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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงแนวโน้มของการท า
ธุรกิจซ่อมรถยนต ์อีกทั้งตอ้งการศึกษาขอ้กฎหมายกระบวนการและวธีิการบริหารจดัการผลกระทบ
ท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มตามกฎหมายและพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 
2535 และพระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
เจา้ของกิจการอู่ซ่อมรถยนตท์ัว่ไปและหวัหน้าช่างของอู่ 3 กลุ่ม คือศูนยบ์ริการเฉพาะ ศูนยบ์ริการ
ซ่อมบ ารุงจากศนูยจ์  าหน่ายรถยนต์  อู่ซ่อมรถยนต์ท่ีมีความช านาญบางยี่ห้อ จ  านวน 8 คน โดยน า
ขอ้มลูและเอกสารท่ีรวบรวมจากแหล่งขอ้มลูของหน่วยงานราชการไดรั้บมา ซ่ึงจะน าไปสู่แนวทาง
การศึกษาความเป็นไปไดแ้ละขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งมาวิเคราะห์ขอ้มูลของปริมาณการจดทะเบียน
ในรถยนต์ท่ีนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน และสถิติการตรวจสภาพรถตามกฎหมาย โดยวิธีSimple 
Linear Regression Analysis สมการของ approximateในการศึกษาความสัมพนัธ์ของ 2 ตวัแปรคือ 
แนวโนม้การขยายตวัของรถยนตแ์ละการตรวจสอบสภาพรถยนต์  

การเปิดอู่ซ่อมรถยนตน์ั้นท าไดง่้ายและใชทุ้นไม่มากอีกทั้งนโยบาย “รถคนัแรก” ท่ีท า
ใหอ้ตัราแนวโนม้ทางธุรกิจเติบโตมากข้ึนนอกจากน้ี มีการลกัลอบเปิดอู่ซ่อมรถยนตใ์นปัจจุบนั โดย
ไม่ไดข้ออนุญาตหน่วยงานรัฐ จึงท าใหผู้ป้ระกอบการหลายแห่งไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัการจดัการ
ของเสียท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงตามพระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก าหนดให้เจา้ของกิจการควรขอ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการอู่ รถยนต์ ท่ีส านักงานเขต พ้ืน ท่ีตามท่ี ร้ านตั้ งอยู่ ใน เขต
กรุงเทพมหานครหรือองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินในกรณีอยู่ต่างจงัหวดั กิจการน้ียงัจ  าเป็นตอ้งขอ
อนุญาตเป็นโรงงานตามพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 อีกดว้ย นอกจากน้ีผูท่ี้จะเปิดธุรกิจอู่ซ่อม
รถยนตค์วรจะตอ้งมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรคหรือ (SWOT ANALYSIS) 
รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจยัภายในปัจจยัภายนอก เพื่อใหก้ารเปิดกิจการสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ฆ 
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ในส่วนปัญหาและคุณภาพ ของกิจการอู่ซ่อมรถยนต์นั้น การสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าอู่
ซ่อมรถยนตท์ัว่ไป มีปัญหาดา้นคุณภาพใหบ้ริการ เช่นการใชอ้ะไหล่แท ้การประกอบช้ินส่วน การ
รับประกัน และการท าความเสียหายให้กับส้ินส่วนอ่ืนๆท่ีไม่เคยช ารุดมาก่อน โดยเฉพาะเม่ือ
เปรียบเทียบกบัศนูยบ์ริการเฉพาะและศนูยซ่์อมบริการจากศนูยจ์  าหน่ายรถยนต์ 

โดยสรุปกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ จะมีการขยายตวัอย่างกวา้งขวางตามความต้องการของ
ตลาดรถยนตข์นาดเลก็ หน่วยงานรัฐควรเร่งจดัการควบคุมดา้นกฎหมายคุณภาพบริการ ผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึนต่อสาธารณชน ทั้งดา้นผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้ม 
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ABSTRACT 
 

This quantitative and qualitative research was aimed at studying the trends of the car 

maintenance industry, including, processes and how to manage their impacts on the environment 

as stipulated by the Factory Act, B.E. 2535, and the Public Health Act, B.E. 2535. It was done by 

in-depth interviews with sample groups which were owners of general maintenance garages, and 

chief engineers from other 3 garage groups. In all, subjects were representing each group of 

general garage, centre that providing specific (not general) services; car maintenance service in 

retail centres;  car maintenance centres with expertise in certain brands. A documentary review 

was carried out leading to an indication on trends by regression analysis and law enforcement 

recommendations. Simple Linear Regression Analysis using approximate equation was to 

establish the relationship between the two variables-numbers of registered vehicles seating up to 7 

people and number of car under annual inspection. 

Opening a car maintenance business is simple with only a small amount of capital. 

Moreover, the First Car government policy tends to quickly stimulate its growth. Nowadays, 

many entrepreneurs open car maintenance businesses illegally, without being officially granted 

permission state. These illegal businesses did not pay attention to waste management which was 

illegal, according to The Public Health Act, B.E. 2535. This specifies that owners of the business 

should ask for a permit to operate a garage or car maintenance business from the District 

Administration Centre in Bangkok. If the shop is located outside Bangkok, they are under the 

control of local authority. The owners of this business also have to ask for a permit to operate as a 
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factory, according to the Factory Act, B.E. 2535. In addition, any person who would like to open 

a car maintenance business should attempt to do the Strengths, Weaknesses, Opportunities, and 

Threats (SWOT) analysis. They also have to know how to analyse external – internal factors in 

order to operate the business more efficiently. 

There were many problems associated with the quality of car maintenance businesses. 

In–depth interviews shows that general car maintenance centres had a service quality problem, for 

example, genuine spare parts, assembly, warranty and even deliberately damaging other car parts 

that were not previously damaged. These problems with general car maintenance centres became 

obvious comparing to specific car maintenance centres, car maintenance service in retail centres, 

and car maintenance centres with expertise in certain brands. 

In conclusion, the car maintenance business has to be expanded to meet the demands 

of the small car market. The state should expedite legal and quality control, otherwise its negative 

impacts are to be expected on the public, consumers and the environment. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัน้ี รถยนตถื์อว่าเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษยเ์ป็นอย่าง
มาก จึงท าใหป้ระชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั ใหค้วามส าคญัในการจดัซ้ือรถยนต์
มาใช้ในการเดินทางตามความตอ้งการของตนเองเป็นจ านวนมาก ซ่ึงจากการศึกษาของสุรพงษ ์
ไพสิฐพฒันพงษ ์(2555, น. 1) โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ไดท้ าการศึกษาถึงสถิติในการผลิตรถยนตใ์นปี พ.ศ. 2555 พบว่า อุตสาหกรรมยานยนตไ์ทยสามารถ
สร้างสถิติในการผลิตรถยนต์ การจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศ และการส่งออกรถยนต์ สูงสุดใน
ประวติัศาสตร์ของการมีอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เน่ืองจากไดรั้บอานิสงค์นโยบายการคืนภาษี
รถยนตค์นัแรกของรัฐบาล รวมถึงความตอ้งการรถยนตใ์นตลาดประเทศเพ่ิมอยา่งต่อเน่ือง และยอด
การจ าหน่ายรถยนตใ์นประเทศ จ านวน 142,839 คนั  เพ่ิมข้ึน 233.16% รวมถึงยอดส่งออกรถยนต์
จะอยู่ท่ี 98,284 คัน เพ่ิม 79.71% (สุรพงษ์ ไพสิฐพฒันพงษ์, 2555, น. 1)  สอดคลอ้งกับข้อมูล
กรมการขนส่งทางบก (2555, น. 1-13) ท่ีพบว่า ปริมาณการจดทะเบียนในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่
เกิน 7 คน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2555 มีปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนทุกปี ซ่ึงสามารถแสดงไดต้ามตาราง 
ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 1.1  ปริมาณการจดทะเบียนใหม่ในรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (คนั) 
  
ปี 

พ.ศ. 
การจดทะเบียนในรถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน (คนั) 

รวม ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. อตัราเพิ่ม

ร้อยละ 

2545 180,728 23,235 14,878 16,104 13,364 17,038 15,383 17,159 16,598 15,686 15,521 10,762 5,000 66 

2546 231,030 27,286 17,095 22,530 20,289 21,859 22,152 21,500 19,986 20,686 17,481 12,975 7,191 128 

2547 284,813 30,197 29,095 30,631 23,040 26,029 27,775 24,814 21,352 23,211 20,347 18,054 10,268 123 

2548 314,508 37,733 27,811 34,586 20,480 26,318 34,521 28,802 28,272 24,174 20,406 20,076 11,329 110 

2549 305,441 40,743 32,498 33,644 22,395 30,175 27,426 23,972 24,229 22,035 20,926 18,015 9,383 97 

2550 305,696 39,712 29,533 28,455 22,654 27,913 27,785 26,039 28,858 24,961 22,683 18,034 9,069 100 

2551 329,290 38,999 30,859 34,216 30,991 30,591 31,494 30,735 24,422 26,045 24,122 17,060 9,756 108 

2552 309,150 39,443 29,815 28,808 21,883 24,618 29,224 26,790 24,650 26,296 24,286 21,477 11,860 94 
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ตารางที่ 1.1  (ต่อ) 

 
ปี 

พ.ศ. 
การจดทะเบียนในรถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน (คนั) 

รวม ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. อตัราเพิ่ม

ร้อยละ 

2553 465,738 50,042 41,226 43,487 33,018 32,451 46,594 42,263 42,629 43,650 36,403 33,692 20,283 151 

2554 541,681 65,138 52,300 60,147 44,484 50,308 52,000 42,110 46,834 47,326 35,717 28,663 16,654 116 

2555 894,183 48,609 53,394 57,269 46,685 68,393 72,190 83,821 83,915 81,254 97,220 108,069 93,364 165 

 
หมายเหตุ.  สดัส่วน = การจดทะเบียนรายปีโดยเปรียบเทียบจากฐานจ านวนรถยนตปี์ก่อนหนา้ 
 
ที่มา : กรมการขนส่งทางบก (2555)  
 

ปริมาณการจดทะเบียนในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (คนั) จากปี พ.ศ. 2545 
จนถึงปี พ.ศ. 2555 มีปริมาณการจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนถึง 3.9 เท่า ซ่ึงจากจ านวนรถยนตส์ะสมท่ีมีอตัรา
การขยายตวัเพ่ิมข้ึนน้ี จึงท าใหก้รมการขนส่งทางบกนั้น จ  าเป็นจะตอ้งมีการตรวจสภาพรถตามตาม
กฎหมายว่าดว้ยรถยนต์เพ่ิมมากข้ึน โดยจากสถิติของการตรวจสภาพรถยนต์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – 
2555 นั้น สามารถน าเสนอดงัตารางท่ี 1.2 
 
ตารางที่ 1.2  สถิติการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต์ 
 

ปี 

สถติกิารตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์รถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 

ทั่วประเทศ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม 

2545 245,601 4,637 250,238 151,736 2,957 154,693 93,865 1,680 95,545 
98.15% 1.85% 100.00% 99.1% 1.9% 100.00% 98.24% 1.76% 100.00% 

2546 322,273 3,620 325,893 197,059 2,011 199,070 125,214 1,609 126,823 
98.88% 1.12% 100.00% 98.98% 1.2% 100.00% 98.72% 1.28% 100.00% 

2547 381,488 4,214 385,702 226,323 2,320 228,643 155,165 1,894 157,059 
98.90% 1.10% 100.00% 98.98% 1.2% 100.00% 99.79% 0.21% 100.00% 

2548 419,090 5,836 424,926 237,243 3,841 241,084 181,847 1,995 183,842 
98.63% 1.37% 100.00% 98.40% 1.6% 100.00% 98.91% 1.09% 100.00% 

2549 426,577 4,941 431,518 239,863 4,444 244,307 186,714 497 187,211 
98.85% 1.5% 100.00% 98.20% 1.8% 100.00% 99.73% 0.27% 100.00% 
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ตารางที่ 1.2  (ต่อ) 

 

ปี 

สถติกิารตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์รถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 

ทั่วประเทศ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม 

2550 453,546 5,599 459,145 250,138 4,737 254,875 203,408 862 204,270 
98.78% 1.22% 100.00% 98.14% 1.86% 100.00% 99.58% 0.42% 100.00% 

2551 794,990 8,836 803,826 398,383 6,576 404,959 396,607 2,260 398,867 
98.90% 1.10% 100.00% 98.38% 1.26% 100.00% 99.43% 0.57% 100.00% 

2552 481,505 3,307 484,812 240,390 2,070 242,460 241,115 1,237 242,352 
99.32% 0.68% 100.00% 99.15% 0.85% 100.00% 99.48% 0.52% 100.00% 

2553 658,101 3,051 661,152 319,615 1,716 321,331 338,486 1,335 339,821 
99.54% 0.46% 100.00% 99.46% 0.54% 100.00% 99.60% 0.40% 100.00% 

2554 865,090 3,677 868,767 403,267 2,115 405,382 461,823 1,562 463,385 
99.57% 0.43% 100% 99.47% 0.53% 100% 99.66% 0.34% 100% 

2555 980,958 3,404 984,362 434,989 2,001 436,990 545,969 1,403 547,372 

99.65% 0.35% 100% 99.54% 0.46% 100% 99.74% 0.26% 100% 

 
ที่มา : กรมการขนส่งทางบก (2555)  
 

จ านวนรถยนตส์ะสมท่ีมีอตัราการขยายตวัเพ่ิมข้ึน อู่ซ่อมรถยนต์ซ่ึงเป็นสถานท่ีส าคญั
ในการดูแลรักษารถยนต ์จึงมีการขยายตวัเพ่ิมข้ึนเช่นกนั ซ่ึงปัจจุบนัน้ี มีอู่ซ่อมรถยนต์ท่ีให้บริการ
ในการตรวจสภาพรถยนต์เป็นจ านวนมาก ซ่ึงจากการศึกษาขอ้มูลของกระทรวงพาณิชย ์(2555) 
พบว่า  การเปิดอู่ซ่อมรถเป็นงานบริการไม่ตอ้งจดทะเบียนพาณิชย ์จึงท าให้ผูป้ระกอบการอู่ซ่อม
รถยนต์ สามารถประกอบกิจการได้ แต่หากว่าผูป้ระกอบการมีการจ าหน่ายสินค้าอ่ืนๆ เช่น 
น ้ ามนัเคร่ือง น ้ ามนัเบรก และอ่ืนๆ ถือว่ามีการซ้ือขายสินคา้และเขา้ข่ายตอ้งมาจดทะเบียนพาณิชย์
ในส่วนของการจ าหน่ายเท่านั้น และหากร้านตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถไปจดทะเบียน
ไดท่ี้ส านกังานเขตพ้ืนท่ีตามท่ีร้านตั้งอยู ่และหากอยูต่่างจงัหวดัสามารถไปจดทะเบียนไดท่ี้องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) ตามท่ีร้านตั้งอยู ่เป็นตน้ 

ดงันั้น จากปริมาณรถยนตท่ี์เพ่ิมมากข้ึนในปัจจุบนัและจากขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดทะเบียนอู่ซ่อมรถยนต์ ท่ีไม่ได้ก  าหนดข้อบังคับในการจดทะเบียนอู่ซ่อมรถยนต์ ซ่ึง
ผูป้ระกอบการสามารถเปิดใหบ้ริการกบัธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ไดอ้ย่างมีอิสระ จึงท าให้ปัจจุบนัธุรกิจ
การแข่งขนัของอู่ซ่อมรถยนตม์ีจ  านวนมาก โดยจากขอ้มลูของส านักส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ กรม
พฒันาธุรกิจการค้า (2555, น. 4) พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์นั้น คือ 
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ปริมาณรถยนต์ท่ีมีอยู่ในประเทศท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน จึงท าให้ปริมาณท่ีรถยนต์จะต้องมีการ
ตรวจสอบสภาพรถยนต ์และซ่อมแซมเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงศนูยบ์ริการรถยนตแ์ละอู่ซ่อมรถยนตท์ัว่ไป มี
ลกัษณะการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนัไป โดยมุ่งเนน้ในเร่ืองการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้
แต่ละประเภท ท่ีมีลกัษณะความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั เช่น ความตอ้งการท่ีจะประหยดัค่าใชจ่้ายใน
การซ่อม ความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ  คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ความสมบูรณ์ของ
รถยนตห์ลงัการซ่อม หรือ ประสบการณ์ของช่างซ่อม เป็นตน้  อย่างไรก็ตามกลุ่มผูใ้ชร้ถยนต์ใหม่ 
โดยมากแลว้นิยมใชบ้ริการจากศนูยบ์ริการรถยนตท่ี์ตนเองไปซ้ือรถยนต ์เพราะเป็นศนูยบ์ริการท่ีถือ
ไดว้่ามีมาตรฐาน และผูใ้ชร้ถยนต์ส่วนใหญ่มีความเช่ือมัน่ต่อคุณภาพภายหลงัของการให้บริการ 
เป็นตน้ 

นอกจากน้ี จากการศึกษาข้อมูลวิจัยของกรมพฒันาธุรกิจการค้า (2555) เก่ียวกับ
สภาพการณ์ของความเป็นไปไดใ้นการเปิดอู่ซ่อมรถยนต์ รวมถึงความเป็นไปไดใ้นทางการตลาด
นั้น จะพบว่า (1) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการ นิยมน ารถไปซ่อมบ ารุงท่ีศูนยบ์ริการ เพราะมี
ความมัน่ใจในคุณภาพและบริการ  เฉล่ียประมาณ 2-4 เดือนต่อคร้ัง โดยใชบ้ริการประเภทเปล่ียน
ถ่ายน ้ ามนัเคร่ือง และมีค่าใชจ่้ายประมาณ 300 –3,500 บาทต่อคร้ัง ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ตอ้งการ
ให้อู่    มีการปรับปรุงด้านคุณภาพของงานซ่อม และต้องการให้ภาครัฐเข้ามาก ากับดูแลด้าน
มาตรฐานการซ่อมและราคา (2) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผูป้ระกอบธุรกิจ พบว่า ผูป้ระกอบการส่วน
ใหญ่ตอ้งการพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนั และตอ้งการให้ภาครัฐสนับสนุนดา้นการเงินมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดา้นการตลาดและลกูคา้ ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นบุคลากรและเทคโนโลยี 

แต่จากขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้นั้น ไม่สามารถระบุไดว้่า หลงัจากท่ีผูซ้ื้อออกรถยนต์ใหม่
มา จะเกิดปัญหาเพ่ือใหอู้่รถยนต ์ดงันั้น จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ท่ีแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการ
เติบโตทางธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต ์ประกอบกบัผูว้ิจยัเป็นผูห้น่ึงท่ีมีความสนใจในการเปิดอู่ซ่อมรถยนต ์
จึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาวิจยั เร่ือง การศึกษาความเป็นไปไดแ้ละขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเปิดธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ เพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินกิจการในการเปิดธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต ์
รวมถึงเพื่อลดความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจและสามารถน าไปปรับปรุงกิจการใหม้ีความสอดคลอ้ง
และเหมาะสมกบัประเภทธุรกิจของอู่ซ่อมรถยนตต่์อไป 
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1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
ในการศึกษาวิจยั เร่ือง การศึกษาความเป็นไปไดแ้ละขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิด

ธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต ์คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร และสภาพปัญหาของการเปิดอู่
ซ่อมรถยนต์ รวมถึงสถิติต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัจึงไดม้ีการก าหนดวตัถุประสงค์ของการศึกษา 
ดงัต่อไปน้ี 

1.  เพื่อศึกษาแนวโนม้ทางธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต ์4 ประเภท คือ (1) ศนูยบ์ริการซ่อมบ ารุงรถยนต์
จากศนูยจ์  าหน่ายรถยนต ์(2) อู่ซ่อมรถยนตท่ี์มีความช านาญบางยีห่อ้ (3) ศนูยบ์ริการเฉพาะ และ (4) 
อู่ซ่อมรถยนตท์ัว่ไป 

2.  เพื่อศึกษาความเป็นไปไดข้องการท าธุรกิจซ่อมรถยนต์ 4 ประเภท คือ (1) ศูนยบ์ริการซ่อม
บ ารุงรถยนตจ์ากศนูยจ์  าหน่ายรถยนต์ (2) อู่ซ่อมรถยนต์ท่ีมีความช านาญบางยี่ห้อ (3) ศูนยบ์ริการ
เฉพาะ และ (4) อู่ซ่อมรถยนตท์ัว่ไป 

3.  เพื่อศึกษาขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต ์ 
4.  เพื่อศึกษากระบวนการและวิธีการบริหารจดัการผลกระทบท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มภายหลงั

การเปิดอู่ซ่อมรถยนต์ตามกฎหมายและพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย พระราชบญัญติั
โรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา 

ในการศึกษา เร่ือง การศึกษาความเป็นไปไดแ้ละขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกิจ
อู่ซ่อมรถยนต ์คร้ังน้ี ผูว้ิจยัสามารถก าหนดขอบเขตของการศึกษา ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.  ขอบเขตดา้นการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัประชากรท่ี
ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของกิจการอู่ซ่อมรถยนตท์ัว่ไป และหวัหนา้ช่างของอู่
3รูปแบบ คือ (1) หวัหนา้ช่างของศนูยบ์ริการซ่อมบ ารุงรถยนต์จากศนูยจ์  าหน่ายรถยนต ์(2) หัวหน้า
ของอู่ซ่อมรถยนต์ท่ีมีความช านาญบางยี่ห้อ (3) หัวหน้าของศูนย์บริการเฉพาะ และ (4) 
ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของกิจการของอู่ซ่อมรถยนตท์ัว่ไป 

2.  ขอบเขตดา้นการวิจยัเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ขอ้มลูจากเอกสาร แนวคิด และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง (Documentary Research) กบัแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นไปไดข้องโครงการและแผน
ธุรกิจของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ (2555) และศึกษาจากขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกิจอู่
ซ่อมรถยนต์ตามกฎหมายและพระราชบัญญติัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบด้วย พระราชบญัญติัโรงงาน 
พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535 รวมถึงศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการ
บริการของอู่ซ่อมรถยนต์ตลอดจนความพึงพอใจของผูรั้บบริการ เป็นตน้ เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลใน
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การวิเคราะห์ส าหรับการศึกษาความเป็นไปไดแ้ละขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดธุรกิจอู่ซ่อม
รถยนต ์เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลยทุธท่ี์เหมาะสมกบัการเปิดธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต ์ต่อไป 

3.  ขอบเขตดา้นสถานท่ีซ่ึงใช้ในการวิจยั คือ อู่ซ่อมรถยนต์ท่ีเปิดให้บริการในเขตท่ีเป็นย่าน
ชานเมืองท่ีมีประชาชนอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก รวมถึงเป็นเขตท่ีรถยนตเ์ป็นจ านวนมาก คือ เขตบาง
กะปิและเขตลาดพร้าว และเน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีในบริเวณใกลเ้คียงสถานประกอบการของผูว้ิจยัและ
มีความคุน้เคยกบัผูป้ระกอบการท่ีอยู่ในเขตบางกะปิและเขตลาดพร้าว ซ่ึงพร้อมท่ีจะให้ขอ้มูลใน
ดา้นต่างๆ กบัผูว้ิจยัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

4.  ขอบเขตดา้นระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั คือ เร่ิมตั้งแต่ เดือน กุมภาพนัธ์ 2556 ถึง เดือน 
ธนัวาคม 2556 

