกาสและ
ความเป็นไปได้ที่องค์กรจะเติบโตได้อีกในอนาคต เพราะฉะนั้นการเพิ่มยอดขายโดยการเพิ่มจ านวนของลูกค้าจึงถูกก าหนดเป็น
เป้าหมายส าคัญอย่างหนึ่งขององค์กร ส าหรับธุรกิจที่เป็นงานบริการเกี่ยวกับรถยนต์  นอกจากทักษะของช่างแล้ว มาตรฐาน
การบริการเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ลูกค้าให้ความส าคัญ เพราะลูกค้าต้องการทั้งความปลอดภัยจากความเชี่ยวชาญเรื่อง
รถยนต์และต้องการความสะดวกสบายจากการบริการเช่นกัน องค์กรจึงให้ความส าคัญกับทักษะของพนักงาน (Skill) คุณภาพ
การให้บริการ (Service) และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard process) การศึกษาอิสระนี้สนใจด้านมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน เพราะเป็นเรื่องที่บ่งช้ีถึงนโยบายก่อนที่จะน าไปให้พนักงานปฏิบัติตามหรือพัฒนาไปเป็นกลยุทธ์ใดๆเพื่อใช้ในการ
แข่งขันในอนาคต ที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการเก็บข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการลูกค้าที่แท้จริ งว่าเป็นเท่าไหร่ 
จากการสอบถามจากผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนก็ได้ค าตอบที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีประสบการณ์ที่ต่างกัน รวมทั้งยังไม่มีการ
ก าหนดเป็นเวลามาตรฐานที่แน่นอนในการปฏิบัติงาน เพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปก าหนดเป็นมาตรฐานการท างานก็ควรจะเริ่ม
ศึกษาและเก็บข้อมูลของแต่ละศูนย์บริการก่อน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างมาตรฐานอื่นต่อไป 
  1.1.1. ผลกระทบระยะสั้น มักเป็นประเด็นที่ขัดแย้งเสมอเวลาสอบถามถึงเรื่องเวลาที่ศูนย์บริการต้องใช้ในการ
ให้บริการลูกค้า เพราะการวางแผนเรื่องก าลังคนและทรัพยากรอื่นๆ รวมทั้งสินค้าคงคลังมีความจ าเป็นต้องคาดคะเนจาก
จ านวนลูกค้าเป็นหลัก จากการสอบถามมักได้ค าตอบที่ไม่ตรงกันว่างานแต่ละงานต้องใช้ก าลังคนและเวลาเท่าไหร่ เพราะ
พื้นฐานแต่ละค าตอบมาจากประสบการณ์ที่ต่างกันจึงไม่รู้ว่าค าตอบใดคือจุดกึ่งกลางที่เป็นบรรทัดฐาน 
   1.1.2. ผลกระทบระยะยาว เมื่อยงัไม่มีจุดทีเ่ป็นบรรทัดฐานขององค์กร ก็ยังไมส่ามารถน าไปก าหนดเปน็มาตรฐาน
หรือกลยุทธ์ใดท่ีสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้ เพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนามาตรฐานการปฏิบตัิงานต่อไป 
 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  ปัจจุบันการแข่งขันด้านการบริการของศูนย์บริการรถยนต์มีแนวโน้มสูงขึ้น  เนื่องจากผู้ประกอบการแต่ละราย
ต้องการที่จะช่วงชิงความต้องการในตลาดที่เกิดขึ้นเพื่อผลประกอบการทางธุรกิจ ดังนั้นการพัฒนาระบบการบริการจึงเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ธุรกิจแข่งขันกันท่ีคุณภาพและมาตรฐานการบริการ แนวคิดระบบแถวคอยจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถน ามา
ประกอบการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ โดยการเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อน าไปวิเคราะห์และปรับปรุงระบบ เช่น 
ช่วงเวลาที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ลักษณะการเข้ามาของลูกค้า จ านวนลูกค้าแต่ละวัน และข้อมูลที่เกี่ ยวกับกระบวนการ
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ให้บริการ ได้แก่ ขั้นตอนการให้บริการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ใช้แต่ละกระบวนการ นโยบายการให้บริการ รวมไปถึง
ข้อจ ากัดอื่นๆ ของระบบ 
 
  2.1. แนวคิดเกี่ยวกับการระบบแถวคอย 
  แนวคิดทฤษฏีแถวคอย (Queue Theory) หรือทฤษฏีแถวคอย มีแบบจ าลองเชิงปริมาณที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กันรูปแบบ
และลักษณะของผู้เข้ามารับบริการ  ลักษณะของหน่วยบริการ ลักษณะของแถวคอย และส่วนประกอบอื่นที่จ าเป็นต่อระบบ 
เช่น พฤติกรรมที่เข้ามารับบริการที่อยู่ในแถวคอยของระบบ จ านวนและลักษณะของลูกค้า จึงจ าเป็นต้องท าการศึกษา
โครงสร้างของระบบและก าหนดเง่ือนไขหรือนโยบายของระบบให้ชัดเจนก่อนการน าไปเป็นข้อมูลน าเข้า  (input) เพื่อท าการ
วิเคราะห์  แนวคิดเกี่ยวกับระบบแถวคอยได้แบ่งส่วนประกอบเป็น 3 ส่วนหลักคือ  
  2.2.1. แหล่งที่มาของประชากรหรือลูกค้า (Customer arrival) หมายถึง ลักษณะการเข้ามาของผู้รับบริการ 
แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ แบบจ ากัด (Finite) คือ จ านวนการเข้ามาของประชากรเป็นแบบจ ากัดจ านวน ซึ่งการที่มีประชากรมา
เข้าคิวนั้นท าให้มีความเป็นไปได้ที่จะมีมาเข้าคิวเพิ่มหรือลดลง และแบบไม่จ ากัด (Infinite) คือ จ านวนการเข้ามาของประชากร
เป็นแบบไม่จ ากัดจ านวน คือจ านวนประชากรที่มากจนไม่ส่งผลให้ความเป็นไปได้ของการมาเข้าคิวเปลี่ยนไป 
  2.2.2. ระบบการให้บริการ หมายถึง ช่องทางที่ให้บริการลูกค้า (Channel) และหน่วยที่ให้บริการ (Unit หรือ 
phase) ช่องทางที่ให้บริการแก่ลูกค้าอาจมีเพียงหนึ่งช่องทาง (Single Channel) หรือมากกว่า 1 ช่องทาง (Multi-channel) 
ส่วนหน่วยให้บริการนั้นอาจหมายถึงจ านวนขั้นตอนหรือกระบวนการที่เกิดขึ้นในระบบ ซึ่งผู้ศึกษาก็ต้องพิจารณาการท างาน
ของระบบที่เกิดขึ้นจริงและน ามาเขียนเรียงเป็นล าดับขั้นตอน และเมื่อแถวคอยมาประกอบรวมกับกับระบบบริการ เรียกว่า 
โครงสร้างแถวคอย (Line structure) 
  2.2.3. เง่ือนไขลูกค้าออกจากระบบ หมายถึง พฤติกรรมของลูกค้าที่เข้ามาในระบบ ในที่นี้หมายถึงความอดทนของ
ลูกค้าที่จะรอคิวอยู่ในระบบ ถ้าลูกค้ามีความอดทนที่จะรอ (Patient) และลูกค้าที่ไม่รอ (Inpatient) ก็เลือกที่จะเดินออกจาก
ระบบไป หรืออาจจะมีบ้างท่ีกลับเข้ามาในระบบใหม่อีกครั้ง 
 

