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บทคัดยอ
ธุรกิจการบินและอุตสาหกรรมการบินรวมถึงระบบการซอมบํารุงอากาศยาน เปนหนึ่งใน
สามของธุรกิจหลักที่ทําใหประเทศสิงคโปรไดเติบโตเปนอยางรวดเร็วเชนทุกวันนี้ ประเทศไทย
ไดเริ่มกิจการบินมานานแตมิไดมีการพัฒนาใหสามารถเปนธุรกิจที่สรางรายได หนวยงานที่
เกิดขึ้นจากการสงเสริมของภาครัฐบาลนั้นในการเริ่มตนยอมมีอุปสรรคและความไมสมบูรณใน
งานเกิดขึ้นวัตถุประสงคของรายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองนี้คือการคนหาสาเหตุ ที่ทําให
การซอมบํารุงอากาศยานที่ใชทําการฝกบินคือ Cessna 172 , Piper, DA42 และ Jet ของบริษัท
ฯไมเสร็จภายในกําหนดภารกิจการบิน
วัตถุประสงคของรายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองนี้คือการคนหาสาเหตุ ที่ทําให
การซอ มอากาศยานที่ใ ชปฏิบัติภาระกิจการบินของบริษัทเกิดภาวะงานคาง และเพื่อ จัดวาง
ระบบงานซอมบํารุงอากาศยานใหมีประสิทธิภาพ ลดภาวะงานคางที่เปนสาเหตุทําใหภารกิจไม
เปนไปตามกําหนดการทําชั่วโมงบินของศิษยการบิน
จากการศึกษาพบวาสาเหตุหลักมาจาก ชางไมเพียงพอและขาดความรูความเขาใจถึง
ระบบการดูแลรักษาอากาศยานและการซอมบํารุงอากาศยาน บางครั้งเกิดการใชเครื่องมือผิด
ประเภทของงานซอม และยังไดรับพัสดุอะไหลนานเกินเวลาที่กําหนด อีกดวย
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บทนํา
การเปดสถาบันฝกสอนการบิน (สอนขับเครื่องบิน) นั้น จําเปนอยางยิ่งตองอาศัยปจจัย
หลายประการไมวาจะเปนใบอนุญาตประกอบการบินจาก กรมขนสงทางอากาศ อากาศยาน
นักบิน ชางซอมบํารุง พัสดุอากาศยาน สถานที่ เปนตน สิ่งเหลานี้ตองอาศัยแหลงขอมูล และ
ความชํานาญของบุค คลากรอยางมาก เพราะอากาศยานนั้นตอ งมีค วามปลอดภัยอยางมาก
สําหรับการใชบินกับศิษยการบิน วัตถุประสงคของการกอตั้งสถาบันนั้นก็เพื่อ
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การบิน ระยะเวลาการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น 4 ป เนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับความรู
ทางดานการบิน
2. มุงใหบัณฑิตมีความรู และความสามารถในการจัดการองคความรูทางดานวิศวกรรม
ที่เกี่ยวของกับเครื่องบิน
3. การบังคับเครื่องบินเพื่อการประกอบอาชีพในสายงานที่เกี่ยวของ
ปจจุ บันการเป ด สถาบั นการเรียนการสอนหลักสูต รนัก บินกําลังขยายตัว ไปยังตลาด
ตางประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน พรอมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆที่ใชประกอบการบิน
ตางๆ อาทิเชน เครื่องมือ เอกสารการซอมบํารุง พัสดุที่ใชในการซอมบํารุง กลุมลูกคาเปาหมาย
มีสวนใหญมาจากภายในประเทศ และปจจุบันกําลังขยายไปยังตางประเทศโซนเอเซียแตยัง
ติดขัดในเรื่องของวีซาที่ไมสามารถทําใหลูกคาตางประเทศสามารถทําการบินไดอยางตอเนื่อง

ปญหาและลักษณะปญหาที่สําคัญ
ประกอบดวย
การจัด ดํ าเนินงานซ อ มบํ ารุ ง อากาศยานระดั บ หน ว ยบิ นจะมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากน อ ย
เพียงใดมักจะขึ้นอยูกับขีดความสามารถของหัวหนาหนวยงานซอมบํารุงที่จะบริหารทรัพยากรที่
มีอยูอยางจํากัด หากหัวหนาหนวยงานนั้นสามารถวางแผน ควบคุม กํากับดูแล และการ
