	
  

	
  

Optimizing Logistics of Maintenance Company:
A Case Study of ABC Co., Ltd.
Mongkol Mingquanta
http://eprints.utcc.ac.th/id/eprint/238

© University of the Thai Chamber of Commerce
EPrints UTCC
http://eprints.utcc.ac.th/

การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกสของบริษัทซอมบํารุง
กรณีศึกษาบริษัท ABC จํากัด

มงคล มิ่งขวัญตา

การศึกษาคนควาดวยตนเองเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ปการศึกษา 2554
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ง

หัวขอการศึกษาคนควาดวยตนเอง การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกสของบริษัท
ชื่อผูศึกษา
ปริญญา
สาขาวิชา
อาจารยที่ปรึกษา
ปการศึกษา

ซอมบํารุง กรณีศึกษาบริษัท ABC จํากัด
นายมงคล มิ่งขวัญตา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
การจัดการโลจิสติกส
รองศาสตราจารย ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา
2554

บทคัดยอ
จากการศึกษาพบวาปญหาที่เกิดขึ้นในองคกรคือมี Call แจงซอมสูงและปญหาดาน
คลังสินคานั้นมีอะไหลไมเพียงพอตอการเบิกใช สวนดานกระบวนการทํางานนั้นเกิดจากการ
ทํางานไมเปนมาตรฐานเดียวกัน
การศึกษาคนควาดวยตนเองนี้ เราไดมีการนําทฤษฎีต างๆเขามาใชเ พื่อใหเ กิดการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาการทํางานลงได เราใชหลัก Kaizen เพื่อใหชาง
ไดคิดแกไข และพัฒนางานในสวนที่ทําเพื่อใหงายและลดระยะเวลาการทํางานลงตามหลักการ
ของ TQM ที่ตองการใหพนักงานทุกคนตองมีสวนรวม ในสวนของคลังสินคาก็ไดใชทฤษฎี ABC
Analysis เพื่อแยกประเภทของสินคาเปนประเภทแลวก็ใชจุดการสั่งซื้อควบคุมเพื่อใหอะไหลมี
พอเพียงตอการเบิกใช และในดานกระบวนการไดมีการใช SOP เพื่อใหชางนั้นมีมาตรฐานการ
ทํางานที่เทากัน และเปนไปในแนวทางเดียวกันอยางชัดเจน
จากการที่เราไดนําทฤษฎีตางๆเขามาชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นนั้นพบวาการทํางานของ
ชางมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีเวลาในการทํางานลดลงทําใหมีเวลาในการซอมงานไดมากขึ้น
สวนดานคลังสินคาก็ทําใหอะไหลมีเพียงพออยูตลอดเวลา และสวนกระบานการทํางานก็ทําให
ชางมีมาตรฐานการทํางานเทากันและเปนไปในทิศทางเดียวกัน

จ
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วางรากฐานความคิดทางดานการจัดการโลจิสติกส ใหสามารถนําไปประยุกตเขากับการทํางาน
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อาจารยทุกทานที่ไดใหความรูตลอดระยะเวลาการศึกษาที่ผานมา
ขอขอบคุณหัวหนาและเพื่อนที่บริษัทที่ใหขอมูลในการทําครั้งนี้ และไดใหกําลังใจเสมอ
มาตลอดระยะเวลาการศึกษาคนควาดวยตนเอง และขอขอบคุณเจาหนาที่ของบัณฑิตวิทยาลัยที่
ไดใหความชวยเหลือตลอดเวลาที่ไดศึกษาอยู และพี่ ๆ เพื่อนนักศึกษาปริญญาโททุกทาน ที่ได
ใหกําลังใจและความชวยเหลือในการทําการศึกษาคนควาดวยตนเองตลอดมา
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 องคกร และลักษณะธุรกิจขององคกร
ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายอุปกรณคาปลีก และสัญญาบริการ ซอมบํารุง รวมถึงพัฒนา
โปรแกรม สําหรับธุรกิจคาปลีก มีเครือขาย การใหบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย มี
ระบบ Call Center 24ใหบริการ ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง
ประวัติของบริษัท
C.P. Group’s Businesses
• ธุรกิจกลุมเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
• ธุรกิจอาหารสัตวเลี้ยง
• ธุรกิจพืชครบวงจร
• ธุรกิจการคาระหวางประเทศ
• ธุรกิจโทรคมนาคม
• ธุรกิจปโตรเคมี
• ธุรกิจยานยนตอุตสาหกรรมและการเงิน
• ธุรกิจพัฒนาที่ดิน
• ธุรกิจการตลาดและการจัดจําหนาย
กลุมธุรกิจการตลาดและการจัดจําหนาย
1. บริษทั ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
2. บริษทั ซี.พี.คาปลีกและการตลาด จํากัด
3. บริษทั เคานเตอรเซอรวิส จํากัด
4. บริษทั รีเทลลิงค (ไทยแลนด) จํากัด
5. บริษัท โกซอฟท จํากัด
6. บริษทั เอ็ม เอ เอ็ม ฮารท จํากัด
7. บริษัท ไดนามิค แมนเนจเมนท จํากัด
8. บริษัท ไทยสมารทคารด จํากัด
9. บริษัท ศึกษาภิวัฒน จํากัด
10. บริษัท ปญญธารา จํากัด
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11. สถาบันเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน
บริษัท รีเทลลิงค(ไทยแลนด) จํากัด
ประวัติความเปนมาของบริษัท
- บริษัทฯ กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2535
- บริษัท ซีพี ออลล จํากัด(มหาชน) ถือหุน 100%
- บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท (ชําระเต็ม)
- บริษัทฯ จัดหา จําหนายและใหบริการ อุปกรณทุกชนิดภายในรานคาปลีก รวมถึงการพัฒนา
โปรแกรมสําหรับธุรกิจคาปลีก
- บริษัทฯ มีเครือขายการใหบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย
- มีระบบ Call Service 24 ชั่วโมง
- บริษัทฯ ใหบริการตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง
โครงสรางองคกร
คุณกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
คุณปยะวัฒน ฐิตะสัทธาวร
กุล
กรรมการผจัดการ
คุณนริศ ธรรมเกื้อกูล
รองกรรมการผูจัดการ

ขาย และ
การตลาด
คุณนวพรรษ
คุณวิโชติ

วิศวกรรม
ปฏิบัติการ
คุณพงษศักดิ์
คุณพจน
คุณสมชาย

จัดซื้อ และ สรร
หา
คุณกันตกวี

สนับสนุน
ปฏิบัติการ
คุณพจน

ภาพที่ 1.1 โครงสรางองคกร

คุณพิทยา เจียรวิศิษฐกุล
รองประธานเจาหนาที่
บริหาร

บัญชี
คุณวรเดช หงศเดชานันท
คุณวศินี บุญญเบญจฤทธิ์

พัฒนากระบวนการ
ธุรกิจ
คุณศิวัช
คณเชิดพงษ

บุคคลธุรการ
คุณนเรศวร
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จํานวนพนักงาน
สายสํานักงาน (รวมพนักงาน,Part Time)
สายชาง (รวมพนักงาน,Part Time)
แฟรนไชส (ชาง) ทั้งหมด
- เขต หาดใหญ
- เขต เชียงใหม
- เขต อุดรฯ
- กทม. เขตใต
- กทม. เขตเหนือ
- กทม. เขตตะวันออก

335 คน
752 คน
24 คน
36 คน
22 คน
20 คน
29 คน
21 คน

Vision : วิสัยทัศน
เรา คือ ผูจัดหาสินคาที่มีคุณภาพ และบริการที่เปนเลิศสําหรับธุรกิจคาปลีก, F&B Store
และธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่อง
Mission : ภารกิจ
1. ดําเนินธุรกิจที่สนับสนุนการเจริญเติบโต และการใหบริการสําหรับราน CVS , F&B
Store และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
2. สรางความสัมพันธกับลูกคา คูคาตางๆ ผานชองทางการจัดจําหนาย
3. พัฒนาระบบงาน และสงเสริมองคกรตามแนวทาง TQM ภายใตกรอบของ TQA พรอมทั้ง
ผลักดันใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ ในองคกร
4. พัฒนาความรู ความสามารถ และเสริมสรางการเรียนรูของบุคลากรโดยใช KM ควบคูกบั
การสรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหเกิด Workforce Commitment
นโยบายคุณภาพ
1.สรางองคกรเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ
2.ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3.พัฒนาระบบงานและองคกรอยางตอเนื่อง
4.ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา
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สินคา และ อุปกรณ
1. Food Equipment เครื่องครัว
2. Beverage Equipment เครื่องดื่ม
3. Commercial Air-conditioner วิศวกรรม และ สินคาพิเศษ
4. Cash & POS, Registered Equipment คอมพิวเตอร และ อุปกรณไฟฟา
อุปกรณเครื่องครัว
1.ตูอุนซาลาเปา
2.เครื่อง Popcorn
3.เครื่องอุนไสกรอก
4.เครื่องจายอาหาร
อุปกรณเครื่องดื่ม
1.เครื่องทําเกล็ดน้ําแข็ง
2.เครื่องชงกาแฟ
Commercial Air-conditioner วิศวกรรม และ สินคาพิเศษ
1.แอรบาน
2.แอรอาคารขนาดใหญ
Cash & POS, Registered Equipment คอมพิวเตอร และ อุปกรณไฟฟา
1.เครื่อง POS
2.เครื่องคอมพิวเตอร PC
3.เครื่องสแกนเนอร
4.เครื่องปริ้นเตอร
SWOT Analysis
เราไดทําการวิเคราะหองคกรโดยใชหลักของ SWOT Analysis ไดผลดังนี้
จุดแข็ง
• สินคามีคุณภาพดีมาก
• มีชางบริการทัง้ 7 วัน 24 ชั่วโมง
• อยูในเครือ ซีพี
จุดออน
• สินคามีราคาแพง
• ชองทางในการจัดจําหนายมีนอย
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• ทักษะในการทํางานของชางมีนอย
• ระบบในการจัดการของคลัง spare part ไมดีเทาที่ควร
โอกาส
• การขยายตัวของธุรกิจ ที่ใกลเคียงมีมากขึน้
• อุปกรณในรานสะดวกซื้ออื่นๆมีลักษณะใกลเคียงกัน
อุปสรรค
• คูแขงมีมาก
• สินคาลอกเลีนนแบบมีมาก
• มีแบรนดใหเลือกมากมาย
1.2 ปญหาและความสําคัญของปญหา
เนื่องจากลักษณะการทํางานขององคกรเปนทางดานการซอมบํารุงใหกับลูกคา ในที่นี่ก็
คือราน 7-11 ซึ่งเราตองบริการ โดยทาง 7-11 จะโทรมาแจงกับแผนก War Room ซึงจะทําการ
รับแจงอาการเสียและสาขาไว เพื่อที่จะไดสงชางใหเขาไปทําการแกไขไดตามเวลาที่ไดตกลงกัน
ไว และปญหาขององคกรคือ Call แจงซอมสูง
ขอมูล Call แจงซอม
ตารางที่ 1.1 จํานวน Call แจงซอม
เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
รวม

จํานวน
17,438
20,029
23,417
23,015
26,151
24,664
26,130
28,128
25,790
20,961
17,900
253,623
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จํานวน
30000
25000
20000
จํานวน

15000
10000
5000
0
ม.ค. ก.พ. มี. ค. เม.ย. พ.ค. มิ. ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตุ. ค. พ.ย.

ภาพที่ 1.2 แผนภูมิแสดง Call แจงซอม
จากการที่บริษัทมี Call ที่สงู มากเราก็ไดมาดูจํานวนของพนักงานที่ตองไปทําการบริการ
ลูกคาซึ่งมีสัดสวนที่แตกตางกัน
จํานวนชางกับสาขาและ call แจงซอมมีสัดสวนตางกัน
ตารางที่ 1.2 Call แจงซอมตอหนึ่งวันของชาง
จํานวนชาง

500 คน

125 ทีม
1 ทีม มี 4 คน

สาขาราน 7-11
Call แจงซอม

7640 สาขา
23056.63 call / เดือน

768.55 call / วัน

1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของชางที่รองรับกับการแจงซอมจากลูกคา
2.เพื่อลดระยะเวลาซอมงานแตละครั้ง
3.เพื่อลดจํานวนการแจงซอมจากลูกคา
4.เพื่อวัดความพึงพอใจของลูกคาจากการซอมบํารุง
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1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.ระยะเวลาการทํางานของชางลดลง
2.ลดจํานวน Call แจงซอมจากลูกคา

บทที่ 2
ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 ทฤษฎี
1.Total Productive Maintenance : TPM
คือการบํารุงรักษาเชิงทวีผลที่ทุกคนมีสว นรวมมีดวยกันทั้งหมด 8 ขอ

TPM
8
ความปลอดภัย สภาวะแวดลอม
(Safety & Environment)

การบํารุงรักษาคุณภาพ
(Quality Maintenance)

7
(Efficient Administration)

6

กิจกรรมฝายบริหารทีไ
่ มเกี่ยวกับการผลิตโดยตรง

5
การควบคุมดูแลขั้นตน
(Initial Control)

4
การฝกอบรม
(Training & education)

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง
(Focus Improvement)

3
การบํารุงรักษาเชิงวางแผน
(Planned Maintenance)

2

การบํารุงรักษาดวยตนเอง
(Autonomous Maintenance)

1

5 ส.

ภาพที่ 2.1 หลักของ Total Productive Maintenance
เปาหมายของ TPM คือ “เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานใหสูงขึ้น”
1.การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง(Focus Improvement)
“จําเปนที่ตองปรับปรุงกระบวนการ ระบบการไหล เครื่องจักร และการปฎิบัติงาน โดย
มุงเนนในการลดความสูญเสียหลัก 7 ประการ ใหเปนศูนย็ โดยอาศัยเครื่องมือ Why Why
Analysis และ PM Analysis ”
2.การบํารุงรักษาดวยตนเอง(Autonomous Maintenance)

“คือการมุงเนนใหพนักงานมีจิตสํานึกในการบํารุงรักษาเครื่องจักรดวยตนเอง โดยมีการ
ดําเนินการเปนขั้นตอน ไมใชเพียงการทําความสะอาด แตตองมุงที่จะคนหาจุดบกพรองและ
แกไขจุดบกพรองนั้นดวย”
3.การบํารุงรักษาเชิงวางแผน(Planned Maintenance)
“กิจกรรมที่มุงใหเกิดระดับการบํารุงรักษาที่เหมาะสมและไมเกินความจําเปน โดยใช
ขอมูลในอดีตเพื่อกําหนดการบํารุงรักษา โดยตรวจจับความบกพรองที่เกิดขึ้นในชวงตน ซึง่
ดําเนินการโดยบุคลากรฝายบํารุงรักษารวมกับผูปฏิบตั ิการในสายการผลิตจึงมีการฝกอบรม
ใหกับพนักงานที่เกี่ยวของทุกคน”
4การฝกอบรม(Training & education)
“มุงเนนการพัฒนาทักษะและการเสริมสรางขวัญกําลังใจของพนักงานใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางยืดหยุนและเกิดประสิทธิผล ลดความสูญเสียเนื่องจากการขาดทักษะในงาน”
5.การควบคุมดูแลขั้นตน(Initial Control)
“เปนกิจกรรมที่ทําใหเครื่องจักรสามารถผลิตสินคาไดทันตามกําหนดโดยที่เครื่องจักรไม
ชํารุดเสียหาย และสินคามีคณ
ุ ภาพคงที่สม่ําเสมอ”
6.การบํารุงรักษาคุณภาพ(Quality Maintenance)
“เปนกิจกรรมปองกันการเกิดของเสีย
โดยการควบคุมสภาวะเงื่อนไขที่ดีพอของ
กระบวนการและเครื่องจักร เพื่อลดขอรองเรียนจากลูกคาใหเปนศูนย ลดของเสียที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการ และลดคาใชจา ยทางคุณภาพลง”
7.กิจกรรมฝายบริหารที่ไมเกี่ยวกับการผลิตโดยตรง(Efficient Administration)
“เปนกิจกรรมที่ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระบุสาเหตุและดําเนินการขจัดของ
เสียที่เกิดในสํานักงาน”
8.ความปลอดภัย สภาวะแวดลอม(Safety & Environment)
“การสงเสริมการบริหารจัดการดานความปลอดภัยและกําจัดผลกระทบที่มตี อ
สิ่งแวดลอม”

2.Total Quality Management (TQM)

Employee Satisfaction
(ความพึงพอใจของพนักงาน)

Customer Satisfaction
(ความพึงพอใจของลูกคา)

Next Process
PDCA
Fact & Data
Systematic
Approach
Standardize
Prevention

7 QC tools

TECHNIQUES

CONCEPTS

Customer
Focus

7 New
QC tools
วิธีการทางสถิติ
วิธีการอื่น ๆ
ทาง QC

PROMOTIONAL VEHICLES

QA
Policy
Management
Daily
Management
CrossFunctional
Management
Bottom-Up
Activity

แรงผลักดันและจูงใจ
เทคโนโลยีเฉพาะดาน

ภาพที่ 2.2 หลักของ Total Quality Management
Customer Focus การมุงเนนที่ลูกคา
การมุงเนนที่คุณภาพ (Quality Oriented) การยึดความตองการของลูกคาเปนศูนยกลาง
ในการบริหารและดําเนินการ
– จะตองรูวาลูกคาของเราคือใคร
– ความตองการ/ความคาดหวังของลูกคา คืออะไร
Next Process หนวยงานถัดไปคือลูกคา
เราตองตระหนักวา บุคคลหรือหนวยงานที่เราติดตอดวยคือลูกคาของเรา เราตองทําให
ลูกคาไดรับสิ่งที่ดีท่สี ุด
P-D-C-A วงจรการปรับปรุงกระบวนการแกไขปญหา
1.วางแผน (Plan) เก็บรวบรวมขอมูลเพีอ่ วางแผนการปรับปรุง
2.ปฏิบัติ (Do) สรุปและปฏิบัตติ ามแผน
3.ตรวจสอบ (Check) ตรวจสอบผลการปฏิบัติ
4.ดําเนินการ
(Action)ปฏิบตั ิปองกันไมใหเกิดปญหาขึ้นอีก(กําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน)
Fact & Data การบริหารดวยขอเท็จจริง

เปนการตัดสินใจอยางมีหลักการโดยยึดเอาความจริงหรือขอมูลและเหตุผล เพือ่ ใหได
แนวทางแกไขปญหาและการตัดสินใจทีถ่ ูกตองอยางแทจริง ซึ่งอาศัยหลักการดังนี้
ขอมูลจริง
เหตุการณจริง
สถานที่จริง
Systematic Approach เนนกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ
หมายถึง การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑและบริการหรือวิธีการทํางาน
โดยเนนที่
กระบวนการทํางานทุกประเภท แทนที่จะรอตรวจสอบผลลัพธสุดทาย
Standardization การจัดทํามาตรฐานการทํางาน
เปนสิ่งจําเปนที่พนักงานจะตองปฏิบัตติ ามมาตรฐานทีก่ ําหนดไวทุกขั้นตอน
เพื่อให
งานมีคุณภาพสม่ําเสมอ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการทํางาน
จะตอง
ประกาศใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของไดรับทราบ
Prevention การปองกันไมใหเกิดปญหาเดิมซ้ําอีก
เปนการเนนใหรูจักคิดและทําอยาง QC ในการแกไขปญหา
โดยการเก็บขอมูลและ
วิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาและกําจัด เพื่อปองกันไมใหปญหาแบบเดิมเกิดขึ้นอีก
ซ้ํา
Policy Management การบริหารตามนโยบาย
เปนการบริหารตามนโยบายที่ตั้งไว ซึ่งภาษาญี่ปุนเรียกวา Hoshin Kanri เปนชองทาง
ที่ผูบริหารใชกําหนดทิศทางและเปาหมายในเรื่องสําคัญ
Daily Management การบริหารงานประจําวัน
เปนการบริหารงานประจําวัน ซึ่งเปนงานขั้นพื้นฐานที่มคี วามสําคัญ พนักงานระดับ
ลางตองกระทํามากกวาผูบริหาร
Cross Functional Management การบริหารขามสายงาน
การปรับปรุงงานที่ตองปฏิบตั ิรวมกันระหวางหนวยงาน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ
องคกร โดยขจัดความขัดแยงระหวางกัน และประสานงานระหวางหนวยงานใหชัดเจน
Bottom Up Activities การบริหารงานจากระดับลางสูระดับบน
ชองทางปรับปรุงงานของพนักงานระดับลาง โดยอาศัยสติปญญาของพนักงานที่รวมกัน
แกปญหาดวยตนเองหรือกลุม เชน Suggestion, Ant Mission, Kaizen
3 การบริหารงานบํารุงรักษา (Maintenance Management)
การบริหารงานผลิตสินคาและบริการนั้น ถึงแมวาจะไดวางแผนและกําหนดการควบคุม
ตาง ๆ ไวเพื่อใหกิจการดําเนินไปได หากเครื่องจักรอุปกรณเกิดการเสื่อมสภาพ ขัดของ หรือ

ในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต งานบํ า รุ ง รั ก ษาเป น หน า ที่ แ ละหน ว ยงานส ว นหนึ่ ง ใน
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ และเนื่องจากงานบํารุงรักษากับงานผลิตมีลักษณะแตกตางกัน และการ
บริหารงานบํารุงรักษาจะแตกตางจากการบริหารงานประเภทอื่น ๆ ผูที่ทําหนาที่บริหารการผลิต
จะตองมีความรู ความเขาใจในงานผลิตและการบริหารงานบํารุงรักษาเปนอยางดี
ในบทนี้จะกลาวถึงงานบํารุงรักษาโดยแบงเปน 2 สวนคือ สวนแรกคือ การจัดการงาน
บํารุงรักษาอันเปนงานของผูจัดการงานบํารุงรักษา ซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชาของผูบริหารงาน
ผลิตจะเกี่ยวของกับประเภทของงานบํารุงรักษา นโยบาย คาใชจาย การจัดองคกร การวางแผน
และควบคุมการปฏิบัติงาน เปนตน ในสวนที่สองคือ การบริหารงานบํารุงรักษา ซึ่งเปนงานของ
ผูบ ริ หารงานผลิ ต จะเกี่ ย วข องกับ ทิ ศทางงานบํารุ งรั ก ษา การสรา งความนาเชื่ อถือ ในงาน
บํารุงรักษาและความรับผิดชอบของการบํารุงรักษาในภาพรวมขององคกรผลิต
การจัดการบํารุงรักษา
การบํารุงรักษา คือ งานที่ตองปฏิบัติเพื่อรักษาสภาพ หรือยกสภาพของเครื่องจักรและ
อุปกรณตาง ๆ ใหไดมาตรฐานที่กําหนดหรืออีกนัยหนึ่ง เปาหมายของการบํารุงรักษาคือ การ
ดูแลเครื่องจักรอุปกรณและโรงงานใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน และสามารถใชงานไดตามที่
ฝายผลิตตองการ ซึ่งหมายถึงความตองการตาง ๆ เหลานี้
1. เครื่องจักรสามารถเดินเครื่องไดเมื่อตองการทําการผลิต
2. เครื่องจักรตองไมชํารุดขณะที่ทําการผลิตอยู
3. เครื่องจักรตองสามารถทําการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ ในระดับการผลิตระดับหนึ่ง
ที่ตองการ
4. การหยุดเครื่องจักรเพื่อซอมแซมตองไมขัดกับแผนการผลิต
5. เวลาหยุดเครื่องจักร (Downtime) ตองใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได
ประเภทของการบํารุงรักษา
การบํารุงรักษาโดยทั่วไปของหนวยงานซอมบํารุง ในอดีตจะเปนการบํารุงรักษาเมื่อ
เครื่องจักรเกิดการชํารุดเสียหาย การบํารุงรักษาไดมีการพัฒนาขึ้นอยางเปนระบบ มีการใช
หลักการทางดานวิศวกรรมศาสตร วัสดุศาสตร และสถิติ เขามาใชในงานบํารุงรักษา การจัด
ประเภทของการบํารุงรักษาที่เปนงานของหนวยงานซอมบํารุงที่สามารถพบเห็นโดยทั่วไปมี
โครงสรางดังภาพที่ 2.3

การบํารุงรักษา

การบํารุงรักษาแบบมีแผน
(planned maintenance)

การบํารุงรักษาแบบปองกัน
(preventive maintenance)

การบํารุงรักษาขณะเดินเครื่อง
(running maintenance)

การบํารุงรักษาแบบไมมีแผน
(unplanned maintenance)

การบํารุงรักษาแบบแกไข
(corrective maintenance)

การบํารุงรักษาขณะหยุดเครื่อง
(shutdown maintenance)

การบํารุงรักษาเมื่อเครื่องเสีย
(breakdown maintenance)

การซอมฉุกเฉิน
(emergency maintenance)

ภาพที่ 2.3 ประเภทของการบํารุงรักษา
จากภาพที่ 2.3 จะเห็ น ว า การบํ า รุ ง รั ก ษามี ด ว ยกั น 2 รู ป แบบด ว ยกั น คื อ การ
บํ า รุ ง รั ก ษาแบบมี แ ผนและการบํ า รุ ง รั ก ษาแบบไม มี แ ผนหรื อ การซ อ มฉุ ก เฉิ น นั่ น เอง ซึ่ ง
รายละเอียดของการบํารุงรักษาในแตละรูปแบบ มีดังนี้
1. การบํารุงรักษาแบบมีแผน (Planned Maintenance) การบํารุงรักษาแบบมีแผน
จะหมายความรวมถึงการบํารุงรักษาแบบตาง ๆ ทั้งหมดที่กระทําไปโดยมีการวางแผนลวงหนา
มีการควบคุมและมีการบันทึกขอมูลตางๆ ไว ซึ่งอาจแบงไดเปน 2 แบบ คือ
1.1 การบํารุงรักษาแบบปองกัน (Preventive Maintenance) หมายถึงงาน
บํารุงรักษามีแผนที่กระทําไปโดยมีจุดมุงหมายที่จะปองกันมิใหเครื่องจักรชํารุด เชนการตรวจ
สภาพเครื่องจักรตามจํานวนชั่วโมงการใชงาน การทําความสะอาด การเปลี่ยนหัวเทียนตาม
ระยะทางการใชงาน เมื่อพิจารณาถึงวิธีปฏิบัติงานแลว อาจแบงยอยลงไปไดอีก กลาวคือการ
บํารุงรักษาแบบปองกัน อาจแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ
1.1.1 การบํารุงรักษาขณะเดินเครื่อง (Running Maintenance) ซึ่ง
หมายถึงงานบํารุงรักษาทําไดโดยไมตองหยุดเครื่อง เชน การเติมน้ํามันหลอลื่นในกระบอกเติม
ที่เครื่องจักร การตรวจสอบการทํางานของฉนวนกันความรอน
1.1.2 การบํารุงรักษาขณะหยุดเครื่อง (Shutdown Maintenance) ซึ่ง
เปนการหยุดโดยมีแผนกําหนดไวแนนอน เชน การเปลี่ยนชิ้นสวน การตรวจสอบรอยราว
1.2 การบํารุงรักษาแบบแกไข (Corrective Maintenance) หมายถึงงาน
บํารุงรักษาที่มีแผนที่จะทําเพื่อแกไข ปรับยกสถานะ การปฏิบัติของเครื่องจักรใหคืนสูสภาพปกติ
เชน การซอมใหญสําหรับการบํารุงรักษาแบบแกไข ก็อาจแบงไดเปน 2 ลักษณะ เชนกัน คือ

1.2.1 การบํารุงรักษาขณะหยุดเครื่อง (Shutdown Maintenance) โดย
มีแผนที่กําหนดแนนอน เชน การซอมเครื่องจักรสํารองซึ่งเสียหายแตไมจําเปนตองซอมในทันที
ที่เครื่องเสีย จึงกําหนดแผนการซอม
1.2.2 การบํารุงรักษาเมื่อเครื่องเสีย (Breakdown Maintenance) ทั้งนี้
ไดมีการเตรียมการไวแลววาเมื่อเครื่องเกิดเสียขึ้นจะมีวิธีปฏิบัติอยางไร จึงจะดูแลแกไขใหคืนสู
สภาพเดิมไดเร็วที่สุด
2. การบํารุงรักษาแบบไมมีแผน (Unplanned Maintenance) การบํารุงรักษาแบบไมมี
แผนนั้นก็คือ การซอมฉุกเฉินนั่นเอง จะตางจากการบํารุงรักษาเมื่อเครื่องเสีย ที่วาการซอม
ฉุกเฉินนั้นจะไมมีการเตรียมงานไวลวงหนากอน เมื่อเครื่องจักรเกิดการชํารุดเสียหายขึ้น ฝาย
ซอมบํารุงรักษาจะดําเนินการแกไขซอมแซมความเสียหายตามสภาพที่เกิดขึ้น โดยขั้นแรกจะ
ตรวจสอบวามีชิ้นสวนใดเสียหาย จะเปลี่ยนทดแทนโดยอะไหลจากคลังพัสดุ หากจําเปนอาจ
ตองปรับแตงเครื่อง งานตาง ๆ ที่ตองทํานี้เนื่องจากเปนการซอมฉุกเฉิน ไมมีการวางแผนไว
กอนจึงไมสามารถบอกไดลวงหนาวาตองทําอะไรบาง แตสําหรับการบํารุงรักษาเมื่อเครื่องเสีย
นั้นจะมีการคาดคะเนไวลวงหนากอน เมื่อมีรายงานวาเครื่องเสีย สวนใหญจะทราบไดทันทีจาก
อาการที่เครื่องเสียวาจะตองปฏิบัติงานอะไรบาง ผูปฏิบัติงานสามารถที่จะเตรียมอุปกรณ อะไหล
เครื่องมือที่ตองใชและอาจสามารถประมาณการไดวาจะใชเวลาปฏิบัติงานสักเทาใดดวย
นโยบายการบํารุงรักษา
เมื่อพิจารณาถึงความหมายของงานบํารุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรมทั่ว ๆ ไปอาจ
แยกเปนนโยบายได 4 แนวทางดังนี้
1. การซอมเมื่อเครื่องเสีย ในลักษณะของการผลิตที่ไมตอเนื่องจะมีเครื่องจักรที่ทํางาน
เปนอิสระไมขึ้นกับเครื่องจักรอื่น ๆ อยูเปนจํานวนมาก ซึ่งในกรณีนี้เมื่อเครื่องจักรเครื่องใดเสีย
จะไมทําใหเครื่องจักรอื่น ๆ ตองหยุดทํางาน และอาจเปนการประหยัดกวาการปลอยใหเดิน
เครื่องจักรไปจนกระทั่งชํารุดแลวจึงทําการซอมแซม ทั้งนี้ในการปองกันการชํารุดอาจจะเสีย
คาใชจายมากกวาความสูญเสียที่เกิดขึ้นหากเครื่องชํารุด การบํารุงรักษาที่กระทําในลักษณะ
ปองกันจริง ๆ จะมีเพียงเล็กนอย เชน การทําความสะอาด การใชน้ํามันหลอลื่น เทานั้น
การบํ ารุ งรัก ษาแบบนี้ จะใชใ นโรงงานที่มี เ ครื่ องจั ก รขนาดเล็ก ๆ ชนิด เดี ย วกัน เป น
จํานวนมาก เชน จักรเย็บผา ปลอยใหเดินเครื่องใชงานไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเครื่องเสีย เมื่อ
เครื่องจักรเสียก็ทําการซอมแซมไปโดยที่อาจใชเครื่องจักรอื่นที่มีอยูทําการผลิตตอไปได
2. การบํ า รุ ง รั ก ษาแบบป อ งกั น ในกรณี ที่ ก รรมวิ ธี ก ารผลิ ต เป น แบบต อ เนื่ อ ง เช น
อุตสาหกรรมเคมี เหล็กหรือการผลิตเปนจํานวนมาก ความสูญเสียที่เกิดขึ้นหากเครื่องจักรชํารุด
จะมีมาก เพราะหากสวนใดสวนหนึ่งของเครื่องจักรชํารุดไป ก็อาจทําใหโรงงานทั้งโรงงานหรือ
สายการผลิตทั้งหมดตองหยุดงานลง หรือในบางกรณีเครื่องจักรบางเครื่องหากปลอยใหชํารุด

การป อ งกั น มิ ใ ห เ ครื่ อ งจั ก รเสี ย นั้ น อาจกระทํ า ได ด ว ยการตรวจสอบสภาพอุ ป กรณ
ชิ้นสวนตาง ๆ เปนระยะ การเปลี่ยนทดแทนชิ้นสวนที่มีการใชงานครบกําหนด การบริการตาง
ๆ เชน การทําความสะอาด การหลอลื่น การตรวจการสั่นสะเทือน
3. การเปลี่ ย นทดแทนเครื่ อ งจั กร ในอุ ต สาหกรรมหลาย ๆ ประเภทใช รู ป แบบการ
บํ า รุ ง รั ก ษาด ว ยวิ ธี นี้ โดยการวางแผนให มี ก ารเปลี่ ย นทดแทนใช เ ครื่ อ งจั ก รใหม ในกรณี ที่
เครื่องจักรที่ใชอยูเกิดชํารุดหรือจําเปนตองมีการบํารุงรักษาอยางมาก ในระหวางใชงานก็มีการ
บํารุงรักษาเพียงเล็กนอย เชน การปรับแตงทําความสะอาดประจําวันเทานั้น โดยมากมักเปน
เครื่องจักรที่มีขนาดไมใหญเทาไรนัก เชน รถยนต เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร บริษัท
บางแหงจะซื้อของใหมมาใชเมื่อเครื่องจักรเริ่มเสื่อมสภาพก็จะขายไปแลวซื้อเครื่องรุนใหมมาใช
งานแทน นอกจากนี้รูปแบบการบํารุงรักษาแบบนี้จะเหมาะสําหรับเครื่องจักรอุปกรณที่มีความ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเร็วมาก ซึ่งจะชวยใหหนวยงานมีโอกาสไดใชเครื่องจักรใหม ๆ ที่
ทันสมัยอยูเสมอ
4. การใชงานโดยไมบํารุงรักษา สําหรับอุปกรณขนาดเล็ก ๆ ที่มีราคาไมแพงนัก อาจ
พบวาการซอมบํารุงรักษาจะเสียคาใชจายมากกวาการซื้อของใหมมาใช โดยเฉพาะในกรณีที่
คาแรงงานในการซอมมีราคาแพง นอกจากนี้อุปกรณบางอยางไมไดถูกออกแบบใหสามารถซอม
บํ า รุ ง ได เ ลย หรื อ ซ อ มแล ว อาจไม ดี เ ท า ของใหม เช น คอมเพรสเซอร ใ นตู เ ย็ น และ
เครื่องปรับอากาศ ในกรณีเชนนี้การบํารุงรักษาจึงไมจําเปนจะตองปฏิบัติเลย
ขอพิจารณาเกี่ยวกับคาใชจายในการบํารุงรักษา
ปจจัยสําคัญที่จะชวยในการตัดสินใจดําเนินงานดานบํารุงรักษา คือ คาใชจายและความ
สูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่เครื่องจักรชํารุดเสียหาย คาใชจายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นใน
กรณีเครื่องจักรชํารุดอาจแบงไดเปน 2 จําพวก คือ (เธียรไชย จิตตแจง, 2541, หนา 709-710)
1. คาใชจายในการซอมแซม คํานวณไดจากคาแรง คาอะไหลและวัสดุ ตลอดจนคา
โสหุยในการซอมแซม แตไมรวมถึงคาใชจายในการดําเนินการบํารุงรักษาแบบปองกันตาง ๆ
เชน การซอมแซมชิ้นสวนที่เปลี่ยนตามกําหนดเวลา
2. ความสู ญ เสี ย ที่ เ กิ ด จากการชํารุด หมายถึง ค าใชจายและความสูญ เสี ยที่เ กิดขึ้ น
เนื่องจากกรณีที่มีการชํารุด ซึ่งอาจแบงไดดังนี้
2.1 คาใชจายในการหยุดเครื่อง (Closing–Down Cost) เปนคาใชจายที่
เกี่ยวพันกับการหยุดเครื่องแตละครั้ง ซึ่งทําใหพนักงานประจําเครื่องตองเสียเวลา อาจสูญเสีย
วัตถุดิบหรือวัตถุกึ่งสําเร็จรูปที่ตกคางอยูในเครื่องจักร คาใชจายนี้จะถือวาเปนคาใชจายคงที่ใน
การหยุดเครื่องแตละครั้ง

2.2 คาใชจายสําหรับเวลาที่สูญเสีย (Down-Time Cost) หมายถึงความสูญเสีย
โอกาสในการผลิ ต สิ น ค า เนื่ อ งจากเครื่ อ งจั ก รต อ งหยุ ด ทํ า งาน ถื อ ว า เป น ค า ใช จ า ยที่ ขึ้ น กั บ
ระยะเวลาการหยุดเครื่อง
2.3 คาใชจายในการเดินเครื่องใหม (Start-up Cost) เปนคาใชจายคงที่ตอการ
เดินเครื่องใหมแตละครั้งเชนเดียวกับคาใชจายในการหยุดเครื่อง
คาใชจายในการดําเนินการ
การดําเนินงานบํารุงรักษาเพื่อปองกันมิใหเกิดการชํารุดเสียหายของเครื่องจักร จําเปน
ตองมีการดําเนินการตาง ๆ โดยเฉพาะในดานการบํารุงรักษาปองกัน ในการดําเนินการเหลานี้
จะตองเสียคาใชจาย ดังตอไปนี้
1. คาใชจายในการดูแล (Service Cost) หมายถึงคาใชจายตางๆ เชน คาแรง คา
อุปกรณ คาวัสดุ คาโสหุยที่ใชในการดูแลเครื่องจักรอุปกรณทั่ว ๆ ไปอันไดแก การทําความ
สะอาด การหลอลื่น รวมถึงคาสูญเสียเวลาในการผลิต ในการหยุดเครื่องจักรเพื่อดูแลตามปกติ
ดวย
2. คาใชจายในการตรวจสอบ (Inspection Cost) เปนคาใชจายตาง ๆ ที่มีโครงสราง
เชนเดียวกับคาใชจายในการดูแล แตเปนสวนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบเครื่องจักรทั้งหมด
3. ค า ใช จ า ยในการเปลี่ ย นและซ อ มแซมชิ้ น ส ว นตามกํ า หนด เป น ค า ใช จ า ยที่ มี
โครงสรางเชนเดียวกันกับคาใชจายในการดูแล แตเปนสวนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนและซอมแซม
ชิ้นสวนเครื่องจักรตามแผนที่วางไว โดยทั่วไปแลวคาใชจายสวนนี้จะนอยกวาการเปลี่ยนหรือ
ซอมแซมในกรณีเครื่องชํารุดฉุกเฉินมาก เนื่องจากมีการวางแผนและเตรียมการไวลวงหนา จึง
สามารถลดคาแรงงาน ตลอดจนคาวัสดุตาง ๆ ที่ตองใชลงไดมาก ดังภาพที่ 2.4
คาใชจาย
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ภาพที่ 2.4 คาใชจายในการบํารุงรักษา