 
รูปที่ 1: โครงสรา้งของระบบคิว (Structure of a Queuing System) 

 
  2.2. ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการท างาน 
  เพื่อเป็นการวัดผลในการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงมีการก าหนดตัวช้ีวัด KPI (Key 
performance indicator) ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวที่บ่งบอกว่ากระบวนการท างาน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระดับใด สิ่งที่
ต้องการทราบจาการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ระยะเวลาเฉลี่ยในการให้บริการ (Average service time)  ที่แสดงถึงผลลัพธ์จาก
กระบวนการเทียบช่ัวโมงการท างานท่ีให้บริการทั้งหมด ยอดขายต่องาน (Sales per job)  และยอดขายต่อช่ัวโมง (Sales per 
hours)  เพื่อเปรียบเทียบรายได้ที่เกิดขึ้นเทียบกับจ านวนงาน  อัตราการใช้ประโยชน์ (Utilization) เป็นการเปรียบเทียบช่ัวโมง
ที่ศูนย์บริการเปิดให้บริการทั้งหมดกับจ านวนช่ัวโมงที่เกิดขึ้นจริงในงานบริการ ส่วนประสิทธิภาพ (Efficiency) นั้นต้องใช้
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มาตรฐานการท างานมาเป็นตัวเปรียบเทียบ ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการก าหนดที่ชัดเจน หลังจากการศึกษาครั้งน้ีแล้วน าไปก าหนดเปน็
มาตรฐานการด าเนินการได้ ก็น่าจะสามารถวัดผล Efficiency ได้ในขณะนั้น 
 

▪ Average service time  = # 𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑜

𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜
    (1) 

▪ Sales per job     = Total sales

# 𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑜 
     (2) 

▪ Sales per hours     = Total sales

𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜 
    (3) 

▪ Utilization   = Actual Hours

Attended Hours 
     (4) 

 
3. วิธีการศึกษา 
  การศึกษาครั้งนี้เริ่มต้นจากก าหนดขอบเขตในการศึกษาค้นคว้า ซึ่งสามารแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับผู้รับบริการ (ลูกค้า) เพื่อให้ทราบถึงลักษณะลูกค้าที่เข้ามาว่า จ านวนลูกค้าเฉลี่ยที่เข้ามาเป็นเท่าไหร่ ลักษณะการเข้ามาใช้
บริการในวันธรรมดาและวันหยุดเสาร์-อาทิตย์เป็นอย่าไร อีกส่วนหน่ึงคือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการซึ่งก็คือศูนย์บริการ ว่า
มีขั้นตอนการให้บริการเป็นอย่างไร และแต่ละขั้นตอนถูกให้บริการโดยผู้รับผิดชอบใด การศึกษานี้ท าการเก็บข้อมูลจาก
ศูนย์บริการจ านวน 1 แห่งในกรุงเทพฯ ใช้ระยะเวลาเก็บข้อมูลทั้งหมด 3 เดือนประมาณช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมซึ่งเป็น
ข้อมูลเชิงปริมาณ และมีการสัมภาษณ์หัวหน้างาน ช่างยนต์ รวมถึงผู้จัดการศูนย์บริการเพื่อเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบด้วย 
  วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือการต้องการทราบว่ากระบวนการท างานส าหรับการบริการเป็นอย่างไรและต้อง
ใช้เวลานานเท่าใดเพื่อให้บริการลูกค้า  โดยที่เริ่มนับตั้งแต่ลูกค้าตัดสินใจซื้อบริการหรือสินค้า ณ ศูนย์บริการ จนกระทั่งเสร็จ
สิ้นกระบวนการซ่อมและออกไปจากศูนย์บริการ โดยที่ขั้นตอนการท างานต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน (work 
instruction) อย่างครบถ้วนทุกข้ันตอนและไม่ละเลยข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัยเช่นกัน ท าการศึกษาลักษณะการเข้ามา
ของลูกค้าว่ามีอัตราเท่าใดแต่ละช่วงเวลาของวัน ทั้งนี้เพื่อต้องการทราบถึงประสิทธิภาพการท างานของระบบการให้บริการการ
ท างานของศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ว่ามีการใช้ทรัพยากรใดบ้างในแต่ละขั้นตอน และมีแนวทางใดที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้
เพื่อเพ่ิมความสามารถการแข่งขันของธุรกิจได้บ้างในอนาคต 
  
  3.1. ขั้นตอนการให้บริการลูกค้า สามารถแบ่งกลุ่มและจัดล าดับได้ 7 กระบวนการ นับตั้งแต่เมื่อลูกค้าเข้ามาที่
ศูนย์บริการรถยนต์จนกระทั่งออกจากศูนย์บริการได้ดังนี้ คือ  
  1. การต้อนรับลูกค้า (Reception) โดยพนักงานกล่าวค าทักทายและสอบถามความต้องการลูกค้าเบื้องต้นว่ามี
วัตถุประสงค์ใดในการเข้ารับบริการ ผู้ท าหน้าที่นี้คือ Sales adviser โดยผู้จัดการ (store manager) หรือหัวหน้าช่าง (senior 
technician) ที่ท าหน้าท่ีนี ้
  2. การตรวจสอบเบื้อต้น (Basic Inspection) ในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการที่แน่ชัดแล้วว่าต้องการมาซื้อสินค้าหรือ
ใช้บริการใดบ้าง กล่าวคือมีความต้องการโดยตรง (Direct requirement) ก็ไม่จ าเป็นต้องตรวจสอบเบื้องต้น สามารข้าม
ขั้นตอนนี้ไปได้เลย แต่หากลูกค้ายังไม่ทราบว่าต้องท าการซ่อมอะไรบ้าง กล่าวคือไม่ใช่ความต้ องการโดยตรง (Indirect 
requirement) ก็จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบโดยทีมช่าง (technician) หรือหัวหน้าช่าง (senior technician) ก่อน 
 3. การอนุมัติจากลูกค้า (Customer approval) หลังจากการตรวจสอบเบื้องต้นของช่างและท าการแจ้งรายการซ่อม
ให้กับลูกค้า มีการอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าและเปรียบเทียบคุณสมบัติ ข้อดีข้อเสีย พร้อมทั้งราคาให้ลูกค้าท าการตัดสินใจ
เลือก ยี่ห้อ รุ่น หรือประเภทของสินค้า รวมถึงการแนะน าโปรโมช่ันหรือส่วนลดพิเศษที่มี ณ ช่วงเวลานั้นโดย Sales advisor  
  4. การมอบหมายงาน (Job assignment) คือการจัดสรรงานซ่อมไปยังช่องซ่อมต่างๆ ที่รองรับงานแต่ละประเภท
โดย Store manager รวมไปถึงงานท่ีจัดสรรไปยังทีมช่างแต่ละคนด้วย 
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  5. การปฏิบัติงาน (Operation) หมายถึงการด าเนินการซ่อม เปลี่ยนถ่าย ปรับแต่ง หรือกระท าการใดๆ ที่ท าให้
รถยนต์มีประสิทธิภาพเทียบเท่าตามมาตรฐาน โดยการปฏิบัติงานให้ยึดถือตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (work instruction) 
ของบริษัทเป็นหลัก รวมไปถึงการสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงานด้วย 
  6. การตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย (Final inspection) หมายถึงการตรวจสอบความเรียบร้อยของงานครั้งสุดท้ายโดย
ผู้จัดการ (store manager) หรือหัวน้างาน (senior Technician) ก่อนส่งมอบรถให้กับลูกค้า  
 7. ขั้นตอนคิดเงิน (Billing) เป็นกระบวนการช าระเงินและออกใบเสร็จส าหรับค่าสินค้าและบริการซ่อมทั้งหมดที่
เกิดขึ้น รวมไปถึงการอธิบายรายละเอียดการรับประกันสินค้าต่างๆ ซึ่งท าหน้าที่โดยพนักงานคิดเงิน (Cashier) 
 