ประสานงานไดเปนอยางดีแลว อากาศยานของหนวยบินนั้นจะไดรับการซอมบํารุงใหอยูใน
สภาพที่มีอัตราพรอมปฏิบัติการสูง แตในทางตรงกันขามหากหัวหนาหนวยงานนั้นไมสามารถ
ดํ า เนิ น การได เ ป น อย า งดี แ ล ว ก็ จ ะเกิ ด ป ญ หาซึ่ ง มี ส าเหตุ ที่ น า จะเป น ป ญ หาที่ ค วรจะนํ า มา
พิจารณาเพื่อการปรับปรุงแกไข คือ การที่อากาศยานจํานวนหนึ่งอยูในสภาพที่บินไมได (อยู
ระหว า งการตรวจซอ ม, รอพั ส ดุ ) และอากาศยานที่ เ หลื อ อยูใ นสภาพบิ นได ของฝู ง นั้น ไม
สามารถปฏิบัติภารกิจไดเต็มที่ ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลซึ่งเปนขอเท็จจริงและความคิดเห็นจาก
แหลงตาง ๆ แลวนํามาวิเคราะหจะไดปญหาทั้งทางตรงและทางออมดังนี้
1. อากาศยานหมุนเวี ยนเข ารั บการตรวจซ อ ม (นอกกํ าหนดและตามกํ าหนด)
จํานวนมากจนเกิดภาวะงานคาง
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2. มีความยุงยากในการหาสาเหตุของขอขัดของบางประการและ/หรือมีปญหาอื่น
มาเกี่ยวของ ในบางครั้งจึงตองใชเวลานานพอสมควรในการแกไข
3. ไมสามารถควบคุมเวลาใชงานอากาศยานแตละเครื่องไดเปนผลใหอากาศยาน
บางเครื่องเกิดการลาตัวสะสมขึ้นเปนการชํารุดที่ตองใชเวลาในการปรับปรุงสภาพนานกวาปกติ
นอกจากนี้ยังทําใหเกิดภาวะวางงานหรืองานคางเปนชวง ๆ
4. การประสานระหวาง เจาหนาที่ที่เกี่ยวของยังไมดีเทาที่ควร จึงไมไดรับการ
สนับสนุนใหงานเสร็จตามกําหนด
5. จนท.ผู เ กี่ ยวข อ งไมทราบวิธีก ารที่ จะจั ด ลํ าดับ ขั้นตอนการปฏิบั ติงานให เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
6. เบิกพัสดุมาใชประกอบการตรวจซอมแลวไมไดรับทันตอความตองการใชงาน
7. พัสดุที่หนวยขอเบิกไมมีพัสดุคงคลังหรือไมเคยมีการจัดหามากอน
8. ผูใ ช ขอเบิ ก เมื่ อ ต องการใชโ ดยไมไดประมาณการและแจงความตอ งการเพื่อ
จัดหาเตรียมไวลวงหนา
9. มีปญหาในระบบการสงพัสดุ เชน ไมสามารถหาแหลงผลิตหรือ
แหลงซอมไดในเวลาอันจํากัดงบประมาณไมเพียงพอ มีปญหาเฉพาะหนาที่ตองแกไขอยาง
เรงดวน
จนทําใหมีเวลาทํางานตามสายงานปกตินอยลง การขนสงพัสดุกระทําโดย
หนวยงานอื่นที่อยูนอกเหนือการควบคุมกําหนดเวลาขนสงได เปนตน

นิยามศัพท
“นักบินพาณิชย” (Commercial Airplane Pilot) หมายถึง บุคคลที่ขับเคลื่อนอากาศยาน
หรือเครื่องบิน ในการขนสงผูโดยสาร ขนสงสินคา หรือเพื่อใชในการพาณิชยดานตางๆ ซึ่ง
นักบินพาณิชย แบงเปน 2 ประเภท คือ นักบินพาณิชยเอก (Captain) และนักบินพาณิชยตรี
(Co-Pilot)
“คุณลักษณะนักบิน” หมายถึง คุณลักษณะที่นักบินควรมีในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
การบิ น ซึ่ ง ประกอบด ว ยคุ ณ ลัก ษณะดานวิชาการ คุ ณ ลัก ษณะดานคุณ ธรรมจริ ยธรรม
คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ดานวิชาชีพ และดานความคิดวิจารณญาณ
“สถาบันการศึกษา” หมายถึง สถาบันการศึกษาที่เปนทั้งของรัฐบาลและเอกชนที่เปด
หลักสูตรผลิตบุคลากรดานนักบิน
“อุตสาหกรรมการบิน” หมายถึง หนวยงานหรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจการบินประเภท
ตางๆ
“บริษัทสายการบิน” หมายถึง บริษัท หางหุนสวนจํากัด ที่ประกอบกิจการดานการบิน
ทั้งประเภทประจําหรือชั่วคราว ทั้งดานการขนสงผูโดยสารและการขนสงสินคา

4

“การซอมบํารุง” หมายถึง การปฏิบัติตาง ๆ ตอบริภัณฑ (หมายถึงตัวอากาศยาน