 
1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  แนวโนม้ทางธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต ์4 ประเภท คือ (1) ศนูยบ์ริการซ่อมบ ารุงรถยนต์จากศูนย์
จ  าหน่ายรถยนต ์(2) อู่ซ่อมรถยนตท่ี์มีความช านาญบางยี่ห้อ (3) ศูนยบ์ริการเฉพาะ และ (4) อู่ซ่อม
รถยนตท์ัว่ไป 

2.   ความเป็นไปไดข้องการท าธุรกิจซ่อมรถยนต์ 4 ประเภท คือ (1) ศูนยบ์ริการซ่อมบ ารุง
รถยนตจ์ากศนูยจ์  าหน่ายรถยนต ์(2) อู่ซ่อมรถยนตท่ี์มีความช านาญบางยี่ห้อ (3) ศูนยบ์ริการเฉพาะ 
และ (4) อู่ซ่อมรถยนตท์ัว่ไป 

3.  ประมวลข้อกฎหมายท่ีเ ก่ียวข้องกับการท าธุรกิจอู่ ซ่อมรถยนต์ตามกฎหมายและ
พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวข้อง ประกอบดว้ย พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 , พระราชบญัญัติ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

4.   กระบวนการและวิธีการบริหารจดัการผลกระทบท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มภายหลงัการเปิดอู่
ซ่อมรถยนต์ตามกฎหมายและพระราชบัญญติัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบด้วย พระราชบญัญติัโรงงาน 
พ.ศ. 2535, พระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

5.   ขอ้มลูและขอ้เสนอแนะต่างๆ ท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี สามารถน าไปเป็นขอ้มลูเพื่อให้
ผูท่ี้สนใจทั่วไป และผูว้ิจัยท่านอ่ืน น าไปต่อยอดและน าไปใช้ในการเปิดและด าเนินการอู่ซ่อม
รถยนตท่ี์มีมาตรฐานต่อไปในอนาคต 
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1.5  นิยามศัพท์ 
การศึกษาความเป็นไปไดแ้ละข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการท าธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต ์

หมายถึง การศึกษาขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวโน้มทางธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ ความเป็นไปไดข้องการ
เปิดธุรกิจซ่อมรถยนต์ ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการท าธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ตามกฎหมายและ
พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวข้อง ประกอบดว้ย พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 , พระราชบญัญัติ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และผลกระทบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งภายหลงัจากการเปิดธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต ์
เพื่อน าไปสู่การก าหนดเป็นแนวทางในการเปิดอู่ซ่อมรถยนตท่ี์ถกูตอ้งตามกฎหมาย และมีมาตรฐาน 
รวมถึงเป็นท่ียอมรับของกลุ่มลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 

ศนูยบ์ริการซ่อมบ ารุงรถยนตจ์ากศนูยจ์  าหน่ายรถยนต์ หมายถึง ศูนยบ์ริการซ่อมบ ารุง
รถยนต ์จดัตั้งข้ึนโดยบริษทัตวัแทนจ าหน่ายรถยนตเ์พ่ือใหบ้ริการ แก่รถยนตย์ีห่อ้นั้นๆ หลงัการขาย 
เช่น ศนูยบ์ริการรถยนตโ์ตโยตา้ ศนูยบ์ริการรถยนตนิ์สสนั และอ่ืนๆ เป็นตน้ 

อู่ซ่อมรถยนตท่ี์มีความช านาญบางยีห่อ้ หมายถึง อู่ซ่อมรถยนต์ท่ีมีความช านาญเฉพาะ
ในบางยีห่อ้ เป็นอู่ซ่อมบ ารุงรถยนตท่ี์มีมาตรฐาน การซ่อมใกลเ้คียงกบัศนูยบ์ริการฯ โดยเจา้ของร้าน
หรือผูป้ระกอบการจะเคยผา่นงานหรือเป็นหวัหนา้ช่างในศนูยบ์ริการมาก่อน และมีเงินทุนสูง 

ศูนย์บริการเฉพาะ หมายถึง อู่ซ่อมรถยนต์ท่ีเปิดให้บริการซ่อมบ ารุงเฉพาะ เช่น 
Cockpit,  Pro Check,  V-Care,  B-Quick,  Check point ซ่ึงแต่ละรายก็มีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ
เป็นบริการท่ีเก่ียวกบัระบบช่วงล่างของรถยนต ์ เช่น ยาง เบรค คลชั โชค้อพั เปล่ียนถ่ายน ้ ามนัเคร่ือง 
ส่วนใหญ่จะเป็นสถานีบริการขนาดใหญ่ตั้งอยูต่ามท าเลท่ีส าคญัต่างๆ เช่น สถานีบริการน ้ ามนั ดิส
เคาทส์โตร์ ศนูยก์ารคา้ เป็นตน้ 

อู่ซ่อมรถยนตท์ัว่ไป หมายถึง อู่ท่ีมีพนกังานไม่มากและมกัมีความถนัดเฉพาะดา้น เช่น 
ถนดัดา้นระบบปรับอากาศ แบตตาร่ี ไดนาโม หรือการเปล่ียนยาง เป็นตน้ ซ่ึงจากปัจจุบนัพบว่า อู่
ขนาดเลก็ประเภทซ่อมเคร่ืองยนตม์กัมีนอ้ยลง เน่ืองจากตามเทคโนโลยอีู่ขนาดใหญ่กว่าไม่ได ้ยงัคง
เหลืออู่ประเภทซ่อมสีตวัถึงและรูปแบบการซ่อมประเภทเปล่ียน ถ่าย ปะยาง เป็นตน้ อู่ประเภทน้ีใช้
พ้ืนท่ีไม่มากนกั อาจเป็นในลกัษณะแบบหอ้งแถว และอาจใชพ้ื้นท่ีริมถนนในการประกอบการ  ใน
ส่วนของลกัษณะการซ่อมนั้น มีการด าเนินการซ่อมท่ีไม่มีความแน่นอนในมาตรฐาน คุณภาพการ
ซ่อมข้ึนอยูก่บัช่างท่ีระดบัการถ่ายทอดแลกเปล่ียนความรู้และการฝึกฝีมืออยู่ในเกณฑ์ต ่า ทั้งๆท่ียงัมี
ศกัยภาพในกาปรับปรุงวิธีการท างาน เน่ืองจากช่างในอู่ซ่อมรถยนต์เหล่าน้ีมกัมีประสบการณ์จาก
การท างานจริง แต่ขาดความช านาญหรือขอ้มลูดา้นเทคนิคเบ้ืองตน้ท่ีส าคญั 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษา เร่ือง การศึกษาความเป็นไปได้และขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการเปิด
ธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์คร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะท าการคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.1)  แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นไปไดข้องโครงการและแผนธุรกิจ 
2.2)  ผลกระทบผลกระทบท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มภายหลงัการเปิดอู่ซ่อมรถยนต์ 
2.3)  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1  แนวคดิที่เกีย่วข้องกบัความเป็นไปได้ของโครงการและแผนธุรกจิ 

2.1.1 ความหมายของแผนธุรกิจ 
สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2555) ไดใ้ห้ความหมายของแผน

ธุรกิจ หมายถึง เคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัยิ่งส าหรับผูป้ระกอบการท่ีริเร่ิมจะก่อตั้งกิจการ ท่ีแสดง
ผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา และการตัดสินใจท่ีจะเปล่ียนความคิดของ
ผูป้ระกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ มีผูเ้ปรียบเทียบว่าแผนธุรกิจเปรียบเหมือนแผนท่ีในการ
เดินทาง ท่ีจะช้ีแนะขั้นตอนต่างๆ ทีละขั้นตอนในกระบวนการก่อตั้งกิจการ แผนจะให้รายละเอียด
ต่างๆ ทั้งเร่ืองของการตลาด การแข่งขนักลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงิน ท่ีจะ
ช้ีน าผูป้ระกอบการไปสู่ความส าเร็จหรือช้ีใหเ้ห็นถึงจุดอ่อนและขอ้ควรระวงัดว้ย ซ่ึงจะมีผลท าให้ผู ้
ร่วมลงทุนตดัสินใจไดว้่า ธุรกิจนั้นควรจะร่วมลงทุนดว้ยหรือไม่ จากแผนธุรกิจจะท าใหผู้ร่้วมลงทุน
เข้าใจวตัถุประสงค์ของธุรกิจอย่างชดัเจน เข้าใจแนวคิดและปรัชญาของธุรกิจ แผนปฏิบติัการ 
ปัญหาอุปสรรค และหนทางท่ีเตรียมการเพื่อไปสู่ความส าเร็จ ถึงแมว้่าผูป้ระกอบการจะใชเ้งินลงทุน
ของตัวเอง ไม่ต้องการผูร่้วมลงทุนหรือเงินกู้จากสถาบันการเงิน แผนธุรกิ จก็ยงัจ  าเป็นเพื่อให้
ผูป้ระกอบการมีแผนท่ีในการบอกทิศทางของ การด าเนินกิจการในอนาคต 

บริษัท เอสเอ็มอีสมาร์ท สยาม (2555) ได้ให้ความหมายของแผนธุรกิจ หมายถึง 
แผนการด าเนินงานของธุรกิจ หรือโครงการหน่ึงๆ ท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ
ทั้งในระยะสั้น 1 – 3 ปี และในระยะยาว 3 – 5 ปี อนัประกอบไปดว้ยการวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อ
ธุรกิจทั้งทางดา้นมหภาค (Macro Analysis) และจุลภาค (Micro Analysis) การวิเคราะห์ธุรกิจของ
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โครงการในแง่มุมต่างๆ ทั้งทางดา้นการตลาด ทางดา้นการด าเนินงาน ทีมผูบ้ริหาร และทางดา้น
การเงิน เพ่ือเป็นการประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการ และเป็นกรอบในการด าเนินธุรกิจ แนว
ทางการพฒันาธุรกิจในอนาคต 

U.S. Small Business Administration (2012, p. 5) ไดใ้ห้ความหมายของแผนธุรกิจ 
หมายถึง เอกสารสรุปรวมการวางแผนซ่ึงไดแ้สดงรายละเอียดอย่างชดัเจน เก่ียวกบัวตัถุประสงค์
ของการพฒันา และปรับปรุงธุรกิจ ของธุรกิจ ท่ีด  ารงอยูห่รือธุรกิจท่ีตั้งเป้าหมาย แผนน้ีจะแสดงให้
เห็นถึง ส่ิงท่ีจะด าเนินการ วิธีการ และแหล่งท่ีมาของทรัพยากร ของธุรกิจ ท่ีจะได้มา และใช้
ประโยชน์ ซ่ึงมีความจ าเป็นในการท่ีจะประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องธุรกิจ 

จากขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้ ท าใหผู้ว้ิจยัทราบว่า แผนธุรกิจ (Business Plan) เป็นเคร่ืองมือ
ท่ีมีความส าคัญยิ่งส าหรับผูป้ระกอบการท่ีริเร่ิมจะก่อตั้งกิจการ แผนน้ีเป็นผลสรุปหรือผลรวม
กระบวนการคิดพิจารณา และการตัดสินใจท่ีจะเปล่ียนความคิดของผูป้ระกอบการออกมาเป็น
โอกาสทางธุรกิจ ซ่ึงแผนธุรกิจเปรียบเหมือนแผนท่ีในการเดินทาง ท่ีจะช้ีแนะขั้นตอนต่างๆ ทีละ
ขั้นตอนในกระบวนการก่อตั้งกิจการ แผนจะใหร้ายละเอียดต่างๆ ทั้งเร่ือง ของการตลาดการแข่งขนั
กลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงิน ท่ีจะช้ีน าผูป้ระกอบการไปสู่ความส าเร็จ หรือ
ช้ีใหเ้ห็น ถึงจุดอ่อนและขอ้ควรระวงั และเพื่อท าให้ธุรกิจสามารถต่อสู้กบัคู่แข่งในตลาดไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2.1.2  องคป์ระกอบท่ีส าคญัของแผนธุรกิจ 
จากการศึกษาถึงความหมายของแผนธุรกิจ (สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม, 2555) ผูว้ิจัยจ  าเป็นจะต้องศึกษาถึงองค์ประกอบท่ีส าคัญของแผนธุรกิจ เน่ืองจาก
องคป์ระกอบหลกัท่ีนกัลงทุนจะพิจารณาว่าเป็นส่ิงส าคญัและตอ้งการรู้ จะประกอบดว้ย  

การวิเคราะห์สถานการณ์ หรือเรียกอยา่งยอ่ๆ ว่า SWOT ANALYSIS 
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ 
แผนการด าเนินงาน ซ่ึงสามารถอภิปรายไดด้งัต่อไปน้ี 
1)  การวิเคราะห์สถานการณ์ หรือเรียกอย่างย่อๆ ว่า SWOT ANALYSIS เป็นการ

วิเคราะห์ปัจจยัภายใน หมายถึง การตรวจสอบความสามารถและความพร้อมของกิจการในดา้น
ต่างๆ ทั้งน้ีโดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ในส่วนท่ีเป็น จุดแข็ง (Strengths) และ จุดอ่อน (Weaknesses) 
ของกิจการ และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก หมายถึง การประเมินสภาพแวดลอ้มในการด าเนิน
ธุรกิจท่ีผูป้ระกอบการไม่สามารถควบคุมหรือ เปล่ียนแปลงได้ ดังนั้นจึงต้องพยายามเขา้ใจใน
สถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้การเปล่ียนแปลงใน อนาคตของสภาพแวดลอ้มดงักล่าว เป็นไป
ในลกัษณะท่ีเป็นโอกาส (Opportunities) หรือ อุปสรรค (Threats) ในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงผลลพัธ์
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จากขั้นตอนของการวิเคราะห์สถานการณ์ คือ บทวิเคราะห์ความเป็นไปและแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงของการด าเนินธุรกิจท่ีเป็น ประโยชน์ในการก าหนดกลยทุธด์า้นต่างๆ ของกิจการ 

2)  วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ เป็นผลลพัธ์ทางธุรกิจท่ีกิจการตอ้งการไดรั้บ
ในช่วงระยะเวลาของแผน ซ่ึงโดยทัว่ไปเป้าหมายทางธุรกิจอาจเป็นเป้าหมายโดยรวมของกิจการ 
และเป้าหมายเฉพาะด้านในแต่ละแผนกหรือลกัษณะงาน เช่น เป้าหมายทางการตลาด เป้าหมาย
ทางการจดัการ เป้าหมายทางการผลิต และเป้าหมายทางการเงิน เป็นตน้ นอกจากน้ีเป้าหมายทาง
ธุรกิจอาจแบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น คือ ภายใน 1 ปี เป้าหมายระยะกลาง ประมาณ 3-5 ปี และ
เป้าหมายระยะยาวท่ีนานกว่า 5 ปี ซ่ึงลกัษณะของเป้าหมายของธุรกิจท่ีดีมี 3 ประการ ประกอบดว้ย 

2.1)  มีความเป็นไปได ้หมายความว่า กิจการมีโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายไดห้ากได้
มีการด าเนินงานอยา่งเต็มท่ีตามแผนธุรกิจท่ีวางไว ้การก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจควรประเมินจาก
สภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจทั้ง ภายนอกและภายในกิจการ กล่าวคือ ไม่ควรตั้งเป้าหมายท่ี
เล่ือนลอยเกินความจริงจนท าไม่ได้ และก่อให้เกิดความท้อแท้ แต่ก็ไม่ควรตั้งเป้าหมายท่ีง่าย
จนเกินไปจนไม่ตอ้งทุ่มเทความพยายามใดๆ ก็สามารถท่ีจะบรรลุเป้าหมายไดโ้ดยง่าย เป้าหมายท่ีดี
จึงควรเป็นผลลพัธท่ี์ท าไดย้ากแต่มีความเป็นไปได ้

2.2)  สามารถวดัผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม หมายถึง มีความชดัเจนท่ีสามารถประเมิน
ไดว้่า กิจการบรรลุตามเป้าหมายนั้นหรือไม่ ทั้งน้ี โดยทัว่ไป ควรจะตอ้งก าหนดระยะเวลาใหช้ดัเจน
ว่า จะตอ้งบรรลุถึงเป้าหมายนั้นภายในระยะเวลาเท่าใด 

2.3)  เป็นไปในทิศทางเดียวกนั หมายถึง เป้าหมายย่อยๆ ในแต่ละฝ่ายควรมีความ
สอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งให้แน่ใจว่าเป้าหมายระยะสั้นๆ เป็นไปเพ่ือ
สนบัสนุนและส่งเสริมเป้าหมายในระยะปานกลางและระยะยาว  

3)  แผนการด าเนินงาน การก าหนดกิจกรรมของกลยุทธ์แต่ละดา้นให้เป็นรูปธรรมท่ี
ชัดเจนในทางปฏิบัติ ผูป้ระกอบการอาจจะท าแผนการด าเนินงานในลักษณะของตารางท่ีมี
รายละเอียดของเป้าหมาย กลยุทธ์ วิธีการ งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ โดยจัดท า
รายละเอียดเป็นรายเดือนหรือรายสปัดาห์ ตามท่ีผูป้ระกอบการเห็นสมควร 

จะเห็นไดว้่า แผนธุรกิจมีความจ าเป็นต่อธุรกิจทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก
หรือธุรกิจขนาดใหญ่ จะเป็นธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา หรือเป็นนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
หรือบริษัทจ ากัดก็ตาม เพราะตราบใดก็ตาม ท่ีย ังมีการด าเนินการธุรกิจอยู่ ธุรกิจหรือตัว
ผูป้ระกอบการก็มีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการวางแผน การประมาณการ การด าเนินการ และการติดตาม
ประเมินผล ว่าผลลพัธ์ของธุรกิจนั้นเป็นเช่นใด ซ่ึงส่ิงท่ีสะท้อนออกมาให้เห็นไดง่้ายท่ีสุดคือ ผล
ก าไรหรือขาดทุนของกิจการ หรืออาจสะทอ้นออกมา ในมูลค่าหุ้นสามญัของธุรกิจ ซ่ึงถา้ไดม้ีการ
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เขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือเขียนเป็นแผนธุรกิจ ก็จะช่วยให้ผูป้ระกอบการ สามารถด าเนินการ 
ตรวจสอบทบทวนแกไ้ขรายละเอียดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจดัสรรทรัพยากรของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น
การลงทุนในท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ตน้ทุนต่างๆใน การด าเนินการ บุคลากร ค่าใชจ่้าย 
ยอดขาย รายรับ รายจ่าย กิจกรรมด าเนินงานต่างๆ ท่ีจะด าเนินการทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ซ่ึง
จะเห็นได้ว่า ถ้าผูป้ระกอบการไม่มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ย่อมเป็นไปไม่ได้เลย ท่ี
ผูป้ระกอบการจะจ าไดว้่า ไดเ้คย วางแผน และด าเนินการอะไรไปบา้ง ดงันั้นในดา้นหน่ึงแผนธุรกิจ
จึงถือได้ว่า  เป็นบันทึกของธุรกิจ (Business Diary) ท่ีจะใช้เป็น เคร่ืองมือ ช่วยจ า ให้กับ
ผูป้ระกอบการ ว่าไดด้  าเนินการอะไรไปแลว้บา้ง หรือก าลงัจะด าเนินการอะไรในอนาคต และถา้
ผูป้ระกอบการไดจ้ดัท า และทบทวน แผนธุรกิจในทุกๆปี ก็จะสามารถเห็นถึงการเปล่ียนแปลง การ
เติบโต ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของธุรกิจ และวิธีการด าเนินการของธุรกิจ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึง
ปัจจุบนั รวมถึงแนวทางในการพฒันาของธุรกิจต่อไปในอนาคต 

 
2.2  ผลกระทบที่มต่ีอสภาพแวดล้อมภายหลงัการเปิดอู่ซ่อมรถยนต์ 

2.2.1  การบริหารจดัการสภาพแวดลอ้มภายหลงัการเปิดอู่ซ่อมรถยนต์ 
ในการเปิดอู่ซ่อมรถยนตน์ั้น ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของกิจการจะตอ้งใหค้วามส าคญักบั

การบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มต่างๆ หลงัจากท่ีมีการเปิดอู่ซ่อมรถยนต์แลว้ เช่น การบริหาร
จดัการท่ีเก่ียวข้องกับน ้ ามนัเคร่ือง หรือการบริหารจัดการเก่ียวกบัของเสียท่ีเกิดข้ึนจากการซ่อม
รถยนตต่์างๆ ซ่ึงจากการศึกษาของธวชัชยั แสนดนัใจ (2556) อู่ซ่อมรถยนต์ จะมีของเสีย 4 รูปแบบ 
คือ  

1)  น ้ าเสียท่ีมาจากอู่ซ่อมรถยนต ์ 
2)  มลพิษอากาศ  
3)  มลพิษทางเสียง และ 
4)  ของเสียอนัตราย ซ่ึงมีรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 
2.2.1.1  น ้ าเสียท่ีมาจากอู่ซ่อมรถยนต์ พบว่า ในการประกอบกิจการของอู่ซ่อมรถยนต์

หลายแห่ง มีการน าระบบบ าบดัน ้ าเสียมาใชใ้นการบริหารจดัการน ้ าเสีย ซ่ึงปัจจุบนัจะมีใชอ้ยู่ 3 
ระบบ คือ  

ระบบเล้ียงตะกอน (Activated Sludge) เป็นวิธีบ าบดัน ้ าเสียดว้ยวิธีการทางชีววิทยา โดย
ใชแ้บคทีเรียพวกท่ีใชอ้อกซิเจน (Aerobic Bacteria) เป็นตวัหลกัในการย่อยสลายสารอินทรียใ์นน ้ า
เสีย ระบบเแอกทิเวเต็ดสลดัจเ์ป็นระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีนิยมใชก้นัอย่างแพร่หลาย แต่การเดินระบบ
ประเภทน้ีจะมีความยุ่งยากซับซ้อน เน่ืองจากจ าเป็นจะต้องมีการควบคุมสภาวะแวดลอ้มและ
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ลกัษณะทางกายภาพต่างๆ ใหเ้หมาะสม เพ่ือใหร้ะบบมีประสิทธิภาพในการบ าบดัสูงสุด ทั้งน้ี ควร
ใชร่้วมกบัระบบบ่อดกัไขมนั เพราะน ้ าเสียจากอู่ซ่อมรถมีน ้ ามนัปะปนมามาก และระบบตะแกรงดกั
ขยะ (Screening) เพื่อดกักรองช้ินส่วนโลหะหรืออุปกรณ์ท่ีอาจปะปนไปกบัน ้ าเสียดว้ย 

ระบบบ่อดกัไขมนั (Oil & Grease Trap) ใชส้ าหรับบ าบดัน ้ าเสียท่ีมีน ้ ามนั หากไม่ก  าจดั
ออกจะท าให้ท่อระบายน ้ าอุดตนั บ่อดกัไขมนัท่ีใช้จะต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอท่ีจะกกัน ้ าเสียไว้
ระยะหน่ึงเพ่ือให้ไขมนัและน ้ ามนัมีโอกาสลอยตวัข้ึนมาสะสมกนัอยู่บนผิวน ้ า และเม่ือปริมาณ
ไขมนัและน ้ ามนัสะสมมากข้ึนตอ้งตกัออกไปก าจดั บ่อดกัไขมนัจะสามารถก าจดัไขมนัไดม้ากกว่า
ร้อยละ 60 บ่อดกัไขมนัมีทั้งแบบส าเร็จรูปท่ีสามารถซ้ือและติดตั้งไดง่้าย หรือสามารถสร้างเอง โดย
ปรับใหเ้หมาะสมกบัพ้ืนท่ีและปริมาณน ้ าท่ีใช ้