 
รูปที่ 2: กระบวนการให้บริการลูกค้าของศูนย์บริการรถยนต ์

 
   3.2. ผลการเก็บข้อมูลกระบวนการท างาน 
   3.2.1. สินค้ายาง รถลูกค้าที่มาซื้อสินค้ายางจะต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนยาง ถ่วงล้อ และตั้งศูนย์ล้อ ซึ่ง
โดยประมาณ 78% เป็นลูกค้าที่ซื้อยางใหม่ ส่วนลูกค้าเคยซื้อยางไปแล้วและกลับเข้าอีกครั้งเพื่อสลับยางเมื่อระยะทางครบ
ก าหนด ซึ่งจะผ่านกระบวนการสลับยาง ถ่วงล้อ และตั้งศูนย์ล้อซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าเปลี่ยนยางใหม่มีสัดส่วนประมาณ 22% 
  3.2.2. สินค้าแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ที่มีจ าหน่ายมี 2 ประเภท คือ Conventional ที่ต้องเติมน้ ากลั่นเป็นระยะตามรอบ
เวลา บางรุ่นต้องเติมน้ ากรดและชาร์จไฟก่อนที่น าไปใส่รถลูกค้า และแบบ Maintenance free หรือ MF ที่ไม่ต้องมีการเติมน้ า
กลั่นและไม่ต้องชาร์จไฟก่อนการเปลี่ยน ซึ่งสะดวกและเร็วกว่าแบบแรกในการติดตั้ง สัดส่วนลูกค้าประมาณ 90% นิยมแบบ 
Maintenance free 
  3.2.3. สินค้าเบรก ผ้าเบรกมี 2 ประเภทคือ ดิสเบรก (Disc brake) และดรัมเบรก (Drum brake) ซึ่งประเภทผ้า
เบรกได้ถูกก าหนดมาจากโรงงานผู้หลิตตามรุ่นของรถยนต์แล้ว ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนประเภทของผ้าเบรกได้ ดร้มเบรกจะใช้
เวลาประกอบนานกว่าประเภทดิสเบรก และจะนานขึ้นกว่าเดิมถ้าหากต้องมีการเจียรจานเบรก 81% เป็นลูกค้าที่ซื้อดิสเบรก
และ 19% ซื้อดรัมเบรก 
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  3.2.4. สินค้าโช้ค ได้ถูกก าหนดโดยรุ่นรถยนต์โดยโรงงานผู้ผลิตแล้ว โช้คมีทั้งประเภทน้ ามันและแก็ส แต่ไม่ได้มีผลตอ่
ระยะเวลาปฏิบัติงานเพราะสินค้าโช้คได้ถูกประกอบเป็นชุดมาจากโรงงานแล้ว ทางศูนย์มีหน้าที่เปลี่ยนจากของเดิมเป็น
ของใหม่เท่านั้น ส่วนมากการเปลี่ยนโช้คมักเปลี่ยนเป็นคู่ คือคู่หน้าหรือคู่หลัง และเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดควรเปลี่ยนพร้อมกัน
ทั้ง 4 ต้น (คู่หน้าและคู่หลัง (ซึ่งแน่นอนว่าการเปลี่ยนครบทั้ง 4 ข้างมีลูกค้า 71% ที่เปลี่ยนโช้คทีละ 1 คู่ (2 ข้าง) และ 29% 
เปลี่ยนโช้คทีละ 2 คู่ (4 ข้าง) 
  3.2.5. สินค้าน้้ามันเครื่อง ของเหลวในระบบรถยนต์มีหลายส่วน แต่น้ ามันท่ีเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายตามรอบระยะทางที่
บ่อยที่สุด และเป็นกลุ่มสินค้าหลักคือน้ ามันเครื่อง ซึ่งความยากของขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องคือสามารถถอดน๊อตก้น
แคร๊งออกมาหรือใช้ต้องการดูดออกมาซึ่งจะใช้เวลานานกว่า ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกับต าแหน่งไส้กรองน้ ามันเครื่องของรถแต่ละรุ่น
ด้วยเช่นกัน 

3.3. ผลการเก็บข้อมูลลูกค้า 
  3.3.1. จ้านวนลูกค้าเข้ารับบริการ – ในแต่ละเดือนมีจ านวนลูกคา้เฉลี่ยเดือนละ 950 คน โดยที่ 97% เป็นลูกค้าทั่วไป 
และประมาณ 3% เป็นลูกค้าองคก์ร หากเฉลี่ยต่อวันประมาณ 31 คน/วัน และเมื่อแยกจ านวนลูกค้าตามประเภทสินค้าพบว่า 
สินค้าน้ ามันเครื่องมลีูกค้าเข้ามาซือ้มากท่ีสุดและรองลงมาเป็นสินค้ายางรถยนต ์

 
ตารางที่ 1: จ านวนลูกค้าเฉลี่ยที่เขา้รับบริการในแต่ละเดือน (แยกตามกลุ่มลูกค้า) 

ประเภทลูกค้า สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

ลูกค้าทั่วไป 868 906 981 
ลูกค้าองค์กร 28 31 36 

รวม 896 937 36 
จ านวนวันในแต่ละเดือน 31 30 31 
จ านวนลูกค้าเฉลี่ยต่อวัน 28.9 31.2 32.8 

 

   3.3.2. จ้านวนลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา – จากข้อมูลด้านล่างแสดงจ านวนลูกคา้ที่เข้ามาศนูย์บริการแต่ละชั่วโมง และ
ช่วงเวลาหลังเที่ยงเป็นต้นไปเป็นช่วงที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากที่สุด โดยเฉพาะ 12.00 – 13.00 เมื่อพิจารณาแยกออกเป็น
วันท างานปกติ (จันทร์-ศุกร์) และวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) พบว่าวันท างานปกตินั้นลูกค้าจะเริ่มเข้าใช้บริการตั้งแต่ 10.00 – 
13.00 และ 14.00 - 16.00 ส่วนวันหยุดลูกค้าจะเริ่มเข้ามาใช้บริการตั้งแต่ 11.00 – 14.00 และ 15.00 – 17.00 
 