เครื่องยนต สวนประกอบตาง ๆ ที่ติดตั้งกับอากาศยานและติดตั้งกับเครื่องยนตดวย) เพื่อใช
บริภัณฑนั้นตามปกติใหนานที่สุดเทาที่จะทําได
“เจ าหน าที่ ซอมบํ ารุ ง ” หมายถึงผูปฏิบัติงานชางเทคนิคอากาศยานและเครื่อ งยนตAircraft-Maintenance-Technician-Mechanic-Repairman-Aircarft-Engineering ทําหนาที่เปน
ผูใหบริการตรวจอุปกรณ และซอมบํารุงรักษาเครื่องยนต มีความรอบรู ระบบการทํางานภายใน
อากาศยาน เชน ระบบลําตัว และไฮดรอลิกส ระบบไฟฟา ทําหนาที่ซอม และแกไขขอขัดของ
ของระบบตางๆ ในอากาศยาน เปนตน
“อากาศยาน” หมายถึ ง ยานพาหนะที่ ส ามารถบิ น ผ า นชั้ น บรรยากาศของโลกหรื อ
บรรยากาศอื่นๆได จรวดไมถือวาเปนอากาศยานเนื่องจากไมไดจรวดใชแรงสงจากอากาศ คนที่
ทํางานเกี่ยวกับอากาศยานเรียกวา การบิน (aviation)
“การพัสดุ” หมายความวา การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การจาง
ออกแบบและควบคุ ม งาน การแลกเปลี่ ย น การเช า การควบคุ ม การจํ า หน า ย และการ
ดําเนินการอื่น ๆ ที่กําหนดไวในระเบียบ
คําวา การพัสดุ เปนการบริหารจัดการงานดานพัสดุเพื่อสนองความตองการผูใชอยาง
เหมาะสมถูกตองและประหยัดรวมทั้งปจจัยเรื่องเวลาในการจัดการเขามาเกี่ยวของ
“พัสดุ” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่กําหนดไวในหนังสือการ
จําแนกประเภทรายจาย ตามงบประมาณ ของสํ านัก งบประมาณ หรื อ การจํ าแนกประเภท
รายจายตามสัญญาเงินกูจากตางประเทศ
“การซื้อ” หมายความวา การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่
เกี่ยวเนื่องอื่นๆ แตไมรวมถึง การจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง
“ยุทธภัณฑ” หมายความวา สิ่งทั้งมวล (รวมถึง เรือรบ รถถัง อาวุธอัตตาจร อากาศ
ยาน ฯลฯ และอะไหล ที่เ กี่ ยวข อ ง ชิ้นสวนอะไหล ชิ้นสว นซอ มและอุปกรณส นับสนุน แตไ ม
รวมถึงอสังหาริมทรัพยสถานที่ตั้งและสาธารณูปโภค) อันจําเปนเพื่อปฏิบัติการ เพื่อดํารงและ
สนับสนุนการปฏิบัติการรบของหนวยทหาร
“เจาหนาที่พัสดุ” หมายความวา เจาหนาที่ซึ่งดํารงตําแหนงที่มีหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุ
หรือ ผูที่ไดรับแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหมีหนาที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ
“การจัดทําเอง”
หมายความวา การที่สวนราชการของกองทัพอากาศ ผลิต สราง
ประกอบ ซอม หรือ ดัดแปร ขึ้นเอง เพื่อใชราชการ
“การรับความชวยเหลือ” หมายความวา การที่สวนราชการของกองทัพอากาศไดรับ
พัสดุจากการชวยเหลือของมิตรประเทศ
“พัสดุประเภทใชคงรูป” หมายความวา พัสดุที่ใชแลวมีลักษณะคงทนถาวร
“พัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง” หมายความวา พัสดุที่ใชแลวสิ้นเปลืองหรือเปลี่ยนสภาพไป
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาคนควาเรื่องการปรับปรุงระบบการซอมบํารุงอากาศยานระดับหนวยและ
ระดับกลาง ไดมุงศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจประเภทสถาบันการสอนหลักสุตร
นักบิน ซึ่งแบงการพิจารณาโดยสังเขปไดเปน 2 ขอใหญ คือ
1. ความรู ท างเทคนิ ค เกี่ย วกับอากาศพลศาสตร การซ อ มบํ า รุ ง อากาศยานให มี
ประสิทธิภาพไดนั้นจําเปนอยางยิ่งสําหรับเจาหนาที่ชางซอมบํารุงที่จะตองมีความรูความเขาใจ