ปริมาณงาน
บํารุงรักษาปองกัน

จากภาพที่ 2.4 คาใชจายในการบํารุงรักษาปองกันจะเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณงาน แต
ในทางตรงขามยิ่งมีการบํารุงรักษาปองกันมากเทาใด ความสูญเสียจากการชํารุดและคาใชจาย
ในการซอมแซมก็จะนอยลง ดังนั้นเมื่อคิดคาใชจายรวมทั้งหมด ซึ่งประกอบดวยคาใชจาย 3
อยางนี้รวมกันแลว ก็จะเห็นวามีปริมาณงานบํารุงรักษาปองกันที่เหมาะสมอยูระดับหนึ่ง หาก
ดําเนินการบํารุงรักษาปองกันมากเกินไปก็จะเปนการสิ้นเปลืองเชนกัน
ในการดําเนินงานการบํารุงรักษาปองกันนี้จะตองเสียคาใชจายเชนกัน ดังนั้นในการตัดสินใจวา
จะดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องจักรมากนอยเพียงใด ตองพิจารณาถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นรวม
ทั้งหมด
การจัดองคกรงานบํารุงรักษา
งานบํารุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรม จัดเปนงานที่มีรายละเอียดและวัตถุประสงคของ
งานซึ่งสามารถแยกตางจากงานอื่นไดชัดเจน สวนใหญจะเปนงานบริการหนวยงานดานการ
ผลิต ดังนั้นงานบํ ารุงรักษาที่ดีจะตองมีการจัดองคกรใหเหมาะสมกั บวัต ถุประสงคของงาน
ลักษณะของงานบํารุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไป จําแนกออกเปนงานดานตาง ๆ
คือ (ชัยยศ สันติวงษ, 2546, หนา 167)
1. งานบํารุงรักษาดานเครื่องกล หมายถึง งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลโดยทั่ว ๆ ไปที่
ใชอยูภายในโรงงาน เชนหมอกําเนิดไอน้ํา
2. งานบํารุงรักษาดานไฟฟา หมายถึง งานบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณที่ใชไฟฟา
เปนพลังงาน เชน มอเตอร หมอแปลงไฟฟา ระบบไฟฟาในโรงงาน ลิฟต เปนตน
3. งานบํารุงรักษาอุปกรณควบคุมและเครื่องมือวัด หมายถึง งานบํารุงรักษาอุปกรณ
ควบคุมและเครื่องวัดตาง ๆ ทั้งที่เปนอุปกรณทางดานไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณทาง
เครื่องกล รวมถึงเครื่องมือวัดตาง ๆ เชน มาตรวัดความดัน อุณหภูมิ ซึ่งอุปกรณเหลานี้มีความ
สลับซับซอนและความละเอียดมากกวาเครื่องจักรธรรมดา
4. งานบํารุงรักษาอาคารสถานที่ เปนงานดานวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบอาคาร ระบบ
โครงสรางอาคาร พื้นที่การผลิต
5. งานดานสาธารณูปโภค (Utility) นอกจากงานบํารุงรักษา 4 ประเภทขางตนแลว งาน
ดานการผลิตและควบคุมสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน ไฟฟา น้ําประปา ลม (Compressed Air)
โทรศัพท ถือวาเปนหนาที่ดานบํารุงรักษาอีกอยางหนึ่งดวย แตจะมีลักษณะเปนงานการผลิตที่
ใหบริการแกหนวยงานภายใน
องคประกอบในการพิจารณาการจัดองคกร
การจัดองคกรของงานบํารุงรักษา มีหลักการพื้นฐานเชนเดียวกับการจัดองคกรของงาน
ดานอื่นๆ และยังมีองคประกอบที่ควรนํามาพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้
1. ลักษณะของกระบวนการผลิต การบํารุงรักษาดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ เชน การ
บํารุงรักษาอาคาร การบํารุงรักษาดานไฟฟา อาจมีสวนสําคัญตอการปฏิบัติงานทั้งหมดของ

2. ลั กษณะการปฏิ บั ติงานผลิต ความต อเนื่องในการปฏิบัติ งานผลิ ต มีผ ลต อการจัด
องคกรงานบํารุงรักษาเชนกัน ในลักษณะงานที่ทํางานไมตอเนื่อง เชน ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง
สัปดาหละ 6 วัน ยอมมีการจัดองคกรของงานบํารุงรักษาแตกตางจากงานที่ทําอยางตอเนื่อง
เชนงานผลิตที่ทําวันละ 3 กะ ๆ ละ 8 ชั่วโมง ทุกวัน ซึ่งในงานตอเนื่องจะตองมีการจัดหนวยงาน
บํารุงรักษาสําหรับงานบํารุงรักษาที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากเวลาทํางานปกติในตอนกลางวันดวย
การบังคับบัญชาชางซอมบํารุงในกะกลางคืน อาจตองใหฝายผลิตเปนผูดูแลก็ได
3. สภาพพื้นที่บริเวณโรงงาน สําหรับโรงงานที่มีขนาดใหญทําใหการติดตอควบคุมงาน
ซอมบํารุงเปนไปไดยาก อาจตองจัดองคกรแบบกระจายขึ้นอยูกับฝายผลิตตามพื้นที่ตาง ๆ
แทนที่จะขึ้นตรงตอฝายบํารุงรักษาสําหรับในงานบํารุงรักษาบางประเภท
4. ภาระหนาที่ของฝายบํารุงรักษา งานของฝายบํารุงรักษามิไดจํากัดขอบเขตเพียงแต
งานซอมบํารุงรักษาเทานั้น แตอาจครอบคลุมไปถึงงานดานวิศวกรรมอื่น ๆ เชน งานดัดแปลง
เครื่องจักรอุปกรณ งานควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟาและไอน้ํา งานควบคุมโรงซอม งานเกี่ยวกับ
การบริการสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน น้ําประปาภายในโรงงาน เปนตน ดังนั้นในบางสวนงาน
บํารุงรักษาจึงมีการปฏิบัติงานเชนเดียวกับงานผลิต แตเปนการผลิตเพื่อสนองความตองการของ
หนวยงานตาง ๆ ในโรงงานเทานั้น
5. คลั งพัสดุ ซอมบํารุง พั สดุซ อมบํารุง เชน อะไหล น้ํามันหลอลื่น มีวิธีการควบคุม
แตกตางจากพัสดุที่ใชในการผลิต ในปจจุบันนี้มีแนวโนมในอุตสาหกรรมหลายประเภทที่จะ
มอบหมายงานดานการควบคุมพัสดุซอมบํารุงนี้ ใหอยูในการควบคุมดูแลของฝายบํารุงรักษา
แทนที่จะใหขึ้นตรงกับคลังพัสดุกลางของโรงงาน
ระบบวางแผนและควบคุมงานบํารุงรักษา
ระบบวางแผนและควบคุมงานบํารุงรักษา อาจแสดงขั้นตอนตางๆ ไดดังนี้
ขั้นแรกในการวางแผนงานบํารุงรักษานั้น คือการกําหนดวาสิ่งที่จะตองไดรับการดูแล
บํารุงรักษานั้นมีสิ่งใดบาง ในขั้นนี้จะเปนการตระเตรียม ทะเบียนเครื่องจักร (Facility Register)
ซึ่งจะแสดงถึงรายการของเครื่องจักรอุปกรณตางๆ ที่มีอยู
ขั้นตอไปในการวางแผนคือ การกําหนดวิธีการซอมบํารุงเครื่องจักรแตละเครื่องวาควร
ไดรับ การบํ ารุงรักษาอย างไร ซึ่ งรวมถึงวิธีการบํารุงรั ก ษา ตลอดจนชวงระยะเวลาของการ
บํารุงรักษา อันสามารถกําหนดไดเปน รายการบํารุงรักษาปองกัน (Maintenance Schedule)
ของเครื่องจักรแตละเครื่องในรายการทะเบียนเครื่องจักร การกําหนดวิธีการปฏิบัติงานซอม
บํารุงรักษาและชวงเวลานั้นจะกําหนดขึ้นจากขอมูลในคูมือ เครื่องจักรและประสบการณในการ

ภาพที่ 2.5 ระบบวางแผนและควบคุมงานบํารุงรักษา
จากภาพที่ 2.5 แสดงใหเห็นถึงระบบวางแผนและควบคุมงานบํารุงรักษา ที่จะสามารถ
รวบรวมกําหนดเวลาที่ตองทํางานบํารุงรักษาตาง ๆ ของเครื่องจักรทั้งหมดออกมาเปนแผนการ
บํ า รุ ง รั ก ษา ซึ่ ง โดยปกติ แ ผนการดั ง กล า วจะเป น แผนงานที่ แ สดงกํ า หนดเวลาของงาน
บํารุงรักษาตาง ๆ ในชวงเวลาแตละป แตเนื่องจากตามความเปนจริงแลวโรงงานตาง ๆ มักจะ
ไมสามารถวางแผนการผลิตอยางละเอียดลวงหนาเปนปได และแผนบํารุงรักษาจะตองจัดทําให

จากรายละเอียดการปฏิบัติงานซอมและบํารุงรักษา ที่ไดบันทึกไวในประวัติเครื่องจักร
นั้ น เราจะสามารถใช ข อ มู ล ต า ง ๆ มาทํ า การปรั บ ปรุ ง ยกระดั บ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน
บํารุงรักษา รักษาได ตัวอยางเชนกรณีที่มีงานซอมฉุกเฉินจากเครื่องจักรเครื่องใดมาก ๆ อาจ
เปนไปไดเนื่องจากสาเหตุตางๆ คือ
1. การบํารุงรักษาไมเพียงพอ
2. การบํารุงรักษาผิดวิธี
3. วิธีการบํารุงรักษาไมไดมาตรฐาน
4. การใชเครื่องจักรผิดวิธี
5. การออกแบบหรือการประกอบ ใชวัสดุในการผลิตเครื่องจักรไมเหมาะสม
6. สิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสมกับความตองการของเครื่องจักร
ซึ่งอาจจะทําใหตองเปลี่ยนแปลงกําหนดชวงเวลาการบํารุงรักษา ที่กําหนดไวเดิมใหถี่
ขึ้นหรือปรับปรุงวิธีการบํารุงรักษาใหม หรืออาจเพิ่มการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ใหเขมงวดกวาเดิมหรืออาจจะตองออกแบบบางชิ้นสวนใหมปรับปรุงสภาพแวดลอม เปนตน
ระบบการวางแผนการบํารุงรักษานี้อาจจะเห็นวาเปนระบบที่คอนขางยุงยาก แตความ
จริงแลวจะแบงเปน 2 สวนดวยกันเปนขั้นวางแผนและขั้นปฏิบัติงาน ซึ่งในขั้นปฏิบัติงานนั้นมี
แบบฟอรมเพียง 2 อยาง คือใบแจงซอมและใบรายการปฏิบัติงานการบํารุงรักษาเทานั้น แต
ขอมูลตาง ๆ ทั้งการซอมและการบํารุงรักษาจะรวบรวมไวในประวัติเครื่องจักร ซึ่งจะเปนสิ่ง
สําคัญที่จะชวยใหผูบริการสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการบํารุงรักษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การควบคุมผลการปฏิบัติงานบํารุงรักษา
งานบํารุงรักษาเปนลักษณะงานบริการ ซึ่งกําหนดเปาหมายเปนตัวเลขไดคอนขางยาก
ดังนั้นในการควบคุมผลงานที่ฝายบํารุงรักษาจะตองปฏิบัติ จึงไมอาจจะควบคุมไดดวยตัวเลข

1. ดัชนีแสดงผลการปฏิบัติงานโดยทั่วไป
1.1 อัตราสวนความถี่ของการชํารุดฉุกเฉิน แสดงถึงจํานวนครั้งที่เกิดการชํารุด
ฉุกเฉินในชวงเวลาหนึ่งๆ หาไดจากสูตร
อัตราสวนค วามถี่ของก รชํารุดฉุกเ ฉิน =

จํานวนการชํา รุดฉุกเฉิน
เวลาปฏิบัต ิงานทั้งหม ด

(2.1)

1.2 อัตราสวนเวลาการชํารุดฉุกเฉิน แสดงถึงระยะเวลาในการซอมแซมเครื่อง
ชํารุดวาใชเวลานานเทาใด หาไดจากสูตร
อัตราสวนเวลาการชํารุดฉุกเฉิน =

เวลาทั้งหมดที่เครื่องชํารุดฉุกเฉิน
เวลาปฏิบัต ิงานทั้งหมด

(2.2)

อัตราสวนตามขอ 1.1 และ1.2 นิยมใชคูกัน ตัวอยางเชน ในการปฏิบัติงานผลิตเปนเวลา
1 เดือน มีเวลาปฏิบัติงานทั้งหมด 200 ชั่วโมง เครื่องจักรที่ใชมีการชํารุดฉุกเฉิน 5 ครั้ง รวม
เวลาทั้งหมดที่เครื่องชํารุด 25 ชั่วโมง จะได
อัตราสวนความถี่ของก ารชํารุดฉุกเฉิน =
อัตราสวนเวลาการชํารุดฉุกเฉิน =

5
ครั้งตอชั่วโมง
200

25
200

1.3 แนวโนมของเวลาที่เครื่องเสีย โดยมากมักรวมเปนจํานวนเวลาที่เครื่องเสีย
ทั้งหมดในแตละเดือน (Monthly Downtime) ซึ่งหากมีแนวโนมลดต่ําลงก็แสดงถึงผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
1.4 แนวโน ม ของจํ า นวนพนั ก งานบํ า รุ ง รั ก ษา แสดงถึ ง จํ า นวนพนั ก งาน
บํารุงรักษาที่ใชในแตละปอาจคิดเปนหนวย ชั่วโมง-คน
1.5 คาวัสดุซอมบํารุงตอชางซอม 1 คน อัตราสวนนี้แสดงถึงขีดความสามารถ
ของพนักงานซอมบํารุง ซึ่งถานอยลงอาจแสดงวาพนักงานซอมบํารุงสามารถปฏิบัติงานไดดีขึ้น
โดยใชคาวัสดุซอมบํารุงสิ้นเปลืองนอยลง หาไดจากสูตร
คาวัสดุซอมบํ
 ารุงตอชางซอม 1 คน =

คาใชจายวัสดุซอมบำรุงทั้งหมด
จํานวนชางซอมทั้งหมด

(2.3)

1.6 อัตราสวนงานที่มีแผน อัตราสวนนี้แสดงถึงปริมาณของงานบํารุงรักษาที่
วางแผนลวงหนา ซึ่งถามีปริมาณมากเทาใด จะแสดงถึงประสิทธิภาพในการทํางานบํารุงรักษา
มากขึ้น หาไดจากสูตร
อัตราสวนงานที่มีแผน =

จํานวนชั่วโมง - คน ของงานที่มีแผน
จํานวนชั่วโมง - คน ของงานซอมบํารุงทั้งหมด

(2.4)

1.7 อัตราสวนงานที่มีแผนที่ปฏิบัติจริง ในการวางแผนบํารุงรักษาลวงหนา
บางครั้งไมสามารถปฏิบัติจริงไดหมดตามแผน เนื่องจากสาเหตุตาง ๆ แตที่สําคัญคือ มักจะมี
งานซอมฉุกเฉินมาก อัตราสวนนี้จึงแสดงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว
ดวยวามากนอยเพียงใด หาไดจากสูตร
อัตราสวนงานมีแผนทีปฏิ
่ บัติจริง =

จํานวนชั่วโมง - คน ของงานมีแผนที่ทําจริง
(2.5)
จํานวนชั่วโมง - คน ของงานที่วางแผนไว

1.8 อัตราสวนการใชน้ํามันหลอลื่น เครื่องจักรที่ไดรับการดูแลบํารุงรักษาที่ดี
นั้น เปนที่ทราบกันวาควรจะใชน้ํามันหลอลื่นนอยลง ดังนั้นผลการปฏิบัติงานบํารุงรักษาโดย
ทางออมอาจแสดงไดดวยอัตราสวนนี้ หากนอยลงอาจแสดงวาผลงานบํารุงรักษามีแนวโนมที่ดี
ขึ้น
1.9 อัตราสวนการชํารุดเนื่องจากขาดการหลอลื่น การบํารุงรักษาที่ดีนั้น การ
ดูแลน้ํามันหลอลื่นที่ใชเปนภาระสําคัญอยางหนึ่ง ซึ่งแสดงถึงความเอาใจใสในงานของฝาย
บํารุงรักษา ดังนั้น หากฝายบํารุงรักษาเอาใจใสในงานดี การชํารุดเนื่องจากขาดน้ํามันหลอลื่น
ยอมจะนอยลง
อัตราสวนการชํารุดเนื่องจากขาดการหลอลื่น =

จํานวนการชํารุดจากการขาดการหลอลื่น (2.6)
จํานวนการชํารุดทั้งหมด

2. ดัชนีคาใชจายในการบํารุงรักษา เปาหมายประการหนึ่งในการดําเนินงานทั่ว ๆ ไป
คือ การดําเนินงานใหเสียคาใชจายหรือตนทุนต่ําที่สุด ดังนั้นการพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงาน
ของฝายบํารุงรักษาอาจแสดงไดดวยดัชนีคาใชจายในการบํารุงรักษา ซึ่งอาจคิดเปนคาใชจายตอ
หนวยตาง ๆ ซึ่งมีความสัมพันธกับปริมาณงานบํารุงรักษา โดยทั่วไปนิยมคิดเทียบกับปริมาณ
การผลิ ต เวลาเดิ น เครื่ อ ง ปริ ม าณไฟฟ า และต น ทุ น การผลิ ต ดั ง นั้ น ดั ช นี ค า ใช จ า ยในการ
บํารุงรักษา จึงประกอบดวย

2.1 คาบํารุงรักษาตอหนวยผลิตภัณฑ
คาบํารุงรักษาตอหนวยผลิตภัณฑ =

คาบํารุงรักษาทั้งหมดใน 1 ป
ปริมาณการผลิตทั้งหมดใน 1 ป

(2.7)

2.2 คาบํารุงรักษาตอเวลาเดินเครื่อง
คาบํารุงรักษาตอเวลาเดินเครื่อง =

คาบํารุงรักษาทั้งหมดใน 1 ป
เวลาชั่วโมงเดินเครองทั
ื่ ้งหมดใน 1 ป

(2.8)

2.3 คาบํารุงรักษาตอปริมาณไฟฟาที่ใช
คาบํารุงรักษาตอหนวยปริมาณไฟฟ าที่ใช =

2.4 คาบํารุงรักษาตอตนทุนการผลิต
คาบํารุงรักษาตอตนทุนการผลิต =

คาบํารุงรักษาทั้งหมดใน 1 ป
(2.9)
จํานวนกโลวัตต - ชั่วโมงทีใช
่ ทั้งหมดใน 1 ป

คาบํารุงรักษาทั้งหมดใน 1 ป
ตนทุนการผลิตทั้งหมดใน 1 ป

(2.10)

ดัชนีคาใชจายในการบํารุงรักษาขางตน หากมีแนวโนมที่ลดลงก็อาจแสดงถึงผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได
อยางไรก็ตามเนื่องจากการปฏิบัติงานดานบํารุงรักษา เปนการปฏิบัติงานซึ่งสนองตอบ
ความตองการของงานดานการผลิตเปนสวนใหญ ดัชนีอัตราสวนตาง ๆ ที่ใชในการควบคุมผล
การปฏิบัติงานซึ่งแสดงไวนี้เปนเพียงสิ่งที่จะชวยควบคุมทางออมเทานั้น แนวโนมที่อัตราสวน
ตาง ๆ มีคานอยลงจึงไมไดหมายความวาผลการปฏิบัติงานจะดีขึ้นเสมอไป การควบคุมงานดาน
บํารุงรักษาจําเปนตองพิจารณาขอเท็จจริงดานอื่นๆ ประกอบดวย
การบริหารงานบํารุงรักษา
การจั ด การด า นการบํ า รุ ง รั ก ษานั้ น ได มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น เป น อย า งมากใน
ศตวรรษนี้ การที่ มี ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารผลิ ต การควบคุ ม การผลิ ต วั ส ดุ ศ าสตร ฯลฯ
เครื่องจักรในสมัยปจจุบันไดมีการออกแบบใหสามารถใชงานไดถึงจํานวนปที่คาดคะเนไวกอน
แลว การพิจารณาจัดหาเครื่องจักรใหม จะพิจารณาตามหลักของตนทุนอายุวงจร (Life Cycle
Costs) ซึ่งพิจารณาตั้งแตมูลคาในการจัดหาหรือมูลคาเริ่มตน คาใชจายในการดําเนินการการ
บํารุงรักษา ทายที่สุดก็รวมถึงคาใชจายในการขจัดซากของเครื่องจักรดวย
เครื่องจักรอุปกรณคงจะมีสภาพที่ถูกออกแบบใหเปนระบบโมดูล และมีการควบคุมโดย
ระบบอัต โนมัติ มากขึ้ น มีความยื ดหยุนไดมากยิ่ งขึ้น ลั กษณะของการเกิดการชํารุดก็คงจะ
เปนไปในแนวทางเชนเดียวกันกับของระบบเครื่องจักรอุปกรณที่สลับซับซอน คาดวาเครื่องจักร
ในอนาคตเหล านั้ น คงจะมี ค วามต อ งการ วิ ธี ก ารวิ นิ จฉั ย หรื อคาดคะเนสภาพเครื่ อ งจั ก รที่ มี
สมรรถนะที่ดีกวาระบบแบบดั้งเดิมที่เคยมีใชกันมา คือหมายถึงวามีความตองการระบบการ
ติดตามสภาพเครื่องจักรแบบตอเนื่องหรือระบบการวินิจฉัยที่แมนยํา และระบบการตอบสนอง
ตอการเกิดการชํารุดแบบทันทีทันใด
อุตสาหกรรมการผลิตในยุคตน ๆ การจัดการบํารุงรักษา จะมีลักษณะที่ปลอยใหใ ช
เครื่องจักรจนกระทั่งชํารุดแลวจึงซอม ซึ่งกลุมชางชํานาญ เชน ชางเชื่อม ชางไฟฟา ชางขนยาย

หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดมีการมุงเนนไปที่การทําการหลอลื่น การตรวจสอบขั้น
พื้นฐานสําหรับเครื่องจักร ซึ่งตอมาไดพัฒนาขยายออกไปจนเปนโปรแกรมของการปองกันการ
ชํ า รุ ด ของเครื่ อ งจั ก ร เช น ทํ า ให เ กิ ด การหยุ ด เครื่ อ งจั ก รเพื่ อ ดํ า เนิ น การบํ า รุ ง รั ก ษา มี ก าร
ดําเนินการทําทั้งหมดตามระยะเวลาและรวมไปถึงการถอดเปลี่ยนชิ้นสวนตามระยะเวลา และ
การจัดการวางแผนการบํารุงรักษาเพิ่มมากยิ่งขึ้นในสวนของการบํารุงรักษาเชิงปองกัน
ในปจจุบันนั้นยิ่งตองมีความสนใจเพิ่มมากขึ้นในสวนของการบํารุงรักษาเชิงพยากรณ
โดยการใชการบํารุงรักษาแบบการติดตามสภาพเครื่องจักร เพื่อที่จะทําใหสามารถเตือนได
ลวงหนาของการเกิดการชํารุดที่กําลังสอเคาวาจะตองเกิดขึ้น และก็ยังตองมีการใชวิธีการในการ
วิเคราะหการชํารุด (FMECA : Failure Mode Effects and Criticality Analysis) ซึ่งเปนการใช
ประโยชนจากการที่มีการพัฒนาใหเกิดไมโครคอมพิวเตอร และซอฟตแวรชวยงานบํารุงรักษา
(CMMS: Computerized Maintenance Management System) ที่มีราคาถูกลงทําใหขอมูลตาง
ๆ สามารถถูกบันทึก คํานวณ และทําการทบทวนไดงายขึ้นมาก และโดยที่ธุรกิจในปจจุบันนั้นก็
มีความตองการผลผลิตมากขึ้นเครื่องจักรอุปกรณก็ตองสามารทําการผลิตใหได ทั้งปริมาณและ
คุ ณ ภาพที่ สูง ขึ้ นด ว ย ซึ่ ง หมายถึง ว าอุ ต สาหกรรมต อ งมีค วามสามารถในการผลิ ต สิ น คา ที่ มี
คุณภาพสูง ๆ โดยมีรอบการทํางานที่ใชเวลาสั้น ๆ
ความสําคัญที่ควรจับตามองสําหรับเครื่องจักรในอนาคต คือคําวา ความยืดหยุนของ
เครื่องจักร (Flexibility) และคําวาความนาเชื่อถือ (Reliability) เราตองมีความเขาใจใหถองแทถึง
กลไกการชํารุดของเครื่องจักร ซึ่งจะทําใหทราบถึงสมรรถนะที่แทจริงโดยที่หากวามีอะไรเริ่มสอ
อาการผิดปกติ เราจะตองสามารถใหคําแนะนําที่ถูกตองอยางชํานาญและเชี่ยวชาญในการทํา
การซอมบํารุง
โดยทั่วไปวิธีการในการบํารุงรักษาตามสภาพ (Condition-Based Maintenance :
CBM) อาจจะใชวิธีการวิเคราะหสมรรถนะ การวิเคราะหสารหลอลื่น การวิเคราะหสัญญาณความ
สั่นสะเทือนหรือการวิเคราะหสิ่งสกปรก ซึ่งเทคนิคเหลานี้จะเขามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการ
บํารุงรักษาเครื่องจักรกลในอนาคต เพื่อที่จะทําใหสามารถใชงานไดตามสมรรถนะที่ตองการ
โดยในปจจุบันเครื่องจักรอุปกรณนั้นตองใชงานที่อุณหภูมิ ความดัน ความเร็วรอบและเวลาใน
การผลิตที่สูงมากยิ่งขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับการผลิตอยางตอเนื่องตลอดเวลาทําใหมีความ
จําเปนตองนํา CBM มาใชมากยิ่งขึ้น การที่จะสามารถแปลผลขอมูลการบันทึกสภาพการทํางาน
ของเครื่องจักรหรือที่เรียกวาการวินิจฉัยขอผิดพลาด และคําแนะนําในการซอมนั้นจะเปนสิ่งทา
ทายมากยิ่งขึ้นในอนาคต
ในโรงงานอุตสาหกรรมบางแหง มีการติดตามสภาพเครื่องจักรโดยการใชเครื่องตรวจจับ
สัญญาณความสั่นสะเทือน สัญญาณจากการวิเคราะหสารหลอลื่น และขอมูลจากการวิเคราะห

ระบบผูเชี่ยวชาญไดรับการพัฒนา เพื่อทําการเก็บเกี่ยวเอาความชํานาญของคนนํามา
รวมกั น โดยการที่ ทํ า ให ร ะบบทํ า งาน ภายใต ก ารเขี ย นเป น กฎเกณฑ ใ นการตั ด สิ น ใจขึ้ น ใน
ซอฟแวรคอมพิวเตอรโดยที่หนาจอคอมพิวเตอรจะถามคําถามและผูใชเปนผูตอบคําถาม ซึ่งจาก
ชุดขอมูลของคําถามจะนําไปสูอาการที่เปนรากฐานของสาเหตุการชํารุด ตัวอยางเชน ขอมูล
จากการวิเคราะหธาตุของอนุภาคการสึกหรอในน้ํามันหลอลื่นใชแลว สารปรุงแตงและสิ่งสกปรก
และรวมเขากับขอมูลของการตรวจวัดคาความหนืดของสารหลอลื่น และการเจือปนของน้ํามัน
เชื้อเพลิงสําหรับการวินิจฉัยสภาพเครื่องยนตดีเซล ก็จะสามารถทําใหเกิดขอมูลเกิดขึ้นมา โดย
ที่ระบบผูเชี่ยวชาญจะมีฐานขอมูลหลักที่ถูกสรางขึ้นโดยคน ซึ่งมีความเขาใจในการออกแบบ
เครื่องจักรและการทํางานของเครื่องจักร รวมถึงการเขาใจในกลไกของการเกิดการชํารุดของ
เครื่องจักร อุปกรณดวยและระบบโปรแกรมผูเชี่ยวชาญนี้ ยังมีชุดของกฎเกณฑที่จะทําการ
ตัดสินใจวาควรดําเนินการอยางไรตอขอมูลของน้ํามันหลอลื่นที่ไดรับมา ซึ่งจะทําใหเกิดฐาน
ของความรู
ในปจจุบันไดมีการทําการวิจัย เพื่อใหระบบผูเชี่ยวชาญสามารถใชประโยชนไดมาก
ยิ่งขึ้น เช น อาจจะเป นระบบผู เ ชี่ ยวชาญที่สามารถใชไดกับสถานการณที่นอกเหนื อไปจาก
ขอบเขต หรือกฎเกณฑที่ตั้งไว โดยที่ระบบนี้จะมีฐานขอมูลของความรูทั้งในแนวกวางและใน
แนวลึก ระบบผูเชี่ยวชาญก็ตองมีการเรียนรูเพิ่มเติมจากประสบการณ โดยที่หากวายิ่งมีระบบ
ผูเชี่ยวชาญที่ยิ่งสลับซับซอนขึ้นไปมากเพียงใดก็จะสามารถใชกับเครื่องจักรหลากหลายประเภท
มากยิ่งขึ้นและจะทําใหเรายิ่งมีความตองการผูซอมบํารุงเครื่องจักรที่มีความชํานาญนอยลงไป
เรื่อยๆ
การบํารุงรักษาทวีผล (Total Productive Maintenance : TPM)
ในองคกรที่มีการผลิตแบบจํานวนมาก (Mass Production) หรือมีการผลิตแบบตอเนื่อง
(Continuous Process) การบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณในการผลิตจะมีความสําคัญเปน
อยางมาก เพราะการที่เครื่องจักรเกิดการชํารุดเสียหาย หรือชิ้นสวนของเครื่องจักรเสื่อมสภาพ
อาจทําใหเกิดความเสียหายอยางมากตอชีวิต ทรัพยสินและสภาพแวดลอม การปรับปรุงความ
นาเชื่อถือของระบบการผลิตทําได 5 แนวทาง คือ
1.
ใชสินคาคงคลังสํารองไวระหวางขั้นตอนการผลิต
2.
ปรับปรุงสวนประกอบแตละสวน
3.
มีระบบสํารองหรือมีระบบเดียวกันขนานกันอยู
4.
ประยุกตใชระบบการบํารุงรักษาแบบทวีผล (Total Productive Maintenance, TPM)
5.
เพิ่มความสามารถหรือเพิ่มความเร็วในการซอมบํารุง

การสรางระบบการบํารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน จะตองเปนระบบที่ทุกคนมีสวนรวม
ในการรับผิดชอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่เปนผูใชเครื่องจักร เนื่องจากผูที่ใชเครื่องจักรจะรูถึงสิ่ง
ผิด ปกติ ที่ เ กิ ด ขึ้น กั บ เครื่ อ งจั ก รไดดี แ ละเร็ ว กวา ผู อื่ น ตั ว อย า งเช น เสี ย งที่ ดั ง มากขึ้ น มี ก าร
กระเด็นของน้ํามันหลอลื่น การสั่นของเครื่องมากขึ้น อุณหภูมิของเครื่องสูงขึ้น เปนตน
การบํารุงรักษาทวีผล (TPM) เปนปรัชญาในการบริหารงานบํารุงรักษา ขององคกรผลิต
ที่ใหความสําคัญกับระบบการบํารุงรักษาเครื่องจักร TPM ในปจจุบันพัฒนามาจากระบบ PM
(Productive Maintenance) โดยนําระบบ PM มาผสมผสานกับปรัชญาของ TQM (Total
Quality Management) โดยเนนการมีสวนรวมของพนักงานทุกหนวยงานทุกระดับและทุกคน
TPM เปนระบบการบํารุงรักษาที่ผนวกความพยายามอยางตอเนื่องในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและปรับแตงเครื่องมือเครื่องจักร เพื่อที่จะเพิ่มความยืดหยุน ลดการจับตองวัสดุ
และสนับสนุนใหมีการทํางานไดอยางตอเนื่อง มีการซอมบํารุงโดยพนักงานผูใชเครื่องรวมกับ
พนักงานอื่น ๆ ที่มีความรู ความสามารถในกิจกรรมซอมบํารุง ผลที่ไดรับการจากทํา TPM คือ
ผลิตผลของการผลิตสูงขึ้น เนื่องจากเครื่องจักรมีความพรอมในการผลิตมากขึ้น ผลิตภัณฑมี
ขอบกพรองลดลง มีความยืดหยุนในการปรับแตงเครื่องจักรมากขึ้น วัตถุประสงคของ TPM คือ
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใชเครื่องจักรใหสูงขึ้น
2. เพื่อสรางระบบการบํารุงรักษาสําหรับปองกันและปรับปรุงไมใหเกิดปญหา
3. เพื่อใหเกิดความรวมมือในทุกหนวยงาน
4. เพื่ อ ให ทุ ก คนมี ส ว นร ว มในการทํ า กิ จ กรรมตั้ ง แต ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ถึ ง พนั ก งานใน
สายการผลิต
5. เพื่อทําใหตนทุนตลอดอายุการใชงานต่ําที่สุด
กิจกรรมการบํารุงรักษาทวีผล
การบํารุงรักษาทวีผล จะประสบความสําเร็จได ตองทําใหครอบคลุมทุกหนวยงานและ
ใหพนักงานทุกคนมีสวนรวม พรอมทั้งมีการทําการบันทึกขอมูลการบํารุงรักษาไวดวย ซึ่งจะมี
กิจกรรมที่สําคัญ ดังตอไปนี้
1. การปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อลดการสูญเสีย (Focused Improvement)
2. การบํารุงรักษาดวนตนเอง (Autonomous Maintenance) เปนการบํารุงรักษา
เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ ที่ พ นั ก งานผู ดู แ ลเครื่ อ งจั ก รนั้ น ปฏิ บั ติ ง านอยู โดยมี ขั้ น ตอนการ
บํารุงรักษาอยู 7 ขั้นตอนคือ
2.1 การทําความสะอาดเบื้องตน
2.2 ขจัดตนเหตุของปญหา
2.3 จัดทํามาตรฐานการบํารุงรักษาความสะอาดและการหลอลื่นเครื่องจักร
2.4 ตรวจสอบโดยรวมการควบคุมดวยสายตา

2.5 ตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณดวยตนเอง
2.6 รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
2.7 ทําการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
3. การบํารุงรักษาตามแผนที่ไดวางไว (Planned Maintenance)
4. การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการบํารุงรักษาและการดําเนินงาน (Operations and
Maintenance Skills Training)
5. การจัดการเครื่องจักรใหม (Early Management)
6. การบํารุงรักษาเชิงคุณภาพ (Quality Maintenance)
7. การบํารุงรักษาแบบทวีผลในสํานักงานบริหาร (TPM in Administrative Department)
8. การจัดการดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม (Safety and Environment Management)
การกําจัดความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร
เพื่อการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ TPM การทํากิจกรรมกลุมใชหลักการ
เดียวกับ TQM
แตประเด็นในการทํากิจกรรมจะมุงที่การกําจัดความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับ
เครื่องจักรและระบบการผลิต 6 ประการ (Six Big Loss) ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 กลุมดังนี้
กลุมที่หนึ่ง เวลาที่สูญเสียเนื่องจากเครื่องจักรไมไดทํางาน เปนการสูญเสียผลิตภัณฑที่
ควรจะมี หากเครื่องจักรไดถูกใชทําการผลิต ตามเวลาปกติ ซึ่งจะเกิดไดจาก
1. เวลาที่สูญเสียเนื่องจากเครื่องจักรเสียหายกะทันหัน (Breakdown) ซึ่งเปนการหยุด
เครื่องจักรอยางไมตั้งใจใหหยุด หรือ ไมไดวางแผนไว
2. เวลาที่สูญเสียเนื่องจากการตั้งเครื่องและการปรับแตง (Set-up and Adjustment)
เปนการสูญเสียเวลาที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการตั้งเครื่องหรือปรับแตงเครื่อง จนกระทั่งเครื่องจักร
สามารถทํางานไดตามปกติหรือตามมาตรฐานที่กําหนดไว จึงเริ่มทําการผลิตจริง
กลุมที่สอง การสูญเสียความเร็วของเครื่องจักร เปนการสูญเสียอัตราการผลิตที่ลดลง
เนื่องจากความเร็วของเครื่องจักรที่ผลิตลดลง ซึ่งจะทําใหผลผลิตลดลงดวย ซึ่งเกิดไดจาก
การเดินเครื่องสูญเปลาและการหยุดชะงักของเครื่องจักร เนื่องจากขั้นตอนกอนหนา
1.
(Idling and Minor Stoppages) หมายถึงการเดินเครื่องจักรเปลา ๆ โดยไมไดผลิตอะไร หรือ
ตองหยุดดินเครื่องจักรโดยเครื่องจักรไมไดชํารุดเสียหาย ทั้งนี้เนื่องจากขั้นตอนการผลิตกอน
หนาตองหยุดผลิตทําใหไมมีวัสดุที่จะผลิตในขั้นตอนนี้
2.
การสูญเสียที่เกิดจากความแตกตางระหวางความเร็วที่ออกแบบไว และความเร็วจริง
ของเครื่อง (Reduced Speed) หมายถึงการเดินเครื่องจักรที่ความเร็วต่ํากวาความเร็วมาตรฐาน
ของเครื่อง ทําใหเกิดความสูญเสียเนื่องจากความเร็วที่แตกตาง
กลุมที่สาม การสูญเสียในผลิตภัณฑ หมายถึงการสูญเสียผลิตภัณฑที่มีขอบกพรองที่มีสาเหตุมา
จากการชํารุดของเครื่องจักรหรือชิ้นสวนของเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพ ซึ่งรวมถึงเวลาที่เสียไปใน
การซอมแซมผลิตภัณฑที่บกพรอง ซึ่งเกิดไดจาก

1.
การสู ญ เสี ย ที่ เ กิ ด จากความบกพร อ งของผลิ ต ภั ณ ฑ และเวลาที่ ใ ช ใ นการซ อ มแซม
ผลิตภัณฑที่บกพรอง (Defects and Rework) หมายถึงผลิตภัณฑที่ควรจะผลิตได หากไมเกิด
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ กิ ด ความบกพร อ งเนื่ อ งจากกระบวนการผลิ ต ตลอดจนเวลาที่ ต อ งใช ใ นการ
ซอมแซมผลิตภัณฑที่บกพรอง
2.
การสูญเสียของผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นระหวางชวงเริ่มตนการผลิตจนถึงชวงเสถียรภาพใน
การผลิต (Start-up and Reduced Yield) เปนการสูญเสียที่ที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการหยุดการ
ผลิตและเริ่มทําการทดลองผลิตใหม
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (The Overall Equipment Effectiveness : OEE)
OEE เปนการวัดประสิทธิผลของเครื่องจักรหรือระบบการผลิต อันเปนผลสะทอนจาก
ความสูญเสีย 6 ประการ หากลดความสูญเสียไดมาก ก็จะยิ่งทําให OEE มากขึ้นดวย
เวลาทํางานประจําวัน
เวลาหยุดตามแผน

เวลารับภาระงาน
เวลาเดินเครื่อง
เวลาเดินเครื่องสุทธิ
เวลาเดินเครื่องที่มีคุณคา

เวลาเครื่องจักรหยุด
ความเร็วการผลิตลดลง

ของเสีย

ภาพที่ 2.6 แสดงเวลาในการเดินเครื่องจักร
จากภาพที่ 2.6 เปนการแสดงคาประสิทธิผลการทํางานของเครื่องจักร ตองคํานึงถึงปจจัยทุก
ชนิดที่มีผลใหประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรลดลง เชน กระแสไฟฟาขัดของในพื้นที่ที่ตั้ง
โรงงานทําใหเดินเครื่องจักรเพื่อการผลิตไมไดหรือไดบางสวน ดังนั้นในการคํานวณประสิทธิผล
จะต อ งนํ า ความสู ญ เสี ย ในสิ่ ง ที่ ไ ม ใ ช ค วามสู ญ เสี ย 6 ประการมาร ว มคํ า นวณด ว ย เพื่ อ หา
ประสิทธิผลโดยรวมที่แทจริง
ความสูญเสีย 6 ประการซึ่งสามารถแบงเปน 3 กลุม มีวิธีการวัดประสิทธิภาพในแตละ
กลุม ดังนี้
1. ประสิทธิภาพที่มีผลกระทบจากเวลาที่สูญเสียเนื่องจากเครื่องจักรไมไดทํางาน จะ
แสดงในรูปของอัตราการเดินเครื่อง (Availability) คํานวณไดจาก
อัตราการเดินเครื่อง =

เวลารับภาระงาน - เวลาเครื่องจักรหยุด
x100%
เวลารับภาระงาน

(2.11)

เวลารับภาระงาน (Loading Time) คือเวลาทํางานประจําวันหักออกดวยเวลาที่หยุดตาม
แผนงานทุกชนิดแลว ไดแก เวลาหยุดพักตามแผนการผลิต, เวลาหยุดเพื่อการบํารุงรักษา
เครื่องจักร เปนตน เวลาเครื่องจักรหยุด คือเวลาหยุดทุกชนิดที่ไมไดวางแผนไว เชน การหยุด
เนื่องจากเครื่องจักรเสียกะทันหัน หรือเนื่องจากการตั้งเครื่องและการปรับแตง เมื่อหักเวลา
เครื่องจักรหยุดออกจากเวลารับภาระงาน จะไดเทากับเวลาเดินเครื่อง หรือเวลาที่เครื่องจักร
พรอมที่จะทําการผลิต
2. ประสิทธิภาพที่มีผลกระทบจากการสูญเสียความเร็วของเครื่องจักร จะแสดงในรูป
ของสมรรถนะการเดินเครื่อง (Performance Efficiency) คํานวณไดจาก
สมรรถนะการเดินเครื่อง =

รอบเวลาการผลิตมาตรฐาน x ปริมาณการผลิต
x100%
เวลาเดินเครื่อง

(2.12)