  3.4. ผลการเก็บข้อมูลทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักร   
    3.4.1. ทรัพยากรด้านบุคลากร - มีจ านวนพนักงานท้ังหมด 17 คนซึ่งก็ผลัดเปลีย่นวันหยุดกันไป โดยแตล่ะคนจะ
ท างาน 6 วันต่อสัปดาห์ และในแต่ละวันจะมีพนักงานมาท างานเฉลีย่วันละ 12-14 คนในวันท างาน และเฉลี่ยวันละ 14-16 คน

ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เวลาให้บรกิารแห่งน้ีคือตั้งแต่ 8.00 – 21.00 หรือ 13 ช่ัวโมงต่อวันโดยมี 2 กะ คือกะเช้า 7.30 – 16.30 
และกะบ่าย 12.00 – 21.00 รวมเวลาพัก 1 ช่ัวโมง   
  3.4.2. ทรัพยากรด้านเครื่องจักร – หมายถึงเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการท างานเพื่อให้บริการลุกค้า ซึ่งไม่ได้
รวมถึงเครื่องมือหรืออุปกรณ์ขนาดเล็ก หากท าการจ าแนกตามทรัพยากรเครื่องจักรตามกลุ่มสินค้า เพื่อแสดงให้เห็นว่าในละ
กระบวนการต้องใช้เครื่องจักรดังนี้  
 

ตารางที ่2: ทรัพยากรเครื่องจักรแบ่งตามกลุ่มสินค้า 
สินค้า  เครื่องจักรอุปกรณ์ หมายเหต ุ
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ยาง เครื่องถอดยาง (จ านวน 1 เครื่อง) 

ลิฟต์ X  
(จ านวน 1 ตัว) 

เครื่องถ่วงยาง (จ านวน 1 เครื่อง) 
เครื่องเติมลมในโตรเจน (จ านวน 1 เครื่อง) 
ลิฟต์เครื่องตั้งศูนย์ (จ านวน 1 เครื่อง) 
เครื่องตั้งศูนย์ (จ านวน 1 เครื่อง) 

น้ ามัน เครื่องถ่ายน้ ามันเครื่อง (จ านวน 1 เครื่อง) 
ลิฟต์ 2 เสา 

(จ านวน 2 เครื่อง) 
เบรก เครื่องเจียรจานเบรก (จ านวน 1 เครื่อง) 

แบตเตอรี่ ไม่มีเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง 
โช้ค ไม่มีเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง 

 
4. สรุปผลการศึกษา 
  จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณท าให้ทราบถึงจ านวนลูกค้าที่เข้ามาแต่ละช่วงเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ
ลูกค้าเมื่อซื้อสินค้าประเภทต่างๆ รวมไปถึงทรัพยากรที่ถูกน ามาใช้ในการให้บริการ ทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และก าลังคน และ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลท าให้ทราบถึงระยะเวลาเฉลี่ยที่ให้บริการลูกค้าของศูนย์บริการยนต์ รายได้หรือยอดขายที่เกิดขึ้นเฉลี่ย
ต่องานและต่อช่ัวโมง และอัตราการใช้ประโยชน์โดยรวมของศูนย์บริการแห่งนี้ ซึ่งจะแสดงในล าดับต่อไป หลังจากที่ได้ข้อมูล
แล้วก็ทดลองน าไปใส่ในโปรแกรมจ าลองสถานการณ์ ARENA เพื่อดูผลลัพธ์ว่าสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยที่ได้จากหรือไม่ เพราะใน
อนาคตจะท าการพัฒนาโมเดลนี้เพื่อน าไปพัฒนาระบบการบริการที่ดีขึ้นไป 

 
ตารางที่ 3: เวลาเฉลี่ยในการให้บรกิารลูกค้าแยกตามหมวดหมู่สินคา้ 

ประเภทสินค้า ประเภทบริการ เวลาเฉลี่ย เวลาเฉลี่ย จ านวนงาน 

ยาง All 53 นาที 0.037302 763 
Tire change 52 นาที 0.036393 595 
Tire rotation 38 นาที 0.026954 168 

แบตเตอรี ่
 
 

All 15 นาที 0.010124 352 
Maintenance free 13 นาที 0.009176 319 
Conventional type 40 นาที 0.027816 33 

เบรก 
 
 

All 45 นาที 0.010923 130 
Disc 40 นาที 0.028074 105 

Drum 1 ชั่วโมง 4 นาท ี 0.045009 25 
โช้ค All 1 ชั่วโมง 5 นาท ี 0.045332 56 

Front or Rear 52 นาที 0.036445 40 
Front and Rear 1 ชั่วโมง 37 นาท ี 0.067547 16 

น  ามัน 
 
 

All 49 นาที 0.034075 1,090 
Engine oil 47 นาที 0.032971 1,022 
Others oil 1 ชั่วโมง 12 นาท ี 0.050675 68 

 
 
   4.1 ผลการการใช้โปรแกรมจ าลองสถานการณ์ 
  ได้มีการทดลองน าชุดข้อมูลที่ได้การจากศึกษามาใส่ในโปรแกรมจ าลองสถานการณ์ ARENA Simulation ซึ่งเป็นที่
นิยมใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาเรื่องระบบแถวคอย ใช้ข้อมูลอัตราการเข้ามาของลูกค้าและเวลาให้บริการลูกค้าของแต่ละ
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กลุ่มสินค้า มาใส่ใน Input Analyzer ของโปรแกรม Arena เพื่อให้ได้การแจกแจงทางสถิติที่เหมาะสมโดยเลอืกฟังก์ช่ัน Fit all 
ทังหมด พบว่าข้อมูลการวิเคราะห์ทางสถิติจากโปรแกรมมีความใกล้เคียงกับเวลาเฉลี่ยที่ แปลงค่าจากหน่วยนาทีเป็นทศนิยม 
ผลเปรียบเทียบแสดงในตารางที่ 3 และผลการแจกแจงทางสถิติของระยะเวลาแสดงตามตารางที่ 4 ก าหนดให้โปรแกรมรัน
ทั้งหมด 30 รอบเพื่อต้องการดูผลทั้งเดือน ก าหนดให้โดยในแต่ละวันท างาน 13 ช่ัวโมง/วัน และศูนย์บริการเปิดท าการทุกวัน
ไม่มีวันหยุด ผลลัพธ์จ านวนรถเละเวลาแสดงดังตารางท่ี 5 
 

ตารางที่ 4: เวลาเฉลี่ยในการให้บรกิารโดยใช้ Input analyzer 
By Input Analyzer ( Arena ) 

Process Type Distribution Expression 
Arrival Weekend - Triangular    TRIA (0.28, 0.524, 0.93) 
Arrival  Weekday - Beta          0.28 + 0.65 * BETA (2.3, 2.66) 

Tire All Gamma         GAMM (0.0348, 1.07) 
 Tire change Beta BETA (0.753, 10.6875) 
 Tire Rotation Lognormal  LOGN (0.0493, 0.0292) 

Brake All Exponential   EXPO (0.0313) 
 Disc Exponential   EXPO (0.0281) 
 Drum Weibull       WEIB (0.0481, 1.29) 

