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บทคัดย่อ
ธุรกิจการบินและอุตสาหกรรมการบิน รวมถึงระบบการซ่อมบารุงอากาศยาน เป็นหนึ่งใน
สามของธุรกิจหลักทีท่ าให้ประเทศสิงคโปร์ได้เติบโตเป็นอย่างรวดเร็วเช่นทุกวันนี้ ประเทศไทย
ได้เริม่ กิจการบินมานานแต่มไิ ด้มกี ารพัฒนาให้สามารถเป็นธุรกิจทีส่ ร้างรายได้
หน่วยงานที่
เกิดขึน้ จากการส่งเสริมของภาครัฐบาลนัน้ ในการเริม่ ต้นย่อมมีอุปสรรคและความไม่สมบูรณ์ใน
งานเกิดขึน้ วัตถุประสงค์ของรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนี้คอื การค้นหาสาเหตุ ทีท่ าให้
การซ่อมบารุงอากาศยานทีใ่ ช้ทาการฝึกบินคือ Cessna 172 , Piper, DA42 และ Jet ของบริษทั
ฯไม่เสร็จภายในกาหนดภารกิจการบิน
วัตถุประสงค์ของรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนี้คอื การค้นหาสาเหตุ ทีท่ าให้
การซ่อมอากาศยานทีใ่ ช้ปฏิบตั ภิ าระกิจการบินของบริษทั เกิดภาวะงานค้าง และ เพื่อจัดวาง
ระบบงานซ่อมบารุงอากาศยานให้มปี ระสิทธิภาพ ลดภาวะงานค้างทีเ่ ป็นสาเหตุทาให้ภารกิจไม่
เป็นไปตามกาหนดการทาชัวโมงบิ
่
นของศิษย์การบิน
จากการศึกษาพบว่า
สาเหตุหลักมาจาก ช่างไม่เพียงพอและขาดความรูค้ วามเข้าใจถึง
ระบบการดูแลรักษาอากาศยานและการซ่อมบารุงอากาศยาน บางครัง้ เกิดการใช้เครือ่ งมือผิด
ประเภทของงานซ่อม และยังได้รบั พัสดุอะไหล่นานเกินเวลาทีก่ าหนด อีกด้วย

จ

กิ ตติ กรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรือ่ งนี้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ดว้ ยดี
ผูท้ างานรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ขอกราบของพระคุณประธานกรรมการในการสอบ
ดร. พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา อาจารย์ทป่ี รึกษาทีไ่ ด้สละเวลาอันมีค่าให้คาแนะนาชีแ้ นะ
แนวทางทีใ่ ช้ในการแก้ปญั หาหลักการค้นคว้าหาข้อมูลเพิม่ เติมอันเป็ นประโยชน์ในการวิเคราะห์
และสรุปผลการศึกษา ตลอดจนแก้ไขตรวจทานข้อบกพร่องต่างๆในการศึกษาครัง้ นี้ให้เสร็จ
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ขอขอบคุณบรรณารักษ์ของห้องสมุดต่างๆ ทีอ่ านวยความสะดวกให้เป็นแหล่งค้นหา
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ร่วมมือและความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตลอดเวลา พร้อมทัง้ ขอขอบคุณอย่างยิง่ สาหรับหัวหน้า
งานทุกท่านของผูค้ น้ คว้าทีเ่ ข้าใจและให้ความสนับสนุนมาตลอด
ทัง้ นี้ขอขอบพระคุณ คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเพื่อนๆทุกท่านทีไ่ ด้ให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านข้อมูลตลอดจนกาลังใจในการทาตลอดระยะเวลาในการทารายงานการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตัวเองฉบับนี้
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ความดีให้แก่ผทู้ ก่ี ล่าวมาข้างต้นทุกท่าน หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใด ผูศ้ กึ ษาขอน้อมรับแต่
เพียงผูเ้ ดียว

ช

สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อ .......................................................................................................................... ง
กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................ จ
สารบัญ ............................................................................................................................ ฉ
สารบัญตาราง .................................................................................................................. ซ
สารบัญแผนภูม ิ ............................................................................................................... ฌ
สารบัญภาพ .................................................................................................................... ญ
บทที่
1. บทนา ............................................................................................................ 1
องค์กรและลักษณะของธุรกิจขององค์กร .......................................................... 1
ปญั หาและความสาคัญของปญั หา .................................................................... 12
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ............................................................................. 15
นิยามศัพท์เฉพาะ ............................................................................................ 15
ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั .............................................................................. 17
2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ............................................................ 18
แนวคิด .......................................................................................................... 18
ทฤษฎี .......................................................................................................... 18
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ....................................................................................... 54

ช

สารบัญ (ต่อ)
บทที่
หน้า
3. ระเบียบวิธกี ารศึกษาและผลการศึกษา ............................................................ 60
ระเบียบวิธกี ารศึกษา ..................................................................................... 60
การเก็บรวบรวมข้อมูล ................................................................................... 60
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ........................................................................................ 60
ผลการศึกษา ..............................................................................
................... 65
ทางเลือกในการแก้ไขปญั หา
และการตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ไขปญั หา .............................
.................. 71
4. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ .................................................................. 85
สรุปผลการศึกษา ............................................................................................ 85
ข้อจากัดของการศึกษา ................................................................................... 88
ข้อเสนอแนะ ................................................................................................... 88
บรรณานุกรม .................................................................................................................. 90
ภาคผนวก ...................................................................................................................... 9 3
ก. ตัวอย่างบัตรตรวจอากาศยานระดับกลางแบบการตรวจตามระยะเวลา ............ 9
4
ข. ตัวอย่างบัตรตรวจอากาศยานระดับกลางแบบการตรวจวัตภาค ...................... 9
5
ค. ตัวอย่างบัตรตรวจอากาศยานระดับกลางแบบการตรวจตามสมการ ................ 9
7
ง. แสดง
Turn Around Time ของอากาศยานเมือ่ ทาการบิน 3 Sorty/วัน ............. 98
จ. แสดงฟอร์มรับรองพัสดุอากาศยาน
FAA 8103-2 DCA I ……………………… 99

ประวัตผิ ศู้ กึ ษา .............................................................................................................. 100

ซ

สารบัญตาราง
ตารางที่
1.1

หน้าที่

จานวนร้อยละการเปลีย่ นแปลงของอากาศยานแต่ละประเภททีจ่ ดทะเบียน
ในประเทศไทยตัง้ แต่ พ.ศ. 2544 – 2552 ……………………………………….…… 3
1.2 จานวนร้อยละการเปลีย่ นแปลงนักบินในประเทศไทยแต่ละประเภท
ในปี พ.ศ. 2544 – 2552 ……………………………………………………….……… 5
3.1 ปริมาณความถีข่ องปญั หาในงานตรวจซ่อมอากาศยาน ........................................ 63
3.2 สรุปข้อมูลของปญั หาในงานตรวจซ่อมอากาศยาน ................................................ 64
3.3 แสดงระยะเวลาการซ่อมบารุง/จานวนชัวโมงที
่
ใ่ ช้ในการซ่อมบารุงฯ......................... 66
3.4 ตัวอย่างแสดงรายการจัดซือ้ พัสดุเครือ่ งยนต์ AEIO-540-L1B5 ............................. 68
3.5 ตัวอย่างแสดงต้นทุนการจัดซือ้ พัสดุ Lot for Lot ................................................... 69
3.6 แสดงอัตราจ้างเจ้าหน้าทีซ่ ่อมบารุงอากาศยานต่อคนต่อปี .................................... 72
3.7 แสดงชัวโมงการซ่
่
อมของเจ้าหน้าทีช่ ่างซ่อมบารุงแหล่งต่างๆ ............................... 73
3.8 แสดงอัตราจ้างแบบใหม่โดยกาหนดให้ใช้เจ้าหน้าทีอ่ ย่างละ 1 คน ........................ 73
3.9 แสดงชัวโมงงานที
่
ล่ ดน้อยลงจากเจ้าหน้าทีท่ ม่ี ปี ระสบการณ์เพิม่ มากขึน้ ............... 74
3.10 แสดงชัวโมงการปฏิ
่
บตั งิ านเฉลีย่ ของ จนท. ช่างซ่อมาบุงอากาศยาน ................... 76
3.11 แสดงกระบวนการปฏิบตั งิ านการซ่อม 100 ชม.บิน ทีซ่ ้าซ้อน ............................... 77
3.12 แสดงรายการเอกสารการซ่อม Job Card ............................................................. 78
3.13 แสดงการปฏิบตั งิ านการซ่อมบารุงฯ ทีม่ กี ารปรับกระบวนการแล้ว ........................ 79
3.14 แสดงต้นทุนการสังซื
่ อ้ พัสดุแบบการสังซื
่ อ้ ทีเ่ หมาะสม ........................................... 83
3.15 ตารางเปรียบเทียบการสังซื
่ อ้ พัสดุอากาศยานแบบต่างๆ ...................................... 85

ญ

สารบัญแผนภูมิ
ตารางที่

หน้าที่

1.1 แสดงจานวนอากาศยานทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย ............................................ 4
1.2 แสดงจานวนใบอนุญาตด้านนักบินในอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย ………….. 6
3.1 ผังพาเรโตแสดงสาเหตุปญั หาในงานตรวจซ่อม .................................................... 64

ฏ

สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่

หน้าที่

1.1 แสดงผังองค์กร ................................................................................................. 10
2.1

แสดงส่วนประกอบพืน้ ฐาน และพืน้ บังคับของอากาศยาน ................................... 19

2.2

แสดงรูปแกน และการหมุนรอบแกนทัง้ สามของอากาศยาน ............................... 20

2.3

แสดงภาคตัดขวางของ Airfoil และส่วนประกอบต่างๆ ........................................ 21

2.4

แสดงทิศทางของความเร็วสัมพัทธ์ มุมปะทะ และวิถบี นิ ของอากาศยาน ………… 22

2.5

แสดงแรงทางอากาศพลศาสตร์ทก่ี ระทากับอากาศยาน ........................................ 22

2.6 แสดงองค์ประกอบของระบบ
3.1

MRP .................................................................... 45
แผนภูมกิ า้ งปลาแสดงสาเหตุของปญั หาการซ่อมอากาศยานเสร็จไม่ทนั กาหนด .... 61

3.2

แผนภาพแสดงระยะทางทีใ่ ช้ในการซ่อมบารุงอากาศยาน ................................... 75

3.3

แสดงโครงสร้างผลิตภัณฑ์ วัสดุใช้รว่ ม วัสดุหลัก วัสดุส่วนประกอบ ..................... 81

3.4 ตัวอย่างแสดงรายการเอกสารเทคนิคทีใ่ ช้เบิกพัสดุอากาศยาน ............................ 82

1

บทที่ 1
บทนา
1. ชื่อองค์กร และลักษณะธุรกิ จขององค์กร
ในต้นปี 1900 พีน่ ้องชาวอเมริกนั สองคน คือ Orville and Wilbur Wright จาก Dayton,
Ohio เริม่ ทดลอง ด้วยเครือ่ งร่อน เครือ่ งร่อนสร้างขึน้ โดยใช้ขอ้ มูลจาก Otto Lilienthal ชาวยุโรป
ทัง้ หมดของการทดลองบิน ประสบความล้มเหลว มาในปี 1901 ทัง้ คู่ ได้ตดั สินใจด้วยการสร้าง
ปีกขึน้ มา โดยใช้ขอ้ มูลของตัวเอง ทดลองปีกชนิดต่างๆ มาในปี 1902 เครือ่ งร่อนทีส่ ร้าง มีความ
ยาวของ ปีก ถึง 32 ฟุต จากปลายปีก ถึงปลายปีก และกว้างถึง 5 ฟุต นี่ถอื เป็นยานลาแรก ที่
สามารถควบคุมการบินได้ทงั ้ สามแกน และนันหมายความว่
่
ายานสามารถบังคับให้ขน้ึ -ลง, ซ้าย
-ขวา และเอียง ซ้าย-ขวาได้ เขาทดลองบิน มากกว่า 800 เทีย่ ว ที่ Kitty Hawk ปญั หาต่างๆที่
เคยเกิดขึน้ ก็สามารถแก้ไขได้ทงั ้ หมด
พีน่ ้องตระกูล Wright มีความมันใจ
่ ในความสามารถทีจ่ ะบินได้ เขาจึงตัดสินใจทีจ่ ะหัน
ไปใช้เครือ่ งยนต์ ในปี 1903, หลังจากทีเ่ ขาได้ออกแบบยานของเขาใหม่ จากเครือ่ งร่อนของเขา
ในปี 1902 เป็นการ กาเนิด the Kitty Hawk Flyer ในวันที่ 17 เดือน ธ.ค.1903 ด้วยอากาศยาน
ลานี้ Orville and Wilbur Wright ได้แสดงการบินด้วยอากาศยาน ทีใ่ ช้เครือ่ งยนต์ สร้างแรงขับ
ดัน หลังจากความสาเร็จของ Wright Brothers กิจกรรมทางด้านการบินก็เกิดขึน้ ทุกหนทุกแห่ง
ในโลกและมีการพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการบินมาอย่างต่อเนื่อง
จวบจนปจั จุบนั ปี 2006 วิทยาการด้านการบินได้กา้ วหน้าเป็นอย่างมาก คนสามารถ
เดินทางไปอีกฟากหนึ่งของโลกโดยเครือ่ งบินใช้เวลาไม่ถงึ 24 ชัวโมง
่ ปจั จุบนั ภูมภิ าคเอเซียได้ม ี
การค้าขายระหว่างประเทศกันมาก จึงมีความต้องการในการเดินทางระหว่างประเทศ เพื่อไปทา
ธุรกิจหรือท่องเทีย่ วด้วยเครือ่ งบินสูงขึน้ ซึง่ ใช้ระยะเวลาในการเดินทางสัน้ สุดเมือ่ เปรียบเทียบ
กับการเดินทางโดยทางบกหรือทางน้า อีกทัง้ การส่งสินค้าทีม่ มี ลู ค่าสูงแต่มขี นาดเล็ก น้าหนัก
เบาก็นิยมขนส่งทางอากาศ จึงทาให้ อุตสาหกรรมด้านการบินในภูมภิ าคเอเซียขยายตัวสูงขึน้
อีกทัง้ ยังเป็นอุตสาหกรรมเสริมกับกิจการโลจิสติกส์ ซึง่ เป็ นปจั จัยหนึ่งในการลดต้นทุนของสินค้า
อันจะนาไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการค้า
เมือ่ กิจการด้านการบินขยายตัวมากขึน้
สิง่ ทีเ่ ติบโตควบคู่ไปกับการใช้เครือ่ งบินคือ
กิจการซ่อมเครือ่ งบิน และการซ่อมเครือ่ งบินจะมีหลักการคือซ่อมก่อนเสีย
หรือเรียกว่า
Preventive Maintenance โดยตรวจซ่อมระหว่างการใช้งานเมือ่ ครบกาหนดตามทีบ่ ริษทั ผูผ้ ลิต
เครือ่ งบินกาหนดไว้ อุตสาหกรรมการซ่อมเครือ่ งบิน เป็นกิจการทีต่ อ้ งการคุณภาพงานสูง
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เนื่องจากเป็นยานพาหนะทีม่ รี าคาสูง หากงานซ่อมมีคุณภาพต่า จะส่งผลให้เครือ่ งบินมีโอกาส
ตกสูง ไม่ปลอดภัยต่อการบิน จึงทาให้ Value Added ในธุรกิจนี้สงู กว่าอู่ซ่อมยานพาหนะอื่นๆ
วิ เคราะห์อตุ สาหกรรมผลิ ตนักบิ น
ปจั จุบนั อุตสาหกรรมการบินทัวโลกมี
่
สภาวะการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่าง
กว้างขวางรายงานประจาปี 2008 ของบริษทั โบอิง้ จากัด ได้คาดการณ์ว่าในปี 2551 - 2570
การขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินจะเจริญเติบโตโดยเฉลีย่ ประมาณ 4.8% ต่อปี และการ
เจริญเติบโตด้านการขนส่งสินค้า (Cargo traffic growth) จะมีการเติบโตเฉลีย่ 6.2% ต่อปี การที่
เศรษฐกิจมีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ เป็ นปจั จัยหนึ่งทีส่ ่งผลต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินที่
เพิม่ ขึน้ การทีผ่ โู้ ดยสารเลือกทีจ่ ะเดินทางทางอากาศ และการขนส่งสินค้ามีปริมาณเพิม่ มากขึน้
เพราะผูโ้ ดยสารเปลีย่ นพฤติกรรมในการเดินทาง ใช้ระยะเวลาในการเดินทางน้อย และสะดวก
เมือ่ เทียบกับการเดินทางทางรถไฟหรือรถโดยสารประจาทาง ส่วนบริษทั สายการบินทีป่ ระกอบ
อุตสาหกรรมด้านการบิน ต้องการอานวยความสะดวกให้กบั ผูโ้ ดยสาร จึงมีการเพิม่ เส้นทางการ
บินให้มคี วามหลากหลายมากขึน้
เพื่อให้ครอบคลุมต่อความต้องการของผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการ
หรือการให้บริการด้านต่างๆ เป็นต้น
อุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยมีการขยายตัวและมีการแข่งขันกันเพิม่ มากขึน้ ซึง่
เกิดจากปจั จัยหลายประการ
ปจั จัยทีส่ าคัญประกอบด้วยการค้าการลงทุนระหว่างประเทศที่
เพิม่ ขึน้
นโยบายการเปิดเสรีทางการบินของรัฐบาล เป็นผลให้อตั ราค่าโดยสารเครือ่ งบินมีราคาถูกลง
การพัฒนาเครือข่ายร่วมกันของสายการบินทัวโลก
่
การขยายตัวของธุรกิจจากกรุงเทพฯ ไปยัง
จังหวัดอื่นๆภายในประเทศและการติดต่อธุรกิจทีเ่ พิม่ มากขึน้ เป็นต้น การส่งเสริมจากรัฐบาลใน
วิธกี ารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับอุตสาหกรรมการบิน ซึง่ ตามแผนการดาเนินงานได้กาหนดเป้าหมายเพื่อ
เพิม่ ขีดความสามารถและการแข่งขันของประเทศ
ด้านอุตสาหกรรมการบินและเพื่อพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางอากาศ โดยกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อการ
ดาเนินงานไว้ ดังนี้
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานท่าอากาศยาน และการเชื่อมต่อกับระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ
เพื่อให้การพัฒนาท่าอากาศยานและการเชื่อมต่อระบบขนส่งมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการบินและการขนส่งของภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านการขนส่งทางอากาศ เพื่อแก้ปญั หาการขาดแคลน
บุคลากรด้านการบิน ผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ และสามารถผลิตเพื่อรองรับการขยายตัว
ทางอุตสาหกรรมการบินทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในอนาคตยุทธศาสตร์การพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่าการ
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ขนส่งทางอากาศ เพื่อเพิม่ ศักยภาพในการบินและการขนส่ง ให้มเี ครือข่ายครอบคลุมเมืองต่างๆ
ทัวโลก
่
 ยุทธศาสตร์การพัฒนากฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและการประสานความ
ร่วมมือ เพื่อพัฒนากฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ให้เอือ้ อานวยต่อการ
พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมภิ าค ฯลฯ (เอกสารโครงการศึกษาเพื่อ
กาหนดความเป็นเลิศของบางกลุ่มสินค้าภาคบริการในตลาดโลก
สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บทที่ 11 หน้า 65 – 73)
จากนโยบายของรัฐบาลทีม่ กี ารส่งเสริมด้านการบิน ส่งผลโดยตรงต่อบริษทั สายการบิน
ในประเทศ ปจั จุบนั ประเทศไทยมีบริษทั ทีป่ ระกอบกิจการด้านการบินหลายบริษทั ซึง่ ประกอบ
กิจการด้านการบินในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกัน เช่น การให้บริการด้านขนส่งผูโ้ ดยสาร การให้บริการ
ด้านขนส่งสินค้า และการให้บริการด้านบริการทดสอบเครือ่ งบิน เป็นต้น

ตาราง 1.1 จานวนร้อยละการเปลีย่ นแปลงของอากาศยานแต่ละประเภททีจ่ ดทะเบียน
ในประเทศไทยตัง้ แต่ พ.ศ. 2544 – 2552
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แผนภาพที่ 1.2 แสดงจานวนอากาศยานทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
ทีม่ า : สานักมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางอากาศ กรมการขนส่งทางอากาศ
(Department of Civil Aviation) ปี 2552
จากแผนภาพประกอบ 1.2 และตาราง 1.2 จะเห็นว่าจานวนเครือ่ งบินทีใ่ ช้เพื่อการ
พาณิชย์และส่วนบุคคลมีจานวนเพิม่ ขึน้ ทุกปี การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวมาจากปจั จัยดังนี้ การ
เปิดเสรีทางการบินพฤติกรรมของประชาชนทีน่ ิยมเดินทางทีร่ วดเร็วมากขึน้
และการเปิดใช้
สนามบินสุวรรณภูม ิ ล้วนเป็ นปจั จัยทีส่ ่งผลให้จานวนเครือ่ งบินทีใ่ ช้ทงั ้ ในด้านการพาณิชย์และใน
ส่วนบุคคลในประเทศนัน้ มีจานวนเพิม่ มากขึน้
แนวโน้มของอากาศยานในประเทศไทยก็ม ี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ เพราะหลายบริษทั สายการบินมีแผนการในการเปิดเส้นทางการบินใหม่หลาย
เส้นทาง ทาให้มกี ารสังซื
่ อ้ เครือ่ งบินเพื่อใช้ในการให้บริการด้านการบิน บริษทั สายการบินหลาย
บริษทั มีการเพิม่ ขึน้ ของอากาศยานและอุตสาหกรรมการบิน จึงทาให้ความต้องการบุคลากรด้าน
การบินเป็นทีต่ อ้ งการเพิม่ มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นด้านนักบินพนักงานต้อนรับบนเครือ่ ง ช่างประจา
อากาศยาน หรือ พนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ เป็ นต้นในปจั จุบนั ถึงแม้จะมีการผลิต
นักบินเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินทุกปี
แต่มจี านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
อุตสาหกรรมการบินทีข่ ยายตัวเพิม่ มากขึน้
จากรายงานประจาปี 2008 บริษทั โบอิง้ จากัด ได้กาหนดสูตรสากลสาหรับใช้ในการ
คานวนนักบินในเครือ่ งบิน 1 ลา ในแต่ละตารางบินของเครือ่ งบิน สมมติว่าเป็นเครือ่ งโบอิง้ 737
มีราคาประมาณ 2,000 ล้านบาท หากต้องการบริหารจัดการให้คุม้ ทุนจะต้องจัดให้มกี ารบิน
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ตลอดทัง้ เดือน ซึง่ เครือ่ งบินหนึ่งลาจะต้องมีนกั บินปฏิบตั กิ ารการบิน 2 คนหรือ 16 คนต่อเดือน
ถ้าสายการบินหนึ่งมีเครือ่ งบิน 20 ลา สายการบินนัน้ จะใช้นกั บินเพื่อปฏิบตั กิ ารการบินทัง้ หมด
320 คนต่อเดือน ซึง่ ในบริษทั สายการบินบางสาย เช่น บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) นัน้
มีจานวนเครือ่ งบินประจาการทัง้ หมด 86 ลา (ข้อมูลจากรายงานของ World Airlines Report
ประจาเดือนกรกฎาคม ปี 2008) ทาให้บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ต้องการนักบินเพื่อ
ปฏิบตั กิ ารการบินประมาณ 1,576 คนต่อเดือน

ตาราง 1.2 จานวนร้อยละการเปลีย่ นแปลงนักบินในประเทศไทยแต่ละประเภทในปี พ.ศ. 2544
– 2552
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แผนภาพที่ 1.3 แสดงจานวนใบอนุญาตด้านนักบินในอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย
ทีม่ า : สานักมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางอากาศ กรมการขนส่งทางอากาศ
(Department of Civil Aviation) ปี 2552
จากภาพประกอบ 1.3 และตาราง 1.3 จะเห็นว่าตัง้ แต่ปี 2544 – 2552 จานวนนักบิน
พาณิชย์เอก นักบินพาณิชย์ตรี และนักบินส่วนบุคคล มีจานวนเพิม่ ขึน้ ซึง่ มาจากความต้องการ
บุคลากรทีเ่ พิม่ ขึน้ ของตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมการบิน จึงทาให้มสี ถาบันการศึกษาเปิด
หลักสูตรด้านการบินเพิม่ ขึน้ เพื่อผลิตบุคลากรให้กบั ตลาดแรงงาน ปจั จัยสาคัญทีท่ าให้นกั บิน
ขาดแคลนคือ รัฐบาลได้มนี โยบายทีส่ นับสนุนให้อุตสาหกรรมการบินเจริญเติบโตขึน้ โดยเห็นได้
จากการทีก่ รมการบินพาณิชย์พยายามทีจ่ ะผ่อนปรนหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการมีและการใช้อากาศ
ยานและการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนากิจการการบินของประเทศไทยของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน และมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตการลงทุนในด้านอุตสาหกรรมการบินใน
ประเทศจะมีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ ตามสัดส่วนของการลดความเข้มงวดของกฎระเบียบด้านการ
บินของรัฐบาล คณะรัฐมนตรีได้มมี ติให้มกี ารควบคุมการทางานของนักบินต่างชาติตามคาร้อง
ขอของกระทรวงคมนาคม
จากข้อมูลเบือ้ งต้นทาให้ทราบว่าการเปลีย่ นพฤติกรรมของผูโ้ ดยสาร
การเปลีย่ น
เส้นทางการบินของบริษทั สายการบิน รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมกิจการด้านอุตสาหกรรมการบิน
มากขึน้ อีกทัง้ การเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูม ิ ล้วนแต่เป็ นปจั จัยทีส่ ่งผลต่อความต้องการนักบินที่
เพิม่ มากขึน้ ในส่วน
ของบริษทั สายการบินต่างๆ
ถึงแม้จะมีการเปิดรับบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
นักบินทุกปีแต่ยงั ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึง่ มีสาเหตุมาจากปจั จัยหลายอย่าง เช่น การฝึก
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ทีใ่ ช้ระยะเวลานาน หรือกระบวนการคัดเลือกหลายขัน้ ตอน งานวิจยั ครัง้ นี้จงึ ประสงค์ทจ่ี ะ
ทาการศึกษาเกีย่ วกับการวิเคราะห์กาลังคนของบริษทั สายการบินด้านนักบิน รวมถึงศึกษาถึง
จานวนและคุณลักษณะของนักบิน
เพื่อการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างจานวนและ
คุณลักษณะของนักบินทีส่ ถาบันการศึกษาผลิตได้กบั จานวนและคุณลักษณะทีบ่ ริษทั สายการบิน
ต้องการ โดยคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนกาลังคนด้านนักบินของบริษทั สายการบินที่
อุตสาหกรรมการบินผลิต และบุคคลทีส่ นใจประกอบอาชีพด้านนักบินต่อไป
2. ภาพรวมขององค์กร
บริษทั ก่อตัง้ ขึน้ ปี 2546
เป็นสถาบันฝึกสอนการบินทีไ่ ด้รบั การรับรองหลักสูตรจาก
กรมการบินพลเรือน (Thai DAC และ ICAO) ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรนักบินส่วนบุคคล ( PPL),
หลักสูตรเพิม่ ศักยภาพการบินด้วยเครือ่ งวัดประกอบการบิน(IR), หลักสูตรเพิม่ ศักยภาพการบิน
ด้วยเครือ่ งบินหลายเครือ่ งยนต์ ( MR) และหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี(CPL) และได้รบั ความ
ไว้วางใจจากสายการบินในประเทศหลายสายการบินในการฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน และ
เพื่อเป็นการเพิม่ ศักยภาพในด้านการฝึกอบรมทัง้ ทางด้านวิชาการ และด้านการปฏิบตั กิ ารบิน
จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU) และสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน บริษทั การบินไทย
(TFTA) จากัด (มหาชน) ในการร่วมมือพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ระยะเวลาการ
เรียนการสอนตลอดหลักสูตรทัง้ สิน้ 4 ปี เนื้อหารายวิชาเกีย่ วกับความรูท้ างด้านการบิน ทัง้ นี้มงุ่
ให้บณ
ั ฑิตมีความรู้
ความสามารถในการจัดการองค์ความรูท้ างด้านวิศวกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เครือ่ งบิน และการบังคับเครือ่ งบินเพื่อการประกอบอาชีพในสายงานทีเ่ กีย่ วข้องต่อไปได้ บริษทั
สามรถรองรับนักบินได้จานวน 80 คน ต่อปี โดยมีผทู้ รงคุณวุฒแิ ละผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการบินเป็น
ผูด้ าเนินการอบรม
ด้วยกระแสความเปลีย่ นแปลงของโลกทีส่ ่งผลให้ธุรกิจด้านการบินทัง้ ในและต่างประเทศ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยจะเห็นได้ว่ามีการเกิดของสายการบินภายในประเทศและบริการ
ด้านการบินใหม่ๆเพิม่ ขึน้ อยูต่ ลอดเวลา
ทาให้เกิดภาวะขาดแคลนบุคลากรทางด้านการบิน
โดยเฉพาะบุคลากรการบินหรือนักบินซึง่ จัดว่าเป็นอาชีพทีต่ อ้ งใช้ความรูค้ วามสามารถสูง
ประกอบกับต้องมีการฝึกและอบรมด้านวิชาชีพเป็นพิเศษ และด้วยความได้เปรียบเชิงภูมศิ าสตร์
ของประเทศไทย ทาให้ประเทศไทยมีศกั ยภาพสูงพอทีจ่ ะเป็นศูนย์กลางการฝึกบุคลากรทางด้าน
การบินได้มากกว่าประเทศเพื่อนบ้านในภูมภิ าคนี้
บริษทั มีความพร้อมในกระบวนการผลิตนักบินทีม่ คี ุณภาพ โดยได้รบั ความไว้วางใจจาก
สายการบินแห่งชาติ ได้แก่ บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) , สายการบินต้นทุนต่า ได้แก่
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บริษทั Thai Air Asia, บริษทั Orient Thai และนักบินส่วนบุคคลทัง้ จากภายในประเทศและ
ต่างประเทศ และยังทาข้อตกลงในความร่วมมือ (Memorandum of Understanding/MOU) กับ
สถาบันการบินมหาวิทยาลัยรังสิต (Aviation Institute, Rungsit University) เพื่อทีจ่ ะผลิตนักบิน
สาหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชานักบินในระดับปริญญาตรี นับเป็นความภาคภูมใิ จ
ยิง่ ของพนักงานทุกท่าน
ด้วยภาพลักษณ์ของการปฏิบตั งิ านในแวดวงอุตสาหกรรมการบินซึง่ มีความเป็นสากล
ทันสมัย และมีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทไ่ี ด้รบั การพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงทาให้อาชีพที่
เกีย่ วข้องกับด้านการบินเป็นหนึ่งในอาชีพยอดนิยม สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยได้เปิด
หลักสูตรเพื่อรองรับกับความต้องการบุคลากรด้านการบิน
ซึง่ นับวันจะมีจานวนเพิม่ มากขึน้
เรือ่ ยๆ ทัง้ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทอันเนื่องมาจากการส่งเสริมจากภาครัฐโดยตรง บริษทั
ได้รบั การก่อตัง้ ขึน้ ด้วยวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหาร เพื่อให้เป็นสถาบันทางเลือกทีด่ ที ส่ี ุดแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย (The best choice flying institute) สาหรับผูท้ ต่ี อ้ งการจะเป็นนักบิน หรือเพื่อเพิม่
ศักย์การบินของผูท้ เ่ี ป็นนักบินอยูแ่ ล้ว ด้วยความพร้อมของสถาบันซึง่ ประกอบด้วย หลักสูตรที่
มีมาตรฐานสากล บุคลากร เครือ่ งมือ และการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
จึงได้รบั ความ
ไว้วางใจให้ผลิตนักบินคุณภาพให้กบั สายการบินแห่งชาติ และสายการบินเอกชนชัน้ นาอื่นๆ
ตลอดมาจนถึงปจั จุบนั จานวนทัง้ สิน้ 11 รุน่ แล้ว นับเป็นความภาคภูมใิ จอย่างยิง่ ของบริษทั
การบินนัน้ มีความเป็นพลวัตต์ (Dynamic) บริษทั จึงได้ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ( Learning Organization) เพื่อให้มคี วามพร้อมกับวิวฒ
ั นาการสมัยใหม่ และ
สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมการบินทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ก่อให้เกิดความเชื่อมันมี
่ ความเป็น
มาตรฐานและได้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป
เป้ าหมาย
1. ผลิตนักบินทีม่ คี วามสามารถเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมการบิน ไม่เพียงแต่ในประเทศ
ไทยเท่านัน้ แต่ตอ้ งการไปสู่ระดับสากล
2. มีอุปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อม เช่น ผูฝ้ ึกสอน อากาศยาน เครือ่ งมือการซ่อม การซ่อม
บารุง และสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ ภายใต้มาตรฐานของ ICAO
3. เพื่อผลิตนักบินเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมการบินสาหรับคนไทย
4. เพื่อจะเป็นผูน้ าด้านการเรียนการสอนนักบิน และสถานบันการบิน

9

การซ่อมบารุง
1. Authorized by Cessna
2. Annual inspection
3. 100 hours inspection
4. 50 hours inspection
5. Visual inspection
6. Flight inspection
หลักสูตรการเรียนการสอน
All courses are approved by DCA
1. Private Pilot Course
2. Instrument Rating Course
3. Commercial Pilot Course
4. Multi-Engine Rating Course
5. Instructor Pilot Ground Training Course
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ผังองค์กรบริ ษทั ฯ
Precedent

Vice Precedent

Precedent of Committee

Advisor

Quality Assurance

Chief Excusive Officer

Chief Excusive Officer (China)