รอบเวลาการผลิตมาตรฐานคือรอบเวลาตามทฤษฎี (Ideal Cycle Time) หรือตามที่ได
ออกแบบไว (Design Cycle Time) การที่เครื่องจักรมีสมรรถนะการผลิต 100% หมายความวา
เครื่องจักรสามารถทําการผลิตไดตามที่ออกแบบไว การที่เครื่องจักรมีสมรรถนะการผลิตไมถึง
100% จากเวลาเดินเครื่องที่มี จะมีสาเหตุมาจากมีการเดินเครื่องสูญเปลาหรือมีการหยุดชะงัก
ของเครื่องจักรเนื่องจากขั้นตอนกอนหนา หรือมีการสูญเสียที่เกิดจากความแตกตางระหวาง
ความเร็วที่ออกแบบไวและความเร็วจริงของเครื่อง
3. ประสิทธิภาพที่มีผลกระทบจากเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิต ที่แสดงในรูปของ
การสูญเสียในผลิตภัณฑ ซึ่งเรียกวาอัตราของผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ (Rate of Quality
Efficiency) คํานวณไดจาก
อัตราของผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ =

ปริมาณการผ ลิต - จํานวนชิ้นงานเสีย
x100%
ปริมาณการผ ลิต

(2.13)

จํานวนชิ้นงานที่เสียที่เกิดขึ้นในชวงเริ่มตนการผลิต จนถึงชวงที่เสถียรภาพในการผลิต
หรือเปนไปตามตองการ เปนการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการปรับแตงเครื่องจักรใหทํางานไดตรงกับ
ความตองการ เมื่อเครื่องจักรสามารถทํางานไดตามตองการแลว ยังมีตัวแปรอื่น ๆ ที่ทําให
เครื่องจักรทํางานแตกตางไปจากความตองการ เชน การสึกหรอของชิ้นสวนขาดการบํารุงรักษา
ที่เหมาะสม ซึ่งผลิตภัณฑที่ชํารุดประมาณ 85% เกิดจากเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิต
การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness, OEE)
เปนการวัดประสิทธิผลในภาพรวมของผลกระทบจากความสูญเสีย คํานวณไดดังนี้

ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร =
อัตราการเดินเครื่อง x สมรรถนะการเดินเครื่อง x อัตราของผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ (2.14)
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ยุทธพงษ ปลืม้ ภิรมย (2549) ไดทําการศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธการซอมบํารุง
เครื่องบินแบบ C-130H ของกองทัพอากาศ ประเทศไทยไดเริ่มกิจการบินมานานแตมิไดมีการ
พัฒนาใหสามารถเปนธุรกิจที่สรางรายได บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด เปนหนวยงานที่
เกิดขึ้นจากการสงเสริมของรัฐบาล แตในการเริ่มตนยอมมีอุปสรรคและความไมสมบูรณในงาน
เกิดขึ้น วัตถุประสงคของการศึกษาดวยตนเองนี้คือการคนหาสาเหตุ ที่ทําใหการตรวจซอม
เครื่องบิน C-130H ของกองทัพอากาศไมเสร็จภายใน 120 วัน และใช กลยุทธตางๆตามหลัก
Supply Chain Management และ Strategic Management ในการลดเวลาการใหบริการ อีกทั้ง
ยังไดนําโปรแกรม AweSim3.0 มาใชในการ Simulate ทดสอบแนวทางที่ไดตั้งสมมุติฐานของ
แตละแนวทางที่ไดคิดขึ้น ผลการศึกษาไดทราบวาสาเหตุหลักมาจาก ชางไมเพียงพอ ขาดแคลน
เครื่องมือ และไดรับพัสดุอะไหลนานเกิน 10 วันหลังจากแจงความตองการ ผูศึกษาไดทดสอบ
วิธีการตามหลักของ Supply Chain Management และ Strategic Management ในการลดเวลา
แตละขั้นตอนจึงทําใหสามารถลดเวลาตรวจซอมจาก 188 วัน เหลือ 107 วัน และมีคาใชจาย
ทั้งสิ้น 1.1 ลานบาทตอเครื่อง และทําใหไมเสียคาปรับเนื่องจากงานลาชาเปนจํานวนเงิน 2.5
ลานบาท ทําใหการลงทุนตามแนวทางนี้ประหยัดคาใชจายเปนเงิน 1.55 ลานบาท
เบญจาภา สุวรรณประทีป (2549) ไดทําการศึกษาเพื่อกําหนดกลยุทธในการจัดการ
สินคาคงคลังใหอยูในปริมาณที่เหมาะสม จากการวิเคราะหปญหาของบริษัททําใหพบวาบริษทั
ประสบปญหาดานการจัดการสินคาคงคลังเนื่องจากมีวิธีการดําเนินการในการสั่งซื้อที่ไม
เหมาะสม อีกทั้งยังขาดการพยากรณปริมาณที่จะขายในแตละป ทําใหเกิดตนทุนและปริมาณ
สินคาที่ไมเหมาะสมตอความตองการซื้อสินคาของลูกคา การจัดการสินคาคงคลังมีความสําคัญ
เปนอยางมากเนื่องจากเปนรายจายที่บริษัทตองเสียกอนที่จะนํารายไดเขามา ถามีการจัดการ
สินคาคงคลังที่ดีและเหมาะสมจะสามารถชวยลดตนทุนใหกับบริษัทได ดังนั้นงานวิจัยครั้งนีม้ ี
วัตถุประสงคเพื่อตองการศึกษาสาเหตุของปญหาของสินคาคงคลังที่อยูในปริมาณไมเหมาะสม
อันสงผลกระทบยอดขาย และตนทุนขององคกร อีกทั้งกําหนดกลยุทธในแกไขปญหาของบริษัท
ในการศึกษานั้นไดนําทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการสินคาคงคลัง ไดแก ระบบการ
จัดการสินคาคงคลังแบบเอบีซี การพยากรณดวยวิธกี าร Moving Average การคํานวณหา
ปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด และการคํานวณจุดสั่งซื้อใหม จากการศึกษาพบวาการพยากรณ

ศิริรัตน ลาภเอกอุดม (2549) ไดศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินคา
และการสงมอบสินคา ของบริษัท ปรามิด จํากัดจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน สงผลใหองคกร
ตางๆ ตองเผชิญกับการแขงขัน ซึ่งองคกรใดที่สามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันไมวา
จะเปนเรื่องของเวลา ที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดเร็วกวา หรือ มีตนทุนทีต่ ่ํา
ที่สุดก็จะเปนผูไดเปรียบในธุรกิจนั้น การจัดการคลังสินคาจึงเปนปญหาหนึ่งที่มีบทบาทตอการ
นําพาองคกรไปสูเปาหมายที่วางไว งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาการบริหารจัดการสินคาคง
คลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสงมอบสินคา โดยหลักการการจัดการสินคาคงคลัง ผนวกกับ
การใชตวั ชีว้ ัดในการประเมินผลการทํางาน
มาชวยในเรื่องการบริหารการจัดการคลังสินคา
รวมถึงการศึกษาระดับการบริการลูกคา สําหรับกลุมลูกคาที่สั่งซื้อเปนประจํา ใหสัมพันธกับการ
บริหารจัดการคลังสินคา
จากการศึกษาปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการกระบวนการ
ทํางานในคลังสินคาของบริษัท ปรามิด จํากัด แนวทางการแกไขปญหา คือ ปรับเปลี่ยน
กระบวนการทํางานในคลังสินคา ตั้งแตการเก็บสินคา การจัดสินคา การสงมอบสินคาเพื่อเพิ่ม
ความเร็วในการตอบสนองตอความตองการของลูกคา
หลังการศึกษาพบวาการปฏิบัติงาน
ภายในคลังสินคามีแนวโนมที่ดีขึ้น มีการจัดแบงหนาที่ของพนักงานแตละแผนกอยางชัดเจน
เพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดการคลังสินคาซึ่งสามารถพิจารณาไดจากตัววัด
ประสิทธิผลดังนี้ มีการประเมินผลการทํางานในแตละวัน จากการปรับเปลี่ยนระบบการทํางาน
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานภายในคลังสินคา ดังนี้ แผนกจัดสินคาและแผนกบรรจุ
สินคาวัดได โดยเฉลี่ยเดือนธันวาคม คิดเปนรอยละ 97 และแผนกจัดสงสินคา คิดเปนรอยละ 97
และถาพนักงานปฏิบัตติ ามขั้นตอนทีต่ ั้งไว รวมทั้งมีการประเมินผลการทํางานอยางตอเนื่อง การ
บริหารจัดการคลังสินคาจะเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะเห็นไดจากการสํารวจแบบสอบถาม
กอนและหลังการแกไขปญหา พบวากอนการแกไขปญหาการสงสินคาลาชาเปนปญหาสําคัญ
แตหลังจากทีม่ ีการปรับเปลีย่ นกระบวนการทํางานและการประเมินผลการทํางานตัง้ แตเดือน
กันยายน ถึงเดือนมกราคม 2548 พบวา ลูกคามีความรูสึกพอใจในเรื่องการสงสินคามากขึ้น
จากเดิมรูสึกไมพอใจมากรอยละ 36.51 แตหลังการแกไขปญหาลูกคารูสึกพอใจรอยละ 66.50
จากแนวทางการแกไขปญหาเรื่องการสงมอบลาชาทัง้ 2 แนวทางนั้น จะตองดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานภายในคลังสินคาและ การประเมินผลการทํางานควบคูกันไปทั้ง
2 แนวทาง จึงจะทําใหการแกไขปญหาสัมฤทธิ์ผลอยางดี การดําเนินการเพียงแนวทางใด
แนวทางหนึ่งไมสามารถเกิดประสิทธิผลที่ดีในการแกปญหาของบริษัทได
ยุทธพงษ ปลืม้ ภิรมย (2549) ไดทําการศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธการซอมบํารุง
เครื่องบินแบบ C-130H ของกองทัพอากาศ ประเทศไทยไดเริ่มกิจการบินมานานแตมิไดมีการ
พัฒนาใหสามารถเปนธุรกิจที่สรางรายได บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จํากัด เปนหนวยงานที่

ธนชิต หอมโกศล (2549) ไดทําการศึกษาปญหา การวางนโยบาย และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการวางแผนการผลิตสินคาและการจัดการสินคาคงคลัง ธุรกิจเครื่องสําอางใน
ปจจุบันธุรกิจเครื่องสําอางนั้นมีผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย
ดังนั้นในกระบวนการในการ
วางแผนดานการผลิต และการจัดการสินคาคงคลังจึงมีความสําคัญมากสําหรับธุรกิจ งานศึกษา
คนควาดวยตนเองนี้มีจุดประสงคเพื่อทําการวิเคราะหสาเหตุของปญหา
เพื่อที่จะนําไปวาง
นโยบายดานการผลิตสินคา และการจัดการสินคาคงคลังใหเกิดประสิทธิภาพ และลดตนทุนที่
เกี่ยวของในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในสวนของการจัดการโซอุปทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
วางระบบการจัดการสินคาคงคลังใหสามารถที่จะควบคุมปริมาณสินคาใหอยูในระดับที่เหมาะสม
และสามารถทีจ่ ะปรับเปลี่ยน
หรือใหมีความยืดหยุนในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับ
สถานการณตา ง ๆ ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ
เนาวรัตน บุญมี (2550) ไดทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการคลังสินคา กรณีศึกษา บริษัท พ.จํากัด บริษัท พ. จํากัด ตั้งอยูที่จังหวัดระยอง เปด
ดําเนินการเมื่อ พ.ศ. 2545 เปนบริษทั ในเครือสหพัฒนพิบูลยจํากัด ดํานินธุรกิจเกี่ยวกับ การ
พัฒนา การผลิต และจําหนาย คอมปาวดยาง ( Rubber Compound) สงใหกับบริษทั ลูกคาที่
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต รองเทา และ ผลิตภัณฑยางทั่วไป มี
สวนประกอบสําคัญแบงได 5 ชนิด คือ ยาง ฟลเลอร คารบอน น้ํามัน และ เคมี ซึ่งปริมาณการ
ใชขึ้นอยูกับคําสั่งซื้อ ที่ไดรับจากลูกคา คําสั่งซื้อจะมีลักษณะเปนการทําตามคําสั่งซื้อของลูกคา
เนื่องจากคุณสมบัติของคอมปาวดยางมีขอจํากัดดานคุณสมบัติในการใชงาน
ตองผลิตให
เหมาะสมกับผลิตภัณฑที่จะใชเทานั้น ลักษณะปญหาขององคกรในกรณีศึกษา คือ มีการสง
วัตถุดิบจากคลังสินคาเขาสูฝ ายผลิตไมทนั เวลา ( ซึ่งคลังสินคามีหนาที่ในการจายวัตถุดิบเขาสู
สายการผลิต) ทําใหเกิดความสูญเสียเปนเวลา 1,144 นาที คิดเปนมูลคา 74,360 บาท ตาม
ขอมูลเดือน มกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2549 เนื่องจากสาเหตุหลัก 2 สวน คือ สวนที่เปน

วิลาสินี รัตนะรัต (2550) คิดกลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการขนสงสินคา
กรณีศึกษาบริษัท เค เอเจนซี่ เวิลด เอ็กเปรส (ประเทศไทย)จํากัดการศึกษากลยุทธการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารการขนสงสินคากรณีศึกษาบริษัท เค เอเจนซี่ เวิลด เอ็กเปรส
(ประเทศไทย)จํากัด ทางผูวิจัยไดทําการวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาที่ทําใหการขนสงมีความ
ลาชา จัดสงสินคาไมทันตามเที่ยวบินทีไ่ ดจองระวางไว พบวาสาเหตุหลักที1่ เกิดจากแผนก
ขนสง โดยมีสาเหตุรองคือการที่องคกรมีรถขนสงไมเพียงพอ รบสินคาไมทันตามกําหนดเวลา
แจงรับสินคากระทันหัน สาเหตุหลักที่ 2 เกิดจากบริษัทลูกคาเอง โดยสาเหตุรองลูกคาแจงวา
ปญหาที่เกิด เกิดจากมีการแจงรับสินคากะทันหัน แจงรับสินคาไมถูกตอง สาเหตุหลักที่ 3 เกิด
จากสายการบิน โดยสาเหตุรองพบวาองคกรจัดสงสินคาไมทันเที่ยวบิน ไมมีการแจงยกเลิกจอง
พื้นที่ที่จองไว และสาเหตุหลักที่ 4 คือปจจัยภายใน โดยมีสาเหตุรองคือ พนักงานบริการลูกคา
ไมมีการแจงรับสินคาลาชาแกลูกคา พนักงานบริการลูกคาไมไดแจงรับสินคาแกลกู คา งานศึกษา
คนควาอิสระเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการจัดสงสินคาใหมี
ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนากระบวนการในการสรางความไววางใจแกลูกคา และเพื่อศึกษาและ
วิเคราะหความเปนไปไดในการประยุกตใชกับทางเลือกที่สนใจ เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ขอมูล
ที่นํามาใชประเมินทางเลือกในการแกปญหามาจากการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการทํา
แบบสอบถาม 3 กรณีโดยกรณีแรก สอบถามบริษทั ลูกคาทีใ่ ชบริการกับองคกร กรณีที่สอง
สอบถามพนักงานแผนกขนสงขององคกร และกรณีที่สามสอบถามสายการบินที่องคกร ผูศึกษา
ไดหาแนวทางแกไขปญหา 2 ทางเลือกคือการเลือกกลยุทธการจัดจางบริษัทภายนอกโดยใหมา
ดําเนินการรับจัดการขนสงสินคาควบคูกบั การดําเนินการขององคกร และกลยุทธการติดตั้งระบบ
Intranet ในองคกร ผูศึกษาพบวาการเลือกใชกลยุทธทั้ง 2 ควบคูก ันเปนทางเลือกที่เหมาะสมที่
จะนํามาใชแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ธุรกิจได
นุชจเรศ เหมวรรณกร (2550) ไดทําการศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดซื้ออะไหล(Spare Parts) ของบริษัทผลิตไฟฟา A Electrics Supply
จํากัดการศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้ออะไหล (Spare
Parts) ของบริษทั ผลิตไฟฟา A Electrics Supply จํากัด มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปญหาและ
ผลกระทบ รวมถึงหาสาเหตุที่แทจริงของการจัดซื้ออะไหล (Spare Parts) ไมทันการใชงาน เพื่อ
กําหนดกลยุทธในการแกไขปญหาและเพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซื้อจากการศึกษา
พบวา มีแนวทางการแกไขปญหา 2 ระยะ คือในระยะแรก ใชระบบการจัดการบริหารสินคาคง

ชาญวิทย ควรสถาวรนิจ (2550) ไดทําการศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินคา กรณีศึกษา บริษัท S เฟอรนิเจอร จํากัด ในปจจุบันการ
บริหารจัดการคลังสินคามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในระบบ Logistics ซึ่งคลังสินคาทําหนาที่
เสมือนเปนจุดเชื่อมระหวางผูผลิตและผูบริโภค และยังมีสวนสําคัญในการสรางความพึงพอใจ
ของลูกคา การบริหารจัดการคลังสินคาที่มีประสิทธิภาพ จึงเปนสวนของการตอยอดการสราง
รายไดและกําไรใหกับธุรกิจในปจจุบัน วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้มุงเนนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการจายสินคา (Warehouse Order Picking) เพื่อใหใชเวลาในการจาย
สินคาใหนอยที่สุด โดยผูศึกษาไดทําการเสนอแนะโดยใชวิธีการปรับการจัดเรียงสินคาใหม และลด
ขั้นตอนการทํางานที่ซ้ําซอน ในการศึกษาผูศึกษาไดทําการเก็บขอมูลเวลาเฉลี่ยในการทํางานเพื่อ
มาวิเคราะห และทําการทดสอบสมมติฐานดวยการสรางแบบจําลองสถานการณ (Simulation
Model) รวมทั้งสิ้น 4 สถานการณเพื่อหาทางเลือกที่ดีทีสุด จากการศึกษาพบวาคลังสินคาของ
บริษัท S เฟอรนิเจอร จํากัด ควรดําเนินการในการปรับปรุงทั้งในการจัดเรียงสินคาใหม โดยใช
หลักการ ABC Classification ,Family Grouping และCube Based รวมทั้งตองลดขั้นตอนใน
การตรวจสินคา ซึ่งผลที่ไดจากการทดสอบสมมติฐาน มีผลทําใหเวลาเฉลี่ยในกระบวนการจาย