Shock All Weibull       WEIB (0.0378, 1.02) 
 Front or Rear Lognormal LOGN (0.0519, 0.0285) 
 Front and Rear Beta BETA (1.61, 3.20363) 

Lube All Beta          BETA (0.979, 10.8397) 
 Engine oil Beta          BETA (1.09, 9.49897) 
 Others oil Weibull       WEIB (0.0361, 0.602) 

 
 

ตารางที่ 5: จ านวนรถเฉลีย่ที่ลูกคา้เข้า-ออกจากระบบ 

รายละเอียด 
วันหยุด (ส-

อา) 
วันธรรมดา (จ-

ศ) 

จ านวนรถเฉลี่ยที่เข้ามาในระบบ (Average Number in) 39.3333 คัน 32.9333 คัน 
จ านวนรถเฉลี่ยที่ออกจากในระบบ (Average Number 
out) 

31.2667 คัน 26.9000 คัน 

เวลาเฉลี่ยที่รถอยู่ในระบบ (Average total time) 1.1584 ชม. 1.1475 ชม. 
จ านวนรถเฉลี่ยที่อยู่ในระบบ (Average WIP) 5.9832 คัน 4.4516 คัน 

 
  จ านวนรถที่เข้ามาในวันหยุดมากกว่าวันธรรมดาประมาณ 39 - 33 = 6 คัน/วัน แต่เวลาเฉลี่ยในการให้บริการต่างกนั
เพียงเล็กน้อย คือ 1.1584 ชม. และ 1.1475 ชม. อาจกล่าวสรุปได้ว่าระยะเวลาการให้บริการที่ช่างท าการซ่อมแซมหรือตดิตั้ง
สินค้าให้กับรถลูกค้าไม่แตกต่างกันระหว่างวันธรรมดาและวันหยุด ส่วนระยะเวลาการรอคอยของลูกค้าเพื่อเข้ารับบริการด้วย
เวลาช่ัวโมงเศษถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ส าหรับลูกค้า เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของลูกค้าจึงต้องการเวลาใน
การตรวจสอบเพื่อความมั่นใจ 
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  จากผลการรันโปรแกรมพบว่า กระบวนการต้อนรับลูกค้ามีเวลารอคอยสูงสุด คือ 0.2882 ชม. ในช่วงวันหยุด ใน
กระบวนการเปลี่ยนยาง-ถ่วงล้อ-ตั้งศูนย์ล้อ เป็นขั้นตอนท่ีมีจ านวนรถเฉลี่ยสูงสุดในการรอคิว คือ 2.25 คัน ในช่วงวันหยุด จาก
ภาพที่ 36 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการต้อนรับลกูค้ามีเวลารอคอยสูงสุด 0.2956 ชม. ในช่วงวันธรรมดา ในกระบวนการเปลี่ยน
ยาง-ถ่วงล้อ-ตั้งศูนย์ล้อ เป็นขั้นตอนท่ีมีจ านวนรถเฉลี่ยสูงสุดในการรอคิว คือ 1.4885 คัน ในช่วงวันหยุด ในส่วนของอัตราการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ณ ที่นี้มี 2 ส่วน คือทรัพยากรคนและทรัพยากรเครื่องจักร โดยในรายงานสรุปผลของโปรแกรม 
Arena จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ Instantaneous Utilization แสดงสัดส่วนเฉลี่ยเวลาในการท างานของทรัพยากรต่อเวลาที่
ระบบมีทั้งหมด ผลลัพธ์นี้ใช้ในกรณีก าลังการผลิตคงที่ (Fixed capacity) และ Scheduling Utilization แสดงสัดส่วนเฉลี่ย
เวลาในการท างานของทรัพยากรต่อเวลาที่ทรัพยากรตังนั้นมีทั้งหมด (ระยะเวลาที่ถูกก าหนดตามตาราง) ผลลัพธ์นี้ใช้ในกรณี
ก าลังการผลิตไม่คงท่ี ข้ึนอยู่กับตารางก าหนดเวลา (based on schedule) 
  ในการจ าลองนี้ทรัพยากรที่เป็นเครื่องจักรจะดูที่ผลลัพธ์ Instantaneous Utilization เพราะเป็นก าลังการผลิตแบบ
คงที่ และส่วนทรัพยากรที่เป็นคน จะดูที่ผลลัพธ์ Scheduling Utilization เพราะมีการท างานแบบเข้ากะ Instantaneous 
Utilization ของทรัพยากรเครื่องจักรพบว่าในกลุ่มของงานบริการตั้งศูนย์ล้อมีอัตราการใช้ประโยชน์สูงสุดคือ 0.6209 หรือ
ประมาณ 62% ในช่วงวันหยุด และ 0.6353 หรือประมาณ 63% ในวันธรรมดา ซึ่งมีความใกล้เคียงกัน โดยเครื่องจักที่ถูกใช้
พร้อมๆกันมักจะมีเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากัน ได้แก่ เครื่องถ่วงล้อ เครื่องตั้งศูนย์ล้อ ลิฟต์ตั้งศูนย์ล้อ และลิฟต์ X Scheduling 
Utilization ของทรัพยากรคน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้จัดการศูนย์บริการ (Store manager) 3 คน ช่างเทคนิค (Technician) 
8 คน และ พนักงานคิดเงิน (Cashier) 2 คน โดยมีอีก หนึ่งหน้าท่ีพิเศษคือเป็นคนต้อนรับลูกค้า (Sales advisor) ซึ่งมีผู้จัดการ
และหัวหน้าช่างเทคนิคท่ีสามารถปฏิบัติหน้าที่น้ีได้ ซึ่งได้ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบสุด ขอบ set แล้วในโปรแกรม  
  ผลสรุปพบว่าในกลุ่มของ Store manger มี Utilization สูงสุดทั้ง weekend และ weekday รองลงมาคือ 
Technician และน้อยสุดคือ cashier จะเห็นได้ว่า Store manger จะท าหน้าท่ีหลักๆ คือรับลูกค้า (Reception) ให้ค าอธิบาย
รายละเอียดสินค้าเพื่อการตัดสินใจ (Customer approval) จ่ายงาน (Job Assign) และตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย (Final 
inspection) ในขณะที่ Technician และ Cashier มีหน้าที่หลักอย่างเดียวคือ งานซ่อม และคิดเงิน  ซึ่งการจ าลองนี้เป็น
ก าหนดภาระงานแต่ละหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าเท่านั้น หากในความเป็นจริงแล้วยังมีหน้าที่อื่นที่นอกเหนือซึ่งมี
ความส าคัญเช่นกัน เช่น Cashier ต้องดูแลงานด้านเอกสารและการเงิน ส่วนผู้จัดการต้องดูแลเรื่องข้อปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัย การจัดการสินค้าคงคลัง การสั่งซื้อสินค้า ฯลฯ 
  
