
บทที่  5

การดำเนินงาน

ขั้นตอนการบริการ (Process)
ธุรกิจนี้เปนธุรกิจบริการ ดังนั้นการผลิต คือ กระบวนการใหบริการนั่นเอง โดยการให

บริการจะเริ่มตนจากลูกคาเขามายัง A-Space You Car เพื่อพนักงานของ A-Space You Car ให
บริการในสถานที่ที่ของเราเอง สามารถสรุปขั้นตอนการบริการ ดังนี้

ลางสี ดูดฝุน
ในการใหบริการของบริษัทเราจะเนนที่ความจริงใจในการใหบริการ และมาตรฐาน                      

ในการใหบริการตองเหมือนกันทุกครั้งที่ลูกคาเขามาใชบริการ ตั้งแตที่ลูกคานำรถเขามาใชบริการ              
เราจะมีพนักงานรับรถที่ไดรับการอบรมมาอยางดี และมีใจรักการบริการ แลวจะใหพนักงานขับ
รถยนต   ของลูกคาเขาไปลางน้ำพรอมลางโฟม เสร็จเรียบรอย การขับรถของลูกคาจากลานเปยก
มายังลานแหง เราจะใชผายางรองพื้นรถลูกคาทุกครั้งที่มีการเขาไปขับรถ เพื่อไมใหภายในรถเปยก
น้ำจากเทาและก็จะนำมาเช็ดหมาดดวยผาชามัวร แลวก็เปาลมไลน้ำที่ขังอยูตามซอกเล็กๆ รอบคัน
จากนั้นก็เช็ดแหง  ดวยผาไมโครไฟเบอร เพื่อใหรถเกิดความเงางาม และไมทำรายเนื้อสีเดิม และก็
เริ่มทำความสะอาดภายในโดยการดูดฝุน  โดยการจึงพรมรองเทาออกมาเปาลมภายนอกรถ แลวจึง
ดูดฝุนภายในรถอยางละเอียดแลวจึงเช็ดคอนโซลหนา และแผงประตู และเบาะดวยน้ำยาเฉพาะ   
พอเรียบรอยจึงนำพรมที่เปาลมทำความสะอาดแลวเขามาใสใหตรงกับล็อคเดิมเดิมทุกชิ้นทั้งหนา
และหลัง แลวจึงเคลือบเงาลอเปนงานสุดทาย จากนั้น กอนสงมอบรถใหลูกคาจะตองมีการตรวจ
สอบความเรียบรอยอีกครั้งจากพนักงาน  โดยเฉพาะกระจกรอบคันตองไมมีคราบน้ำหลงเหลืออยู 
และการสงมอบรถใหกับลูกคานั้น  จะมีใบ Check Sheet ใหลูกคาตรวจสอบความเรียบรอยดวยตัว
ลูกคาเองอีกครั้งหนึ่ง พรอมขอใหประเมินความพึงพอใจในการใหบริการดวย เพื่อนำมาปรับปรุง
การทำงานตอไป
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ลางหองเครื่อง
เริ่มดวยการใชพัดลมเปาไลความรอนของหองเครื่องใหเย็นลงกอน  หลังจากนั้นก็ตองใช

แผนผายางคลุมสวนที่จำเปน  (จานจาย, ไดสตารท) เพื่อปองกันไมใหถูกน้ำ  จะทำใหเสียหายได 
หลังจากนั้นก็ฉีดน้ำ     ทำความสะอาดหองเครื่อง แลวจึงลงน้ำยาสำหรับลางหองเครื่องโดยเฉพาะ 
แลวจึงใชมือทำความสะอาดภายในหองเครื่องอยางละเอียด รอบคอบ ดวยความชำนาญ                
พอเรียบรอยทุกจุดก็ตองลางน้ำออก และจึงถอดแผนยางที่ใชคลุมออก และก็ขับออกมายังลาน
แหง เพื่อเก็บรายละเอียดตอไป เริ่มโดยการเปาลมไลน้ำออกกอน  พรอมตรวจสอบความเรียบรอย
ภายในหองเครื่องอีกครั้งหนึ่งวามีอุปกรณใดเสียหายหรือไม แลวจึงลงน้ำยาเฉพาะที่ใชกับหอง
เครื่องเทานั้น เพื่อใหหองเครื่องดูสะอาดและฝุนไมเกาะงาย
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ขัด เคลือบสี
นำรถยนตของลูกคาเขาไปลางน้ำพรอมลางโฟม เสร็จเรียบรอย การขับรถของลูกคาจาก