Chief Operational Officer

Chief Financial Officer

Training Department

Administration Department

Supporting Department

Aviation Training

Ground Training

Finance

Business Development

Finance

Flight Training

Accounting

Client Service

Client Service

Principle

HR

Legal

Legal

Secretary

Purchasing

IT

China Department

Engineering

แผนภาพที่ 1.1 แสดงผังองค์กร
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การแข่งขันในอุตสาหกรรม
(Five Force Analysis)
นับตัง้ แต่วนั ที่ 17 ธ.ค. 1903 สองพีน่ ้องตระกูลไรท์ (Wilbur & Orville Wright) ได้บนิ
เครือ่ งบินชื่อ “ฟลายเออร์” (Flyer) ทีไ่ ด้รบั การติดตัง้ เครือ่ งยนต์ขน้ึ ทาการบินเป็นผลสาเร็จครัง้
แรก ณ เมือง Kitty Hawk รัฐ North Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา ( USA) ซึง่ ในวันนัน้ เป็น
ก้าวแรกทีส่ าคัญยิง่ ของมนุ ษยชาติ จวบจนปจั จุบนั
105 ปีผ่านไป อุตสาหกรรมการบินได้
เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Related Industries) และสร้าง
คุณประโยชน์มากมายนานับประการ มนุษย์ได้กา้ วข้ามขีดจากัดของการขนส่งทางบกและทาง
น้า สามารถเดินทางได้รวดเร็ว ไปได้ไกล มีความสะดวกสบาย และปลอดภัยสูงยิง่
อุตสาหกรรมการบินนัน้ มีมลู ค่าสูงมาก ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความเป็นมาตรฐานสากล
(International Standard) อยูภ่ ายใต้กฏระเบียบทีม่ คี วามชัดเจน เข้มงวดและรัดกุม บุคลากร
ด้านการบิน ล้วนเป็นผูท้ ผ่ี ่านการคัดเลือก มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ และเป็น
การสร้างความเชื่อมันในประสิ
่
ทธิภาพ ตลอดจนความปลอดภัยสูงสุดในการดาเนินกิจการของ
แต่ละองค์กร
นักบินนับเป็ นทรัพยากรบุคคลทีส่ าคัญยิง่ เป็ นปจั จัยหนึ่งแห่งความสาเร็จ (
Key
Success) การทีจ่ ะผลิตนักบินทีส่ ามารถ มีคุณภาพได้มาตรฐานขององค์กรการบินระหว่าง
ประเทศ (ICAO Standard) จะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก การฝึกศึกษาตลอดจนการประเมิน
ค่าทีม่ มี าตรฐานการควบคุมกากับดูแลจากหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ แห่งรัฐ
ในปจั จุบนั นัน้ สาหรับประเทศไทยกาลังเริม่ มีการแข่งขันด้านการบินเกิดขึน้ โดยเฉพาะ
สถาบันการฝึกบินต่างๆ เช่น บริษทั Royal Group, CATC (หัวหิน) เป็นต้น ซึง่ วัตถุดบิ ต่าง
จาเป็นต้องมีการสังซื
่ อ้ จากต่างประเทศ ในส่วนของบริษทั นัน้ เป็นทางเลือกหนึ่งของผูท้ ส่ี นใจด้าน
การฝึกเป็นนักบิน ทีค่ นไทยได้มสี ่วนเป็นผูฝ้ ึกสอนเอง มีราคาต่ากว่าต่างประเทศ มีการบริการ
ด้านการซ่อมทีเ่ ป็นมาตรฐานเช่นเดียวกับต่างประเทศ โดยมีประสบการ และมีความชานาญใน
งานนัน้ ๆ ทักษะ ความรูเ้ กีย่ วกับบริการด้านการบินเป็นอย่างดีแต่จะพบว่าสิง่ ทีส่ ่งผลต่อบริษทั
นัน้ มี 5 ด้านด้วยกันคือ
1. อุปสรรคจากคู่แข่งขันทีเ่ ข้ามาใหม่
การเปิดสถานบันการบินต่างๆจาเป็นต้องใช้งบประมาณการลงทุนทีส่ งู แต่กเ็ ป็นแรง
ดึงดูดให้มผี สู้ นใจลงทุนทางด้านการบินเป็นอันมาก ดังนัน้ การทีม่ ผี ใู้ ห้ความสนใจใหม่ๆเกิดขึน้
เทคโนโลยีทน่ี ามาใช้กจ็ ะมีความทันสมัยและแตกต่างกันออกไปเป็นเหตุให้ผทู้ ส่ี นใจทีจ่ ะเข้ามา
ทาการฝึกบินมีหวั ข้อให้เลือกเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ
2. อานาจต่อรองของผูข้ าย (พัสดุทใ่ี ช้เกีย่ วกับอากาศยาน)
จะเห็นได้ว่าประเทศไทยนัน้ ยังไม่สามารถทีจ่ ะสร้างผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับอากาศยานใช้ได้
เลยทาให้ตอ้ งสังซื
่ อ้ พัสดุอากาศยานจากต่างประเทศล้วนทัง้ สิน้ ประกอบกับผูป้ ระกอบการนัน้ มี
จานวนน้อยทาให้การจัดซือ้ มักมีราคาแพเกินความเป็นจริง
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3. อานาจการต่อรองของลูกค้า (ศิษย์การบิน)
ประเทศยังมีโรงเรียนสอนฝึกบินน้อยมากอานาจการต่อรองของผูท้ จ่ี ะเข้ามารับการฝึก
หลักสูตรการบินยังน้อยอยู่ แต่ในอนาคตแนวโน้มการบินในประเทศไทยรวมถึงภูมภิ าคอาจ
ขยายตัวเพิม่ มากขึน้ บริษทั จาเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถให้เพิม่ มากขึน้
4. อุปสรรคสินค้าทดแทน
สินค้าทดแทนในทีน่ ้นี นั ้ หมายถึงสถานบันการบินทางภาครัฐทีส่ อนขับเครือ่ งบิน คือ
โรงเรียนการบิน ของกองทัพอากาศ ซึง่ เป็นสถานทีม่ คี ุณภาพทางด้านการบินสูง และได้ผลิต
นักบินออกสู่ตลาดแล้วเป็นจานวนมาก ทาให้สายการบินพานิชต่างๆ ส่วนใหญ่ได้ว่าจ้างนักบิน
เหล่านัน้ มาทาการบินเครือ่ งบินพานิช เช่น การบินไทย เป็นต้น
5. ภัยคุกคามจากคู่แข่งขันในธุรกิจเดียวกัน
สถานการณ์ปจั จุบนั ผูป้ ระกอบธุรกิจด้านการฝึกบินนัน้ ยังมีน้อยมากและค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึกเป็นนักบินก็สงู ประมาน 2 ล้านบาท ซึง่ ผูท้ จ่ี ะเรียนจะต้องค่อนข้างมีฐานะพอสมควร ทาให้
บริษทั ต้องพัฒนาทักษะ และวิชาการต่างๆเพื่อทีจ่ ะสร้างนักบินทีม่ คี ุณภาพออกสู่ตลาด และต้อง
เปิดโลกทัศน์ดา้ นการบินให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ เพื่อเป็นผูน้ าด้านการตลาดการฝึกบินในอนาคต
ต่อไป
3. ปัญหา และความสาคัญของปัญหา
การทีร่ าคาน้ามันแพง และจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยไปทัวโลก
่
นับเป็นความท้าทาย
สูงสุด ภายใต้การแข่งขันทีร่ นุ แรง ได้ปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการในทุกภาคส่วน
โดยคณะผูบ้ ริหารทีม่ วี สิ ยั ทัศน์เพื่อทีจ่ ะเป็นการรับประกันความมันใจของ
่
ผูท้ เ่ี ข้ารับการฝึก
หลักสูตรนักบิน และไปให้ถงึ เป้าหมายสูงสุด คือเป็ นสถาบันผลิตนักบินทีม่ ชี ่อื เสียง ได้รบั การ
ยอมรับในระดับนานาชาติ สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลทีจ่ ะเป็นศูนย์กลางการบินแห่ง
ภาคพืน้ เอเชีย ( Aviation Hub of Asia) ในอนาคตต่อไป องค์กรเป็นธุรกิจทีต่ อ้ งใช้อากาศยาน
เพื่อทาการผลิตนักบินป้อนสู่ตลาดการบิน ดังนัน้ ปญั หาทีบ่ ริษทั ฯมักเกิดเป็ นประจาคืออากาศ
ยานไม่สามารถทาการบิน ต่อเนื่องได้ตลอดหลักสูตรนักบินหากบริษทั ฯไม่สามารถซ่อมเครือ่ งบิน
ได้ทนั ตามกาหนดระยะเวลาการซ่อมบารุงตามคู่มอื กาซ่อมบารุงอากาศยาน บริษทั ฯอาจต้อง
สูญเสียโอกาสในการผลิตนักบินรุน่ ต่อๆไปและเป็นการลดความไว้วางใจจากผูท้ จ่ี ะเข้าทาการฝึก
บินครัง้ ค้อไป ซึง่ อาจหมายถึงความไว้วางใจในโครงการอื่นๆ เช่น โครงการขยายขีด
ความสามารถการซ่อมบารุงเป็นระดับโรงงาน (Overhaul) และปรับปรุงระบบ Avionic ของ
เครือ่ งบินแบบ Cessna 172, Piper, DA42A, และ Jet ซึง่ มีมลู ค่ามากกว่า 100 ล้านบาท และยิง่
ไปกว่านัน้ ตลาดเป้าหมายทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการขยายตัวของบริษทั ฯ ก็จะต้องชะลอตัว หรือ
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หยุดชะงักลง ส่งผลให้ลกู ค้าอื่นหันไปใช้บริการจากต่างประเทศเหมือนทีเ่ คยปฎิบตั มิ า ซึง่ บริษทั
ฯต้องใช้เวลาอีกนานและเงินอีกมาก จึงจะสร้างชื่อเสียงและความไว้วางใจกลับคืนมา
4. ปัญหาและลักษณะปัญหาที่เกิ ดขึ้นภายในองค์กร
การจัดดาเนินงานซ่อมบารุงอากาศยานระดับหน่วยบินจะมีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใดมักจะขึน้ อยูก่ บั ขีดความสามารถของหัวหน้าหน่วยงานซ่อมบารุงทีจ่ ะบริหารทรัพยากรที่
มีอยูอ่ ย่างจากัด หากหัวหน้าหน่วยงานนัน้ สามารถวางแผน ควบคุม กากับดูแล และการ
ประสานงานได้เป็นอย่างดีแล้ว อากาศยานของหน่วยบินนัน้ จะได้รบั การซ่อมบารุงให้อยูใ่ น
สภาพทีม่ อี ตั ราพร้อมปฏิบตั กิ ารสูง แต่ในทางตรงกันข้ามหากหัวหน้าหน่วยงานนัน้ ไม่สามารถ
ดาเนินการได้เป็ นอย่างดีแล้วก็จะเกิดปญั หาซึง่ มีสาเหตุทน่ี ่ าจะเป็ นปญั หาทีค่ วรจะนามา
พิจารณาเพื่อการปรับปรุงแก้ไข คือ การทีอ่ ากาศยานจานวนหนึ่งอยูใ่ นสภาพทีบ่ นิ ไม่ได้ (อยู่
ระหว่างการตรวจซ่อม, รอพัสดุ) และอากาศยานทีเ่ หลืออยูใ่ นสภาพบินได้ของฝูงนัน้ ไม่
สามารถปฏิบตั ภิ ารกิจได้เต็มที่ ซึง่ เมือ่ รวบรวมข้อมูลซึง่ เป็นข้อเท็จจริงและความคิดเห็นจาก
แหล่งต่าง ๆ แล้วนามาวิเคราะห์จะได้ปญั หาทัง้ ทางตรงและทางอ้อมดังนี้
1. อากาศยานหมุนเวียนเข้ารับการตรวจซ่อม (นอกกาหนดและตามกาหนด)
จานวนมากจนเกิดภาวะงานค้าง
2. มีความยุง่ ยากในการหาสาเหตุของข้อขัดข้องบางประการและ/หรือมีปญั หาอื่น
มาเกีย่ วข้อง ในบางครัง้ จึงต้องใช้เวลานานพอสมควรในการแก้ไข
3. ไม่สามารถควบคุมเวลาใช้งานอากาศยานแต่ละเครือ่ งได้เป็นผลให้อากาศยาน
บางเครือ่ งเกิดการล้าตัวสะสมขึน้ เป็นการชารุดทีต่ อ้ งใช้เวลาในการปรับปรุงสภาพนานกว่าปกติ
นอกจากนี้ยงั ทาให้เกิดภาวะว่างงานหรืองานค้างเป็นช่วง ๆ
4. การประสานระหว่าง
เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง ยังไม่ดเี ท่าทีค่ วร จึงไม่ได้รบั การ
สนับสนุนให้งานเสร็จตามกาหนด
5. จนท.ผูเ้ กีย่ วข้องไม่ทราบวิธกี ารทีจ่ ะจัดลาดับขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
6. เบิกพัสดุมาใช้ประกอบการตรวจซ่อมแล้วไม่ได้รบั ทันต่อความต้องการใช้งาน
7. พัสดุทห่ี น่วยขอเบิกไม่มพี สั ดุคงคลังหรือไม่เคยมีการจัดหามาก่อน
8. ผูใ้ ช้ขอเบิกเมือ่ ต้องการใช้โดยไม่ได้ประมาณการและแจ้งความต้องการเพื่อ
จัดหาเตรียมไว้ล่วงหน้า
9. มีปญั หาในระบบการส่ง
พัสดุ เช่น ไม่สามารถหาแหล่งผลิตหรือ
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แหล่งซ่อมได้ในเวลาอันจากัดงบประมาณไม่เพียงพอ มีปญั หาเฉพาะหน้าทีต่ อ้ งแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน
จนทาให้มเี วลาทางานตามสายงานปกติน้อยลง การขนส่งพัสดุกระทาโดย
หน่วยงานอื่นทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุมกาหนดเวลาขนส่งได้ เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าปญั หาข้างต้นนัน้ แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านการซ่อมบารุง
อากาศยานนัน้ เอง โดยมีเรือ่ งของพัสดุเกีย่ วกับการจัดหาและเบิก-จ่าย มาเป็นอุปสรรคที่
อาจจะทาให้เจ้าหน้าทีใ่ นหน่ วยงานซ่อมบารุงไม่สามารถแก้ปญั หาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การทางาน และเพิม่ อัตราพร้อมปฏิบตั กิ ารขึน้ อีก ในทางกลับกันปญั หาอีกด้านหนึ่งคือ งาน
พัสดุทจ่ี ะต้องจัดหาและเบิก-จ่าย ให้ได้ตามต้องการของผูใ้ ช้โดยมีการขาดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านซ่อมบารุงอย่างแท้จริง เป็นอุปสรรคทีอ่ าจจะทาให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุไม่สามารถ
ดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ได้ จึงอาจจะกล่าวได้ว่าการดาเนินงานโดยปราศจากความ
ร่วมมืออย่างใกล้ชดิ จะเป็ นผลทาให้ปญั หาของฝา่ ยหนึ่งมาเป็ นอุปสรรคในการแก้ปญั หาของอีก
ฝา่ ยหนึ่ง และการแก้ปญั หาของหน่ วยตามลาพังจะไปสู่ความสาเร็จได้ยาก ในทางตรงกันข้าม
หากเจ้าหน้าทีช่ ่างซ่อมบารุงและเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุรว่ มกันดาเนินงาน มีการประสานงานกันอย่าง
ใกล้ชดิ ยอมรับว่าปญั หาของอีกฝา่ ยหนึ่งก็เป็ นปญั หาของตนเองเช่นกัน แล้วอุปสรรคก็จะหมด
ไปเหลือแต่เพียงปญั หาทีร่ อการแก้ไขด้วยวิธกี ารอันเหมาะสม ซึง่ วิธกี ารแรกทีค่ วรนามา
พิจารณาใช้กค็ อื ต้องเริม่ ต้นจากบริหารงานแบบมีส่วนร่วมหรือการจัดดาเนินงานซ่อมบารุงโดย
ให้ทุกหน่วยทีเ่ กีย่ วข้องกับงานซ่อมบารุงทัง้ ทางตรงและทางอ้อมคือ หน่วยดาเนินงาน หน่วย
ควบคุมมาตรฐาน หน่วยตรวจซ่อม และหน่วยพัสดุ ได้มคี วามเข้าใจทีต่ รงกันเกีย่ วกับ
แนวทางในการกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ทีต่ อ้ งปฏิบตั เิ ป็นส่วนรวม และทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ าม
สายงานปกติลาดับขัน้ ตอนของการดาเนินงานแต่ละขัน้ นับตัง้ แต่การเตรียมรับอากาศยานเข้า
ตรวจซ่อมจนแล้วเสร็จส่งใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงวิธกี ารป้องกันทีจ่ ะมิให้เจ้าหน้าทีใ่ นหน่ วย
ละเลยหรือเกิดความไม่เข้าใจต่อการปฏิบตั ใิ นขัน้ ตอนต่าง ๆ ซึง่ ขัน้ ตอนการปฏิบตั นิ ้จี ะใช้กบั
อากาศยานทีส่ ามารถกาหนดเวลาทีจ่ ะเข้ารับการตรวจซ่อมได้ (การตรวจซ่อมอากาศยาน
ระดับกลาง) สาหรับอากาศยานทีไ่ ม่สามารถกาหนดเวลาทีจ่ ะเข้ารับการตรวจซ่อมได้หรือการ
แก้ปญั หาข้อขัดข้องทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละเทีย่ วบิน ซึง่ เป็ นปญั หาเฉพาะหน้านัน้ เราไม่จาเป็ นต้องใช้
ขัน้ ตอนต่าง ๆ เหล่านี้ แต่เราควรทีจ่ ะทาการวางแผนแก้ไขปญั หาโดยจะต้องมีการเก็บข้อมูล
การปฏิบตั งิ านซ่อมบารุง ทาการวิเคราะห์และนาผลการวิเคราะห์มาใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุง พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านได้ ซึง่ เราอาจจะเรียกว่าเป็นระบบการ
เก็บสะสมและวิเคราะห์ขอ้ มูลการซ่อมบารุงก็ได้ ข้อมูลบางส่วนในระบบนี้หน่วยตรวจซ่อมและ
หน่ วยพัสดุจะต้องร่วมกันนาไปใช้ในการสนับสนุ นการแก้ไขปญั หาข้อขัดข้องประจาวัน (เช่น
สถิตคิ วามสิน้ เปลืองพัสดุและการประมาณความต้องการพัสดุเพิม่ เติม) รายละเอียดของระบบ
การเก็บสะสมและวิเคราะห์ขอ้ มูลการซ่อมบารุงนี้จะอยูใ่ นบทต่อไป
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5. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
5.1 ศึกษาระบบการซ่อมบารุงอากาศยานแบบ Cessna 172, Piper, DA42A, Jet และ
ศึกษาระบบการซ่อมบารุงเครือ่ งยนต์อากาศยาน แบบ TSIO, LTSIO, IO-360-Sreies, O-320Series และเครือ่ งยนต์ Jet ล่าช้าเป็นเหตุให้หลักสูตรการผลิตนักบินเสร็จไม่ทนั กาหนด(ใช้เวลา
ซ่อมเกินกว่าระยะเวลาการซ่อมจริง )
5.2 ศึกษาระบบและเก็บรวบรวมข้อมูลของบริษทั ฯโดยละเอียด ตัง้ แต่วธิ กี ารจัดเตรียม
พัสดุทใ่ี ช้ในการซ่อมฯ การซือ้ วัสดุ การซ่อมบารุง จนถึงลูกค้า(ศิษย์การบิน) และวิเคราะห์ปญั หา
ทีเ่ กิดขึน้ จากระบบโดยละเอียด
5.3 ปรับปรุงระบบการซ่อมบารุงอากาศยานเพื่อแก้ปญั หา
6. นิ ยามศัพท์เฉพาะ
นักบินพาณิชย์ (Commercial Airplane Pilot) หมายถึง บุคคลทีข่ บั เคลื่อนอากาศยาน
หรือเครือ่ งบิน ในการขนส่งผูโ้ ดยสาร ขนส่งสินค้า หรือเพื่อใช้ในการพาณิชย์ดา้ นต่างๆ ซึง่
นักบินพาณิชย์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ นักบินพาณิชย์เอก (Captain) และนักบินพาณิชย์ตรี
(Co-Pilot)
คุณลักษณะนักบิน หมายถึง คุณลักษณะทีน่ กั บินควรมีในการประกอบอาชีพเกีย่ วกับ
การบิน ซึง่ ประกอบด้วยคุณลักษณะด้านวิชาการ คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม
คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ด้านวิชาชีพ และด้านความคิดวิจารณญาณ
สถาบันการศึกษา หมายถึง สถาบันการศึกษาทีเ่ ป็นทัง้ ของรัฐบาลและเอกชนทีเ่ ปิด
หลักสูตรผลิตบุคลากรด้านนักบิน
อุตสาหกรรมการบิน หมายถึง หน่วยงานหรือบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจการบินประเภท
ต่างๆ
บริษทั สายการบิน หมายถึง บริษทั ห้างหุน้ ส่วนจากัด ทีป่ ระกอบกิจการด้านการบินทัง้
ประเภทประจาหรือชัวคราว
่
ทัง้ ด้านการขนส่งผูโ้ ดยสารและการขนส่งสินค้า
การซ่อมบารุง หมายถึง การปฏิบตั ติ ่าง ๆ ต่อบริภณ
ั ฑ์ (หมายถึงตัวอากาศยาน
เครือ่ งยนต์ ส่วนประกอบต่าง ๆ ทีต่ ดิ ตัง้ กับอากาศยานและติดตัง้ กับเครือ่ งยนต์ดว้ ย) เพื่อใช้
บริภณ
ั ฑ์นนั ้ ตามปกติให้นานทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้
เจ้าหน้าทีซ่ ่อมบารุง
หมายถึงผูป้ ฏิบตั งิ านช่างเทคนิคอากาศยานและเครือ่ งยนต์Aircraft-Maintenance-Technician-Mechanic-Repairman-Aircarft-Engineering ทาหน้าทีเ่ ป็น
ผูใ้ ห้บริการตรวจอุปกรณ์ และซ่อมบารุงรักษาเครือ่ งยนต์ มีความรอบรู้ ระบบการทางานภายใน
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อากาศยาน เช่น ระบบลาตัว และไฮดรอลิกส์ ระบบไฟฟ้า ทาหน้าทีซ่ ่อม และแก้ไขข้อขัดข้อง
ของระบบต่างๆ ในอากาศยาน เป็นต้น
อากาศยาน หมายถึง
ยานพาหนะทีส่ ามารถบินผ่านชัน้ บรรยากาศของโลกหรือ
บรรยากาศอื่นๆได้ จรวดไม่ถอื ว่าเป็นอากาศยานเนื่องจากไม่ได้จรวดใช้แรงส่งจากอากาศ คนที่
ทางานเกีย่ วกับอากาศยานเรียกว่า การบิน (aviation)
“การพัสดุ ” หมายความว่า การจัดทาเอง การซือ้ การจ้าง การจ้างทีป่ รึกษา การจ้าง
ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลีย่ น การเช่า การควบคุม การจาหน่าย และการ
ดาเนินการอื่น ๆ ทีก่ าหนดไว้ในระเบียบ
คาว่า การพัสดุ เป็นการบริหารจัดการงานด้านพัสดุเพื่อสนองความต้องการผูใ้ ช้อย่าง
เหมาะสมถูกต้องและประหยัดรวมทัง้ ปจั จัยเรือ่ งเวลาในการจัดการเข้ามาเกีย่ วข้อง
“พัสดุ ” หมายความว่า วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ทีก่ าหนดไว้ในหนังสือการ
จาแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ ของสานักงบประมาณ หรือ การจาแนกประเภท
รายจ่ายตามสัญญาเงินกูจ้ ากต่างประเทศ
“การซือ้ ” หมายความว่า การซือ้ พัสดุทุกชนิดทัง้ ทีม่ กี ารติดตัง้ ทดลอง และบริการที่
เกีย่ วเนื่องอื่นๆ แต่ไม่รวมถึง การจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
“ยุทธภัณฑ์” หมายความว่า สิง่ ทัง้ มวล (รวมถึง เรือรบ รถถัง อาวุธอัตตาจร อากาศ
ยาน ฯลฯ และอะไหล่ทเ่ี กีย่ วข้อง ชิน้ ส่วนอะไหล่ ชิน้ ส่วนซ่อมและอุปกรณ์สนับสนุน แต่ไม่
รวมถึงอสังหาริมทรัพย์สถานทีต่ งั ้ และสาธารณูปโภค ) อันจาเป็นเพื่อปฏิบตั กิ าร เพื่อดารงและ
สนับสนุนการปฏิบตั กิ ารรบของหน่วยทหาร
“เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ” หมายความว่า เจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ ดารงตาแหน่งทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วกับการพัสดุ
หรือ ผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ จากหัวหน้าส่วนราชการให้มหี น้าทีห่ รือปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับพัสดุ
“การจัดทาเอง ”
หมายความว่า การทีส่ ่วนราชการของกองทัพอากาศ ผลิต สร้าง
ประกอบ ซ่อม หรือ ดัดแปร ขึน้ เอง เพื่อใช้ราชการ
“การรับความช่วยเหลือ ” หมายความว่า การทีส่ ่วนราชการของกองทัพอากาศได้รบั
พัสดุจากการช่วยเหลือของมิตรประเทศ
“พัสดุประเภทใช้คงรูป” หมายความว่า พัสดุทใ่ี ช้แล้วมีลกั ษณะคงทนถาวร
“พัสดุประเภทใช้สน้ิ เปลือง ” หมายความว่า พัสดุทใ่ี ช้แล้วสิน้ เปลือง หรือ เปลีย่ นสภาพ
ไป
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7. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
7.1 ระยะสัน้ : บริษทั ฯจะได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้า (ศิษย์การบิน)ตลอดจน
หน่วยงานด้านการบินอื่นๆในประเทศไทยซึง่ เป็นข้อดีในด้านการตลาด เมือ่ บริษทั ฯมีมาตรฐาน
และพร้อมบริการให้กบั ทุกหน่วยแล้ว บริษทั ฯก็แจ้งให้องค์กรของรัฐ(กรมขนส่งทางอากาศ)
ได้รบั ทราบข้อมูลความพร้อมของบริษทั ฯ และรัฐบาลจะได้แจ้งให้หน่วยงานต่างๆหันมาทัง้
ภาครัฐบาลและภาคเอกชนหันมาสนการด้านการบินเพิม่ มากขึน้ ซึง่ จะทาให้ยอดรายรับของ
บริษทั ฯสูงขึน้ เป็นเท่าตัว
7.2 ระยะยาว : หากบริษทั ฯมีการบริการทีเ่ ป็นมาตรฐานสากลโลกแล้ว นอกจาก
หน่วยงานในประเทศจะส่งเครือ่ งบินซ่อมกับ บริษทั ฯแล้ว บริษทั BAC จะได้รบั ความไว้วางใจ
จากประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอื่นทีม่ ตี น้ ทุนในการผลิตนักบินทีส่ งู ส่งผลให้ได้รบั เงิน
ต่างประเทศเข้ามาและทาให้อุตสาหกรรมอื่นทีเ่ กีย่ วข้องมีการเติบโต และประชาชนคนไทยได้ม ี
งานทามากขึน้ ตลอดจนเทคโนโลยีความรูด้ า้ นการบินและอวกาศจะได้รบั การส่งเสริมมากขึน้ อีก
ด้วย

18

บทที่ 2
แนวคิ ด ทฤษฏีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิ ด ทฤษฎี
ผูศ้ กึ ษาได้ศกึ ษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและจาแนกสาระสาคัญแบ่งออกเป็น 6 ส่วน
ประกอบด้วย
2.1.1 ความรู้ทางเทคนิ คเกี่ยวกับอากาศพลศาสตร์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผทู้ ท่ี าการศึกษาและทาความเข้าใจเกีย่ วกับ
1. ส่วนประกอบหลักของอากาศยาน
2. แกน และการหมุนรอบแกนทัง้ สามของอากาศยาน
3. คาจากัดความทางอากาศพลศาสตร์
4. แรงทางอากาศพลศาสตร์ทก่ี ระทากับอากาศยาน
การเริม่ ต้นศึกษาวิชาอากาศพลศาสตร์ จาเป็นต้องเรียนรูศ้ พั ท์เทคนิคทางอากาศ
พลศาสตร์เพื่อให้มพี น้ื ฐานความรูเ้ ช่นเดียวกัน และเป็นพืน้ ฐานในการศึกษาต่อไป
1. ส่วนประกอบหลักของอากาศยาน
อากาศยานประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 4 ส่วนด้วยกัน คือ
1.1
ลาตัว (fuselage) เป็นโครงสร้างหลักทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของอากาศยาน เป็นฐาน
สาหรับติดตัง้ ปีก หาง เครือ่ งวัดประกอบการบิน เชือ้ เพลิง ลูกเรือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
1.2 ปีก (wing) เป็นชิน้ ส่วนทีส่ ร้างแรงยกให้กบั อากาศยาน ภายในปีกของอากาศ
ยานสามารถบรรจุเชือ้ เพลิง และฐานล้อหลักของอากาศยาน
1.3 แพนหางดิง่ และแพนหางระดับ (vertical and horizontal stabilizers) เป็น
ชิน้ ส่วนทีส่ ร้างเสถียรภาพให้กบั อากาศยาน อาจเรียกแพนหางทัง้ สองนี้ว่า tails หรือ fins
1.4 แฟลพและพืน้ บังคับของอากาศยาน (flaps and control surfaces)
Flaps เป็นพืน้ บังคับทีส่ ร้างแรงยกให้กบั อากาศยาน ถูกติดตัง้ บริเวณชาย
หลัง และ/หรือ ชายหน้า ของปีกอากาศยาน
Ailerons เป็นพืน้ บังคับทีค่ วบคุมการหมุนตัว (rolling motion) รอบแกน
ตามยาวของอากาศยาน
Elevators เป็ นพืน้ บังคับทีค่ วบคุมการปกั เงย (pitching up/down motion)
รอบแกนตามขวางของอากาศยาน
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Rudders เป็นพืน้ บังคับทีค่ วบคุมการเลีย้ วส่าย (yawing motion) รอบแกน
ดิง่ ของอากาศยาน

แผนภาพที่ 2.1 แสดงส่วนประกอบพืน้ ฐาน และพืน้ บังคับของอากาศยาน
2. แกนและการหมุนรอบแกนทัง้ 3 ของอากาศยาน (รูปที่ 2.1)
2.1 แกนสามแกนของอากาศยาน
การกาหนดให้มแี กนต่างๆ กับอากาศยานนัน้ เพื่อใช้อา้ งอิงเรียกการ
เคลื่อนไหวรอบแกนทัง้ สามขณะทาการบิน แกนทัง้ สามคือ
- แกนตามยาว (longitudinal axis) หรือแกนนอน คือแกนทีล่ ากจากหัวไปยัง
หางของอากาศยาน
- แกนตามขวาง (lateral axis) คือแกนทีล่ ากตัง้ ฉากกับแกนตามยาว และอยู่
ในระนาบเดียวกัน
- แกนดิง่ (vertical axis) คือแกนทีล่ ากตัง้ ฉากกับแกนตามยาวและแกนตาม
ขวาง
2.2 การหมุนรอบแกนทัง้ สามของอากาศยาน
การเคลื่อนไหวของอากาศยาน เป็นการหมุน (เคลื่อนไหว) รอบแกนทัง้ สาม
ดังนี้
- การหมุนตัว (rolling) คือการหมุนรอบแกนตามยาวหรือแกนนอน โดยการ
บังคับ ailerons
- การปกั เงย (pitching) คือการหมุนรอบแกนตามขวาง โดยการบังคับ
elevators
- การเลีย้ วส่าย (yawing) คือการหมุนรอบแกนดิง่ โดยการบังคับ rudder(s)
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แผนภาพที่ 2.2 แสดงรูปแกน และการหมุนรอบแกนทัง้ สามของอากาศยาน
3. คาจากัดความทางอากาศพลศาสตร์ (รูปที่ 1-2)
3.1
แพนอากาศ (airfoil) คือพืน้ ผิวทีถ่ ูกแผนแบบให้สร้างแรงทางอากาศ
พลศาสตร์ตวั อย่างของแพนอากาศ เช่น ปีก แพนหางดิง่ และแพนหางระดับ เป็นต้ น
ส่วนประกอบของแพนอากาศมีดงั นี้
 mean camber line หรือ เส้นกลางความโก่ง คือเส้นสมมุตทิ ล่ี ากแบ่งครึง่ ผิวปีกบน และ
ผิวปีกล่างของแพนอากาศออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน
 leading edge หรือ ชายหน้าของแพนอากาศ คือจุดหน้าสุดของ mean camber line
 trailing edge หรือ ชายหลังของแพนอากาศ คือจุดหลังสุดของ mean camber line
 camber หรือความโก่ง คือระยะทางทีม่ ากทีส่ ุดระหว่าง mean camber line กับ chord
line
 chord คือ ระยะทางเป็นเส้นตรงจากชายหน้าปีก (leading edge) ไปยังชายหลังปีก
(trailing edge) ของแพนอากาศ กาหนดสัญลักษณ์ c
 chord line คือ เส้นตรงสมมุตทิ ล่ี ากจากชายหน้าปีกไปยังชายหลังปีกของแพนอากาศ
 ถ้าเส้นกลางความโก่งอยูร่ ะหว่าง chord line กับพืน้ ผิวบน ทาให้แพน
อากาศมีความโก่งเป็นบวก (positive camber)
 ถ้าเส้นกลางความโก่งทับเป็นเส้นเดียวกับ chord line ทาให้แพนอากาศ
ไม่มคี วามโก่ง หรือเป็นแพนอากาศแบบสมมาตร (symmetry airfoil)
 ถ้าเส้นกลางความโก่งอยูร่ ะหว่าง chord line กับพืน้ ผิวล่าง ทาให้แพน
อากาศมีความโก่งเป็นลบ (negative camber)
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แผนภาพที่ 2.3 แสดงภาคตัดขวางของ Airfoil และส่วนประกอบต่างๆ
3.2
มุมตัง้ ปีก (angle of incidence) คือ มุมระหว่าง chord line และแกน
ตามยาว
3.3
มุมยกปีก (angle of dihedral) คือ มุมระหว่างแนวกางปีก กับระนาบใน
แนวระดับ (horizontal plane) เมือ่ มองจากด้านหน้าของอากาศยาน หรือเป็นมุมระหว่างแกน
ตามขวาง และ wing chord plane
3.4
มุมลู่ปีก (swept angle) คือมุมระหว่างแกนตามยาวและแนวเส้นสมมุติ
ศูนย์กลางอากาศพลศาสตร์ของปีก (ส่วนใหญ่อยูท่ ต่ี าแหน่ง 25% chord)
3.5
จุดศูนย์ถ่วง (center of gravity; C.G.) คือ จุดสมมุตทิ แ่ี กนทัง้ สามของ
อากาศยานลากตัดกัน
3.6
ความเร็วสัมพัทธ์ (relative wind; v ) คือ ความเร็วลมทีเ่ ท่ากับความเร็ว
จริงในการเคลื่อนทีข่ องอากาศยาน (true airspeed) แต่มที ศิ ทางตรงข้ามกัน
3.7
มุมปะทะ (angle of attack;  ) คือ มุมระหว่าง chord line และ relative
wind
3.8
วิถบี นิ (flight path) คือเส้นทางการบินของอากาศยาน มีทศิ ทางเดียวกับ
relative wind
การบินของอากาศยานทุกครัง้ ต้องพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างวิถบี นิ กับมุมปะทะ
เสมอ
ทิศทางทีห่ วั อากาศยานชี้ ไม่ใช่ทศิ ทางของวิถบี นิ เสมอไป เช่น การบินเปิดมุมปะทะดังรูปที่ 2.4
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Flight path
Angle of attack


แผนภาพที่ 2.4 แสดงทิศทางของความเร็วสัมพัทธ์ มุมปะทะ และวิถบี นิ ของอากาศยาน
4. แรงทางอากาศพลศาสตร์ทก่ี ระทากับอากาศยาน (รูปที่ 2.5)
เมือ่ อากาศยานทาการบิน จะมีแรงทางอากาศพลศาสตร์กระทากับอากาศยาน ดังนี้
 แรงยก (Lift; L ) คือ แรงทีม่ ที ศิ ทางตัง้ ฉากกับทิศทางของลมสัมพัทธ์ (V  )
 แรงต้าน (Drag; D ) คือ แรงทีม่ ที ศิ ทางขนานกับทิศทางของลมสัมพัทธ์ (V  )
ซึง่ มีทศิ ทางตรงข้าม กับการเคลื่อนทีข่ องอากาศยาน
 แรงขับ (Thrust; T ) คือ แรงปฏิกริ ยิ าทีข่ บั (ผลักดัน) ให้อากาศยานเคลื่อนทีไ่ ป
ข้างหน้า ตามกฎ ข้อทีส่ ามของนิวตัน (action = reaction)
 น้าหนัก (Weight; W )
คือ แรงดึงดูดของโลกทีก่ ระทากับอากาศยาน มี
ทิศทางชีล้ งสู่จดุ ศูนย์กลางของโลกเสมอ
หมายเหตุ ถ้าอากาศยานบินตรงบินระดับด้วยความเร็วคงที่ จะได้ L  W และ T  D

L
L

T

D
D

T

W
W

แผนภาพที่ 2.5 แสดงแรงทางอากาศพลศาสตร์ทก่ี ระทากับอากาศยาน
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สรุป อากาศยานทัวๆไป
่
(Conventional aircraft) ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 4 ส่วนคือ
ลาตัว ปีก ชุดพวงหางและพืน้ บังคับต่างๆ ซึง่ พืน้ บังคับเหล่านี้ทาให้อากาศยานสามารถ
เคลื่อนที่ และหมุนรอบแกนทัง้ สามของอากาศยานได้ แกนทัง้ สามคือ แกนตามยาว , แกนตาม
ขวาง และแกนดิง่
เมือ่ ทาความรูจ้ กั กับรูปร่างพืน้ ฐานของแพนอากาศแล้ว ขณะอากาศยานบินอยูใ่ น
อากาศ จะมีแรงทางอากาศพลศาสตร์มากระทากับอากาศยาน ประกอบด้วย แรงยก แรงต้าน
แรงขับ และน้าหนัก ซึง่ แต่ละแรงมีทศิ ทางแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั ท่าทางการบิน
คาจากัดความต่างๆ เป็นสิง่ จาเป็นทีต่ อ้ งศึกษาทาความเข้าใจ และท่องจาให้ได้ เพื่อ
ความสะดวกในการนาไปใช้อา้ งอิงในการศึกษา
2.1.2การซ่อมบารุงอากาศยาน
กล่าวโดยทัวไปป
่ จั จุบนั อากาศยาน เครือ่ งยนต์ และบริภณ
ั ฑ์ ได้ววิ ฒ
ั นาการก้าวหน้าไปมาก
โดยมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึน้ ตลอดเวลา ฉะนัน้ การซ่อมบารุงจึงต้องได้รบั การปรับปรุงแก้ไข
อยูเ่ สมอ เพื่อให้อากาศยานมีค่าสมควรเดินอากาศ มีความปลอดภัยในการบิน และอยูใ่ น
สภาพพร้อมปฏิบตั กิ าร การซ่อมบารุงทีด่ นี นั ้ จะต้องมีการจัดระบบ, วิธกี าร และแบ่งประเภท
ให้ถูกต้องเหมาะสมเพราะจะเป็นแนวทางในการจัดหน่วยงาน จัดกาลังพล เครือ่ งมือเครือ่ งใช้
และสิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบตั เิ ป็นไปตามทีค่ ่มู อื กาหนด
บริษทั บางกอกเอวิเอชันเซ็
่ นเตอร์ จากัด นาเอาระบบการซ่อมบารุงอากาศยานมา
ใช้โดยมีความต้องการขัน้ ต้นเพื่อป้องกันมิให้อากาศยานและบริภณ
ั ฑ์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดย
เฉพาะทีถ่ อื ว่าเป็นอุปกรณ์เดินอากาศเกิดการชารุดเสียหายขึน้ ในขณะใช้งานตามปกติ ซึง่ ถือว่า
เป็ นมาตรการทีด่ ที ส่ี ุดในอันทีจ่ ะป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุขณะใช้อากาศยานทาการบิน ต่อมา
เมือ่ ได้มกี ารปรับปรุงระบบต่าง ๆ ของอากาศยานให้มคี วามเชื่อถือได้สงู ขึน้ เป็นผลทาให้การ
ซ่อมบารุงมีความง่ายยิง่ ขึน้ แล้วจึงเกิดความต้องการทีจ่ ะให้การซ่อมบารุงสามารถสนับสนุน
อากาศยานให้อยูใ่ นสภาพบินได้คดิ เป็นเปอร์เซ็นต์ของอัตราพร้อมปฏิบตั กิ ารสูงสุดเท่าทีจ่ ะ
เป็นไปได้
หลักการสาคัญประการหนึ่งของการซ่อมบารุงอากาศยาน คือ การตรวจอย่าง
ละเอียดถีถ่ ว้ น โดยไม่ปล่อยให้การตรวจเป็นไปอย่างขาดความเอาใจใส่ทาพอผ่านไปหรือทา
บ้างเว้นบ้าง เพราะการกระทาดังกล่าวนัน้ จะก่อให้เกิดความชารุดทรุดโทรมกับอากาศยาน
เพิม่ ขึน้ ไปเรือ่ ย ๆ อันจะเป็นผลให้ตอ้ งใช้เวลาในการซ่อมแซมปรับปรุงสภาพในภายหลังอย่าง
มากมายยิง่ กว่าในการทีจ่ ะไปพยายามประหยัดเวลา โดยใช้วธิ กี ารตรวจอย่างคร่าว ๆ หรือ
เร่งรัดการตรวจให้เสร็จเร็ว ๆ จนการตรวจไม่สมบูรณ์ ขณะเมือ่ อากาศยานนัน้ เข้ารับการตรวจ
ในสายงานปกติ ฉะนัน้ ผูม้ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องรับผิดชอบทุกคนจะต้องเอาใจใส่และปฏิบตั ติ ามระบบ
การตรวจทีก่ าหนดโดยเคร่งครัด
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1. ปรัชญาของการซ่อมบารุง
กิจกรรมการซ่อมบารุง คือ การดาเนินการทุกวิถที างทีจ่ ะสนับสนุนให้ระบบอาวุธ
เช่น อากาศยานมีอตั ราพร้อมปฏิบตั กิ ารสูงสุด หรือเป็นไปตามความต้องการทางยุทธการ
ถึงแม้หน่ วยจะถูกโจมตีหรือทาลายโดยฝา่ ยตรงข้าม ส่วนทีเ่ หลือก็ตอ้ งยังคงขีดความสามารถ
ให้การสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในขีดจากัดระดับหนึ่ง
2. ระบบการซ่อมบารุงของ
การซ่อมบารุง คือ การปฏิบตั ติ ่าง ๆ ต่อบริภณ
ั ฑ์ (หมายถึงตัวอากาศยาน
เครือ่ งยนต์ ส่วนประกอบต่าง ๆ ทีต่ ดิ ตัง้ กับอากาศยานและติดตัง้ กับเครือ่ งยนต์ดว้ ย) เพื่อใช้
บริภณ
ั ฑ์นนั ้ ตามปกติให้นานทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้ แต่ทงั ้ นี้บริภณ
ั ฑ์เหล่านัน้ ย่อมต้องมีการสึกหรอ
ไปโดยตัวของมันเอง เนื่องจากถูกใช้งานอยูส่ ม่าเสมอ ปกติแล้วการซ่อมบารุงเป็นส่วนหนึ่ง
ของการส่งกาลังบารุง (การส่งกาลังบารุง เท่ากับ การซ่อมบารุง รวมกับ การส่งกาลังหรือ
พัสดุ) การซ่อมบารุงประกอบด้วย
3. การตรวจและการบริ การต่าง ๆ เช่น การตรวจอากาศยานก่อนการทาบิน
หลังการบิน การบริการเชือ้ เพลิง หล่อลื่น หรือออกซิเจน เป็นต้น
4. การซ่อม เมือ่ บริภณ
ั ฑ์เกิดการชารุดเสียหาย และทาการแก้ไขข้อขัดข้องต่าง
ๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับบริภณ
ั ฑ์ตลอดจนการดัดแปลงแก้ไขบริภณ
ั ฑ์นนั ้ ๆ ให้มสี ภาพทีเ่ หมาะสม
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง
2.1.2.1
ระดับขัน้ การซ่อมบารุง
เพื่อให้เหมาะสมกับระยะเวลาการปฏิบตั งิ านจานวนงานหรือจานวนชัวโมงคน
่
จานวนเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในการซ่อมบารุงตลอดจนถึงความคล่องตัวในการปฏิบตั งิ านอย่างมี
ความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง บริษทั ฯจึงได้กาหนดระดับชัน้ ของการซ่อมบารุงไว้เป็น
3 ระดับคือ
1.
การซ่อมบารุงระดับหน่ วยหรือขัน้ หน่ วยผูใ้ ช้ สมัยก่อนเรียกว่า การซ่อม
บารุงขัน้ ฝูงบิน เป็นการซ่อมบารุงซึง่ กาหนดความรับผิดชอบให้ทาการซ่อมบารุงบริภณ
ั ฑ์ต่าง
ๆ ซึง่ หน่วยนัน้ ได้รบั ไว้ประกอบด้วยการตรวจก่อนบิน-หลังบิน การตรวจย่อย ๆ หรือการ
ตรวจประจาวันในส่วนต่าง ๆ การบริการ การป้องกัน การเสียหายอันอาจเกิดขึน้ ๆ รวมถึง
การปฏิบตั ซิ ง่ึ กาหนดไว้ในคาสังเทคนิ
่
คว่า ให้กระทาทีร่ ะดับหน่วย การซ่อมบารุงระดับหน่วยนี้
จึงมักเรียกว่าเป็นการซ่อมบารุงขัน้ “การป้องกันการชารุด ” ได้อกี อย่างหนึ่งใน และมักจะจัด
อยูใ่ นระดับฝา่ ยการช่างของฝูงบินหรือของหน่ วยบิน
2.
การซ่อมบารุงระดับกลาง หรือสมัยก่อนเรียกว่า ขัน้ สนามหรือขัน้ บารุงการ
บิน การซ่อมบารุงขัน้ กลางนี้มคี วามมุง่ หมายเพื่อกาหนดให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการสนับสนุน
ช่วยงานซ่อมบารุงระดับหน่วยให้สามารถดาเนินงานไปได้ งานขัน้ ดังกล่าวนี้โดยปกติ
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ประกอบด้วยการตรวจตามระยะเวลา การตรวจย่อย หรือตรวจใหญ่ต่อบริภณ
ั ฑ์ การซ่อม
ชิน้ ส่วนทีใ่ ช้งานไม่ได้ การซ่อมชุดประกอบย่อย หรือชุดประกอบใหญ่ การซ่อมโครงสร้างที่
ต้องใช้แบบยึด การตรวจแก้ไขความคลาดเคลื่อนโดยใช้เครือ่ งมือทดสอบ ฯ รวมทัง้ การปฏิบตั ิ
ทีก่ าหนดไว้ในคาสังเทคนิ
่
คว่าให้ปฏิบตั ทิ ร่ี ะดับกลางนี้ การซ่อมบารุงระดับกลางมักเรียกว่า
เป็นการซ่อมบารุงขัน้ “การแก้ไขการชารุด” มักจัดอยูใ่ นระดับแผนกซ่อมบารุง
3.
การซ่อมบารุงระดับโรงงาน การซ่อมบารุงขัน้ นี้เป็นการซ่อมใหญ่ให้กบั
เครือ่ งบิน เครือ่ งยนต์ และบริภณ
ั ฑ์ สาหรับเครือ่ งบิน จะเรียกว่าการซ่อมใหญ่ระดับโรงงาน
ตามแผน (PDM, PROGRAM DEPOT MAINTENANCE) ให้กบั อากาศยานซึง่ แต่เดิมนัน้
การซ่อมใหญ่ระดับโรงงานตามแผนนี้ เรียกว่า การตรวจซ่อมเท่าทีจ่ าเป็น (
IRAN,
INSPECTION AND REPAIR AS NECESSARY) เหตุทม่ี กี ารเปลีย่ นระบบการซ่อมใหญ่
อากาศยาน ดังกล่าว เนื่องจาก ทอ.สหรัฐฯ ได้ทาการวิเคราะห์แล้วพบว่าการทา
IRAN
ให้กบั อากาศยานทุกเครือ่ งนัน้ ไม่คุม้ ค่า สมควรทีจ่ ะทาการ IRAN ให้กบั อากาศยานทีม่ ี
สภาพชารุดทรุดโทรมอย่างแท้จริงมากกว่า และเพื่อคัดเลือก อากาศยานทีม่ สี ภาพดังกล่าวเข้า
ซ่อมใหญ่ จึงได้เกิดการตรวจประเมินค่า (ACE, AIRCRAFT CONDITION EVALUATION)
และการตรวจวิเคราะห์สภาพอากาศยาน ( ACI,
ANALYTICAL
CONDITION
INSPECTION) เพื่อคัดเลือก อากาศยาน เข้าทาการซ่อมใหญ่ และเนื่องจากการซ่อมใหญ่
อากาศยาน แบบนี้มไิ ด้อยูบ่ นพืน้ ฐานของระยะเวลาตามปีปฏิทนิ เช่น IRAN ดังนัน้ เมือ่
คัดเลือก อากาศยาน ได้แล้วก็จะต้องกาหนดระยะเวลาอันเหมาะสมเพื่อนา
อากาศยาน ที่
คัดเลือกแล้วเข้าซ่อมใหญ่ จึงเรียกว่าการซ่อมใหญ่ระดับโรงงานตามแผน บริษทั ฯ การซ่อม
บารุงขัน้ โรงงานนี้มหี น้าทีช่ ่วยเหลือขัน้ การซ่อมบารุงขัน้ กลางและขัน้ หน่วย โดยการช่วยเหลือ
ทางเทคนิคและช่วยทางานทีท่ งั ้ สองขัน้ ดังกล่าวทาไม่ได้ ทัง้ นี้เพราะว่าระดับการซ่อมบารุงขัน้
โรงงานจะมีจานวนช่าง จานวนเครือ่ งมือและอุปกรณ์การทดสอบมากกว่า และมีประสิทธิภาพ
มากกว่าระดับการซ่อมบารุงขัน้ กลางและขัน้ หน่วย การซ่อมบารุงขัน้ โรงงานจึงได้ช่อื ว่าเป็นการ
ซ่อมบารุงขัน้ “ปรับปรุงสภาพให้คนื ดีดงั เดิม”
การซ่อมบารุงอีกประเภทหนึ่ง คือ การทาสัญญาจ้างซ่อมกับบริษทั เอกชน
ภายนอก เรียกว่า “CONTRACT MAINTENANCE” กล่าวคือ งานซ่อมบางอย่างประเภท
โรงงานของบริษทั ฯเองไม่มหี รือมีแต่ไม่มขี ดี ความสามารถในงานนัน้ ๆ พอ หรือถ้าจะทาการ
ซ่อมเองก็อาจไม่ประหยัดกว่าทีจ่ ะจ้างให้บริษทั เอกชนภายนอกเป็นผูท้ า ด้วยสาเหตุดงั กล่าวนี้
จาเป็นทีจ่ ะต้องทาสัญญาซ่อมกับบริษทั เอกชนภายนอก เพื่อการประหยัดและรวดเร็ว ปจั จุบนั
บริษทั ฯ ได้กาหนดระยะเวลาการซ่อมใหญ่อยูท่ ่ี 2000 ชม.บิน และได้ทาการ Outsource บริษทั
อุตสาหกรรมการบิน จากัด เป็นผูท้ าการซ่อมใหญ่
การทีจ่ ะตัดสินตกลงใจว่างานใดควรจะซ่อมในระดับใดนัน้ เราพิจารณาถึงการภารกิจ
ของการบินเป็นหลัก และเหตุผลข้อเท็จจริง 3 ประการคือ
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1. ความสมบูรณ์ของเครือ่ งมือเครือ่ งใช้และเครือ่ งอานวยความสะดวกอื่น ๆ
2. ความรูค้ วามชานาญของเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
3. เวลาหรือชัวโมงคน
่
ทีต่ อ้ งใช้ในการซ่อมบารุงตัง้ แต่ตน้ จนเสร็จ
2.1.2.2