ระบบบ่อปรับเสถียรหรือบ่อผึ่ง (Stabilizing Pond) เป็นระบบบ าบัดน ้ าเสียท่ีอาศยั
ธรรมชาติในการบ าบดัสารอินทรียใ์นน ้ าเสีย ซ่ึงแบ่งตามลกัษณะการท างานได ้3 รูปแบบ คือ บ่อ 
แอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) บ่อแฟคคลัเททีฟ (Facultative Pond) บ่อแอโรบิค (Aerobic Pond) 
และหากมีบ่อหลายบ่อต่อเน่ืองกัน บ่อสุดท้ายจะท าหน้าท่ีเป็นบ่อบ่ม (Maturation Pond) เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพน ้ าท้ิงก่อนระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม บ่อปรับเสถียรเป็นระบบท่ีมีค่าก่อสร้างและค่า
ดูแลรักษาต ่า วิธีการเดินระบบไม่ยุง่ยากซบัซอ้น ผูค้วบคุมระบบไม่ตอ้งมีความรู้สูง แต่ตอ้งใชพ้ื้นท่ี
ก่อสร้างมากจึงเป็นระบบท่ีเหมาะกบัอู่ท่ีมีพ้ืนท่ีโดยรอบพอสมควร 

2.2.1.2  การบ าบดัมลพิษอากาศ ซ่ึงในการบ าบดัมลพิษทางอากาศนั้น ปัจจุบนัจะมีใชอ้ยู ่
5 ระบบ คือ 

ถงัตกตะกอน (Settling Chamber) เป็นระบบตกตะกอนท่ีดูดอากาศเขา้มาใหต้กตะกอน
ภายใน เหมาะกบัอนุภาคขนาดใหญ่กว่า 50 ไมครอน เพราะถา้อนุภาคขนาดเล็กกว่า 50 ไมครอน 
จะตอ้งใชห้อ้งตกตะกอนท่ีมีขนาดใหญ่มาก เปลืองพ้ืนท่ีใชส้อยในอู่ 

เคร่ืองแยกดว้ยแรงหนีศนูยก์ลาง (Centrifugal Separator) หรือ ไซโคลน (Cyclone) โดย
ใชแ้ยกอนุภาคออกจากก๊าซดว้ยแรงเหวี่ยง ท าใหอ้นุภาคท่ีใหญ่และมีแรงเฉ่ือยจะแยกตวัออกมาและ
ถกูเก็บรวบรวมไว ้อุปกรณ์ชนิดน้ีจึงเหมาะท่ีจะใชส้ าหรับควบคุมอนุภาคขนาดค่อนขา้งใหญ่ (15-
40 ไมครอน) และใชแ้พร่หลายมากสุด อุปกรณ์ไม่ซบัซอ้น ค่าใชจ่้ายและค่าบ ารุงค่อนขา้งถกู 

Water Scrubbing ใชก้  าจดักล่ิน แต่ไม่ดีนกั เพราะว่ากล่ินจากการพ่นสีละลายในน ้ าได้
นอ้ย หรือไม่ละลายเลย 

ระบบดูดซบักล่ิน (Activated Carbon Adsorption) แต่อาจเกิดละอองสีอุดตนัได ้ตอ้ง
ติดตั้ง Pre-Filter เพ่ือเพ่ิมอายกุารใชง้าน และลดการอุดตนัของสี 
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เตาเผาออกซิไดซ ์(Thermal Oxidizer) อีกที เพื่อก  าจดัฝุ่ น และสารประกอบขนาดเลก็ให้
หมดก่อนปล่อยสู่บรรยากาศภายนอก 

2.2.1.3  การบ าบดัมลพิษทางเสียง ซ่ึงปัจจุบันมีระบบการบ าบดัมลพิษทางเสียง คือ 
ระบบดูดซบัเสียงหรือระบบกั้นเสียง (Acoustic Shield Barrier) หรือการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วน
บุคคล เช่น เคร่ืองอุดหู (Ear Plug) และ เคร่ืองครอบหู (Ear Muffs) และการใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีขอ้ต่อ
ยางเพื่อลดเสียง 

2.2.1.4  การบ าบดัของเสียอนัตราย ซ่ึงปัจจุบนัมีระบบการบ าบดัของเสียอนัตราย คือ 
การรวบรวมน ้ ามนัหล่อล่ืนและยางรถยนต์หมดสภาพ เพ่ือส่งขายให้กบัคนกลาง แต่ในส่วนของอู่
ขนาดใหญ่ จะรวบรวมส่งบริษทัรับก าจดัของเสียอนัตราย เพื่อน าไปผสมกบักากอุตสาหกรรมอ่ืน 
เผาเป็นพลงังานใหก้บัโรงงานเตาเผาซีเมนตต่์อไป และการใชเ้ตาเผาระบบปิด ในการเผาก าจดัขยะ
และน าไอน ้ าและความร้อนท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์เป็นพลงังานทดแทน เป็นตน้ 
 
2.3  งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ประภสัร์ แสนอารี (2546) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจและพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อศนูยบ์ริการรถยนตข์องบีควิกในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีจุดมุ่งหมาย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจผูบ้ริโภคท่ีมีต่อศนูยบ์ริการรถยนตข์องบีควกิในเขตในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยจ าแนกตาม ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน ส่วนข้อมูลทั่วไปในการรับบริการ ท่ีมีต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค และ
พฤติกรรมการใชบ้ริการรถยนตข์องศนูยบ์ริการของบีควิก กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูท่ี้รับ
บริการของศูนยบ์ริการรถยนต์ของบีควิก ใน 8 สาขา คือ สุขุมวิทซอย 71 พระราม 9 ท่าพระ 
พระราม4 พฒันาการ สาทรเหนือ เจริญนคร และ พระราม3 จ  านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มลู คือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
และเปรียบเทียบรายคู่โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่อย่างมีนัยส าคญั (LSD) และ
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สันส าหรับข้อมูลทางสถิติใชโ้ปรแกรม SPSS For 
Window Version 11  

ผลการวิจยั พบว่า 1) ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัการรับบริการ ดา้นลกัษณะของรถยนต์ท่ีใช้
มากท่ีสุด เป็นรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล รองลงมาเป็นรถกระบะ โดยอายุของรถยนต์ ระหว่าง 6-10 ปี 
และ 1-5 ปี ตามล าดบั ประเภทอะไหล่รถยนต์ท่ีมาเปล่ียน อนัดบัแรกคือ ยางรถยนต์ รองลงมาคือ 
เปล่ียนน ้ ามนัเคร่ือง และเปล่ียนเบรก ตามล าดบั 2) พฤติกรรมการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่
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ในระยะเวลาหน่ึงปี จะเขา้รับบริการท่ีศนูยบ์ริการรถยนตข์องบีควิกเฉล่ีย จ  านวน 4 คร้ัง โดยมีอตัรา
ค่าใชบ้ริการโดยเฉล่ีย 2,961 บาท มีเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการเพราะความสะดวกในการเขา้รับ
บริการมากกว่าศนูยบ์ริการ รองลงมาคือเพราะอยูใ่กลบ้า้น ซ่ึงเวลาท่ีสะดวกท่ีสุดคือ 18.01-20.00 น. 
รองลงมาคือ 10.01-12.00 น. และตดัสินใจเลือกใชศ้นูยบ์ริการรถยนต์ของบีควิกใกลบ้า้นมากท่ีสุด 
3) การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกด้านสินคา้และบริการ ต้องการให้มี
อะไหล่เพ่ือเลือกสรรมากกว่าน้ี และใหมี้การบริการท่ีดีข้ึน ส่วนท่ีสองคือ ดา้นราคา คือเสนอแนะให้
มีการลดราคาส าหรับลกูคา้ประจ า 

วชิรวิทย ไมคู้่ (2546) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจท่ีมีต่อศูนยบ์ริการบ ารุงรักษา
รถยนต์ “เชลล ์ออโตเ้ซิร์ฟ” ของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ กรณีศึกษา: 10 สาขาท่ีเร่ิมด าเนินการปรับ
รูปแบบการใหบ้ริการ (สาขาน าร่อง) ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ี เพ่ือศึกษา ความพึงพอใจท่ีมีต่อศูนยบ์ริการ
บ ารุงรักษารถยนต์ “เชลล์ ออโต้เซิร์ฟ” ของลูกค้าท่ีมาใช้บริการ กรณีศึกษา: 10 สาขาท่ีเร่ิม
ด าเนินการปรับรูปแบบการใหบ้ริการ (สาขาน าร่อง) ใน 4 ดา้น คือ ผลิตภณัฑ์และการบริการ ดา้น
ราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด และ เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ โดย
จ าแนกตาม เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และ เวลาท่ีสะดวกในการเขา้รับบริการ 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีในการท าวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการศนูยบ์ริการบ ารุงรักษารถยนต ์เชลล ์ออโต้
เซิร์ฟ “SHELL AUTOSERV” ของลกูคา้ท่ีมาใชใ้นบริกา : กรณีศึกษา 10 สาขาท่ีเร่ิมด าเนินการปรับ
รูปแบบการให้บริการ  (สาขาน า ร่อง)  โดยใช้วิ ธี สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( PURPOSIVE 
SAMPLING) จ านวน 400 ราย สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way 
Analysis of Variance) ในกรณีท่ีพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะใหก้ารทดสอบรายคู่
โดยใชว้ิธี SNK (Student-Newman-Keuls test)  

ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ มีความพึงพอใจท่ีมีต่อ ศูนยบ์ริการ
บ ารุงรักษารถยนต์“เชลล์ ออโต้เซิร์ฟ” ของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ 10 สาขาท่ีเร่ิมด าเนินการปรับ
รูปแบบการใหบ้ริการ (สาขาน าร่อง) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมื่อพิจารณารายดา้น ปรากฏว่า
ดา้นส่งเสริมการตลาดมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนด้านผลิตภณัฑ์และการบริการ 
ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

มนตรี หนูพิน (2548) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง แนวทางการจดัการขยะยางรถยนต์อย่าง
เหมาะสม: กรณีศึกษา พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงการศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุ ประสงค์เพ่ือ 
1) ศึกษาสถานการณ์และสภาพปัญหาของขยะยางรถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) 
ศึกษาวิเคราะห์วิธีการก าจดั การแปรรูป และการใชป้ระโยชน์จากขยะยางรถยนต์ดว้ยเทคโนโลยี
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ต่างๆ และ 3) เสนอแนวทางการจดัการขยะยางรถยนตท่ี์เหมาะสมส าหรับเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลูด าเนินการโดยใชแ้บบส ารวจแหล่งท่ีมีขยะยางรถยนต์ สะสม
อยูใ่นพ้ืนท่ีศึกษา และศึกษาขอ้มลูทุติยภูมิจากแหล่งต่างๆ  

ผลการศึกษา พบว่า มียางรถยนต์สะสมอยู่ในแหล่งต่างๆ ท่ีส าคัญ คือ สถ าน
ประกอบการเก่ียวกบัรถยนตไ์ดแ้ก่ อู่ซ่อมรถยนต ์ร้านบริการยางรถยนต ์และเขตการเดินรถ ซ่ึงยาง
รถยนตใ์ชแ้ลว้ส่วนใหญ่จะถกูจ ากดัโดยการเผาในโรงงานปูนซีเมนต ์(ร้อยละ 45) ขายเป็นยางรถมือ
สอง (ร้อยละ 25) มีส่วนนอ้ยท่ีน าไปใชป้ระโยชน์เป็นวสัดุกนักระแทก ท ากระถางปลูกตน้ไม้ หรือ
ถงัขยะขายใหร้ถเร่ซ้ือยางรถยนต์เก่า หรือท้ิงให้รถขนขยะเทศบาลเก็บไปก าจดัรวมกบัขยะทัว่ไป 
เทคโนโลยกีารรีไซเคิลขยะยางรถยนตไ์ดจ้  าแนกเป็น 6 กลุ่ม คือ การใชป้ระโยชน์จากยางทั้งเสน้การ
แปรรูปเป็นของใชแ้ละเฟอร์นิเจอร์ เทคโนโลยหีล่อดอกยาง เทคโนโลยีครัมรับเบอร์เทคโนโลยีไพ
โรไลซีสและการใชเ้ป็นเช้ือเพลิง จากการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการศึกษาความเหมาะสมและ
เป็นไปได ้6 ดา้น พบว่า เทคโนโลยีเหล่าน้ีมีความเหมาะสมและเป็นไปไดต้ั้งแต่ในระดบัพอใชถึ้ง
ระดบัดี และจากการวิเคราะห์ SWOTท าใหท้ราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของแต่ละ
เทคโนโลยี แนวทางการจัดการยางรถยนต์ท่ีเหมาะสม คือ การน าเทคโนโลยีทั้ ง 6 แบบ มา
ประยุกต์ใช้โดยมีแนวทางการจัดการด้านนโยบาย กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ ดังน้ี 1) ด้านนโยบาย ควรก าหนดนโยบายเก่ียวกับขยะยาง
รถยนตท์ั้งในระดบัจงัหวดัและระดบัส่วนกลาง 2) ดา้นกฎหมาย ควรก าหนดระเบียบวิธีการเกบ็ การ
ท้ิง และการก าจดัยางรถยนตท์ั้งในระดบัจงัหวดัและระดบัส่วนกลาง 3) ดา้นเศรษฐศาสตร์ ควรน า
เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์มาใชใ้นการส่งเสริมการน าขยะยางรถยนตม์าใชป้ระโยชน์ การเรียกคืน 
และการก าจดั 4) ดา้นสงัคม ควรเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัขยะยางรถยนต์ ส่งเสริมการฝึกอาชีพการ
แปรรูปและส่งเสริมการศึกษาวิจัยการรีไซเคิลขยะยางรถยนต์ 5) ด้านส่ิงแวดล้อม ควรจัดท า
โครงการรีไซเคิลขยะยางรถยนต์ 6) ด้านเทคโนโลยี ควรส่งเสริมการน าขยะยางรถยนต์มาใช้
ประโยชน์ดว้ยเทคโนโลยต่ีางๆ 7) ดา้นการบริหารจดัการ ควรจดัท าระบบฐานขอ้มลู และจดัตั้งศนูย์
รีไซเคิล 

เชอล่ี ช่วยคงมา (2548) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ 
และบริการ: กรณีศึกษา บริษทั 90 อะไหล่ยนต ์จ  ากดั ซ่ึงการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้และบริการมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ และ
เพื่อปรึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ีไดแ้ก่ ลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการจ านวน 4 เขต ไดแ้ก่ เขตสมุทรปราการ เขตอ่อนนุช เขตพฒันาการ 
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เขตบางพลีจ านวน 100 คนเลือกมาเป็นตัวอย่างจ  านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู  

ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ส่วนใหญ่ ถา้รถยนต์ท่ีใชง้านอยู่เกิดไดรั้บ
ความเสียหายจากอุบติัเหตุหรือจากอายุการใชง้านท่ีเส่ือมสภาพจะเลือกซ้ือสินคา้ประเภทอะไหล่
รถยนตม์ือสอง ถา้ตอ้งการหาอะไหล่รถยนตเ์พื่อท่ีจะน ามาซ่อมรถจะหาไดจ้ากร้านอะไหล่รถยนต ์
มือสอง ในวนัศุกร์เป็นวนัท่ีสะดวกในการใชบ้ริการร้านอะไหล่รถยนต ์ลกูคา้ส่วนใหญ่จะซ้ือสินคา้
ยี่ห้อ Toyota ในร้านอะไหล่รถยนต์ จ  านวนมาก ระดับความส าคญัของความถ่ีในการซ้ือประเภท
สินคา้ในร้านอะไหล่บ่อยท่ีสุดท่ีพบว่า คือไฟหนา้สูงท่ีสุด รองลงมาคือไฟมุม ซ่ึงค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ส่วนความส าคัญของความต้องการประเภทสินค้าหากสินค้ามีราคาสูงอยู่ในระดับ
ความส าคญัมากคือ ระบบ ABS รองลงมาท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง คือ เพลาขบัระดบัความส าคญั
ของความตอ้งการสินคา้ท่ีหายากท่ีอยูใ่นระดบัส าคญัมากคือ เคร่ืองยนต ์รองลงมาคือระบบช่วงล่าง
ทั้งระบบดา้นส่ือท่ีมีผลท าให้ร้านอะไหล่รถยนต์เป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้ อยู่ในระดับส าคัญมากคือ 
โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา รองลงมาโบร์ชัวร์ แผ่นพบั ซ่ึงระดบัปานกลาง ดา้นปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าจากร้านอะไหล่รถยนต์เม่ือมีการจดัท าส่วนประสมการตลาด พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างให้ความส าคัญเก่ียวกบั ดา้นสินคา้ระดับส าคญัมากคือ สินคา้มีคุณภาพ รองลงมาไดแ้ก่ 
สินคา้อยูใ่นสภาพดี ส่วนดา้นราคาระดบัความส าคญัมากคือ ราคาถูกกว่าร้านอ่ืนๆ รองลงมาไดแ้ก่
การบอกราคาสินคา้ท่ีชดัเจน ส่วนดา้นสถานท่ีระดบัความส าคญัมากคือ การจดัวางสินคา้ สามารถ
มองเห็นไดช้ดัเจน รองลงมาไดแ้ก่การเดินทางเพ่ือไปซ้ือสินคา้ไดส้ะดวก ส าหรับดา้นการส่งเสริม
การขายระดบัส าคญัมากคือ การบริการท่ีดีของพนกังาน รองลงมาไดแ้ก่ มีบริการจดัส่งสินคา้ ส่วน
ปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัส าคญัมากคือความน่าเช่ือถือ รองลงมาคือ มีใบก ากบัภาษีท่ีถูกตอ้ง 
ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษามีดงัน้ีคือ การพฒันาสินคา้ใหมี้คุณภาพ เพ่ือสามารถแข่งขนักบับริษทั 
ท่ีน าสินคา้เข้ามาจากต่างประเทศอ่ืนได ้โดยท่ีราคาควรจะอยู่ระหว่าง 500 -1,500 บาท สามารถ
กระจายสินคา้เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และท าการส่งเสริมการตลาดอย่าง
ต่อเน่ือง 

อดิศร อินทรทูต (2549) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต ์
ของผูใ้ช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงการวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
ลกัษณะประชากรศาสตร์ ความคิดเห็นดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการใชบ้ริการ
อู่ซ่อมรถยนต์ของผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต์ และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบ้ริการอู่ซ่อม
รถยนตข์องผูใ้ชอู้่ซ่อมรถยนต ์ตามความคิดเห็นดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดโดยกลุ่มตวัอย่าง
เป็นผูใ้ช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  านวน 400 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่าง
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กระจายในเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ข้อมูล
ทางดา้นประชากรศาสตร์พฤติกรรมการใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต์ ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชอู้่ซ่อมรถยนต ์วิเคราะห์ขอ้มลูโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานใชค่้า t-test และ F-test 

ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตข์องผูใ้ชบ้ริการ ส่วนใหญ่ท่ีน า
รถยนต์เข้าอู่เพ่ือรับบริการมากกว่า 1 ประเภท ได้แก่ เปล่ียนถ่ายน ้ ามันเคร่ือง ตรวจเช็คตาม
ระยะเวลา ซ่อมทัว่ไป เช็คระบบช่วงล่าง ท าสี ซ่อมตวัถงัตามล าดบั โดยเลือกอู่ซ่อมรถยนต์ของศูนย ์
ผูใ้ชบ้ริการตดัสินใจดว้ยตนเองและเขา้อู่ทนัทีท่ีรถเสีย เขา้รับบริการปีละคร้ังมากท่ีสุด โดยจะเลือก
อู่ใกลบ้า้นท่ีซ่อมเป็นประจ า ผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตท่ี์มีเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และ
ความรู้เก่ียวกบัรถยนตแ์ตกต่างกนัใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดของอู่ซ่อมรถยนต์
ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ รายได ้ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรม
การใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต ์

รักชนก จนัทร์ทวีพร (2553) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลของมาตรการการตรวจ
สภาพรถเอกชน (ตรอ.) ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคป์ระการแรก เพ่ือศึกษาระดบัประสิทธิผล
ของมาตรการการตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ประการท่ีสอง ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจัย
น าเขา้ท่ีส่งผลต่อระดบัประสิทธิผลของมาตรการการตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) และประการ
สุดทา้ย ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัน าเขา้กบัประสิทธิผลของมาตรการการตรวจสภาพรถ
เอกชน (ตรอ.) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน 
(ตรอ.) ในเขตพ้ืนท่ีส่วนกลางกรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 เขต ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 107 แห่ง สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ 
การแจกแจงค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม ใชส้ถิติวิเคราะห์ Chi – Square Test และค่า Phi Value เพื่อหาค่าขนาด
ความสมัพนัธ ์

ผลการศึกษาปัจจยัน าเขา้ (Input) ในภาพรวมอยู่ในระดบัสูง ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูล
เก่ียวกบัระดบัประสิทธิผล ไดแ้ก่ จ  านวนรถท่ีตรวจสภาพผ่านเกณฑ์การตรวจ ในปี พ.ศ. 2552 
พบว่าอยู่ในระดับสูง ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน ปรากฏผลว่า บุคลากร เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
กระบวนการตรวจสภาพรถ นโยบายดา้นการตลาด และศีลธรรมของผูป้ระกอบการมีความสัมพนัธ์
กบัประสิทธิผลของมาตรการการตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ส่วนดา้นงบประมาณ ไม่มีความสัมพนัธ์กับประสิทธิผลของมาตรการการตรวจสภาพรถ
เอกชน (ตรอ.) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จากผลการศึกษาจึงขอเสนอแนะว่า สถาน
ตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านบุคลากร เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
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กระบวนการตรวจสภาพรถ ศีลธรรมและนโยบายดา้นการตลาด เพื่อท าให้การตรวจสอบสภาพรถ
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล ทั้งในดา้นการลดอุบติัเหตุและลดภาระการด าเนินงาน งบประมาณของ
ราชการ 

พงค์ศกัด์ิ ด  ายศ (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชแ้ละความพึงพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการรถยนต์
เมอร์เซเดสเบนซ ์บริษทั ทีทีซี มอเตอร์ส จ  ากดั ซ่ึงการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาทศันคติดา้น
ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้ริการ
ศนูยบ์ริการรถยนต ์เมอร์เซเดสเบนซ ์บริษทั ทีทีซี มอเตอร์ส จ ากดั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คือ 
ผูใ้ชบ้ริการศนูยบ์ริการรถยนตเ์มอร์เซเดสเบนซ ์บริษทั ทีทีซี มอเตอร์ส จ  ากดั จ  านวน 359 คน โดย
ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชคื้อ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test และ F- test ผลการวิจยัพบว่า  

1) พฤติกรรมของผูใ้ช้บริการในการใช้บริการศูนยบ์ริการ ด้านค่าใช้จ่ายในการซ้ือ
อะไหล่และบริการโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 20,001 - 40,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.1 จ  านวนคร้ัง
ท่ีมาใชบ้ริการกบัศนูยบ์ริการ 2 คร้ังต่อ 6 เดือน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.8 ประเภทของระบบท่ี
ซ้ืออะไหล่และบริการมากท่ีสุด คือการตรวจเช็คตามระยะทาง คิดเป็นร้อยละ 28.7 บุคคลท่ีมี
อิทธิพลในการใชบ้ริการท่ีศูนยบ์ริการมากท่ีสุดคือตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 41.5 สาเหตุในการน า
รถยนตเ์ขา้มาใชบ้ริการท่ีศนูยบ์ริการเน่ืองจากมีความสะดวกในการมาใชบ้ริการมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 24.5 เหตุผลในการซ้ืออะไหล่และบริการจากศูนยบ์ริการ ซ้ืออะไหล่และบริการเม่ือรถเสีย
เท่านั้นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.2 