ลานเปยกมายังลานแหง เราจะใชผายางรองพื้นรถลูกคาทุกครั้งที่มีการเขาไปขับรถ เพื่อไมให
ภายในรถเปยกน้ำจากเทา และก็จะนำมาเช็ดหมาดดวยผาชามัวร จากนั้นก็ทำการลูบดินน้ำมัน
เพื่อทำความสะอาดคราบสกปรกที่ฝงลึก โดยเฉพาะกันชนหนา, ฝากระโปรงหนา และบริเวณขอบ
ซุมลอทั้ง 4 ลอ หลังจากทำความสะอาดเรียบรอย ก็ตองนำรถกลับไปลางอีกครั้งเพื่อทำความ
สะอาดคราบและเศษดินน้ำมันออก แลวจึงนำกลับมาเช็ดแหงในหองขัดสีโดยเฉพาะ (แยกจาก
ลานแหงทั่วไป) แลวก็ทำการติดกระดาษปองกันสนิมที่ไมตองการขัด  เชน ยางขอบกระจก เปนตน 
จากนั้นก็ตองตรวจสภาพสภาพพื้นผิวอีกครั้งกอนลงมือขัด ถาพบรอบหยาบ ฝงลึกแตสามารถลบ
ออกไดโดยใชกระดาษทรายเบอร 0 คอย ๆ ลูบอยางเบา ๆ แตขั้นตอนนี้ตองใชพนักงานที่มีความ
ชำนาญโดยเฉพาะ หลังจากนั้นก็ลงมือขัดสีดวยเครื่องขัดขนแกะ โดยการปนรอบคันใหเสมอกัน
รอบคันโดยตองใชน้ำหนักการปน  รอบเครื่องปนอยางเหมาะสมเพื่อไมใหสีรถเดิมเสียหาย หลังจาก
นั้นก็จะใชลมเปาไลฝุนของการขัดสีออกไปกอน  จากนั้นจึงลงมือเคลือบ โดยการใชเครื่องปนหนี
จุดศูนยถวง เปนเครื่องที่ใชทำการเคลือบโดยเฉพาะคราบน้ำยาเคลือบจะเปนวงๆ รอบคันรอจนน้ำ
ยางแหง จากนั้นจึงใชเครื่องปนโดยใชฟองน้ำเบอรที่ละเอียด ทำความสะอาดคราบน้ำยาออกจน
หมด ขั้นตอนสุดทายใชลมเปาไลฝุนออกอีกครั้งหนึ่ง

การสงมอบงาน
เมื่อการบริการสิ้นสุดลง พนักงานจะกรอกใบเสร็จรับเงิน  และเชิญลูกคาใหตรวจรับงาน              

โดยพนักงานจะยื่นแบบตรวจสอบอยางงาย (Check Sheet) ซึ่งจะถูกออกแบบมาอยางทันสมัย
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และ    มีขอมูลในการตรวจสอบคุณภาพการใหบริการเบื้องตนเพื่อตอบรับความตองการของลูกคา
ของคนในยุคสมัยใหม เชน  สอบถามความพึงพอใจของลูกคา และจดบันทึกความพึงพอใจของ
ลูกคาภายหลังรับบริการ และใหลูกคาลงชื่อรับงานในใบเสร็จรับเงินสำเนาใบเสร็จรับเงิน  เพื่อ
ประเมินผลการใหบริการตอไป 

พนักงาน (Staff)
การบริการของพนักงานของเรา จะตองสรางความประทับใจใหแกลูกคา ซึ่งจะทำให