วิ ธีการตรวจซ่อม
1. การตรวจแบบอู่หรือการตรวจซ่อมแบบโรงเก็บ เป็นการตรวจโดยวิธจี ดั
เจ้าหน้าทีข่ น้ึ ชุดหนึ่งมีจานวนเพียงพอเพื่อทาการตรวจซ่อมอากาศยาน ณ สถานทีท่ ่ี
กาหนดให้แห่งหนึ่ง เจ้าหน้าทีช่ ุดดังกล่าวจะต้องประจาอยู่ ณ สถานทีน่ นั ้ แต่ละทีจ่ ะมี
เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ทจ่ี าเป็นอย่างสมบูรณ์สาหรับช่วยเหลือในการซ่อมบารุง
2.
การตรวจซ่อมแบบหมวดช่างหรือการตรวจซ่อมแบบเคลื่อนที่
วิธกี าร
ตรวจแบบนี้ใช้ช่างจานวนหนึ่งทาหน้าทีต่ รวจซ่อมอากาศยานในหน่วยบิน ซึง่ ช่างชุดหนึ่งจะมี
หัวหน้าช่างเป็นผูค้ วบคุม, แนะนา และสังการ
่
ช่างลูกหมูใ่ ห้ปฏิบตั งิ านต่ออากาศยานซึง่ ช่าง
ชุดนัน้ จะต้องรับผิดชอบ ช่างเหล่านี้อาจจะต้องได้รบั การช่วยเหลือจากช่างชานาญงานซึง่ จัดตัง้
ขึน้ อีกชุดหนึ่งต่างหากในหมวดนัน้ ๆ ในการตรวจซ่อมแบบนี้อาจไม่ตอ้ งเคลื่อนย้ายอากาศยาน
เลย เพราะเจ้าหน้าทีช่ ่างจะเข้ามาทาการตรวจซ่อมให้ถงึ ทีท่ อ่ี ากาศยานจอดอยู่ จึงเรียกว่า
การตรวจซ่อมแบบถึงทีต่ งั ้ ได้อกี อย่างหนึ่ง
ชนิดของการซ่อมบารุงและห้วงเวลาของการตรวจซ่อม เราสามารถแยกออกได้เป็น 3
ประเภทดังนี้
2.1.2.3
ประเภทการตรวจอากาศยาน แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
1. การตรวจซ่อมอากาศยานตามกาหนด หมายถึง การตรวจซ่อมอากาศยาน
ตามระยะเวลาซึง่ จะกาหนดตามชัวโมงบิ
่
นหรือตามเวลาปฏิทนิ แล้วแต่ค่มู อื ของอากาศยาน
แบบนัน้ ๆ ระบุไว้ การตรวจประเภทนี้ จัดเข้าอยูใ่ นระดับการซ่อมบารุงทัง้ 3 ระดับ ดังนี้
 การตรวจซ่อมระดับหน่วย กาหนดให้ทาการตรวจซ่อม ดังนี้
ก) การตรวจประจาวัน ได้แก่
(1) การตรวจก่อนบิน
(2) การตรวจก่อนวิง่ ขึน้ ทีป่ ลายทางวิง่
(3) การตรวจระหว่างบิน
(4) การตรวจหลังบิน
ข) การตรวจตามกาหนดเวลา เป็นการตรวจหลังจากทีอ่ ากาศยานได้ทาการ
บินไปแล้วระยะเวลาหนึ่ง เช่น 25 ชัวโมงบิ
่
น หรือ 7 วัน ขึน้ อยูก่ บั ว่ากาหนดการตรวจของ
อากาศยานแบบนัน้ จะขึน้ กับชัวโมงบิ
่
นหรือเวลาปฏิทนิ ได้แก่
(1) การตรวจหลังบินขัน้ มูลฐาน
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(2) การตรวจหลังบินตามชัวโมงบิ
่
น
(3) การตรวจทีฐ่ านบินประจา
 การตรวจซ่อมระดับกลาง กาหนดให้ทาการตรวจซ่อม ดังนี้
ก) การตรวจตามระยะเวลา
ข) การตรวจตามวัตภาค
ค) การตรวจตามสมกาล
ง) การตรวจตามอักษรภาค
จ) การตรวจตามภาคก้าวหน้า
 การตรวจซ่อมระดับโรงงาน คือ การนาอากาศยานเข้ารับการตรวจซ่อม
ตามแผน (PROGRAMMED DEPOT MAINTENANCE) ซึง่ กาหนดได้เป็น 3 ชนิดคือ
ก) กาหนดตามเวลาปฏิทนิ
ข) กาหนดตามชัวโมงบิ
่
น
ค) กาหนดตามสภาพอากาศยาน ซึง่ กระทาได้ 2 วิธคี อื การตรวจวิเคราะห์
สภาพอากาศยาน และการตรวจประเมินค่าอากาศยาน
2. การตรวจซ่อมอากาศยานนอกกาหนด หมายถึง การตรวจซ่อมอากาศยานที่
ไม่มกี าหนดระยะเวลาตามทีค่ ่มู อื ระบุไว้ เช่น เมือ่ อากาศยานชารุด, อุบตั เิ หตุ, อุบตั กิ ารณ์
หรือการดัดแปลงแก้ไข เป็นต้น การตรวจซ่อมประเภทนี้ กระทาได้ทุกระดับการซ่อมบารุง
ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั การชารุด และขีดความสามารถของหน่วยรับผิดชอบระดับการซ่อมบารุงนัน้ ๆ
3. การตรวจพิ เศษ เป็นการตรวจซ่อมตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในคู่มอื ของอากาศ
ยานแต่ละแบบ ทีน่ อกเหนือจากการตรวจซ่อมอากาศยานตามกาหนด โดยทัวไปแล้
่
วการ
ตรวจพิเศษนี้จะแบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ
1 การตรวจพิเศษตามกาหนดเวลา เป็นการตรวจอากาศยานและอุปกรณ์ใน
ช่วงเวลาทีไ่ ม่สอดคล้องกับการตรวจตามกาหนดเวลาปกติ เช่น การตรวจตามปฏิทนิ กับ
อากาศยาน ทุก 15 และ 60 วัน
2 การตรวจพิเศษตามเงือ่ นไข เป็นการตรวจอากาศยาน และอุปกรณ์อนั
เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมภูมอิ ากาศ, ภารกิจ หรือเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เช่น การใช้อากาศ
ยานในสนามบินทีไ่ ม่ได้มาตรฐานในพืน้ ทีใ่ กล้ทะเล, ในภารกิจการรบ เป็นต้น
สาเหตุทต่ี อ้ งมีการตรวจหลายแนว เพราะว่าอากาศยานถูกออกแบบให้นามาใช้ใน
ภารกิจทีต่ ่างกันตัวอย่างเช่น อากาศยานบางแบบใช้สาหรับภารกิจบินลาเลียง หรือบางแบบใช้
สาหรับบินโจมตี เป็นต้น ดังนัน้ อากาศยานแต่ละแบบจึงมีจดุ เด่นและจุดอ่อนของแต่ละระบบ
ต่างกัน ระบบการตรวจสาหรับ อากาศยาน แบบหนึ่งอาจไม่เหมาะกับ อากาศยาน อีกแบบ
หนึ่งซึง่ ถ้านามาใช้อาจมีปญั หาหลายอย่างเช่น ต้องเสียเวลามารอรับการตรวจ หรือไม่
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ปลอดภัย เป็นต้น โดยเหตุดงั กล่าวจึงต้องมีแนวความคิดของการตรวจแนวต่าง ๆ เพื่อ
สามารถนามาใช้กบั อากาศยานได้ตามความเหมาะสม โดยยึดถือหลักการสาคัญ 3 ประการ
คือ
ก. มีความยืดหยุน่ มากพอสาหรับการวางแผนทางยุทธการ และการซ่อมบารุง
ข. สามารถลดเวลาทีต่ อ้ งการมารอรับการตรวจ
ค. ให้ความปลอดภัยในการปฏิบตั ภิ ารกิจ
2.1.2.3 ประเภทการตรวจเครื่องยนต์ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1 การตรวจซ่อมเครื่องยนต์ตามกาหนด
หมายถึง การตรวจซ่อมตามระยะเวลา ซึง่ จะกาหนดตามชัวโมงใช้
่
งานหรือตามเวลา
ปฏิทนิ (วิธนี ้มี กั จะใช้กบั เครือ่ งยนต์ทก่ี าหนดชัวโมงใช้
่
งานก่อนเข้าตรวจซ่อมยาวนาน แต่
อัตราใช้งานต่าจนอาจทาให้อุปกรณ์ต่าง ๆ เสื่อมสภาพก่อนครบอายุชวโมงเข้
ั่
าตรวจซ่อม
ตามปกติ) หรือตามภารกรรมใช้งานทีท่ าให้เครือ่ งยนต์เกิดล้าตัว เช่น การนับจานวนครัง้ ที่
เพิม่ หรือลดรอบเครือ่ งยนต์อนั จะเป็นผลกระทบ เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงความร้อนนัน้ การ
ตรวจซ่อมเครือ่ งยนต์ตามกาหนดนี้ จัดเข้าอยูใ่ นระดับการซ่อมบารุงทัง้ 3 ระดับ ดังนี้
1.1 การตรวจซ่อมระดับหน่วย ให้ทาการตรวจเครือ่ งยนต์รวมอยูใ่ นการตรวจซ่อม
ระดับหน่วยของอากาศยาน ซึง่ ก็คอื การตรวจเครือ่ งยนต์ทต่ี ดิ ตัง้ อยูก่ บั อากาศยานนันเอง
่
1.2 การตรวจซ่อมระดับกลาง กาหนดให้ทาการตรวจ ดังนี้
ก) การตรวจตามระยะเวลา
ข) การตรวจซ่อมส่วนทนความร้อน
ค) การตรวจครึง่ อายุ
ง) การตรวจซ่อมเครือ่ งยนต์เจ๊ตระดับกลาง
จ) การถอดเปลีย่ นชุดอุปกรณ์
1.3 การตรวจซ่อมระดับโรงงาน กาหนดให้ทาการตรวจซ่อมดังนี้
ก) การซ่อมใหญ่เครือ่ งยนต์
ข) การซ่อมใหญ่ชุดอุปกรณ์
2. การตรวจซ่อมเครื่องยนต์นอกกาหนด หมายถึง การตรวจซ่อมเครือ่ งยนต์ท่ี
ไม่ได้กาหนดระยะเวลาไว้ในคู่มอื เช่น
2.1 การตรวจซ่อมเครือ่ งยนต์ชารุดจากสาเหตุต่าง ๆ
2.2 การตรวจปรับสภาพเครือ่ งยนต์ เพื่อปรับปรุงสมรรถนะและอายุการใช้งานให้ดี
ขึน้
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2.3 การประกอบเครือ่ งยนต์พร้อมติดตัง้ ใช้งาน เป็นการประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ
เข้ากับเครือ่ งยนต์ดบิ
2.4 การดัดแปลงแก้ไขเครือ่ งยนต์ตามคาสังเทคนิ
่
ค
การตรวจซ่อมนอกกาหนดนี้กระทาได้ทุกระดับการซ่อมบารุงตามขีดความสามารถของหน่วย
แต่ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นการตรวจซ่อมระดับกลางและโรงงาน
2.1.2.4

ประเภทการตรวจซ่อมบริ ภณ
ั ฑ์อากาศยาน แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
1 การตรวจซ่อมบริภณ
ั ฑ์ทก่ี าหนดอายุใช้งาน
2 การตรวจซ่อมบริภณ
ั ฑ์ตามสภาพ
3 การตรวจซ่อมบริภณ
ั ฑ์เมือ่ เกิดขัดข้อข้อง
สรุปได้ว่าความเหมือนกันของการตรวจทัง้ 3 แบบนี้กค็ อื ใช้ ชม.บินเป็นตัวกาหนด
ความยืดหยุน่ ของการจัด อากาศยานเข้ารับการซ่อมบารุง และความแตกต่างกันก็คอื การตรวจ
แบบตามระยะเวลาและ วัตภาค อากาศยาน จะต้องเข้ารับการตรวจตามเวลาทีก่ าหนดไว้
เหมือนกันทุกเครือ่ ง ในขณะทีก่ ารตรวจแบบสมกาล อากาศยานไม่จาเป็นต้องเข้ารับการตรวจ
ในเวลาทีเ่ ท่ากันทุกเครือ่ ง (ยกเว้นแต่ว่าเราจะวางแผนใช้งานให้ อากาศยานทุกเครือ่ งทีม่ ี ชม.
บินเฉลีย่ ต่อวันเท่ากันทุกเครือ่ งเพื่อให้เกิดความง่ายหรือความสะดวกในการกาหนดเวลาเข้ารับ
การตรวจซ่อมของ อากาศยานทัง้ ฝูง

-

การตรวจแบบอูห่ รื อการตรวจซ่อมแบบโรงเก็บ
จัด จนท.ประจา ณ สถานที่ที่จดั ไว้ ซอ่ มบารุงอากาศยานพร้ อมอุปกรณ์
นา บ.เข้ าทาการตรวจซ่อม ณ สถานที่นนั ้
เหมาะกับการตรวจซ่อมที่ต้องใช้ ชม.
คน และ/หรื อ อุปกรณ์มากไม่สะดวกกับการเคลื่อนย้ าย
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การตรวจแบบหมวดช่างหรื อการตรวจซ่อมแบบเคลื่อนที่
- จัด จนท.พร้ อมอุปกรณ์ไปทาการซ่อมบารุง ณ ที่อากาศยานอยู่
- เหมาะกับการตรวจซ่อมที่ไม่ต้องใช้ ชม.
- คน และ/หรื อ อุปกรณ์มากสะดวกกับการเคลื่อนย้ าย

2.1.2

เครื่องมือที่ ใช้ประกอบการซ่อมบารุงอากาศยาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผรู้ บั การศึกษาแต่ละคนเข้าใจ เครือ่ งมือแบบต่างๆ ทีใ่ ช้ในการซ่อม
บารุงอากาศยาน
2. เพื่อให้ผรู้ บั การศึกษาแต่ละคนเข้าใจ การซ่อมบารุงรักษา เครือ่ งมือทีใ่ ช้ใน
การซ่อมบารุงอากาศยาน
กล่าวโดยทัวไป
่
เครือ่ งมือนัน้ นับว่าเป็นมิตรทีส่ นิทและดีต่อช่างทีส่ ุด ถ้ามนุษย์ไม่มเี ครือ่ งมือใช้เสียแล้วก็
เปรียบเสมือนว่าเป็นคนตาบอด มองอะไรไม่เห็นไปได้ ความจริงแล้ว ถ้าช่างตาบอด แต่มคี วาม
ชานาญใช้เครือ่ งมือได้ดี นับว่ามีคุณประโยชน์กว่ามีช่างทีเ่ ชีย่ วชาญแต่ ไม่มเี ครือ่ งมือใช้เลย ใน
ยุคนี้ได้มกี ารใช้เครือ่ งจักรกลต่างๆ เป็นหลักในการทางาน หน่วยงานทีท่ าการซ่อมบารุงอากาศ
ยาน เช่น กองทัพอากาศ และบริษทั เอกชนทีท่ าการซ่อมบารุงอากาศยาน จึงจาเป็นต้อง
พิถพี ถิ นั เกีย่ วกับเรือ่ งการใช้เครือ่ งมือต่างๆ นี้ให้มากขึน้ ถ้าช่างไม่มเี ครือ่ งมือใช้ และมีเครือ่ งมือ
แล้วแต่ไม่รวู้ ธิ กี ารใช้ทถ่ี ูกต้องแล้วก็ยอ่ มจะเสียเวลา หมดประสิทธิภาพในการทางาน ตลอดจน
เป็นเหตุให้ช่างได้รบั บาดเจ็บด้วย
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ช่างทีม่ เี ครือ่ งมือไว้ใช้นนั ้ จะต้องรูถ้ งึ วิธกี ารใช้เครือ่ งมืออย่างดี และกว้างขวางตลอดจน
รูจ้ กั วิธรี กั ษาเครือ่ งมือให้คงสภาพดีตลอดเวลา นอกจากนัน้ แล้วในขณะทีช่ ่างทางานโดยใช้
เครือ่ งต่างๆ อยู่ ก็จะมีผอู้ ่นื คอยจ้องจับตามองอยูด่ ว้ ย ว่าใช้เครือ่ งมือด้วยความระวังและละเอียด
รอบคอบเพียงใด เมือ่ นาเครือ่ งมือออกไปใช้แล้วต้องเก็บทีเ่ ดิมอย่างเรียบร้อย ช่างต้องเช็ด
เครือ่ งมือให้สะอาดและแห้งก่อนเก็บลงบนหีบเครือ่ งมือ ในบางครัง้ ต้องทาน้ามันหล่อลื่นบน
เครือ่ งมือ เพื่อป้องกันสนิมในเมือ่ ไม่ได้ใช้เครือ่ งมือนัน้ เป็ นเวลานานๆ
สาหรับการใช้และรักษาเครือ่ งมือโดยถูกต้องนัน้ เป็นสิง่ สาคัญมาก มิฉะนัน้ แล้วอาจจะ
เกิดอุบตั เิ หตุทาให้ช่างได้รบั บาดเจ็บได้ การมีความรูใ้ นการใช้เครือ่ งมืออย่างถูกต้องนัน้
นอกจากจะเป็ นการป้องกันอุบตั เิ หตุทจ่ี ะเกิดขึน้ แล้ว ยังป้องกันมิให้ช่างได้รบั อันตรายบาดเจ็บ
ถ้ารูว้ ธิ กี ารใช้เครือ่ งมือนัน้ ๆ เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าช่างจะมีความสะเพร่าเลินเล่อในการใช้
เครือ่ งมือบ้างก็ตาม เครือ่ งมือนัน้ ก็ไม่ค่อยจะพังได้งา่ ยๆ
หลังจากใช้เครือ่ งมือแล้วจะต้องเก็บในหีบเครือ่ งมือหรือทีเ่ ก็บ ทีแ่ ขวานตามเดิมทุกครัง้
เพื่อสะดวกในการนาออกไปใช้งานในคราวต่อไปโดยไม่ตอ้ งเสียเวลาในการค้นหานานนัก
ก่อนเก็บเครือ่ งมือจะต้องเช็ดไฮดราลิค ไขมัน น้ามัน ฯลฯ ทีต่ ดิ อยูอ่ อกให้หมดจน
สะอาด ทาน้ ามันหล่อลื่นไว้เพียงน้อยๆ เพื่อป้องกันสนิมได้ แต่ถา้ ทาไว้โชกจะเปรอะเลอะเทอะ
สกปรกและลื่น
หีบเครือ่ งมือมีไว้ใส่และเก็บเครือ่ งมือเท่านัน้ มิใช่ไว้เป็นทีน่ งหรอรองเหยี
ั่
ยบ ห้ามวาง
หีบเครือ่ งมือไว้บนปีกอากาศยานจะทาให้เกิดรอยขีดข่วนบนปีกได้ อย่าทาหีบเครือ่ งมือเป็น
อุปกรณ์ช่วยเหลือการทางานของช่าง เช่น ใช้รองนัง่ ให้วางหีบเครือ่ งมือบนพืน้ ราบเสมอ
การเลือกเครื่องมือ
ให้นาเครือ่ งมือไปใช้งานเท่าทีจ่ าเป็นเท่านัน้ ไม่ควรนาไปทัง้ หีบ และควรครบขนาดหัวสลัก
เกลียว และแป้นเกลียวซึง่ วัดทางด้านขนาน
ลาดับการใช้ประแจควรใช้ประแจกระบอกก่อน (Socket) ซึง่ จะมีดา้ มต่อแบบ Speed, Ratchet
หรือ “T” ต่อไปให้ใช้ประแจหูห่วง (Box-End) และปากตาย (Open-End) ตามลาดับ ส่วนไขควง
นัน้ ต้องเลือกให้มขี นาดพอดีกบั หัวผ่าของสลักเกลียวเสมอ
ชนิ ดของเครื่องมือ
มี 5 ชนิด หรือประเภท
1. General Maintenance เป็นเครือ่ งมือทีช่ ่างอากาศยาน และช่างเครือ่ งยนต์ใช้ประจา
เช่น ไขควบ ประแจต่างๆ
2.
Special ใช้สาหรับ สาหรับงานพิเศษโดยเฉพาะซึง่ ช่างมิได้ทาเป็นประจา
3.
Measuring and Layout ใช้ตรวจสอบหรือวัดผลงานทีท่ าเสร็จแล้ว
4.
Fabricating เป็นเครือ่ งมือเคาะขึน้ รูปต่างๆ
5.
Power ทางานโดยไฟฟ้าและอากาศอัด
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2.1.3 งานพัสดุอากาศยาน
1. สิ นค้าคงคลัง
สินค้าคงคลัง (Inventory) หมายถึงวัสดุหรือสินค้าต่างๆทีเ่ ก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ดาเนินงานอาจเป็นการดาเนินงานผลิตดาเนินการขายหรือดาเนินงานอื่นๆสินค้าคงคลังแบ่งได้
เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆคือ
1.
วัตถุดบิ (Raw Material) คือสิง่ ของหรือชิน้ ส่วนทีซ่ อ้ื มาใช้ในการผลิต
2.
งานระหว่างทา (Work-in-Process) คือชิน้ งานทีอ่ ยูใ่ นขัน้ ตอนการผลิตหรือรอคอยที่
จะผลิตหรือรอคอยทีจ่ ะผลิตในขัน้ ตอนต่อไป โดยทีย่ งั ผ่านกระบวนการผลิตไม่ครบทุกขัน้ ตอน
3.
วัสดุซ่อมบารุง (Maintenance/Repair/Operating Supplies) คือชิน้ ส่วนหรืออะไหล่
เครือ่ งจักรทีส่ ารองไว้เผื่อเปลีย่ นเมือ่ ชิน้ ส่วนเดิมเสียหรือหมดอายุการใช้งาน
4.
สินค้าสาเร็จรูป (Finished Goods) คือปจั จัยการผลิตทีผ่ ่านทุกกระบวนการผลิต
ครบถ้วนพร้อมทีจ่ ะขายให้ลกู ค้าได้ถา้ หากไม่มสี นิ ค้าคงคลัง การผลิตอาจจะไม่ราบรืน่
โดยทัวไปฝ
่ า่ ยขายค่อนข้างพอใจหากมีสนิ ค้าคงคลังจานวนมากๆ เพราะให้ความรูส้ กึ มันใจว่
่ า
อย่างไรก็มสี นิ ค้าให้พอขาย แต่หน้าทีข่ องสินค้าคงคลังคือ รักษาความสมดุลระหว่างอุปสงค์และ
อุปทาน ทาให้เกิดการประหยัด ต่อขนาด (Economy of Scale) เพราะการสังซื
่ อ้ จานวนมากๆ
เป็นการลดต้นทุน และคลังสินค้าช่วยเก็บสินค้าปริมาณมากนัน้
1.1 ประโยชน์ ของสิ นค้าคงคลัง มีหลายแนวทางดังนี้
1) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีป่ ระมาณการไว้ในแต่ละช่วงเวลาทัง้ ใน
และนอกฤดูกาล โดยธุรกิจต้องเก็บสินค้าคงคลังไว้ในคลังสินค้า
2) รักษาการผลิตให้มอี ตั ราคงทีส่ ม่าเสมอ เพื่อรักษาระดับการว่าจ้างแรงงาน
การเดินเครือ่ งจักร ฯลฯ ให้สม่าเสมอได้ โดยจะเก็บสินค้าทีข่ ายไม่หมดในช่วงขายไม่ดไี ว้ขาย
ตอนช่วงขายดีซง่ึ ช่วงนัน้ อาจจะผลิตไม่ทนั ขาย
3) ทาให้ธุรกิจได้ส่วนลดปริมาณจากการจัดซือ้ จานวนมากต่อครัง้ ป้องกันการ
เปลีย่ นแปลงราคาแลผลกระทบจากเงินเฟ้อเมือ่ สินค้าในท้องตลาดมีราคาสูงขึน้
4) ป้องกันของขาดมือด้วยสินค้าเผื่อขาดมือ เมือ่ เวลารอคอยล่าช้าหรือบังเอิญ
ได้คาสังซื
่ อ้ เพิม่ ขึน้ กระทันหัน
5) ทาให้กระบวนการผลิตสามารถดาเนินการต่อเนื่องอย่างราบรืน่ ไม่มกี าร
หยุดชะงักเพราะของขาดมือจนเกิดความเสียหายแก่กระบวนการผลิตซึง่ จะทาให้คนงานว่างงาน
เครือ่ งจักรถูกปิด ผลิตไม่ทนั คาสังซื
่ อ้ ของลูกค้า
1.2 สิ นค้าคงคลังและการจัดการคุณภาพ ( Inventory and Quality Management)
การจัดการคุณภาพเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลสองกลุ่มคือลูกค้า และเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดย
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ทัง้ สองฝา่ ยตกลงกัน โดยลูกค้าจะพิจารณาเรือ่ งลักษณะสินค้า ราคาทีส่ ามารถซือ้ ได้ และเวลาที่
ส่งมอบ ในทางตรงกันข้าม เจ้าของผลิตภัณฑ์ ต้องจัดหาทรัพยากรทีเ่ ป็ นปจั จัยนาเข้า ไม่ว่าจะ
เป็นวัตถุดบิ แรงงาน เครือ่ งจักร และเงิน เพื่อนามาผลิตให้มสี นิ ค้าตามทีล่ กู ค้าต้องการ ใน
ต้นทุนทีด่ ี ไม่ขาดทุน และจัดส่งให้ลกู ค้าทันเวลา โดยไม่เสียค่าปรับ ซึง่ ปญั หาส่วนมากในซัพ
พลายเชนจะเกิดจากปจั จัยภายนอก ไม่ว่าเป็ นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง คู่แข่ง ลูกค้า ผูข้ าย
ปจั จัยการผลิต จึงเกิดการจัดเก็บสินค้าคงคลังเพื่อรองรับระบบคุณภาพ
1.3 ต้นทุนของสิ นค้าคงคลัง (Inventory Cost) ต้นทุนสินค้าคงคลังมี 4 ชนิด คือ
1) ค่าใช้จา่ ยในการสังซื
่ อ้
(Ordering Cost) เป็นค่าใช้จา่ ยทีต่ อ้ งจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึง่ สินค้าคงคลังทีต่ อ้ งการ ซึง่ จะแปรตามจานวนครัง้ ของการสังซื
่ อ้ แต่ไม่แปรตามปริมาณ
สินค้าคงคลัง เพราะสังซื
่ อ้ ของมากเท่าใดก็ตามในแต่ละครัง้ ค่าใช้จา่ ยในการสังซื
่ อ้ ก็ยงั คงที่ แต่
ถ้ายิง่ สังซื
่ อ้ บ่อยครัง้ ค่าใช้จา่ ยในการสังซื
่ อ้ จะยิง่ สูงขึน้ ค่าใช้จา่ ยในการสังซื
่ อ้ ได้แก่ ค่าเอกสาร
ใบสังซื
่ อ้ ค่าจ้างพนักงานจัดซือ้ ค่าโทรศัพท์ ค่าขนส่งสินค้า ค่าใช้จา่ ยในการตรวจรับของและ
เอกสาร ค่าธรรมเนียมการนาของออกจากศุลกากร ค่าใช้จา่ ยในการชาระเงิน เป็นต้น
2) ค่าใช้จา่ ยในการเก็บรักษา
(carrying Cost) เป็นค่าใช้จา่ ยจากการมีสนิ ค้า
คงคลังและการรักษาสภาพให้สนิ ค้าคงคลังนัน้ อยูใ่ นรูปทีใ่ ช้งานได้ ซึง่ จะแปรตามปริมาณสินค้า
คงคลังทีถ่ อื ไว้และระยะเวลาทีเ่ ก็บสินค้าคงคลังนัน้ ไว้ ค่าใช้จา่ ยในการเก็บรักษา ได้แก่ ต้นทุน
เงินทุนทีจ่ มอยูก่ บั สินค้าคงคลังซึง่ คือค่าดอกเบีย้ จ่ายถ้าเงินทุนนัน้ มาจากการกูย้ มื หรือเป็นค่า
เสียโอกาสถ้าเงินทุนนัน้ เป็ นส่วนของเจ้าของ ค่าคลังสินค้า ค่าไฟฟ้าเพื่อการรักษาอุณหภูม ิ
ค่าใช้จา่ ยของสินค้าทีช่ ารุดเสียหายหรือหมดอายุเสื่อมสภาพจากการเก็บนานเกินไป ค่าภาษี
และการประกันภัย ค่าจ้างยามและพนักงานประจาคลังสินค้า ฯลฯ
3) ค่าใช้จา่ ยเนื่องจากสินค้าขาดแคลน (
Shortage Cost หรือ Stock out Cost)
เป็นค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการมีสนิ ค้าคงคลังไม่เพียงพอต่อการผลิตหรือการขาย ทาให้ลกู ค้า
ยกเลิกคาสังซื
่ อ้ ขาดรายได้ทค่ี วรได้ กิจการเสียชื่อเสียง กระบวนการผลิตหยุดชะงักเกิดการ
ว่างงานของเครือ่ งจักรและคนงาน ฯลฯ ค่าใช้จา่ ยนี้จะแปรผกผันกับปริมาณสินค้าคงคลังทีถ่ อื ไว้
นันคื
่ อถ้าถือสินค้าไว้มากจะไม่เกิดการขาดแคลน แต่ถา้ ถือสินค้าคงคลังไว้น้อยก็อาจเกิดโอกาส
ทีจ่ ะเกิดการขาดแคลนได้มากกว่า และมีค่าใช้จา่ ยเนื่องจากสินค้าขาดแคลนนี้ขน้ึ อยูก่ บั ปริมาณ
การขาดแคลนรวมทัง้ ระยะเวลาทีเ่ กิดการขาดแคลนขึน้ ด้วย ค่าใช้จา่ ยเนื่องจากสินค้าขาดแคลน
ได้แก่ คาสังซื
่ อ้ ของล็อตพิเศษทางอากาศเพื่อนามาใช้แบบฉุกเฉิน ค่าปรับเนื่องจากสินค้าให้
ลูกค้าล่าช้า ค่าเสียโอกาสในการขาย ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการเสียค่าความนิยม ฯลฯ
4) ค่าใช้จา่ ยในการตัง้ เครือ่ งจักรใหม่ (
Setup Cost) เป็นค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้
จากการทีเ่ ครือ่ งจักรจะต้องเปลีย่ นการทางานหนึ่งไปทางานอีกอย่างหนึ่ง ซึง่ จะเกิดการว่างงาน
ชัวคราว
่
สินค้าคงคลังจะถูกทิง้ ให้รอกระบวนการผลิตทีจ่ ะตัง้ ใหม่ ค่าใช้จา่ ยในการตัง้ เครือ่ งจักร
ใหม่น้จี ะมีลกั ษณะเป็นต้นทุนคงทีต่ ่อครัง้ ซึง่ จะขึน้ อยูก่ บั ขนาดของล็อตการผลิต ถ้าผลิต
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เป็นล็อตใหญ่มกี ารตัง้ เครือ่ งใหม่นานครัง้ ค่าใช้จา่ ยในการตัง้ เครือ่ งใหม่กจ็ ะต่า แต่ยอดสะสม
ของสินค้าคงคลังจะสูง ถ้าผลิตเป็นล็อตเล็กมีการตัง้ เครือ่ งใหม่บ่อยครัง้ ค่าใช้จา่ ยในการตัง้
เครือ่ งใหม่กจ็ ะสูง แต่สนิ ค้าคงคลังจะมีระดับต่าลง และสามารถส่งมอบงานให้แก่ลกู ค้าได้เร็วขึน้
ในบรรดาค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับสินค้าคงคลังต่างๆ เหล่านี้ ค่าใช้จา่ ยในการเก็บ
รักษาจะสูงขึน้ ถ้ามีระดับสินค้าคงคลังสูง และจะต่าลงถ้ามีระดับสินค้าคงคลังต่า แต่สาหรับ
ค่าใช้จา่ ยในการสังซื
่ อ้ ค่าใช้จา่ ยเนื่องจากสินค้าขาดแคลน และค่าใช้จา่ ยในการตัง้ เครือ่ งจักร
ใหม่ จะมีลกั ษณะตรงกันข้าม คือ จะสูงขึน้ ถ้ามีระดับสินค้าคงคลังต่าและจะต่าลงถ้ามีระดับ
สินค้าคงคลังสูง ดังนัน้ ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับสินค้าคงคลังทีต่ ่าสุด ณ ระดับทีค่ ่าใช้จา่ ยทุกตัวรวมกัน
แล้วต่าสุด
1.4
ระบบการควบคุมสิ นค้าคงคลัง (Inventory Control System)
ภาระงานอันหนักประการหนึ่งของการบริหารสินค้าคงคลัง คือ การลงบัญชีและตรวจ
นับสินค้าคงคลัง เพราะแต่ละธุรกิจจะมีสนิ ค้าคงคลังหลายชนิด แต่ละชนิดอาจมีความ
หลากหลาย เช่น ขนาดรูปถ่าย สีผา้ ซึง่ ทาให้การตรวจนับสินค้าคงคลังต้องใช้พนักงานจานวน
มาก เพื่อให้ได้จานวนทีถ่ ูกต้องภายใต้ระยะเวลาทีก่ าหนด เพื่อทีจ่ ะได้ทราบว่าชนิดสินค้าคงคลัง
ทีเ่ ริม่ ขาดมือ ต้องซือ้ มาเพิม่ และปริมาณการซือ้ ทีเ่ หมาะสม ระบบการควบคุมสินค้าคงคลังทีม่ ี
อยู่ 3 วิธ ี คือ
1.5 ระบบสิ นค้าคงคลังอย่างต่อเนื่ อง (Continuous Inventory System Perpetual
System) เป็นระบบสินค้าคงคลังทีม่ วี ธิ กี ารลงบัญชีทุกครัง้ ทีม่ กี ารรับและจ่ายของ ทาให้บญ
ั ชีคุม
ยอดแสดงยอดคงเหลือทีแ่ ท้จริงของสินค้าคงคลังอยูเ่ สมอ ซึง่ จาเป็นอย่างยิง่ ในการควบคุมสินค้า
คงคลังรายการทีส่ าคัญทีป่ ล่อยให้ขาดมือไม่ได้ แต่ระบบนี้เป็นวิธที ม่ี คี ่าใช้จา่ ยด้านงานเอกสาร
ค่อนข้างสูง และต้องใช้พนักงานจานวนมากจึงดูแลการรับจ่ายได้ทวถึ
ั ่ ง ในปจั จุบนั การนาเอา
คอมพิวเตอร์เข้ามาประยุกต์ใช้กบั งานสานักงานและบัญชีสามารถช่วยแก้ไขปญั หาในข้อนี้ โดย
การใช้รหัสแห่ง(Bar Code) หรือรหัสสากลสาหรับผลิตภัณฑ์ (EAN13) ติดบนสินค้าแล้วใช้
เครือ่ งอ่านรหัสแห่ง(Laser Scan) ซึง่ วิธนี ้นี อกจากจะมีความถูกต้อง แม่นยา เทีย่ งตรงแล้ว ยัง
สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลของการบริหารสินค้าคงคลังในซัพพลายเชนของสินค้าได้อกี ด้วย
1.6 ระบบสิ นค้าคงคลังเมื่อสิ้ นงวด ( Periodic Inventory System) เป็นระบบสินค้า
คงคลังทีม่ วี ธิ กี ารลงบัญชีเฉพาะในช่วงเวลาทีก่ าหนดไว้เท่านัน้ เช่นตรวจนับและลงบัญชีทุก
ปลายสัปดาห์หรือปลายเดือน เมือ่ ของถูกเบิกไปก็จะมีการสังซื
่ อ้ เข้ามาเติมให้เต็มระดับทีต่ งั ้ ไว้
ระบบนี้จะเหมาะกับสินค้าทีม่ กี ารสังซื
่ อ้ และเบิกใช้เป็นช่วงเวลาทีแ่ น่นอน เช่น ร้านขายหนังสือ
ของซีเอ็ดจะมีการสารวจยอดหนังสือในแต่ละวัน และสรุปยอดตอนสิน้ เดือน เพื่อดูปริมาณ
หนังสือคงค้างในร้านและคลังสินค้า ยอดหนังสือทีต่ อ้ งเตรียมจัดส่งให้แก่รา้ นตามทีต่ อ้ งการ
สังซื
่ อ้
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โดยทัวไปแล้
่
วระบบสินค้าคงคลังเมือ่ สิน้ งวดมักจะมีระดับสินค้าคงคลังเหลือสูงกว่า
ระบบสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง เพราะจะมีการเผื่อสารองการขาดมือโดยไม่คาดคิดไว้ก่อน
ล่วงหน้าบ้าง และระบบนี้จะทาให้มกี ารปรับปริมาณการสังซื
่ อ้ ใหม่ เมือ่ ความต้องการ
เปลีย่ นแปลงไปด้วย การเลือกใช้ระบบสินค้าคงคลังแบบต่อเนื่องและระบบสินค้าคงคลังเมือ่ สิน้
งวดมีขอ้ ดีของแต่ละแบบดังนี้
ข้อดีของระบบสินค้าคงคลังแบบต่อเนื่อง
1.มีสนิ ค้าคงคลังเผื่อขาดมือน้อยกว่า โดยจะเผื่อสินค้าไว้เฉพาะช่วงเวลารอคอยเท่านัน้
แต่ละระบบเมือ่ สิน้ งวดต้องเผื่อสินค้าไว้ทงั ้ ช่วงเวลารอคอย และเวลาระหว่างการสังซื
่ อ้ แต่ละ
ครัง้ .
2.ใช้จานวนการสังซื
่ อ้ คงทีซ่ ง่ึ จะทาให้ได้ส่วนลดปริมาณได้งา่ ย
3.สามารถตรวจสินค้าคงคลังแต่ละตัวอย่างอิสระ และเจาะจงเข้มงวดเฉพาะรายการทีม่ ี
ราคาแพงได้
ข้อดีของระบบสินค้าคงคลังเมือ่ สิน้ งวด
1.ใช้เวลาน้อยกว่าและเสียค่าใช้จา่ ยในการควบคุมน้อยกว่าระบบต่อเนื่อง
2. เหมาะกับการสังซื
่ อ้ ของจากผูข้ ายรายเดียวกันหลายๆชนิด เพราะจะได้ลดค่าใช้จา่ ย
เกีย่ วกับเอกสาร ลดค่าใช้จา่ ยในการสังซื
่ อ้ และสะดวกต่อการตรวจนับยิง่ ขึน้
3.ค่าใช้จา่ ยในการเก็บข้อมูลสินค้าคงคลังต่ากว่า
1.7 ระบบการจาแนกสิ นค้าคงคลังเป็ นหมวดเอบีซี( ABC) ระบบนี้เป็นวิธกี าร
จาแนกสินค้าคงคลังออกเป็นแต่ละประเภทโดยพิจารณาปริมาณและมูลค่าของสินค้าคงคลังแต่
ละรายการเป็นเกณฑ์ เพื่อลดภาระในการดูแล ตรวจนับ และควบคุมสินค้าคงคลังทีม่ อี ยู่
มากมาย ซึง่ ถ้าควบคุมทุกรายการอย่างเข้มงวดเท่าเทียมกัน จะเสียเวลาและค่าใช้จา่ ยมากเกิน
ความจาเป็น เพราะในบรรดาสินค้าคงคลังทัง้ หลายของแต่ละธุรกิจจะมักเป็นไปตามเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
A เป็นสินค้าคงคลังทีม่ ปี ริมาณน้อย (5-15 % ของสินค้าคงคลังทัง้ หมด) แต่มมี ลู ค่ารวม
ค่อนข้างสูง (70-80% ของมูลค่าทัง้ หมด)
B เป็นสินค้าคงคลังทีม่ ปี ริมาณปานกลาง (30% ของสินค้าคงคลังทัง้ หมด) และมีมลู ค่า
รวมปานกลาง (15% ของมูลค่าทัง้ หมด)
C เป็นสินค้าคงคลังทีม่ ปี ริมาณมาก (50-60 % ของสินค้าคงคลังทัง้ หมด) แต่มมี ลู ค่า
รวมค่อนข้างต่า (5-10% ของมูลค่าทัง้ หมด)
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2. คลังสิ นค้า