ศรัณย ฤกษนันทน (2551) ไดศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบซัพพลายเชนในธุรกิจ
หนังสือพิมพรายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ เกี่ยวกับการวิเคราะหและศึกษาระบบ
ซั พ พลายเชนของธุ รกิ จหนั งสื อพิ มพ กรณีศึก ษาบริษั ท วัช รพล จํ ากัด โดยเริ่ม ตน จากการ
วิเคราะหปริมาณยอดจําหนายที่ลดลง และทําการศึกษาระบบซัพพลายเชน ตั้งแตกระบวนการ
จัดเก็บวัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินคา และในสวนของยอดขาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลด
ตนทุนและปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในระบบ โดยนําทฤษฎีที่เกี่ยวของมาบริหารจัดการผลจาก
การศึกษาพบวาปญหาของยอดขายที่มีปริมาณลดลงเกิดจากสื่อออนไลนที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหมี
ผลกระทบตอธุรกิจหนังสือพิมพและควรมีการปรับนโยบายการกําหนดปริมาณวัสดุคงคลังลด
จาก 3 เดือนเปน 1 เดือน โดยเปรียบเทียบจากระยะเวลาการจัดสง (Lead Time)จะสงผลให
บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น 160 ลานบาทและทําใหลดพื้นที่ในการจัดเก็บเหลือ 5,280
ตารางเมตร และยั ง ทํ า การศึ ก ษาปริ ม าณของเสี ย ที่ เ กิ ด จากกระบวนการผลิ ต แบบต อ เนื่ อ ง
สามารถแบงออกเปน 2 สวน สวนที่นํามาขายไดและสวนที่นํากลับมาใชไดอีก จนกระทั่งถึงการ
เปรียบเทียบตนทุนการขนสงระหวางการใชน้ํามันดีเซลกับแกส NGV ในขั้นตอนการกระจาย
สินคาที่เปนแนวทางในการลดตนทุนคาขนสงในสภาวะที่ราคาน้ํามันแพงโดยทําการลงทุนในเขต
กรุงเทพและภาคกลาง สามารถทําใหประหยัดคาใชจายในการขนสงเดือนละ 493,140 บาท โดย
ใชงบประมาณการลงทุนครั้งแรก 3,360,000 บาท โดยมีระยะเวลาคืนทุนที่ 9-10 เดือน รวมถึง
วิเคราะหและหาแนวทางการแกไขปริมาณยอดรับคืนหนังสือพิมพที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นซึ่ง
สวนทางกับปริมาณการขายที่มีแนวโนมลดลง โดยใชการคํานวณแบบถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
กํ าหนดเพดานปริ มาณการสั่ง ซื้ อหนังสือ พิ มพ จ ากตัว แทนจํ า หน าย เพื่อลดปริ มาณยอดคื น
หนังสือพิมพโดยเฉลี่ยจาก 5% เหลือ 3% ของยอดขาย ทําใหปริมาณการรับคืนลดลงคิดเปน
มูลคา 10 ลานบาท สุดทายวิเคราะหโดยรวมถึงผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอการ
อานหนังสือพิมพ
จันทิมา เขียวนอย (2551) ทําการเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนในการผลิตโดยการ
ปรับเปลี่ยนผังกระบวนการผลิต I - Line เปน Cell-Line ของบริษทั เอเอ การปรับปรุงสายงาน
การผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส จากผังกระบวนการผลิตแบบ I-line เปน C-line เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพดานการผลิต ลดตนทุนดานการผลิต และเพิ่มศักยภาพในดานการแขงขัน จาก
การศึกษา สายงานการผลิตรูปแบบเดิม (I-line) ทําใหทราบวา กระบวนการผลิตรูปแบบเดิม มี
ความเหมาะสมตอการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอรนิกสแบบ Mass Production ซึ่งจะนํามาซึ่งความ
ไดเปรียบดานการแขงขัน (Economic of Scale) แตเมื่อความตองการของผูบริโภคมีการ
เปลี่ยนแปลงไป อายุของผลิตภัณฑสั้นลง รูปแบบการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงไป จาก Mass
Production เปน Make to Order เพื่อความอยูรอดในตลาดแขงขัน บริษัทผูผลิตจึงตองมีการ

ณัฐภัทร พงศพุทธางกูร (2551) ไดศึกษาแนวทางการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใหบริการ VoIP กรณีศึกษา บริษัท SSS จํากัดโครงการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคใน
การศึกษาสภาพปญหาในปจจุบันของธุรกิจบริการ VoIP ประกอบกับการศึกษามาตรฐานสากล
และระเบียบขอกําหนดของประเทศตางๆ รวมถึงงานวิจัยเกี่ยวกับระดับคุณภาพการใหบริการ
VoIP เพื่ อ นํ า มาวิ เ คราะห แ ละกํ า หนดเป น ระดั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานอ า งอิ ง สํ า หรั บ ใช ใ นการ
ประเมินผลดานคุณภาพในการใหบริการ VoIP เพื่อเปนแนวทางสําหรับการประกันและปรับปรุง
คุณภาพตอไป ผลการศึกษาพบวาตัวแปรระดับคุณภาพที่มีผลตอคุณภาพการใหบริการ VoIP
นั้นสามารถจําแนกไดเปน 2 กลุม คือ ตัวแปรระดับคุณภาพดานเสียง และตัวแปรระดับคุณภาพ
ดานการใหบริการ โดยผลการศึกษาสําหรับกรณีศึกษาบริษัท SSS จํากัด ซึ่งเปนผูใหบริการ
VoIP รายหนึ่ง พบวาระดับคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับที่คอนขางดีกลาวคือ ตัวแปรคุณภาพ
สวนใหญสูงกวาระดับมาตรฐานอางอิงมีเพียงเรื่อง Delay ระยะเวลาการเชื่อมตอการเรียก และ
ระยะเวลารอสายสําหรับ Call Center ที่ใหบริการโดยพนักงานที่ยังต่ํากวามาตรฐานอยู ซึ่ง
สาเหตุของปญหาสวนใหญเกิดจากคุณภาพของเครือขายอินเทอรเน็ต และ VoIP Gateway ที่
ใหบริการ รวมถึงการจัดสรรจํานวนพนักงานและจํานวนคูสายโทรศัพทสําหรับ Call Center ที่
ไมเหมาะสมกับปริมาณการใชบริการ ซึ่งการศึกษานี้จะชวยใหบริษัททราบถึงปญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อสามารถปรับปรุงคุณภาพไดอยางเหมาะสม ประกอบกับเปนจุดเริ่มตนของการดําเนินการ
ประกันคุณภาพสําหรับบริการ VoIP ที่เปนรูปธรรมไดตอไป
ปรียาภัทร วัฒนประเสริฐโชค (2551) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินคาคงคลัง
โรงพยาบาลเอกชน A ปจจุบันโรงพยาบาลเอกชน A ไดวาจางใหบริษัทเนชั่นแนลเฮลทแคร ซิส

ทัศนวรรณ ธิติมาพงศ (2551) ไดศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการเพือ่ เพิ่ม
ยอดขายของโรงงานผลิตหลอดไฟ Pจากการที่การแขงขันในปจจุบันมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ไม
วาจะเปนตัวผลิตภัณฑ หรือการบริการ จึงทําใหบริษทั ตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง
รวมถึงการบริการที่มีใหกับลูกคา ทั้งกอนและหลังการขาย จึงทําใหบริษทั ตองมีการปรับปรุง
แกไขปญหาทีเ่ กิดขึ้นภายในองคกร เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแขงขันใหมีประสิทธิภาพ และ
สามารถดํารงอยูในอุตสาหกรรมไดอยางยั่งยืน การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อ 1. ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาทีม่ ีตอการบริการของบริษัท 2. คนหาปจจัยที่ทําใหการ
บริการไมมีประสิทธิภาพ 3. กําหนดกลยุทธในการเพิม่ ประสิทธิภาพการใหบริการ 4. ทําการ
ปรับปรุงแกไขสวนที่เปนปญหา ซึ่งทางบริษัทไดทาํ การสํารวจความพึงพอใจของลูกคาที่มตี อ
สินคาและการบริการของบริษัท เพื่อวิเคราะหหาปจจัยที่ทําใหลูกคามีความพึงพอใจนอย และหา
แนวทางแกไข นอกจากนั้นทางบริษัทไดมีการ กําหนด Product Code, การกําหนด KPI ใหกับ
พนักงาน และมีการออกแบบบรรจุภัณฑขึ้นมาใหม รวมทั้งการแพ็คกิ้งสินคาเพื่อใหไดรับความ
เสียหายนอยที่สุด แนวทางการแกไขปญหาดังกลาวขางตน จะชวยใหลูกคาไดรบั ความพึงพอใจ
สูงสุด และทําใหบริษทั มียอดขายสินคาทีม่ ากขึ้น
อนันต อินปาน (2551) ไดทําการศึกษาเพื่อกําหนดกลยุทธในการเพื่อประสิทธิการ
ใหบริการบริษัท XYZ จํากัด ปจจุบันการแขงขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมรถยนต ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันทั้งทางดานผลิตภัณฑและการใหบริการ
หลังขาย
เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคาในอันที่จะทําใหลูกคาซื้อผลิตภัณฑและ

กฤษณา เจนเจตวิทย (2551) ไดทําการศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธในการควบคุม
สินคาคงคลังในบริษัทใหอยูในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาจาก
การที่องคกรไดรับผลการประเมินการสงมอบจากลูกคาหลักในทิศทางที่ลดลงอันเนื่องมาจากการ
ควบคุมปริมาณสินคาไมเหมาะตอการจัดสง ทําใหงานในบางกระบวนการในองคกรตองเรงทํา
การผลิตเพื่อทํา Stock เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางทันที ผลที่ตามมาคือ ทําให
เกิดคอขวดในกระบวนการตรวจสอบ และทําใหมีงานมากเกินไป วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อกําหนดปริมาณสินคาคงคลังในปริมาณที่เหมาะสมใหกับองคกร และ ศึกษาปญหาของ
คลังสินคาที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และ ศึกษาวิธีการทํางานในแตละกระบวนการขององคกร
จากการศึกษาพบวา สาเหตุของปญหาของปญหาดังกลาวนั้นเกิดจากวิธีการทํางานแบบระบบ
ผลัก ( Push System ) โดยไมทราบความตองการของลูกคาอยางชัดเจน จึงสงผลทําใหเกิดคอ
ขวดในบางกระบวนการ และระบบการไหลของานไมสม่ําเสมอ ดังนั้นการแกไขโดยการวางแผน
งานโดยใชระบบดึง ( Pull System ) โดยมี Kanban เขามาชวยในการควบคุมงานใน
กระบวนการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นเปน 10 % และสามารถลดตนทุนใน
การตรวจสอบชิ้นงาน ไดคิดเปนมูลคาสูงถึง 111,600 บาทตอป ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึง
สรางกลยุทธ ใหกับองคกรในการบริหารสินคาคงคลังของบริษัทได
เสาวลักษณ นุชนารถ (2551) ไดทําการพัฒนากระบวนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน
สําหรับรถพวงบรรทุกที่มีอายุการใชงานมาแลวไมต่ํากวา 5 ป กรณีศึกษา บริษัท บานนุชนารถ
จํากัด เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจอสัมหาริมทรัพยในชวงหลายปที่ผานมา จึงมีผลทําใหมีการ
ขยายตัวของธุรกิจตางๆทีเ่ กี่ยวของมากมาย หนึ่งในธุรกิจที่ไดขยายตัวนั้นคือ การใหบริการ

อาทิตยา ศัตรูลี้ (2551) ไดทําการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการภายในกรณีศึกษา
บริษัท มารวย จากการการแขงขันในอุตสาหกรรมกลองลูกฟูก ณ ปจจุบันมีแนวโนมรุนแรงมาก
ขึ้น มีผลจากเศรษฐกิจที่มกี ารแขงขันดานสินคา ทําใหการขายกลองลูกฟูกตองแขงขันจากทั้ง
การแขงขันกับคูแขงภายนอกและการแขงขันกันภายในตัวของบริษทั เอง เพื่อใหเกิดตนทุนต่ํา
ที่สุด ลูกคามีความพึงพอใจในสินคาสูงสุด สิ่งสําคัญของการที่ลูกคาจะพึงพอใจสูงสุดนั้น
ประกอบดวยปจจัยหลายอยาง เชน เรื่องของการสงมอบ , เรื่องของคุณภาพ หรือแมแตบริการ
หลังการขาย ผูศึกษาพบวาภาพรวมขององคกรมีปญหาทั้ง 3 ขอหลัก จากการสังเกตจาก
ยอดขายที่มีแนวโนมลดลง , % อัตราการลาออกที่มีแนวโนมสูงขึ้น , จํานวนการคืนกลองของ
ลูกคาสูงขึ้นเชนกัน ผูศึกษาพบวา การจัดการภายในยังไมดีพอทั้งเรื่องระบบของการทํางาน ,
การจัดการเอกสาร หรือแมแตการจัดการแกไขงานใหกับลูกคา ผูศ ึกษาพบวา องคกรควรตองมี
การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพภายในเพื่อใหการจัดการภายในดีขึ้น สามารถแขงขันกับตัวเอง
และแขงขันกับภายนอกได จนสามารถเปน 1 ใน 5 อันดับของผูนําการผลิตกลองลูกฟูกที่มี
คุณภาพและลูกคาไววางใจมากที่สุด การศึกษาคนควาดวยตนเอง มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.ศึกษา
ลักษณะ ,สาเหตุและปจจัยที่แทจริงที่มผี ลกระทบตอกระบวนการภายในที่ทําใหมีผลตอจํานวน
Lead time ในกระบวนการทํางานสูง ตลอดจนคุณภาพที่ไมไดมาตรฐาน 2.เพื่อหาแนวทางเพิม่
ยอดขายกลองลูกฟูก 3.เพื่อตอบสนองใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในสินคาและบริการสูงสุด 4.
เพื่อลด% อัตราการลาออกของพนักงาน ทั้งโรงแผน และ โรงกลอง
กุสุมา แจงลอม (2551) ไดศึกษากลยุทธในการลดตนทุนการขนสง กรณีศึกษา บริษัท
ดีเค เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัดจากการที่บริษทั ดีเค เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จํากัด มีตนทุน
สินคาที่สูงมาก ทําใหขาดความสามารถในการแขงขันกับคูแขงขันรายหลักที่อยูใ นประเทศจีน
ดังนั้นบริษัทฯจึงจําเปนตองทําการวางแผนและจัดหากลยุทธเพื่อลดตนทุนสินคา ซึ่งการศึกษา
ครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาแนวทางในการลดตนทุนสินคา และกําหนดกลยุทธในการลดตนทุน
การสินคา จากผลการศึกษาพบวาสาเหตุที่ทําใหเกิดตนทุนสินคาสูงมาจากหลายปจจัย ไดแก
ตนทุนวัตถุดบิ ตนทุนกระบวนการผลิต ตนทุนบรรจุภัณฑ ตนทุนคาขนสง และตนทุนการ
บริหาร(อื่นๆ)
ทั้งนี้มีเพียงตนทุนคาขนสงเทานั้นที่สามารถควบคุมได
ดังนั้นผูวิจัยจึงมี
แนวความคิดที่จะลดตนทุนคาขนสงสินคา โดยการกําหนดรูปแบบการขนสงแบบใหม ไดแก
การพัฒนา Cluster โดยการรวมกลุม Supplier ที่อยูในบริเวณเดียวกัน เพื่อประโยชนในการ
รับสงสินคา และดําเนินการ Outsource เพื่อไปรับสินคาจาก Supplier เอง จากนั้นทําการจําลอง
เหตุการณ (Simulation) โดยใช AweSim เปนเครื่องมือ ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาไดวากล
ยุทธในการลดตนทุนการขนสงจากการดําเนินการ Cluster และ Outsource ทําใหการบริหาร
การขนสงไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถลดตนทุนคาขนสงไดรอยละ 37
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา
3.1 ระเบียบวิธีการศึกษา
1.ศึกษาประสิทธิภาพในการทํางานของชาง
2.ศึกษาคลังสินคาอะไหล
3.ศึกษากระบวนการทํางานของชาง
3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
ราน 7-11 เปนรานที่ขายสินคาอุปโภคและบริโภค และเปนรานที่เปดตลอด 24 ชั่วโมง
ดังนั้นจึงมีอุปกรณไฟฟาในรานหลายอยางเพื่อรองรับลูกคาที่มาใชบริการตลอดเวลาและอุปกรณ
ตางๆในราน 7-11 จะมีการซอมและการบํารุงรักษาโดยบริษัทรีเทลลิงค(ไทยแลนด)จํากัด ซึ่ง
เปนบริษทั ที่อยูในเครือเจริญโภคภัณฑเหมือนกัน โดยชางที่บริษัทรีเทลลิงคคอย service ให 711 จะมี 2 ประเภทคือ ชาง PM(Preventive Maintenance)คือชางที่คอยบํารุงรักษาเครื่องใช
ตางๆ ในราน 7-11 ตามรอบเวลาและชาง CM(Corrective Maintenance)คือชางที่คอยซอม
อุปกรณตางๆ ในราน 7-11 เมื่ออุปกรณมีปญหาและไดแจงซิ่มเขามา ในราน 7-11 แบงอุปกรณ
ไฟฟาออกเปน 3 ประเภทคือ
1.อุปกรณเครื่องเย็น
อุปกรณเครื่องเย็นคืออุปกรณที่ทําความเย็นตางๆ ในราน 7-11 เชน
1.เครื่องปรับอากาศ
2.ตูแชเครื่องดื่มประเภทน้ําอัดลม
3.ตูแชเครื่องดื่มประเภทนมและอาหารแชแข็ง
อุปกรณพวกนี้เปนอุปกรณที่ตองเปด ตลอด 24 ชั่วโมง จึงมีโอกาศที่จะเสียไดงายถาไม
มีการบํารุงรักษา อยางตอเนื่อง
ตารางที่ 3.1 และ 3.2 เปนตารางขอมูลทีช่ างไดทําการซอมอุปกรณเครื่องเย็นในราน 711 เปนเวลาเฉลี่ย ซึ่งเราไดนํามาจากอาการเสียที่แตกตางกัน และนํามาหาคาเฉลี่ย ซึ่งเราทํา
การวิเคราะหจากชางที่มีอายุงานเกิน 3 ป และชาวที่อายุงานนอยกวา 3 ป
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ตารางที่ 3.1 วิเคราะหเวลาในการซอมเฉลี่ยของชางอายุงานเกิน 3 ป
อุปกรณ
1
2
3
4
5

ตูเตรียมอาหาร
Air Condition
Crathco
ตู Open type
ตู Vault

เวลาในการซอม(เฉลีย่ )นาที
78.6
109.4
58.0
271.0
171.1

ตารางที่ 3.2 วิเคราะหเวลาในการซอมเฉลี่ยของชางอายุงานต่ํากวา 3 ป
อุปกรณ
1
2
3
4
5

ตูเตรียมอาหาร
Air Condition
Crathco (เครือ่ งจายเครื่องดื่มเย็น)
ตู Open type
ตู Vault

เวลาในการซอม(เฉลีย่ )นาที
98.6
129.4
78.0
291.0
191.1

2.อุปกรณเครื่องรอน
อุปกรณคืออุปกรณทําความรอนตางๆ ในราน 7-11 เชน
1.เครื่องไมโครเวฟ
2.เครื่องทําน้ํารอน
3.เครื่องอุนไสกรอก
อุปกรณพวกนี้ก็ตองใชงานหนักเหมือนกัน แตไมจําเปนตองใชติดกันเปนเวลา 24
ชั่วโมงเหมือนเครื่องเย็น แตก็ตองมีการซอมบํารุงตามรอบเวลาเหมือนกัน เพื่อยืดอายุการใช
งานของอุปกรณใหไดนานที่สุด
ตารางที่ 3.3 และ 3.4 เปนตารางขอมูลทีช่ างไดทําการซอมอุปกรณเครื่องรอนในราน 711 เปนเวลาเฉลี่ย ซึ่งเราไดนํามาจากอาการเสียที่แตกตางกัน และนํามาหาคาเฉลี่ย ซึ่งเราทํา
การวิเคราะหจากชางที่มีอายุงานเกิน 3 ป และชาวที่อายุงานนอยกวา 3 ป
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ตารางที่ 3.3 วิเคราะหเวลาในการซอมเฉลี่ยของชางอายุงานเกิน 3 ป
อุปกรณ
เวลาในการซอม(เฉลีย่ )นาที
1 ไมโครเวฟ
59.8
2 EZ hot
42.9
3 Roller Grill
31.8
4 ตูนึ่งซาลาเปา
47.0
5 ตู Tidel
44.2
ตารางที่ 3.4 วิเคราะหเวลาในการซอมเฉลี่ยของชางอายุงานต่ํากวา 3 ป
อุปกรณ
เวลาในการซอม(เฉลีย่ )นาที
1 ไมโครเวฟ
79.8
2 EZ hot (เครื่องตมน้ํารอน)
62.9
3 Roller Grill (เครื่องยางไสกรอก)
51.8
4 ตูนึ่งซาลาเปา
67.0
5 ตู Tidel (ตูเซฟนิรภัย)
64.2
3.อุปกรณคอมพิวเตอร
อุปกรณคอมพิวเตอรคืออุปกรณที่ใชทําขอมูลตางๆ ในราน 7-11 เชน
1.เครื่อง POS
2.เครื่อง Scanner
อุปกรณพวกนี้ตองใชตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นเครื่องใชพวกนี้ตอ งมีการซอมบํารุงเพื่อ
ความปลอดภัยในการอัปเดทขอมูล และปองกันขอมูลสูญหาย
ตารางที่ 3.5 และ 3.6 เปนตารางขอมูลทีช่ างไดทําการซอมอุปกรณคอมพิวเตอรในราน
7-11 เปนเวลาเฉลี่ย ซึ่งเราไดนํามาจากอาการเสียที่แตกตางกัน และนํามาหาคาเฉลี่ย ซึ่งเราทํา
การวิเคราะหจากชางที่มีอายุงานเกิน 3 ป และชาวที่อายุงานนอยกวา 3 ป
ตารางที่ 3.5 วิเคราะหเวลาในการซอมเฉลี่ยของชางอายุงานเกิน 3 ป
อุปกรณ
เวลาในการซอม(เฉลีย่ )นาที
1 เครื่อง POS
68.1
2 เครื่อง Scanner
30.0
3 เครื่อง UPS
20.1
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ตารางที่ 3.6 วิเคราะหเวลาในการซอมเฉลี่ยของชางอายุงานต่ํากวา 3 ป
อุปกรณ
1 เครื่อง POS
2 เครือ่ ง Scanner
3 เครือ่ ง UPS

