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บทคัดยอ
จากการศึกษาพบวาปญหาที่เกิดขึ้นในองคกรคือมี Call แจงซอมสูงและปญหาดาน
คลังสินคานั้นมีอะไหลไมเพียงพอตอการเบิกใช สวนดานกระบวนการทํางานนั้นเกิดจากการ
ทํางานไมเปนมาตรฐานเดียวกัน
การศึกษาค นควาดวยตนเองนี้ เราไดมีการนําทฤษฎีตางๆเขามาใชเ 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
คําสําคัญ: Call แจงซอม, Kaizen
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บทนํา
บริษัทรีเทลลิงค เปนบริษัทที่อยูในเครือ CP กลุมธุรกิจการตลาดและการจัดจําหนาย
บริษัทดําเนินธุรกิจจัดจําหนายอุปกรณคาปลีก และสัญญาบริการ ซอมบํารุง รวมถึงพัฒนา
โปรแกรม สําหรับธุรกิจคาปลีก มีเครือขาย การใหบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย มี
ระบบ Call Center 24 ชั่วโมง ใหบริการ ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง
ปญหาและลักษณะปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกร
1. Call แจงซอมสูง เนื่องจากลักษณะการทํางานขององคกรเปนทางดานการซอม
บํารุงใหกับลูกคา ในที่นี่ก็คอื ราน 7-11 ซึ่งเราตองบริการ โดยทาง 7-11 จะโทรมา
แจงกับแผนก War Room ซึงจะทําการรับแจงอาการเสียและสาขาไว เพื่อที่จะไดสง
ชางใหเขาไปทําการแกไขไดตามเวลาที่ไดตกลงกันไว
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

2. จํานวนชางกับสาขาและ Call แจงซอมมีสัดสวนตางกัน
จํานวนชาง

500 คน

สาขาราน 7-11

7,640 สาขา

Call แจงซอม

23,056.63 call / เดือน

125 ทีม
1 ทีม มี 4 คน
768.55 call / วัน
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วัตถุประสงคของการศึกษา
1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของชางที่รองรับกับการแจงซอมจากลูกคา
2.เพื่อลดระยะเวลาซอมงานแตละครั้ง
3.เพื่อลดจํานวนการแจงซอมจากลูกคา
4.เพื่อวัดความพึงพอใจของลูกคาจากการซอมบํารุง
ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
1.ระยะเวลาการทํางานของชางลดลง
2.ลดจํานวน Call แจงซอมจากลูกคา

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
1.Total Productive Maintenance : TPM

TPM
8
ความปลอดภัย สภาวะแวดลอม
(Safety & Environment)

การบํารุงรักษาคุณภาพ
(Quality Maintenance)

5 ส.

7
(Efficient Administration)
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กิจกรรมฝายบริหารทีไ
่ มเกี่ยวกับการผลิตโดยตรง

5
การควบคุมดูแลขั้นตน
(Initial Control)

4
การฝกอบรม
(Training & education)

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง
(Focus Improvement)

3
การบํารุงรักษาเชิงวางแผน
(Planned Maintenance)
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การบํารุงรักษาดวยตนเอง
(Autonomous Maintenance)

1

4

2.Total Quality Management (TQM)

Employee Satisfaction
(ความพึงพอใจของพนักงาน)

Customer Satisfaction
(ความพึงพอใจของลูกคา)

Next Process
PDCA
Fact & Data
Systematic
Approach

7 QC tools

TECHNIQUES

CONCEPTS

Customer
Focus

Standardize

7 New
QC tools
วิธีการทางสถิติ
วิธีการอื่น ๆ
ทาง QC

Prevention

PROMOTIONAL VEHICLES

QA
Policy
Management
Daily
Management
CrossFunctional
Management
Bottom-Up
Activity

แรงผลักดันและจูงใจ
เทคโนโลยีเฉพาะดาน

การวิเคราะหขอมูล

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

อุปกรณ
เสื่อมสภาพ
จากการใช
งาน

สภาพแวดลอมและ
อุณหภูมิทําใหเสื่อมสภาพ
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อายุ

ปองกันการเกิด
Breakdown

ลูกคาเสียโอกาส
ในการขาย
มูลคาในการซอม
อุปกรณสูง

ลูกคาไมมีอปุ กรณใน
การขาย
คาใชจายในการซอมอุปกรณ
สูงกวาเปลี่ยนอะไหลและ
วัสดุสิ้นเปลือง
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ระเบียบวิธีการศึกษา
1.ศึกษาประสิทธิภาพในการทํางานของชาง
2.ศึกษาคลังสินคาอะไหล
3.ศึกษากระบวนการทํางานของชาง