คลังสินค้า ( Warehouse) คือสถานทีส่ าหรับวาง จัดเก็บ พัก กระจายสินค้าคงคลัง
คลังสินค้ามีช่อื เรียกได้ต่างๆ กัน อาทิ ศูนย์กระจายสินค้า , ศูนย์จาหน่ายสินค้า และโกดัง ฯลฯ
คาว่าคลังสินค้าจึงเป็นคาทีม่ คี วามหมายรวมๆ ส่วนจะเรียกว่าอะไร
ก็ขน้ึ อยูก่ บั ฟงั ก์ชนั ของ
คลังสินค้าแต่ละประเภท คลังสินค้าทีร่ บั
สินค้าเข้ามาทาการคัดแยก แล้วกระจายออกไป
เรียกว่า ศูนย์กระจายสินค้า ( Distribution Center) และกระบวนการ ดังกล่าว เรียกว่า Cross
Docking
ในขณะทีค่ ลังสินค้าบางแห่งมีฟงั ก์ชนั เพิม่ ขึน้ มาคือหลัง รับสินค้าเข้ามาแล้ว ก็เก็บสินค้า
ไว้และทาหน้าทีจ่ ดั สรรสินค้าก่อนส่งมอบตามคาสังซื
่ อ้
จึงมีขนั ้ ตอนย่อยประกอบด้วย รับ
สินค้าเข้า จัดเก็บ จัดสินค้าตามใบสังซื
่ อ้ (Order Picking) อันเป็นขัน้ ตอน ทีใ่ ช้เวลาและกาลังคน
มากทีส่ ุด ตรวจสอบ หีบห่อ และจัดส่ง กล่าวคือ รับหน้าทีใ่ นการจาหน่ายไว้ดว้ ย จึงเรียกว่าศูนย์
จาหน่ายสินค้า การลดเวลาและขัน้ ตอนในศูนย์จาหน่ายสินค้าทาได้ดว้ ย การนาคอมพิวเตอร์
ช่วยออกใบสังซื
่ อ้
อย่างไรก็ตาม ข้อควรคานึงถึงเกีย่ วกับคลังสินค้ายังรวมถึง ประเด็นเกีย่ วกับความเป็น
เจ้าของสายการผลิต การจาหน่าย และการกระจายสินค้าทีไ่ ม่มคี ลังสินค้าเป็นของตัวเอง ไม่
ต้องการสร้างคลังสินค้าเองอาจใช้บริการเช่าคลังสินค้าสาธารณะ และประเด็นเกีย่ วกับสถาน
ทีต่ งั ้ คลังสินค้าควรตัง้ ในจุดทีต่ อบสนอง ผูใ้ ช้ได้อย่างลงตัว
คลังสินค้าเป็นทัง้ Inbound และ Outbound ของวัตถุดบิ และสินค้า ด้วยเหตุผลทีส่ นิ ค้า
คงคลังมีหลายประเภท Input ของ คลังสินค้าจึงแตกต่างกันไป อาจมีจดุ เริม่ ต้นจากซัพพลาย
เออร์นาวัตถุดบิ มาป้อนให้คลังสินค้า หรือฝา่ ยพัสดุนา MRO (Maintenance Repair and
Operation Supply ชิน้ ส่วนอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการบารุงรักษาและสนับสนุนการผลิต) มามอบให้ฝา่ ย
ผลิต ผูผ้ ลิตสินค้านาสินค้าสาเร็จ ส่งเข้าคลังสินค้าและกระจายไปยัง ผูบ้ ริโภค ฯลฯ
วงจร
ดังกล่าวเป็น Spec ทัวไปของสิ
่
นค้าคงคลัง
ความไม่แน่นอนของอุปสงค์ทาให้ผผู้ ลิตต้องวางแผนและคานวณว่า จะจัดสรรปนั ส่วน
การผลิตเป็นจานวนเท่าใด เพื่อนา สินค้าคงคลังมาสร้างคุณค่าโดยการผลิตให้เป็นสินค้า การ
วางแผนจะทาให้ทราบว่าควรผลิตจานวนเท่าใดควรจัดเตรียมวัตถุดบิ แต่ละชนิดจานวนเท่าไร
ในวัตถุดบิ ทีม่ อี ายุสนั ้ อย่างผักผลไม้ การวางแผนสังวั
่ ตถุดบิ ค่อนข้างจาเป็นมาก เพราะ
สินค้าไม่มคี วามเป็นอิสระ มีเงือ่ นไข ด้านเวลาเป็นข้อจากัด หากต้องการให้อสิ ระอาจนาเข้าห้อง
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เย็น แต่เป็นการเพิม่ ต้นทุน การทราบอุปสงค์ทาให้ได้ขอ้ มูลของวัตถุดบิ ทีส่ นิ ค้าคงคลังส่งผล
ต่อเนื่องต่อระบบการผลิตและจาหน่ายสินค้า
คลังสินค้ามีความสาคัญในแง่ทเ่ี ป็นทัง้ ทางเข้าและทางออกของวัตถุดบิ ไปจนถึงสินค้า
สาเร็จรูป ดังนัน้ ก่อนการพยากรณ์ อุปสงค์ จึงจาเป็นต้องเข้าใจการจัดหาวัตถุดบิ /สินค้า
(Supply) เข้าใจแนวคิดการจัดการวัตถุดบิ และแนวคิดการกระจายสินค้า
คลังสินค้า ( Warehouse) คือ สถานทีใ่ ช้ในการเก็บรักษาสินค้าให้อยูใ่ นสภาพและ
คุณภาพทีพ่ ร้อมจะนาส่งมอบให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตามทีร่ อ้ งขอ โดยอาจเรียกเป็นชื่ออื่นๆ
เช่น คลังสินค้า (Warehouse) , โกดัง (Godown) , ทีเ่ ก็บของ (Storage) , ทีเ่ ก็บสินค้า (Whaft)
, คลังพัสดุ (Depot) , ฉางเก็บสินค้า (Silo) , แท็งค์เก็บของเหลว (Liquid Tank) , คลังทัณฑ์บน
(Bonded Warehouse) โดยไม่ว่าจะเรียกว่าอะไร คลังสินค้าก็จะทาหน้าทีเ่ หมือนกัน คือ เป็น
สถานทีเ่ ก็บรักษาสินค้าหรือวัตถุดบิ หรือสิง่ ของต่างๆ
เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของ
กระบวนการ Supply Chain
2.1

ประเภทของคลังสิ นค้าแบ่งตามลักษณะทางกายภาพ (Physical) ได้เป็ น
1.คลังสินค้าทีม่ ดิ ชิด มีกาแพง เพดาน และประตู ได้แก่ คลังสินค้าทัวไป
่
ซึง่ บางแห่งจะ
มีการควบคุมอุณหภูม ิ หรือ มีการติดตัง้ เครือ่ งทาความเย็น (Frozen Warehouse)
2.คลังสินค้าทีม่ แี ต่หลังคา แต่ไม่มผี นัง ใช้ในการเก็บสินค้าซึง่ ไม่เสียหายจากสภาวะ
อากาศ มักเป็นสินค้าขนาดใหญ่และมีน้าหนัก ซึง่ โอกาสทีจ่ ะเสียหายหรือสูญหายได้ยาก
3.คลังสินค้ากลางแจ้ง พืน้ ต้องเป็ นคอนกรีต มีการยกพืน้ มีระบบป้องกันน้ าท่วม ไม่ม ี
หลังคา หรือสิง่ ก่อสร้าง หากไม่มคี ุณสมบัตดิ งั กล่าวก็ไม่ถอื เป็นคลังสินค้ากลางแจ้งแต่อาจเป็น
ลานวางสินค้าทัวไป
่
คลังสินค้ากลางแจ้ง อาจได้แก่ ลานทีใ่ ช้ในการเรียงกองตูค้ อนเทนเนอร์
เช่น ตาม ICD หรือ ท่าเรือ หรือ สนามบิน นอกจากนี้ยงั ได้แก่ คลังสินค้ากลางแจ้ง ใช้เก็บสินค้า
ทีม่ ขี นาดใหญ่ หรือสินค้า เทกอง หรือพืชไร่ แร่ธาตุต่างๆ
4.คลังสินค้าทีเ่ ป็นถัง ( Tank) หรือ สิง่ ก่อสร้างอื่นๆ ทีส่ นิ ค้านาเข้าหรือเอาออก โดยวิธ ี
ดูดผ่านท่อ ( Pipe) เช่น คลังเก็บน้ามัน เก็บเคมี หรือ Silo เก็บอาหารสัตว์ , สินค้าการเกษตร
ต่างๆ
5.คลังสินค้าเคลื่อนทีไ่ ด้ ได้แก่ ระวาง ( Deck) ของเรือสินค้า หรือเครือ่ งบินหรือโบกีเ้ ก็บ
สินค้าของรถไฟหรือตูค้ อนเทนเนอร์ทใ่ี ช้ในการขนส่งสินค้าทีใ่ ช้เป็นสถานทีเ่ ก็บสินค้าเพื่อรอการ
ส่งมอบ
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6.คลังเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ (Data Bank) เช่น Server ทีใ่ ช้เก็บข้อมูล ซึง่ ปจั จุบนั ถือ
เป็นสินค้าประเภทหนึ่ง ซึง่ สามารถส่งมอบให้ผทู้ ต่ี อ้ งการ โดยวิธ ี Down Load ผ่านเครือข่าย
Network เช่น Web site เป็นต้น
การจัดการสินค้าคงคลัง ( Inventory Management) ได้แก่ รายการสินค้าสาเร็จรูป ,
สินค้าระหว่างการผลิต , วัตถุดบิ , วัสดุสน้ิ เปลือง , ทรัพย์สนิ สิง่ ของ ซึง่ ทัง้ หมดจะต้องมีลกั ษณะ
ทีเ่ ป็นของทีส่ ามารถโยกย้ายได้ทเ่ี รียกว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ ซึง่ ถือเป็นของทีม่ มี ลู ค่าอันอาจถือ
กรรมสิทธิถอื ครองและเปลีย่ นมือความเป็นเจ้าของได้ โดยสินค้าจะต้องคู่กบั คลังสินค้าและเป็น
ส่วนสาคัญทีส่ ุดของระบบ Supply Chain Management (SCM) เพราะพันธกิจหลักของ SCM
คือ การเคลื่อนย้ายส่งมอบสินค้าและต้องเป็นสินค้าทีจ่ บั ต้องได้ ( Physical Goods) ซึง่ สินค้าที่
เป็นอิเล็กโทรนิกส์ ก็จะต้องมีการเคลื่อนย้ายผ่าน Media ไม่ว่าจะเป็น Disc , Server หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับบริการจะเป็นส่วนควบทีค่ ดิ ไปกับตัวสินค้า วัตถุประสงค์หลักของในการ
จัดการ Logistics คือ การสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า ทีเ่ รียกว่า Efficient Consumers
Response หรือ ECR โดยมีตน้ ทุนในการดาเนินงานในระดับ Economy Scale การทีเ่ รา
กาหนดระดับสินค้าคงคลังในระดับทีม่ ากจนเกินพอดี
อาจดูปลอดภัยแต่กจ็ ะส่งผลให้ตอ้ งใช้
เงินทุนหมุนเวียนสูงเช่นกัน จึงต้องมีการจัดการสินค้าคงคลังให้เหมาะสม
2.2

ประเภทของสิ นค้าจัดแบ่งตามภารกิ จ ประกอบไปด้วย
1.สินค้าคงคลังหรือสินค้าหมุนเวียน ( Current Stock) เป็นการสารองสินค้า เพื่อให้ม ี
ปริมาณทีเ่ พียงพอต่อความต้องการทัง้ เพื่อการผลิตและเพื่อการส่งมอบให้กบั ลูกค้า
ร่วมถึง
สินค้าทีผ่ ลิตได้บางฤดูเท่านัน้ จึงต้องมีการผลิตและเก็บรักษาไว้จาหน่ายตลอดปี
2.สินค้าทีอ่ ยูร่ ะหว่างกระบวนการผลิตภายในกระบวนการผลิตโรงงาน (
Work-inprocess Stock)
3.สินค้าคงคลังสารอง ( Safety/Buffer) เป็นการสารองสินค้าซึง่ มีระยะเวลาในการส่ง
มอบ( Lead Time) เช่นสินค้า ซึง่ ต้องมีการนาเข้าจากต่างประเทศ
4.สินค้าระหว่างการขนส่ง ( In-Transit) ซึง่ อยูใ่ นระหว่างเส้นทางการขนส่ง จากโรงงาน
ของผูข้ ายมายังโรงงานผลิต เช่น การขนส่งทางเรือ ซึง่ ใช้เวลา ขนส่งจากผูผ้ ลิตไปสู่ลกู ค้า ซึง่ อยู่
คนละส่วนของทวีป หรือเก็บรักษาไว้ ณ คลังสินค้า
หรือศูนย์กระจายสินค้า การขนส่งจาก
โรงงานไปยังลูกค้า
5.สินค้าคงคลังสารองของ Suppliers หรือผูจ้ ดั ส่ง เป็นสินค้าคงคลังสารองทีผ่ ขู้ ายสินค้า
ได้เก็บสารองไว้ให้กบั ผูผ้ ลิต (ลูกค้า) เพื่อป้องกันความแปรผันของ Order ฉุ กเฉินหรือป้องกัน
การผลิตทีไ่ ม่ทนั หรือป้องกันการจัดส่งไม่ทนั ซึง่ ถือเป็นต้นทุนของผูข้ าย ( Suppliers) โดย
ธรรมชาติกจ็ ะมีการบวกเข้าไปในต้นทุนสินค้า ซึง่ ก็จะกลายเป็นต้นทุนของผูซ้ อ้ื ในทีส่ ุด
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การดาเนินกิจกรรมของ Supply Chain ซึง่ มี Logistics เป็นหัวใจของการบริหารจัดการ
มุง่ ไปสู่ Just in Time ทีต่ อ้ งมีการวางระบบการผลิต ให้มปี ระสิทธิภาพเชิงต้นทุนในการ
ปรับเปลีย่ นการผลิตให้ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงต่างๆได้ โดยเฉพาะต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สินค้าคงคลังไม่ว่าจะเป็นวัตถุดบิ หรือสินค้าสาเร็จรูป จะมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันการ
บริหารจัดการทีด่ ี โดยเฉพาะนาการจัดการแบบ Lean และนาระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารทีด่ ี
สามารถลดการลงทุน ในสินค้าคงคลังในด้านวัตถุดบิ และสินค้าสาเร็จรูปโดยรวมของโซ่อุปทาน
ได้ และ เพิม่ ยอดขายได้มากขึน้ ก็จะส่งผลให้อตั ราส่วนการ หมุนเวียนสินค้าคงคลังสูงขึน้ และ
เมือ่ เกิดการลงทุนในสินค้าคงคลังลดลง ก็จะส่งผลให้อตั ราส่วนผลตอบแทนการลงทุนสูงขึน้ ได้
และต้นทุนค่าใช้จา่ ยในการเก็บรักษาลดลงทีเ่ รียกว่า Economy of Scale ต้นทุนการดาเนินงาน
จึงลดลงด้วย ซึง่ นาไปสู่การตัง้ ราคาทีต่ ่าลงได้และเกิดความสามารถในการแข่งขัน ( Core
Competency)
2.3
ประโยชน์ ของคลังสิ นค้า
1. ทาให้ตน้ ทุนของสินค้าลดลง
2. เป็ นการป้องกันการขาดมือของสินค้าทีจ่ ะขาย
3. ช่วยลดปญั หาอันจะเกิดขึน้ เนื่องจากการขนส่ง
4. สามารถผลิตได้ในปริมาณเกินกว่าความต้องการตามฤดูกาล
5. ช่วยให้ได้ใช้สนิ ค้านัน้ ๆ ได้ทนั เวลาตามต้องการ
6. ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค
7. ช่วยให้การผลิตดาเนินไปได้โดยปกติ
8. ช่วยให้เครดิตแก่อุตสาหกรรมหรือพ่อค้าทีม่ ที ุนน้อย
9. ช่วยให้ราคาสินค้ามีเสถียรภาพ
10. ช่วยเก็บพักสินค้าชัวคราวที
่
จ่ ะต้องส่งออกไปต่างประเทศอีกต่อหนึ่งในลักษณะของ
Re-export
2.4

ขอบเขตในการดาเนิ นงานคลังสิ นค้า
1. รับฝากสินค้าโดยได้รบั เงิน หรือค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่นื ใด
2. ให้ผฝู้ ากยืมเงินโดยเอาสินค้าทีฝ่ ากไว้นนั ้ จานาไว้เป็นประกัน
3. ให้บริการด้านความเย็นเพื่อเก็บรักษาสินค้า หรือด้วยกรรมวิธอี ย่างอื่นเพื่อประโยชน์
ของผูฝ้ าก
4. กระทาการซือ้ ขาย แลกเปลีย่ น เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการคลังสินค้า
5. รับมอบอานาจจากผูฝ้ ากสินค้าให้กระทาตามแบบพิธกี ารของศุลกากรเกีย่ วกับการ
นาเข้าและส่งออก
6. นาเงินทีไ่ ด้รบั จากการบริการไปลงทุนหาผลประโยชน์
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การจัดการคลังสินค้า หมายถึง การจัดระเบียบในการเก็บ วางและรักษาสินค้าอย่างเป็น
ระบบ มีระเบียบแบบแผน เพื่อป้องกันและรักษาสินค้าให้อยูใ่ นสภาพทีด่ สี นิ ค้ามีความพร้อมใน
การนาออกจาหน่ายได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ทันเวลา และด้วยค่าการดาเนินงานทีต่ ่า ช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพและกาไรให้กบั กิจการ ดังนัน้ การทีเ่ ราจะทาบได้ว่าคลังสินค้าของเรามี
ประสิทธิภาพเป็นอย่างไร จาเป็นต้องมีการประเมินศักยภาพของคลังสินค้าว่ามีการดาเนินใน
ด้านต่างๆ อย่างไรบ้าง ซึง่ งานวิจยั นี้ได้นาวิธกี ารประเมินองค์กรแบบดุลยภาพ
(Balanced
Scorecard) และการเปรียบเทียบ
(Benchmarking) มาใช้ในการประเมินศักยภาพของ
คลังสินค้า กรณีศกึ ษา
Vendor Managed Inventory (VMI) เป็นแนวคิดหนึ่งในการบริหารสินค้าคงคลัง ซึง่
แนวคิดของ VMIคือให้ผจู้ ดั จาหน่ายเป็นผูบ้ ริหารสินค้าคงคลังแทนลูกค้า โดยมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ในการเติมสินค้าให้กบั ลูกค้าการให้ผผู้ ลิตเป็นผูด้ าเนินการในการจัดเก็บและวางแผนในการส่ง
สินค้าจะช่วยลดปญั หาการเก็บสะสมของสต็อกสินค้าทัง้ ในส่วนของผูผ้ ลิตและศูนย์กระจายสินค้า
ของผูค้ า้ ปลีกด้วย ประโยชน์ของการนาระบบ VMI ไปใช้คอื ความผิดพลาดเกีย่ วกับข้อมูลลดลง
เนื่องจากว่าระบบ VMI ใช้การสื่อสารแบบคอมพิวเตอร์ไปยังคอมพิวเตอร์รวมทัง้ ความเร็วใน
การรับส่งข้อมูลสูงขึน้ ซึง่ ประโยชน์ทศ่ี ูนย์กระจายสินค้าจะได้รบั คือ อัตราการเติมสินค้าจาก
ผูผ้ ลิตไปยังศูนย์กระจายสินค้าสูงขึน้ ซึง่ จะช่วยลดในส่วนของการขาดแคลนสินค้าคงคลัง ต้นทุน
ในการสังซื
่ อ้ สินค้าลดลงเนื่องจากความรับผิดชอบในการจัดการในการเติมสินค้าเป็นหน้าทีข่ อง
ผูผ้ ลิต และระดับการให้บริการทีส่ งู ขึน้ เกิดจากการทีล่ กู ค้าได้รบั สินค้าในปริมาณทีต่ อ้ งการและ
ในเวลาทีต่ อ้ งการ สาหรับประโยชน์ทผ่ี ผู้ ลิตจะได้รบั คือ ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากลูกค้าทาให้งา่ ยต่อการ
พยากรณ์ความต้องการ รวมทัง้ สามารถทราบถึงความต้องการล่วงหน้าของลูกค้า ทาให้การวาง
แผนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ความคลาดเคลื่อนของปริมาณสินค้าทีส่ ่งให้ลกู ค้านัน้
ลดลง
3. การจัดซื้อ
การจัดซื้อ (purchasing)
ในการผลิตสินค้าขององค์การอุตสาหกรรมหนึ่ง ๆ จาเป็นอย่างยิง่ จะต้องมีวตั ถุดบิ หรือ
พัสดุต่าง ๆ อย่างเพียงพอไม่น้อยเกินไปหรือมากเกินไป เพราะถ้าหากมีวตั ถุดบิ น้อยเกินไปอาจ
ทาให้วตั ถุดบิ ขาดมือและถ้าหากมีวตั ถุดบิ มากเกินไป จะทาให้มคี ่าจ่ายสูงเกินความจาเป็น และ
จะส่งผลต่อราคาสินค้าต่อหน่วยทีจ่ ะมีราคาสูงตามด้วย ในทางการบริหารจาเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะทา
ให้วตั ถุดบิ มีเพียงพอต่อการผลิต การจัดซือ้ และการบริหารเกีย่ วกับสินค้าคงคลัง จึงเป็นงาน
หลักอย่างหนึ่งในการประกอบธุรกิจ
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ความหมายของการจัดซื้อ (define of purchasing)
การจัดซือ้ (purchasing) หมายถึง การดาเนินงานตามขัน้ ตอนต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึง่
วัตถุดบิ วัสดุ และสิง่ ของเครือ่ งใช้ต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นโดยมีคุณสมบัติ ปริมาณ ราคา ช่วงเวลา
แหล่งขาย และการนาส่ง ณ สถานทีถ่ ูกต้อง (ปราณี ตันประยูร , 2537 หน้า 137)
วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อ (objective of purchasing)
1. เพื่อให้มวี ตั ถุดบิ และวัสดุอ่นื ๆ ในการผลิตอย่างเพียงพอ
2. เพื่อรักษาคุณสมบัตขิ องวัตถุดบิ ทีจ่ ดั ซือ้ ให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
3. เพื่อหลีกเลีย่ งการเสียหาย และความล้าสมัยวัตถุดบิ
4. เพื่อให้กจิ การมีกาไร มีตน้ ทุนในการจัดซือ้ ต่าวัตถุดบิ ทีใ่ ช้เพียงพอ
5. หลีกเลีย่ งปญั หาพัสดุซ้ากัน
กลยุทธ์การจัดซื้อ
ในการจัดซือ้ วัสดุนนั ้ บริษทั เป็ นฝา่ ยผูซ้ อ้ื เจ้าของแหล่งวัสดุเป็ นฝา่ ยผูข้ าย ฝา่ ยใดมี
อานาจการต่อรองสูงฝา่ ยนัน้ จะเป็ นฝา่ ยได้เปรียบ เพื่อป้องกันมิให้เสียเปรียบบริษทั จึงต้อง
พยายามรักษาดุลยภาพของอานาจในการต่อรองเอาไว้ ซึง่ อาจทาได้หลายวิธดี งั ต่อไปนี้
1. การกระจายการจัดซือ้ วิธหี นึ่งในการป้องกันมิให้อานาจในการต่อรองต่ ากว่าผูข้ าย
ได้แก่การกระจายการจัดซือ้ ไปยังผูข้ ายทีผ่ ่านการคัดเลือกแล้วหลาย ๆ ราย ปริมาณการสังซื
่ อ้ ที่
กระจายให้แก่ผขู้ ายแต่ละรายต้องมากพอทีจ่ ะทาให้เห็นคุณค่าว่าควรติดต่อค้าขายกับผูซ้ อ้ื ใน
ระยะยาว ขณะเดียวกันถ้าฝา่ ยผูข้ ายเสนอให้ส่วนลดเพราะซือ้ จานวนมาก ก็ควรนาเข้ามา
ประกอบการพิจารณาการจ่ายการซือ้ ด้วย การกระจายการซือ้ นัน้ นอกจากจะป้องกันมิให้
อานาจในการต่อรองตกต่าแล้วยังอาจทาให้มอี านาจนี้เพิม่ ขึน้ อีกก็ได้
2. การสร้างแหล่งซือ้ เพิม่ เติม วิธนี ้นี ิยมนามาใช้ในกรณีบริษทั ทาการประเมินคุณสมบัติ
ต่าง ๆ แล้วปรากฏว่ามีผขู้ ายผ่านเกณฑ์การประเมินได้จานวนน้อย การใช้กลยุทธ์การกระจาย
การซือ้ ไม่ให้ความมันใจเท่
่
าทีค่ วร จึงจาเป็นต้องสร้างแหล่งซือ้ เพิม่ เติมขึน้ มา ซึง่ อาจทาได้หลาย
วิธ ี เช่น ให้คาแนะนาทางเทคนิคแก่ผขู้ ายทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเนื่องจากเกณฑ์ทางด้าน
คุณภาพแต่มศี กั ยะว่าจะปรับปรุงได้ ทาสัญญาซือ้ ล่วงหน้ากับผูข้ ายทีฐ่ านะทางการเงินไม่มนคง
ั่
พอทีจ่ ะลงทุนผลิตวัสดุมาส่งมอบให้ตรงเวลา เป็นต้น
3. การหลีกเลีย่ งต้นทุนการเปลีย่ นแหล่งซือ้ ผูข้ ายหลายรายใช้วธิ ใี ห้ความช่วยเหลือ
ทางด้านวิศวกรรม เครือ่ งจักร หรือทางด้านอื่น ๆ โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยเพื่อให้ฝา่ ยผูซ้ อ้ื ตกเป็ น
ทาสทางเทคนิคหรือระบบการผลิต เพราะความช่วยเหลือเช่นว่านัน้ ทาให้ตอ้ งซือ้ วัสดุเกีย่ วเนื่อง
อื่น ๆ จากผูใ้ ห้ความช่วยเหลือนันเองเมื
่
อ่ ได้รบั ข้อเสนอให้เปล่าในทานองนี้ฝา่ ยผูซ้ อ้ื ต้อง

42

พิจารณาโดยรอบคอบเพราะอาจก่อให้เกิดต้นทุนอย่างมหาศาลในอนาคตได้
4. การกาหนดมาตรฐานวัสดุผลิตภัณฑ์ ทีม่ คี วามเป็นมาตรฐานเดียวกันจะมีเกณฑ์
กาหนดตรงกันเสมอ สามารถใช้แทนกันได้ ถ้าผูป้ ระกอบการทุกรายทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรม
เดียวกัน สามารถกาหนดมาตรฐานวัสดุรว่ มกันออกมาได้ จะทาให้อานาจต่อรองของฝา่ ยผูข้ าย
แต่ละรายลดลงมาในระดับหนึ่ง เพราะทางฝา่ ยผูซ้ อ้ื จะซือ้ จากผูข้ ายรายใดก็ได้ เนื่องจากวัสดุใช้
แทนกันได้ อีกทัง้ ต้นทุนการเปลีย่ นแหล่งซือ้ ไม่ม ี
5. การรวมตัวย้อนหลัง เป็นลักษณะของการขยายธุรกิจแบบหนึ่ง วิธกี ารคือ ก้าวจาก
การเป็นผูผ้ ลิตอยูเ่ ดิมไปเป็นเจ้าของแหล่งวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตอีกธุรกิจหนึ่ง วิธนี ้ยี อ่ มทาให้
อานาจต่อรองของฝา่ ยผูข้ ายลดลงเพราะนอกจากจะเป็ นการเพิม่ แหล่งซือ้ ของฝา่ ยผูซ้ อ้ื แล้วยัง
เป็ นการเพิม่ คู่แข่งขันแก่ฝา่ ยผูข้ ายวิธแี ม้จะผลิตวัตถุดบิ เองบางส่วน ซือ้ จากผูข้ ายบางส่วน ก็ยงั
เป็นวิธที ม่ี ปี ระสิทธิผล บางครัง้ แม้แต่เพียงการศึกษาโครงการทีจ่ ะก้าวเข้าไปเป็นเจ้าของแหล่ง
วัตถุดบิ อย่างเปิดเผย ก็อาจเป็ นการป้องปรามพฤติกรรมการขายทีไ่ ม่ดขี องฝา่ ยผูข้ ายได้
6. การเร่งรัดการจัดซือ้ เป็ นการแสดงให้ฝา่ ยผูซ้ อ้ื ได้ตดิ ตามตรวจสอบและประเมินการ
ดาเนินงานของฝา่ ยผูข้ าบอย่างใกล้ชดิ ตลอดเวลา ทาให้ฝา่ ยผูข้ ายไม่กล้าบิดพลิว้ วิธนี ้ใี ช้กนั มาก
ในกรณีจา้ งทาของทีม่ เี กณฑ์กาหนดแตกต่างไปจากมาตรฐานในท้องตลาด เช่น จ้างให้ผลิต
เครือ่ งจักรทีอ่ อกแบบเป็นพิเศษ ฝา่ ยผูซ้ อ้ื จะส่งเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องเข้าไปติดตามผลถึงสถานที่
ผลิตเลยทีเดียว ทัง้ นี้เพื่อความมันใจว่
่ า
- คาสังซื
่ อ้ อย่างเป็นทางการได้ไปถึงผูข้ ายแล้ว และกาลังมีการจัดการตามใบสังซื
่ อ้
นัน้
- หากเป็นการจ้างทาของ ต้องแน่ใจว่าผูร้ บั จ้างได้สงให้
ั ่ โรงงานทาการผลิตแล้ว
โดยผูเ้ ร่งรัดการจัดซือ้ อาจขอเลขทีใ่ บสังงาน
่
ชื่อผูค้ วบคุมการผลิตและสถานทีต่ ดิ ต่อ เพื่อใช้
อ้างอิงและติดต่อสอบถามความก้าวหน้าของงาน
- ฝา่ ยผูข้ ายไม่มอี ุปสรรคใด ๆ มาขัดขวางจนต้องระงับการดาเนินการตามใบสังซื
่ อ้
ไว้แม้ชวคราว
ั่
ทัง้ นี้เพื่อความมันใจว่
่ าฝา่ ยผูซ้ อ้ื จะได้รบั สิง่ ของตามกาหนดเวลา
- ความก้าวหน้าของงานเป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ทุกประการ ผูท้ จ่ี ะเร่งรัดการจัดซือ้
ได้ดี ต้องมีความรูค้ วามสามารถ มีความแยบยลในการเจรจา และมีความกล้าพอทีจ่ ะแนะนา
ผูข้ าย ให้จดั การกับปญั หาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้
ความรับผิดชอบของแผนกจัดซื้อ (responsibility of purchasing section)
เมือ่ องค์การมีความจาเป็น ทีจ่ ะต้องมีการซือ้ (purchasing) แผนกจัดซือ้ หรือแผนก
จัดซือ้ จะต้องพยายามจัดซือ้ ให้ดที ส่ี ุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดซือ้ โดยการจัดซือ้ ทีด่ ี
ทีส่ ุดจะต้องคานึงถึงประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. คุณสมบัตทิ ถ่ี ูกต้อง
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2. ปริมาณทีถ่ ูกต้อง
3. ราคาทีถ่ ูกต้อง
4. ช่วงเวลาทีถ่ ูกต้อง
5. แหล่งขายทีถ่ ูกต้อง
6. การนาส่งทีถ่ ูกต้อง
วิ ธีปฏิ บตั ิ ในการจัดซื้อ (procedure in purchasing)
การจัดซือ้ วัสดุเพื่อนามาใช้ในการผลิตและการดาเนินงานของธุรกิจเป็นภาระกิจทีต่ อ้ ง
ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง การปฏิบตั งิ านในช่วงหนึ่ง ๆ จะเกีย่ วพันกับการจัดซือ้ หลาย ๆ รายการ
แต่ละรายมีความแตกต่างในด้านคุณสมบัติ ราคา จานวน แหล่งขาย การปฏิบตั กิ ารจัดซือ้ มี
หลายขัน้ ตอน แต่ละขัน้ ตอนมีเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องจานวนมาก ด้วยเหตุน้กี ารจัดซือ้ จึงต้องใช้
แรงงาน เวลาและต้นทุนสูง การจัดระบบปฏิบตั ใิ นการสังซื
่ อ้ อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้การ
จัดซือ้ ดาเนินไปด้วยความคล่องตัว และถูกต้องเหมาะสม
ระบบปฏิบตั ใิ นการจัดซือ้ ของแต่ละกิจการย่อมแตกต่างกันไป เนื่องจากแต่ละกิจการมี
ความแตกต่างกันไปในนโยบาย สินค้าและบริการทีผ่ ลิต ทรัพยากรต่าง ๆ ดังนัน้ จึงไม่สามารถ
กาหนดรูปแบบทีด่ ไี ด้แน่นอนตายตัว แต่โดยทัวไประบบปฏิ
่
บตั ใิ นการจัดซือ้ ทีส่ มบูรณ์จะ
ประกอบด้วยขัน้ ตอนพืน้ ฐาน ดังนี้ (อ้างจาก จุลศิร ิ ศรีงามผ่อง, 2536, หน้า 6-7)
1. รับการวิเคราะห์ใบขอให้ซอ้ื (purchase requisition) ซึง่ จะวิเคราะห์ถงึ ประเภทของ
สิง่ ของและจานวนทีซ่ อ้ื
2. ศึกษาถึงสภาตลาด แหล่งทีจ่ ะจัดซือ้ และผูข้ าย
3. ส่งใบขอให้เสนอราคา (request for quotations) ไปยังผูข้ ายหลาบ ๆ แหล่ง
4. รับและวิเคราะห์ใบขอให้เสนอราคาจากผูข้ าย
5. เลือกผูข้ ายทีเ่ สนอราคาและเงือ่ นไขต่าง ๆ ทีด่ ที ส่ี ุด
6. คานวณราคาของสิง่ ของทีจ่ ะสังซื
่ อ้ ให้ถูกต้อง
7. ส่งใบสังซื
่ อ้ (purchase order) ไปยังผูข้ ายทีต่ อ้ งการจะซือ้
8. ติดตามผลให้เป็นไปตามทีไ่ ด้ตดิ ต่อหรือตามสัญญา
9. วิเคราะห์รายงานการรับรองของ
10. วิเคราะห์และตรวจสอบใบกากับสินค้า (invoice) ของผูข้ ายเพื่อการจ่ายเงิน

ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ หรือ MRP
ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุได้รบั การพัฒนาขึน้ พร้อมกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยแนวคิดของระบบ MRP มุง่ เน้นการสังวั
่ สดุให้ถูกต้อง เพียงพอกับ
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จานวนทีต่ อ้ งการ และในเวลาทีต่ อ้ งการ การจะดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าวนี้ได้
จาเป็นต้องมีการประสานงานภายในระบบ เป็นอย่างดี ระหว่าง ความต้องการของลูกค้า
(Customers) ผูผ้ ลิต และผูส้ ่งมอบ (Suppliers) โดยมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ประสานและรวบรวมข้อมูลของฝา่ ยต่างๆมาทาการประมวลผลและจัดทาเป็ นแผนความต้องการ
วัสดุแต่ละรายการ ซึง่ ผลจากระบบ MRP จะเป็นรายงานทีบ่ อกให้ทราบว่าจะต้องทาการสังซื
่ อ้
หรือสังผลิ
่ ตวัสดุอะไร จานวนเท่าไร และ เมือ่ ไร
โดยแผนการสังวั
่ สดุทงั ้ หมดจะมีเป้าหมายที่
สอดคล้องกัน คือผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุขนั ้ สุดท้ายทีก่ าหนดไว้ในตารางการผลิตหลัก ด้วยเหตุน้ี
แผนความต้องการวัสดุน้จี งึ เปรียบเสมือนเป็ นตัวประสานเป้าหมายของบริษทั กับทุกฝา่ ย ดังนัน้
การทางานของทุกฝา่ ยจึงต้องพยายามยึดแผนเป็ นหลัก และทางานประสานเป็ นทีมยิง่ ขึน้
ระบบ MRP บางครัง้ มักจะถูกเรียกว่าเป็นระบบผลัก (Push System) เนื่องจาก การ
ผลิตจะเหมือนกับถูกผลักให้ทาการผลิต นับจากวัตถุดบิ และ /หรือ ชิน้ ส่วน ทีไ่ หลเข้ามาใน
โรงงานผ่านการสังซื
่ อ้ และจะถูกส่งให้ทาการผลิตเป็นชิน้ ส่วนและชิน้ ส่วนประกอบย่อย และส่ง
ต่อไปเพื่อผลิตเป็นชิน้ ส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ในลาดับสุดท้าย โดยมีแผนทีไ่ ด้จากระบบ
MRP เป็นกลไกในการสังให้
่ หน่วยงานต่างๆทาการผลิต และมีตารางการผลิตหลัก (Master
Production Schedule) เป็นตัวขับเคลื่อนกลไกทีส่ าคัญ
ความหมายของ MRP
MRP เป็นกระบวนการการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อแปลงความต้องการผลิตภัณฑ์
หรือวัสดุขนั ้ สุดท้ายของโรงงาน ทีก่ าหนดในตารางการผลิตหลักไปสู่ความต้องการ ชิน้ ส่วน
ประกอบ ชิน้ ส่วนประกอบย่อย ชิน้ ส่วน และ วัตถุดบิ ทัง้ ชนิดและจานวนให้เพียงพอและ
ทันเวลากับความต้องการในแต่ละช่วงเวลาตลอดระยะเวลาของการวางแผน อย่างไรก็ตามใน
การคานวณความต้องการวัสดุในระดับต่างๆของการผลิตได้อย่างถูกต้อง และ ตรงเวลานัน้ เรา
จาเป็นต้องรูข้ อ้ มูลวัสดุต่างๆทีจ่ าเป็นต่อการผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านัน้
ซึง่ ข้อมูลดังกล่าว
ประกอบด้วย แฟ้มข้อมูลบัญชีรายการวัสดุ (Bill of Materials) และแฟ้มข้อมูลสถานะคงคลัง
(Inventory status files)
กล่าวโดยสรุปก็คอื MRP เป็นระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดทาแผนความ
ต้องการวัสดุ โดยมีองค์ประกอบของข้อมูลนาเข้าทีส่ าคัญ 3 รายการ คือ ตารางการผลิตหลัก
แฟ้มข้อมูลบัญชีรายการวัสดุ (Bill of material File) และ แฟ้มข้อมูลสถานะคงคลัง (Inventory
status file)
แผนจากระบบ MRP จะให้สารสนเทศในการตัดสินใจเกีย่ วกับ ช่วงเวลาทีค่ วร
ออกใบสัง่ และ จานวนการสังที
่ เ่ หมาะสม
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วัตถุประสงค์ของระบบ MRP
ระบบ MRP ถูกพัฒนาขึน้ มาเพื่อวางแผนการสังวั
่ สดุให้สอดคล้องกับความต้องการ ทัง้
ประเภทของวัสดุทต่ี อ้ งการ เวลาทีต่ อ้ งการ และจานวนทีต่ อ้ งการ โดยมีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะให้
บรรลุความสาเร็จดังต่อไปนี้
1. ลดระดับการถือครองพัสดุคงคลัง โดยเฉพาะในส่วนของงานระหว่างผลิตและวัตถุดบิ
เนื่องจาก MRP พัฒนาระบบขึน้ มาเพื่อสนับสนุนการสังวั
่ สดุเมือ่ ต้องการ ในเวลาทีต่ อ้ งการ และ
ด้วยจานวนทีต่ อ้ งการเท่านัน้ ดังนัน้ จึงไม่จาเป็นต้องมีวสั ดุเหลือเก็บไว้มากนัก ด้วยเหตุน้ี จึง
ทาให้ สามารถลดระดับพัสดุคงคลังของงานระหว่างผลิตและวัตถุดบิ ลงได้
2. ลดช่วงเวลานาในการส่งมอบ ระบบ MRP ทาให้แต่ละฝา่ ยและแต่ละขัน้ ตอนการผลิต
มีการทางานทีป่ ระสานกันมากขึน้ ทาให้การรอคอยในระหว่างขัน้ ตอนการผลิตเกิดขึน้ น้อย การ
ผลิตให้แล้วเสร็จตามใบสังลู
่ กค้าจึงทาได้รวดเร็วขึน้
3. คามันสั
่ ญญาทีใ่ ห้กบั ลูกค้าเป็นจริงมากขึน้ เนื่องจากการจัดลาดับความสาคัญในการ
ผลิตของระบบ MRP สอดคล้องกับวันกาหนดส่งมอบของลูกค้า และมีการประสานงานผลิตเป็น
อย่างดี ทาให้กาหนดส่งมอบทีใ่ ห้สญ
ั ญากับลูกค้าเป็นจริงมากขึน้
4. ประสิทธิภาพของเครือ่ งจักรสูงขึน้ เนื่องจากมีการประสานงานกันอย่างดี วัสดุท่ี
ต้องการเข้ามาทีเ่ ครือ่ งจักรตรงตามกาหนดมากขึน้ จึงทาให้เครือ่ งจักรสามารถทางานได้อย่าง
เต็มทีโ่ ดยไม่ตอ้ งเสียเวลารอคอย ส่งผลให้ประสิทธิภาพของเครือ่ งจักรสูงขึน้
องค์ประกอบของระบบ MRP
ในการทางานภายใต้ระบบ MRP จะมีองค์ประกอบทีส่ าคัญอยู่ 3 ส่วนคือ ( 1) ส่วน
นาเข้าข้อมูล(Input) (2) ส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MRP (MRP Computer Program) และ
(3) ส่วนผลได้ (Output) ดังแสดงตามรูปที่ 2.6

แผนภาพที่ 2.6 แสดงองค์ประกอบของระบบ MRP
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2.1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิ น
บุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบิ น
บุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบิน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่คอื กลุ่มวิศวกรด้านการบิน
กลุ่มช่าง กลุ่มบริการ และกลุ่มนักบิน
กลุ่มด้านวิศวกรการบิน เป็นกลุ่มทีม่ คี วามจาเป็นและมีความสาคัญมากในอุตสาหกรรม
การบิน ซึง่ ทางานในลักษณะการซ่อมและการสร้างอากาศยานในอนาคตของประเทศ
กลุ่มช่าง เป็นกลุ่มทีท่ างานด้านช่างบารุงอากาศยานของเครือ่ งบิน ทางานควบคู่กบั
ทางด้านวิศวกรด้านการบิน
กลุ่มบริการ ซึง่ ประกอบด้วย พนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ พนักงานสื่อสาร
การบินพนักงานงานต้อนรับบนเครือ่ ง เป็นต้น ซึง่ จะทางานสนับสนุนด้านการบิน
กลุ่มนักบิน ซึง่ นักบินนัน้ ในประเทศแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ นักบินพาณิชย์
(Commercial Airplane Pilot) นักบินกองทัพ (นักบินทีบ่ นิ กับอากาศยานเฉพาะแบบในกิจการ
ของทหาร) และนักบินส่วนบุคคล (Private Airplane Pilot) (กรมการขนส่งทางอากาศ.
2549:109)
อาชีพนักบินเป็นอาชีพทีต่ อ้ งผ่านการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความเชีย่ วชาญในการปฏิบตั งิ าน
โดยอาชีพนักบินนัน้ มีหลายแบบ แต่ทค่ี นส่วนใหญ่รจู้ กั กันก็คอื นักบินพาณิชย์ ซึง่ ทาการขนส่ง
ผูโ้ ดยสารหรือสินค้าทางอากาศ ในปจั จุบนั โดยปรกติแล้วภายในห้องนักบินหรือทีเ่ รียกกันว่า
“Cockpit” นัน้ จะมีนกั บินปฏิบตั กิ ารบินอยู่ 2 คน คือ Captain (กับตัน)และ Co-Pilot (ผูช้ ่วย
นักบิน)
สาหรับ Co-Pilot หรือ ผูช้ ่วยนักบินนัน้ จะต้องผ่านการคัดเลือกจากทางบริษทั สายการ
บินต่างๆเข้ามา ซึง่ ในแต่ละบริษทั ก็จะกาหนดคุณสมบัตขิ องบุคคลทีส่ นใจสมัครไว้แตกต่างกัน
ในรายละเอียดไม่มากก็น้อย ในปจั จุบนั มีสายการบินอยู่ 3 สายการบินทีเ่ ปิดรับสมัครบุคคลทีเ่ ข้า
รับการคัดเลือกเป็นนักบินของสายการบินต่างๆ สายการบินทีเ่ ปิดรับสมัครบุคคลทีส่ นใจเพื่อเข้า
เป็นนักบินมีทงั ้ หมด 3 สายคือ บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) บริษทั ไทยแอร์ เอเชีย
จากัด (มหาชน) และบริษทั โอเรียน ไทย แอร์ไลน์ จากัด ทัง้ 3บริษทั นี้ได้กาหนดคุณสมบัตขิ อง
ผูเ้ ข้าสมัครไว้แตกต่างกัน หลังจากนัน้ ก็จะทาการคัดเลือกด้วยวิธตี ่างๆ ทัง้ การสอบข้อเขียน
การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษจากกัปตัน (Captain) ในแต่ละสายการบิน
การตรวจร่างกาย และการตรวจจิตวิทยาจากเวชศาสตร์การแพทย์ ตามข้อกาหนดของ ICAO
ในส่วนของบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)นัน้ จะเพิม่ การสอบจิตวิทยาจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
จิตวิทยาการบินหรือทีเ่ รียกว่าสอบ Aptitude Testเพื่อเป็นการประเมินว่าผูท้ เ่ี ข้ารับการคัดเลือก
นัน้ มีความเหมาะสมทีจ่ ะเป็นนักบินหรือไม่
ในการคัดเลือกนี้จะใช้ผเู้ ชีย่ วชาญจากสถาบัน
Scandinavain Institute of Aviation Psychology (SIAP)ประเทศสวีเดนทีม่ ปี ระสบการณ์ใน
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ด้านการให้คาปรึกษารวมทัง้ การคัดเลือกผูส้ มัครของสายการบินต่างๆ
หลังจากทีผ่ ่านการ
คัดเลือกจากสายการบินต่างๆ แล้ว ผูผ้ ่านการคัดเลือกจะได้รบั การเรียนการสอนด้านนักบินจาก
โรงเรียนทีเ่ ปิดสอนด้านการบินโดยเฉพาะ ในปจั จุบนั นี้มโี รงเรียนทีเ่ ปิดสอนด้านหลักสูตรนักบิน
พาณิชย์ตรี 2 แห่งคือ สถาบันการบินพลเรือน และอีกแห่งคือ Bangkok Aviation Center
(BAC) ซึง่ เปิดสอนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี หลักสูตรการสอนนัน้ ได้รบั การรับรองจาก
กรมการบินพาณิชย์ นอกจากนัน้ ยังมีโรงเรียนการบินกาแพงแสน กองทัพอากาศ ทีท่ าการสอน
หลักสูตรนักบินแต่สอนเฉพาะผูท้ จ่ี บจากโรงเรียนนายเรืออากาศเท่านัน้ (พอพร อ่อนผัน . 2546
: 45)ในการฝึกอบรมนักบินของแต่ละสายการบินนัน้ ใช้ระยะเวลานานและมีค่าใช้จา่ ยในการฝึก
อบรค่อนข้างสูง ทางบริษทั ต่างๆ จะรับผิดชอบค่าใช้จา่ ย
ในการฝึกอบรมทัง้ หมด โดยนักเรียนทุนของบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ศึกษา
ด้านการบินกับสถาบันการบินพลเรือนทัง้ ภาคพืน้ และเรียนการบินที่ สถาบันการบินพลเรือน ต.
บ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ ส่วนนักเรียนทุนของบริษทั ไทยแอร์ เอเชีย และบริษทั โอ
เรียน ไทย แอร์ไลน์ จากัด จะทาการเรียนที่ Bangkok Aviation Center (BAC) และใช้เวลา
ศึกษาประมาณ 1 ปี ถึง 1 ปี 2 เดือน แล้วแต่ระยะเวลาของแต่ละโรงเรียนจะกาหนด ทางด้าน
เนื้อหาหลักสูตรนัน้ จะศึกษาด้านการบินกับเครือ่ งบินเครือ่ งยนต์เดียวและหลาย
เครือ่ งยนต์ตงั ้ แต่ตน้ จนสามารถทาการบินได้อย่างปลอดภัยทัง้ การบินด้วยสายตาและ
การบินด้วยเครือ่ งวัดประกอบการบิน
หลังจากสาเร็จการศึกษานักเรียนทุนเหล่านี้จะได้รบั
ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี-เครือ่ งบิน (Commercial Pilot License - Aeroplane , CPL)
หลังจากนัน้ จะเข้ารับการอบรมต่อในแต่ละสายการบินจะทาการกาหนดต่อไป นอกจากนัน้ หลัง
ผ่านการอบรมในแต่ละสายการบินกาหนดและได้ใบประกอบอนุญาตการบินพาณิชย์ตรีแล้ว จะ
ปฏิบตั กิ ารบินตามตารางทีแ่ ต่ละสายการบินกาหนด ซึง่ จะปฏิบตั กิ ารบินร่วมกับ Captain ในแต่
ละตารางบิน
ก่อนทีเ่ ครือ่ งจะบินออกจากสนามบินต้นทาง นักบินจะต้องวางแผนข้อมูลการบินอย่าง
ระมัดระวัง โดยมีการตรวจสอบเครือ่ งบินเพื่อให้เกิดความแน่ใจในระบบต่างๆ และนอกจากนัน้
ยังต้องอาศัยข้อมูลด้านการบินต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงสภาพอากาศตามเส้นทางบินและสนามบิน
ปลายทางแล้วนาข้อมูลทีไ่ ด้มากาหนดเส้นทางบิน ความสูง และความเร็วทาให้การเดินทาง
เป็นไปด้วยความปลอดภัยทีส่ ุด นักบินทีค่ วบคุมการบินหรือเจ้าหน้าทีร่ วบรวมข้อมูลการบินของ
บริษทั จะวางแผนการบินตามกฎการบินด้วยเครือ่ งประกอบการบิน การบินนัน้ จะทาการบิน
ตามคาแนะนาของเจ้าหน้าทีค่ วบคุมการบิน เพื่อทีจ่ ะสามารถปฏิบตั กิ ารบินร่วมกับเครือ่ งบินลา
อื่นๆ ได้
ตามกฎการบินนัน้ นักบินไม่สามารถบินได้มากกว่า 100 ชัวโมงต่
่
อเดือนหรือมากกว่า
1,000 ชัวโมงบิ
่
นต่อปี นักบินของสายการบินส่วนใหญ่มชี วโมงบิ
ั่
นเฉลีย่ ประมาณ 75 ชัวโมงต่
่
อ
เดือน และปฏิบตั งิ านในหน้าทีอ่ ่นื อีก 75 ชัวโมงต่
่
อเดือน ตารางการบินของนักบินพาณิชย์นนั ้ จะ
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มีการจัดอันดับตามระบบอาวุโสและนักบินพาณิชย์ ส่วนหนึ่งมีตารางการบินเป็นเทีย่ วบินข้าม
ทวีปซึง่ ต้องค้างคืนทีโ่ รงแรมทีส่ ายการบินจัดหาไว้ให้ นอกจากนี้ยงั มีปญั หาด้านความเหนื่อยล้า
จากการบินข้ามเส้นแบ่งเวลา หรือทีเ่ รียกอีกอย่างหนึ่งว่า “Jet Lag” เนื่องจากเกิดจากความต่าง
ทางด้านเวลาของประเทศแต่ละประเทศ นอกจากนัน้ เพื่อป้องกันความเหนื่อยล้าทีจ่ ะเกิดกับ
นักบินมากเกินไป ทาให้องค์การการบินระหว่างประเทศหรือ ICAO ได้ทาการกาหนดให้สาย
การบินต้องอนุญาตให้นกั บินพักผ่อนอย่างน้อย8 ชัวโมงโดยไม่
่
ถูกรบกวน ภายใน 24 ชัวโมง
่
ก่อนทีจ่ ะสิน้ สุดการบิน
นักบินพาณิชย์จาเป็นต้องมีใบอนุญาต สาหรับนักบินพาณิชย์เอกด้วย ผูท้ จ่ี ะขอ
ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกต้องมีอายุอย่างน้อย 23 ปีบริบรู ณ์ มีชวโมงบิ
ั่
นอย่างน้อย 1,500
ชัวโมงบิ
่
น ต้องมีประสบการณ์การบินกลางคืนและบินด้วยเครือ่ งวัดประกอบการบินด้วย จะต้อง
ผ่านการสอบข้อเขียนตามทีอ่ งค์การบินกาหนด
สายการบินหลายแห่งจะคัดเลือกผูส้ มัครที่
สามารถผ่านการทดสอบทางจิตวิทยาและแบบทดสอบความถนัด ใบอนุญาตนักบินทุกชนิดจะ
ยังคงได้ตราบเท่าทีน่ กั บินผูน้ นั ้ ยังคงผ่านการตรวจสอบร่างกายตามระยะเวลาและผ่านการ
ทดสอบความสามารถทางการบินขององค์การควบคุมด้านการบินและตามกฏของบริษทั สายการ
บินต่างๆ กาหนด การตรวจสอบสภาพร่างกายของนักบินจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ใบรับรอง
แพทย์ระดับที่ 1,2,3 (Class I,II,III) ใบรับรองแพทย์ระดับที่ 1 จะมีมาตรฐานทีต่ อ้ งการสูงทีส่ ุด
ในสมรรถภาพการมองเห็น การได้ยนิ ความสมดุล และสมรรถภาพร่างกายโดยทัวไป
่ ใบรับรอง
แพทย์ระดับที่ 2 จะต่ากว่าระดับที่ 1 เล็กน้อย แต่ยงั ต้องมีสมรรถภาพร่างกายทีส่ มบูรณ์และมี
ประวัตกิ ารแพทย์ทด่ี ี ส่วนใบรับรองแพทย์ระดับที่ 3 จะต่ากว่าระดับที่ 2 ใบรับรองแพทย์ทงั ้ 3
ระดับอนุญาตให้นกั บินสวมแว่นตาได้แต่ตอ้ งไม่เกินขีดจากัดการมองเห็นทีก่ าหนด
(บดินทร์
หงส์ประภัศร .2546 : 24-25)
หน่ วยงานและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการผลิ ตบุคลากรด้านการบิ นในประเทศ
ไทย
1. องค์การการบินระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization :
ICAO)
เป็นหน่วยงานชานาญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ ก่อตัง้ ขึน้ ตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ ซึง่ ร่างขึน้ ในการประชุมกันทีน่ ครชิคาโกเมือ่ วันที่ 7 ธันวาคม 1944
โดยมีความมุง่ หมายทีจ่ ะพัฒนาหลักการและเทคนิคของการเดินอากาศยานระหว่างประเทศ
และการวางแผนเพื่อพัฒนาการขนส่งระหว่างประเทศทัวโลก
่
โดยได้วางมาตรฐานระเบียบ
ข้อบังคับเกีย่ วกับการบินพลเรือนในด้านต่างๆ เรียกว่า ภาคผนวกแห่งอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ ซึง่ มีทงั ้ สิน้ 18 ภาคผนวก และได้จดั ทามาตรฐานสากล เอกสารคู่มอื