เวลาในการซอม(เฉลีย่ )นาที
88.1
50.0
40.1

ศึกษาขอมูลของคลังสินคาอะไหล
คลังสินคาอะไหลเปนแหลงเก็บอะไหลทุกชนิดที่ชางจะตองเบิกและนําไปเปลี่ยนให
ลูกคาซึ่งก็คือ 7-11 นั่นเอง คลังอะไหลของบริษัททําการเก็บอะไหลไวทั้งหมดมากกวา 5000
รายการ มีการเบิกอะไหลจากชางทั้งวัน แตคลังจะกําหนดเวลาใหชา งเบิกเปนเวลาคือ ชางที่อยู
กะเชา เบิกอะไหลไดตั้งแตเวลา 7.00 – 8.30 และชางกะดึก เบิกอะไหลไดตั้งแต 17.30 – 19.00
คลังสินคาจะเปดทําการตั้งแต 7.00 – 19.00 ทุกวันไมมีวันหยุด
ตารางที่ 3.7 จะแสดงใหเห็นถึงอะไหลทมี่ ีการเบิกมากที่สุดในแตละเดือน และมีมูลคาสูง
จากรายการจะแสดงถึงจํานวนและมูลคาที่ชางไดทําการเบิกไป
เพื่อที่เราจะไดนําขอมูลไป
วิเคราะหเพื่อหาทางเพิ่มประสิทธิภาพของคลังอะไหลตอไป
อะไหลในคลังสินคาที่มีการเคลื่อนไหวและมีมูลคามากมีดังนี้
ตารางที่ 3.7 จํานวนอะไหลที่มียอดการใชสูง
รายการอะไหล
1 SYMBOL LARGE BATTERY 4400 mAh
2 LUCKYPRO ปมน้ําหอยโขง รุน MQP60
3 ตู CONTROL ZX300 DOD (6บาน)
4 คอมเพรสเซอร AW4532 GK (OPENTYPE)
5 ตู CONTROL ZX200 DOD (4บาน)
6 น้ํายา R22 ถังละ 10 KG
7 NEWTON ชุดกระบอกผลิตน้ําแข็ง
8 น้ํายา R22 14 KG.
9 มอเตอรคอลยรอน รุน S4E50-AP01-10(EBM)
10 NEWTON ชุดกระบอกผลิตน้ําแข็ง (แลก)
11 HHP HNW 3800 G ENGINE BOARD

จํานวน
4,701
2,016
290
588
168
24,833
306
20,452
377
1,312
594

มูลคา
10,064,927
8,338,732
7,367,660
5,094,556
4,269,158
2,916,034
2,896,828
2,189,582
1,954,160
1,819,133
1,722,600
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12 บัลลารดอิลคิ ทรอนิค 70W EBZ7001200V(810
13 เอ็กแปนชั่นวาลว TX2 DANFOSS

3,563

1,599,568

1,558

1,347,911

ตารางที่ 3.8 จะแสดงใหเห็นถึงอะไหลที่มีไมเพียงพอ ทําใหไมมีสินคาจายใหชางทําให
สูญเสียโอกาศ และทําใหลูกคาเสียโอกาศในการขายเชนกัน และจากตารางแสดงใหเห็นวา
อะไหลที่มีไมเพียงพอนั้นเปนอะไหลที่มีการเบิกใชมากที่สุด แสดงวาคลังอะไหลไมมีการเช็ค
อะไหล ทําใหของในคลังไมเพียงพอ และยังเปนของที่มีการเบิกสูงและมีการเบิกเปนประจําอีก
ดวย
ปริมาณอะไหลที่มีไมเพียงพอ
ตารางที่ 3.8 จํานวนอะไหลที่มีไมเพียงพอ

1
2
3
4

รายการ
HHP PCB S/A ENGINE (FRU) 3800 LR
SYMBOL BATTERY
ตู CONTROL ZX200 DOD (4บาน)
NEWTON ชุดกระบอกผลิตน้ําแข็ง

อะไหลที่ไมพอ(PC)
13
9
6
5

3.3 การวิเคราะหขอมูล
จากการที่เราไดศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นแลวเราจึงนําปญหาที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห
โดยใช Why why analysis มาวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุที่แทจริงของปญหา เพื่อที่จะไดแกปญหา
ไดตรงกับปญหาที่เกิดขึ้นจริง
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ปญหา

อาการ
มีอุปกรณ
ในราน 711 เสีย

มี Call
แจงซอม
สูง
มี call PM

Why 1
อุปกรณ
ไมได
คุณภาพ

Why 2
ชิ้นสวนไมได
คุณภาพ

Why 3
กระบวนการ
ผลิตไมได
คุณภาพ

เจาหนาที่ QC อบรม
ไมครบทุกหลักสูตร

1

ที่ต้งั ราน
ลูกคามี
อุณหภูมิสูง
ชางเทคนิค
ชางไมไดผานการ
ชางติดตั้งผิด
ติดตั้งไมถูก
อบรมงานติดตั้ง
วิธี
วิธี
เปลี่ยนอะไหลวัสดุ
อะไหลและวัสดุสิ้นเปลือง
สิ้นเปลืองเมื่อครบ
มีอายุการใชงาน

อุปกรณ
เสื่อมสภาพ
จากการใช
งาน

อายุ

ปองกันการเกิด
Breakdown

สภาพแวดลอมและ
อุณหภูมิทําใหเสื่อมสภาพ

ลูกคาเสียโอกาส
ในการขาย
มูลคาในการซอม
อุปกรณสูง

ลูกคาไมมีอปุ กรณใน
การขาย
คาใชจายในการซอมอุปกรณ
สูงกวาเปลี่ยนอะไหลและ
วัสดุสิ้นเปลือง

2

3

4

ภาพที่ 3.1 การวิเคราะห Why why analysis
3.3.1 ปญหาดานบุคลากร
บุคลากรในบริษัทในที่นี้หมายถึงชางเทคนิคมีชางที่มีอายุงานเกิน 3 ปและชางทีม่ ีอายุ
งานนอยกวา 3 ป ซึ่งชางเหลานี่จะมีทักษะและความชํานาณไมเทากัน ชางที่มีอายุงานนานกวา
จะมีประสบการณในการซอมบํารุงที่สูงกวาชางที่เขามาใหมซึ่งจะเห็นไดวาทางบริษทั มีการ
ลาออกของพนักงานคอนขางมากและรับชางใหมทดแทนมาเรื่อยๆ เชนกัน ระยะเวลาในการ
ซอมก็แตกตางกัน ดังจะเห็นจากตารางในขางตนที่แสดงไว และชางแตละคนก็จะมีความชํานาญ
ในดานสินคาตางๆกันไป บางคนมีความถนัดในสวนของเครื่องรอน บางสวนมีความถนัดในสวน
ของเครื่องเย็น ซึ่งจะหาไดยากมาสําหรับชางที่มีความถนัดในอุปกรณทุกชนิด เพราะอุปกรณใน
สวนของเครื่องรอนจะเปนในสวนที่ใชระบบไฟฟาควบคุม มีวงจรดานอิเล็กทรอนิกสควบคุมอีกที
แตสวนที่เปนเครื่องเย็นนั้น จะเปนระบบทีต่ องใชคอมเพรสเซอรที่เปนอุปกรณในการทําความ
เย็นและจะตองมีการใชการเชื่อมในการตอคอมเพรสเซอรเขาในระบบ และระบบในการทําความ
เย็นนั้นจะตองใชเวลาที่มากเพราะตองมีความละเอียดกับการทําระบบในแตละขั้นตอน และชาง
ของบริษัทจะมี 2 ประเภทคือชาง PM และชาง CM ซึ่งชางทั้ง 2 ลักษณะการทํางานก็จะไม
เหมือนกัน ชาง PM คือชางที่ทําหนาที่บํารุงรักษาอุปกรณตางๆ เพื่อไมใหมีการเสียกอนอายุการ
ใชงาน และเพีอยืดอายุการทํางานของอุปกรณใหนานขึ้นโดยการทํางานของชาง PM นั้นจะทํา
หนาที่ไปตามรานที่มีการวางแผนในแตละวัน และเขาไปบํารุงรักษาอุปกรณทุกอยางรวมถึงการ
ทําความสะอาดหลังจากการซอมบํารุงอีกดวย สวนของชาง CM คือชางที่คอยทําหนาที่
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สาเหตุของปญหา
สาเหตุของปญหาก็คือความรูความสามารถ ของชางไมเทากัน เพราะมีประสบการณ
ตางกัน ชางสวนมากจะถนัดงานซอมบํารุง แตจะไมถนัดงานดานเอกสาร แตเมื่อเวลาไปซอม
อุปกรณในราน 7-11 แตละครั้งตองทําการสรุปงานโดนเขียนเปนเอกสาร ในที่นี่เรียกวา Servive
Report ใบ Service Report นี้ชางจะตองเขียนเองและตองใหผูจัดการรานเซ็นกํากับไวดว ยเพือ่
เปนหลักฐาน ใบ Service Report นี้จะบอกวาชางทําการเปลี่ยนอะไหลชิ้นไหน อุปกรณเสียเกิด
จากสาเหตุใด แลจะมีชื่อสาขา และรหัสรานกํากับ แลวชางจะทําการสงใบ Service Report
กลับมาเพื่อทําการตัดอะไหลตอไป
แนวทางการแกไข
จากสาเหตุขางตน ปญหาของชางเกิดจากการไมถนัดงานดานเอกสาร ดังนั้นควรที่จะ
หาเครื่องมือเพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหแกชาง เราจะใชวิธีการใชเครื่อง PDA และจะทํา
ระบบใหครอบคลุมและรองรับกับการใชงานของเครื่องนี้ ขอดีของการใช เครื่อง PDA นี้จะเปน
การทําใหชางไดเร็วขึ้น และสามารถดึงขอมูลเดิมขึ้นมาดูได ไมตองเสียเวลามาคนหาเอกสาร
เราวิธที ี่จะทําใหชางทํางานไดสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น เราตองใชหลักการ Kaizen เขา
มาใชกับชางทุกคน Kaizen คือการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง จะเปนการหาวิธีใหชางทํางานได
สะดวกและเร็วขึ้น ซึ่งงานที่ชางทํานั้น ชางก็ตองรูดีวา การทํางานของตนนั้นมีอุปสรรคตรงไหน
และควรแกปญ
 หาไดยังไง และเราจะมีการสงงาน Kaizen ที่ทําขึ้นสงเขาประกวดแลวก็ใหรางวัล
แกผูที่คิดขึ้นมา และจากนั้นก็ควรจะนําเรือ่ งนีเขาที่ประชุมเพื่อใหชางทีมอื่นๆไดนําไปใช และได
คิดคนวิธีการอื่นๆอีกตอไป
ตัวอยางการทํา Kaizen
การเปลี่ยนสายเซ็นเซอรตู Open type
เหตุผลที่เลือกเครื่อง Open type เนื่องจากเปนอุปกรณรักษาอุณหภูมิของสินคา สินคาจะเกิด
การเสียหายได เมื่อการซอมงานลาชา จะสงผลกระทบกับยอดขายสินคาประเภทอาหารของทาง
รานลูกคา

47

ภาพที่ 3.2 การเขาไปเตรียมการซอม
ระยะเวลาในการเปลี่ยนสายเซ็นเซอรใชเวลา 4 ชั่วโมง หรือ 240 นาที
กระบวนการทํางานแบบเดิม
1.ทําการนําสินคาออกจาก Shelf ของตู Open Type ทั้งหมดตาม Fi Fo โดยนําไปแช
หอง Vault ใชเวลา 80 นาที

ภาพที่ 3.3 การนําสินคาออกจากชั้นวาง
2. นําชั้นวางสินคาแตละชั้น และแผนปดคอลยเย็นออกอยางระมัดระวัง ทําการซอม
สายเซ็นเซอรที่ขาด(สายวัดอุณหภูมิในคอลยเย็นหรือสายดีฟรอสต) เปลี่ยนสายใหมพรอม Set
Program และปดฝาคอลยเย็น, จัด Shelf สินคาเหมือนเดิม ใชเวลา 70 นาที

ภาพที่ 3.4 การซอมสายเซ็นเซอร
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3. จัดเรียงสินคาตาม Plano gram ของรานพรอมกับ Fi Fo สินคาใหถูกตอง ใชเวลา 90
นาที รวมเวลาทั้งหมด 240 นาที
กระบวนการทํางานแบบใหม
1.ทําการนําสินคาออกจากชั้นวางสินคา ของตู Open Type ตาม Fi Fo เพียง 1-2 แถว
และนําไปแชหอง Vault ใชเวลา 5 นาที
2.ทําการซอมสายเซ็นเซอรที่ขาด(สายวัดอุณหภูมิในคอลยเย็นหรือสายดีฟรอสต)
เปลี่ยนสายใหมพรอม Set Program และปดฝาคอลยเย็น, ดวยลูกยาง ใชเวลา 20 นาที
3. จัดเรียงสินคาตาม Planogram ของรานพรอมกับ FiFoสินคาใหถกู ตองใชเวลา 5นาที
วิธีการทํา
ทําการเจาะชองเพื่อเปลี่ยนสายเซ็นเซอร(สายวัดอุณหภูมิในคอลยเย็น) ลดระยะเวลา
การทํางานเร็วกวาเดิม, สะดวกกวาเดิม เพราะแบบเดิม ตองนําสินคาและอุปกรณออกจากตู
Open Type “เพียงแคเปลี่ยนสายเซ็นเซอร เพียงเสนเดียว”
1. วัดความกวางจากดานขวาแผนปดคอลยเย็นประมาณ 15 cm.
2. วัดจากดานลางขึ้นมาประมาณ 68 cm. โดยการวัดจากพื้นครั้งแรก เพื่อหาจุด โฟกัส
ในการเจาะชอง
3. ทําการเจาะชองบริเวณแผนปดคอลยเย็น ขนาด 56 mm. เปนรูปวงกลม

ภาพที่ 3.5 การเจาะรูผนังตู Open type

ภาพที่ 3.6 การเปลี่ยนสายเซ็นเซอร
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ใชเวลาในการซอมทั้งกระบวนการ 30 นาที
อีกวิธีที่จะลดตนทุนใหบริษทั ก็คือ การจัดเสนทางวิ่งของรถ ปจจุบันการวิ่งรถเพือ่ ที่จะ
ออกไปซอมงานนั้น ทางชางจะเปนคนจัดเสนทางเองวาจะไปเสนทางไหนแตอยูในโซนที่ไดแบง
ไวชัดเจน ซึ่งสวนใหญแลวทางชางจะทําการวิ่งรถออกไปซอมในสาขาที่งายๆกอนและจะเก็บ
งานที่ยากไวตอนสุดทายเพราะอาจใชเวลาในการซอมนาน ถาเรามีการจัดเสนทางวิ่งใหกับรถที่
ตองออกไปวิ่งงานใหเปนเสนทางประจํา ซอมไปตามสาขาที่ถึงกอนก็ทําการซอมและก็ออกไป
ตามสาขาอื่นๆตอไปจะทําใหตนทุนคาน้ํามันนั้นถูกลงได เพราะไมตองวิ่งกลับไปกลับมา เราจึง
ทําการจัดเสนทางวิ่งรถออกเปน 2 เสนทางคือ
1.เสนทางสีเขียวที่เริ่มวิ่งออกจากบริษทแลวไปถนนรามอินทราจนถึงมีนบุรี แลวก็กลับ
เสนทางเดิม เพื่อซอมรานที่อยูอีกฝง จนมาถึงวงเวียนบางเขนก็วิ่งเขาเสนทางพหลโยธิน ผาน
หนามหาวิทนาลัยเกษตรศาสตรแลวกลับเขาบริษทั เปนระยะทาง 60 กิโลเมตร
2.เสนทางสีแดงที่เริ่มวิ่งจากบริษัทออกไปตามเสนทางวิภาวดี-รังสิต แลวไปเขาถนน
ลาดพราว ซอมงานตามเสนทางฝงเลขคี่อยางเดียว แลวมาถึงแยกบางกะป ก็วิ่งเขาถนนเสนทาง
เกษตรนวมินทร แลวก็ผา นดานขางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแลวก็กลับบริษทั เปนระยะทาง
ทั้งสิ้น 62 กิโลเมตร

ภาพที่ 3.7 การจัดเสนทางวิ่งทํางานของรถในการออกไปซอมบํารุง
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3.3.2 ปญหาดานคลังสินคา
คลังสินคาเปนสวนสําคัญในการเก็บและจายอะไหล ซึ่งจะคอยอํานวยความสะดวกใหแก
ชางที่จะเขาไปปฏิบตั ิงานตามที่ตางๆ และยังเปนสวนสําคัญในการสั่งอะไหลเขามาเพื่อ Support
ชางที่จะเขามาเบิก ซึ่งทางบริษัทนั้นมีอะไหลไมต่ํากวา 5,000 รายการ และตองคอยรองรับกับ
ทางมลฑลตางๆ ที่ตองการอะไหลไว Support ชางตามมลฑลตางๆเชนกัน ซึ่งทุกวันคลังสินคา
ตองทําหนาทีใ่ นการรับอะไหลจาก Supplier ที่มาสงจํานวนมาก และทําการจัดเก็บอะไหล
เหลานั้นเขาไปตาม Location ตางๆ ตามที่ไดจัดไว และจะตองทําการจายอะไหลใหกับชางที่ทาํ
การเบิกเอาไว โดยชางสวนใหญจะเขามาเบิกของในตอนเชากอนจะออกไปปฏิบัติงาน โดยจะมี
พนักงานหญิงคอยประสานงานและใหบริการในการคียขอ มูลของอะไหลที่ตองการเบิก และเพื่อ
คอยอํานวยความสะดวกใหชาง เพราะการเบิกอะไหลแตละครั้งจะตองใชระบบ SAP ในการเบิก
โดยตองคียเบิกมา แลวนําเอกสารมาสงใหทางคลังเพื่อใหทางคลังจะไดจัดอะไหลที่ตองการไวให
เพราะหนาที่ของชางสวนใหญจะอยูในการซอม และจะรูเรื่องระบบ SAP ตามฟงกชั่นที่ตองใช
เทานั้น จะไมรูวิธีในการคียเบิกอะไหล ดังนั้นจึงตองมีประสานงานคอยชวย พนักงานของ
คลังสินคานั้นจะทําหนาที่ในการดูแลสินคาตามที่ไดรบั มอบหมายจะไมมีการยุงเกี่ยวกับสวนของ
คนอื่นๆ และบางครั้งก็มีการเผลอลืมสั่งอะไหลในสวนที่ตวั เองรับผิดชอบไว ทําใหเกิดอะไหลไม
เพียงพอขึ้นมา และทางคลังสินคาไมไดมีการกําหนดจุด Reorder point ทําใหสินคามีไม
เพียงพอในการจายใหชาง
สาเหตุของปญหา
การที่อะไหลไมเพียงพอเปนปญหาสําคัญของทางคลังสินคา
เพราะจะทําใหชางไม
สามารถไปปฏิบัติงานยังสาขาที่ชางได กําหนดเอาไวได และตองทําให 7-11 สาขานั้นอาจตอง
สูญเสียโอกาสในการขายไป และจากการที่อะไหลมีไมเพียงพอ อาจจะทําใหชางไมเชื่อมั่น
คลังสินคา ทําใหชางอาจจะตองเบิกอะไหลเกินความจําเปนเพื่อเก็บไวเปนอะไหลสํารองของ
ทีมงานของชางได
แนวทางการแกไข
แนวทางที่ 1
จากการศึกษานั้นควรจะตองใหทางคลังสินคานั้นกําหนด จุด Reorder point ขึ้นมา
เพื่อที่จะทําการสั่งอะไหลมาเติมเต็มไดตลอดเวลา การกําหนดจุด Reorder point นั้นสิ่งสําคัญที่
ตองมีก็คือ Lead time จาก Supplier ที่จะมาสงสินคาใหเราและตองมีการจัด Safety stock ไว
เพื่อเปนอะไหลสํารอง จากการรอที่ Supplier จะมาสงสินคา Safety stock นั้นควรจะตั้งไวใหสงู
หนอย เพราะวาในชวงเวลาที่รอสินคาจาก Supplier นั้นอาจจะมีชวงความตองการใชอะไหลเปน
จํานวนมาก
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การหาคา Reorder point นั้นหาไดจากสูตร
เมื่อทราบปริมาณการใช และ LT ที่แนนอน
ROP
เมื่อ

ROP
LT
T

= T x LT
= จุดสั่งซื้อสินคาใหม
= เวลาจากจุดสั่งซื้อจนกระทั่งไดรับสินคา
= ปริมาณการใชตอ

จากการคํานาณจุดสั่งซื้อสินคาแลวยังมีความเสี่ยงอยูเนื่องจากบางครั้งจะมีสินคาที่มี
ความตองการใชดวนขึ้นมาดังนั้นบริษัทควรจะตองมี Safety Stock ไวเพื่อปองกัน
วิธีการจัดกลุม ABC หรือ ABC Analysis วิธีการทําไดโดยแยกสินคาคงคลังออกตาม
ประเภทความสําคัญ หรือราคา โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ
กลุม A กลุมที่เปนสินคาที่สําคัญมาก มูลคาสูง (High value) โดยทั่วไปจะมี
สินคาอยูประมาณ 10-20% ของสินคาทั้งหมด และจะมีมูลคาอยูประมาณ 70-80% ของ
มูลคาสินคาทัง้ หมด
กลุม B กลุมที่เปนสินคาที่ปานกลาง (Middle value) โดยทั่วไปสินคาคง
คลังประเภทนีจ้ ะมีอยูประมาณ 30-40% ของสินคาทั้งหมด และมูลคาของสินคาประเภทนี้จะ
มีคาประมาณ 15-20% ของมูลคาสินคาทั้งหมด
กลุม

C กลุมสินคาที่มีความสําคัญนอยที่สุด (Small value) เปนสินคาที่มีราคา
ต่ําและ มีเปอรเซ็นตในการเก็บรักษาที่มาก คือ ประมาณ 40-50% และมีมูลคา 5-10% ของ
มูลคาสินคาทัง้ หมด
ใช ABC Analysis เขามาชวยในการแกประเภทประเภทสินคา
ตารางที่ 3.9 การใช ABC Analysis เพื่อแยกประเภทสินคา

1

ประเภท
A

2

A

รายการอะไหล
ตู CONTROL ZX300
DOD (6บาน)
ตู CONTROL ZX200

จํานวน ราคาตอหนวย
ราคารวม
290
25,405
7,367,660
168

25,405

4,269,158
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3

B

4

B

5

C

6

C

คอมเพรสเซอร
AW4532 GK
(OPENTYPE)
NEWTON ชุดกระบอก
ผลิตน้ําแข็ง
บัลลารดอิลคิ ทรอนิค
70W EBZ7001200V(810
น้ํายา R22 14 KG.