2)  ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโดยรวม พบว่าผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมาก เมื่อ
พิจารณาแต่ละขอ้ ความพึงพอใจโดยรวมต่อศนูยบ์ริการ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย คือ 4.03 รองลงมาคือ
ความพึงพอใจต่ออะไหล่ท่ีซ้ือ และบริการท่ีไดรั้บจากศนูยบ์ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 และการซ้ือ
อะไหล่และบริการท่ีศนูยบ์ริการมีความคุม้ค่ากบัราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80  

3)  ทัศนคติของผูใ้ช้บริการ ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการใชบ้ริการศนูยบ์ริการรถยนตเ์มอร์เซเดสเบนซ ์บริษทั ทีทีซี มอเตอร์ส จ ากดั แตกต่าง
กนั 

รวิวรรณ ใจศิริ (2555) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การจ าลองสถานการณ์ศูนยบ์ริการซ่อม
บ ารุงรถยนต์ บริษัท โตโยต้า วรจกัรยนต์ จากัด (พหลโยธิน) ซ่ึงศูนย์บริการซ่อมบ ารุงรถยนต ์
บริษทั โตโยตา้ วรจกัรยนต ์(พหลโยธิน) ตั้งข้ึนเพ่ือการด าเนินงานเก่ียวกบัการให้บริการซ่อมบ ารุง
รถยนต ์ซ่ึงลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการจะมากหรือนอ้ยจะข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น ช่วงวนั และเวลาในแต่
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ละวนั ดงันั้นบางช่วงเวลาท าใหม้ีลกูคา้มาใชบ้ริการมากท าให้เกิดการรอคอยท่ียาวนาน โดยเฉพาะ
ในหน่วยงานเช็คระยะ เป็นหน่วยงานท่ีถูกใชบ้ริการมากท่ีสุด ทาให้เกิดการรอคอยท่ียาวนานและ
เกิดการท างานล่วงเวลาข้ึนบ่อยคร้ัง จากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงหาแนวทางในการปรับปรุงระบบ
เพ่ือให้ระบบสามารถบริการลูกคา้ไดร้วดเร็วข้ึน และเพื่อลดเวลาในการท างานล่วงเวลา โดยการ
สร้างแบบจ าลองสถานการณ์ดว้ยโปรแกรม Arena เพื่อศึกษาพฤติกรรมของระบบภายใตค้วามไม่
แน่นอนของเวลาท่ีใช้ในการซ่อมบ ารุง และความไม่แน่นอนของการมาถึงของลูกค้า ซ่ึงจาก
การศึกษารูปแบบของระบบในศูนยบ์ริการซ่อมบ ารุงรถยนต์นั้นพบว่า เป็นระบบแถวคอยเดียว 
หลายช่องใหบ้ริการ แต่การรอคอยเกิดข้ึนเน่ืองจากจ านวนช่องใหบ้ริการในแต่ละช่วงเวลานั้นยงัไม่
เหมาะสม ซ่ึงจากปกติท่ีมี 4 ช่องให้บริการและมีการท างานล่วงเวลาเกิดข้ึน โดยหลังจาก
ปรับเปล่ียนตารางการท างานของพนกังานในช่องใหบ้ริการเพื่อสอดคลอ้งกับจานวนผูม้าใชบ้ริการ
แลว้ มีผลท าใหเ้วลาในการท างานลดลง และยงัสามารถลดค่าใชจ่้ายในการท างานล่วงเวลาลงไดอี้ก
ดว้ย 

อารีย์ เขาจารี (2555) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การบริหารประสบการณ์ลูกค้าของ
ศูนยบ์ริการรถยนต์ กรณีศึกษาศูนยบ์ริการรถยนต์อีซูซุ ซ่ึงวิทยานิพนธ์เร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการน าแนวคิดเร่ืองการบริหารประสบการณ์ลกูคา้มาปรับใชก้บัศูนยบ์ริการรถยนต์ เพื่อสร้าง
คุณค่าในการรอคอยใหก้บัลกูคา้ ศึกษาความตอ้งการของลูกคา้ขณะท่ีใชบ้ริการในแต่ละจุดสัมผสั
งานบริการ รวมทั้งเสนอแนะรูปแบบงานบริการท่ีเหมาะ ท่ีท าใหล้กูคา้พึงพอใจกลบัเขา้มาใชบ้ริการ
อีก แนวคิดเร่ืองการบริหารประสบการณ์ลกูคา้ท่ีผูว้ิจยัน ามาศึกษา มีองคป์ระกอบดงัน้ี คือ จุดสมัผสั
งานบริการ ลักษณะทางกายภาพและความรู้สึก พิมพ์เขียวประสบการณ์ลูกค้า การสร้าง
ประสบการณ์บริการ นวตักรรมบริการเพ่ือรักษาลกูคา้ รวมทั้งนโยบายคุณภาพงานบริการ ผูว้ิจยัเก็บ
ขอ้มลูจากศนูยบ์ริการรถยนตอี์ซูซุทั้งหมด 6 แห่งท่ีมีจ  านวนผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุดของแต่ละภาคใน
ประเทศ พบว่าศนูยบ์ริการแต่ละพ้ืนท่ีมีมาตรฐานเร่ืองกระบวนการในการบริการไม่แตกต่างกนัมาก
นัก แต่การบริหารประสบการณ์ลูกคา้มีความแตกต่างกนั มีความเป็นอิสระในการบริหารจดัการ 
ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดความประทบัใจในการบริการคือ ตวัผูใ้ห้บริการ ผูบ้ริหารควรสร้างหรือฝึก
คนใหส้ามารถสร้างประสบการณ์การบริการท่ีดีใหก้บัลกูคา้ และควรจะสร้างนวตักรรมบริการของ
แต่ละศูนยบ์ริการท่ีมีความโดดเด่นเฉพาะตัวในการบริหารประสบการณ์ให้กับลูกค้าเช่นกัน 
นอกจากน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะจากการสรุปผลการวิจยัไดว้่า  

1)  ศูนยบ์ริการสามารถรักษาลูกค้าไวไ้ด้หรือไม่นั้น ข้ึนอยู่ก ับจุดติดต่อ จุดสัมผสั
ประสบการณ์ บริษัทท่ีจ  าหน่ายรถยนต์ มีศูนยบ์ริการ การสร้างตราสินคา้ เป็นหน้าท่ีส าคญัของ
ผูผ้ลิตรถยนต ์เม่ือลกูคา้ซ้ือรถยนตไ์ปแลว้ รอบของการซ้ือซ ้าคร้ังต่อไปจะตอ้งใชเ้วลายาวนานถึง 5 
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หรือ 7 ปี และส่ิงส าคญัในการท่ีจะท าใหล้กูคา้กลบัมาซ้ือรถยนต์ยี่ห้อเดิม ก็ข้ึนอยู่กบัจุดสัมผสัการ
บริการ ประสบการณ์ท่ีลูกค้าได้รับระหว่างการให้บริการ อาจจะเป็นการสร้างหรือท าลาย
ความสมัพนัธก์็เป็นได ้

2)  ศนูยบ์ริการรถยนตต์อ้งเขม้ขน้ในเร่ืองของการตอ้นรับลกูคา้ การเพ่ิมการบริการเชิง
รุก และพนกังานช่างตอ้งพยายามปรับปรุง และเพ่ิมทกัษะในงานซ่อม ให้มีความรู้ความช านาญใน
เร่ืองเคร่ืองยนต์ การบริการท่ีเป็นเลิศ สามารถจดจ ารายละเอียดของลูกค้าได ้รวมทั้งฐานข้อมูล
ประวติัการซ่อมของลกูคา้ท่ีมีการบนัทึกไว ้จะช่วยสนบัสนุนใหพ้นกังานท่ีท าหนา้ท่ีติดต่อลกูคา้ ท า
ใหล้กูคา้เกิดความประทบัใจมากข้ึน 

3)  การสร้างนวตักรรมบริการ จะตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีท าใหล้กูคา้เกิดความสะดวก และ
ค านึงถึงความคุม้ค่าของลกูคา้ในการเขา้มาใชบ้ริการ และท าใหเ้กิดการเขา้มาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง
ในระยะยาวได ้การสร้างนวตักรรมบริการเร่ืองความเป็นกนัเอง การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ เสมือนคน
รู้จัก หาเคร่ืองมือในการประยุกต์ใช้เร่ืองความจ าได้ของลูกค้าแต่ละราย โดยอาจจะต้องใช้
เทคโนโลยมีาช่วยจ าลกูคา้ 

4)  พนกังานผูใ้หบ้ริการจะตอ้งมีคุณสมบติัและลกัษณะท่ีสอดรับกบักลยทุธก์ารบริหาร
ประสบการณ์ลูกคา้ด้วย เช่น บุคลิก ลกัษณะนิสัยท่ีมีจิตบริการ (Service Mind) หรือมีความน่า
ไวว้างใจความละเอียดเอาใจใส่ผูอ่ื้น ช่างสังเกต มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ และมี
ความสามารถในการจดัการกบัอารมณ์ของตนเองได ้(Emotional Quotient : EQ) ทั้งน้ีศูนยบ์ริการ
หรือองคก์รตอ้งอาศยัระยะเวลาในการสร้างประสบการณ์หรือพ้ืนฐานของพนักงาน ส่ิงส าคญัท่ีสุด
ท่ีจะสร้างประสบการณ์ในการบริกรลกูคา้ไดน้ั้น ตวัพนกังาน หรือผูบ้ริหารในองคก์รทุกคนจะตอ้ง
สร้างประสบการณ์ท่ีดีระหว่างกนั ระหว่างกระบวนการท างานการส่งต่อขอ้มูล เมื่อพนักงานมี
ความสุขหรือรู้สึกสนุกกบังาน ลกูคา้จะไดรั้บประสบการณ์ท่ีดีเช่นกนั 

ภูวนาถ เทียมตะขบ (2555) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
ศูนยบ์ริการหลงัการขายของรถยนต์ฮอนดา้ในเขตจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงการคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศนูยบ์ริการหลงัการขายของรถยนต์ฮอนดา้ใน
เขตจงัหวดัปทุมธานี โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากผูเ้ขา้มาใชบ้ริการท่ีศนูยบ์ริการหลงัการขายของรถยนต์
ฮอนดา้ในเขตจงัหวดัปทุมธานีท่ีมีทั้งหมด 6 แห่ง จานวนทั้งส้ิน 400 คน สาหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล
ทางสถิติใชโ้ปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Windows การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติ Independent Sample t-
test, One-Way ANOVA และทดสอบแบบจบัคู่พหุคูณดว้ย LSD (Least Significant Difference) เพื่อ
หารายคู่ท่ีแตกต่าง  
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ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้มาใชบ้ริการส่วนใหญ่ จะเขา้มาใชบ้ริการดา้นการ
ซ่อมบ ารุงรถยนต์ตามระยะทางมากกว่าซ่อมแซมเมื่อเกิดปัญหาจากการใชง้านและจะเข้ามารับ
บริการ ในวนัเสาร์-อาทิตยม์ากกว่าวนัธรรมดา (จนัทร์-ศุกร์) ผูเ้ขา้รับบริการส่วนใหญ่จะเป็นเจา้ของ
ยานพาหนะเอง มีอายรุะหว่าง 21 - 30 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีระดบั
รายไดร้ะหว่าง 20,001 - 30,000 บาทต่อเดือนและมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 

ดา้นความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการในดา้นความสะดวกของท าเลท่ีตั้งศูนยบ์ริการ การ
ใหบ้ริการของพนกังานตอ้นรับลกูคา้ กระบวนการรับแจง้ซ่อม การใหค้าปรึกษาดา้นปัญหาเทคนิค
เคร่ืองยนตเ์บ้ืองตน้ของพนกังาน กระบวนการประเมินราคาซ่อม ห้องรับรองลูกคา้ การปฏิบติังาน
ของฝ่ายช่าง กระบวนการรับช าระเงิน และกระบวนการส่งมอบรถยนต์หลงัซ่อม อยู่ในระดบัมาก 
โดยมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของพนกังานตอ้นรับลกูคา้มากท่ีสุด 

การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูเ้ขา้รับบริการท่ีมีประเภทการเขา้รับบริการ สถานภาพ
การเป็นเจา้ของยานพาหนะ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความพึง
พอใจต่อการใหบ้ริการศนูยบ์ริการหลงัการขายของรถยนต์ฮอนดา้ในเขตจงัหวดัปทุมธานีแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ในการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ เร่ือง การศึกษาความเป็นไปไดแ้ละขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเปิดธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะมีวิธีการด าเนินการศึกษาคน้ควา้ ดงัรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

3.1  ประชากร 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู 
3.3  วิธีการด าเนินการรวบรวมขอ้มลู 
3.4  การวิเคราะห์ขอ้มลู 
3.5  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
3.6  ขอ้จ  ากดัของการวิจยั 

 
3.1  ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของกิจการและหัวหน้าช่าง
ของอู่ซ่อมรถยนต ์4 รูปแบบ คือ  

1)  หวัหนา้ของศนูยบ์ริการซ่อมบ ารุงรถยนตจ์ากศนูยจ์  าหน่ายรถยนต ์ 
2)  หวัหนา้ของอู่ซ่อมรถยนตท่ี์มีความช านาญบางยีห่อ้ 
3)  หวัหนา้ของศนูยบ์ริการเฉพาะ และ 
4) ผู ้ประกอบการหรือเจา้ของกิจการของอู่ซ่อมรถยนตท์ัว่ไป 

ซ่ึงผูว้ิจยัจะใชก้ลุ่มตวัอย่าง 8 คน โดยจ าแนกตามประเภทของอู่ซ่อมรถยนต์ จ  านวน
แห่งละ 2 คน ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของกิจการอู่ซ่อม
รถยนต ์4 รูปแบบนั้นท่ีอยูใ่นเขตบางกะปิและเขตลาดพร้าว จ  านวนแห่งละ 2 คน รวมทั้งส้ิน 8 คน 
ซ่ึงผูว้ิจัยจะใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมถึงตามแผนผงั
ก  าหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินตามท่ีไดจ้  าแนกประเภททา้ยกฎกระทรวงให้ใชบ้งัคบัผงัเมือง รวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 จะพบว่า ในเขตบางกะปิและเขตลาดพร้าวนั้น เป็นเขตสีเหลือง (ย.1-ย.
4) เป็นท่ีดินประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย  
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3.2  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะใชแ้นวทางการสอบถามเป็น

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ซ่ึงจะมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ  
3.2.1  แนวโนม้ทางธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต ์4 ประเภท คือ 

1)  ศนูยบ์ริการซ่อมบ ารุงรถยนตจ์ากศนูยจ์  าหน่ายรถยนต ์
2)  อู่ซ่อมรถยนตท่ี์มีความช านาญบางยีห่อ้ 
3)  ศนูยบ์ริการเฉพาะ และ 
4)  อู่ซ่อมรถยนตท์ัว่ไป 

3.2.2  ความเป็นไปไดข้องการเปิดธุรกิจซ่อมรถยนต ์4 ประเภท คือ 
1)  ศนูยบ์ริการซ่อมบ ารุงรถยนตจ์ากศนูยจ์  าหน่ายรถยนต ์
2)  อู่ซ่อมรถยนตท่ี์มีความช านาญบางยีห่อ้ 
3)  ศนูยบ์ริการเฉพาะ และ 
4)  อู่ซ่อมรถยนตท์ัว่ไป 

3.2.3  ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ตามกฎหมายและพระราชบญัญติัท่ี
เก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 

1)  พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 
2)  พระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

3.2.4  กระบวนการและวิธีการบริหารจดัการผลกระทบท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มภายหลงัการเปิดอู่
ซ่อมรถยนตต์าม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 

3.2.5  การเสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญในการเปิดธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ 
 
3.3  วธิีการด าเนินการรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีการด าเนินการรวบรวมขอ้มลู ดงัวิธีการต่อไปน้ี 
3.3.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึงผูว้ิจัยจะ

ท าการศึกษาจากเอกสาร ดงักระบวนการ คือ 
1)  การเก็บรวบรวมขอ้มลูจากเอกสารท่ีเป็นจริง (Authenticity) โดยผูว้ิจยัจะใชเ้อกสารท่ี

มีการกล่าวถึงขอ้มลูของผูเ้ขียนท่ีชดัเจน ซ่ึงเอกสารเหล่านั้น จะเป็นเอกสารท่ีมีความน่าเช่ือ และผา่น
การตรวจสอบขอ้มลูจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น เอกสารจากต ารา เอกสารจากงานวิจยั ท่ี เก่ียวขอ้ง 
เช่น เอกสารสถิติการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต์ สถิติจ  านวนรถใหม่ท่ีจดทะเบียน
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ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และตามกฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 และ พระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

2)  การเก็บข้อมูลจากเอกสารท่ีมีความถูกต้องน่าเช่ือถือ (Credibility) ซ่ึงเอกสาร
เหล่านั้น จะตอ้งเป็นเอกสารท่ีมีขอ้มลูถกูตอ้งตามหลกัการและหลกัวิชาการต่างๆ โดยขอ้มลูท่ีไดรั้บ
จากเอกสาร จะตอ้งไม่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง และสอดคลอ้งกบัหลกัการรวมถึงทฤษฎีต่างๆ 
และเป็นท่ียอมรับของนักวิชาการต่างๆ เป็นต้น และหากเอกสารนั้น เป็นเอกสารท่ีจัดท าข้ึนใน
หน่วยงานหรือบริษทัต่างๆ ผูว้ิจยัสามารถน าไปใชใ้นการอา้งอิงและเป็นเอกสารท่ีมีความถูกตอ้ง
น่าเช่ือถือ เน่ืองจากเอกสารเหล่านั้น ไดผ้า่นการศึกษาและด าเนินการมาจากคณะกรรมการต่างๆ ท่ี
ทางองคก์รไดก้  าหนดไว ้ 

3.3.2  การเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์ โดยท่ีผูว้ิจ ัยได้ช้ีแจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึง
วตัถุประสงค์ของการวิจยั และให้ค  ามัน่สัญญากับกลุ่มตวัอย่างว่า ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์
ทั้งหมด ผูว้ิจยัจะไม่เปิดเผยแหล่งท่ีมาของขอ้มลู ไม่แสดงช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง และบทบาทหน้าท่ี
ของผูเ้ช่ียวชาญ หลงัจากนั้น ผูว้ิจยัขออนุญาตบนัทึกถอ้ยค าท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ลงในแบบบนัทึก
ถอ้ยค าตามแนวทาง คือ ปัญหาคุณภาพในการให้บริการของอู่ซ่อมรถยนต์ หลงัจากนั้นผูว้ิจยัจึงได้
ใชว้ิธีการทบทวน ค าตอบหรือเน้นย  ้าขอ้ความท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เพ่ือยืนยนัความถูกตอ้งของ
ขอ้มลู ในการสมัภาษณ์แต่ละคร้ัง ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้วลาประมาณ 15นาทีถึง 1 ชัว่โมง เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ี
ถกูตอ้งมากท่ีสุด และเช่ือมโยงไปสู่กระบวนการสร้างแนวทางความเป็นไปไดแ้ละขอ้กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเปิดธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต ์ต่อไป 
 
3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์คร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีประกอบไปดว้ย 

1)  ผูว้ิจยัน าขอ้มลูท่ีไดรั้บจากการสมัภาษณ์ แลว้น าขอ้ความเหล่านั้นไปใชใ้นการเขา้รหัส ซ่ึง
ผูว้ิจยัจะเลือกขอ้ความท่ีมีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการตอบโจทยข์องการวิจยั โดยข้อมูล
เหล่านั้น หากมีขอ้ความใดเป็นขอ้ความท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั หรือเป็นกลุ่มเดียวกนั ผูว้ิจยัจะท า
การก าหนดรหสัยอ่ยขอ้ความส าคญัท่ีเลือกออกเป็นหมวดหมู่ ซ่ึงรหสัน้ี จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ รหสัหลกัและรหสัยอ่ย เพื่อท าใหข้อ้มลูท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์นั้น แลว้น าเอาขอ้มูลเหล่านั้น
มาเช่ือมโยงเขา้กบัแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหส้ามารถตอบโจทยข์องการวิจยัไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถน าไปสู่แนวทางของการศึกษาความเป็นไปไดแ้ละขอ้กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเปิดธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต ์ต่อไป 
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2)  ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลของปริมาณการจดทะเบียนในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 
คน และสถิติการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต์ โดยใชส้ถิติ Simple Linear Regression 
Analysis เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวั คือ แนวโน้มการขยายตวัของรถยนต์ และการ
ตรวจสอบสภาพรถยนต ์และผูว้ิจยัมีการก าหนดความหมายของค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 3.1  ความหมายของค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์
 

ค่า r ความหมาย 
ค่าบวก  มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั  
ค่าลบ  มีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม  
ค่าเขา้ใกล ้1  มีความสมัพนัธก์นัมาก และในทิศทางเดียวกนั  
ค่าเขา้ใกล ้-1  มีความสมัพนัธก์นัมาก และในทิศทางตรงกนัขา้ม  
ค่าเขา้ใกล ้0  มีความสมัพนัธก์นันอ้ย  
ค่าเท่ากบั 1  มีความสมัพนัธก์นัอยา่งสมบูรณ์ และในทิศทางเดียวกนั  
ค่าเท่ากบั -1  มีความสมัพนัธก์นัอยา่งสมบูรณ์ และในทิศทางตรงกนัขา้ม  
ค่าเท่ากบั 0  ไม่มีความสมัพนัธก์นั  
 
3.5  การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ในเร่ืองของการ
วิเคราะห์กลยทุธใ์นคร้ังน้ีนั้น ผูว้ิจยัจะท าการศึกษากลยทุธใ์นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัจุดแข็ง (Strength) 
จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Treat)  
 
3.6  ข้อจ ากดัของการวจิยั 

เน่ืองจากผูว้ิจยัมีความตอ้งการท่ีจะท าการศึกษาเพ่ือท่ีจะเปิดอู่ซ่อมรถยนตค์ร้ังน้ี จะเป็น
เพียงการศึกษาเบ้ืองตน้เท่านั้น และมีจ  านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มีจ  านวนจ ากดั จึง
จะส่งผลให้ไม่สามารถขยายผลไปในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้อย่างไม่ครบถว้น รวมถึงในขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัจ  าเป็นจะตอ้งมีการปกปิดช่ือขอ้มูลบางอย่าง เช่น ช่ือ – นามสกุลของกลุ่ม
ตวัอย่าง เพื่อป้องกนัไม่ให้กลุ่มตวัอย่างถูกฟ้องร้อง และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกิจการท่ี
กลุ่มตวัอยา่งรับผดิชอบอยู ่รวมถึงผูว้ิจยัในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บในคร้ังน้ี จะ
เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโดยอาศยัพ้ืนฐานของขอ้จ ากัดดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงกลุ่ม
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ตวัอย่างอาจจะมีอคติเพราะมีส่วนไดส่้วนเสียในการประกอบกิจการ เป็นต้น จึงอาจจะส่งผลให้
ขอ้มลูท่ีไดรั้บจากการเก็บรวบรวมขอ้มลูนั้น มีความผดิพลาดได ้