ลูกคาสามารถจดจำยี่หอได และเมื่อตองการบริการเกี่ยวกับการลางรถยนตจะนึกถึง A Space 
You Car ไดเปนอันดับแรก พนักงานทุกคนจะไดรับการฝกอบรมเปนอยางดี เพื่อใหพนักงานมี
ความรูความชำนาญเกี่ยวกับการบริการดานดูแลรักษาสภาพสี และความสะอาดรถยนต พรอมที่
จะใหคำปรึกษาแกลูกคาได เพื่อสื่อใหลูกคาไดรูถึงความเปนมืออาชีพดานการดูแลรักษารถยนต 
โดยพนักงานจะถูกฝกใหปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนปฏิบัติงานอยางเครงครัด เพื่อใหการบริการเปน
มาตรฐานเดียวกันทุกครั้ง และพยายามสรางใหพนักงานมีความสำนึกในบริการ (Service Mind) 
เนื่องจากการมีความสำนึกในบริการจะชวยใหการบริการตาง ๆ เปนการบริการที่ออกมาจากใจ 
พนักงานมีความสุภาพ เรียบรอย และเอาใจใสรถยนตของลูกคา เพื่อใหการทำงานที่ออกมามิใช
เพียงแคทำตามขั้นตอนใหเสร็จ ๆ ไปเทานั้นนอกจากนี ้ ความสำนึกในบริการยังมีสวนชวยในการ
แกไขสถานการณที่อยูนอกเหนือแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว หรือแมวาพนักงานจะไมสามารถ
จดจำ ขั้นตอนการปฏิบัติงานได พนักงานก็ยังสามารถบริการลูกคาไดอยางด ี มีความเต็มใจ และ
สามารถสรางความประทับใจใหแกลูกคาไดประจำอยูกับตัวอยูเสมอ

การเปดการใหบริการ
ทาง A Space You Car ไดกำหนดใหเปดทำการสัปดาหละ 6 วัน โดยในวันธรรมดาจะ

เปดใหบริการตั้งแต 9.00-20.00 น . สวนในวันเสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ จะเปดใหบริการ

ตั้งแต 9.00-21.00 น . และจะหยุดทำการในทุกๆอังคาร ซึ่งมีปริมาณผูมาใชบริการนอยกวาวันอื่นๆ           

และเมื่อเปดดำเนินการทุกวันตอนเชาใหพนักงานมารวมตัวกัน  แลวทำการกลาวสโลแกนการให
บริการของเรา “ทุกรายละเอียดการใหบริการ  คือหัวใจของเรา" เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจใน
การใหบริการและเปนการกระตุนใหพนักงานพรอมที่จะทำงาน  อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง

ของจำนวนวันในการเปดใหบริการไดตอไปในอนาคต 

การอบรมพนักงาน
พนักงานแรกเขาทุกคนจะไดรับการอบรมกอนที่จะออกไปปฏิบัติงานจริง โดยที่การอบรม

นั้น  จัดทำขึ้นเพื่อใหบรรลุจุดประสงค ดังตอไปนี้
1.กกเพื่อใหแนใจวาพนักงานจะสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนการใหบริการมาตรฐาน

และสามารถปฏิบัติงานไดตามเวลาที่กำหนด



46

A Space You Car

2.กกเพื่อใหพนักงานเห็นวาความพึงพอใจของลูกคาสิ่งสำคัญยินดีรับฟองคำติชมของ
ลูกคา เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานใหดีขึ้นตอไป

3.กกเพื่อใหพนักงานรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคกร และตระหนักวาการบริการให
ลูกคาพอใจเปนผลดีตอบริษัทฯและตัวพนักงานเอง

4.กกเพื่อปรามใหพนักงานตระหนักถึงผลรายที่จะเกิดขึ้นกับพนักงาน  ถาพนักงานมีความ
ประพฤติในลักษณะมิจฉาชีพ และเนนยํ้าความเอาจริงเอาจังของบริษัทฯ ที่จะดำเนินคดีกับ
พนักงานที่ฉอโกง หรือมีประพฤติลักษณะมิจฉาชีพอยางถึงที่สุด อนึ่งการอบรมดังกลาว   จะจัดขึ้น
โดยบุคลากรภายในบริษัทฯ เอง นอกจากนี้พนักงานทุกคนจะไดรับการอบรมเปนระยะ เพื่อทบทวน
ขั้นตอนการทำงานตาง ๆ และเนนย้ำใหพนักงานตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกคา รวมทั้งเรื่อง
ขอหามการประพฤติลักษณะมิจฉาชีพตาง ๆ

สภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence)
โดยทั่วไปธุรกิจที่เกี่ยวของกับการบริการจะไมมีสินคาที่ลูกคาสามารถจับตองหรือสัมผัส              

ไดอยางชัดเจน  จึงจำเปนตองสรางภาพลักษณใหลูกคาสามารถมองเห็นแลวจะนึกถึง A-Space 
You Car ทันที โดยทางบริษัทฯ จะเนนที่ลักษณะการแตงกายของพนักงานที่ใหบริการลูกคาดู
สะอาดดวยการใสชุดฟอรมของบริษัทที่มีโลโกของบริษัทฯ รวมถึงยานพาหนะของบริษัทฯ เองตอง
สะอาดเงางามอยูเสมอ เพื่อดึงดูดและสรางความมั่นใจใหกับลูกคาของเราได

ตราสัญลักษณ

สิ่งที่คาดหวัง
ตองการเปนสถานที่ใหบริการทำความสะอาดรถยนตที่สรางความแตกตางไปจากเดิมใน

รูปแบบที่มีความทันสมัยและสามารถที่จะสรางการรับรูและจดจำของลูกคาที่มีตอ A-Space You 
Car เพราะวาแบรนด A-Space You Car เปนแบรนดใหม ยังไมมีผูรูจักในทองตลาดผูบริโภคจะให
ความไวเนื้อเชื่อใจกับการบริการทำความสะอาดรถยนตที่เปนแบรนดเกามากกวา ดังนั้น การสราง
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การรับรูและจดจำเปนสิ่งที่คาดหวังวาจะไดรับมาในชวงระยะแรก และหลังจากนั้นความจงรักภักดี
ที่ลูกคามีตอ A-Space You Car เพื่อใหมีการกลับเขามาใชบริการในครั้งตอไป

ขอเสนอและแนวทางการปฏิบัติงาน
1.กกการบริการเปนสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจประเภททำความสะอาดรถยนต ทั้งในทางดาน

การบริการที่แบบรวดเร็ว การบริการแบบครบวงจร รวมถึงตัวของพนักงานทุกคน  ทั้งนี้เนื่องจากผู
ที่มาใชบริการทำความสะอาดรถยนตตองการความสะดวกสบายในรูปแบบที่ตองการความแตก
ตางไปจากเดิม และยังจะตองการความรวมเร็วทันใจ พนักงานมีความสุภาพออนนอมพรอมที่จะ
ใหบริการในทันทีทันใดแมวาจะไมใชหนาที่ของตนเองก็ตาม ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาความสัมพันธที่ดีกับ
ลูกคา ซึ่งจะทำใหกิจการมีความมั่นคงจากที่ลูกคาเกิดความประทับใจ

2.กกกิจการจะตองการการปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณในทำความสะอาดใหมีความทัน
สมัยอยูตลอดเวลาเพื่อที่จะใหลูกคาเกิดความไววางใจใหตรงกับรูปแบบความทันสมัยของรานทั้งนี้
ก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกใหกับลูกคาที่ตองการความเรงดวนในการทำความสะอาด อาทิเชน 
เครื่องลางรถอัตโนมัติเปนตน

3.กกการสรางความแตกตางในดานของหองรับรองลูกคาก็เปนสิ่งสำคัญเพราะวาเราได
ใชความแตกตางในรูปแบบความทันสมัยเขามาในการใหบริการในการรับรอง เชน  Internet จะตอง
มีความรวมเร็วและอัปเดทโปรแกรมตาง ๆ เขาคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง และคอมพิวเตอรเองจะ
ตองมีความทันสมัยตามดวย

4.กกในอนาคตอาจมีการขยายสาขาเพิ่มเติมเพื่อเปนการขยายฐานลูกคาใหกวางออกไป
และยังเปนการสรางแบรนดใหมีการรับรูมากยิ่งขึ้นโดยทำการเจาะกลุมบุคคลที่ทำการพักอาศัยใน
รูปแบบคอนโดเปนหลัก

5.กกใหมีการจัดกิจกรรมอบรมพนักงานอยางตอเนื่องเพื่อที่จะใหบุคลากรในองคไดเรียน
รูและเทคนิคการดูแลสีแบบใหมเพิ่มเติมอยูตลอดเวลาเพื่อใหทันตอความตองการของผูบริโภค