ถึงหนาที่การทํางานของสวนประกอบอากาศยานตางๆ เพื่องายตอการวิเคราะหขอขัดของของ
อากาศยานนั้ น ๆ เพื่ อ ให อ ากาศยานมี จํ า นวนที่ ม ากพอเพื่ อ ใช ทํ า การบิ น ในแต ล ะวั น แต ล ะ
เที่ยวบิน
ระบบการบินในประเทศไทยกําลังไดรับความสนใจในจํานวนที่สูงขึ้นทุกป เพราะฉะนั้น
อากาศยานที่ใชสําหรับการบินแลวนั้นความปลอดภัยตองเกินกวา 100 เปอรเซ็นตเลยทีเดียว
ความปลอดภัยในที่นี้หมายถึงอากาศยานที่ใชในการทําการฝกบิน คือ โครงสรางอากาศยาน
เครื่องยนตอากาศยาน และใบพัดอากาศยาน ในการซอมบํารุงนั้นจะตองประกอบไปดวยความรู
ความเขาใจของเจาหนาที่ชางซอมบํารุงอากาศยานที่จะตองผานหลักสูตรการฝกอบรมการซอม
บํารุงอากาศยานจาก กรมขนสงทางอากาศ หรือโรงเรียนจาอากาศ หรือสถาบันการบินพลเรือน
เปนตน และตองมีความรูความเขาใจในการใชเครื่องมือเครื่องใชในการซอมบํารุงใหถูกประเภท
ของงานซอม การใชคูมือการซอมที่ทันสมัยและที่สําคัญคือความปลอดภัยของเจาหนาที่ซอม
บํารุง เพราะการซอมบํารุงนั้นถาเจาหนาที่ประมาทหรือไมใสใจแลวอาจเกิดอันตรายถึงแกชีวิต
ได
2. การจั ด การพั ส ดุ อ ากาศยาน พั ส ดุ ที่ ใ ช ใ นการประกอบการซ อ มบํ า รุ ง นั้ น มี
ความสําคัญอยางยิ่งโดยเฉพาะแหลงที่มาของพัสดุที่ใชการในประกอบหรือเปลี่ยนกับอากาศยาน
นั้นๆ เจาหนาที่ที่ดูแลจะตองมีความระมัดระวังอยางมากในเรื่องของการจัดซื้อ จัดหา รวมถึง
การจัดเก็บ เนื่อ งจากพัส ดุอากาศยานนั้นมีราคาแพง เพราะถาไมระมัดระวังแลวอาจทําใหมี
ผลเสียตอภารกิจการบินไดเนื่องจากไมสามารถจัดหาพัสดุภายในประเทศไทยเพราะฉะนั้น การ
ที่จะสั่งซื้อครั้งละเทาไร กี่ครั้ง และจัดเก็บอยางไร ตนทุนเปนอยางไรและคุณภาพพัสดุถูกตอง
ตามกฎหมายการบินหรือไม เจาหนาที่จะตองมีความรูความเขาใจอยางละเอียดสําหรับสิ่งตางๆ
ที่กลาวมาขางตน สําหรับประโยชนที่จะไดรับจากการจัดการพัสดุอากาศยานมีดังนี้
การจัดซื้อ (Purchasing) หมายถึง การดําเนินงานตามขั้นตอนตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่ง
วัตถุดิบ วัสดุ และสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ที่จําเปนโดยมี คุณสมบัติ ปริมาณ ราคา ชวงเวลา
แหลงขาย และการนําสง ณ สถานที่ถูกตอง
วัตถุประสงคของการจัดซื้อ (Objective of Purchasing)
1. เพื่อใหมีวัตถุดิบและวัสดุอื่น ๆ ในการผลิตอยางเพียงพอ
2. เพื่อรักษาคุณสมบัติของวัตถุดิบที่จัดซื้อใหไดมาตรฐานเดียวกัน
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3. เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียหาย และความลาสมัยวัตถุดิบ
4. เพื่อใหกิจการมีกําไร มีตนทุนในการจัดซื้อต่ําวัตถุดิบที่ใชเพียงพอ
5. หลีกเลีย่ งปญหาพัสดุซ้ํากัน
คลังสินคา (Warehouse) คือ สถานที่ใชในการเก็บรักษาสินคาใหอยูในสภาพและ
คุณภาพที่พรอมจะนําสงมอบใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของตามที่รองขอ โดยอาจเรียกเปนชื่ออื่นๆ
เชน คลังสินคา (Warehouse) , โกดัง (Godown) , ที่เก็บของ (Storage) , ที่เก็บสินคา (Whaft)
, คลังพัสดุ (Depot) , ฉางเก็บสินคา (Silo) , แท็งคเก็บของเหลว (Liquid Tank) , คลังทัณฑบน
(Bonded Warehouse) โดยไมวาจะเรียกวาอะไร คลังสินคาก็จะทําหนาที่เหมือนกัน คือ เปน