49

ประกอบแนวทางการปฏิบตั งิ านในด้านต่างๆ อันได้แก่ การออกใบอนุญาตบุคคล กฎระเบียบ
การใช้น่านฟ้า อุตุนิยมวิทยาการบิน แผนผังการบิน หน่วยวัดการปฏิบตั กิ ารของเครือ่ งบิน
เครือ่ งหมายทะเบียนและสัญชาติ มาตรฐานความปลอดภัยในการบินโทรคมนาคมการบิน การ
บริการการจราจรทางอากาศ การค้นหาและช่วยชีวติ การสืบสวนอุบตั เิ หตุของเครือ่ งบิน การ
บริการข้อมูลการบิน สวัสดิภาพและความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าของการบินพลเรือนอีก
ด้วย โดยมีสานักงานใหญ่ตงั ้ อยูท่ ป่ี ระเทศแคนาดา และมีสานักงานสาขาประจาภาคต่างๆรวม 7
ภาค ครอบคลุมพืน้ ทีท่ วโลก
ั่
ได้แก่
ตะวันออกไกลและแปซิฟิก มีสานักงานตัง้ อยูท่ จ่ี ตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
แอฟริกาใต้และตะวันออก มีสานักงานตัง้ อยูท่ ป่ี ระเทศเคนย่า
ยุโรปและแอตแลนติกเหนือ มีสานักงานตัง้ อยูท่ ป่ี ระเทศเคนย่า
ตะวันออกกลาง มีสานักงานตัง้ อยูท่ ป่ี ระเทศอียปิ ต์
อเมริกากลาง / เหนือ และแคริเบียน มีสานักงานตัง้ อยูท่ ป่ี ระเทศเม็กซิโก
อเมริกาใต้ มีสานักงานตัง้ อยูท่ ป่ี ระเทศเปรู
แอฟริกากลางและตะวันตก มีสานักงานตัง้ อยูท่ ป่ี ระเทศซีนีกลั
เพื่อให้การปฏิบตั กิ ารด้านการบินดาเนินไปด้วยความปลอดภัยสูงสุด องค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศได้กาหนดให้ผทู้ จ่ี ะปฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นการบินได้ตอ้ งได้รบั ใบอนุญาตผู้
ประจาหน้าที่(Personal Licensing) จากหน่วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากับดูแลด้านการบินพลเรือน
ของแต่ละประเทศนัน้ ๆโดยออกใบอนุญาตผูป้ ระจาหน้าทีท่ ก่ี าหนดไว้ดงั นี้ (ICAO
ANNEX1.1988: 3)
1. Private Pilot – Aeroplane
2. Commercial Pilot – Aeroplane
3. Airline Transport Pilot – Aeroplane
4. Private Pilot – Helicopter
5. Commercial Pilot – Helicopter
6. Airline Transport Pilot – Helicopter
7. Glider Pilot
8. Free Balloon Pilot
9. Flight Navigator
10. Flight Engineer
11. Aircraft Maintenance (Technician / Engineer / Mechanic) Type II
12. Aircraft Maintenance (Technician / Engineer / Mechanic) Type I
13. Air traffic Controller
14. Flight Operations Officer
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15. Aeronautical Station Operator
2. สหพันธ์บริหารการบินสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration : FAA)
การกากับดูแลการบินพลเรือนของสหรัฐอเมริกาจัดตัง้ ขึน้ เมือ่ พ.ศ. 2501 และเข้ามาอยูใ่ น
สังกัดของกระทรวงการขนส่ง (Department of Transportation)
แม้ว่า FAA เป็นหน่วยงานทีก่ าหนดระเบียบและมาตรฐานเกีย่ วกับการบินพาณิชย์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่กไ็ ด้รบั การยอมรับจากนานาประเทศ ในการนาระเบียบดังกล่าวไป
ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับ ICAO เพราะ FAA มีการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานในด้านต่างๆ อยู่
ตลอดเวลาทาให้มคี วามทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
ประเทศไทย โดยกรมการขนส่งทางอากาศก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง ซึง่ นอกจากจะ
ปฏิบตั ติ ามแนวทางของ ICAO แล้ว ก็ยงั ได้นามาตรฐานต่างๆ ของ FAA มาปฏิบตั ดิ ว้ ย ไม่ว่าจะ
เป็นเรือ่ งมาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานด้านการบริหารอากาศยาน รวมทัง้ มาตรฐานด้าน
บุคลากรการบิน เอกสารคู่มอื เอกสารแบบฝึกหัด ตารา และอุปกรณ์การเรียนการสอน FAA จึง
เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งทีม่ บี ทบาทสาคัญ และเกีย่ วข้องกับการผลิตนักบินของสถาบันการบินพล
เรือน
3. กรมการขนส่งทางอากาศ (The Department of Aviation : DOA)
กรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานราชการทีม่ ภี ารกิจเกีย่ วกับการ
ส่งเสริมพัฒนาและกากับดูแลการบินพลเรือนของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้การ
พัฒนาเครือข่ายและบริการการบินพลเรือนเพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริการ อันมีผลต่อ
การส่งเสริมการท่องเทีย่ วและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนผลักดันให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการบินพลเรือนในภูมภิ าค
3.1 หน่วยงานหน้าทีข่ องกรมการขนส่งทางอากาศ
3.1.1 ดาเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วย การเดินอากาศ กฎหมายว่าด้วย
ความผิดบางประการต่อการเดินอากาศและกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
3.1.2 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานการบินพลเรือนของ
ประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางอากาศ อุตสาหกรรมการบินและการ
บินพลเรือน
3.1.3 ดาเนินการจัดระเบียบการบินพลเรือน
3.1.4 กาหนดมาตรฐาน กากับ ดูแลตรวจสอบการดาเนินงานด้านการบินพล
เรือน
3.1.5 จัดให้มแี ละดาเนินกิจการท่าอากาศยานในสังกัด
3.1.6 ร่วมมือและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศในด้านการบินพลเรือน และในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับอนุสญ
ั ญาและความ
ตกลงระหว่างประเทศ
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3.1.7 ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าทีข่ องกรมหรือ
ตามทีก่ ระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย (ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่ง
ทางอากาศ กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2545)
3.2 การแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางอากาศ มีดงั นี้
3.2.1 สานักงานเลขานุการ
3.2.2 กองคลัง
3.2.3 กองมาตรฐานสนามบินและการอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
3.2.4 กองสนับสนุนกิจการท่าอากาศยาน
3.2.5 ท่าอากาศยาน
3.2.6 สานักกากับกิจการขนส่งทางอากาศ
3.3.7 สานักมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินอากาศ
3.3.8 สานักส่งเสริมและพัฒนากิจการขนส่งทางอากาศ
3.3 หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงเกีย่ วกับการกากับดูแลการผลิตนักบิน
3.3.1 สานักมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินอากาศ ซึง่ เป็นหน่วยงานทีม่ ี
บทบาทสาคัญเกีย่ วข้องกับการผลิตนักบินมากทีส่ ุดในการกากับดูแลด้านคุณภาพของนักบินที่
ผลิตได้เพื่อให้ได้มาตรฐานตามทีอ่ งค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกาหนด โดยจะทา
หน้าทีก่ ากับดูแลและตรวจสอบตัง้ แต่อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการฝึกอบรมนักบิน หลักสูตรในการ
ฝึกอบรมนักบินและครูการบินตลอดจนการตรวจสอบความรูค้ วามสามารถของนักบินทีผ่ ลิตได้
เพื่อออกใบอนุญาต (Pilot License)และสรุปรายละเอียดได้ดงั นี้
3.3.1.1 ตรวจสอบเพื่อรับรองเครือ่ งฝึกบินจาลอง (Flight Simulation)
3.3.1.2 ตรวจสอบเครือ่ งรับรองเครือ่ งฝึกบินด้วยเครือ่ งวัดประกอบการบิน
(Basic Instrument Trainer)
3.3.1.3 ตรวจสอบความรูค้ วามสามารถเพื่อออกใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล
นักบินพาณิชย์ตรีและนักบินพาณิชย์เอก
3.3.1.4 ตรวจสอบความรูค้ วามสามารถนักบินเพื่อเพิม่ ความสามารถทาการ
บินกับเครือ่ งบินแบบหลายเครือ่ งยนต์ (Multi – Engines Rating)
3.3.1.5 ตรวจสอบความรูค้ วามสามารถนักบิน เพื่อเพิม่ ความสามารถเป็นครู
การบิน (Flight Instructor Rating)
3.3.1.6 ตรวจสอบความสามารถนักบินเพื่ออนุญาตให้เป็นผูต้ รวจสอบนักบิน
ของผูด้ าเนินการเดินอากาศ
3.3.1.7 ตรวจสอบความรูค้ วามสามารถของนักบิน ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็น
ครูฝึกบิน นักบินเฉพาะแบบ ครูสอนวิชาภาคพืน้ และนักบินผูต้ รวจสอบ (Check Pilot)
3.4 ใบอนุญาตนักบิน (Pilot License) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
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นักบินพาณิชย์ตรี นักบินพาณิชย์เอกและนักบินส่วนบุคคล
ผูท้ ผ่ี ่านการฝึกอบรมด้านนักบินแล้ว จะต้องเข้าทดสอบเพื่อขอใบอนุญาตนักบินกับงาน
ตรวจสอบความสามารถผูป้ ระจาหน้าทีท่ ห่ี น่วยงาน กลุ่มงานตรวจสอบการปฏิบตั งิ านการบิน
สานักมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินอากาศ กรมการขนส่งทางอากาศ ทัง้ ทางภาควิชาการ
ภาคปฏิบตั ิ และการตรวจสุขภาพทีส่ ถาบันเวชศาสตร์การบิน กรมการแพทย์ทหารอากาศ
กองทัพอากาศ ยกเว้น ผูท้ ผ่ี ่านการฝึกอบรมด้านนักบินจากสถาบันการบินพลเรือน โดย
กรมการขนส่งทางอากาศจะออกใบอนุญาตนักบินให้
โดยไม่ตอ้ งสอบภาควิชาการและ
ภาคปฏิบตั ใิ หม่เนื่องจากได้ให้การรับรองหลักสูตรการเรียนการสอน และการฝึกบินภาคอากาศ
ให้กบั สถานบันการบินพลเรือนไว้แล้ว และในขณะทีท่ าการสอนและการทดสอบภาควิชาการ
และภาคปฏิบตั ิ ก็ได้ส่งเจ้าหน้าทีจ่ ากกรมการขนส่งทางอากาศร่วมสังเกตการณ์ดว้ ยใบอนุญาต
นักบินทีไ่ ด้รบั จะมีกาหนดระยะเวลาการใช้แตกต่างกันไป ตามประเภทของใบอนุญาตและอายุ
ของผูถ้ อื ใบอนุญาต ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. สรุปได้ดงั นี้ คือ
3.4.1 กาหนดระยะเวลา 1 ปี สาหรับ
3.4.1.1 ใบอนุญาตนักบินศิษย์การบิน
3.4.1.2 ใบอนุญาตนักบินเครือ่ งบิน/เฮลิคอปเตอร์ ส่วนบุคคลอายุเกิน 40 ปี
3.4.1.3 ใบอนุญาตนักบินเครือ่ งบิน/เฮลิคอปเตอร์ พาณิชย์ตรีอายุเกิน 40 ปี
3.4.1.4 ใบอนุญาตนักบินเครือ่ งบิน/เฮลิคอปเตอร์ พาณิชย์เอก
3.4.2 กาหนดระยะเวลา 1 ปี สาหรับ
3.4.2.1 ใบอนุญาตนักบินเครือ่ งบิน/เฮลิคอปเตอร์ส่วนบุคคล อายุไม่เกิน 40 ปี
3.4.2.2 ใบอนุญาตนักบินเครือ่ งบิน/เฮลิคอปเตอร์พาณิชย์ตรี อายุไม่เกิน 40 ปี
นอกจากนี้ผมู้ ใี บอนุญาตนักบินจะต้องไปรับการตรวจสุขภาพ ตามมาตรฐานของ ICAO
จากนายแพทย์ของสถาบันเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ ซึง่ เป็นศูนย์เวชศาสตร์
การบินทาการตรวจผูป้ ระจาหน้าทีท่ ุกประเภท ทุกชัน้ โดยเฉพาะการตรวจครัง้ แรกเพื่อขอรับ
ใบสาคัญแพทย์สาหรับผูท้ าหน้าที่ รวมทัง้ การต่ออายุใบสาคัญแพทย์ทุกขัน้ หรือไปรับการ
ตรวจสอบสุขภาพกับนายแพทย์ผตู้ รวจอาวุโสประจาอยูท่ โ่ี รงพยาบาลกรุงเทพ หรือโรงพยาบาล
บารุงราษฎร์ ทีม่ สี ทิ ธิทาการตรวจทางการแพทย์ แก่ผขู้ อต่ออายุใบสาคัญแพทย์ทุกชัน้ ตามที่
กรมการขนส่งทางอากาศรับรองให้เป็นหน่วยงานตรวจสุขภาพตามระยะเวลา ทีก่ าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัตเิ ดินอากาศ พ.ศ. 2497
สรุปไว้ดงั นี้
1. ตรวจทุก 6 เดือน สาหรับ
1.1 ผูม้ ใี บอนุญาตเครือ่ งบิน / เฮลิคอปเตอร์พาณิชย์ตรี อายุเกิน 40 ปี
1.2 ผูม้ ใี บอนุญาตเครือ่ งบิน / เฮลิคอปเตอร์พาณิชย์เอก อายุเกิน 40 ปี
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2. ตรวจทุก 12 เดือน สาหรับ
ผูม้ ใี บอนุญาตนักบินศิษย์การบิน
ผูม้ ใี บอนุญาตนักบินศิษย์การบิน / เฮลิคอปเตอร์ส่วนบุคคล อายุเกิน 40 ปี
ผูม้ ใี บอนุญาตนักบินศิษย์การบิน / เฮลิคอปเตอร์พาณิชย์ตรี อายุไม่เกิน 40 ปี
ผูม้ ใี บอนุญาตนักบินศิษย์การบิน / เฮลิคอปเตอร์พาณิชย์เอก อายุไม่เกิน 40 ปี
3. ตรวจทุก 24 เดือน สาหรับ
ผูม้ ใี บอนุญาตนักบินเครือ่ งบิน / เฮลิคอปเตอร์ส่วนบุคคล อายุไม่เกิน 40 ปี
4. สถาบันการบินพลเรือน
สถาบันการบินพลเรือน หรือชื่อเดิม ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็น
โครงการความร่วมมือระหว่างกองทุนพิเศษสหประชาชาติ และรัฐบาลไทย โดยมีระยะการ
ดาเนิน โครงการตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2508 มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจการด้านการบิน
พลเรือนของประเทศ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เจริญก้าวหน้าและให้มมี าตรฐาน
ตามทีอ่ งค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ในภาคผนวกแห่งอนุสญ
ั ญาว่าด้วย
การบินพลเรือนระหว่างประเทศต่อมา ในปี พ.ศ. 2509 รัฐบาลไทย ได้รบั มอบศูนย์ฝึกการบิน
พลเรือนในประเทศไทย มาดาเนินการโดยให้อยูใ่ นความดูแลของกรมการบินพาณิชย์ กระทรวง
คมนาคม ด้วยกระแสความเปลีย่ นแปลงของโลกทีส่ ่งผลให้เทคโนโลยีทางด้านกิจการการบินพล
เรือนทัง้ ในและต่างประเทศ เติบโตรุดหน้าขึน้ อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศกาลังพัฒนาใน
ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิคเกิดสภาพการขาดแคลนบุคลากรทางด้านกิจการบิน
ประกอบกับการ
ขยายบทบาทหน้าทีแ่ ละเพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานตลอดจนความคล่องตัวในการ
บริหารงานให้กบั ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนในประเทศไทย
จึงได้ตราพระราชกฤษฏีกาจัดตัง้
สถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2535 ขึน้ โดยให้หน่วยงานนี้มชี ่อื ว่า สถาบันการบินพลเรือน ซึง่
มีช่อื ย่อว่า “สบพ.” มีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม และให้มผี ลบังคับใช้
ตัง้ แต่วนั ที่ 5 มีนาคม 2535 โดยมีภารกิจและความรับผิดชอบในการผลิตบุคลากรด้านการบิน
การดาเนินกิจการเกีย่ วกับบริการช่างอากาศยาน บริการอากาศยานและกิจการอื่นๆทีเ่ กีย่ วกับ
การบิน จากการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทย และความสาคัญของบุคลากรด้านการบินที่
มีประสิทธิภาพสถาบันการบินพลเรือนในฐานะตัวจักรสาคัญของความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม
การบิน จึงต้องพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านการผลิต และพัฒนา
บุคลากรด้านการบินให้สนองตอบนโยบายของรัฐบาล
และเพื่อให้การกาหนดนโยบายและ
แผนงานเพื่อพัฒนากิจการด้านนี้เป็นรูปธรรมยิง่ ขึน้ แผนหลักการขนส่ง พ.ศ. 2542-2549 ของ
กระทรวงคมนาคม จึงมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งทาง
อากาศของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5. บริษทั บางกอกเอวิเอชัน่ เซ็นเตอร์ จากัด ( Bangkok Aviation Center Co.,Ltd.)
บริษทั บางกอก เอวิเอชัน่ เซ็นเตอร์ จากัด เป็นศูนย์ฝึกบินแบบครบวงจร เป็นบริษทั เอกชนแห่ง
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แรกภายในประเทศ ทีเ่ ปิดขึน้ มาเพื่อผลิตนักบินทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีมาตรฐานระดับสากลเพื่อ
รองรับการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมการบินและความต้องการบุคลากรทางด้านการบินที่
เพิม่ มากขึน้ บริษทั บางกอกเอวิเอชัน่ เซ็นเตอร์ จากัดได้เปิดดาเนินการมาแล้ว 2 ปี ด้วยทุนจด
ทะเบียน 25 ล้านบาท ให้บริการทีค่ รอบคลุม โดยทีต่ งั ้ ของโรงเรียนนัน้ อยูห่ ลังสนามบินดอน
เมืองซึง่ นักเรียนของโรงเรียนการบินแห่งนี้สามารถศึกษาในรูปแบบไปเช้า – กลับเย็นได้
นอกจากนัน้ สามารถทาการศึกษาภาคพืน้ และภาคอากาศได้ในเวลาเดียวกันด้วยในขณะนี้ทาง
บริษทั บางกอกเอวิเอชัน่ เซ็นเตอร์ จากัด มีเครือ่ งบินทีใ่ ช้ในการฝึกสอนคือ Cessna172 / 4 ที่
นัง่ มีทงั ้ หมด 10 ลา และ Piper เป็นเครือ่ งบิน 2 ใบพัด และนอกจากนี้ทาง บริษทั บางกอก เอวิ
เอชัน่ เซ็นเตอร์ จากัด ยังมี สื่อการเรียนการสอนทีท่ นั สมัยเพื่อรองรับจานวนศิษย์การบินที่
เพิม่ ขึน้ ในอนาคตด้วย
2.2 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ประยงค์ สุกใส (2542) ได้ทาการศึกษาถึงคุณลักษณะของช่างอากาศยานและ
เครือ่ งยนต์ตามทัศนะของผูบ้ ริหารและหัวหน้างานในบริษทั สายการบินพาณิชย์ ณ ท่าอากาศ
ยานสากลกรุงเทพ โดยคุณลักษณะของช่างอากาศยานทีศ่ กึ ษาคือ คุณลักษณะทางด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม คุณลักษณะด้านความรูค้ วามสามารถ ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า ตามทัศนะ
ของผูบ้ ริหาร พบว่าด้านคุณธรรมและจริยธรรมในสภาพปานกลาง ความคาดหวังอยูใ่ นระดับดี
ความรูค้ วามสามารถในสภาพปจั จุบนั อยูใ่ นระดับปานกลาง ความคาดหวังอยูใ่ นระดับดี ตาม
ทัศนะของหัวหน้างาน พบว่าด้านคุณธรรมและจริยธรรมในสภาพปจั จุบนั อยูใ่ นระดับดี ความ
คาดหวังอยูใ่ นระดับดี ด้านความรูค้ วามสามารถในสภาพปจั จุบนั อยูใ่ นระดับดี ความคาดหวังอยู่
ในระดับดี
ลัทธสิทธิ ์ สิงหะพันธุ (2545: 59) ได้ทาการศึกษาการย้ายงานจากภาครัฐสู่ภาคเอกชน
พบว่า ในส่วนของบุคลากร ซึง่ ในปจั จุบนั บุคลากรของบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) หรือ
บริษทั สายการบินต่างๆ ทัง้ ฝา่ ยช่างและนักบินนัน้ มากกว่าครึง่ เป็ นบุคลากรจากกองทัพอากาศ
เป็นบุคลากรทางด้านการขนส่งและปฏิบตั กิ ารให้แก่กองทัพ การผลิตบุคลากรของกองทัพได้ม ี
ส่วนช่วยลดการขาดแคลนบุคลากรด้านนี้ในแรงงานด้านการขนส่งของพลเรือนมาตลอด
แต่
ในทางกลับกันกลับสร้างปญั หาให้กบั กองทัพในการขาดแคลนบุคลากรของกองทัพเอง ทาให้
กองทัพพยายามทีจ่ ะขจัดปญั หาเหล่านี้มาตลอด เช่น การพยายามเพิม่ ค่าตอบแทนให้กบั
บุคลากรด้านการบินของกองทัพ เพื่อลดโอกาสการย้ายงานจากภาคกองทัพไปสู่ภาคพลเรือน
ในอนาคตนัน้ โอกาสทีต่ ลาดแรงงานด้านการขนส่งทางอากาศของพลเรือนจะได้บุคลากรจาก
กองทัพก็น้อยลง และประกอบกับความต้องการบุคลากรด้านขนส่งทางอากาศของพลเรือนที่
กาลังขยายตัวจากเดิม ทาให้การตลาดการขนส่งทางอากาศของพลเรือนยิง่ ขาดแคลนบุคลากร
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ด้านต่างๆเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะบุคลากรด้านการบินจากรายงานประจาปี 2008 บริษทั โบอิง้ จากัด
ได้กาหนดสูตรสากลสาหรับใช้ในการคานวนนักบินในเครือ่ งบิน 1 ลา ในแต่ละตารางบินของ
เครือ่ งบิน สมมติว่าเป็นเครือ่ งโบอิง้ 737 มีราคาประมาณ 2,000 ล้านบาท หากต้องการบริหาร
จัดการให้คุม้ ทุนจะต้องจัดให้มกี ารบินตลอดทัง้ เดือน
ซึง่ เครือ่ งบินหนึ่งลาจะต้องมีนกั บิน
ปฏิบตั กิ ารการบิน 2 คนหรือ 16 คนต่อเดือน ถ้าสายการบินหนึ่งมีเครือ่ งบิน 20 ลา สายการบิน
นัน้ จะใช้นกั บินเพื่อปฏิบตั กิ ารการบินทัง้ หมด 320 คนต่อเดือน ซึง่ ในบริษทั สายการบินบางสาย
เช่น บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) นัน้ มีจานวนเครือ่ งบินประจาการทัง้ หมด 86 ลา
(ข้อมูลจากรายงานของ World Airlines Report ประจาเดือนกรกฎาคม ปี 2008) ทาให้บริษทั
การบินไทย จากัด (มหาชน) ต้องการนักบินเพื่อปฏิบตั กิ ารการบินประมาณ 1,576 คนต่อเดือน
นาวาอากาศโท ยุทธพงษ์ ปลืม้ ภิรมย์ (2548) ได้ทาการศึกษาเกีย่ วกับ การศึกษาปญั หา
และกาหนดกลยุทธ์การซ่อมบารุงเครือ่ งบินแบบC-130H ของกองทัพอากาศ, ธุรกิจและ
อุตสาหกรรมการบิน เป็นหนึ่งในสามของธุรกิจหลักทีท่ าให้ประเทศสิงคโปร์ได้เติบโตเป็นอย่าง
รวดเร็วเช่นทุกวันนี้ ประเทศไทยได้เริม่ กิจการบินมานานแต่มไิ ด้มกี ารพัฒนาให้สามารถเป็น
ธุรกิจทีส่ ร้างรายได้ บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จากัดเป็นหน่วยงานทีเ่ กิดขึน้ จากการส่งเสริม
ของรัฐบาล แต่ในการเริม่ ต้นย่อมมีอุปสรรคและความไม่สมบูรณ์ในงานเกิดขึน้
ขวัญวรา โพธิวาระ, วเรศรา วีระวัฒน์ (
2550) ได้ทาการศึกษาเกีย่ วกับ การพัฒนา
โปรแกรมดัชนีชว้ี ดั ผลสาเร็จของคลังสินค้า : กรณีศกึ ษาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ จะเห็นได้ว่าคลังสินค้า
ทีม่ บี ทบาทมากขึน้ กว่าในอดีต ซึง่ คลังสินค้าจะช่วยให้ธุรกิจอุตสาหกรรม ประหยัดต้นทุนการ
ผลิตสินค้า ประหยัดค่าขนส่ง ป้องกันการขาดแคลนสินค้า ทาให้สนิ ค้ามีการเคลื่อนไหวได้
สะดวกและ ช่วยให้ธุรกิจอุตหกรรมพร้อมทีจ่ ะรับสถานการณ์เปลีย่ นแปลงของตลาด คลังสินค้า
จึงเป็นกิจกรรมประสิทธิภาพ จะเป็นการเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ การทีล่ งั สินค้าจะ
พัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิม่ ความสามารถในการแข่งจ้น จาเป็นต้องมีการประเมินศักยภาพของ
คลังสินค้าว่ามีการดาเนินการในด้านต่างๆ เป็นอย่างไร มีการพัฒนาหรือปรับปรุงมากน้อย
เพียงใด มีความสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรและเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ เพื่อให้
ผูบ้ ริหารสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ในปจั จุบนั ได้มกี ารพัฒนาเครือ่ งมือ
และเทคนิคต่างๆ มากมาย ทีน่ ามาใช้เพื่อช่วยในการดาเนินการประเมินองค์กร อาทิเช่น การ
ประเมินองค์กรแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard) การกาหนดดัชนีชว้ี ดั ผลสาเร็จ (Key
Performance Indicator) การเปรียบเทียบ (Benchmarking) เป็นต้น ซึง่ การใช้เทคนิคหรือ
เครือ่ งมือเข้ามาช่วยในการประเมินองค์กรนี้ ทาให้การประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึน้
ศิรอิ ร คงมนต์, อังกูร ลาภะเนศ (2550) ได้ทาการศึกษาเกีย่ วกับปญั หาการจัดส่งสินค้า
และกาหนดกลยุทธ์เพื่อการทางานทีเ่ หมาะสมของบริษทั KKK จากัด ทีไ่ ด้ประสบปญั หา
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กระบวนการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าประสบกับความล่าช้าบ่อยครัง้ เนื่องจากกาจัดส่งสินค้าที่
ล่าช้าของซัพพลายเออร์ เป็ นผลทาให้บริษทั ถูกร้องเรียนมาจากลูกค้า ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ นี้ทาให้
Lead Time ในการส่งมองสินค้านานขึน้ จึงทาให้ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจในการบริการ
ให้แก่ลกู ค้าได้ ในทีส่ ุดปญั หานี้อาจส่งผลทาให้ลกู ค้าเกิดการเปลีย่ นแปลงบริษทั ทีด่ าเนินธุรกิจ
ทางด้านการจัดส่งอาหารไปเป็นรายอื่นๆได้การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาถึง
สามเหตุและผลกระทบของปญั หาทีม่ ตี ่อบริษทั 2) เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขการจัดส่งสินค้า
ไม่ตรงต่อเวลาของ บริษทั KKK จากัด 3) เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไข Supplier จัดส่งวัตถุดบิ ล่าช้า
4) เพื่อกาหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนากระบวนการทางานทีเ่ หมาะสมของบริษทั KKK จากัด จาก
การศึกษาพบว่า สาเหตุหลักเกิดจาก Supplier จัดส่งสัตถุดบิ ล่าช้า โดยมีแนวทางการแก้ไข
ปญั หา คือ การแก้ไขปญั หาโดยใช้วธิ กี าร การพัฒนารูปแบบกระบวนการทางานของซัพพลาย
เออร์และ บริษทั KKK จากัดให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
สรวิศ รัตนพิไชย, ธนัญญา วสุศรี (2551) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับ การปรับปรุงกระบวนการ
จัดซือ้ จัดหาพัสดุโดยใช้แบบจาลองสถานการณ์กรณีศกึ ษาการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ปจั จุบนั ไฟฟ้า
มีความสาคัญยิง่ และมีแนวโน้มความต้องการใช้งานทีม่ ากขึน้ ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจึงต้อง
เพิม่ ขีดความสามารถในการให้บริการได้อย่างเพียงพอ ดังนัน้ ความต้องการพัสดุอุปกรณ์ในงาน
ก่อสร้างระบบสายส่ง และระบบจาหน่ ายไฟฟ้าก็เพิม่ มากขึน้ ตามไปด้วย ปญั หาสาคัญทีก่ าร
ไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคกาลังประสบอยูค่ อื ระยะเวลาการจัดซือ้ จัดหาทีย่ าวนานทาให้พสั ดุคงคลังมี
มูลค่าสูง งานวิจยั นี้จงึ เป็นการศึกษากระบวนการจัดซือ้ จัดหาพัสดุโดยการประกวดราคาด้วยวิธ ี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) และใช้เทคนิคการสร้างแบบจาลองสถานการณ์ (Simulation)
ด้วยโปรแกรม ARENA เป็นเครือ่ งมือในการหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการจัดซือ้ จัดหาเพื่อ
ลดระยะเวลาดาเนินการ โดยใช้แนวคิดการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ (Business Process
Reengineering) เพื่อออกแบบกระบวนการจัดซือ้ จัดหาใหม่ และแนวคิดการนาสัญญาซือ้ ขาย
ระยะยาวมาใช้ในการลดระยะเวลาจัดซือ้ จัดหา
แล้ววัดประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซือ้
จัดหาตามหลักการของแบบจาลองอ้างอิงการดาเนินงานโซ่อุปาน (SCOR model) จาก
ผลการวิจยั พบว่า ถ้าปรับปรุงกระบวนการจัดซือ้ จัดหาในช่วงคัดเลือกผูข้ ายและช่วงการตรวจรับ
พัสดุ โดยใช้การรับขึน้ ทะเบียนผูข้ าย/ผูร้ บั จ้างและผลิตภัณฑ์ (Vendor Lists) การทางานคู่ขนาน
และการลดขัน้ ตอนการจัดซือ้ จัดหาลง จะสามารถลดระยะเวลาดาเนินการจัดซือ้ จัดหารวมลงได้
สูงสุดถึง 24.49% และการนาสัญญาระยะยาวมาใช้จะสามารถลดระยะเวลาดาเนินการจัดซือ้
จัดหารวมได้สงู สุด 74.92% ซึง่ จะทาให้มลู ค่าพัสดุคงคลังลดลงได้สงู สุด 58.06%
นางสาวสุฑามาศ ตรีมงคล, วิจติ รสวัสดิ ์ สุขสวัสดิ ์ ณ อยุธยา (2551) ได้ทาการศึกษา
การประยุกต์แนวความคิดการบริหารสินค้าคงคลังโดยระบบ
VMI เพื่อใช้ในการบริหาร
เวชภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระบบการบริหารสินค้าคงคลังโดยการ
ทีผ่ ผู้ ลิตเป็นผูด้ แู ลแทนผูซ้ อ้ื หรือ ระบบVMI (Vendor Managed Inventory) กาลังได้รบั ความ
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นิยมเพิม่ มากขึน้ ในประเทศไทย องค์การเภสัชกรรมได้นาระบบ VMI มาใช้โดยหวังทีจ่ ะเพิม่
ประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารยาและเวชภัณฑ์ การศึกษาครัง้ นี้ เป็นการประเมิน
การนาระบบการบริหารสินค้าคงคลังโดยระบบ VMI มาใช้ในการบริหารเวชภัณฑ์ยาของ
โรงพยาบาลพืน้ ทีใ่ นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จุดมุง่ หมายของ
บทความนี้เพื่อเสนอการวิเคราะห์แนวทางการประยุกต์และอุปสรรคในการนาระบบ VMI ไปใช้
ในส่วนโครงการนาร่องขององค์การเภสัช ดัชนีวดั ประสิทธิภาพ fill rate จะนามาประเมิน
ประสิทธิภาพในการนาระบบ VMI ไปใช้งาน
ไพบูลย์ จงผิตะ, ดารงค์ ทวีแสงสกุลไทย, ปารเมศ ชุตมิ า, และ ธราธร กูลภัทรนิรนั ดร์
(2551)
ได้ทาการศึกษาการออกแบบระบบการบริหารความเสีย่ งสาหรับการดาเนินงานการ
คลังสินค้า:กรณีศกึ ษาศูนย์กระจายสินค้าห้างซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ปจั จุบนั การวัดความสาเร็จของ
การดาเนินงานการคลังสินค้ามักจะกาหนดและวัดค่าจากดัชนีวดั ผลปฎิบตั งิ าน (KPIs) แต่การ
วัดค่าจาก KPIs ไม่สามารถบอกถึงเหตุการณ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์ ซึง่ อาจจะเกิดขึน้ ได้ในอนาคต
และส่งผลกระทบ
หรือทาให้การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ได้ ซึง่ เหตุการณ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์เหล่านี้ก่อให้เกิดความเสีย่ งขึน้ นันเอง
่
งานวิจยั นี้นาเสนอแนวคิดในการประยุกต์ใช้การบริหารความเสีย่ ง (Risk Management) กับการ
ดาเนินงานการคลังสินค้า /ศูนย์กระจายสินค้า (Warehouse / Distribution Center Operation)
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารคลังสินค้าและเป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่
องค์กร โดยได้ประยุกต์ใช้การบริหารความเสีย่ งตามแนวทางของISO 31000 ซึง่ มีขนั ้ ตอนการ
บริหารความเสีย่ งคือ การการสื่อสารและการให้คาปรึกษาเกีย่ วกับความเสีย่ งการสร้างบริบท
การประเมินความเสีย่ ง การจัดการความเสีย่ ง การติดตามและทบทวนความเสีย่ งเข้ากับการ
ดาเนินงานการคลังสินค้าและกาหนดค่าดัชนีวดั ความเสีย่ ง (KRIs) เพื่อใช้เป็นเครือ่ งมือวัดระดับ
ความเสีย่ งและกาหนดระดับความเสีย่ งทีต่ อ้ งควบคุมหรือเฝ้าระวัง ทาให้สามารถรับรูแ้ ละจัดการ
ความเสีย่ งได้ทนั เหตุการณ์และทาให้การดาเนินงานสามารถบรรลุผลตามทีต่ งั ้ ไว้ได้มากขึน้ ผล
จากการศึกษาพบว่าการบริหารความเสีย่ งและการกาหนด KRIs ร่วมกับ KPIs จะช่วยทาให้
ขบวนการตัดสินใจและการวางแผนกลยุทธ์มคี วามน่าเชื่อถือมากขึน้ และช่วยให้องค์กรมีความ
เข็มแข็งทางการเงินเพิม่ ขึน้ ตลอดจนทาให้มคี วามโปร่งใสทีส่ ามารถตรวจสอบได้
ผดุงชาติ มงคลแถลง, ณัฐพัชร์ อารีรชั กุลกานต์, ธีรเดช วุฒพิ รพันธ์ (2551) ได้
ทาการศึกษาแบบจาลองสินค้าคงคลังสาหรับปญั หา Newsboy กรณีคุณภาพของสินค้าที่
ได้รบั ไม่สมบูรณ์แบบ
ปญั หาสินค้าคงคลังถือเป็ นปญั หาทีส่ าคัญในการจัดการโซ่อุปทาน
เนื่องจากต้นทุนของการจัดการสินค้าคงคลังมีมลู ค่าสูงเมือ่ เทียบกับต้นทุนชนิดอื่นๆ
สาหรับ
ปญั หาสินค้าคงคลังในกรณีสนิ ค้าเน่ าเปื่อยได้ปญั หาของเด็กส่งหนังสือพิมพ์ (Newsboy) ถือว่า
เป็ นปญั หาทีร่ จู้ กั กันอย่างแพร่หลายและมีการนาไปประยุกต์ใช้กนั อย่างมากในโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแฟชันอุ
่ ตสาหกรรมยาและอื่นๆ แต่
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จากการศึกษางานวิจยั ในอดีตพบว่า ยังมีงานวิจยั จานวนน้อยทีศ่ กึ ษาถึงปญั หาสินค้าคงคลังที่
คานึงถึงการเน่าเปื่อยได้และคุณภาพของสินค้าทีไ่ ด้รบั ไม่แน่นอน อีกทัง้ งานวิจยั ในอดีตยังมี
ข้อจากัดอยู่ 2 ประการด้วยกัน คือ 1) ไม่สามารถแก้ปญั หาได้เมือ่ มีการเพิม่ สมการข้อจากัด
(Constraints)เข้าไปในปญั หาดัง้ เดิม 2) ขัน้ ตอนวิธกี ารหาคาตอบสร้างอยูบ่ นพืน้ ฐานของ
Lagrange Multipliers ทีล่ ะเลยขอบเขตล่างของปริมาณสังซื
่ อ้ สินค้า ทาให้ปริมาณสังซื
่ อ้ สินค้า
เป็นลบได้ หรืออีกนัยหนึ่งก็คอื การได้รบั คาตอบทีเ่ ป็นไปไม่ได้ (Infeasible Solution)โดยเฉพาะ
เมือ่ มีงบประมาณจากัดและสินค้าทีจ่ ะสังซื
่ อ้ มีหลายชนิด ดังนัน้ งานวิจยั ทีเ่ สนอนี้จงึ มุง่ เน้นทีจ่ ะ
พัฒนาแบบจาลองรวมถึงขัน้ ตอนวิธกี ารหาคาตอบ(Algorithm) ทีส่ ามารถแก้ไขข้อจากัดของ
งานวิจยั ในอดีต
ศรีวาลี ทองเลีย่ มนาค, รัฐธรรม ภูรสิ มั พันธ์ (2551) ได้ทาการศึกษาเกีย่ วกับ ปจั จัยทีม่ ี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการรอบเวลาการสังซื
่ อ้ ของศูนย์กระจายสินค้ายาและ
เวชภัณฑ์ จากสภาวะเศรษฐกิจปจั จุบนั การพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการของธุรกิจผู้
ให้บริการกิจกรรมโลจิสติกส์นนั ้ มีภาวการณ์แข่งขันทีส่ งู โดยทีต่ อ้ งอาศัยหลายปจั จัยในการสร้าง
ขีดความสามารถในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ในเรือ่ งเทคโนโลยี เงินทุน ทุนมนุษย์
เศรษฐกิจ คู่แข่ง กลยุทธ์ต่างๆ ในการให้บริการ และทรัพยากรขององค์กรจากกรณีศกึ ษา
งานค้นคว้าได้พจิ ารณาเลือกหัวข้อปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์
กระจายสินค้ายาและเวชภัณฑ์ เนื่องจาก ปจั จุบนั การขยายตัวของประชากรและธุรกิจของโลจิ
สติกส์ตลอดจนการพัฒนาอุปกรณ์เครือ่ งมือและเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่องทัง้ นี้เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถและการให้บริการของบริษทั ผูใ้ ห้บริการ
ศูนย์กระจายสินค้ายาและเวชภัณฑ์ตอ้ งพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขปญั หาต่างๆเพื่อยกระดับการ
ให้บริการและความพึงพอใจต่อบริษทั ผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนความพึง
พอใจของผูบ้ ริโภคสินค้าประเภทนี้ เนื่องจากในขณะนี้การพัฒนาและการปรับปรุงการให้บริการ
ยังไม่เป็ นทีพ่ อใจและยังมีหลายปญั หาทีซ่ ่อนเร้นอยูภ่ ายในระบบโซ่อุปทานทัง้ หมดซึง่ เชื่อว่าถ้า
ค้นหาสาเหตุของปญั หาได้จะสามารถพัฒนาและเพิม่ ขีดความสามารถในการให้บริการจัดการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ต่อธุรกิจ
ปณิตา ปาณะลักษณ์ (2552) ได้ทาการศึกษาการวิเคราะห์กาลังคนด้านนักบินพาณิชย์
ในประเทศไทย
การวิจยั ครัง้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเกีย่ วกับสภาพทัวไปเกี
่
ย่ วกับการผลิต
บุคลากรด้านการบินและบริษทั สายการบินในประเทศไทย และศึกษาจานวนและคุณลักษณะ
ของนักบินทีส่ ถาบันการศึกษาผลิตได้
จานวนและคุณลักษณะทีบ่ ริษทั สายการบินต้องการ
รวมทัง้ ปญั หาและอุปสรรคในการผลิตนักบิน ประชากร : สถาบันการศึกษาทีเ่ ปิดสอนด้าน
นักบิน จานวน 2 สถาบันบริษทั สายการบินทีป่ ระกอบอุตสาหกรรมด้านการบิน จานวน 38
บริษทั เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ สถิตทิ ใ่ี ช้ใน
การวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
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วีรศักดิ ์ สงวนสิงห์, ชุมพล มณฑาทิพย์กุล (2553) ได้ทาการศึกษาการหาปริมาณการ
สังซื
่ อ้ อย่างประหยัดโดยคานึงถึงต้นทุนการนาเข้าสินค้าทีแ่ ปรผันของวัตถุดบิ สินค้าอาหาร
งานวิจยั นี้เป็นการศึกษาและพัฒนานโยบายการควบคุมพัสดุคงคลัง (Inventory Control Policy)
สาหรับวัตถุดบิ อาหารของกรณีศกึ ษาแห่งหนึ่งซึง่ เป็นบริษทั ทีด่ าเนินธุรกิจด้านร้านอาหารจาน
ด่วน โดยการหาปริมาณการสังซื
่ อ้ อย่างประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) และจุด
สังซื
่ อ้ (Reorder Point) โดยพิจารณาถึงระดับการให้บริการ (Service Level) ทีก่ าหนดโดย
บริษทั
คุณลักษณะพิเศษของวัตถุดบิ ชนิดนี้คอื มีตน้ ทุนการนาเข้าสินค้าทีแ่ ปรผันไปตามค่า
ระวางเรือขนส่ง ซึง่ จะแปรผันไปตามจานวนตูข้ นส่งของสินค้า ในการศึกษานี้จะเลือกวัตถุดบิ
ของบริษทั กรณีศกึ ษาทัง้ หมด 3 รายการ ซึง่ เป็นรายการทีม่ ยี อดการใช้ค่อนข้างสูงและมีการ
หมุนเวียนของวัตถุดบิ ทีร่ วดเร็ว การหาค่าทีเ่ หมาะสมทาได้ดว้ ยเครือ่ งมือโซลเวอร์ในโปรแกรม
ไมโครซอฟ์ทเอ๊กเซล (Excel Solver) และจากการวิเคราะห์พบว่า นโยบายการสังซื
่ อ้ แบบใหม่
สามารถลดต้นทุนด้านการควบคุมพัสดุคงคลังรวม (Total Inventory Cost) ของวัตถุดบิ ทัง้ 3
รายการ ลงได้ถงึ ร้อยละ 26.18 ร้อยละ 28.96 และร้อยละ 6.10 ตามลาดับ
กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ (2553) ปจั จุบนั อากาศยาน เครือ่ งยนต์ และบริภณ
ั ฑ์
ได้ววิ ฒ
ั นาการก้าวหน้าไปมาก โดยมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึน้ ตลอดเวลา ฉะนัน้ การซ่อม
บารุงจึงต้องได้รบั การปรับปรุงแก้ไขอยูเ่ สมอ เพื่อให้อากาศยานมีค่าสมควรเดินอากาศ มี
ความปลอดภัยในการบิน และอยูใ่ นสภาพพร้อมปฏิบตั กิ าร การซ่อมบารุงทีด่ นี นั ้ จะต้องมีการ
จัดระบบ, วิธกี าร และแบ่งประเภทให้ถูกต้องเหมาะสมเพราะจะเป็นแนวทางในการจัด
หน่วยงาน จัดกาลังพล เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ และสิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้การ
ปฏิบตั เิ ป็นไปตามทีค่ ่มู อื กาหนด
กองการศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (2553) ในปจั จุบนั
เครือ่ งมือได้เข้ามาเป็นบทบาทีส่ าคัญต่อสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกถ้าเราไม่ม ี
เครือ่ งมือไว้ใช้แล้ว มนุษย์ไม่อาจจะดารงชีวติ อยูไ่ ด้ นับแต่มนุษย์ยคุ หินก็หาอาหารและทา
เครือ่ งนุ่งห่มได้โดยขวานหินและมีด เมือ่ มนุษย์มคี วามเจริญขึน้ ก็ปรับปรุงเครือ่ งมือให้ดยี งิ่ ๆ ขึน้
ตามลาดับจากเครือ่ งมือแบบธรรมดาและง่ายๆ จนเป็นเครือ่ งมือทีม่ คี วามละเอียดสลับซับซ้อน
มากขึน้ มนุษย์กย็ งั ใช้เครือ่ งมือทีท่ นั สมัยเหล่านี้ในการช่วยทางานและเพิม่ ความสะดวกยิง่ ขึน้
เมือ่ มนุษย์มคี วามรูม้ ากขึน้ ก็สามารถคิดประดิษฐ์เครือ่ งมือต่างๆให้ยงุ่ ยากพิศดารขึน้ ด้วย ถ้าไม่
มีผคู้ ดิ ค้นเครือ่ งมือ แล้วเครือ่ งมือใหม่ๆ ทีท่ นั สมัยก็ไม่อาจจะมีขน้ึ ได้ ดังนัน้ การทีม่ นุษย์ มี
อารยะธรรมสูงขึน้ ก็ยอ่ มมีความจาเป็นทีจ่ ะต้องมีวธิ กี ารใช้เครือ่ งมือให้ถูกต้องและทาการรักษา
ไว้ให้คงสภาพไว้ใช้ได้นานๆ ด้วย
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บทที่ 3
ระเบียบวิ ธีการศึกษา และผลการศึกษา
1 ระเบียบวิ ธีการศึกษา
1 วิเคราะห์หาสาเหตุของปญั หา และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ใน
องค์กร
2 สอบถามข้อมูลการทางานของบุคลากรภายในองค์กรของบริษทั ฯ ในการทางานและ
ปญั หาทีไ่ ด้พบเห็น
3 วิเคราะห์ขอ้ มูลและหาแนวทางการแก้ไขปญั หา
4 สรุปผลวิจยั และข้อเสนอแนะ
2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาและทาความเข้าใจในเรือ่ งของระบบการซ่อมบารุงอากาศยานของบริษทั
2. นาข้อมูลทีไ่ ด้มากาหนดกรอบแนวความคิดและกาหนดขอบเขตของเนื้อหา
3.ศึกษาข้อมูลระบบการทางานของบริษทั ด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั ถิ งึ
ข้อขัดข้องต่างๆทีท่ าให้ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ตามทีต่ งั ้ เป้าหมายไว้
4. เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆของบริษทั ทีม่ คี วามจาเป็นต้องนามาปรับปรุงแก้ไขระบบการ
ทางานของบริษทั เช่น ข้อมูลจานวนนักบิน, ข้อขัดข้องของอากาศยานทีผ่ ่านมา, การสังซื
่ อ้ พัสดุ
อากาศยาน การจัดเก็บ และการเบิกจ่าย เป็นต้น
5.ข้อมูลทีไ่ ด้นาไปพิจารณาถึงความเหมาะสมความถูกต้องของภาษาและนามาปรับปรุง
ข้อผิดพลาด
6. นาข้อมูลทีไ่ ด้มาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลถึงสาเหตุของปญั หาทีแ่ ท้จริง
3 การวิ เคราะห์ข้อมูล
3.1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหาตามหลักแผนภูมิก้างปลา
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แผนภาพที่ 3.1 แผนภูมกิ า้ งปลาแสดงสาเหตุของปญั หาการซ่อมอากาศยานเสร็จไม่ทนั กาหนด
การวิเคราะห์สาเหตุของปญั หาตามหลักของ Cause and Effect หรือแผนภูมกิ า้ งปลา
จะได้ผลตามรูปภาพที่ 3.1
3.1.1
ปัญหา
ศิษย์การบินจบหลักสูตรล่าช้าไม่เป็นไปตามกาหนดของหลักสูตร
จากการ
สัมภาษณ์พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องตัง้ แต่ระดับผูจ้ ดั การ Supervisor จนถึงช่าง Mechanic ทราบว่า
สัมภาษณ์ Chief Operational Officer: สรุปได้ว่าการทางานสามารถเร่งได้ ถ้า
หากได้แรงงานมากขึน้ และมีความชานาญ
เนื่องจากระหว่างการตรวจซ่อ มเจ้าหน้าทีย่ งั ขาด
ประสบการณ์เนื่องจากมีพนักงานใหม่การซ่อมบารุงต้องรอการตัดสินใจบางอย่างจากช่างผูม้ ี
ความชานาญมากกว่า
สัมภาษณ์ Planning Supervisor จานวน 2 คน : คู่มอื การซ่อมไม่ทนั สมัย ทา
ให้ทางานได้ล่าช้า เพราะการซ่อมต้องอาศัยคู่มอื การซ่อมทีท่ างบริษทั ผูผ้ ลิตอากาศยานนัน้ ได้ม ี
การปรับวิธกี ารตรวจและซ่อมให้อากาศยานนัน้ ๆ มีประสิทธิภาพการใช้เพิม่ มากขึน้ และยืดอายุ
การใช้งาน เทคนิคต่างๆจาเป็นต้องอาศัย ใช้ค่มู อื การซ่อมและต้องเข้าใจในเนื้อหาการซ่อมต่างๆ
สัมภาษณ์ Operation จานวน 2 คน: คนไม่เพียงพอในช่วงทีต่ อ้ งเร่ง เนื่องจาก
มีช่างเครือ่ งบินเพียง 8 คน โดยเฉพาะเวลาทีเ่ ครือ่ งบินเข้ามาพร้อมกัน 3 เครือ่ ง จะต้องแบ่งคน
ไปทา จึงเป็นเหตุให้ตอ้ งใช้เวลาตรวจนาน
3.1.2
สาเหตุปัญหาด้านเจ้าหน้ าที่ซ่อมบารุงฯ
คนขาดคุณภาพ/ทางานช้า เนื่องจากพนักงานบางส่วนย้ายมาจากหน่วยซ่อม
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เครือ่ งบินแบบอื่นยังไม่มคี วามชานาญงานในด้านการตรวจเครือ่ งบินแบบ Cessna 172 และ
เป็นช่างซ่อมบารุงทีร่ บั เข้ามาใหม่ส่วนใหญ่ยงั ไม่มปี ระสบการณ์การซ่อมอากาศยาน
การใช้
เครือ่ งมือในการซ่อมยังขาดความชานาญโดยเฉพาะเครือ่ งมือพิเศษ Special Tools ทีต่ อ้ งอาศัย
เทคนิคและความชานาญเฉพาะด้าน การใช้เครือ่ งมือผิดประเภทของเจ้าหน้าทีท่ าให้ชน้ิ ส่วน
อากาศยาน และเครือ่ งยนต์อากาศยานเกิดการชารุดเร็วกว่ากาหนดได้โดยเฉพาะ
Exhaust
Stud และ การทา Compression Check Cylinder
นอกจากนี้ยงั พบว่าเจ้าหน้าทีซ่ ่อมบารุงอากาศยานนาเครือ่ งมือไปใช้ปฏิบตั งิ าน
ไม่ครบกับจานวนงานทีม่ เี นื่องจากยังมีประสบการณ์ไม่พอทีจ่ ะจัดการกับงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
นัน้ ๆ เพราะในการปฏิบตั งิ านต้องปฏิบตั ติ ามเอกสารใบสังงาน
่
Job Card ซึง่ ใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร (ไม่มกี ารแปรเป็นภาษาไทยเนื่องจากเป็นศัพท์ทางเทคนิคเฉพาะ)
การเบิกพัสดุสาหรับใช้ในการซ่อมระดับต่างๆนัน้ ยังมีขอ้ ผิดพลาดเนื่องจาก
เจ้าหน้าทีช่ ่างยังไม่มคี วามเข้าใจกับเอกสารการซ่อม Job Card ว่าให้เปลีย่ นอะไรไปบ้าง ทาให้
เกิดการทางานซ้าซ้อน กล่าวคือ การปฏิบตั งิ านแต่ละครัง้ ต้องทาใน
Line Maintenance
ระยะทางระหว่าง Hangar Maintenance กับ Line Maintenance รวมระยังทางไปกลับ 200
เมตร เจ้าหน้าทีท่ าการเบิกเครือ่ งมือ หรือพัสดุไปไม่ครบก็ตอ้ งเดินกลับไปกลับมาหลายครัง้
3.1.3

สาเหตุปัญหาด้านพัสดุ (MATERIAL)
ได้รบั พัสดุล่าช้า ในระหว่างงานตรวจซ่อม Function Check หรือ Operation
Check จะพบอุปกรณ์ชารุดทีจ่ าเป็นต้องเปลีย่ นเป็นพัสดุด ี แต่กระบวนการในการเบิกพัสดุตอ้ ง
ตรวจสภาพให้แน่ใจก่อนว่าชารุดจริง และการตัดสินใจนี้ตอ้ งใช้เวลาพอสมควรเพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องแม่นยา ประกอบกับการสังซื
่ อ้ ต้องมี Lead Time ทีน่ านมาก บางครัง้ นานถึง 30 วัน จึงมี
ผลกระทบต่องานซ่อมให้ล่าช้าด้วย
พัสดุขาดคุณภาพ แหล่งการจัดหาพัสดุบางครัง้ ไม่มเี อกสารกากับพัสดุทาให้
ไม่สามารถนาพัสดุเหล่านัน้ มาประกอบกับอากาศยานได้
สาเหตุปัญหาด้านคู่มือการซ่อม
คู่มือการซ่อมไม่ทนั สมัย ได้แก่ Overhaul Manual, Maintenance Manual,
Parts Catalog, Operator Manual, AD, SB, SI, และ SL ปจั จุบนั บริษทั BAC ยังขาดความ
คล่องในเรือ่ งของการซ่อมบารุงพอสมควรเนื่องจากเอกสารทีใ่ ช้ในการซ่อมบารุงนัน้ ไม่ทนั สมัย
เพราะไม่สามารถนาเอกสารเก่ามาซ่อมได้เนื่องจากขัดต่อกฎหมายการเดินอากาศว่าด้วยเรือ่ ง
ของความปลอดภัยเพราะการซ่อมบารุงนัน้ ต้องใช้เทคนิคต่างๆมากมายและต้องปรับเปลีย่ น
ตลอดเวลาเมือ่ มีการค้นพบวิธกี ารซ่อมแบบใหม่ทม่ี คี วามเป็นมาตรฐานทีด่ กี ว่าเดิม และรวดเร็ว
3.1.4
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เอกสารนัน้ จะบ่งบอกถึงสาเหตุของการเปิดปญั หาของเครือ่ งยนต์ และวิธกี ารแก้ไข
การใช้
เอกสารทีไ่ ม่ทนั สมัยทาให้อากาศยานต้อง Drop ไม่สามารถทาการบินได้ตามกาหนดภาระ
กิจการบิน
3.1.5
สาเหตุปัญหาด้านอากาศยาน
อากาศยานนัน้ มีความจาเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมีการใช้งานและการดูแลอย่าง
สม่าเสมอให้ถูกวิธเี หมือนกับชีวติ คนเราทีร่ กั ษาสุขภาพอย่างถูกวิธรี า่ งกายจะได้แข็งแรง มีอายุท่ี
ยืนยาว เพราะฉะนัน้ การซ่อมอากาศยานถ้าซ่อมไม่ถูกต้องตามหลักทฤษฎีแล้วก็เป็นเหตุให้
อากาศยานก็มคี วามเสีย่ งด้านความปลอดภัยเหมือนกัน
จากการได้ได้ศกึ ษาผลของการใช้งานอากาศยานนัน้ มีการชารุดเสียหายก่อน
ครบกาหนดการซ่อมจานวนหลายครัง้ ต่อสัปดาห์ สาเหตุอนั เนื่องมากจาก การดูแลรักษาอย่าง
ไม่ถูกวิธ ี และการใช้งานทีไ่ ม่ถูกต้องตามคู่มอื การบิน เพราะนักบินส่วนใหญ่ยงั เป็นนักบินฝึกหัด
ความชานาญยังไม่มจี งึ เกิดอุบตั กิ ารณ์หลายครัง้ ระหว่างการบิน
3.2 วิ เคราะห์ปัญหาตามหลักแผนภูมิพาเรโต
เมือ่ ได้ขอ้ มูลสาเหตุของปญั หาแล้วจึงนาแต่ละหัวข้อไปสารวจจานวนของแต่ละปญั หาที่
เกิดขึน้ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 จากข้อมูลทีบ่ นั ทึกไว้ในระบบ
สารสนเทศ และได้รบั ผลตามตารางแผ่นบันทึกความบ่อยของสาเหตุต่างๆดัง
ปริมาณความถีข่ องปญั หาในงานตรวจซ่อมอากาศยานของบริษทั ฯ
ระหว่าง 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2553
ลาดับ สาเหตุของปญั หา