ขอ้มลูดา้นปริมาณ ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มลูจ  านวนของผูป้ระกอบธุรกิจอู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ท่ี
ไดจ้ดทะเบียนไวก้บักรมโรงงานอุตสาหกรรมมาวิเคราะห์เท่านั้น  DPU



 
บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

ในการศึกษาวิจยั เร่ือง การศึกษาความเป็นไปไดแ้ละขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิด
ธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ คร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยก  าหนดประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยสามารถท าการ
วิเคราะห์ผลการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

4.1  ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 8 คน 
4.2  ผลการศึกษาเชิงคุณภาพจากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 8 คน 
4.3  ผลการศึกษาแนวโน้มการขยายตวัของรถยนต์ และการตรวจสอบสภาพรถยนต ์

โดยใชส้ถิติ Simple Linear Regression Analysis 
4.4  ผลการศึกษาวิธีการจดัตั้งและเร่ิมตน้ธุรกิจของธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต ์
4.5  ผลการศึกษาขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ 
4.6  ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

 
4.1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 8 คน  (นามสมมุต)ิ 

ช่าง ก  (หวัหนา้ช่างศนูยจ์  าหน่ายรถยนต)์ 
ช่าง ข . (หวัหนา้ช่างศนูยจ์  าหน่ายรถยนต)์ 
ช่าง ค . (หวัหนา้อู่ซ่อมรถยนตท่ี์มีความช านาญบางยีห่อ้) 
ช่าง ง . (หวัหนา้อู่ซ่อมรถยนตท่ี์มีความช านาญบางยีห่อ้) 
ช่าง จ . (หวัหนา้ศนูยบ์ริการเฉพาะ) 
ช่าง ฉ  (หวัหนา้ศนูยบ์ริการเฉพาะ) 
ช่าง ช . (เจา้ของอู่ซ่อมรถยนตท์ัว่ไป) 
ช่าง ซ  (เจา้ของอู่ซ่อมรถยนตท์ัว่ไป) 

 
4.2  ผลการศึกษาเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 8 คน 

ปัญหาทางธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต ์4 ประเภท คือ  
1)  ศนูยบ์ริการซ่อมบ ารุงรถยนตจ์ากศนูยจ์  าหน่ายรถยนต ์ 
2)  อู่ซ่อมรถยนตท่ี์มีความช านาญบางยีห่อ้ 
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3)  ศนูยบ์ริการเฉพาะ และ 
4)  อู่ซ่อมรถยนตท์ัว่ไป ในปัจจุบนัเป็นอยา่งไรและท่านมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมอย่างไร 

ผูว้ิจยั พบว่า  
4.2.1  ปัญหาของศนูยบ์ริการซ่อมบ ารุงรถยนต์จากศูนยจ์  าหน่ายรถยนต์ “ปัจจุบนัไม่มีปัญหา

เก่ียวกบัการซ่อมแซมของศนูยบ์ริการซ่อมบ ารุงรถยนตจ์ากศนูยจ์  าหน่ายรถยนต์นั้น เน่ืองจากช่างท่ี
อยูใ่นศนูยซ่์อมรถยนตน์ั้น จะผา่นการฝึกอบรมและมีใบประกาศรับรองอยูแ่ลว้” จึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ 
มีความสามารถ ซ่ึงไดรั้บการฝึกอบรมมาอย่างดี และฝึกอบรมในดา้นเฉพาะตามยี่ห้อของรถยนต์
ต่างๆ” แต่พบปัญหาในรถยนตท่ี์ติดตั้งแก็ส CNG (ซีเอ็นจี) ท่ีติดตั้งมาจากศูนยจ์  าหน่ายรถยนต์นั้น 
ยงัไม่สมบูรณ์ 100 % จากค ากล่าวของหัวศูนยซ่์อมบ ารุงรักษาจากศูนยจ์  าหน่ายรถยนต์ โดยกลุ่ม
ตวัอยา่ง จ  านวน 8 คน มีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนั คือ ในอู่ซ่อมรถยนต์ท่ีเป็นศูนยบ์ริการ เช่น 
รถยนตช์ั้นน าสองบริษทัซ่ึงมีอตัราการจ าหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลสูงสุดในตลาดสองยี่ห้อ ไม่มี
ปัญหาจากการประกอบธุรกิจเท่าท่ีควร เน่ืองจาก ศนูยบ์ริการเหล่าน้ี เวลาท่ีจะซ่อมแซมรถยนตท่ี์เสีย 
จะมีช่างท่ีเป็นผูม้ีความรู้ และความเช่ียวชาญทางดา้นต่างๆ ใหบ้ริการอยู ่และเวลาท่ีจะตอ้งมีการสั่ง
ช้ินส่วน อุปกรณ์รถยนต์ต่างๆ ทางศูนยบ์ริการซ่อมบ ารุงรถยนต์จากศูนยจ์  าหน่ายรถยนต์ ก็จะสั่ง
อะไหล่รถยนตจ์ากศนูยใ์หญ่ ซ่ึงรายไดส่้วนใหญ่มาจากการสัง่อะไหล่จากศูนยบ์ริการ แลว้จึงน ามา
เปล่ียนใหก้บัลกูคา้ต่างๆ โดยทางศนูยบ์ริการซ่อมบ ารุงรถยนต์จากศูนยจ์  าหน่ายรถยนต์หลายแห่ง 
จะไม่นิยมเอาอะไหล่รถยนต์ของลูกคา้มาซ่อมแซม แต่จะเปล่ียนอะไหล่ตวัใหม่ให้ เพื่อท าให้ลด
ปัญหาท่ีจะตามมาหลงัจากการซ่อมอะไหล่รถยนต์ต่างๆ การก าจดัของเสียจากน ้ ามนัเคร่ือง น ้ ามนั
เกียร์และน ้ ามันเบรก ทางศูนยไ์ด้มีการแยกประเภทต่างไว้ๆ โดยมีหน่วยงานรัฐมารับซ้ือ ซ่ึง
บริษทัเอกชนทัว่ไปไม่สามารถเขา้มารับซ้ือไดเ้ลย ในส่วนของการจดัตั้งศูนยบ์ริการน้ีนั้น ตอ้งขอ
อนุญาตจากเขตในพ้ืนท่ีๆด าเนินการ กรมทรัพยากรและกรมอุตสาหกรรม 

4.2.2  อู่ซ่อมรถยนต์ท่ีมีความช านาญบางยี่ห้อ ซ่ึงอู่ประเภทน้ี (1)ช่าง ก.และช่าง ข. จากศูนย์
จ  าหน่ายรถยนตไ์ดส้รุปว่า อู่ประเภทน้ีไม่มีปัญหาเท่าท่ีควร เน่ืองจากช่างท่ีอยูใ่นศนูยซ่์อมน้ี จะผ่าน
การฝึกอบรมและมีใบประกาศรับรองอยู่แลว้ (2) ช่าง ค. กล่าวว่า “อู่ประเภทน้ี เป็นอู่ท่ีเคยเปิด
กิจการซ่อมรถยนตใ์นตามสญัญาของยี่ห้อบริษทัผูจ้  าหน่ายรถยนต์ต่างๆ แต่หมดสัญญาหรือไม่ท า
การต่อสญัญากบับริษทัเหล่านั้น จึงท าใหช่้างมีความรู้เก่ียวกบัรถยนตย์ีห่อ้นั้นโดยเฉพาะ” และเป็นอู่
ท่ีให้บริการกับรถยนต์เฉพาะมานาน จึงท าให้เจา้ของกิจการหรือเจา้ของร้าน มีความรู้ รวมถึง
พนักงานมีความรู้ในเฉพาะทางมาก” ซ่ึงจากขอ้มูลทั้ง 8 คน มีความสอดคลอ้งกัน คือ อู่รถยนต์
ประเภทน้ี เป็นอู่ท่ีช่างถูกฝึกมาจากศูนยบ์ริการซ่อมบ ารุงรถยนต์จากศูนยจ์  าหน่ายรถยนต์ แลว้มา
เปิดใหบ้ริการอู่ดว้ยตนเอง และอู่ประเภทน้ี จะมีปัญหาท่ีส าคญัแตกต่างกบัศูนยบ์ริการซ่อมบ ารุง
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รถยนตจ์ากศนูยจ์  าหน่ายรถยนต์ คือ จะมีการใชอ้ะไหล่ท่ีเป็นของเทียมหรือของทดัเทียมรุ่นต่างๆ 
หรือเบิกอะไหล่จากเชียงกง (ร้านขายอะไหล่มือสอง) โดยจะไม่นิยมใชอ้ะไหล่แทจ้ากศูนยบ์ริการ
ซ่อมบ ารุงรถยนต์จากศูนยจ์  าหน่ายรถยนต์ ซ่ึงมีราคาท่ีค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอะไหล่เทียม แต่
ผูใ้ชบ้ริการก็จะทราบเพราะทางเจา้ของกิจการต่างๆ จะให้ขอ้มูลก่อนเพื่อให้ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ
ตดัสินใจ ซ่ึงบางคร้ังอะไหล่เทียมเหล่าน้ี อาจจะไม่มีคุณภาพเท่ากบัอะไหล่แท ้จึงท าให้เกิดปัญหา
การท่ีลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ จะตอ้งมีการน ารถยนต์เขา้มาซ่อมใหม่ แต่ทางอู่ซ่อมรถยนต์ท่ีมีความ
ช านาญบางยี่ห้อน้ี จะมีการรับประกันในตราสินคา้ท่ีขายให้ และหากอยู่ในช่วงรับประกนั ก็จะ
ด าเนินการแก้ไขโดยไม่คิดค่าแรง เป็นต้น จึงท าให้ปัญหาของลูกค้าและปัญหาท่ีมาจากการ
ปฏิบติังานหรือปัญหาจากการด าเนินกิจการของอู่ซ่อมรถยนต์ท่ีมีความช านาญบางยี่ห้อน้ี มีไม่มาก 
และบางอู่แทบไม่มีปัญหาเลย 

4.2.3  ศนูยบ์ริการเฉพาะ ซ่ึงศนูยบ์ริการเฉพาะน้ี ช่าง จ.กล่าวว่า “เป็นอู่ท่ีมีรถยนต์มาใชบ้ริการ
เฉพาะทาง จึงไม่มีปัญหาเก่ียวกบัการซ่อมแซมรถยนต ์เพราะมีอะไหล่และช่างมีประสบการณ์ท่ีดีอยู่
แลว้” ศนูยบ์ริการเฉพาะ เป็นศนูยบ์ริการท่ีให้บริการกบัลูกคา้ท่ีน ารถยนต์มาใช้บริการแบบเฉพาะ 
เช่น อู่สี ท่ีเปิดบริการมามากกว่า 20 ปีข้ึนไป  ซ่ึงศูนยบ์ริการเฉพาะน้ี ไดรั้บผลกระทบจากรัฐบาล
ตามนโยบายรถยนตค์นัแรก ซ่ึงลูกคา้ลดลง 40% จากค ากล่าวของเจา้ของอู่สี และปัญหาท่ีรบกวน
สภาพแวดลอ้ม คือ เสียง ซ่ึงไม่มีวิธีการป้องกนัแต่อย่างใด  เป็นศูนยบ์ริการท่ีไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินกิจการหรือการด าเนินงาน เน่ืองจาก เป็นศูนยบ์ริการเฉพาะท่ีไดรั้บความเช่ือมัน่จากกกลุ่ม
ลูกค้าว่า เป็นศูนยบ์ริการเฉพาะท่ีมีมาตรฐานเทียบเท่ากบัศูนยบ์ริการซ่อมบ ารุงรถยนต์จากศูนย์
จ  าหน่ายรถยนต ์เน่ืองจากช่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์มาจากศนูยซ่์อมจากศูนยจ์  าหน่ายรถยนต์อยู่
แลว้ และลกูคา้ส่วนใหญ่มาจากบริษทัประกนั ขาจร รถในสนามแข่งรถยนต์ 

4.2.4  อู่ซ่อมรถยนตท์ัว่ไป ซ่ึงเป็นอู่ท่ีมีปัญหามากท่ีสุด เพราะ “พนักงานซ่อมรถในอู่ เป็นผูท่ี้
ไม่มีความรู้เก่ียวกับการซ่อมรถยนต์ และพนักงานบางคนเป็นพนักงานมือใหม่ ท่ียงัไม่ผ่านการ
ฝึกอบรม และไม่มีความรู้เพียงพอ เม่ือซ่อมรถยนต์แลว้ ท าให้รถยนต์มีความเสียหายเพ่ิมมากข้ึน” 
และจากค าสนทนาของ ช่าง ซ. และช่าง จ. มีดงัน้ี 

A: ถ้าเอง็เห็นผู้หญิงเข้าร้านมา ก็เก็บเค้าเยอะๆ เลย เพราะเค้าไม่รู้เร่ืองหรอก พูดอะไร
ยังไงก็เช่ือ  ยังไงๆเราก็ซ่อมถูกกว่าศูนย์เกินคร่ึงอยู่แล้ว ละก็หาของเทียมถูกๆใส่ให้เค้าไปซะ คิด
ราคาของแท้กจ็บ 

B: อ้าว !!! แล้วถ้าเกิดเค้าเข้าศูนย์และ พนักงานบอกเจ้าของรถ ว่าของท่ีเปล่ียนมาเป็น
ของเทียมละ แล้วอู่พ่ีจะไม่เสียช่ือเหรอครับ 

A: เห้ย ถ้าเค้าจะเข้ากเ็ค้าไปนานแล้ว เอง็อย่าไปคิดมาก 
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จากขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้นั้น ท าให้ผูว้ิจยั พบว่า “ปัญหาของอู่ซ่อมรถยนต์ทัว่ไปมี
ดงัน้ี 

การขาดความรับผิดชอบ และทุจริตต่างๆ เช่น อู่ซ่อมรถยนต์บางแห่งนั้น จะมีการ
เปล่ียนเอาอะไหล่แท ้และใส่อะไหล่เทียมใหก้บัลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการ โดยท่ีลูกคา้นั้น ไม่มีทางทราบ
ไดเ้ลย และอู่ซ่อมรถยนตท์ัว่ไป ก็จะน าอะไหล่แทน้ั้น ไปขายต่อตามร้านเซียงกง เพ่ือให้ไดก้  าไรท่ี
เพ่ิมมากข้ึน รวมถึง ในบางคร้ัง อู่ซ่อมรถยนต์ทัว่ไป ก็จะมีการประกอบช้ินส่วนต่างๆ อย่างไม่
รอบคอบ รัดกุม ท าให้ช้ินส่วนบางอย่างหลุดและสร้างความเสียหายต่อเคร่ืองยนต์ หรืออุปกรณ์
ภายในรถยนตไ์ด”้ 

นอกจากนี้ ช่าง ข . ได้กล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า “อู่ซ่อมรถยนต์ท่ัวไปเหล่านี้ ไม่มีการ
รับประกัน จึงท าให้อู่ซ่อมรถยนต์ท่ัวไป ไม่ให้ความส าคัญกับคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ ท่ีจัดท า
ขึน้ รวมถึงเมื่อรถยนต์ของลกูค้าท่ีมาใช้บริการเสีย กไ็ม่รับผิดชอบ และบางรายถึงกับบอกลูกค้าใน
ท านองท่ีว่า อะไหล่ไม่ดี ลกูค้ามีพฤติกรรมการขับท่ีท าให้อุปกรณ์ภายในรถยนต์เสีย รวมถึงอะไหล่
หมดอายกุารใช้งาน เป็นต้น” 

4.2.5  การวิเคราะห์แนวโนม้การขยายตวัของรถยนต ์จากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 8 คนนั้น มีแนวคิดว่า 
การน าเอานโยบาย “รถคนัแรก” มาใช ้พบว่า อตัราการจดทะเบียนรถยนตใ์หม่นั้น มีจ  านวนเพ่ิมข้ึน
เพ่ิมข้ึน แต่จากการเก็บขอ้มูลของศูนยบ์ริการซ่อมบ ารุงรถยนต์จากศูนยจ์  าหน่ายรถยนต์ มีความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมมากข้ึน คือ แนวโนม้ทางธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ของศูนยบ์ริการซ่อมบ ารุงรถยนต์จาก
ศนูยจ์  าหน่ายรถยนต ์นั้น มีอตัราการเจริญเติบโตเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีในปี พ.ศ. 2555 
นั้น มีการน าเอานโยบาย “รถคันแรก” มาใช ้จึงท าให้มีรถยนต์เพ่ิมมากข้ึน และศูนยบ์ริการซ่อม
บ ารุงรถยนตจ์ากศนูยจ์  าหน่ายรถยนต์ ก็ไดต้ระหนักถึงแนวโน้มทางธุรกิจดงักล่าว จึงท าให้มีการ
วิเคราะห์ถึงจ  านวนการซ้ือรถยนตท่ี์มาจากศนูยจ์  าหน่ายรถยนตว์า่ มีจ  านวนการซ้ือต่อปี จ  านวนก่ีคนั 
และทางศนูยบ์ริการซ่อมบ ารุงรถยนตจ์ากศนูยจ์  าหน่ายรถยนต ์จะมีการค านวณว่า ถา้หากอตัราการ
จ าหน่ายรถยนต ์อีกก่ีเดือน อีกก่ีปี ท่ีอุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถยนต์จะเร่ิมเส่ือม โดยใชก้ารประมาณ
การ เพราะไม่สามารถสรุปไดแ้น่นอนว่า อุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถยนตจ์ะมีการเสียหรือเส่ือมโดยใช้
ระยะเวลาเท่าใด แลว้ทางศนูยบ์ริการซ่อมบ ารุงรถยนตจ์ากศนูยจ์  าหน่ายรถยนตน์ั้น ก็จะเร่ิมมีการสัง่
อุปกรณ์รถยนตม์าส ารอง เพื่อใหพ้ร้อมต่อการซ่อมบ ารุงรถยนตต่์อไป 
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4.3  ผลการศึกษาแนวโน้มการขยายตัวของรถยนต์ และการตรวจสอบสภาพรถยนต์ โดยใช้สถิต ิ
Simple Linear Regression Analysis 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะใชว้ิเคราะห์แนวโนม้ทางธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต ์ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

4.3.1  การวิเคราะห์แนวโนม้การขยายตวัของรถยนต ์และการตรวจสอบสภาพรถยนต์ โดยใช้
สถิติ Simple Linear Regression Analysis สมการ approximate 
 

 
 
ภาพที่ 4.1  แนวโนม้การจดทะเบียนในรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน  
 

จากขอ้มลูของกรมการขนส่งทางบก (2555, น. 1-13) ดงักล่าว จะพบว่า ปริมาณการจด
ทะเบียนในรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (คนั) จากปี พ.ศ. 2545 จนถึง ปี พ.ศ. 2555 มีปริมาณ
การจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ โดยจ านวนรถยนตส์ะสมมีอตัราการขยายตวั โดยใชค่้าการวิเคราะห์
สมการเสน้ตรงตามหลกัสถิติ Regression พบว่า ค่า R2 = 0.67 อยูใ่นระดบัปานกลางถึงมาก ดงัภาพ
ท่ี 4.1 จึงท าใหผู้ศ้ึกษา พบว่า อตัราการจดทะเบียนรถยนตใ์หม่นั้น มีปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ และท า
ใหก้รมการขนส่งทางบกนั้น จ  าเป็นจะตอ้งมีการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต์เพ่ิมมาก
ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์สมการเส้นตรงตามหลกัสถิติ Regression  พบว่า สถิติของการ
ตรวจสภาพรถยนตต์ั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 – 2555 นั้น มีค่า R2 = 0.75 และ 0.83 กล่าวคือแนวโน้มของ
การตรวจสภาพรถยนตต์ามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต์ มีอตัราส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นกนั ตามภาพท่ี 4.2 

y = 85708 + 48780x 
R² = 0.67 
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ภาพที่ 4.2  สถิติการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต์ 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 ความสมัพนัธร์ะหว่างแนวโนม้การขยายตวัของรถยนต ์และการตรวจสอบสภาพรถยนต์

ตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนตท์ัว่ประเทศ (ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง) 

y = 23376 + 40749x 
R² = 0.83 

y = 138807 + 24347x  
R² = 0.75 
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ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง Linear (ส่วนภูมิภาค) Linear (ส่วนกลาง) 

y = 157980 + 1.04x 
R² = 0.74 
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และเมื่อวิเคราะห์สมการเส้นตรงตามหลกัสถิติ Regression ของความสัมพนัธ์ระหว่าง

แนวโนม้การขยายตวัของรถยนต์ และการตรวจสอบสภาพรถยนต์ตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต์ทัว่

ประเทศ พบว่า พบว่า ค่า R2 = 0.74 ซ่ึงมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัค่อนขา้งมากในทิศทางเดียวกนั 

กล่าวคือ จ  านวนรถยนต์สะสมท่ีมีอตัราการขยายตวัเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้การตรวจสอบสภาพรถยนต์

เพ่ิมข้ึน ดงันั้นอู่ซ่อมรถยนตซ่ึ์งเป็นสถานท่ีส าคญัในการตรวจสภาพและดูแลรักษารถยนต์ จึงมีการ

ขยายตวัเพ่ิมข้ึนเช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัในปัจจุบนั อู่ซ่อมรถยนต์ท่ีให้บริการในการตรวจสภาพ

รถยนตน์ั้นมีเป็นจ านวนมาก ท าใหป้ระชาชนผูท่ี้ใชร้ถยนต์ สามารถน ารถยนต์ไปตรวจสอบสภาพ

และซ่อมแซมไดส้ะดวกและง่ายมากข้ึน จึงท าใหแ้นวโนม้ของการตรวจสภาพรถยนต์ตามกฎหมาย

ว่าดว้ยรถยนต ์มีอตัราส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นกนั 

จากการศึกษาข้อมูลของกระทรวงพาณิชย ์(2555) พบว่า  การเปิดอู่ซ่อมรถเป็นงาน

บริการไม่ตอ้งจดทะเบียนพาณิชย ์จึงท าใหผู้ป้ระกอบการอู่ซ่อมรถยนต ์สามารถประกอบกิจการได ้

แต่หากว่าผูป้ระกอบการมีการจ าหน่ายสินคา้อ่ืนๆ เช่น น ้ ามนัเคร่ือง น ้ ามนัเบรก และอ่ืนๆ ถือว่ามี

การซ้ือขายสินคา้และเขา้ข่ายตอ้งมาจดทะเบียนพาณิชยใ์นส่วนของการจ าหน่ายเท่านั้น และหาก

ร้านตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครสามารถไปจดทะเบียนไดท่ี้ส านักงานเขตพ้ืนท่ีตามท่ีร้านตั้งอยู ่

และหากอยูต่่างจงัหวดัสามารถไปจดทะเบียนไดท่ี้องค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) ตามท่ีร้าน

ตั้งอยู่ เป็นตน้แมว้่าในกลุ่มรถยนต์ใหม่นั้น โดยมากแลว้มกันิยมใช้บริการจากศูนยบ์ริการซ่ึงท่ี

ยอมรับมากกว่า แต่จากสถิติจ  านวนรถยนต์ท่ีจดทะเบียนท่ีมีอายุการใชง้านมากว่า 5 ปี หรือรถท่ีมี

การจดทะเบียนแลว้จนถึงปี 2541 มีจ  านวนทั้งส้ินถึง 5,369,672 คนั ตามทีไดแ้สดงในภาพท่ี 4.3 ซ่ึง

ถือเป็นกลุ่มลกูคา้อู่ซ่อมรถยนต ์
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ภาพที่ 4.4  ปริมาณการใชร้ถ พ.ศ. 2540-2545 และแนวโนม้ปริมาณการใชร้ถ พ.ศ. 2547-2555  
 