สถานที่เก็บรักษาสินคาหรือวัตถุดิบหรือสิ่งของตางๆ เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมตางๆของ
กระบวนการ Supply Chain
การวางแผนความตองการวัสดุ (Material Requirements Planning) หรือ MRP เปน
กระบวนการการวางแผนอยางเปนระบบเพื่อแปลงความตองการผลิตภัณฑหรือวัสดุขั้นสุดทาย
ของโรงงาน ที่กําหนดในตารางการผลิตหลักไปสูความตองการ ชิ้นสวนประกอบ ชิ้นสวน
ประกอบยอย ชิ้นสวน และ วัตถุดิบ ทั้งชนิดและจํานวนใหเพียงพอและทันเวลากับความ
ตองการในแตละชวงเวลาตลอดระยะเวลาของการวางแผน
อยางไรก็ตามในการคํานวณ
ความตองการวัสดุในระดับตางๆของการผลิตไดอยางถูกตอง และ ตรงเวลานั้น เราจําเปนตองรู
ขอมูลวัสดุตางๆที่จําเปนตอการผลิตผลิตภัณฑเหลานั้น
ซึ่งขอมูลดังกลาวประกอบดวย
แฟมขอมูลบัญชีรายการวัสดุ (Bill of Materials) และแฟมขอมูลสถานะคงคลัง (Inventory
status files)
กลาวโดยสรุปก็คือ MRP เปนระบบสารสนเทศคอมพิวเตอรเพื่อใชในการจัดทําแผน
ความตองการวัสดุ โดยมีองคประกอบของขอมูลนําเขาที่สําคัญ 3 รายการ คือ ตารางการผลิต
หลัก แฟมขอมูลบัญชีรายการวัสดุ(Bill of material File) และ แฟมขอมูลสถานะคงคลัง
(Inventory status file)
แผนจากระบบ MRP จะใหสารสนเทศในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ชวงเวลาที่ควรออกใบสั่ง และ จํานวนการสั่งที่เหมาะสม

ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาตามกรอบของกระบวนการปรับปรุงระบบการซอมบํารุง
อากาศยานระดั บ กลางและระดั บ หน ว ย เพื่ อ ให ไ ด ผ ลการศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Independent Study) โดยแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน เปนการศึกษาและรวมรวมขอมูลดาน
ทุติยภูมิ (Secondary Data) ดานการซอมบํารุงอากาศยาน และการจัดซื้อจัดหาพัสดุอากาศยาน
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ธุ ร กิ จ สถาบั น สอนหลั ก สู ต รนั ก บิ น รวมถึ ง การศึ ก ษาข อ มู ล สภาพวะตลาด
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อุตสาหกรรมการบิน แนวโนมของความนิยมการเรียนหลักสูตรนักบิน วิเคราะหสภาพตลาดและ
การแขงขันของธุรกิจสอนขับเครื่องบิน และยังศึกษารวมรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดย
การสัมภาษณผูบริหารทางดานการซอมบํารุงอากาศยาน และเจาหนาที่ซอมบํารุงอากาศยาน
ถึงปญหาและอุปสรรค ขอกฎหมายการเดินอากาศเกี่ยวกับอากาศยาน และการซอมบํารุง
จากผลการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว ไดนํามาวิเ คราะหเ พื่อนํามาเปนแนวทางการ
ปรับปรุงระบบการซอมบํารุงอากาศยานระดับหนวยและระดับกลาง โดยแบงออกเปน 4 สวน
ดังนี้
สวนที่ 1 วิเคราะหทางเลือกแหลงจัดหาเจาหนาที่ชางซอมบํารุงอากาศยาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการซอมบํารุงอากาศยานไมใหเกิดภาวะงานคาง และสามารถสนับสนุนภารกิจการ
บินไดครบตามจํานวนชั่วโมงการบินตลอดหลักสูตรนักบินและยังสามารถลดตนทุนการฝกอบรม
ใหกับเจาหนาที่ชางซอมบํารุงอากาศยานที่รับเขามาใหมจากสถาบันอาชีวศึกษาโดยการจัดหา
เจาหนาที่ซอมบํารุงอากาศยานที่ Early Retire หรือเกษียณจากกองทัพอากาศ ที่มีจํานวนปละ
ประมาณ 200 คน เพื่อเขามาทําการจัดอบรมใหกับเจาหนาที่ที่มีประสบการณนอย โดยไมตอง