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน ธันวาคม

1

เจ้าหน้าทีซ่ ่อมบารุง

///// ///// ///// ////

///// ///// ///

///// ///// //// ///// ///// ///

2

อากาศยาน

/////

///

///

3
4

พัสดุอากาศยาน
วิธกี ารตรวจซ่อม

///// ///// /////
///// ///// //

///// ///// ///// / ///// /////
///// ///// /
///// ////

ตารางที่ 3.1 ปริมาณความถีข่ องปญั หาในงานตรวจซ่อมอากาศยาน

///
/////
///
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นาปริมาณความถีข่ องปญั หาแต่ละรายการมาคานวณเพื่อสร้างแผนภูมพิ าเรโต
ในสรุปข้อมูลสาหรับผังพาเรโต คะแนน
เจ้าหน้าที่
59
พัสดุอากาศยาน
46
วิธกี ารตรวจซ่อม
35
อากาศยาน
14
รวม
154

คะแนนสะสม เปอร์เซ็นต์
59
38.31
105
29.87
140
22.72
154
9.09
100

เปอร์เซ็นต์สะสม
38.31
68.18
90.9
100

ตารางที่ 3.2 สรุปข้อมูลของปญั หาในงานตรวจซ่อมอากาศยาน

จานวนครัง้ ทีเ่ กิดปญั หา

จานวนปญั หาสะสม

แผนภูมทิ ่ี 3.1 ผังพาเรโตแสดงสาเหตุปญั หาในงานตรวจซ่อม
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4. ผลการศึกษา
ผลการศึกษา
เราอาจจะพบว่า อากาศยานมักจะมีขอ้ ขัดข้องและรอพัสดุเฉลีย่ ต่อวันแล้ว
มากกว่า 2 เครือ่ ง บางครัง้ เกิดอุบตั เิ หตุ/อุบตั กิ ารณ์ถงึ ขัน้ ซ่อมระดับโรงงาน และบางครัง้
อากาศยานต้องเข้ารับการตรวจพิเศษ เช่น การตรวจตามแจ้งความ วิทยาการ (AD, SB) หรือ
รับการบริการ เช่น การล้างทาความสะอาดทัง้ เครือ่ งบินและเครือ่ งยนต์ตามกาหนดเวลาทีร่ ะบุ
ไว้ จานวน อากาศยาน บินได้ลดลงแต่ภารกิจไม่สามารถลดลงได้ เป็นเหตุให้ อากาศยาน ที่
เหลือต้องใช้บนิ จนมีชวโมงใช้
ั่
งานสูงขึน้ และเข้าตรวจซ่อมครัง้ ละหลายเครือ่ งจนยากแก่การ
ควบคุม อย่างไรก็ตามหากพิจารณาต่อไปแล้วจะพบว่ายังมีส่วนประกอบอีกหลายประการที่
หากได้รบั การพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็อาจเป็นผลทาให้เราสามารถปรับการใช้งาน อากาศ
ยานให้เข้าระบบปกติได้เช่น การเก็บสะสมและนาเอาผลการซ่อมบารุง ในช่วงทีผ่ ่านมาเป็น
ข้อมูลในการวิเคราะห์หรือใช้ประกอบการพิจารณาเตรียมจัดหาพัสดุทม่ี กั พบว่า มีอตั ราการ
ชารุดสูงเพิม่ เติม ให้ขอ้ เสนอแนะสายวิทยาการเกีย่ วกับการปรับปรุงระบบทีพ่ บว่า เมือ่
อุปกรณ์ของระบบชารุดแล้วมักจะต้องใช้เวลาหรือ ชม.-คน ในการตรวจซ่อมหรือแก้ไข
ข้อขัดข้องเป็นเวลานานจนไม่สามารถส่งทาการบินในวันนัน้ ได้ ควบคุมติดตามสถานภาพพัสดุ
ทีม่ อี ายุใช้งานหรือการเสื่อมสภาพของวัสดุอุปกรณ์ทอ่ี าจประมาณเวลาใช้งานได้เพื่อเตรียมการ
ซ่อมบารุง จัดเตรียมสถานที่ เครือ่ งมือ และสิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้มเี พียงพอและ
อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา จัดให้มกี ารปฏิบตั งิ านอย่างมีระบบทีเ่ ป็นมาตรฐานและ
ฝึกอบรมกาลังพลให้เป็นผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องตนอย่าง
แท้จริง รวมถึงให้เป็นผูท้ ม่ี คี วามสานึกในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบด้วย มีการจัดทาแผน และ
ปรับแผนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา มีการประสานกับ
หน่วยสนับสนุน ทีส่ ามารถให้การ
สนับสนุนงานของหน่วยให้ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ชีแ้ จงให้ทาง ผูป้ ฏิบตั ิ เข้าใจถึงแผน และความ
จาเป็ นทีจ่ ะต้องปฏิบตั ใิ ห้ได้ตามแผนการซ่อมบารุง ซึง่ สิง่ ต่าง ๆ เหล่านี้นนั ้ จะเป็ นการป้องกัน
มิให้เกิดปญั หาด้านการใช้ อากาศยานทาการบินในอนาคตแทนทีจ่ ะใช้ อากาศยานทาการบิน
โดยไม่มแี ผนทีแ่ น่ นอน และต้องคอยแก้แต่ปญั หาเฉพาะหน้าอยูเ่ รือ่ ย ๆ เป็ นต้น
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวทาให้ได้ผลการศึกษาถึงปริสทิ ธิภาพการทางาน
และระบบการปฏิบตั งิ านของการซ่อมบารุงอากาศยานระดับหน่วยบิน ดังนี้
4.1 การซ่อมบารุง
อากาศยาน
บริษทั ต้องรักษาอากาศยานพร้อมบินเพื่อให้เป็ นไปตามเป้าหมายตามหลักสูตรนักบิน
หน่วยซ่อมบารุงอากาศยานต้องรักษาสถานภาพอากาศยานให้พร้อมบินตลอดเวลาคือ 70%
ของจานวนอากาศยานของบริษทั ทีม่ อี ยูท่ งั ้ หมด
บริษทั มีอากาศยานทัง้ สิน้ จานวน
Cessna 172 9 ลา
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นอกจากนี้บริษทั ยังต้องกาหนดชัวโมงการซ่
่
อมบารุงอากาศยาน ดังนี้

ลาดับ

อ.แบบ

*25

50

1

Cessna 172

30

50

ระยะเวลาการตรวจซ่อม
**100 150 200 500
เวลาในการตรวจซ่อม
70
50 70 100

600

1000

70

80

ตารางที่ 3.3 แสดงระยะเวลาการซ่อมบารุง/จานวนชัวโมงที
่
ใ่ ช้ในการซ่อมบา รุงฯ
หมายเหตุ การเข้าซ่อมใช้ จนท. 4 คน/เครือ่ ง
*เฉพาะอากาศยานใหม่
**หลังบินครบ 1000 ชม.แล้วกลับมาเริม่ จนครบอายุการใช้งาน
ครบอายุการซ่อมใหญ่
(Overhaul) ใช้เวลา 2000 ชม.บิน
ในห้วงเวลาทีป่ ฏิบตั งิ านตามปกติได้ (สมมุตเิ วลาทางาน 0700-1500) โดย จนท.ช่าง
จะต้องแก้ไขข้อขัดข้องทีอ่ าจมีในแต่ละเทีย่ วบินได้ มีการชารุดทาให้ อากาศยานบินไม่ได้เฉลีย่
1 เครือ่ ง และรอพัสดุเฉลีย่ 1 เครือ่ ง/วัน ดังนัน้ จะมี
อากาศยาน ทีต่ อ้ งส่งบินเฉลีย่ 9
เครือ่ ง/วัน
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่ามี
อากาศยานทีบ่ นิ ไม่ได้ในเวลาใด ๆ เนื่องจาก
เข้าตรวจซ่อมทุก 100 ชม.บิน
1 เครือ่ ง
เข้าตรวจสภาพโครงสร้าง 1 เครือ่ ง
แก้ไขข้อขัดข้องโดยเฉลีย่ 1 เครือ่ ง
รอพัสดุโดยเฉลีย่ 1 เครือ่ ง
มีอากาศยานบินได้เฉลีย่
9 เครือ่ ง
หากสามารถรักษาสถานภาพตามเงือ่ นไขนี้ไว้ได้จะมี อากาศยานทาการบินคิดเป็น %
เฉลีย่ ไม่ต่ากว่าที่ บริษทั ต้องการ และสนับสนุนภารกิจการบินของฝูงบินได้
ในความเป็นจริ
งบริษทั มีขดี จากัดทีท่ าให้ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามแนวความคิดข้างต้น
ได้ทุกประการ เช่น เรามีขดี จากัดเรือ่ งเวลาปฏิบตั งิ าน กล่าวคือ จะต้องนาเวลาที่
นักบิน
ตรวจก่อนทาการบินและเวลาที่ อากาศยานทาการบินมาคิดรวมด้วย ซึง่ ตามเงือ่ นไขข้างต้นจะ
เป็นผลทาให้ อากาศยานมีขดี จากัดทาการบินได้เฉลีย่ ไม่เกิน 3 ชม./เครือ่ ง/วัน ซึง่ เรือ่ งนี้เป็น
สิง่ ที่ จนท.ช่างและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องจะต้องตระหนักถึงด้วยเมือ่ ทาการวางแผนการซ่อมบารุงหรือจัด
อากาศยานทาการบิน
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4.2 ด้านพัสดุอากาศยาน
จะเห็นได้ว่าเมือ่ เราพูดถึงพัสดุอากาศยานทุกคนต้องนึกขึน้ ในใจว่าต้องมีราคาแพง
มากกว่าพัสดุทใ่ี ช้เปลีย่ นกับรถยนต์ทวๆไป
ั่
และพัสดุทใ่ี ช้ตอ้ งดีกว่าแน่นอน เพราะฉะนัน้ จึงมี
ความจาเป็นอย่างยิง่ ทีก่ ารจัดหาพัสดุแต่ละครัง้ จาเป็นต้องระมัดระว่างอย่างยิง่ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
คุณภาพ ระยะเวลาการจัดส่ง การจัดเก็บอย่างถูกวิธ ี และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นต้น
จากการศึกษาพบว่าพัสดุทใ่ี ช้ในการซ่อมบารุงอากาศยานนัน้ บริษทั ยังไม่มเี จ้าหน้าทีท่ ่ี
มีความรูด้ า้ นการจัดการพัสดุอากาศยานอย่างแท้จริง มีเพียงแต่แต่งตัง้ ขึน้ มาชัวคราวให้
่
ดแู ล
เพียงเท่านัน้ ทาให้การจัดหา จัดซือ้ ไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วร กล่าวคือ การจัดซือ้ พัสดุมกี าร
สังซื
่ อ้ ผิดพลาดไม่ตรงตามทีค่ ่มู อื กาหนด ( Part Catalog) ทาให้เสียเวลารอคอย อีกทัง้ บริษทั ไม่
สามารถหา Supplier ในการจัดหาพัสดุได้ในราคาถูก และเอกสารประกอบพัสดุไม่ถูกต้องตาม
กฏหมายการเดินอากาศ (FAA-8103-2 Form I)
นอกจากนี้ยงั มีปญั หาด้านการจัดเก็บพัสดุอากาศยานเนื่องจากห้องจัดเก็บพัสดุนนั ้ ไม่ม ี
ประตูปิดเปิดเพื่อป้องกันผูท้ ไ่ี ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้องเข้าไปหยิบเองโดยพละการ ทาให้พสั ดุมกี ารสูญ
หาย จานวนทีว่ างบนชัน้ จริงไม่ตรงกับยอดทีบ่ นั ทึกในเอกสารอีกด้วย โดยมีขนั ้ ตอนวิธกี าร
ดาเนินงานดังนี้
การเบิ ก-จ่ายพัสดุ
1. เมือ่ เจ้าหน้าทีช่ ่างซ่อมบารุงรับใบสังงาน
่
(Job Card) ให้ทาการเบิกพัสดุทต่ี อ้ งทาการ
เปลีย่ นกับ เจ้าหน้าทีค่ ลังพัสดุ
2. เจ้าหน้าทีค่ ลังพัสดุตรวจหมายเลขพัสดุ ทีจ่ ดั เก็บ แล้วเดินไปหยิบพัสดุนนั ้ ๆ
3. ส่งพัสดุให้เจ้าหน้าทีช่ ่างซ่อมฯ
4. บันทึกบนเอกสารการเบิกจ่ายพัสดุ
การจัดซื้อพัสดุ
1. การจัดซือ้ พัสดุซ่อมบารุงอากาศยาน 10 ครัง้ /เดือน (Schedule) จานวน 20 รายการ
2. มูลค่าการจัดซือ้ ต่อครัง้ 20,000 บาท รวม 200,000 บาท/เดือน
3. มีค่าใช้จา่ ย Ordering Cost 5,000/ครัง้ (5,000x10= 50,000 บาท/เดือน)
4. คิดเป็นค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด 3,000,000 บาท
5.การจัดซือ้ นอกแผนเฉลีย่ 360,000 บาท/ปี (Un-schedule) คิดเป็น 8.33% ต่อราคาทีซ่ อ้ื
พัสดุปกติ
6. รวมค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด 3,360,000 บาท/ปี
7. ต้นทุนการจัดเก็บรักษาพัสดุอากาศยาน 600,000 บาท/ปี
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Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

P/N
72050
17C21191
LW-13622
LW-16740
73648
73185-1
LW-12596
LW-14830
72877
18A19399
LW-19340
73772
STD-1411
6351
77418
LW-10207-S
2524318-10
RG9080J4A/M
M2959
M2960

S/N

Description
EA Price/฿
Key valve intake
12
1944.6
Key valve exhaust
12
2053.8
Valve intake
6
16999.5
Valve exhaust
6
40826.1
Roller Dynamic Counterweight 5.1 2
1997.1
Seal and Gasket Set
1
11487.35
Bolt Connecting Rod
12
29311.8
Bearing Crankshaft Rear
6
13484.1
Body Hydraulic Tappet
12
30437.4
Bearing Front
2
13148.8
Camshaft
1
27394.85
Nozzle Assy Piston Cooling
6
4802.7
Nut ¼ 20 Plain
35
1678.25
07091162 Magneto LH
1
32298.75
ADK9716 Flow Divider
1
88,891.6
Piston
6
55303.5
70DR9001 F.A.C.U. (OH)
1 130,437.65
C-3511 Fuel Pump
1 173,014.24
Harness LH
1
11,322.85
Harness RH
1
11,167.45
Total
125 698,002.39

ตารางแผนภาพที่ 3.4 ตัวอย่างแสดงรายการจัดซือ้ พัสดุเครือ่ งยนต์ AEIO-540-L1B5
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Month

Demand

Order Qua.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
1500

125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

Holding
Unit
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Holding Ordering Total cost
Cost
Cost
0
50,000
50,000
0
50,000
50,000
0
50,000
50,000
0
50,000
50,000
0
50,000
50,000
0
50,000
50,000
0
50,000
50,000
0
50,000
50,000
0
50,000
50,000
0
50,000
50,000
0
50,000
50,000
0
50,000
50,000
Total Cost Per Year
600,000

ตารางแผนภาพที่ 3.5 ตัวอย่างแสดงต้นทุนการจัดซือ้ พัสดุแบบ Lot for Lot ต่อปี
4.3 ด้านข้อมูลข่าวสาร
การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องยัง
ทางานซ้าซ้อน เจ้าหน้าทีร่ ะดับล่างยังคงเข้าไม่ถงึ ข้อมูลทีแ่ ท้จริงถึงวัตถุประสงค์ของบริษทั
ระบบการบริหารงานตามขัน้ ตอนต่างๆ ยังมีการข้ามขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านโดยเฉพาะการซ่อม
บารุงอากาศยาน การเก็บรวมรวมข้อมูลอากาศยานยังไม่มกี ารบันทึกอย่างเป็นระเบียบ
เจ้าหน้าทีท่ าบ้างไม่ได้ทาบ้าง การจัดเก็บเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับประวัตกิ ารซ่อมอากาศยาน คือ
Engine Log Book, Aircraft Lob Book, และ Propeller Log Book ซึง่ เป็นเอกสารทีส่ าคัญมาก
ยังไม่มกี ารเก็บเป็นทีเ่ ป็นทางระหว่างช่างซ่อมบารุงกับผูค้ วบคุมวางแผนการซ่อมฯ และประการ
สาคัญเอกสารหรือคู่มอื การซ่อมนัน้ ยังไม่ทนั สมัยเท่าทีค่ วร (Up Date) เป็นเหตุให้การซ่อมบารุง
ล่าช้าเพราะว่าอากาศยาน หรือเครือ่ งยนต์อากาศยานมีขอ้ ติดขัดในการซ่อมเพราะการซ่อม
บางอย่างนัน้ ต้องปฏิบตั ติ ามกฏหมายสากล (AD, SB) ทีบ่ งั คับให้ทาการซ่อมบารุงหรือตรวจ
สภาพก่อนทีจ่ ะนาอากาศยานทาการบิน มิฉะนัน้ แล้วอาจถูกลงโทษยึดใบอนุญาตสถาน
ประกอบการได้
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4.
5 ด้านบุคลากร
การซ่อมอากาศยานนัน้ มีความสาคัญมาก โดยเฉพาะคู่มอื การซ่อมหรือทีเ่ ราเรียกว่า
เอกสารเทคนิค เจ้าหน้าทีย่ งั ไม่ให้ความสนใจ ไม่เปิดเอกสารการซ่อมควบคู่ไปกับการซ่อมบารุง
ซึง่ เป็นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด ทาให้ขอ้ ผิดพลาดในการซ่อมบารุงขึน้ บ่อยครัง้ กล่าวคือมีการ
ประกอบผิดพลาดทาให้พสั ดุเสียหายบ่อยครัง้ อีกทัง้ เจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั เข้ามาใหม่ยงั ไม่ได้รบั การ
ฝึกอบรมด้านการซ่อมบารุงอากาศยานอย่างจริงจังจึงไม่กล้าทีจ่ ะตัดสินใจในการซ่อมดังกล่าว
ต้องรอผูช้ านาญการด้านเทคนิคการซ่อม เกิดการรองานเกิดขึน้ ทาให้การซ่อมบารุงล่าช้าออกไป
โดยมีจานวนศิษย์การบิน และเจ้าหน้าทีช่ ่างซ่อมบารุงอากาศยาน ดังนี้
ศิ ษย์การบิ น
 ปจั จุบนั มีศษิ ย์การบินจานวน 45 คน แบ่งเป็น 3 รุน่ แบ่งเป็น
 หลักสูตร PPL 15 คน ใช้เวลาตลอดหลักสูตร 2-3 เดือน/ 40 ชม.บิน/คน
 หลักสูตร CPL 30 คน ใช้เวลาตลอดหลักสูตร 12 เดือน/ 220 ชม.บิน/คน
ช่างซ่อมบารุงอากาศยาน
 มีเจ้าหน้าทีซ่ ่อมบารุงอากาศยานจานวน 8 คน แบ่งเป็น
 หัวหน้าหมูง่ านจานวน 2 คน
 เจ้าหน้าทีช่ ่างซ่อมบารุงทัวไป
่ 6 คน
 การทาชัวโมงบิ
่
น 8-10 Period/วัน (1 P เท่ากับ 50 นาที)
4.6 กระบวนการทางาน
1. อากาศยานครบอายุการตรวจซ่อม
นักบินลงฟอร์มผลการบิน
2. จนท.วางแผนออกใบสังงานตรวจสอบความพร้
่
อมด้านต่างๆ เช่น จนท. ช่างซ่อมฯ,
เครือ่ งมือ, พัสดุ , AD/SB เป็นต้น พร้อมแจกจ่ายใบสังงาน
่
(Job Card) ไปยังหัวหน้าหมูง่ าน
ซ่อม
3. จนท.ผูร้ บั ผิดชอบด้านกระบวนการซ่อมบารุงทาการตรวจอากาศยานเบือ้ งต้นแล้ว
บันทึกลงฟอร์มการตรวจ
4. จนท.ผูต้ รวจซ่อมตรวจเอกสาร Job Card ได้รบั แล้วทาการเบิกพัสดุตามลาย
ละเอียดการซ่อมใน Job Card
5. จนท.คลังพัสดุจดั เตรียมพัสดุตามทีไ่ ด้รบั แจ้งจาก จนท.วางแผน แล้วจัดส่งให้กบั
จนท.ซ่อมบารุงฯ
6. จนท.ซ่อมบารุงทาการเบิกเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการซ่อมบารุงฯ ตามเอกสาร
Job Card
7. ลงมือปฏิบตั กิ ารซ่อมบารุงตามกระบวนการลงในลายละเอียด
Job Card เสร็จแล้ว
ลงบันทึกการปฏิบตั ใิ ห้ครบถ้วนในเอกสาร Job Card
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8. หลังจากตรวจซ่อมเสร็จทาการทดสอบการใช้งาน แล้วลงบันทึกลงในเอกสาร
Aircraft Logbook, Engine Logbook, Propeller Logbook
9. จนท.ผูต้ รวจทาการตรวจความถูกต้องของงานและเอกสารตามข้อ 8
10. ตรวจสอบเอกสารแล้วส่งคน จนท.วางแผน เพื่อจัดเก็บลงแฟ้มประวัติ
11. ส่งอากาศยานทาการบินตามภารกิจการบินนัน้ ๆ
5. ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา และการตัดสิ นใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหา
5.1 ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
จากข้อมูลทีไ่ ด้ทงั ้ หมดจะเห็นได้ว่าปญั หาของระบบการซ่อมบารุงอากาศยาน
ล่าช้า เป็นเหตุให้ไม่สามารถตอบสนองภารกิจการบินได้ตลอดหลักสูตรการเรียนการสอนได้
การแก้ไขปญั หานัน้ ต้องวางแผนระบบการซ่อมบารุงอากาศยาน ดังนี้
1. วิเคราะห์ทางเลือกแหล่งจัดหาเจ้าหน้าทีช่ ่างซ่อมบารุงอากาศยาน
2. ทาการประยุกต์การใช้ระบบ VMI เพื่อใช้ในการควบคุมเอกสารงานซ่อมให้
ทันสามัย
3. ปรับปรุง
Operation ในเรือ่ งของการ Transportation เจ้าหน้าทีซ่ ่อมบารุงใน
เรือ่ งของเวลาการซ่อม และความเสียหายจากการซ่อมบารุง
4. จัดการกับพัสดุคงคลังโดยใช้การวางแผนความต้องการพัสดุ ( Material
Requirements Planning-MRP)
การจัดหาเจ้าหน้ าที่ช่างซ่อมบารุงอากาศยาน
เนื่องจากอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยนัน้ ยังไมเป็นทีน่ ิยมมากนักทาให้ม ี
ข้อจากัดของการจัดหาเจ้าหน้าทีช่ ่างซ่อมบารุงเพราะส่วนใหญ่จะมาจากสถาบันของทหาร การที่
จะรับบุคลากรทีม่ คี วามชานาญนัน้ ต้องมีขอ้ เสนอทีค่ ุม้ ค่า และต้องใช้งบประมาณจานวนมาก
ดังนัน้ ทางเลือกของบริษทั จึงมองหาเจ้าหน้าทีซ่ ่อมบารุงจากทีอ่ ่นื เช่น สถาบันอาชีวะต่างๆ เป็น
ต้น
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ลาดับ
อัตราจ้าง License II อบรมฯ
อาชีวศึกษา
8,000
2 ปี
ช่างฝีมอื ทหาร
10,000
1 ปี
นักเรียนจ่าฯ
12,000
3,000
ข้าราชการเกษียณ
22,000
2,000
อื่นๆ
20,000
5,000
-

คชจ. อบรมฯ
400,000
200,000
-

รวม/ปี
496,000
320,000
180,000
288,000
300,000

ตารางที่ 3.6 แสดงอัตราจ้างเจ้าหน้าทีซ่ ่อมบารุงอากาศยานต่อคนต่อปี
หมายเหตุ License II คือใบประกอบวิชาชีพว่าด้วยเรือ่ งขีดความสามารถการซ่อมบารุงอากาศ
ยานนัน้ ๆ
ค่าใช้จา่ ยในการอบรมหลักสูตรๆละ 25,000 บาท มีจานวน 9 หลักสูตรดังนี้
1. หลักสูตรการซ่อมบารุงอากาศยาน
2. ระบบไฮดรอลิกอากาศยาน
3. การตรวจอากาศยาน ก่อนบิน หลังบิน
4. ระบบฐาน ล้อ ยาง
5. ไฟฟ้าอากาศยาน
7. บริภณ
ั ฑ์ภาคพืน้
8. งานพัสดุอากาศยาน
9. เครือ่ งมือซ่อมบารุงอากาศยาน
จากตารางแสดงอัตราจ้างเจ้าหน้าทีซ่ ่อมบารุงอากาศยานจะเห็นได้ว่าถ้ารับเจ้าหน้าที่
ซ่อมบารุงจากสถาบันอาชีวะซึง่ มีค่าใช้จา่ ยต่าก็จริงอยูแ่ ต่กต็ อ้ งมีค่าใช้จา่ ยในด้านการฝึกอบรม
หลักสูตรเป็นจานวน 400,000 บาท และต้องรออีก 2 ปีกว่าจะได้พนักงานซ่อมบารุงทีส่ ามารถ
ซ่อมบารุงได้เองโดยไม่ตอ้ งรอการตัดสินใจจากหัวหน้าหมูง่ าน อีกทัง้ ทาให้การซ่อมบารุงอากาศ
ยานเป็นไปอย่างล่าใช้เนื่องจากเจ้าหน้าทีย่ งั ไม่มปี ระสบการณ์ทาให้ใช้ชวโมงการซ่
ั่
อมบารุงมาก
เกินกว่าปกติทก่ี าหนดไว้โดยชัวโมงงานรวมปกติ
่
อยูท่ ่ี 250 ชัวโมง
่ แต่เจ้าหน้าทีใ่ หม่ทาได้ 330
ชัวโมง
่ ทาเกินปกติไป 80 ชัวโมง
่ ดังตารางแผนภาพที่
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รายการ
ชม.มาตรฐาน
สถาบันอาชีวศึกษา
สถานบันช่างฝีมอื
จ่าอากาศ
ข้าราชการเกษียร
อื่นฯ

25 ชม.บิน 50 ชม.บิน 100 ชม.บิน
30
50
70
ชม.ทีใ่ ช้ในการซ่อม
50
70
90
40
60
80
30
50
70
30
50
70
30
50
70

500 ชม.บิน
100
120
110
100
100
100

รวม
250
ผลต่าง
+80
+40
0
0
0

ตารางแผนภาพที่ 3.7 แสดงชัวโมงการซ่
่
อมของเจ้าหน้าทีช่ ่างซ่อมบารุงแหล่งต่างๆ
เพราะฉะนัน้ การจัดหาเจ้าหน้าทีซ่ ่อมบารุงอากาศยานควรจัดหาผูท้ จ่ี บจากสถานบัน
การศึกษาทีฝ่ ึกหลักสูตรการศึกษาด้านการบินโดยตรงและผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ทม่ี าจากระบบการ
ซ่อมอากาศยาน เช่น ผูท้ เ่ี กษียณอายุราชการจาก ทอ. และหรือจาพวกทีอ่ อกก่อนกาหนด
เพราะจะทาให้การซ่อมบารุงอากาศยานนัน้ เป็นไปตามกาหนดเวลาการซ่อมบารุงอากาศยานซึง่
ปจั จุบนั ข้าราชการทีเ่ กษียณอายุราชการของกองทัพอากาศในสายวิชาช่างซ่อมบารุงอากาศยาน
ทีเ่ กษียณอายุราชการรวมกับผูท้ เ่ี กษียณอายุราชการก่อนกาหนดตามโครงการ Early Retire
ประมาณ 200 คนต่อปี ซึง่ ผูท้ เ่ี กษียณส่วนใหญ่มคี วามประสงค์ทต่ี อ้ งการทางานต่อโดยประมาณ
40 เปอร์เซ็นต์ของผูท้ เ่ี กษียณทัง้ หมด เพราะฉะนัน้ การจัดหาเจ้าหน้าทีจ่ ากแหล่งดังกล่าวบริษทั
จะได้ประโยชน์อย่างยิง่ โดยเฉพาะในเรือ่ งของการฝึกอบรมต่างๆ โดยหลังจากการใช้การ
ผสมผสานระหว่างเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กษียณอายุราชการกับเจ้าหน้าทีจ่ ากอาชีวะศึกษาหรือช่างฝีมอื
ทหารทาให้มคี ่าใช้จา่ ยดังนี้
ลาดับ
อาชีวศึกษา
ช่างฝีมอื ทหาร
ข้าราชการเกษียร
รวม

อัตราจ้าง License II อบรมฯ
8,000
2 ปี
10,000
1 ปี
22,000
2,000
40,000
2,000

คชจ. อบรมฯ
-

รวม/ปี
96,000
120,000
288,000
396,000

ตารางแผนภาพที่ 3.8 แสดงอัตราจ้างแบบใหม่โดยกาหนดให้ใช้เจ้าหน้าทีอ่ ย่างละ 1 คน
จะเห็นได้ว่าประโยชน์ทไ่ี ด้รบั มีทงั ้ สองด้านคือ
ประโยชน์ทางตรง
1. สามารถซ่อมบารุงอากาศยานได้อย่างต่อเนื่อง
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2. ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยการฝึกอบรม
3. ประสิทธิภาพงานเพิม่ มากขึน้
ประโยชน์ทางอ้อม
1. สามารถฝึกอบรมให้กบั เจ้าหน้าทีช่ ่างใหม่
2. ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยการฝึกอบรมให้กบั เจ้าหน้าทีช่ ่างซ่อมบารุงใหม่
นอกจากนี้ยงั ใช้ชวโมงการซ่
ั่
อมทีล่ ดลงอย่างเห็นได้ชดั เนื่องจากเจ้าหน้าทีใ่ หม่นนั ้
สามารถมีความชานาญเพิม่ ขึน้ แล้วความรวดเร็วในการซ่อมเพิม่ มากขึน้ เพราะได้ประสบการ
โดยตรงจากผูม้ ปี ระสบการณ์ และมีความเป็นไปได้ทช่ี วโมงการซ่
ั่
อมบารุงนัน้ ลดน้องลงจากปกติ
ทีไ่ ด้กาหนดไว้ ดังนี้
รายการ
ชม.มาตรฐาน
สถาบันอาชีวศึกษา
สถานบันช่างฝีมอื
ข้าราชการเกษียร

25 ชม.บิน 50 ชม.บิน 100 ชม.บิน
30
50
70
ชม.ทีใ่ ช้ในการซ่อม
25
45
65
25
45
65
25
45
65

500 ชม.บิน
100
95
95
95

รวม
250
ผลต่าง
-20
-20
-20

แผนภาพตารางที่ 3.9 แสดงชัวโมงงานที
่
ล่ ดน้อยลงจากเจ้าหน้าทีม่ ปี ระสบการณ์เพิม่ มากขึน้
จากการทดสอบ 5 ครัง้ ของการซ่อมบารุงอากาศยาน
จากตารางจะเห็นได้ว่าการผสมผสานเจ้าหน้าทีจ่ ากแหล่งต่างต่างคือ นาประสบการณ์
จากเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กษียณอายุราชการบวกกับความคล่องแคล่วในการซ่อมของเจ้าหน้าทีช่ ่างใหม่
ทาให้ชวโมงการปฏิ
ั่
บตั งิ านลดน้อยลง 8 เปอร์เซ็นต์
ทาการประยุกต์การใช้ระบบ VMI เพื่อใช้ในการควบคุมเอกสารงานซ่อมให้ทนั สามัย
การซ่อมบารุงอากาศยานนัน้ มีความจาเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งอาศัยเอกสารเทคนิคเกีย่ วกับ
การซ่อมบารุงอากาศยาน เอกสารทุกฉบับต้องทันสมัยตลอดเวลา ถ้าหากถูกตรวจสอบได้ว่าไม่
มีการ Update เอกสารการซ่อม กรมขนส่งทางอากาศซึง่ มีหน้าทีด่ แู ลกฏหมายการเดินอากาศก็
มีความจาเป็นต้องยึดใบอนุญาตประกอบกิจการได้ บริษทั จึงต้องจัดหาเอกสารทีท่ นั สมัย
ตลอดเวลา คือ AD, SB, SI, SL โดยอาศัยการประยุกต์ระบบ VMI เพื่อการตอบสนองเอกสาร
โดยทาการสมัครสมาชิกกับบริษทั ผูจ้ ดั หาเอกสารเทคนิคโดยเฉพาะ จากปญั หาจะเป็ นได้ว่าใน 1
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ปี ประสบปญั หาเอกสารไม่ทนั สมัย หรือไม่มกี ารแก้ไข AD จานวน 14 ครัง้ แต่ละครัง้ ทีเ่ กิดการ
Drop ของอากาศยานกินเวลาถึง 3 เดือน เนื่องจากการดาเนินการเรือ่ งเอกสารทาให้ชา้ ต่อภาระ
กิจการบิน ทางบริษทั จึงต้องแก้ไขโดยสมัครเป็นสมาชิกของบริษทั จัดหาเอกสารโดยมีค่าใช้จา่ ย
ประมาณ 600 เหรียญสหรัฐฯต่อปี บริษทั ดังกล่าวจะจัดส่งเอกสารทีอ่ พั เดทตลอดทุกๆเดือน
เช่น บริษทั ATP (Aircraft Technical Publishers)
บริษทั ATP เป็นบริษทั ทีด่ าเนินการจัดหาในเรือ่ งของเอกสารเทคนิคต่างๆ ให้กบั
อากาศยานทุกประเภท และเป็นบริษทั ทีม่ กี ารประเมินประสิทธิภาพแล้วว่า การจัดหาแต่ละครัง้
มีเนื้อหารายละเอียดทีม่ กี าร Up Date เอกสารทีล่ ะเอียด ทันต่อระบบการซ่อมบารุงอากาศยาน
ทีน่ บั วันมีการพบสาเหตุการชารุดบ่อยขึน้ เนื่องจากสภาพอากาศยานมีอายุการใช้งานเพิม่ มาก
ขึน้ โดยการประเมิณเลือกบริษทั นี้ได้มอี ยูด่ ว้ กัน 3 บริษทั ด้วยกันคือ บริษทั ATP, T-Data, FAA
ปรับปรุง Operation ในเรื่องของการ Transportation เจ้าหน้ าที่ซ่อมบารุงในเรื่องของ
เวลาการซ่อม และความเสียหายจากการซ่อมบารุง
เนื่องจากการซ่อมบารุงอากาศยานในระดับต่างๆนัน้ มีความจาเป็นต้องใช้การซ่อม
บารุงแบบคนต้องเดินเข้าไปซ่อมอากาศยานโดยมีระยะทางไปและกลับรวมประมาณ 200 เมตร
ทาให้เสียเวลาในการเดินเข้าและออก ถ้าเจ้าหน้าทีซ่ ่อมบารุงอากาศยานไม่มคี วามพร้อมในการ
จัดเตรียมเครือ่ งมือและพัสดุทใ่ี ช้ในการเปลีย่ นเป็นเป็นเหตุให้ใช้เวลาในการดาเนินการมาก
ดังรูป

Hangar

100 M

รูปภาพที่ 3.2 แสดงระยะทางทีใ่ ช้ในการซ่อมบารุงอากาศยาน
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ชัวโมงการซ่
่
อม
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
รับเอกสารใบสังงาน
่
(Job Card)
0
0
0
0
0
เบิกเครือ่ งมือ+พัสดุการซ่อม
0.10 0.15 0.20 0.20 0.25
ตรวจสอบเครือ่ งมือและพัสดุ
0.25 0.28 0.32 0.35 0.30
นาเครือ่ งมือพร้อมพัสดุไปทีอ่ ากาศยาน 0.11 0.16 0.10 0.18 0.20
จัดเรียงเครือ่ งมือ และพัสดุ
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
หยิบเครือ่ งทาการถอดพัสดุเก่า
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
ถอดพัสดุเก่า
0.28 0.30 0.29 0.31 0.32
วางพัสดุเก่า
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
หยิบพัสดุใหม่
0.15 0.13 0.15 0.18 0.16
ใส่พสั ดุใหม่หรือซ่อมฯ
1.00 1.00 0.90 1.02 1.04
ตรวจการใช้งาน
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
เก็บเครือ่ งมือและพัสดุเก่า
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
นาเครือ่ งมือและพัสดุเก่าคืนคลัง
0.12 0.15 0.14 0.18 0.20
ลงฟอร์มเอกสาร
0.08 0.10 0.11 0.10 0.10
ตรวจความถูกต้องเอกสาร
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
ส่งเอกสารคืน
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
ปิดงาน
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ส่งอากาศยานบิน FCF
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
รวมจานวนงานย่อย
รายการปฏิบตั ิ

รวม
เฉลีย่
0.00
0.18
0.30
0.15
0.02
0.02
0.30
0.01
0.15
1.00
0.05
0.10
0.15
0.10
0.10
0.02
0.01
2.00
5.49

ตารางแผนภาพที่ 3.10 แสดงชัวโมงงานเฉลี
่
ย่ ของเจ้าหน้าทีช่ ่างซ่อมบารุงอากาศยานแต่ละคน
จากตารางแผนภาพแสดงให้เห็นถึงกระบวนการซ่อมบารุงอากาศยานโดยแสดงชัวโมง
่
ของการซ่อมบารุงอากาศยานขัน้ ตอนการซ่อม 100 ชม.บิน เป็นอัตราเฉลีย่ นของการปฏิบตั งิ าน
ของเจ้าหน้าที่ 5 คน โดยแต่ละคนมีประสบการณ์และความชานาญแตกต่างกันโดยให้คนทีห่ นึ่ง
มีความชานาญ มากกว่า 20 ปี คนทีส่ อง 20 คนทีส่ าม 6 ปี คนทีส่ ่ี 1 ปี และคนทีห่ า้ 6 เดือน
ตามลาดับ
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Operation Chart
การซ่อมบารุงอากาศยาน
วันที่ 01 ก.พ.54
ชื่อ
เขียนโดย ธัชพงศ์ฯ
แผนก ฝา่ ยการช่าง
ระยะทาง ระยะเวลา
สัญลักษณ์
คาอธิบาย
(เมตร)
(ชม.)
0
รับเอกสารใบสังงาน
่
(Job Card)
10
0.20
เบิกเครือ่ งมือ+พัสดุการซ่อม
0.30
ตรวจสอบเครือ่ งมือและพัสดุ
100
0.15
นาเครือ่ งมือพร้อมพัสดุไปทีอ่ ากาศยาน
0.02
จัดเรียงเครือ่ งมือ และพัสดุ
0.02
หยิบเครือ่ งทาการถอดพัสดุเก่า
0.30
ถอดพัสดุเก่า
0.01
วางพัสดุเก่า
0.15
หยิบพัสดุใหม่
1.00
ใส่พสั ดุใหม่หรือซ่อมฯ
0.05
ตรวจการใช้งาน
0.10
เก็บเครือ่ งมือและพัสดุเก่า
100
0.15
นาเครือ่ งมือและพัสดุเก่าคืนคลัง
0.10
ลงฟอร์มเอกสาร
0.10
ตรวจความถูกต้องเอกสาร
0.02
ส่งเอกสารคืน
10
0.01
ปิดงาน
2.00
ส่งอากาศยานบิน FCF
220
5.49
รวมจานวนงานย่อย
เวลาทีเ่ พิม่ มูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ = เวลาปฏิบตั กิ ารรวม / เวลาทัง้ หมด = 3.40/5.49 = 62%
ปฏิบตั กิ าร
ขนส่ง
ตรวจสอบ
รอคอย
จัดเก็บ
ตารางแผนภาพที่ 3.11 แสดงกระบวนการปฏิบตั งิ านการซ่อมบารุงฯ 100 ชม.
ทีม่ กี ารปฏิบตั งิ าน ซ้าซ้อน
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การเตรียมพร้อมเป็นสิง่ สาคัญในการซ่อมบารุงอากาศยาน ไม่ว่าจะเป็นด้านเครือ่ งมือ
และพัสดุทจ่ี าเป็นต้องใช้ในการถอดเปลีย่ น ดังนัน้ เอกสารใบสังงาน
่
Job Card จาเป็นต้องเพิม่
รายละเอียดในการซ่อมบารุงอากาศยานแต่ละ ชม.การซ่อมบารุงอย่างละเอียดและเข้าใจง่าย
กล่าวคือในเอกสารใบสังงานของช่
่
างซ่อมบารุงต้องชีบ้ ่งถึง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการซ่อมว่าต้องใช้
อะไรบ้าง จานวนเท่าไร และพัสดุทใ่ี ช้ในการซ่อมมีอะไรบ้าง จานวนเท่าไร เช่น ในการซ่อม
ระดับ 100 ชม.บิน
MAINENANCE TRANSIT
A/C Reg:
Departure Flt./Date:
Station:
TR PERFORMED

Page 1 of 1
Revision
Original
CESSNA 172
Effective Date 15 May 11
Assigned Mechanics
Pers. No.