ที่มา:  กรมพฒันาธุรกิจการคา้ (2556, น. 12-14) 
 

รูปท่ี 1 ซ่ึงแสดงจ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนเป็น 1.4 เท่า จากการพยากรณ์วิเคราะห์แนวโน้มดา้น
อุปทาน แนวโนม้ของตลาดธุรกิจบริการซ่อมบ ารุงรถยนต์ ไดน้ าขอ้มลูจ  านวนของผูป้ระกอบธุรกิจ
ซ่อมบริการซ่อมบ ารุงรถยนต์ ท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บักรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534   
– 2545 และจากการพยากรณ์วิเคราะห์แนวโน้มดา้นอุปทานทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรม  “MiniTab” 
จะพบว่าการเปิดธุรกิจซ่อมบ ารุงรถยนตต์ั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 – 2545 มีอตัราการเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียปีละ 
333 อู่ และในอีก 10 ปี ขา้งหน้า (พ.ศ. 2555) จะมีธุรกิจซ่อมบ ารุงรถยนต์เปิดให้บริการประมาณ 
10,281 อู่ จะพบว่า แนวโนม้การขยายตวัท่ีดีของอุตสาหกรรมยานยนต์ ในดา้นของการผลิตยานยนต ์
และการใชจ่้ายในหมวดของยานยนตท่ี์มีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง และการท่ีค่ายรถต่างๆ ไดม้ีการ
ออกตวัรถยนตรุ่์นใหม่ๆ มาแข่งขนักนัในตลาด โดยมีการจูงใจผูซ้ื้อใหเ้ง่ือนไขการช าระเงินดว้ยเงิน
ดาวน์ท่ีต  ่าลง และอตัราดอกเบ้ียต ่าพิเศษ ท าใหแ้นวโนม้ของปริมาณรถยนตใ์นแต่ละปีมากข้ึนเร่ือยๆ 
ซ่ึงสามารถดูไดจ้ากจ านวนรถท่ีจดทะเบียนเพ่ิมทุกปี ซ่ึงการขยายตวัของอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
ปริมาณรถยนตท่ี์เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองดงักล่าวไดส่้งผลท าใหธุ้รกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถยนต์มีการ
ขยายตวัตามอุตสาหกรรมยานยนต ์เช่น ธุรกิจซ่อมบ ารุงรถยนต ์ซ่ึงสามารถดูไดจ้ากการขยายตวัของ

ปรมิาณการใชร้ถ พ.ศ. 2540 - 2545 และ

แนวโนม้ปรมิาณการใชร้ถ พ.ศ. 2547 - 2555
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ผลิตภณัฑม์วลรวมในหมวดของการคา้ส่งสินคา้ปลีก ซ่อมยานยนต์ และของใช ้และแนวโน้มของ
ธุรกิจซ่อมบ ารุงรถยนตท่ี์เพ่ิมข้ึน ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 
 

 
 
ภาพที่ 4.5  รูปกราฟปริมาณจ านวนอู่ซ่อมรถในปี พ.ศ. 2540-2555 
 

จากสภาวการณ์ดา้นต่างๆ ขา้งตน้ อาจจะเห็นไดว้่า ณ สภาวะเศรษฐกิจดงักล่าวใน
ปัจจุบนั เป็นสภาวะท่ีน่าจะเป็นการเอ้ือต่อการเปิดกิจการอู่ซ่อมรถ โดยมีปัจจัยส าคญัคือ การ
ขยายตวัอย่าง ต่อเน่ืองของอุตสาหกรรมยานยนต์ ท าให้มีแนวโน้มตลาดท่ีดีในอนาคต อีกทั้ง
แนวโนม้การปล่อยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยม์ีการปรับตวัไปในแนวทางท่ีดีข้ึน และ มีทางเลือก
ดา้นแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน ประกอบกบัการลดอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องภาครัฐและเอกชน น่าจะ
เป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการจดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ือการก่อตั้งอู่ซ่อมรถ แต่ในขณะเดียวกนัจะอาจจะตอ้ง
ท าการพิจารณาถึงแนวโนม้ในอนาคตท่ีจะท าการเปิดธุรกิจซ่อมบ ารุงรถยนตใ์นอนาคต เน่ืองจากจะ
มีการแข่งขนัในธุรกิจน้ีกนัเป็นอยา่งมาก ท าใหอู้่ซ่อมรถยนตต์อ้งการพฒันา และปรับปรุงทั้งในดา้น
คุณภาพของงานซ่อม และดา้นของการบริการท่ีประทบัใจ อีกทั้งในปัจจุบนัผูผ้ลิตรถยนต์ไดมี้การ
ออกแบบรถยนต ์ใหส้นองตอบต่อความตอ้งการของผูใ้ชร้ถยนต์ ทั้งในดา้นของความสะดวกสบาย 
ความปลอดในการขบัข่ี แมแ้ต่ในเร่ืองของการประหยดัน ้ ามนัของรถยนต์ ท าให้ผูผ้ลิตรถยนต์ได้
น าเอาเทคโนโลยใีหม่ๆ เช่น การน าเอาระบบอิเลก็ทรอนิกส์ในการควบคุมจงัหวะการจ่ายเช้ือเพลิง 
ระบบการเบรก และการควบคุมอุปกรณ์อ่ืนๆ อีกทั้งระบบของเคร่ืองยนต์รุ่นใหม่ท่ีประหยดัน ้ ามนั 

ปรมิาณธุรกจิบรกิารซอ่มบ ารุงรถยนต ์พ.ศ. 2540 - 2545 และ

แนวโนม้ปรมิาณธุรกจิบรกิารซอ่มบ ารุงรถยนต ์พ.ศ. 2547 - 2555
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ท าให้อู่ท่ีท าการซ่อมเคร่ืองยนต์ และช่วงล่างไม่สามารถซ่อมเทคโนโลยีดงักล่าวได้ ท าให้ผูใ้ช ้
รถยนตต์อ้งน ารถเขา้ศนูยบ์ริการ ท าใหเ้ป็นจุดอ่อน และอุปสรรคของอู่ประเภทซ่อมเคร่ืองยนต ์และ
ช่วงล่าง ในขณะท่ีอู่ประเภทเคาะ และพ่นสีตวัถงัรถยนตย์งัคงท่ีจะสามารถซ่อมแซมตวัถงั และพ่นสี
ไดเ้หมือนเดิม แต่อู่ประเภทเคาะ และพ่นสีตวัถงัก็ยงัมีอุปสรรค และปัญหาในดา้นของการแข่งขนั
การซ่อมแซมประเภทน้ีเหมือนกนั ซ่ึงท าใหอู้่ท่ีจะตอ้งการจะแข่งขนักนัในธุรกิจซ่อมบ ารุงรถยนต์น้ี 
จ าเป็นจะตอ้งมีการปรับปรุง และพฒันาในดา้นของคุณภาพงานซ่อมแซม คุณภาพของการบริการ 
และปรับปรุงในดา้นประสิทธิภาพของกระบวนการซ่อมแซม เช่น การปรับปรุงความรวดเร็วในการ
ซ่อมแซม การลดตน้ทุนในการด าเนินงานธุรกิจ เป็นตน้  

4.3.2  การวิเคราะห์แนวโนม้การขยายตวัของรถยนต ์จากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 8 คนนั้น มีแนวคิดว่า 
การน าเอานโยบาย “รถคนัแรก” มาใช ้พบว่า อตัราการจดทะเบียนรถยนตใ์หม่นั้น มีจ  านวนเพ่ิมข้ึน
เพ่ิมข้ึน แต่จากการเก็บขอ้มูลของศูนยบ์ริการซ่อมบ ารุงรถยนต์จากศูนยจ์  าหน่ายรถยนต์ มีความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมมากข้ึน คือ แนวโนม้ทางธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ของศูนยบ์ริการซ่อมบ ารุงรถยนต์จาก
ศนูยจ์  าหน่ายรถยนต ์นั้น มีอตัราการเจริญเติบโตเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีในปี พ.ศ. 2555 
นั้น มีการน าเอานโยบาย “รถคันแรก” มาใช ้จึงท าให้มีรถยนต์เพ่ิมมากข้ึน และศูนยบ์ริการซ่อม
บ ารุงรถยนตจ์ากศนูยจ์  าหน่ายรถยนต์ ก็ไดต้ระหนักถึงแนวโน้มทางธุรกิจดงักล่าว จึงท าให้มีการ
วิเคราะห์ถึงจ  านวนการซ้ือรถยนตท่ี์มาจากศนูยจ์  าหน่ายรถยนตว์า่ มีจ  านวนการซ้ือต่อปี จ  านวนก่ีคนั 
และทางศนูยบ์ริการซ่อมบ ารุงรถยนตจ์ากศนูยจ์  าหน่ายรถยนต ์จะมีการค านวณว่า ถา้หากอตัราการ
จ าหน่ายรถยนต ์อีกก่ีเดือน อีกก่ีปี ท่ีอุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถยนต์จะเร่ิมเส่ือม โดยใชก้ารประมาณ
การ เพราะไม่สามารถสรุปไดแ้น่นอนว่า อุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถยนตจ์ะมีการเสียหรือเส่ือมโดยใช้
ระยะเวลาเท่าใด แลว้ทางศนูยบ์ริการซ่อมบ ารุงรถยนตจ์ากศนูยจ์  าหน่ายรถยนตน์ั้น ก็จะเร่ิมมีการสัง่
อุปกรณ์รถยนตม์าส ารอง เพื่อใหพ้ร้อมต่อการซ่อมบ ารุงรถยนตต่์อไป 
 
4.4  ผลการศึกษาวธิีการจดัตั้งและเร่ิมต้นธุรกจิของธุรกจิอู่ซ่อมรถยนต์ 

ในการวิเคราะห์วิธีการจัดตั้งและเร่ิมต้นธุรกิจของธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์คร้ังน้ี ผูว้ิจ ัย 
พบว่า การจดทะเบียนจดัตั้งธุรกิจ มีลกัษณะเป็นกิจการท่ีมีเจา้ของเป็นบุคคลธรรมดาคนเดียวหรือ
หลายคน หรือห้างหุ้นส่วนสามญัประเภทไม่จดทะเบียนนั้น ผูป้ระกอบธุรกิจอู่ซ่อมเคร่ืองยนต ์
รถยนต์ ประเภทบุคคลธรรมดา ไม่ตอ้งจดทะเบียนพาณิชย ์และในกรณีท่ีเป็นประเภทนิติบุคคล 
บริษทัจ ากดั หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล ผูป้ระกอบการธุรกิจต้องจดทะเบียน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ซ่ึงในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพธุรกิจท่ีมีต่อการประกอบ ซ่อมเคร่ืองยนต ์รถยนต์ การพ่นสี การปะ เช่ือม ยางรถยนต์ และ
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การสะสมน ้ ามนัเช้ือเพลิง เป็นกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธารณสุข 
ตอ้งของอนุญาตประกอบกิจการก่อนด าเนินการสถานท่ีขออนุญาต ตามมาตรา ๕๖ ท่ีระบุว่า “เมื่อ
ไดรั้บค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินตรวจความถูกตอ้ง
และความสมบูรณ์ของค าขอ ถา้ปรากฏว่าค  าขอดงักล่าวไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ตามหลกัเกณฑ ์
วิธีการหรือเง่ือนไขท่ีก  าหนดในขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินรวบรวมความไม่
ถูกตอ้งหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผูข้ออนุญาตแกไ้ขให้ถูกตอ้งและสมบูรณ์ใน
คราวเดียวกนั และในกรณีจ าเป็นท่ีจะตอ้งส่งคืนค าขอแก่ผูข้ออนุญาต ก็ใหส่้งคืนค าขอพร้อมทั้งแจง้
ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวนันับแต่วนัไดรั้บค าขอ” และจ้า
พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจง้ค  าสั่งไม่อนุญาตพร้อมดว้ยเหตุผลให้ผูข้อ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวนันับแต่วนัไดรั้บค าขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกตอ้งหรือครบถว้นตามท่ี
ก  าหนดในข้อก าหนดของท้องถ่ิน ในกรณีท่ีมีเหตุจ  าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยงัไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลา
ออกไปไดอี้กไม่เกินสองคร้ัง คร้ังละไม่เกินสิบห้าวนั แต่ตอ้งมีหนังสือแจง้การขยายเวลาและเหตุ
จ  าเป็นแต่ละคร้ังใหผู้ข้ออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีไดข้ยายเวลาไว้
แลว้นั้น แลว้แต่กรณี 

ซ่ึงเจา้ของกิจการหรือผูป้ระกอบการท่ีพกัอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นขอ 
ณ ส านักงานเขตท่ีตั้ งสถานประกอบการ ส่วนต่างจังหวดั ยื่นขอ ณ ส านักงานเทศบาล หรือ 
ส านกังานสุขาภิบาล หรือ องคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงดูแลเขตพ้ืนท่ีตั้งสถานประกอบการ เป็นตน้ 
นอกจากน้ี ทางผูป้ระกอบการหรือเจา้ของกิจการ จ  าเป็นจะตอ้งมีการปิดป้ายแสดงราคาค่าบริการ 
ซ่ึงคณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการ กระทรวงพาณิชย ์ไดอ้อกประกาศก าหนดให้
ธุรกิจบริการซ่อมรถ ตอ้งปิดป้ายแสดงราคาค่าบริการใหเ้ห็นชดัเจนในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีตั้ง การ
ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10 ,000 บาท และนอกจากน้ียงัมีกฎและระเบียบด้านสาธารณสุข 
ส่ิงแวดลอ้ม สวสัดิการและการคุม้ครองแรงงานท่ีตอ้งถือปฏิบติั 

นอกจากน้ี การเร่ิมตน้ธุรกิจของอู่ซ่อมรถยนตน์ั้น ค่าใชจ่้ายส าหรับการลงทุนเร่ิมตน้ จะ
แตกต่างกนัตามขนาดและลกัษณะของกิจการจากขอ้มลูเฉล่ียของการส ารวจการลงทุนเร่ิมตน้ของผู ้
ประกอบธุรกิจ จ  าแนก คือ (1) ค่าตกแต่งอาคาร เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใชส้ านักงาน คิดเป็นร้อยละ 
15 (2) ค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 11 ประกอบดว้ย แม่แรงขนาดใหญ่ ป๊ัมลม เคร่ืองเจีย 
สามขารองรถยนต ์เคร่ืองชาร์ตแบตตาร่ี ท่ีเป่าลม ประแจ และไขควง เป็นตน้ (3) เงินทุนหมุนเวียน 
คิดเป็นร้อยละ 74 ส่วนใหญ่เป็นค่าอะไหล่ วสัดุส้ินเปลือง ค่าแรงงาน ค่าเงินเดือนพนักงาน ค่า
น ้ าประปา และค่าไฟฟ้า เป็นตน้ และเจา้ของกิจการหรือผูป้ระกอบการ จะตอ้งมีการค านึงถึงปัจจยั
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การตั้งราคา ประกอบดว้ย (1) ตน้ทุนค่าอะไหล่ ค่าแรง (2) ความยากง่ายของงาน (3) ท าเลท่ีตั้ง (4) 
ค่าเช่าสถานท่ี (5) ค่าบริการของอู่ซ่อมเคร่ืองรถยนตใ์นระดบัเดียวกนัในทอ้งตลาด เป็นตน้ และตอ้ง
ค านึงถึงโครงสร้างราคา ค านวณโดย ตน้ทุนผนัแปร บวก ตน้ทุนคงท่ีจดัสรร บวก ก  าไรท่ีตอ้งการ 
โดย ตน้ทุนผนัแปร ประกอบดว้ย ค่าอะไหล่ ค่าแรงงาน และค่าวสัดุส้ินเปลือง เช่น ค่าน ้ ามนัเคร่ือง 
เป็นตน้ ส่วนต้นทุนคงท่ี ประกอบดว้ย ค่าเช่า เงินเดือนพนักงาน ค่าน ้ าประปา ค่าไฟฟ้า และ ค่า
เส่ือมราคาส่ิงปลูกสร้าง / เคร่ืองมืออุปกรณ์ เป็นตน้ (ส านักส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้, 2556) 
 
4.5  ผลการศึกษาข้อกฎหมายที่เกีย่วข้องกบัธุรกจิอู่ซ่อมรถยนต์ 

เน่ืองจากปัจจุบัน การประกอบธุรกิจอู่ ซ่อมรถยนต์นั้ น มีการเปิดได้อย่างเสรี 
ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของกิจการหลายแห่ง ไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัการจดัการของเสียท่ีเกิดข้ึนจาก
การใหบ้ริการ จึงท าใหม้ีมลพิษต่างๆ เขา้ไปสู่ชุมชนเป็นจ านวนมาก ซ่ึงจากการศึกษาของเทอดพงศ ์
คงจนัทร์ (2556) จะพบว่า กิจการอู่ซ่อมรถ ถา้ท าไม่ถูกตอ้ง และไม่ค  านึงถึงระบบสาธารณสุขของ
ชุมชนก็จะสร้างผลกระทบเป็นวงกวา้งต่อคนในชุมชน เช่น เสียงดงัจากการเร่งเคร่ืองยนต์ กล่ิน
เหม็นและสารระเหยจากคราบน ้ ามนั ควนัพิษจากรถยนต์ เป็นตน้ รวมถึงการท่ีทางราชการไม่
ปฏิบติังานอยา่งปล่อยปละละเลย จึงท าใหไ้ม่สามารถเอาผิดกบัผูป้ระกอบการหรือเจา้ของกิจการท่ี
ไม่ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการบริหารของเสียภายในอู่ซ่อมรถยนต์ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาตาม
กฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 , 
พระราชบญัญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535, พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

4.5.1  พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 พบว่า  
อู่ซ่อมรถยนต ์ถกูจดัอยูใ่นประเภทโรงงานหลกัท่ี 095 ล าดบัท่ี 95 ตาม พ.ร.บ.โรงงาน 

พ.ศ. 2535 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัยานท่ีขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองยนต ์รถพ่วง จกัรยานสามลอ้ 
จกัรยานสองลอ้ หรือส่วนประกอบของยานดงักล่าวอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

1)  ประเภทโรงงานหลกัท่ี 09501 การซ่อมแซมยานท่ีขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองยนตห์รือ
ส่วนประกอบของยานดงักล่าว 

1.1)  09501/1 ซ่อมตวัถงั และสี 
1.2)  09501/2 ซ่อมเคร่ืองยนตแ์ละช่วงล่าง 
1.3)  09501/3 ซ่อม 09501/1 + 09501/2 
1.4)  09501/4 บ ารุงรักษา (เปล่ียนยาง ถ่ายน ้ ามนัเคร่ือง ฯลฯ) 
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1.5)  09501/5 ซ่อมจกัรยานยนตส์ามลอ้ และ/หรือสองลอ้ 
2)  ประเภทโรงงานหลกัท่ี 09502 การซ่อมแซม รถพ่วง จกัรยานสามลอ้ จกัรยานสองลอ้ 

หรือส่วนประกอบของยานดงักล่าว 
3)  ประเภทโรงงานหลกัท่ี 09503 การพ่นสีกนัสนิมยานท่ีขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองยนต ์ 
4)  ประเภทโรงงานหลกัท่ี 09504 การลา้งหรืออดัฉีดยานท่ีขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองยนต ์

4.5.2  พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ในพระราชบัญญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 นั้น ผูว้ิจยัพบว่า พระราชบัญญัติน้ีมี

มาตราท่ีส าคญัต่อธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต ์ดงัน้ี 
1)  หมวด 4 สุขลกัษณะของอาคาร ผูว้ิจยัพบว่า ในมาตรา 22 เมื่อปรากฏแก่เจา้พนกังาน

ทอ้งถ่ินว่าอาคารใดมีสินคา้ เคร่ืองเรือนหรือสมัภาระสะสมไวม้ากเกินสมควร อาจเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพของผูอ้ยู่อาศยัหรือไม่ถูกตอ้งด้วยสุขลกัษณะของการใช้เป็นท่ีอยู่อาศยั ให้เจ้าพนักงาน
ทอ้งถ่ินมีอ  านาจออกค าสัง่เป็นหนงัสือใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารยา้ยสินคา้ เคร่ืองเรือนหรือ
สมัภาระออกจากอาคารนั้น หรือใหจ้ดัส่ิงของเหล่านั้นเสียใหม่ เพ่ือมิใหเ้ป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือ
ใหถ้กูตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ  

2)  หมวด 5 เหตุร าคาญ ผูว้ิจยัพบว่า ในกรณีท่ีมีเหตุอนัอาจก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนแก่
ผูอ้ยูอ่าศยัในบริเวณใกลเ้คียงหรือผูท่ี้ตอ้งประสบกบัเหตุนั้นดงัต่อไปน้ี ให้ถือว่าเป็นเหตุร าคาญนั้น 
ไดแ้ก่ แหล่งน ้ า ทางระบายน ้ า ท่ีอาบน ้ า สว้ม หรือท่ีใส่มลูหรือเถา้ หรือสถานท่ีอ่ืนใดซ่ึงอยู่ในท าเล
ไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมกัหมม ส่ิงของมีการเทท้ิงส่ิงใดเป็นเหตุให้มีกล่ินเหม็น
หรือละอองสารเป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นท่ีเพาะพนัธุพ์าหะน าโรค หรือก่อให้เกิดความเส่ือม
หรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ หรือการกระท าใดๆ อนัเป็นเหตุให้เกิดกล่ิน แสง รังสี เสียง ความ
ร้อน ส่ิงมีพิษ ความสัน่สะเทือน ฝุ่ น ละออง เขม่า เถา้ หรือกรณีอ่ืนใด จนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจ
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ  านาจออกค าสัง่เป็นหนังสือให้บุคคลซ่ึงเป็นตน้เหตุ
หรือเก่ียวขอ้งกบัการก่อหรืออาจก่อใหเ้กิดเหตุร าคาญนั้น ระงบัหรือป้องกนัเหตุร าคาญภายในเวลา
อนัสมควรตามท่ีระบุไวใ้นค าสั่ง และถา้เห็นสมควรจะให้กระท าโดยวิธีใดเพ่ือระงบัหรือป้องกนั
เหตุร าคาญนั้น หรือสมควรก าหนดวิธีการเพ่ือป้องกนัมิใหมี้เหตุร าคาญเกิดข้ึนอีกในอนาคต ใหร้ะบุ
ไวใ้นค าสัง่ได ้