  4.2. ผลช้ีวัดประสิทธิภาพการท างาน  
  ตามที่กล่าวไปในบทที่ 2 เกี่ยวกับตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการท างาน หรือ KPI ที่ต้องการน ามาใช้วัดศูนย์บริการแห่งนี้ 
จากการเก็บข้อมูลจริงในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา สามารถน ามาสรุปเป็นผลช้ีวัดได้ดังนี้  
  4.2.1 ระยะเวลาเฉลี่ยในการให้บริการ (Average service time) ผลลัพธ์ของกระบวนการที่ได้คือจ านวนงาน 
(number of job) ที่ท าได้เทียบช่ัวโมงการท างานที่ให้บริการทั้งหมด พบว่าเดือนสิงหาคม มีจ านวนงานน้อยทีสุดคือ 779 
ช่ัวโมงแต่เวลาเฉลี่ยในการให้บริการนานท่ีสุดคือ 1.28 ช่ัวโมง อาจสันนิษฐานได้ว่าในช่วงเดือนที่ลูกค้ามากท าให้เวลาให้บริการ
เฉลี่ยลดลงเล็กน้อยเนื่องจากความเร่งรีบในการท างาน  

    Average service time = # 𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑜

𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜
     (1) 

 
ตารางที่ 6 ระยะเวลาเฉลี่ยในการให้บริการ 

Month Job quantity Actual service hours Average service time 

AUG 998 jobs 779 hr. 1.2811297 jobs/hour 
SEP 1,039 jobs 866 hr. 1.1997691 jobs/hour 
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OCT 1,117 jobs 958 hr. 1.1659708 jobs/hour 
NOV 1,040 jobs 937 hr. 1.1099253 jobs/hour 

 
   4.2.2. ยอดขายต่องาน (Sales per job)  และยอดขายต่อช่ัวโมง (Sales per hours)  หากเปรียบเทียบรายได้ที่
เกิดขึ้นหรือยอดขายเทียบกับจ านวนงานในแต่ละเดือนพบว่าอยู่ที่ประมาณ 4,454 – 4,800 บาทต่องาน และหากเทียบเป็น
ช่ัวโมงพบว่ารายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,252 – 5,707 บาทต่อช่ัวโมง โดยเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ยอดขายเฉลี่ยต่อช่ัวโมง
สูงสุด ในส่วนของยอดขายเทียบต่องานหรือช่ัวโมงนั้น ผู้ศึกษามีความเห็นว่าส่วนหนึ่งมากจากพฤติกรรมลูกค้าที่ซื้อสินค้าแต่ละ
ช่วงเวลา เช่น ช่วงเดือนที่มีวันหยุดยาวหรือเทศกาลลูกค้าจะนิยมเปลี่ยนยางก่อนการเดินทางระยะไกล   

    Sales per job = Total sales

# 𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑜 
        (2) 

Sales per hours = Total sales

𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜 
     (3) 

 
ตารางที่ 7: รายได้เฉลี่ยต่อช่ัวโมงของทั้งศูนย์บริการ 

Month Sales Income/job Income/hour 

AUG 4,446,045  4,454.95  5,707.37  
SEP 4,548,585  4,377.85  5,252.41  
OCT 5,151,772  4,612.15  5,377.63  
NOV 4,992,980  4,800.94  5,328.69  

 
   4.2.3. อัตราการใช้ประโยชน์ (Utilization) เป็นการเปรียบเทียบช่ัวโมงท่ีศูนย์บริการเปิดให้บริการทั้งหมดกับจ านวน
ช่ัวโมงที่เกิดขึ้นจริงในงานบริการ เปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นจ านวนช่ัวโมงที่ให้บริการทั้งเดือนค านวณจาก 
จ านวนวันคือ 30 หรือ 31 วันคูนกับช่ัวโมงให้บริการที่เปิดในแต่ละวัน จะได้จ านวนช่ัวโมงบริการทั้งหมดในเดือนนั้น (Total 
hours service) จากนั้นน าไปเปรียบเทียบกับช่ัวโมงบริการที่เกิดขึ้นจริง จะได้อัตราการใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นของศูนย์บริการ
แห่งนี้ โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ท่ีประมาณ 48 – 60%   
 

    Utilization = Actual Hours

Attended Hours 
       (4) 
 

ตารางที่ 8: Utilization ของทั้งศูนย์บริการ 
Month Operating  

day/month 
Operating  
hour/day 

Total operating 
hours  

Operating hours 
for 4 pits 

Actual  
service hours 

%Utilization 

AUG 31 13 403 1,612 779 0.48 
SEP 30 13 390 1,560 866 0.56 
OCT 31 13 403 1,612 958 0.59 
NOV 30 13 390 1,560 937 0.60 

 
  จากการเก็บข้อมูลดังกล่าวท าให้เราทราบถึงลักษณะการเข้ามาใช้บริการของลูกค้าของศูนย์บริการแห่งนี้ที่ตั้งอยู่ใน
พื้นที่จอดรถห้างสรรพสินค้าใจกลางเมือง ซึ่งอยู่บนถนนสายหลัก ลักษณะโดยรอบเป็นย่านที่พักอาศัย ท าให้ลักษณะการเข้ามา
ใช้บริการจะหนาแน่นในวันหยุดเสาร์อาทิตย์และเบาบางในวันท างาน จ านวนยอดขายต่องาน (Sales per job) อยู่ประมาณ 
4,300 – 4,800 บาทซึ่งจะสะท้อนในด้านก าลังซื้อของลูกค้าว่าอยู่ในระดับกลางถึงสูง หมายความว่าลูกค้าในย่านนี้อาจให้
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ความส าคัญเรื่องคุณภาพมากกว่าเรื่องราคา เพราะลูกค้าบางกลุ่มจะให้ความส าคัญที่ราคาเพียงอย่างเดียว ในท านองเดียวกัน

กับยอดขายต่อช่ัวโมง  ( Sales per hours) ประมาณ 5,000 บาทต่อช่ัวโมง ก็เป็นตัวสะท้อนได้ว่ารายที่เกิดขึ้นมีความสอดคลอ้ง
อย่างไรกับรายได้ หากมีการพิจารณาต้องจ้างคนเพิ่มในช่วงที่ลูกค้าหนาแน่นหรือช่วงเทศกาลมีความคุ้มทุนหรือไม่  
  ส่วนในด้านอัตราการใช้ประโยชน์ (Utilization) โดยรวมของศูนย์บริการพบว่าอยู่ที่ประมาณ 48-60% โดยพิจารณา
ทั้งคนและเครื่องจักร ส าหรับทรัพยากรคนยังมีงานอ่ืนท่ีต้องท านอกเหนือจากการให้บริการลูกค้าด้วย เช่น การเอกสาร งานท า
ความสะอาด ซ่อมบ ารุง การตรวจเช็คสต๊อกสินค้า งานด้านความปลอดภัย งานด้านการเงิน ท่ีไม่ได้รวมอยู่ในการจ าลอง 
สถานการณ์ด้วย หมายความว่าค่าจริงของอัตราการใช้ประโยชน์ของพนักงานอาจจะสูงกว่านี้ แต่ทรัพยากรเครื่องจักรที่
น ามาใช้ในกระบวนการให้บริการลูกค้ายังอยู่ในระดบัท่ีต่ า ซึ่งหมายความว่าเครื่องจักรยังสามารถรองรับจ านวนลูกค้าได้เพิ่มอีก 
  ตัวช้ีวัดเป็นหนึ่งเครื่องมือที่จะบ่งช้ีถึงลักษณะที่เกิดขึ้นโดยข้อมูลเชิงปริมาณ ทั้งนี้อาจพิจารณาข้อมูลเชิงคุณภาพอ่ืน
ประกอบด้วยเพื่อความสอดคล้องกับสถานการจริงที่เกิดขึ้น แต่อาจท าการเปรียบเทียบได้ยากเพราะไม่ใช่ตัวเลขทาง
คณิตศาสตร์ ทั้งนี้หากต้องการทราบผลการชี้วัดอื่นก็ต้องเก็บข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อสร้าง KPI ตัวใหม ่
 