588

8,664

5,094,556

306

9,466

2,896,828

3,563

449

1,599,568

20,452

11

2,189,582

จากตารางที่ 3.9 อะไหลทมี่ ีไมเพียงพอดูจากการวิเคราะหแลวจะมีอะไหล 2 รายการที่
เปนประเด็นทีน่ าสนใจเพราะเปนสินคาทีม่ ีราคาแพงและมีการเบิกใชมากเปนประจําคือตู
Control ZX200 DOD(4บาน) และ Newton ชุดกระบอกผลิตน้ําแข็งLead time ในการสงสินคา
ทั้ง 2 รายการเปนดังนี้
1. ตู Control ZX200 DOD(4บาน) Lead time 3 สัปดาห หรือ 15 วัน ไมรวมวันเสาร
และอาทิตย
2. Newton ชุดกระบอกผลิตน้าํ แข็ง Lead time 1 สัปดาห หรือ 7 วัน
สูตรการหาคา Reorder Point
ROP = T x LT
จากการเก็บขอมูลทราบวาการใชอะไหลทางดานตู Control ZX200(4 บาน) มีปริมาณ
การเบิก วันละ 2 PC ดังนั้น
ROP = 2 x 15
= 30
จุดในการสั่งซื้ออะไหลใหมของตู Controlคือ 30 PC
เรามีการกําหนด Safety Stock เพื่อปองกันการผิดพลาดที่ 5 PC
ดังนั้นจุดในการสั่งซื้ออะไหลใหมของตู Controlคือ 35 PC
จากการเก็บขอมูลทราบวาการใชอะไหลทางดาน Newton กระบอกผลิตน้ําแข็ง มี
ปริมาณการเบิก วันละ 1 PC เพราะทางบริษัทมีกระบอกผลิตน้ําแข็งในสวนของอะไหล
Rebuilt ใหเบิกดวยจึงมีอัตราการเบิกในสวนอะไหลใหมไมมากนักดังนั้น
ROP = 1 x 7
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= 7
จุดในการสั่งซื้ออะไหลใหมของกระบอกผลิตน้ําแข็งคือ 7 PC
เรามีการกําหนด Safety Stock เพื่อปองกันการผิดพลาดที่ 3 PC
ดังนั้นจุดในการสั่งซื้ออะไหลใหมของกระบอกผลิตน้ําแข็งคือ 10 PC
ปริมาณการสั่งซื้อของทางบริษัทคือตู Control ZX200(4 บาน) จํานวน 40 PC และ
Newton กระบอกผลิตน้ําแข็ง จํานวน 20 PC
แนวทางที่ 2
ควรจะทําความรวมมือกับ Supplier เพือ่ ที่จะให Supplier เห็นขอมูลทางดานจํานวน
สินคา เพื่อที่ Supplier จะไดดูสินคาวาทาง บริษัทรีเทลลิงค ไดมีการใชอะไหลไปจํานวนเทาไหร
แลว อะไหลเหลือจํานวนเทาไหร จากนั้นใหทาง Supplier ทําการโทรมาติดตอกับทางคลังสินคา
วาอะไหล และตองการจะสัง่ อะไหลเพิ่มหรือไม ขอดีของการทําความรวมมือกับ Supplier นั้นจะ
เปนการลดการทํางานของเราโดยที่เราไมตองดูจํานวนสินคาคงคลัง ทางไดสินคาคงคลังทาง
Supplier นั้นจะดูแลใหเอง
3.3.3 ปญหาดานกระบวนการทํางาน
กระบวนการในการทํางานของชางปจจุบันนี้ จะแบงการทํางานออกเปน 2 สวนคือใน
สวน PM และสวน CM ซึ่งทั้ง 2 สวนจะแบงหนาที่การทํางานของแตละสวน ทางสวน PM จะมี
การวางแผนการลวงหนาวาจะเขาไปทํางานที่รานสาขาไหน ซึ่งแตละวันจะเขาไปทําการซอม
บํารุง ทั้งหมด 5 สาขา และทางชาง CM ก็จะทํางานซอมวันละ 5 สาขาเชนกัน การซอมในแตละ
สาขา ชางตองทําการเขียนใบ Service Report และใหทางผูจดั การรานเซ็นชื่อรับทราบและ
ประทับตราเพือ่ เปนการยื่นยันวาชางเขาไปปฏิบตั ิงานจริง จากนั้นชางก็จะนําใบ Service
Report มาสงที่บริษทั เพือ่ ทําการตัดยอดอะไหลของชางตอไป ในสวนของการซอมก็จะตองมี
เวลาเกี่ยวของโดยราน 7-11 จะมีลูกคาเขามาใชบริการตลอด ดังนั้นเวลาทีช่ างเขาไปซอมตอง
ทํางานใหเร็วที่สุด เพื่อไมใหเกะกะลูกคาที่มาใชบริการ

สาเหตุของปญหา
เนื่องจากพนักงานของราน 7-11 มีอัตราการลาออกสูงและก็มีการรับพนักงานใหมมา
ทดแทน จึงทําใหพนักงานใหมใชอุปกรณไมเปน จึงทําใหเกิดการแจงซอมบอย ซึ่งบางครั้ง
เครื่องไมไดเสีย แตเปนทีต่ ัวของพนักงานเองที่ใชงานอุปกรณไมเปน
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แนวทางแกไข
จัดทําคูมือในการซอมที่เปนมาตรฐานใหแกชางทุกทีมจะไดมีการซอมที่เปนไปใน
แนวทางเดียวกันและเหมือนกัน และคูมือการใชงานเบื้องตนที่มีรูปประกอบอานแลวเขาใจงายไว
กับราน 7-11 ทุกสาขาเพื่อใหพนักงานใหมมีการใชเครือ่ งที่ถูกวิธี และจะทําให Call แจงซอมนั้น
ลดลงได
3.4 ผลการศึกษา
จากการศึกษาพบวาจากการที่ทําใหชางไดมีการทํา Kaizen มานั้นทําใหเกิดการทํางาน
ที่เร็วขึ้นก็คือชางมีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น
เราจึงมีการวัดประสิทธิภาพอีกรอบ
หลังจากที่มีการทํา Kaizen กันเขามา โดยการที่เราทําการดึงขอมูลจากการที่ชางออกไปซอม
งานเดือนลาสุดในที่นี้ก็คือเดือนมกราคมนั้นเอง มีผลดังนี้

อุปกรณเครื่องเย็น
ตารางที่ 3.10 วิเคราะหเวลาในการซอมเฉลี่ยของชาง
อุปกรณ
1
2
3
4
5

ตูเตรียมอาหาร
Air Condition
Crathco
ตู Open type
ตู Vault
อุปกรณเครื่องรอน
ตารางที่ 3.11 วิเคราะหเวลาในการซอมเฉลี่ยของชาง
อุปกรณ
1
2
3
4
5

ไมโครเวฟ
EZ hot
Roller Grill
ตูนึ่งซาลาเปา
ตู Tidel

เวลาในการซอม(เฉลีย่ )นาที
70.2
90.5
40.0
200
140.7

เวลาในการซอม(เฉลีย่ )นาที
45.3
37.6
28.5
42.4
35.5
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อุปกรณคอมพิวเตอร
ตารางที่ 3.12 วิเคราะหเวลาในการซอมเฉลี่ยของชาง
อุปกรณ

เวลาในการซอม(เฉลีย่ )นาที
55.7
25.0
15.4

1 เครื่อง POS
2 เครือ่ ง Scanner
3 เครือ่ ง UPS

ในสวนของการจัดเสนทางวิง่ ของรถที่สามารถลดคาน้ํามันไดมีขอมูลดังนี้
ตารางที่ 3.13 คาน้ํามันของชางตอ 1 วัน กอนการจัดเสนทางวิ่งรถ
การวิ่งรถตอ 1 call = 250
คาน้ํามัน
1 ทําการวิ่งอยางต่ํา 5 call ตอ 1 วัน
1,250
2 ทําการวิ่งอยางสูง 8 call ตอ 1 วัน
2,000
ตารางที่ 3.14 คาน้ํามันของชางตอ 1 วัน หลังจากมีการจัดเสนทางวิ่งรถ รถสายสีเขียว
การวิ่งรถตอ 1 call = 250
คาน้ํามัน
1 ทําการวิ่งอยางต่ํา 5 call ตอ 1 วัน ระยะทาง 60 กิโลเมตร
800
2 ทําการวิ่งอยางสูง 8 call ตอ 1 วัน ระยะทาง 60 กิโลเมตร
800
ตารางที่ 3.15 คาน้ํามันของชางตอ 1 วัน หลังจากมีการจัดเสนทางวิ่งรถ รถสายสีแดง
การวิ่งรถตอ 1 call = 250
1 ทําการวิ่งอยางต่ํา 5 call ตอ 1 วัน ระยะทาง 62 กิโลเมตร
2 ทําการวิ่งอยางสูง 8 call ตอ 1 วัน ระยะทาง 62 กิโลเมตร

คาน้ํามัน
800
800

ในสวนของคลังสินคา จากขอมูลที่มีการเก็บมาตั้งแตปที่ผานมาจะพบวา สินคาที่มีไม
เพียงพอนั้นมีอยูที่
ตารางที่ 3.16 เดือนที่เกิดการที่สินคาไมเพียงพอในการจาย
อุปกรณ
1 ตู Control ZX200 DOD(4บาน)
2 Newton ชุดกระบอกผลิตน้าํ แข็ง

เดือนที่สินคาไมเพียงพอ
มิ.ย. ,ธ.ค.
พ.ย. ,ธ.ค.

จํานวน(PC)
6
5
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หลังจากมีการศึกษาถึงปญหาเราก็ไดแกปญหาโดยการใชการกําหนดจุดสั่งซื้อ
(Reorder point) เขามาแกปญหาที่สนิ คาไมเพียงพอโดยการทดลองใชกับสินคาบางรายการ
ดูกอน ซึ่งเราไดเลือก มา 2 รายการคือตู Control ZX200 DOD(4บาน)และ Newton ชุด
กระบอกผลิตน้ําแข็ง เพราะสินคา 2 รายการนี้มีราคาสูงและมีการเบิกไปใชงานบอย และจาก
การที่เรากําหนดจุดสั่งซื้อของตู Control ZX200 DOD(4บาน)ไวที่ 30 PC และกําหนดจุดสั่งซื้อ
ของ Newton ชุดกระบอกผลิตน้ําแข็ง ไวที่ 7 PC ทําใหสินคาของเรานั้นเพียงพอแตการจาย
และยังมี Safety stock ไวเล็กนอยเพื่อปองกันการใชงานที่มากผิดปกติ
และทางดานกระบวนการทํางานนั้นเราไดจัดทําคูมือในการทํางานเพื่อใหการทํางานของ
ชางนั้นเปนไปทางเดียวกัน และทําคูมือการใชงานเบื้องตนและขึน้ ทะเบียนเปน WI ตอไปเพื่อให
ทางรานคาไดศึกษากอนที่จะมีการโทรเขามา
ในคูมือเราจะทําการถายรูปและอธิบายอยาง
ละเอียดเพื่อใหพนักงานราน 7-11 มีความเขาใจมากที่สุด เราจะทําการทดลองจากพนักงานใน
บริษัทของเรากอนวาเขาใจหรือไม และทําการขยายผลตอไป
3.5 ทางเลือกในการแกไขปญหา และการตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไข
ดานบุคลากรการทํา Kaizen ทําใหเวลาในการทํางานของชางลดลงไดมากพอสมควร
ซึ่งการทํา Kaizen เปนการที่ทําใหพนักงานทุกคนไดมีสวนรวมในการทํางานซึ่งก็สอดคลองกับ
หลักการ TQM ที่บริษัทยึดถือ สวนในการจัดเสนทางการวิ่งรถนั้นก็มีความสําคัญเชนกันเพราะ
การที่เราไดจัดเสนทางการวิ่งรถนั้นทําใหตนทุนในการเดินทางไปทําการซอมบํารุงนั้นต่ําลงจาก
แตกอนที่ไมมีการจัดเสนทางการวิ่งรถได
ดานคลังสินคา การทําการใชหลัก ABC Analysis เขามาชวยในการจัดลําดับราคาของ
สินคาทําใหเราสามารถ เลือกไดวาสินคาตัวไหนที่เราตองมีการควบคุมเปนกรณีพิเศษเพื่อไมให
มีผลกระทบตอองคกร และจากการทํานั้นก็ไดสินคาทีต่ องควบคุมก็คือสินคาประเภท A และ B
จากนั้นก็นําสินคาทั้ง 2 มาทําการหาคา Reorder Point เพื่อปองกันการที่สินคาไมเพียงพอใน
การจายใหชางได
ดานกระบวนการทํางาน การทํา SOP หรือคูมือการทํางานที่เปนมาตรฐานนั้นทําใหการ
ทํางานของพนักงานซึ่งในที่นี้ก็คือชางไดเปนไปในทิศทางเดียวกัน แลมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่ง
การซอมอุปกรณแตละชนิดนั้นเมื่อทําการซอมเสร็จแลวควรมีการตรวจดูอะไหลที่มีผลกระทบ
อื่นๆดวยเพื่อที่จะชวยยืดอายุการทํางานของอุปกรณนั้นๆ
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บทที่ 4
สรุปผลการแกปญหาและขอเสนอแนะ
4.1 สรุป
จากการศึกษาการทํางานของบริษัทเพื่อที่จะชวยลดคาใชจายบางสวน และตองการเพิ่ม
ประสิทธิภาพโลจิสติกสของบริษัทซอมบํารุง มีผลดีขึ้นหลายประการ
ดานบุคลากร
1.มีนโยบายในการรณรงคใหชางทํา Kaizen เพื่อทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
ทําใหงานที่ทาํ มีเวลาลดลง
2.มีการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการทํางาน ทําใหทํางานไดสะดวกมากขึ้น และ
รวดเร็วและขอมูลก็สามารถดึงมาดูไดงายขึ้น
3.มีการจัดเสนทางการเดินรถของชางที่จะตองออกไปทํางาน ทําใหมีการลดตนทุนการ
เดินทางของบริษัทไปได
ดานคลังสินคา
1.มีการใชหลัก ABC Analysis เพื่อชวยในการแยกประเภทของสินคาโดยดูจากราคา
ของอะไหลวาราคาสูงหรือต่ําและทําการแยกประเภทเปน A,B,C ตามลําดับ
2.มีการกําหนด Reorder Point ขึ้นมาเพื่อตองการกําหนดการสั่งซื้อของอะไหลที่มีการ
เบิกใชมาก และเปนอะไหลที่มีราคาแพง เพื่อที่จะดูแลไมใหอะไหลไมเพียงพอในการจายได และ
ไดมีการใช Safety Stock เพื่อชวยปองกันอีกชั้นหนึ่งดวย
ดานกระบวนการ
1.มีการจัดทํา SOP ซึ่งก็คือคูมือการทํางานที่เปนมาตรฐาน เพื่อที่จะใหชางนั้นไดมี
มาตรฐานการทํางานที่เหมือนกันเปนระบบมากยิ่งขึ้น
2.จัดทําวิธีการใชงานเครื่องเบื้องตนใหกท็ าง 7-11 ไวเพื่อเปนการชวยเวลาเครื่อง
ขัดของเล็กนอยเพื่อชวยลดการโทรมาแจงซอมไดอีกวิธี
จากการใชวธิ ที ี่ไดกลาวมาทั้งหมดนั้นมาชวยในการทํางานของชางนั้นทําใหการทํางาน
ของชางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การทํางานของชางลดลง มี Call แจงซอมที่นอยลดซึ่งได
สอดคลองกับวัตถุประสงคที่เราไดมีการตั้งไวในตอนแรก
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4.2 ขอเสนอแนะ
จากการศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานการซอมบํารุงเพื่อตอบสนองลูกคาใหดี
ขึ้นแลว เราพิจารณาจากธุรกิจที่ทําอยู จะเห็นไดวา มีอีกหลายบริษทั ที่มีการทําธุรกิจที่ใกลเคียง
เราจึงไดคิดที่จะทําการทํากลยุทธเพื่อตอยอดทําใหบริษัทมีผลกําไรมากขึ้น โดยการที่เราจะทํา
การเสนอเขาไปทําการซอมบํารุงใหกับลูกคา KFC และ The Pizza เนื่องจากบริษัทเหลานี้มี
ขนาดของรานใกลเคียงกับ 7-11 ของเรา และรานที่บริการลูกคาเรานี้เพื่อความสบายของลูกคา
จะตองมีเครื่องปรับอากาศทุกราน เนื่องจากชางที่มีประสิทธิภาพของเราแลว กับจากการทีก่ าร
ทํางานของชางลดลงจําทําใหเรามีเวลาในการที่จะเขาไปชวยดูแล และซอมแซมอุปกรณใหกับ
รานเหลานี้
จากการศึกษาปจจุบันการเจริญเติบโตของรานเหลานี้สูงมาก และมีการขยายไปตาม
สถานที่ทองเที่ยวมากมาย ทําใหเรามองเห็นโอกาสที่เกิดขึ้น ปจจุบันราน KFC มีมากกวา 300
กวาสาขาทัว่ ประเทศ สวนราน The Pizza นั้นก็มีจํานวนไมต่ํากวา 700 สาขาซึ่งถาเราทําได
ประสบความสําเร็จก็จะตอยอดไปตามรานอื่นๆเรื่อยๆเชน MK Restaurant ,McDonald หรือ
อาจจะเปนในสวนของธนาคารตางๆก็ได
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