ไปจางบุคคลภายนอกเขามาทําการฝกอบรม ผลของการปฏิบัติดังกลาว สามารถลดภาวะงาน
คางไดโดยใชชั่วโมงการซอมบํารุงไดตามมาตรฐานการซอมกําหนด
สวนที่ 2 ทําการประยุกตการใชระบบ VMI เพื่อใชในการควบคุมเอกสารงานซอมใหทัน
สามัย การซอมบํารุงอากาศยานนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองอาศัยเอกสารเทคนิคเกี่ยวกับ
การซอมบํารุงอากาศยาน เอกสารทุกฉบับตองทันสมัยตลอดเวลาเนื่องจากสาเหตุขอขัดของ
ตางๆของอากาศยานนับวันมีความรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นการวิเคราะหถึงสาเหตุขอขัดของหรือ
เทคนิคการซอมบํารุงและเครื่องมือที่ใชในการซอมมีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อลดระยะเวลาที่ใช
ในการซอมจากเอกสารตางๆ ถาหากถูกตรวจสอบไดวาไมมีการ Update เอกสารการซอม กรม
ขนส งทางอากาศซึ่ ง มีห น าที่ ดู แ ลกฏหมายการเดินอากาศก็มีค วามจําเปนตอ งยึด ใบอนุญ าต
ประกอบกิจการได บริษัท จึงตองจัดหาเอกสารที่ทันสมัยตลอดเวลา คือ AD, SB, SI, SL โดย
อาศัยการประยุกตระบบ VMI เพื่อการตอบสนองการจัดหาเอกสารดวยการสมัครเปนสมาชิกกับ
บริษัทผูจัดหาเอกสารเทคนิคโดยเฉพาะ เพื่อลดปญหาดานเอกสารการซอมบํารุงดังกลาว
สวนที่ 3 ปรับปรุง Operation ในเรื่องของการ Transportation เจาหนาที่ซอมบํารุงใน
เรื่องของเวลาการซอม และความเสียหายจากการซอมบํารุง เนื่องจากการซอมบํารุงอากาศยาน
ในระดับตางๆนั้น มีความจําเปนตองใชการซอมบํารุงแบบคนตองเดินเขาไปซอมอากาศยานโดย
มีร ะยะทางไปและกลั บ รวมประมาณ 200 เมตร ทํ าให เ สี ย เวลาในการเดิ น เขา และออก ถ า
เจาหนาที่ซอมบํารุงอากาศยานไมมีความพรอมในการจัดเตรียมเครื่องมือและพัสดุที่ใชในการ
เปลี่ยนทําใหใชเวลาในการดําเนินการมากเกิดภาวะงานคาง การปรับปรุงระบบการซอมบํารุง
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โดยลงรายละเอียดการซอมใน Job Card ทําใหเจาหนาปฏิบัติงานงายขึ้นโดยสามารถเพิ่มเวลา
ในการปฏิบัติงานไดอีก 17 เปอรเซ็นต
ส ว นที่ 4 จั ด การกั บ พั ส ดุ ค งคลั ง โดยใช ก ารวางแผนความต อ งการพั ส ดุ (Material
Requirements Planning-MRP) จากการวางแผนความตองการพัสดุลวงหนาทําใหสามารถลด
ปญหาการขาดแคลนพัสดุ และลดตนทุนการจัดหาพัสดุได 17.29 เปอรเซ็นต เนื่องจากการเก็บ
รวบรวมขอมูลการซอมบํารุงอากาศยานจากอดีตจนถึงปจจุบันทําใหสามารถทราบไดถึงความ
ตองการพัสดุลวงหนาได ประกอบกับการซอมบํารุงนั้นตองเปนไปตามเอกสารการซอมอยูแลว
ทําใหสามารถคํานวนหา EOQ แลวนํามาคํานวนหาวิธีการจัดซื้อที่เหมาะสมได
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จะเห็นไดวาปญหาขางตนนั้น แบงออกเปน 2 ดาน คือ ดานการซอมบํารุงอากาศ
ยาน โดยมี เ รื่ อ งของพั ส ดุ เ กี่ ย วกั บ การจั ด หาและเบิ ก -จ า ย มาเป นอุ ป สรรคที่ อ าจจะทํา ให
เจาหนาที่ในหนวยงานซอมบํารุงไมสามารถแกปญหาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน
และเพิ่มอัตราพรอมปฏิบัติการขึ้นอีก ในทางกลับกันปญหาอีกดานหนึ่งคือ งานพัสดุที่จะตอง
จัดหาและเบิก-จาย ใหไดตามตองการของผูใชโดยมีการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ซอมบํารุงอยางแทจริง เปนอุปสรรคที่อาจจะทําใหเจาหนาที่พัสดุไมสามารถดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไวได จึงอาจจะกลาวไดวาการดําเนินงานโดยปราศจากความรวมมืออยางใกลชิด