1.
2.
Date:

Time:
Mech.

INS.

EA
1
1

Due Date

TRANSIT CHECK 100 HOUR
Propeller Group
1. Inspect spinner and back plate.
2. Check for grease and oil leak.
Engine Group
1. Remove engine cowling and inspect of damage.
2. Chang oil filter element and inspect element of
foreign particles.
3. Remove and flust oil radiator at engine change.
TOOLS
Speed Handle
Socket Wrenches

P/N
1/2
1/2

S/N

Parts Installed
Description
Oil Filter
Nut 1/2
Washer 1/2

P/N
CH48108-111
STD-3099
STD-33

EA
1
6
6

Remark

ตารางแผนภาพที่ 3.12 แสดงรายการเอกสารการซ่อม Job Card
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Operation Chart
การซ่อมบารุงอากาศยาน
วันที่ 01 ก.พ.54
ชื่อ
เขียนโดย ธัชพงศ์ฯ
แผนก ฝา่ ยการช่าง
ระยะทาง ระยะเวลา
สัญลักษณ์
คาอธิบาย
(เมตร)
(ชม.)
0
รับเอกสารใบสังงาน
่
(Job Card)
10
0.20
เบิกเครือ่ งมือ+พัสดุการซ่อม
0.10
ตรวจสอบเครือ่ งมือและพัสดุ
100
0.15
นาเครือ่ งมือพร้อมพัสดุไปทีอ่ ากาศยาน
0.02
จัดเรียงเครือ่ งมือ และพัสดุ
0.02
หยิบเครือ่ งทาการถอดพัสดุเก่า
0.30
ถอดพัสดุเก่า
0.01
วางพัสดุเก่า
0.01
หยิบพัสดุใหม่
0.30
ใส่พสั ดุใหม่หรือซ่อมฯ
0.05
ตรวจการใช้งาน
0.10
เก็บเครือ่ งมือและพัสดุเก่า
100
0.15
นาเครือ่ งมือและพัสดุเก่าคืนคลัง
0.10
ลงฟอร์มเอกสาร
0.10
ตรวจความถูกต้องเอกสาร
0.02
ส่งเอกสารคืน
10
0.01
ปิดงาน
2.00
ส่งอากาศยานบิน FCF
220
4.03
รวมจานวนงานย่อย
เวลาทีเ่ พิม่ มูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ = เวลาปฏิบตั กิ ารรวม / เวลาทัง้ หมด = 3.40/4.30 = 79%
ปฏิบตั กิ าร
ขนส่ง
ตรวจสอบ
รอคอย
จัดเก็บ
ตารางแผนภาพที่ 3.13 แสดงการปฏิบตั งิ านการซ่อมบารุงฯ ทีม่ กี ารปรับกระบวนการแล้ว
จากตางการปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้ทาการแก้ไข
Job Card แสดงให้เห็นถึงเวลาทีเ่ พิม่ มูลค่าให้
ผลิตภัณฑ์เพิม่ ขึน้ จาก 62 เปอร์เซ็นต์ เป็น 79 เปอร์เซ็นต์ เพิม่ ขึน้ 17 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการ
เพิม่ รายละเอียดลงใน Job Card
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ด้านการจัดซื้อ โดยใช้ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ MRP
พัสดุอากาศยานนัน้ มีความจาเป็นอย่างยิง่ สาหรับการซ่อมบารุงอากาศยานเนื่องจาก
ต้องคอยสนับสนุนภารกิจการบินของศิษย์การบินให้เป็นไปตามกาหนดของหลักสูตรต่าง ๆ การ
จัดเก็บ จัดซือ้ และการเบิกจ่ายต้อง เข้มงวดเพื่อป้องการการสูญหาย และมีมากเกินความ
จาเป็น การเตรียมการจัดหาพัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมบารุงต้องทาการจัดเตรียมพัสดุแบบ การ
จัดทาแผนกาหนดการสร้าง-ผลิต หรือซ่อมพัสดุและบริภณ
ั ฑ์ดงั กล่าว คือ การจัดทาแผนการ
ซ่อมหลัก ( MRS-MASTER REPAIR SCHEDULE) และการจัดทาบัญชีความต้องการพัสดุ
(MRL-MATERIEL REQULREMENT LIST) เพื่อสนับสนุนการซ่อมบารุงตามแผนการซ่อม
หลัก
1. แผนการซ่อมหลัก ( MRS) คือ แผนกาหนดการซ่อมบารุง อากาศยาน และ
บริภณ
ั ฑ์ต่าง ๆ ระดับกลาง และระดับโรงงาน ซึง่ จะต้องกาหนดขึน้ ล่วงหน้า เพื่อใช้สาหรับ
การเตรียมการจัดหาพัสดุชน้ิ อะไหล่ทต่ี อ้ งการ (One Time Buy) เพื่อให้การซ่อมบารุงตาม
แผนการซ่อมหลักดาเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนทีก่ าหนดไว้ โดยมีหลักการว่าความสาคัญ
อันดับหนึ่ง ได้แก่ พัสดุและบริภณ
ั ฑ์ทท่ี าให้อากาศยานทาการบินได้ตามภารกิจทีก่ าหนด
ความสาคัญรองลงมา ได้แก่ พัสดุและบริภณ
ั ฑ์ทใ่ี ช้ในการปฏิบตั ติ ามภารกิจหลักของหน่วยที่
จะทาให้หน่วยปฏิบตั ภิ ารกิจได้ โดยมีจานวนทีเ่ หมาะสม คุม้ ค่า ทีจ่ ะต้องจัดหาคน เครือ่ งมือ
ไว้ซ่อมหากมีจานวนน้อยให้ใช้วธิ จี า้ งซ่อม ถ้ามีจานวนมากแต่ขดี ความสามารถยังมีน้อยไม่
เพียงพอทีจ่ ะสนองความต้องการได้ให้พจิ ารณาพัฒนาขีดความสามารถขึน้
2. บัญชีความต้องการพัสดุ (MRL) คือ บัญชีรายการความต้องการพัสดุ ชิน้ อะไหล่ท่ี
ต้องการใช้สาหรับการซ่อมใหญ่บริภณ
ั ฑ์ทก่ี าหนดไว้ตามแผนการซ่อมหลักทัง้ หมด และอาจ
รวมถึงรายการความต้องการพัสดุหรือบริภณ
ั ฑ์ทงั ้ ชุด สาหรับการซ่อมบารุงระดับหน่วยและ
ระดับกลางทีห่ น่วยผูใ้ ช้ตอ้ งการด้วย
การทีจ่ ะให้ได้พสั ดุตามบัญชีความต้องการพัสดุหรือ
MRL ทีจ่ ดั ทาขึน้ เพื่อสนับสนุน
แผนการซ่อมหลักนัน้ จะต้องรวบรวมและจัดทาบัญชีความต้องการพัสดุล่วงหน้าเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ทัง้ นี้เนื่องจากตัง้ แต่อดีตถึงปจั จุบนั มักจะประสบกับปญั หาเกีย่ วกับ “เวลา
ให้ได้มาซึง่ พัสดุนนั ้ (Lead Time)” ซึง่ ปญั หานี้มอี งค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน ทัง้ ในส่วนของ ผู้
เกีย่ วกับกรรมวิธใี นการจัดดาเนินการจัดหาพัสดุ และในส่วนภายนอก Supplier ซึง่ จะเป็นส่วน
ทีอ่ ยูน่ อกเหนือจากความสามารถที่ บริษทั จะแก้ไขปญั หานี้ได้เอง
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แผนภาพที่ 3.3 แสดงโครงสร้างผลิตภัณฑ์ วัสดุใช้รว่ ม วัสดุหลัก วัสดุส่วนประกอบ
และรหัสระดับต่าของวัสดุแต่ละรายการ
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แผนภาพที่ 3.4 ตัวอย่างแสดงรายการเอกสารเทคนิคทีใ่ ช้เบิกพัสดุอากาศยาน
(Parts Catalog)
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จากปริมาณการสังซื
่ อ้ พัสดุทงั ้ ปีจานวน 1500 ชิน้ มีค่าใช้จา่ ยในการเก็บรักษา 25 บาท
ต่อชิน้ ต่อปี และสามารถนามาหาจานวน EOQ เพื่อใช้เป็นแนวทางการหาปริมาณการสังซื
่ อ้ ที่
เหมาะสมได้ดงั นี้
EOQ
= 2(1,500)(5,000)/25 = 774 ชิน้ /ครัง้
จานวนครัง้ ทีส่ งซื
ั ่ อ้
= 1500/774 = 2 ครัง้ /ปี
ระยะเวลาการสังซื
่ อ้
= 12/2 = 6 เดือน/ครัง้
จากรายการพัสดุดงั กล่าวสามารถนามาจัดซือ้ พัสดุแบบการสังซื
่ อ้ ทีเ่ หมาะสม POQ ดังนี้
Month Demand
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
1500

Order
Status
Yes
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No

Order
Quantity
750
0
0
0
0
0
750
0
0
0
0
0

Holding Ordering Total Cost
Cost
Cost
625
15,625
5,000
20,625
500
12,500
0
12,500
375
9,375
0
9,375
250
6,250
0
6,250
125
3,125
0
3,125
0
0
0
0
625
15,625
5,000
20,625
500
12,500
0
12,500
375
9,375
0
9,375
250
6,250
0
6,250
125
3,125
0
3,125
0
0
0
0
Total Cost Per Year
103,750
IOH

ตารางแผนภาพที่ 3.14 แสดงต้นทุนการสังซื
่ อ้ พัสดุแบบการสังซื
่ ่อทีเ่ หมาะสม POQ
(Periodic Order Quantity) 6 เดือนต่อครัง้ โดยมีตน้ ทุนการจัดเก็บพัสดุ 25 บาทต่อชิน้ ต่อปี
จากตารางแผนภาพที่ 3.14 จะเห็นได้ว่าเมือ่ สังซื
่ อ้ พัสดุ 2 ครัง้ ต่อปี โดยสังซื
่ อ้ 6 เดือน
ต่อหนึ่งครัง้ จานวน 750 ชิน้ (Order Quantity) เนื่องจากการใช้พสั ดุมจี านวนเท่ากันทุกๆเดือน
คือ 125 ชิน้ (Demand) โดยมีตน้ ทุนการจัดซือ้ ครัง้ ละ (Ordering Cost) 5,000 บาท และคิดเป็น
ต้นทุนรวมทัง้ ปีเป็นจานวนเงิน 103,750 บาท
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Lot of Lot
600,000

แบบชนิดของการจัดซือ้ พัสดุ
POQ (Periodic Order Quantity)
103,750

ตารางแผนภาพที่ 3.15 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบต้นทุนรวมการสังซื
่ อ้ พัสดุแบบเดิมแล
แบบใหม่
จากตารางแผนภาพที่ 3.15 แสดงให้เห็นถึงต้นทุนพัสดุทต่ี ่ากว่าการจัดซือ้ แบบเดิม
600,000-103,750 = 496,250 บาท ลดลงจากเดิม 17.29 เปอร์เซ็นต์
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บทที่ 4
สรุปผลการศึกษา อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา และอภิ ปรายผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาและทาการวิจยั ทีผ่ ่านมาสามารถสรุปผลการศึกษาแบ่งเป็น 4 ด้าน
ด้วยกันคือ
1. ด้านระบบการซ่อมบารุงอากาศยาน
จากการปรับปรุงในเรือ่ งของรายละเอียดของ
Job Card แสดงให้เห็นถึงเวลาทีเ่ พิม่
มูลค่าให้ผลิตภัณฑ์เพิม่ ขึน้ จาก 62 เปอร์เซ็นต์ เป็น 79 เปอร์เซ็นต์ เพิม่ ขึน้ 17 เปอร์เซ็นต์
2. ด้านเจ้าหน้าทีซ่ ่อมบารุงอากาศยาน
เจ้าหน้าทีท่ ท่ี าการซ่อมบารุงอากาศยานต้องได้รบั การฝึกอบรมด้านการซ่อมบารุง
อากาศยาน และต้องมีใบอนุญาตนายช่างภาคพืน้ ดิน ประเภท 2 ซึง่ ได้รบั การรับรองจากกรม
ขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม ออกให้ตามพระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ พ.ศ. 2497
และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตนิ ้ี และตามบทบัญญัตแิ ห่งอนุสญ
ั ญาว่า
ด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ทาขึน้ ณ เมืองชิคาโก วันที่ 7 ธันวาคม 2487
ผูถ้ อื ใบอนุญาตฉบับนี้จะใช้สทิ ธิในการปฏิบตั หิ น้าทีน่ ายช่างภาคพืน้ ดินประเภท 2 ได้
ตามข้อตกลงและเงือ่ นไขทีร่ ะบุภายในกาหนดอายุของใบอนุญาต
จาการวิเคราะห์เจ้าหน้าทีซ่ ่อมบารุงอากาศยานทีม่ าจากแหล่งต่างกันน้ามาผสมผสาน
การปฏิบตั งิ านทาให้เพิม่ ประสิทธิภาพการทางานมากขึน้ ในเรือ่ งของเวลาการซ่อมบารุงอากาศ
ยานและยังสามารถลดต้นทุนการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆของเจ้าหน้าทีเ่ จ้าหน้าทีซ่ ่อมบารุง
อากาศยานใหม่
3. ระบบเอกสารเทคนิคทีใ่ ช้ในการซ่อมบารุงอากาศยาน
หลังจากบริษทั ได้จดั ทาระบบ
VMI กับบริษทั ATP จะเห็นได้ว่าการซ่อมบารุงอากาศ
ยานมีอายุการใช้งานเพิม่ มากขึน้ ข้อผิดพลาดลดน้อยลงลดปญั หาการถูก Drop ของอากาศยาน
จาก กรมขนส่งทางอากาศยาน 100%
4. การจัดซือ้ จัดหาพัสดุอากาศยานแบบการจัดซือ้ ทีเ่ หมาะสมโดยจัดซือ้ ทุกๆ 2 เดือน
สามารถลดต้นทุนได้มากทีส่ ุด
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4. เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในการซ่อมอากาศยาน
จากการให้มกี ารฝึกวิธกี ารใช้เครือ่ งมืออย่างถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งาน
เจ้าหน้าทีช่ ่างซ่อมบารุงอากาศยานสามารถหยิบใช้เครือ่ งมือถูกต้องและเหมาะสมกับงาน
สามารถปฏิบตั งิ านได้รวดเร็วยิง่ ๆขึน้ พัสดุมกี ารชารุดน้อยลงเนื่องจากการใช้เครือ่ งมือผิด
ประเภท
การอภิ ปรายผลการศึกษา
การศึกษาระบบการซ่อมบารุงอากาศยานระดับหน่วยและระดับกลางครัง้ นี้ มีประเด็นที่
น่าสนใจทีจ่ ะนามาอภิปราย ดังนี้
1. ด้านระบบการซ่อมบารุงอากาศยานระดับหน่วยและระดับกลาง(การซ่อมขัน้ ฝูงบิน)
การซ่อมบารุงนี้จาเป็นต้องปฏิบตั ติ ามคู่มอื การซ่อมบารุงของอากาศยานนัน้ ๆ และต้องปฏิบตั ิ
ตามกฏหมายว่าด้วยการเดินอากาศตามสมาภัณฑ์การเดินอากาศ FAA จะต้องทาการแก้ไข
ข้อขัดข้องตามที่ AD และ SB กาหนด ซึง่ สอดคล้องกับระบบการซ่อมบารุงอากาศยานของ กอง
วิทยาการ กรมช่างอากาศ (2553) ปจั จุบนั อากาศยาน เครือ่ งยนต์ และบริภณ
ั ฑ์ ได้
วิวฒ
ั นาการก้าวหน้าไปมาก โดยมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึน้ ตลอดเวลา ฉะนัน้ การซ่อมบารุง
จึงต้องได้รบั การปรับปรุงแก้ไขอยูเ่ สมอ เพื่อให้อากาศยานมีค่าสมควรเดินอากาศ มีความ
ปลอดภัยในการบิน และอยูใ่ นสภาพพร้อมปฏิบตั กิ าร การซ่อมบารุงทีด่ นี นั ้ จะต้องมีการ
จัดระบบ, วิธกี าร และแบ่งประเภทให้ถูกต้องเหมาะสมเพราะจะเป็นแนวทางในการจัด
หน่วยงาน จัดกาลังพล เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ และสิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้การ
ปฏิบตั เิ ป็นไปตามทีค่ ่มู อื กาหนด
2. ด้านพัสดุอากาศยาน
คาว่า การพัสดุ เป็นการบริหารจัดการงานด้านพัสดุเพื่อสนอง
ความต้องการผูใ้ ช้อย่างเหมาะสมถูกต้องและประหยัดรวมทัง้ ปจั จัยเรือ่ งเวลาในการจัดการเข้ามา
เกีย่ วข้อง ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วีรศักดิ ์ สงวนสิงห์, ชุมพล มณฑาทิพย์กุล (2553) ได้
ทาการศึกษาการหาปริมาณการสังซื
่ อ้ อย่างประหยัดโดยคานึงถึงต้นทุนการนาเข้าสินค้าทีแ่ ปร
ผันของวัตถุดบิ สินค้าอาหาร งานวิจยั นี้เป็นการศึกษาและพัฒนานโยบายการควบคุมพัสดุคงคลัง
(Inventory Control Policy)สาหรับวัตถุดบิ อาหารของกรณีศกึ ษาแห่งหนึ่งซึง่ เป็นบริษทั ทีด่ าเนิน
ธุรกิจด้านร้านอาหารจานด่วน โดยการหาปริมาณการสังซื
่ อ้ อย่างประหยัด (Economic Order
Quantity: EOQ) และจุดสังซื
่ อ้ (Reorder Point) โดยพิจารณาถึงระดับการให้บริการ (Service
Level) ทีก่ าหนดโดยบริษทั คุณลักษณะพิเศษของวัตถุดบิ ชนิดนี้คอื มีตน้ ทุนการนาเข้าสินค้าที่
แปรผันไปตามค่าระวางเรือขนส่ง ซึง่ จะแปรผันไปตามจานวนตูข้ นส่งของสินค้า ในการศึกษานี้
จะเลือกวัตถุดบิ ของบริษทั กรณีศกึ ษาทัง้ หมด 3 รายการ ซึง่ เป็นรายการทีม่ ยี อดการใช้ค่อนข้าง
สูงและมีการหมุนเวียนของวัตถุดบิ ทีร่ วดเร็ว การหาค่าทีเ่ หมาะสมทาได้ดว้ ยเครือ่ งมือโซลเวอร์
ในโปรแกรมไมโครซอฟ์ทเอ๊กเซล (Excel Solver) และจากการวิเคราะห์พบว่า นโยบายการ
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สังซื
่ อ้ แบบใหม่สามารถลดต้นทุนด้านการควบคุมพัสดุคงคลังรวม (Total Inventory Cost) ของ
วัตถุดบิ ทัง้ 3 รายการ ลงได้ถงึ ร้อยละ 26.18 ร้อยละ 28.96 และร้อยละ 6.10 ตามลาดับ
3. ด้านเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในการซ่อมบารุงอากาศยาน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ซ่อมอากาศยาน
เป็นเครือ่ งมือทีม่ แี บบเฉพาะเจอะจง ไม่สามารถใช้กบั เครือ่ งยนต์อ่นื ๆได้เพราะขนาดแตกต่างๆ
กัน การใช้เครือ่ งมือแต่ละครัง้ ต้องมีความถูกต้องแม่นยา ตรงต่องานทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ การหยิบ
เครือ่ งมือไปใช้ตอ้ งรูห้ น้าทีข่ องเครือ่ งมือนัน้ ๆ การเบิกจ่าย การจัดเก็บ รวมถึงการบารุงรักษา
เครือ่ งมือ ซึง้ สอดคล้องกับคู่มอื การใช้เครือ่ งมือการซ่อมบารุงอากาศยานของ กองการศึกษา
โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (2553) ในปจั จุบนั เครือ่ งมือได้เข้ามาเป็ นบทบา
ทีส่ าคัญต่อสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกถ้าเราไม่มเี ครือ่ งมือไว้ใช้แล้ว มนุษย์ไม่
อาจจะดารงชีวติ อยูไ่ ด้ นับแต่มนุษย์ยคุ หินก็หาอาหารและทาเครือ่ งนุ่งห่มได้โดยขวานหินและมีด
เมือ่ มนุษย์มคี วามเจริญขึน้ ก็ปรับปรุงเครือ่ งมือให้ดยี งิ่ ๆ ขึน้ ตามลาดับจากเครือ่ งมือแบบธรรมดา
และง่ายๆ จนเป็นเครือ่ งมือทีม่ คี วามละเอียดสลับซับซ้อนมากขึน้ มนุษย์กย็ งั ใช้เครือ่ งมือที่
ทันสมัยเหล่านี้ในการช่วยทางานและเพิม่ ความสะดวกยิง่ ขึน้ เมือ่ มนุษย์มคี วามรูม้ ากขึน้ ก็
สามารถคิดประดิษฐ์เครือ่ งมือต่างๆให้ยงุ่ ยากพิศดารขึน้ ด้วย ถ้าไม่มผี คู้ ดิ ค้นเครือ่ งมือ แล้ว
เครือ่ งมือใหม่ๆ ทีท่ นั สมัยก็ไม่อาจจะมีขน้ึ ได้ ดังนัน้ การทีม่ นุษย์ มีอารยะธรรมสูงขึน้ ก็ยอ่ มมี
ความจาเป็นทีจ่ ะต้องมีวธิ กี ารใช้เครือ่ งมือให้ถูกต้องและทาการรักษาไว้ให้คงสภาพไว้ใช้ได้
นานๆ ด้วย
4. ด้านเจ้าหน้าทีซ่ ่อมบารุงอากาศยาน อากาศยานกับเจ้าหน้าทีซ่ ่อมบารุงอากาศยาน
นัน้ มีความเกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั อย่างมาก ซึง่ ขาดอย่างใดอย่างอื่นไปไม่ได้ เพราะว่าผูซ้ ่อม
สามารถกาหนดสมรรถนะของอากาศยาน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนของหน่วยทีส่ าคัญอย่าง
มาก ผูจ้ ะทาการซ่อมบารุงอากาศยานได้นนั ้ ต้องได้รบั การศึกษาอบรมถึงระบบต่างๆอย่างถ่อง
แท้ และต้องปฏิบตั คิ ่มู อื การซ่อมอย่างเคร่งคัด ละเลยการปฏิบตั ไิ ม่ได้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ประยงค์ สุกใส (2542) ได้ทาการศึกษาถึงคุณลักษณะของช่างอากาศยานและ
เครือ่ งยนต์ตามทัศนะของผูบ้ ริหารและหัวหน้างานในบริษทั สายการบินพาณิชย์ ณ ท่าอากาศ
ยานสากลกรุงเทพ โดยคุณลักษณะของช่างอากาศยานทีศ่ กึ ษาคือ คุณลักษณะทางด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม คุณลักษณะด้านความรูค้ วามสามารถ ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า ตามทัศนะ
ของผูบ้ ริหาร พบว่าด้านคุณธรรมและจริยธรรมในสภาพปานกลาง ความคาดหวังอยูใ่ นระดับดี
ความรูค้ วามสามารถในสภาพปจั จุบนั อยูใ่ นระดับปานกลาง ความคาดหวังอยูใ่ นระดับดี ตาม
ทัศนะของหัวหน้างาน พบว่าด้านคุณธรรมและจริยธรรมในสภาพปจั จุบนั อยูใ่ นระดับดี ความ
คาดหวังอยูใ่ นระดับดี ด้านความรูค้ วามสามารถในสภาพปจั จุบนั อยูใ่ นระดับดี ความคาดหวังอยู่
ในระดับดี
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4.2 ข้อจากัดของการศึกษา
1. เนื่องจากสถาบันทีเ่ ปิดหลักสูตรทาการเรียนการสอนหลักสูตรนักบินยังมีน้อย ด้าน
ข้อมูลต่างๆ ยังคงเป็นความลับของบริษทั โดยเฉพาะอัตราค่าจ้าง เจ้าหน้าทีน่ กั บินทีท่ าหน้าที่
เป็นครูฝึก และเจ้าหน้าทีน่ กั บินทดสอบอากาศยานก่อนทาการบิน
2. อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยยังมีความไม่ชดั เจนจากรัฐบาล ทาให้เกิด
ข้อจากัดในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพราะบางบริษทั ไม่ยนิ ดีให้ขอ้ มูลเนื่องจากอาจส่งผลกระทบ
ต่อองค์กรได้
3. บุคลากรผูท้ เ่ี กีย่ วข้องไม่สามารถให้ขอ้ มูลทีแ่ ท้จริงได้เพราะเจ้าหน้าทีส่ ่วนใหญ่ไม่
ได้มาจากผูม้ คี วามชานาญโดยตรง
4.3 ข้อเสนอแนะ
1. ในการจัดฝึกอบรมพนักงานใหม่โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีท่ ม่ี าจากสถาบันอาชีวะ ให้รบั
สมัครแล้วให้ทาการฝากเรียนกับสถานบันทีท่ าการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาอากาศ
ยาน เช่น โรงเรียนจ่าอากาศ, สถาบันการบินพลเรือน เป็นต้น ซึง่ สถานเหล่านี้มคี ่าใช้จา่ ยน้อย
กว่าจ้างเจ้าหน้าทีเ่ ข้ามาทาการฝึกอบรมเอง
2. จัดทาระบบการเบิกจ่ายพัสดุโดยใช้คอมพิวเตอร์ ดังนี้
1. ระเบียบการเบิกพัสดุ
ของ จนท.คลังพัสดุ
 กรอกแบบฟอร์มการเบิกจ่ายพัสดุ
 จนท.คลังพัสดุรบั เรือ่ ง แล้วหยิบพัสดุให้กบั จนท.ผูเ้ บิก
 จนท.บันทึกรายการพัสดุทเ่ี บิกลงคอมพิวเตอร์
 แล้วส่งใบ Spar Parts Order ให้กบั จนท.ผูบ้ นั ทึก บันทึกลงใน Job
Card เพื่อไว้เป็นหลักฐาน
2. ระเบียบการรับพัสดุของ จนท.คลังพัสดุ
 เมือ่ รับพัสดุจาก Supplier แล้วทาการตรวจความถูกต้องพัสดุ เช่น
เอกสารควบคุมพัสดุ FAA 8130-3, จานวนพัสดุ, ระยะเวลาการจัดส่ง,
ความถูกต้องของพัสดุตาม Part Catalog เป็นต้น
 หลังจากการรับแล้วให้บนั ทึกจานวนพัสดุทร่ี บั ลงในระบบคอมพิวเตอร์
 เก็บพัสดุทไ่ี ด้รบั เข้าชัน้ การจัดเก็บพัสดุ
3. การใช้เครือ่ งมือในการซ่อมบารุงอากาศยาน
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เครือ่ งมือทีใ่ ช้ซ่อมบารุงอากาศยานต้องได้รบั ใบอนุญาตว่าด้วยเครือ่ งมือตาม
กฏหมายการเดินอากาศซึง่ กรมขนส่งทางอากาศจะเป็นผูต้ รวจ และอนุญาตให้ใช้ตามกฎหมาย
การเดินอากาศและ เครือ่ งมือทีเ่ ป็นชนิดเครือ่ งมือพิเศษจะต้องมีการตรวจสอบสภาพการใช้
งาน Calibration พร้อมใบรับรองสภาพการใช้งาน ประกอบด้วยเกณฑ์ต่างๆ และวันหมดอายุ
เป็นต้น การใช้เครือ่ งมือพิเศษ (Special Tools) นัน้ มีหลักเกณฑ์การใช้งาน ดังนี้
1. ก่อนนาเครือ่ งมือออกไปใช้งานควรตรวจวันครบอายุ DUE DATE ทุกครัง้
2. หากพบว่าเครือ่ งมือครบอายุ DUE DATE ให้แจ้ง จนท.ผูร้ บั ผิดชอบทราบโดย
ทันที
3. จนท. ผูร้ บั ผิดชอบ เมือ่ พบเห็นเครือ่ งมือครบอายุ DUE DATE ให้ดาเนินการส่ง
Calibration ทันทีทร่ี บั ทราบ
4. หากมีเหตุตอ้ งรอการ Calibration ให้คดั แยกการจัดเก็บเครือ่ งมือออกจากพัสดุท่ี
ยังไม่ครบอายุ DUE DATE แล้วห้ามนาออกมาใช้โดยเด็ดขาด
5. หลังจากใช้เครือ่ งมือเสร็จแล้วให้ปรับสภาพเครือ่ งมือดังเดิมก่อนเก็บเข้าที่
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บรรณานุกรม
ภาษาไทย
เกรียงศักดิ ์ ลิขติ ลือชา, ปรัชญา ประกอบกิจ, และไพฑูลย์ วราเดชสถิตวงศ์. การพัฒนา
โปรแกรมดัชนี ชี้วดั ผลสาเร็จของคลังสิ นค้า : กรณี ศึกษาธุรกิ จเฟอร์นิเจอร์, การระ
ชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจาปีดา้ นการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครัง้ ที่ 7. ศูนย์ว ิ
จัดด้านโลจิสต์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
เกรียงศักดิ ์ ลิขติ ลือชา, ปรัชญา ประกอบกิจ, และไพฑูลย์ วราเดชสถิตวงศ์. การปรับเปลี่ยน
รูปแบบการขนส่ง (Model Shift) กรณี ศึกษา: การขนส่งระหว่างนิ คมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดกับท่าเรือแหลมฉบัง . การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจาปีดา้ นการ
จัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครัง้ ที่ 7. ศูนย์วจิ ดั ด้านโลจิสต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
บดินทร์ หงส์ประภัศร. 24-25 2546.
ประยงค์ สุกใส. 2542. คุณลักษณะของช่างอากาศยานและเครื่องยนต์ตามทัศนะของ
ผูบ้ ริ หารและหัวหน้ างานในบริ ษทั สายการบิ นพาณิ ชย์ ณ ท่าอากาศยานสากล
กรุงเทพ
ปณิตา ปาณะลักษณ์. การวิ เคราะห์กาลังคนด้านนักบิ นพาณิ ชย์ในประเทศไทย
ผดุงชาติ มงคลแถลง, ณัฐพัชร์ อารีรชั กุลกานต์, และธีรเดช วุฒพิ รพันธ์. แบบจาลองสิ นค้าคง
คลังสาหรับปัญหา Newsboy กรณี คณ
ุ ภาพ ของสิ นค้าที่ได้รบั ไม่สมบูรณ์ แบบ
ภาควิ ชาวิ ศวกรรม อุตสาหกรรม คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนื อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร. การประชุมเชิงวิชาการ
ประจาปีดา้ นการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครัง้ ที่ 8.
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บรรณานุกรม (ต่อ)
ไพบูลย์ จงผิตะ, ดารงค์ ทวีแสงสกุลไทย, ปารเมศ ชุตมิ า, และ ธราธร กูลภัทรนิรนั ดร์. การ
ออกแบบระบบการบริ หารความเสี่ยงสาหรับการดาเนิ นงานการคลังสิ นค้า :
กรณี ศึกษาศูนย์กระจายสิ นค้าห้างซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาวิ ชาธุรกิ จเทคโนโลยี
และการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิ ชา) บัณฑิ ตวิ ทยาลัย, 2 ภาควิชาวิศวกรรมอุต
สาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. การประชุมเชิงวิชาการ
ประจาปีดา้ นการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครัง้ ที่ 8.
วีรศักดิ์ สงวนสิงห์, ชุมพล มณฑาทิพย์กลุ . การหาปริ มาณการสังซื
่ ้ออย่างประหยัดโดย
คานึ งถึงต้นทุนการนาเข้าสิ นค้าที่แปรผันของวัตถุดิบสิ นค้าอาหาร . บัณฑิตวิทยาลัย
การจัดการและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี . การประชุมเชิง
วิชาการประจาปีดา้ นการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครัง้ ที่ 8.
ละออ โควาวิสารัช, พิชติ เลิศอุดมธนา, สกล หอรุง่ เรือ่ ง. การศึกษาการใช้อาร์เอฟไอดีใน
ระบบบริ หารจัดการยาง. ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 112
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย. การประชุมเชิงวิชาการ ประจาปีดา้ นการจัดการโซ่
อุปทานและโลจิสติกส์ ครัง้ ที่ 8.
ศิรอิ ร คงมนต์, อังกูร ลาภธเนศ. บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์, การศึกษา
ปัญหาการจัดส่งสิ นค้าไม่ตรงต่อเวลาและกาหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนากระบวนการ
ทางานที่เหมาะสมของบริ ษทั KKK จากัด, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจาปีดา้ น การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
ครัง้ ที่ 7.
ศรีวาลี ทองเลีย่ มนาค, รัฐธรรม ภูรสิ มั พันธ์. ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
รอบเวลาการสังซื
่ อ้ ของศูนย์กระจายสินค้ายาและเวชภัณฑ์ , คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราษฏร์ธานี . การประชุมเชิงวิชาการประจาปีดา้ นการจัดการโซ่
อุปทานและโลจิสติกส์ ครัง้ ที่ 8.
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บรรณานุกรม (ต่อ)
สรวิศ รัตนพิไชย, ธนัญญา วสุศรี. การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดหาพัสดุโดยใช้
แบบจาลองสถานการณ์ กรณี ศึกษาการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค, กองจัดหาต่างประเทศ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคกรุงเทพมหานคร. การประชุมเชิงวิชาการประจาปีดา้ นการจัดการ
โซ่อุปทานและ โลจิสติกส์ ครัง้ ที่ 8. “
สุฑามาศ ตรีมงคล, วิจติ รสวัสดิ ์ สุขสวัสดิ ์ ณ อยุธยา. การประยุกต์แนวความคิ ดการบริ หาร
สิ นค้าคงคลังโดยระบบ VMI เพื่อใช้ในการบริ หารเวชภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร. การประชุมเชิงวิชาการประจาปีดา้ นการจัดการโซ่
อุปทานและโลจิสติกส์ ครัง้ ที่ 8.
สุธรี ะ ตรังคิณนี าถ, สุทศั น์ รอดศรีสมุทร, ไกวัล สุภาพไพบูลย์, ตวงยศ สุภกี ติ ย์. โปรแกรมช่วย
ตัดสิ นใจการจัดรถขนส่งสิ นค้าในโรงงานผลิ ตอะไหล่รถยนต์ , หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม. การประชุมเชิง
วิชาการประจาปีดา้ นการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครัง้ ที่ 8.
เอกสารโครงการศึกษาเพื่อกาหนดความเป็นเลิศของบางกลุ่มสินค้าภาคบริการในตลาดโลก
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บทที่ 11 หน้า 65 – 73
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ภาคผนวก

96

ภาคผนวก ก
ตัวอย่างบัตรตรวจอากาศยานระดับกลางแบบการตรวจตามระยะเวลา
(ใช้ประกอบการศึกษาเท่านัน้ ห้ามนาไปใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั งิ าน)
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่างบัตรตรวจอากาศยานระดับกลางแบบการตรวจตามวัตภาค
(ใช้ประกอบการศึกษาเท่านัน้ ห้ามนาไปใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั งิ าน)
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96

ภาคผนวก ค
ตัวอย่างบัตรตรวจอากาศยานระดับกลางแบบการตรวจตามสมกาล
(ใช้ประกอบการศึกษาเท่านัน้ ห้ามนาไปใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั งิ าน)
WORK
AREA(S)
WORK UNIT CODE
MAX
WORK AREA SYS
SUB-SYS
MIN
AND COMP

TYPE MECH
RQR

MECH NO. CARD TIME PUBLICATION NUMBER AND DATE
CHANGE NO.
1C-123B-6WC-8
15 OCT 79
ELECTRICAL POWER SERVICE
FIGURE CARD NO.
INSPECTION
1-02
INTRODUCTION CARD REQUIREMENTS

PROGRAMMED AVERAGE DAILY UTILIZATION RATE

CARD NO.
1-02

3.125
2.875
2.625
2.375
2.125
1.875

Example : Daily aircraft utilization is .87.
Major Command established Isochronal
Inspection frequencies would be ;
Major 332 days
Minor 166 days
HSC 27 days

1.625
1.375
1.125
.875

Major 84 90 100 112 125 142 166 200 250 332
Minor 42 45 50 56 62 71 83 100 125 166
HSC 7 7 8 9 10 12 14 16 20 27
INSPECTION INTERVAL IN CALENDAR DAYS
CARD NO.
1-02

WORK AREA(S)

TYPE MECH RQR

MECH NO. CARD TIMEPUBLICATION NUMBER AND DATE
1C-123B-6WC-8

CHANGE NO.
15 OCT 79
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ภาคผนวก ง
แสดง Turn Around Time ของอากาศยานเมือ่ ทาการบิน 3 Sorty/วัน

96

ภาคผนวก จ
แสดงฟอร์มรับรองพัสดุอากาศยาน (FAA 8103-2 Form I)

ประวัติผศ้ ู ึกษา
นายธัชพงศ์ คงวุฒ ิ เกิดเมือ่ วันที่ 5 กันยายน 2518 ได้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง เมือ่ ปีการศึกษา 2549 และได้
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ตัง้ แต่ปีการศึกษา 2552 ประวัตกิ ารทางาน ปจั จุบนั
ทางานที่ บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จากัด ตาแหน่ง วางแผนและควบคุมระบบงานซ่อมบารุง
เครือ่ งยนต์ลกู สูบอากาศยานของหน่วยซ่อมเครือ่ งยนต์ลกู สูบอากาศยาน บริษทั อุตสาหกรรม
การบิน จากัด