3)  หมวด 7 กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พบว่า ในมาตรา 31 ถึงมาตรา 33 นั้น การ
ก ากับดูแลการประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ราชการส่วนท้องถ่ินมีอ  านาจออก
ขอ้ก  าหนดของทอ้งถ่ิน คือ (1) ก  าหนดประเภทของกิจการตามมาตรา 31 บางกิจการหรือทุกกิจการ
ให้เป็นกิจการท่ีต้องมีการควบคุมภายในทอ้งถ่ินนั้น (2) ก  าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขทั่วไป
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ส าหรับใหผู้ด้  าเนินกิจการตาม (1) ปฏิบติัเก่ียวกบัการดูแลสภาพหรือสุขลกัษณะของสถานท่ีท่ีใช้
ด  าเนินกิจการและมาตรการป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพ รวมถึง เมื่อพน้ก  าหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ี
ขอ้ก  าหนดของทอ้งถ่ินตามมาตรา 32 (1) ใช้บงัคบั ห้ามมิให้ผูใ้ดด าเนินกิจการตามประเภทท่ีมี
ขอ้ก  าหนดของทอ้งถ่ินก าหนดใหเ้ป็นกิจการท่ีตอ้งมีการควบคุมตามมาตรา 32 (1) ในลกัษณะท่ีเป็น
การคา้ เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถ่ินตามมาตรา 56 ท่ีระบุว่า “เมื่อไดรั้บค า
ขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายใุบอนุญาต ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินตรวจความถูกตอ้งและความ
สมบูรณ์ของค าขอ ถา้ปรากฏว่าค าขอดงักล่าวไม่ถกูตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการหรือ
เง่ือนไขท่ีก  าหนดในขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินรวบรวมความไม่ถูกตอ้งหรือ
ความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจง้ใหผู้ข้ออนุญาตแกไ้ขให้ถูกตอ้งและสมบูรณ์ในคราวเดียวกนั 
และในกรณีจ าเป็นท่ีจะต้องส่งคืนค าขอแก่ผูข้ออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่
ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวนันับแต่วนัได้รับค าขอ” และจ้าพนักงาน
ทอ้งถ่ินต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจง้ค  าสั่งไม่อนุญาตพร้อมดว้ยเหตุผลให้ผูข้ออนุญาต
ทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัไดรั้บค าขอซ่ึงมีรายละเอียดถกูตอ้งหรือครบถว้นตามท่ีก  าหนดใน
ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน ในกรณีท่ีมีเหตุจ  าเป็นท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยงัไม่
อาจมีค าสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกินสอง
คร้ัง คร้ังละไม่เกินสิบห้าวนั แต่ตอ้งมีหนังสือแจง้การขยายเวลาและเหตุจ  าเป็นแต่ละคร้ังให้ผูข้อ
อนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีไดข้ยายเวลาไวแ้ลว้นั้น แลว้แต่กรณี 

4)  หมวด 15 บทก าหนดโทษ ผูว้ิจยั พบว่า ผูใ้ดฝ่าฝืนกฎกระทรวง ในกรณีท่ีเก่ียวกบัมลู
ฝอยติดเช้ือหรือมลูฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ เป็นตน้ 
 
4.6  แนวทางการปรับปรุงกฎหมายที่เกีย่วข้องกบัธุรกจิซ่อมรถยนต์ 

จากการส ารวจพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่ ไม่ให้ความส าคญักบัของเสียและ
ของเหลวจากการใชแ้ลว้ ภายในอู่ซ่อมรถยนต์ ประกอบกบัเจา้ท่ีรัฐบาลและเอกชนมีไม่เพียงพอ
ส าหรับการตรวจสอบธุรกิจประเภทน้ี จึงเห็นสมควรมีการเพ่ิมการตรวจสอบพร้อมบทลงโทษ
ดงัต่อไปน้ี 

4.6.1  ส าหรับผูป้ระกอบการ ให้ความส าคญักบัการจดัเก็บ บ าบดั ของเสีย เช่น น ้ ามนัเคร่ือง 
น ้ ามนัเบรก ของเหลวต่างๆ โดยให้มีมาตรฐานควบคุมอย่างเขม้งวด โดยควรตั้งบทลงโทษกบัผูท่ี้
กระท าผิดหรือละเมิด เช่น การระงับการบริการของอู่ซ่อมรถยนต์นั้นๆ จนกว่าจะสร้างสถานท่ี
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จดัเก็บหรือบ าบดัของเสียนั้นจนแลว้เสร็จ ซ่ึงส่งผลโดยตรงกบัท่อระบายน ้ าส่วนกลาง จึงจะสามารถ
เปิดใหบ้ริการต่อได ้

4.6.2  ส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
1)  ควรเขม้งวดในการตรวจสอบ การขออนุญาตเปิดกิจการของอู่ซ่อมรถยนต์ ให้

มากกว่าน้ี และใหเ้สียค่าธรรมเนียมตลอดจนภาษีอากรอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย 
2)  ควรตรวจสอบมาตรฐานของอู่ซ่อมรถยนต์ท่ีให้บริการ เน่ืองจากอู่ซ่อมรถยนต์เป็น

แหล่งท่ีมีการสะสมมลภาวะท่ีเป็นพิษต่างๆ มากกว่า กิจการอ่ืนๆ เช่น ร้านอาหาร และอาจมี
กระบวนการรับรองคุณภาพของสถานประกอบการ 

3)  อาจเพ่ิมช่องทางใหผู้บ้ริโภคไดมี้ช่องทางในการไดรั้บความคุม้ครองจากบริการ 
4)  ควรกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคไดม้ีช่องทางในการไดรั้บความคุม้ครองจากการบริการการ

ซ่อมรถยนต์ท่ีขาดคุณภาพ ด้วยกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานและรับรองคุณภาพของอู่ซ่อม
รถยนต ์และเทคนิคควบคู่กนัไป โดยอาจพิจารณาในกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคประกอบ 
 
4.7  ผลการวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

ในการศึกษาความเป็นไปไดแ้ละขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต ์
คร้ังน้ี ผูท่ี้จะด าเนินการเปิดอู่ซ่อมรถยนต์จะตอ้งมีการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT ANALYSIS) 
ในทุกๆ ดา้น เช่น การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก รวมถึงการวิเคราะห์ใน
ส่วนท่ีเป็น จุดแข็ง (Strengths) และ จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) หรือ อุปสรรค 
(Threats) ในการด าเนินธุรกิจ อยา่งละเอียด และมีขอ้มลูท่ีครบถว้น เพื่อท าให้การเปิดกิจการอู่ซ่อม
รถยนต ์สามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค (SWOT Analysis) ในเร่ืองของการวิเคราะห์กลยทุธใ์นคร้ังน้ีนั้น  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ
ส าหรับการน าผลวิจยัไปใช ้

จุดแข็ง (Strength)  
ธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ ประกอบดว้ย (1) ราคาค่าซ่อมถูก (2) ท าเลท่ีตั้งส่วนใหญ่ อยู่มา

นานแลว้จึงมกัอยู่ในท าเลท่ีดี ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจึงต ่าตามไปด้วย (3) เป็นธุรกิจท่ีไม่
สลบัซับซอ้น ไม่จ  าเป็นต้องมีความรู้สูง เพียงแต่มีประสบการณ์ในการซ่อมเคร่ืองยนต์สูง (4) มี
โรงเรียนสอนซ่อมเคร่ืองยนตเ์พื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และใชใ้นการหาช่างหรือผูช่้วยช่างได ้(5) ดว้ย
ขนาดท่ีเลก็กว่าจึงยดืหยุน่ในแง่องคก์ร และยดืหยุน่การเจรจาต่อรองกบัลูกคา้ เสนอทางเลือกต่างๆ
แก่ลกูคา้ (6) อู่มาตรฐานขนาดใหญ่ สามารถพฒันากายภาพ และระบบต่างๆของตน จนมีมาตรฐาน
เทียบเท่าศนูย ์(7) ช่างของอู่ขนาดใหญ่ เก่าแก่มีจ  านวนมาก จะมีประสบการณ์สูง (8) ซ่อมรถยนตไ์ด้
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หลายหลาย ไม่จ  ากดัยีห่อ้รถ (9) อู่ขนาดใหญ่เก่าแก่จ  านวนมากมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั ลูกคา้ประจ าจึงมี
อยูเ่ป็นจ านวนมาก 

จุดอ่อน (Weakness)  
ธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ ประกอบดว้ย (1) ช่างซ่อมเคร่ืองยนต์ฝีมือดีหายาก เขา้ออกและ

เปล่ียนงานบ่อย (2) ตอ้งมีพ้ืนท่ีให้บริการส าหรับการซ่อมและจอดรถยนต์ ในกรณีตอ้งเช่าจะมี
ค่าใช้จ่ายสูง (3) คุณภาพการซ่อมไม่แน่นอน ด้วยระดับคุณภาพมาตรฐานของอู่ ท่ีมีอยู่อย่าง
หลากหลาย (4) ความครอบคลุมในการซ่อมจ ากดั ซ่อมไดเ้พียงบางยี่ห้อ ซ่อมไดเ้พียงบางประเภท 
(5) ขาดช่างท่ีมีความช านาญหลากหลาย เพราะไม่ได้มีการจ ากดัประเภท หรือยี่ห้อรถ (6) การ
หมุนเวียนของช่าง เข้า-ออก-ขาดงานสูง โดยเฉพาะช่างท่ีมีความสามารถ ประสบการณ์ ความ
ช านาญสูง (7) ภาพลกัษณ์ท่ีดีของค าว่า “อู่” โดยรวมไม่เขม้แข็ง ขาดการสร้างความมัน่ใจ ความ
น่าเช่ือถือ และเสียเปรียบทุกคร้ังท่ีมีการเปรียบเทียบกบัศูนย ์(8) ขาดระบบการบริหารจดัการ ดา้น
การเงิน และการบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพและคล่องตวั (9) อะไหล่ซ่อมหลากหลายระดบัคุณภาพ
มาตรฐาน การเลือกท่ีผดิพลาดของผูใ้ช ้ผูใ้หบ้ริการ มีผลต่อคุณภาพการซ่อม 

โอกาส (Opportunity)  
อู่ซ่อมรถยนต ์ประกอบดว้ย (1) รถยนต์เป็นพาหนะท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการบ ารุงรักษา 

และเมื่อใชง้านหรือเกิดอุบติัเหตุ ก็จ  าเป็นตอ้งซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอหรือเสียหาย (2) ค่าบริการของ
อู่ซ่อมรถยนตโ์ดยทัว่ไปมีระดบัต ่ากว่าศนูยบ์ริการของตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ (3) อู่ซ่อมรถยนต์ท่ี
ไดรั้บใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกให้เป็นสถานตรวจสภาพรถเอกชน จะท าให้มีรายได้
เพ่ิมข้ึน (4) อู่ซ่อมรถยนต์ท่ีเป็นสมาชิกอู่กลางประกันภัย จะได้รับความเช่ือถือจากลูกค้าทั้ ง
มาตรฐานการซ่อมและค่าบริการ (5) ภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ท าใหมี้ผูใ้ชบ้ริการจากศูนยบ์ริการทัว่ไป
มากข้ึน เน่ืองจากอตัราค่าบริการต ่ากว่า (6) ตลาดรถยนต์มือ 2 มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองและ
ชดัเจน (7) มีการผลิตรถยนตอ์อกมาอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ท าให้ปริมาณหน่วยความตอ้งการใชบ้ริการมี
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองเช่นกัน (8) มีความพยายามของอู่  และการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการ
ยกระดบัคุณภาพ และการรวมกันเป็นเครือข่าย (9) ภาครัฐเร่ิมให้ความส าคญัในการบ ารุงรักษา
เคร่ืองยนตข์องรถ การน าเสนอพลงังานทางเลือกท่ีตอ้งดูแลรักษา ปรับเปล่ียน ปรับปรุง เคร่ืองเพื่อ
ประหยดัการใชน้ ้ ามนัของประเทศ (10) ระบบ IT (Hardware Software) มีราคาถูกลงอย่างมาก 
ความเป็นไปไดใ้นการน ามาใช ้เพ่ือการบริการ และการบริหารงานจึงสูงข้ึน (11) การกลบัมาให้
ความส าคญักบัอู่ของบริษทัประกนัภยัท่ีมี ในการด าเนินธุรกิจร่วมกนักบั อู่มากข้ึน (12) การขยายตวั
ของอุตสาหกรรมยานยนต ์และการท่ีค่ายรถต่างๆ ไดม้ีการออกตวัรถยนตรุ่์นใหม่ๆ มาแข่งขนักนัใน
ตลาด โดยมีการจูงใจผูซ้ื้อโดยให้เง่ือนไขการช าระเงินดว้ยเงินดาวน์ท่ีต  ่าลง และอตัราดอกเบ้ียต ่า
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พิเศษ ท าใหแ้นวโนม้ของปริมาณรถยนตใ์นแต่ละปีมากข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงสามารถดูไดจ้ากจ านวนรถท่ี
จดทะเบียนเพ่ิมข้ึนทุกปี ซ่ึงการขยายตวัของอุตสาหกรรมยานยนต์ และปริมาณรถยนต์ท่ีเพ่ิมข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองดงักล่าวส่งผลท าใหธุ้รกิจอู่ซ่อมรถยนตม์ีการขยายตวั (13) ชาวต่างชาติยงัไม่สามารถ
ประกอบอาชีพซ่อมเคร่ืองยนตไ์ดโ้ดยเสรี เน่ืองจากมีการคุม้ครองตามพระราชบญัญติัการประกอบ
อาชีพของคนต่างดา้ว 

อุปสรรค (Treat) 
อู่ซ่อมรถยนต์ ประกอบดว้ย (1) ผูป้ระกอบกิจการบางส่วนให้บริการโดยไม่ค  านึงถึง

คุณภาพ หรือคิดค่าบริการสูงเกินไป ในขณะท่ีภาครัฐไม่มีการควบคุมดา้นมาตรฐานการให้บริการ 
ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการขาดความเช่ือถือและจะใชบ้ริการผูท่ี้คุน้เคยและทราบแน่ชดัว่าไวว้างใจไดเ้ท่านั้น 
(2) เป็นธุรกิจท่ีผูป้ระกอบกิจการไม่จ  าเป็นตอ้งมีพ้ืนความรู้สูง อาศยัเพียงทกัษะและประสบการณ์
บางส่วน ท าใหม้ีผูส้นใจเขา้มาประกอบธุรกิจมาก ส่งผลให้การแข่งขนัสูง (3) ประเทศไทยยงัไม่มี
กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีใหบ้ริษทัผูผ้ลิต / จ  าหน่ายรถยนต์เปิดเผยวิธีการซ่อมบ ารุง ส่งผลให้อู่
ซ่อมบ ารุงรถยนตป์ระเภทซ่อมเคร่ืองยนตช่์วงล่างไม่สามารถท าการซ่อมบ ารุงได ้แมจ้ะทราบถึงจุด
ท่ีเสียของเคร่ืองยนต์ก็ตาม ท าให้ตลาดของอู่ซ่อมรถยนต์ประเภทน้ีจึงตกเป็นของศูนยซ่์อมของ
บริษทัผูผ้ลิต / ผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต์ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน (4) การให้บริการดูแลรักษารถยนต์
ของศนูยบ์ริการเฉพาะดา้น เช่น B – Quick, V – Care อาจส่งผลให้จ  านวนลูกคา้ของอู่ซ่อมรถยนต์
ทัว่ไปลดลง (5) ธุรกิจซ่อมบ ารุง ตรวจสอบรถยนต์มีการแข่งขนัสูง ทั้งยงัมีคู่แข่งธุรกิจใหม่ๆ เขา้สู่
ตลาดตลอดเวลา (6) ผูรั้บบริการมีแนวโนม้ไปใชบ้ริการศนูยม์ากยิ่งข้ึน ราคาในหลายกรณีจึงไม่ใช่
ปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจ (7) ศนูยต่์างๆ มีการปรับเปล่ียนและพฒันาตนเอง รวมทั้งไดมี้นโยบาย
ในการท่ีจะปิดลอ้มและดึงดูดผูใ้ชใ้หม้าใชบ้ริการซ่อม และบ ารุงรักษารถท่ีศูนยย์ี่ห้อของตน ตั้งแต่
วนัท่ีซ้ือทั้งในเชิงสิทธิพิเศษ เทคโนโลย ีความรู้ ความช านาญ 

การวางแผน 
ควรมีการก าหนดแผนการตลาด แผนการจดัการ แผนก าลงัคน แผนการเงิน ในทุกดา้น

แลว้น ามาสู่การก าหนดกลยุทธ์ในการเปิดอู่ซ่อมรถยนต์ทั้งในระยะเร่ิมตน้ และระยะภายหลงัเปิด
กิจการต่างๆ แลว้ เช่น การลงทุนเร่ิมต้นของผูป้ระกอบธุรกิจ จ  าแนก คือ (1) ค่าตกแต่งอาคาร 
เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใชส้ านักงาน (2) ค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย แม่แรงขนาดใหญ่ 
ป๊ัมลม เคร่ืองเจีย สามขารองรถยนต ์เคร่ืองชาร์ตแบตตาร่ี ท่ีเป่าลม ประแจ และไขควง เป็นตน้ (3) 
เงินทุนหมุนเวียน ส่วนใหญ่เป็นค่าอะไหล่ วสัดุส้ินเปลือง ค่าแรงงาน ค่าเงินเดือนพนักงาน ค่า
น ้ าประปา และค่าไฟฟ้า เป็นตน้ และเจา้ของกิจการหรือผูป้ระกอบการ จะตอ้งมีการค านึงถึงปัจจยั
การตั้งราคา ประกอบดว้ย (1) ตน้ทุนค่าอะไหล่ ค่าแรง (2) ความยากง่ายของงาน (3) ท าเลท่ีตั้ง (4) 
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ค่าเช่าสถานท่ี (5) ค่าบริการของอู่ซ่อมเคร่ืองรถยนตใ์นระดบัเดียวกนัในทอ้งตลาด เป็นตน้ และตอ้ง
ค านึงถึงโครงสร้างราคา ค านวณโดย ตน้ทุนผนัแปร บวก ตน้ทุนคงท่ีจดัสรร บวก ก  าไรท่ีตอ้งการ 
โดย ตน้ทุนผนัแปร ประกอบดว้ย ค่าอะไหล่ ค่าแรงงาน และค่าวสัดุส้ินเปลือง เช่น ค่าน ้ ามนัเคร่ือง 
เป็นตน้ ส่วนต้นทุนคงท่ี ประกอบดว้ย ค่าเช่า เงินเดือนพนักงาน ค่าน ้ าประปา ค่าไฟฟ้า และ ค่า
เส่ือมราคาส่ิงปลกูสร้าง/เคร่ืองมืออุปกรณ์ เป็นตน้ DPU



 
บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
5.1  สรุปผล 

การวิจยั เร่ือง การศึกษาความเป็นไปไดแ้ละขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดธุรกิจอู่
ซ่อมรถยนต ์คร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีการก าหนดวตัถุประสงคใ์นการวิจยั คือ 

1)  เพื่อศึกษาถึงแนวโนม้ทางธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต ์4 ประเภท คือ ศูนยบ์ริการซ่อมบ ารุง
รถยนตจ์ากศนูยจ์  าหน่ายรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ท่ีมีความช านาญบางยี่ห้อ ศูนยบ์ริการเฉพาะ และอู่
ซ่อมรถยนตท์ัว่ไป  

2)  เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปไดข้องการท าธุรกิจซ่อมรถยนต ์4 ประเภท คือ ศนูยบ์ริการ
ซ่อมบ ารุงรถยนต์จากศูนยจ์  าหน่ายรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ท่ีมีความช านาญบางยี่ห้อ ศูนยบ์ริการ
เฉพาะ และอู่ซ่อมรถยนตท์ัว่ไป  

3)  เพื่อศึกษาขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต ์และ 
4)  เพื่อศึกษาถึงกระบวนการและวิธีการบริหารจดัการผลกระทบท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้ม

ภายหลงัการเปิดอู่ซ่อมรถยนตต์าม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535  
และมีขอบเขตของการศึกษา คือ ศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการและแผนธุรกิจ และ

ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการท าธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์โดยประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 
ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของกิจการอู่ซ่อมรถยนต ์4 รูปแบบ คือ 

1)  ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของกิจการของศนูยบ์ริการซ่อมบ ารุงรถยนตจ์ากศนูยจ์  าหน่าย
รถยนต ์ 

2)  ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของกิจการของอู่ซ่อมรถยนตท่ี์มีความช านาญบางยีห่อ้  
3)  ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของกิจการของศนูยบ์ริการเฉพาะ และ 
4)  ผูป้ระกอบการหรือเจ้าของกิจการของอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วไป ซ่ึงผูว้ิจ ัยจะใช้กลุ่ม

ตวัอยา่ง 8 คน โดยจ าแนกตามประเภทของอู่ซ่อมรถยนต ์จ  านวนแห่งละ 2 คน  
ผลการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะท าการสรุปผลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 
1)  เพื่อศึกษาถึงแนวโนม้ทางธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต ์4 ประเภท คือ  

1.1)  ศนูยบ์ริการซ่อมบ ารุงรถยนตจ์ากศนูยจ์  าหน่ายรถยนต์  
1.2)  อู่ซ่อมรถยนตท่ี์มีความช านาญบางยีห่อ้ 
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1.3)  ศนูยบ์ริการเฉพาะ และ 
1.4)  อู่ซ่อมรถยนตท์ัว่ไป 

ผูว้ิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 8 คนนั้น มีแนวคิดว่า การน าเอานโยบาย “รถคนัแรก” มา
ใช ้จะท าใหอ้ตัราแนวโนม้ทางธุรกิจเติบโตมากยิง่ข้ึน 

2)  เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปไดข้องการท าธุรกิจซ่อมรถยนต ์4 ประเภท คือ  
2.1)  ศนูยบ์ริการซ่อมบ ารุงรถยนตจ์ากศนูยจ์  าหน่ายรถยนต ์
2.2)  อู่ซ่อมรถยนตท่ี์มีความช านาญบางยีห่อ้ 
2.3)  ศนูยบ์ริการเฉพาะ และ 
2.4)  อู่ซ่อมรถยนตท์ัว่ไป  

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 8 คน มีการตอบในทุกขอ้เหมือนกนั คือ ความเป็นไปไดข้องการ
เปิดธุรกิจซ่อมรถยนต ์สามารถเปิดไดเ้พิ่มมากข้ึน เพราะจ านวนรถยนต์ในปัจจุบนัมีมากข้ึน ท าให้
ธุรกิจน้ีสามารถเจริญเติบโตไดม้ากข้ึน รวมถึงปัจจุบนั ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของกิจการ สามารถ
เปิดอู่ซ่อมรถยนต์โดยไม่ต้องจดทะเบียนการค้า หรือศึกษาตามข้อกฎหมายใด ก็สามารถเปิด
ใหบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตไ์ด ้แต่เม่ือเกิดปัญหาข้ึน เช่น ปัญหาดา้นมลพิษท่ีส่งผลต่อสุขภาพหรือเป็น
อนัตรายต่อประชาชนในชุมชน เจา้ของกิจการจะตอ้งรับผดิชอบและเสียค่าเสียหายหรือค่าสินไหม
ตามท่ีกฎหมายระบุไว ้คือ พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

3)  ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต ์พบว่า มี 2 หมวดท่ีส าคญั คือ 
หมวด 1 การก ากบัและดูแลโรงงาน นั้น ผูป้ระกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 3 ตอ้งไดรั้บ

ใบอนุญาตจากผูอ้นุญาต และตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 
8 และ 

หมวด 2 การก ากบัและดูแลโรงงานนั้น ถา้โรงงานจ าพวกท่ี 3 หยดุด าเนินงานติดต่อกนั
เกินกว่าหน่ึงปี ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 3 ตอ้งแจง้เป็นหนังสือให้พนักงาน
เจา้หนา้ท่ีทราบภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัพน้ก  าหนดหน่ึงปี และหากผูป้ฏิบติังานมีการปฏิบติัผิดตาม
ขอ้ก าหนด ผูป้ระกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 3 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

4)  กระบวนการและวิธีการบริหารจดัการผลกระทบท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มภายหลงัการ
เปิดอู่ซ่อมรถยนต์ตามกฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย พระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535  พบว่า อู่ซ่อมรถยนต์ท่ีมีความช านาญ
บางยี่ห้อ ศูนย์บริการ เฉพาะ และอู่ ซ่อมรถยนต์ทั่วไป จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ
พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 
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5.2  อภิปรายผล 
การวิจยั เร่ือง การศึกษาความเป็นไปไดแ้ละขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดธุรกิจอู่