จะเปนผลทําใหปญหาของฝายหนึ่งมาเปนอุปสรรคในการแกปญหาของอีกฝายหนึ่ง และการ
แกปญหาของหนวยตามลําพังจะไปสูความสําเร็จไดยาก ในทางตรงกันขามหากเจาหนาที่ชาง
ซอมบํารุงและเจาหนาที่พัสดุรวมกันดําเนินงาน มีการประสานงานกันอยางใกลชิดยอมรับวา
ปญหาของอีกฝายหนึ่งก็เปนปญหาของตนเองเชนกัน แลวอุปสรรคก็จะหมดไปเหลือแตเพียง
ปญหาที่รอการแกไขดวยวิธีการอันเหมาะสม ซึ่งวิธีการแรกที่ควรนํามาพิจารณาใชก็คือ ตอง
เริ่ ม ต น จากบริ ห ารงานแบบมี ส ว นร ว มหรื อ การจั ด ดํ า เนิ น งานซ อ มบํ า รุ ง โดยให ทุ ก หน ว ยที่
เกี่ ย วข อ งกั บ งานซ อ มบํ า รุ ง ทั้ ง ทางตรงและทางอ อ มคื อ หน ว ยดํ า เนิ น งาน หนว ยควบคุ ม
มาตรฐาน หนวยตรวจซอม และหนวยพัสดุ ไดมีความเขาใจที่ตรงกันเกี่ยวกับแนวทางในการ
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ ที่ตองปฏิบัติเปนสวนรวม และที่ตองปฏิบัติตามสายงานปกติ
ลําดับขั้นตอนของการดําเนินงานแตละขั้นนับตั้งแตการเตรียมรับอากาศยานเขาตรวจซอมจน
แลวเสร็จสงใชงานไดตามปกติ รวมถึงวิธีการปองกันที่จะมิใหเจาหนาที่ในหนวยละเลยหรือเกิด
ความไมเขาใจตอการปฏิบัติในขั้นตอนตาง ๆ ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัตินี้จะใชกับอากาศยานที่
สามารถกํ าหนดเวลาที่จ ะเขา รับการตรวจซ อ มได (การตรวจซ อ มอากาศยานระดั บกลาง)
สําหรับอากาศยานที่ไ มส ามารถกํ าหนดเวลาที่จะเข ารั บการตรวจซอ มไดห รื อ การแกปญ หา
ขอขัดของที่เกิดขึ้นในแตละเที่ยวบิน ซึ่งเปนปญหาเฉพาะหนานั้นเราไมจําเปนตองใชขั้นตอน
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ตาง ๆ เหลานี้ แตเราควรที่จะทําการวางแผนแกไขปญ หาโดยจะตองมีก ารเก็บขอมูลการ
ปฏิบัติงานซอมบํารุง ทําการวิเคราะหและนําผลการวิเคราะหมาใชประโยชนในการปรับปรุง
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได ซึ่งเราอาจจะเรียกวาเปนระบบการเก็บสะสม
และวิเคราะหขอมูลการซอมบํารุงก็ได ขอมูลบางสวนในระบบนี้หนวยตรวจซอมและหนวยพัสดุ
จะตองรวมกันนําไปใชในการสนับสนุนการแกไขปญหาขอขัดของประจําวัน (เชน สถิติความ
สิ้นเปลืองพัสดุและการประมาณความตองการพัสดุเพิ่มเติม) ตอไป
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บรรณานุกรม
ภาษาไทย
เกรียงศักดิ์ ลิขิตลือชา, ปรัชญา ประกอบกิจ, และไพฑูลย วราเดชสถิตวงศ. การพัฒนา
โปรแกรมดัชนีชี้วัดผลสําเร็จของคลังสินคา: กรณีศึกษาธุรกิจเฟอรนิเจอร, การระ
ชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งที่ 7. ศูนยวิ
จัดดานโลจิสตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
เกรียงศักดิ์ ลิขิตลือชา, ปรัชญา ประกอบกิจ, และไพฑูลย วราเดชสถิตวงศ. การปรับเปลี่ยน
รูปแบบการขนสง (Model Shift) กรณีศึกษา: การขนสงระหวางนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดกับทาเรือแหลมฉบัง. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจําปดานการ
จัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งที่ 7. ศูนยวิจัดดานโลจิสต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
บดินทร หงสประภัศร. 24-25 2546.