ผลการศึกษา
1.ปญหาดานบุคลากร
บุคลากรในบริษัทในที่นี้หมายถึงชางเทคนิคมีชางที่มีอายุงานเกิน 3 ปและชางที่มอี ายุ
งานนอยกวา 3 ป ซึ่งชางเหลานี่จะมีทักษะและความชํานาณไมเทากัน
สาเหตุของปญหา
สาเหตุของปญหาก็คือความรูความสามารถ ของชางไมเทากัน เพราะมีประสบการณ
ตางกัน
แนวทางการแกไข
วิธีที่จะทําใหชา งทํางานไดสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น เราตองใชหลักการ Kaizen เขามา
ใชกับชางทุกคน Kaizen คือการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง จะเปนการหาวิธีใหชางทํางานได
สะดวกและเร็วขึ้น ซึ่งงานที่ชางทํานั้น ชางก็ตองรูดีวา การทํางานของตนนั้นมีอุปสรรคตรงไหน
และควรแกปญ
 หาไดยังไง
ตัวอยางการทํา Kaizen
การเปลี่ยนสายเซ็นเซอรตู Open type
กระบวนการทํางานแบบเดิม
1.ทําการนําสินคาออกจาก Shelf ของตู Open Type ทั้งหมดตาม Fi Fo โดยนําไปแช
หอง Vault ใชเวลา 80 นาที
2. นําชั้นวางสินคาแตละชัน้ และแผนปดคอลยเย็นออกอยางระมัดระวัง ทําการซอมสาย
เซ็นเซอรที่ขาด(สายวัดอุณหภูมิในคอลยเย็นหรือสายดีฟรอสต) เปลี่ยนสายใหมพรอม Set
Program และปดฝาคอลยเย็น, จัด Shelf สินคาเหมือนเดิม ใชเวลา 70 นาที
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
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3. จัดเรียงสินคาตาม Planogram ของรานพรอมกับ FiFoสินคาใหถกู ตองใชเวลา 5นาที
ใชเวลาในการซอมทั้งกระบวนการ 30 นาที
ผลของการทําKaizen สามารถลดเวลาไดถึง 210 นาที
สรุปผลการทํา Kaizen ของอุปกรณตางๆ
อุปกรณเครื่องเย็น
อุปกรณ
เวลาในการซอม เวลาในการซอม ประสิทธิภาพ
กอนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
เพิ่มขึ้น
1 ตูเตรียมอาหาร

78.6

70.2

8.4

2 Air Condition

109.4

90.5

18.9

3 Crathco

58.0

40.0

18.0

4 ตู Open type

271.0

200.2

70.8

5 ตู Vault

171.1

140.7

30.4

อุปกรณเครื่องรอน
อุปกรณ

เวลาในการซอม เวลาในการซอม
กอนปรับปรุง
หลังปรับปรุง

ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

1 ไมโครเวฟ

59.8

45.3

14.5

2 EZ hot

42.9

37.6

5.3

3 Roller Grill

31.8

28.5

3.3

4 ตูนึ่งซาลาเปา

47.0

42.4

4.6

5 ตู Tidel

44.2

35.5

8.7

อุปกรณคอมพิวเตอร
อุปกรณ

เวลาในการซอม เวลาในการซอม
กอนปรับปรุง
หลังปรับปรุง

ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

1 เครื่อง POS

68.1

55.7

12.4

2 เครื่อง Scanner

30.0

25.0

5.0

3 เครื่อง UPS

20.1

15.4

4.7
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2 ปญหาดานคลังสินคา
คลังสินคาเปนสวนสําคัญในการเก็บและจายอะไหล ซึ่งจะคอยอํานวยความสะดวกใหแก
ชางที่จะเขาไปปฏิบตั ิงานตามที่ตางๆ และยังเปนสวนสําคัญในการสั่งอะไหลเขามาเพื่อ Support
ชางที่จะเขามาเบิก
สาเหตุของปญหา
การที่อะไหลไมเพียงพอเปนปญหาสําคัญของทางคลังสินคา
เพราะจะทําใหชางไม
สามารถไปปฏิบัติงานยังสาขาที่ชางได กําหนดเอาไวได และตองทําให 7-11 สาขานั้นอาจตอง
สูญเสียโอกาสในการขายไป
แนวทางการแกไข
วิธีการจัดกลุม ABC หรือ ABC Analysis วิธีการทําไดโดยแยกสินคาคงคลังออก
ตามประเภทความสําคัญ หรือราคา โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ
กลุม A กลุม ที่เปนสินคาที่สําคัญมาก มูลคาสูง (High value) โดยทั่วไปจะมีสินคา
อยูประมาณ 10-20% ของสินคาทั้งหมด และจะมีมูลคาอยูประมาณ 70-80% ของมูลคา
สินคาทั้งหมด
กลุม B กลุมที่เปนสินคาที่ปานกลาง (Middle value) โดยทั่วไปสินคาคงคลัง
ประเภทนี้จะมีอยูประมาณ 30-40% ของสินคาทั้งหมด และมูลคาของสินคาประเภทนี้จะมี
คาประมาณ 15-20% ของมูลคาสินคาทัง้ หมด
กลุม C กลุม สินคาที่มีความสําคัญนอยที่สุด (Small value) เปนสินคาที่มีราคาต่ํา
และ มีเปอรเซ็นตในการเก็บรักษาที่มาก คือ ประมาณ 40-50% และมีมูลคา 5-10% ของ
มูลคาสินคาทัง้ หมด