   4.2.4. สรุปผลการน้าไปใช้ 
   ในเบื้องต้นได้มีการน าเสนอโครงการศึกษาอิสระนี้กับผู้เกี่ยวข้อง มีการอธิบายถึงหลักการ วัตถุประสงค์ แนวคิด วิธี
การศึกษาและเก็บข้อมูล โดยมีการน าเสนอ 2 มุมมองคือเชิงการพัฒนามาตรฐานการท างาน และการน าไปประยุกต์ใช้ในเชิง
การตลาด การพัฒนามาตรฐานการท างาน ได้แนะน าว่าควรลองเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในศูนย์บริการอื่นประมาณ 10 แห่งแล้วลอง
น ามาเปรียบเทียบดูว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ หากมีความแตกต่างกันมากก็ควรพิจารณาถึงการปรับปรุงมาตรฐานการ
ให้บริการเพื่อให้มีความใกล้เคียงกัน แล้วก าหนดเป็นเวลามาตรฐานในการให้บริการในอนาคต ทั้งนี้เพื่อการรับรู้ของพนักงาน
ถึงมาตรฐานว่าอยู่ในระดับใดและประสิทธิภาพการท างานจริงของศูนย์บริการอยู่ในระดับใด เพื่อก าหนดเป็นบรรทัดฐานของ
ศูนย์บริการทุกแห่ง อาจมีการเปรียบเทียบกับศูนย์บริการรถยนต์ภายใต้แบรนด์ผู้ผลิตเพื่อหาข้อด้อยและน าไปปรับปรุงต่อไป 
เพราะเมื่อทราบค่าเฉลี่ยกลางของการให้บริการแล้ว สามารถน าไปพัฒนาศักยภาพด้านปรับปรุงกระบวนการท างานอื่นๆต่อไป
ได้ ในส่วนการน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงการตลาด สามารถน าไปก าหนดเป็นกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการได้ ตัวอย่างเช่น การ
รับประกันเวลากับลูกค้าในการปฏิบัติงานจะอยู่ภายใต้เวลาที่ก าหนด เมื่อลูกค้าเปลี่ยนยางรถยนต์ (4 เส้น) จะเสร็จสิ้นภายใน
เวลา 60 นาที หรือการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องจะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 40 นาที ซึ่งสามารถสร้างจุดขายงานบริการและ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากข้ึน 
   
  4.3 ตัวอย่างกลยุทธ์ที่น าไปใช้ 
   4.3.1. การรับประกันเวลาให้บริการ ทางศูนย์บริการสามารถให้การรับประกันเวลาการบริการกับลูกค้าได้ หาก
ทราบเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริงแล้วประเมินความสามารถของพนักงานรวมถึงปัจจัยแวดล้อมทีเกี่ยวข้องของศูนย์บริการ 
ในที่นี้ขอยกตัวอย่างที่น าไปประยุกต์ใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความแตกต่างในงานบริการ คือ รับประกันเปลี่ยน
ยางภายในเวลา 60 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลเวลาเฉลี่ยที่ได้จาการศึกษาจะเห็นว่าเวลาเฉลี่ยในการเปลี่ยนยางคือ 52 
นาที แสดงว่ามีความเป็นไปได้ที่ศูนย์บริการจะสามารถท างานเสร็จสิ้นได้ภายในเวลาที่รับประกัน 60 นาที หรือ 1 ช่ัวโมง โดย
เริ่มนับตั้งแต่ลูกค้าท าการตัดสินใจซื้อสินค้าจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการสุดท้ายที่กระบวนการตั้งศูนย์ล้อ หากพนักงานไม่
สามารถด าเนินการให้เสร็จสิ้นได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ก็จะได้รับเป็นส่วนลดสินค้า 15% เพื่อเป็นการทดแทน สินค้าน า
มันเครื่องเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่รับประกันเวลาในการให้บริการเช่นเดียวกับสินค้ายางรถยนต์ โดยก าหนดให้รับประกันด้วย
เวลา 40 นาที โดยเริ่มนับตั้งแต่ลูกค้าท าการตัดสินใจซื้อสินค้าจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการสุดท้ายของการเปลี่ยนถ่าย  ใน
มุมมองเชิงธุรกิจอาจมองว่าการรับประกันไม่ได้ช่วยเพิ่มผลก าไรให้กับตัวสินค้า เนื่องจากหากพนักงานไม่สามารถให้บริการได้
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ภายในเวลาที่ก าหนด ก็ต้องเสียส่วนลดสินค้าให้กับลูกค้าไป แต่ในมุมมองทางการตลาดอาจมองว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ
ธุรกิจได้ เนื่องจากพฤติกรรมลูกค้าปัจจุบันมีความเร่งรีบสูง ต้องการเสียเวลาน้อยที่สุด ลูกค้าไม่ต้องการรอคอยนานแม้ว่าจะ
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยก็ตาม คงเป็นเรื่องที่ดีหากองค์กรสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ด้วยบริการที่
รวดเร็วพร้อมกับความปลอดภัย และในเชิงการการปฏิบัติการก็ส่งผลผลดีเช่นกัน เนื่องจากพนักงานจะต้องตระหนักถึงเวลาที่มี
อยู่อย่างจ ากัด และต้องพยายามท าให้ส าเร็จ เนื่องจากอาจเป็นตัวช้ีวัดการท างานของพนักงานหรือศูนย์บริการอีกนัยหนึ่งได้ 
  โครงการนี้ได้ถูกน าไปใช้จริงโดยเริ่มต้นในศูนย์บริการบางแห่งเพื่อทดสอบความสามารถของศูนย์บริการและเพื่อดูผล
ตอบรับจากลูกค้า โดยมีระยะทดลอง 15 วัน โดยมีจ านวนลูกค้าที่ร่วมโครงการนี้ประมาณ 300 รายส าหรับสินค้ายาง พบว่ามี
จ านวน 4 รายที่ไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยมาสาเหตุหลักคือ ณ ขณะนั้นมีจ านวนลูกค้ามากจน
ให้บริการไม่ทัน ส่วนบริการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครือ่งมีลูกค้ารว่มโครงการนี้ประมาณ 260 ราย พบว่ามีลูกค้า 1 รายที่ไม่สามารถ
ให้บริการได้ภายในเวลาที่ก าหนด ในส่วนการพัฒนาต่อยอดในอนาคตนั้นมีอาจมีการขยายโครงการนี้ไปยังศูนย์บริการแห่งอื่น
ด้วย เพื่อให้มาตรฐานงานบริการมีความใกล้เคียงกันมากที่สุด ลูกค้าจะได้รู้สึกว่าไม่ว่าจะเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการแห่งใดก็จะ
ได้รับบริการที่เทียบเท่ากันเสมอ ผลตอบรับจากลูกค้าในช่วงทดลองนั้น พบว่าลูกค้าค่อนข้างมีความสนใจในแคมเปญนี้โดยให้
เหตุผลว่าเวลาน ารถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการมักจะต้องรอคอยด้วยเวลาที่ยาวนานเสมอ แต่ก็สามารถเข้าใจได้เนื่องจาก
ต้องการความปลอดภัย แต่บางครั้งด้วยเวลาที่เร่งรีบก็ไม่สารถรอคอยได้เช่นกัน หากศูนย์บริการสามารถประเมินเวลาในการ
ให้บริการได้ก็คงจะเป็นเรื่องดีเพราะลูกค้าจะได้วางแผนเรื่องเวลาและบริหารเวลาได้ 
   4.3.2. บริการจองคิวรับบริการล่วงหน้า ปัจจุบันมีหลายธุรกิจที่นิยมมาใช้การจองคิวล่วงหน้ามากขึ้น เนื่องจาก
สามารถบริหารจัดการลูกค้าได้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม จะเห็นได้ว่าบางช่วงเวลาจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการจ านวนมาก
โดยเฉพาะก่อนวันหยุดยาว หรือในเดือนที่เป็นเทศกาล เช่น สงกรานต์ หรือปีใหม่ แต่ในช่วงเวลาปกติจะมีจ านวนลูกค้าน้อย 
ดังนั้นหากลูกค้า ทราบอยู่แล้วว่าต้องน ารถเข้ามาที่ศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนยางหรือถ่ายน้ ามันเครื่องก็ดี และท าการแจ้งล่วงหน้า
ที่จะเข้ารับบริการในช่วงเวลาที่ลูกค้าสะดวก ทางที่ศูนย์บริการเองก็จะสามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้นเพราะทราบว่าลู กค้าจะ
เข้ามาช่วงเวลาใด รวมไปถึงการบริการจัดการสินค้าคงคลังให้เพียงพอต่อการบริการด้วย   
  การจองคิวล่วงหน้าสามารถท าได้หลายช่องทาง เช่น เวปไซต์ โทรศัพท์ ศูนย์บริการลูกค้า (Call center ) หรือ 
แอพพลิเคช่ัน (Application) เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจเนื่องจากพฤติกรรมลูกค้าปัจจุบันมีแนวโน้มใช้เทคโนโลยีมากข้ึน 
และลูกค้าส่วนมากก็เข้าถึง Social network ประเภทนี้เช่นกัน การจองคิวล่วงหน้าสามารถท าได้หากศูนย์บริการสามารถ
ประเมินความสามารถในการบริการส าหรับสินค้าแต่ละประเภทได้ ต้องทราบระยะเวลาที่ให้บริการเพื่อจัดคิวการบริการที่
เหมาะสม การศึกษาครั้งน้ีจึงเป็นส่วนหนึ่งที่น าไปพัฒนาโครงการนี้ได้ ปัจจุบันก าลังอยู่ในช่วงเก็บข้อมูลและศึกษาความเป็นไป
ได้ ณ ศูนย์บริการแห่งอื่นๆ และอาจมีการทดลองการน าแอพพลิเคชั่นมาใช้ เมื่อมีความเป็นไปได้ในการศึกษา จากตัวอย่างท้ัง
สองกลยุทธ์ที่น าเสนอมานี้มีพื้นฐานมาจากการศึกษาเวลาการบริการของศูนย์บริการรถยนต์อย่างจริงจังและน ามาพัฒนาเป็น
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ 
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รูปที่ 4: ตัวอย่างการจองบริการลว่งหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น  