ซ่อมรถยนต ์ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะอธิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
1)  แนวโนม้ทางธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ 4 ประเภท คือ (1) ศูนยบ์ริการซ่อมบ ารุงรถยนต์

จากศนูยจ์  าหน่ายรถยนต ์(2) อู่ซ่อมรถยนตท่ี์มีความช านาญบางยีห่อ้ (3) ศนูยบ์ริการเฉพาะ และ (4) 
อู่ซ่อมรถยนต์ทั่วไป ผูว้ิจัยสามารถอภิปรายผลได้ว่า กลุ่มตวัอย่างทั้ง 8 คน มีการตอบในทุกข้อ
เหมือนกัน คือ ความเป็นไปได้ของการเปิดธุรกิจซ่อมรถยนต์ สามารถเปิดไดเ้พ่ิมมากข้ึน เพราะ
จ านวนรถยนต์ในปัจจุบนัมีมากข้ึน ท าให้ธุรกิจน้ีสามารถเจริญเติบโตไดม้ากข้ึน รวมถึงปัจจุบัน 
ผูป้ระกอบการหรือเจ้าของกิจการ สามารถเปิดอู่ซ่อมรถยนต์โดยไม่ตอ้งจดทะเบียนการค้า หรือ
ศึกษาตามข้อกฎหมายใด ก็สามารถเปิดให้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ได ้สอดคลอ้งกับการศึกษาของ
ส านกัส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ (2555) ท่ีพบว่า ปัจจุบนัรถยนต์เป็นพาหนะ
ท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการบ ารุงรักษา และเมื่อใชง้านหรือเกิดอุบติัเหตุ ก็จ  าเป็นตอ้งซ่อมแซมส่วนท่ีสึก
หรอหรือเสียหาย รวมถึงภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ท าให้มีผูใ้ชบ้ริการจากศูนยบ์ริการทัว่ไปมากข้ึน 
เน่ืองจากอตัราค่าบริการต ่ากว่า และตลาดรถยนตม์ือ 2 มีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองและชดัเจน มีการ
ผลิตรถยนต์ออกมาอยู่อย่างต่อเน่ือง ท าให้ปริมาณหน่วยความต้องการใชบ้ริการมีเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง จึงท าใหแ้นวโนม้ของธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต ์มีเพ่ิมมากข้ึน และการขยายตวัของอุตสาหกรรม
ยานยนต ์และการท่ีค่ายรถต่างๆ ไดม้ีการออกตวัรถยนตรุ่์นใหม่ๆ มาแข่งขนักนัในตลาด โดยมีการ
จูงใจผูซ้ื้อโดยให้เง่ือนไขการช าระเงินด้วยเงินดาวน์ท่ีต  ่าลง และอตัราดอกเบ้ียต ่าพิเศษ ท าให้
แนวโนม้ของปริมาณรถยนตใ์นแต่ละปีมากข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงสามารถดูไดจ้ากจ านวนรถท่ีจดทะเบียน
เพ่ิมข้ึนทุกปี ซ่ึงการขยายตวัของอุตสาหกรรมยานยนต์ และปริมาณรถยนต์ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง
ดงักล่าวส่งผลท าใหธุ้รกิจอู่ซ่อมรถยนตมี์การขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน 

2)  ความเป็นไปได้ของการท าธุรกิจซ่อมรถยนต์จากการใช้ค่าการวิเคราะห์สมการ
เสน้ตรงตามหลกัสถิติ Regression  พบว่า ปริมาณการจดทะเบียนในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 
คน (คนั) จากปีพ.ศ. 2545 จนถึงปีพ.ศ. 2555 มีปริมาณการจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ โดยจ านวน
รถยนตส์ะสมมีอตัราการขยายตวั มีอตัราการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่นั้น มีปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 
และท าให้กรมการขนส่งทางบกนั้น จ  าเป็นจะต้องมีการตรวจสภาพรถตามตามกฎหมายว่าดว้ย
รถยนตเ์พ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสถิติของการตรวจสภาพรถยนต์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 – 2555 นั้น 
เมื่อวิเคราะห์สมการเส้นตรงตามหลกัสถิติ  Regression ของความสัมพนัธ์ระหว่างแนวโน้มการ
ขยายตวัของรถยนต ์และการตรวจสอบสภาพรถยนตต์ามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต์ทัว่ประเทศ พบว่า 
พบว่า  มีค่า  R2 = 0.74 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัค่อนขา้งมากในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ 
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จ านวนรถยนต์สะสมท่ีมีอตัราการขยายตัวเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้การตรวจสอบสภาพรถยนต์เพ่ิมข้ึน 
ดงันั้นอู่ซ่อมรถยนตซ่ึ์งเป็นสถานท่ีส าคญัในการตรวจสภาพและดูแลรักษารถยนต ์จึงมีการขยายตวั
เพ่ิมข้ึนเช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัในปัจจุบนั อู่ซ่อมรถยนตท่ี์ใหบ้ริการในการตรวจสภาพรถยนต์นั้น
มีเป็นจ านวนมาก ท าให้ประชาชนผูท่ี้ใช้รถยนต์ สามารถน ารถยนต์ไปตรวจสอบสภาพและ
ซ่อมแซมไดส้ะดวกและง่ายมากข้ึน จึงท าให้แนวโน้มของการตรวจสภาพรถยนต์ตามกฎหมายว่า
ดว้ยรถยนต ์มีอตัราส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นกนั 

จากการศึกษาข้อมูลของกระทรวงพาณิชย ์(2555) พบว่า  การเปิดอู่ซ่อมรถเป็นงาน
บริการไม่ตอ้งจดทะเบียนพาณิชย ์จึงท าใหผู้ป้ระกอบการอู่ซ่อมรถยนต ์สามารถประกอบกิจการได ้
แต่หากว่าผูป้ระกอบการมีการจ าหน่ายสินคา้อ่ืนๆ เช่น น ้ ามนัเคร่ือง น ้ ามนัเบรก และอ่ืนๆ ถือว่ามี
การซ้ือขายสินคา้และเขา้ข่ายตอ้งมาจดทะเบียนพาณิชยใ์นส่วนของการจ าหน่ายเท่านั้น และหาก
ร้านตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครสามารถไปจดทะเบียนไดท่ี้ส านักงานเขตพ้ืนท่ีตามท่ีร้านตั้งอยู ่
และหากอยูต่่างจงัหวดัสามารถไปจดทะเบียนไดท่ี้องค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) ตามท่ีร้าน
ตั้งอยู่ เป็นตน้แมว้่าในกลุ่มรถยนต์ใหม่นั้น โดยมากแลว้มกันิยมใช้บริการจากศูนยบ์ริการซ่ึงท่ี
ยอมรับมากกว่า   แต่จากสถิติจ  านวนรถยนตท่ี์จดทะเบียนท่ีมีอายุการใชง้านมากว่า 5 ปี หรือรถท่ีมี
การจดทะเบียนแลว้จนถึงปี 2541 มีจ  านวนทั้งส้ินถึง 5,369,672 คนั ซ่ึงถือเป็นกลุ่มลูกคา้อู่ซ่อม
รถยนต ์

การเปิดอู่ซ่อมรถยนตน์ั้น ท าไดง่้ายและใชทุ้นไม่มาก รวมถึงการท่ีผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวม
ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง พบว่า การน าเอานโยบาย “รถคนัแรก” มาใช ้จะท าให้อตัราแนวโน้มทาง
ธุรกิจเติบโตมากยิง่ข้ึน ซ่ึงศนูยบ์ริการซ่อมบ ารุงรถยนต์จากศูนยจ์  าหน่ายรถยนต์ ก็ไดต้ระหนักถึง
แนวโนม้ทางธุรกิจดงักล่าว จึงท าใหม้ีการวิเคราะห์ถึงจ  านวนการซ้ือรถยนต์ท่ีมาจากศูนยจ์  าหน่าย
รถยนตว์่า มีจ  านวนการซ้ือต่อปี จ  านวนก่ีคนั และทางศนูยบ์ริการซ่อมบ ารุงรถยนตจ์ากศนูยจ์  าหน่าย
รถยนต์ จะมีการค านวณว่า ถา้หากอตัราการจ าหน่ายรถยนต์ อีกก่ีเดือน อีกก่ีปี ท่ีอุปกรณ์ต่างๆ 
ภายในรถยนต์จะเร่ิมเส่ือม โดยใชก้ารประมาณการ เพราะไม่สามารถสรุปไดแ้น่นอนว่า อุปกรณ์
ต่างๆ ภายในรถยนตจ์ะมีการเสียหรือเส่ือมโดยใชร้ะยะเวลาเท่าใด แลว้ทางศูนยบ์ริการซ่อมบ ารุง
รถยนตจ์ากศนูยจ์  าหน่ายรถยนตน์ั้น ก็จะเร่ิมมีการสัง่อุปกรณ์รถยนตม์าส ารอง เพ่ือให้พร้อมต่อการ
ซ่อมบ ารุงรถยนตต่์อไป สอดคลอ้งกบัสุรพงษ ์ไพสิฐพฒันพงษ ์(2555, น. 1) ท่ีพบว่า อุตสาหกรรม
ยานยนตไ์ทยสามารถสร้างสถิติในการผลิตรถยนต ์การจ าหน่ายรถยนตใ์นประเทศ และการส่งออก
รถยนต์สูงสุด สอดคลอ้งกับประภัสร์ แสนอารี (2546) ท่ีพบว่า พฤติกรรมการใช้บริการของ
ผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่ในระยะเวลาหน่ึงปี จะเข้ารับบริการท่ีศูนยบ์ริการรถยนต์ เพ่ิมมากข้ึน และ
สอดคลอ้งกบัส านกัส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ (2555) ท่ีพบว่า อู่ซ่อมรถยนต ์
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หากไดรั้บใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกใหเ้ป็นสถานตรวจสภาพรถเอกชน จะท าใหม้ีรายได้
เพ่ิมข้ึน และมีการผลิตรถยนตอ์อกมาอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ท าใหป้ริมาณหน่วยความตอ้งการใชบ้ริการมี
เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

3)  ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต ์ประกอบดว้ย พระราชบญัญติั
โรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในปัจจุบนัการประกอบธุรกิจอู่ซ่อม
รถยนตน์ั้น มีการเปิดไดอ้ยา่งเสรี และไม่จ  าเป็นจะตอ้งมีการจดทะเบียนกบัหน่วยงานของรัฐ แต่ตอ้ง
ขอใบอนุญาตเปิดกิจการจากส านกังานเขต หรือในทอ้งท่ีนั้นๆ  จึงท าให้ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของ
กิจการหลายแห่ง ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการขออนุญาตและจดัการของเสียท่ีเกิดข้ึนจากการ
ให้บริการ และเม่ือเกิดปัญหาต่างๆ ข้ึนมา ก็จะด าเนินการตามข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องต่างๆ 
โดยเฉพาะพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ท่ีคอยควบคุมเก่ียวกบัมลพิษท่ีมาจากอู่ซ่อม
รถยนตเ์ท่านั้น สอดคลอ้งกบัเทอดพงศ ์คงจนัทร์ (2556) ท่ีพบว่า กิจการอู่ซ่อมรถ ถา้ท าไม่ถูกตอ้ง 
และไมค่  านึงถึงระบบสาธารณสุขของชุมชนก็จะสร้างผลกระทบเป็นวงกวา้งต่อคนในชุมชน เช่น 
เสียงดงัจากการเร่งเคร่ืองยนต ์กล่ินเหม็นและสารระเหยจากคราบน ้ ามนั ควนัพิษจากรถยนต์ เป็น
ตน้ ซ่ึงหากพิจารณาแลว้ จะพบว่า พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด 5 เหตุร าคาญ 
จะมีผลบงัคบั เมื่อเจา้ของกิจการหรือผูป้ระกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ มีการก่อเหตุร าคาญ เช่น การเท
ท้ิงส่ิงใดเป็นเหตุใหมี้กล่ินเหมน็หรือละอองสารเป็นพิษลงในแหล่งน ้ า ทางระบายน ้ า ท่ีอาบน ้ า ส้วม 
หรือท าการใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ือมหรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ หรือการกระท าใดๆ อนัเป็น
เหตุให้เกิดกล่ิน แสง รังสี เสียง ความร้อน ส่ิงมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่ น ละออง เขม่า เถา้ หรือ
กรณีอ่ืนใด จนเป็นเหตุใหเ้ส่ือมหรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ทางหน่วยงานต่างๆ ก็สามารถท่ีจะ
เอาผดิกบัผูป้ระกอบหรือเจา้ของกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ได้ โดยสั่งให้บุคคลท่ีก่อเหตุ ระงบั/ป้องกนั 
ภายในเวลาอนัสมควร ถา้ไม่แกไ้ขและเป็นอนัตรายร้ายแรง เจา้พนกังานทอ้งท่ีมีอ  านาจเขา้ไประงบั/
จดัการไดโ้ดยบุคคลก่อเหตุเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้าย หรือสามารถสั่งห้ามใช ้/ ยินยอมให้ใชส้ถานท่ีนั้น
จนกว่าจะแกไ้ขได ้การเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้ง
จ  าทั้งปรับ เมื่อไดเ้สียค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีมีการเปรียบเทียบ ให้
ถือว่าคดีเลิกกนัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

4)  กระบวนการและวิธีการบริหารจดัการผลกระทบท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มภายหลงัการ
เปิดอู่ซ่อมรถยนต์ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ผูว้ิจยัพบว่า ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ไม่
สามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการผลกระทบท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มภายหลงัการเปิดอู่ซ่อม
รถยนตไ์ด ้เพราะพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ท่ีก  าหนดไว ้เน่ืองจาก พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบบั
ดงักล่าว จะมีผลใชบ้งัคบัเฉพาะโรงงานท่ีผลิตช้ินส่วน ผลิตอุปกรณ์และผลิตรถยนตเ์ท่านั้น ไม่มีผล
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ต่อการบริหารจดัการผลกระทบท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ของอู่ซ่อม
รถยนตท์ัว่ไป ซ่ึงในการบริหารจดัการสภาพแวดลอ้มน้ี จะข้ึนอยูก่บัวิจารณญาณของเจา้ของกิจการ 
โดยบางรายจะมีการใชว้ิธีจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้ ามนัเคร่ือง หรือการบริหารจดัการเก่ียวกบัของเสีย
ท่ีเกิดข้ึนจากการซ่อมรถยนต์ต่างๆ ท่ีเป็นระบบ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของธวชัชยั แสนดันใจ 
(2556) ท่ีพบว่า อู่ซ่อมรถยนต์ จะมีของเสียมี 4 รูปแบบ คือ (1) น ้ าเสียท่ีมาจากอู่ซ่อมรถยนต์ (2) 
มลพิษอากาศ (3) มลพิษทางเสียง และ (4) ของเสียอนัตราย ซ่ึงอู่หลายแห่ง มีการน าเอาระบบแอคติ
เวทเทตสลดัจ ์(Activated Sludge) ระบบบ่อดกัไขมนั (Oil&Grease Trap) ระบบบ่อปรับเสถียรหรือ
บ่อผึ่ง (Stabilizing Pond) ถงัตกตะกอน (Settling Chamber) มาใชใ้นการบริหารส่ิงแวดลอ้มภายใน
อู่ และหลายอู่ก็มีการน าเอาน ้ ามนัเคร่ืองใส่บรรจุเขา้ถงัหรือแกลลอน แลว้น าไปขาย โดยไม่ท้ิงลงท่อ
ระบายน ้ าต่างๆ เป็นต้น และสอดคล้องกับสุณัฏฐา โน้ตสุภา (2555) ท่ีพบว่า อู่ ทุกแห่งมีการ
ด าเนินการไม่ไดม้าตรฐานดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 71.43 ของอู่ ไม่มีการจดัการดา้นมลพิษ
ทางอากาศ ร้อยละ 81.63 ไม่มีการจดัการน ้ าเสีย ร้อยละ 53.06 ไม่มีการจดัการของเสียอนัตราย และ 
ร้อยละ 79.59 ไม่มีการจัดการเร่ืองเสียง จากปัญหาดังกล่าว ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซ่ึงมี
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเจา้ของอู่ ร่วมกนัหาแนวทางในการจดัการปัญหา
ของอู่ซ่อม และอู่เคาะพ่นสีรถยนต ์เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการจดัการปัญหาเหตุร าคาญต่อไป หากพ้ืนท่ี
ดังกล่าวได้รับการร้องเรียนจากการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายหรือเดือดร้อนแก่บุคคล  
พนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงแต่งตั้งจากขา้ราชการไม่ต ่ากว่าระดบั 4 มีอ  านาจระงบัการกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือ
ใหแ้กไ้ขหรือปรับปรุง หรือปฎิบติัใหถ้กูตอ้งเหมาะสมภายในระยะเวลาท่ีก  าหนดได ้

ในกรณีท่ีผูป้ระกอบกิจการโรงงานไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของพนักงานเจา้หน้าท่ี กรณีท่ี
การประกอบกิจการโรงงานก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์น ให้มีค  าสั่งปิดโรงงาน
ดงักล่าวมีผลเป็นการเบิกถอนใบอนุญาตดว้ย หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 
5.3  ข้อเสนอแนะของการวจิยั 

5.3.1  ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลวิจยัไปใช ้
1)  หาท าเลท่ีตั้งท่ีจะเปิดกิจการ  
2)  การด าเนินการขออนุญาตเปิดกิจการอู่ซ่อมรถยนต ์ตอ้งขออนุญาตจากเขตพ้ืนท่ีนั้นๆ 

โดยจะตอ้งจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากดัหรือในนามบริษทั ฯลฯ 
ซ่ึงในนามบุคคลธรรมดา จะเสียภาษีเป็นรายปี โดยจะเสีย 3 ใน 2 ของค่าเช่า โดยก าหนดจากสัญญา
เช่าระหว่างผูใ้หเ้ช่ากบัผูเ้ช่า เช่น ค่าเช่า 30,000 (สามหมื่นบาทถว้น) จะตอ้งเสียภาษี 45,000 (ส่ีหมื่น
หา้พนับาทถว้น)  
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3)  ศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
4)  เตรียมค่าใชจ่้ายส าหรับเคร่ืองมือช่าง อยา่งนอ้ย 2 ชุด  
5) จัดระบบการจัดการของเสียให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ี โดยค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม

โดยรอบ 
การติดต่อส านกังานเขต หรือพ้ืนท่ีๆ ควบคุมดูแลอยู ่การขอใบอนุญาตเปิดกิจการธุรกิจ

บริการอู่ซ่อมรถยนต ์ตอ้งด าเนินการขออนุญาตจากส านกัเขต ต าบล ในพ้ืนท่ีนั้นๆ ซ่ึงตอ้งติดต่อฝ่าย
ส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล ควบคู่กนัไปดว้ย เพื่อใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย จากนั้นทางส านักงานเขต
จะสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการจดทะเบียน ว่าอยู่ในหมวดใด หากไม่ไดอ้ยู่รูปแบบของบุคคล
ธรรมดา ก็ตอ้งไปยืน่เอกสารท่ีฝ่ายปกครองด าเนินการต่อ เพื่อให้ทางฝ่ายพิจารณาเรียกเก็บภาษีใน
อีกอตัราหน่ึง เอกสารส าหรับการยืน่ขออนุญาต มีดงัรายการ ต่อไปน้ี 

1)  เอกสารปลกูสร้างอาคาร พ้ืนท่ีใชง้าน 
2)  สญัญาเช่าพ้ืนท่ีใชง้าน 
3)  ส าเนาทะเบียนบา้น ผูเ้ช่า / ผูใ้หเ้ช่า 
4)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ผูเ้ช่า / ผูใ้หเ้ช่า 
5)  ใบอนุญาตท่ีประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ (ส าหรับช าระภาษี โรงเรือน) 

วิธีการออกใบอนุญาต กรณีอนุญาตคร้ังแรก (รายใหม่) / ต่ออาย ุ(ตอ้งขอก่อนส้ินอาย)ุ 
5.1  การยืน่ค  าขอ 
5.2  ตรวจความถกูตอ้งและความสมบูรณ์ของค าขอ (ถา้ไม่ถกู ใหแ้จง้ภายใน 15 วนั) 
5.3  ตรวจสภาพดา้นสุขลกัษณะของสถานท่ี (เจา้หน้าท่ีตรวจเอง/มอบหมายให้เจา้

พนกังานรายงานผล + เสนอความเห็น) 
5.4  ออกใบอนุญาต/สัง่ไม่อนุญาต ภายใน 30 วนั และขอขยายเวลาได ้2 คร้ังพร้อม

แจง้เหตุผล 
หากผูป้ระกอบกิจการหลีกเล่ียงการช าระค่าใชจ่้ายในส่วนต่างๆ ทางส านักงานเขตก็จะ

มีจดหมายเรียกเก็บค่าใชจ่้ายยอ้นหลงัทั้งหมดกบัผูป้ระกอบการ จนกว่าจะช าระครบทั้งหมด 
5.3.2  ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 

1)  ในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรจะต้องมีการศึกษาถึงแผนกลยุทธ์จากอู่ซ่อมรถยนต์ 4 
ประเภท คือ 

1.1) ศนูยบ์ริการซ่อมบ ารุงรถยนตจ์ากศนูยจ์  าหน่ายรถยนต ์
1.2) อู่ซ่อมรถยนตท่ี์มีความช านาญบางยีห่อ้ 
1.3) ศนูยบ์ริการเฉพาะ และ 
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1.4) อู่ซ่อมรถยนตท์ัว่ไป 
เพื่อน ากลยุทธ์ดังกล่าวมาท าการพิจารณาว่า อู่ซ่อมรถยนต์ประเภทใด มีกลยุทธ์ท่ีจะ

สามารถท าใหผู้ป้ระกอบการรายใหม่ท่ีสนใจในการเปิดอู่ซ่อมรถยนต์ สามารถน ามาวิเคราะห์และ
น าไปสู่การเปิดอู่ซ่อมรถยนตไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2)  ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรจะตอ้งมีการศึกษาความคิดเห็นดา้นต่างๆ ของลกูคา้ท่ีมาใช้
บริการ เพื่อท าใหเ้จา้ของกิจการทราบถึงความตอ้งการของลกูคา้ พฤติกรรมของลกูคา้ และความพึง
พอใจต่างๆ ของลกูคา้ เพื่อน ามาสู่การวางแผนเพื่อเปิดอู่ซ่อมรถยนตไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

5.3.3  ขอ้เสนอแนะส าหรับหน่วยงานรัฐและเอกชน 
1)  จากผลการวิจัยคร้ังน้ี แสดงถึงปริมาณการเปิดธุรกิจอู่ซ่อมรถเพ่ิมมากข้ึน ดงันั้น

หน่วยงานรัฐและเอกชนควรพฒันาบุคคลากร ให้เพ่ิมมากข้ึน โดยอาจจดัการฝึกอบรมวิชาชีพใน
หลกัสูตรการศึกษา เพื่อใหบุ้คคลากรมีความรู้ความเช่ียวชาญและความช านาญในการซ่อมบ ารุงและ
รักษารถยนต ์

2)  หน่วยงานทางราชการควร ออกตรวจสอบ และควบคุมอู่บริการซ่อมรถยนต ์ในส่วน
ของขอ้กฎหมายและส่ิงแวดลอ้ม ใหค้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ี หากปราศจากความดูแลและการเอาใจใส่ 
ซ่ึงหากหลีกเล่ียงข้อกฎหมาย อาทิ ภาษีโรงเรือน ภาษีรายได้ การขออนุญาตเปิดกิจการ อาจ
ก่อใหเ้กิดการคอรัปชัน่จากเจา้หนา้ท่ีรัฐก็เป็นได ้
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