1

ประเภท
A

2

A

3

B

4

B

5

C
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C

รายการอะไหล
จํานวน
ตู CONTROL ZX300
290
DOD (6บาน)
ตู CONTROL ZX200
168
DOD (4บาน)
คอมเพรสเซอร AW4532
588
GK (OPENTYPE)
NEWTON ชุดกระบอกผลิต 306
น้ําแข็ง
บัลลารดอิลิคทรอนิค 70W 3,563
EBZ-7001200V(810
น้ํายา R22 14 KG.
20,452

ราคาตอหนวย
25,405

ราคารวม
7,367,660

25,405

4,269,158

8,664

5,094,556

9,466

2,896,828

449

1,599,568

11

2,189,582
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จากนั้นควรจะตองใหทางคลังสินคานั้นกําหนด จุด Reorder point ขึน้ มาเพื่อที่จะทํา
การสั่งอะไหลมาเติมเต็มไดตลอดเวลา
การหาคา Reorder point นั้นหาไดจากสูตร
เมื่อทราบปริมาณการใช และ LT ที่แนนอน
ROP = T x LT
เมื่อ
ROP = จุดสั่งซื้อสินคาใหม
LT = เวลาจากจุดสั่งซื้อจนกระทั่งไดรับสินคา
T = ปริมาณการใชตอ
1. ตู Control ZX200 DOD(4บาน) Lead time 3 สัปดาห หรือ 15 วัน ไมรวมวันเสาร
และอาทิตย
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
2. Newton ชุดกระบอกผลิตน้าํ แข็ง Lead time 1 สัปดาห หรือ 7 วัน
จากการเก็บขอมูลทราบวาการใชอะไหลทางดาน Newton กระบอกผลิตน้ําแข็ง มี
ปริมาณการเบิก วันละ 1 PC เพราะทางบริษัทมีกระบอกผลิตน้ําแข็งในสวนของอะไหล
Rebuilt ใหเบิกดวยจึงมีอัตราการเบิกในสวนอะไหลใหมไมมากนักดังนั้น
ROP = 1 x 7
= 7
จุดในการสั่งซื้ออะไหลใหมของกระบอกผลิตน้ําแข็งคือ 7 PC
เรามีการกําหนด Safety Stock เพื่อปองกันการผิดพลาดที่ 3 PC
ดังนั้นจุดในการสั่งซื้ออะไหลใหมของกระบอกผลิตน้ําแข็งคือ 10 PC
3 ปญหาดานกระบวนการทํางาน
ในสวนของการซอมก็จะตองมีเวลาเกี่ยวของโดยราน 7-11 จะมีลูกคาเขามาใชบริการ
ตลอด ดังนั้นเวลาทีช่ างเขาไปซอมตองทํางานใหเร็วทีส่ ุด เพื่อไมใหเกะกะลูกคาทีม่ าใชบริการ
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สาเหตุของปญหา
เนื่องจากพนักงานของราน 7-11 มีอัตราการลาออกสูงและก็มีการรับพนักงานใหมมา
ทดแทน จึงทําใหพนักงานใหมใชอุปกรณไมเปน จึงทําใหเกิดการแจงซอมบอย ซึ่งบางครั้ง
เครื่องไมไดเสีย แตเปนทีต่ ัวของพนักงานเองที่ใชงานอุปกรณไมเปน
แนวทางแกไข
จัดทําคูมือในการซอมที่เปนมาตรฐานใหแกชางทุกทีมจะไดมีการซอมที่เปนไปใน
แนวทางเดียวกันและเหมือนกัน และคูมือการใชงานเบื้องตนที่มีรูปประกอบอานแลวเขาใจงายไว
กับราน 7-11 ทุกสาขาเพื่อใหพนักงานใหมมีการใชเครือ่ งที่ถูกวิธี และจะทําให Call แจงซอมนั้น
ลดลงได
จัดทําคูมือในการตรวจสอบเบื้องตน

ตอไฟ 3 เฟส

ทดสอบ mode การละลายน้ําแข็ง
เขา mode test
ทดสอบ mode เสียงสัญญาณ

เปดเบรกเกอรและสวิทช
เขา mode test compressor และ
วัดคาที่ขั้ว X26, X27
กดเลือก mode และเขา password

ตรวจสอบการ set คา CdE

เขา mode ทดสอบมอเตอร
แลววัดไฟขั้วX16,X17

ทดสอบการทํางานของ magnetic
และการตัด-ตอการทํางาน

เมื่อมีการตัด-ตอ แสดงวาเครื่องใชงานได

บทสรุป
จากการใชวธิ ที ี่ไดกลาวมาทั้งหมดนั้นมาชวยในการทํางานของชางนั้นทําใหการทํางาน
ของชางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การทํางานของชางลดลง มี Call แจงซอมที่นอยลดซึ่งได
สอดคลองกับวัตถุประสงคที่เราไดมีการตั้งไวในตอนแรก
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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
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