 
  4.4 ข้อเสนอแนะ 

 4.4.1 สร้างเวลาที่ให้บริการแบบมาตรฐาน อับแรกควรมีการศึกษาเก็บข้อมูลศูนย์บริการอื่นด้วยตามที่กล่าวใน
เบื้องต้น เช่น อาจท าการเก็บข้อมูลสัก 10 แห่ง ด้วยข้อมูลประเภทเดียวกันแล้วน ามาเปรียบเทียบกันเพื่อดูความผกผันของ
ข้อมูล ท าให้ทราบว่ามีความใกล้เคียงกันหรือไม่ หากเวลาในการให้บริการใกล้เคียงกัน ก็อาจจะพิจารณาก าหนดว่าเวลาใดที่
ควรก าหนดเป็นบรรทัดฐานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 

 4.4.2 เปรียบเทียบเวลาที่ให้บริการกับคู่แข่ง เพื่อเป็นการรับรู้ว่ามีจุดแข็งเหนือกว่าคู่แข่งอย่างไร และรับรู้ว่ามี
จุดอ่อนด้อยกว่าคู่แข่งตรงไหน นอกนั้นแล้วอาจะมีอาจมีการเทียบกับผู้น า (Benchmark) ว่าประสิทธิภาพของศูนย์บริการยังมี
ส่วนใดที่ต้องการการปรับปรุงเพิ่มเติม 

 4.4.4 สร้างกลยุทธ์องค์กรเพื่อความสามารในการแข่งขันของธุรกิจ ตามที่กล่าวน าไปข้างต้นเกี่ยวกับการรับประกัน
เวลาการให้บริการงานเปลี่ยนยางรถยนต์และการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องนั้น เบื้องต้นได้มีการทดลองใช้นโยบายการรับประกัน
นี้ในศูนย์บริการบางแห่ง และในการพัฒนาขั้นต่อไป มีแนวคิดว่าจะขยายจ านวนศูนย์บริการที่ร่วมนโยบายการรับประกันนี้ให้
มากขึ้น เพื่อสร้างความเท่าเทียมของมาตรฐานงานกบริการและความมั่นใจในการให้บริการลูกค้า 
 
สรุป 
  การศึกษานี้จะเป็นประโยชน์หากมีการน าไปประยุกต์ใช้จริงทั้งในเชิงการปฏิบัติงานหรือเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพราะ
ไม่ว่าองค์กรจะน ากลยุทธ์ใดมาใช้ในการแข่งขัน ก็ต้องมาจากการประเมินความสามารถขององค์กรก่อน หากเมื่อท าการ
ประเมินแล้วพบว่ามีความเป็นไปได้ที่กระบวนการท างานจะสนับสนุนการตัดสินใจท ากลยุทธ์โอกาสที่กลยุทธ์นั้นจะประสบ
ความส าเร็จก็มีมากขึ้น แต่หากประเมินความสามารถองค์กรแล้วพบว่ายังไม่เพียงพอที่จะน าไปใช้เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันก็
บ่งช้ีได้ว่าเป็นจุดที่องค์กรควรท าการแก้ไขและพัฒนาต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ไม่ว่าองค์กรจะน ากลยุทธ์ใดมาใช้ในการต่อสู้กับ
คู่แข่งในตลาด ก็ควรมาจากความแข็งแรงของกระบวนการปฏิบัติงานภายในที่เป็นมาตรฐานก่อน เพื่อเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้
องค์กรประสบความส าเร็จได้ในอนาคต 
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