ประยงค สุกใส. 2542. คุณลักษณะของชางอากาศยานและเครื่องยนตตามทัศนะของ
ผูบริหารและหัวหนางานในบริษัทสายการบินพาณิชย ณ ทาอากาศยานสากล
กรุงเทพ
ปณิตา ปาณะลักษณ. การวิเคราะหกําลังคนดานนักบินพาณิชยในประเทศไทย
ผดุงชาติ มงคลแถลง, ณัฐพัชร อารีรัชกุลกานต, และธีรเดช วุฒิพรพันธ. แบบจําลองสินคาคง
คลังสําหรับปญหา Newsboy กรณีคุณภาพ ของสินคาที่ไดรับไมสมบูรณแบบ
ภาควิชาวิศวกรรม อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร. การประชุมเชิงวิชาการ
ประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งที่ 8.
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บรรณานุกรม (ตอ)
ไพบูลย จงผิตะ, ดํารงค ทวีแสงสกุลไทย, ปารเมศ ชุติมา, และ ธราธร กูลภัทรนิรันดร. การ
ออกแบบระบบการบริหารความเสี่ยงสําหรับการดําเนินงานการคลังสินคา:
กรณีศึกษาศูนยกระจายสินคาหางซุปเปอรเซ็นเตอร สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี
และการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) บัณฑิตวิทยาลัย, 2 ภาควิชาวิศวกรรมอุต
สาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. การประชุมเชิงวิชาการ
ประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งที่ 8.
วีรศักดิ์ สงวนสิงห, ชุมพล มณฑาทิพยกุล. การหาปริมาณการสั่งซื้ออยางประหยัดโดย
คํานึงถึงตนทุนการนําเขาสินคาที่แปรผันของวัตถุดิบสินคาอาหาร. บัณฑิตวิทยาลัย
การจัดการและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี. การประชุมเชิง
วิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งที่ 8.
ละออ โควาวิสารัช, พิชิต เลิศอุดมธนา, สกล หอรุงเรื่อง. การศึกษาการใชอารเอฟไอดีใน
ระบบบริหารจัดการยาง. ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 112
อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย. การประชุมเชิงวิชาการ ประจําปดานการจัดการโซ
อุปทานและโลจิสติกส ครั้งที่ 8.
ศิริอร คงมนต, อังกูร ลาภธเนศ. บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส, การศึกษา
ปญหาการจัดสงสินคาไมตรงตอเวลาและกําหนดกลยุทธเพื่อพัฒนากระบวนการ
ทํางานที่เหมาะสมของบริษัท KKK จํากัด, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจําปดาน การจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส
ครั้งที่ 7.
ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค, รัฐธรรม ภูริสัมพันธ. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
รอบเวลาการสั่งซื้อของศูนยกระจายสินคายาและเวชภัณฑ, คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราษฏรธานี. การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซ
อุปทานและโลจิสติกส ครั้งที่ 8.
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บรรณานุกรม (ตอ)
สรวิศ รัตนพิไชย, ธนัญญา วสุศรี. การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดหาพัสดุโดยใช
แบบจําลองสถานการณกรณีศึกษาการไฟฟาสวนภูมิภาค, กองจัดหาตางประเทศ
การไฟฟาสวนภูมิภาคกรุงเทพมหานคร. การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการ
โซอุปทานและ โลจิสติกส ครั้งที่ 8. “
สุฑามาศ ตรีมงคล, วิจิตรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา. การประยุกตแนวความคิดการบริหาร
สินคาคงคลังโดยระบบ VMI เพื่อใชในการบริหารเวชภัณฑยาของโรงพยาบาลใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร. การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซ
อุปทานและโลจิสติกส ครั้งที่ 8.
สุธีระ ตรังคิณีนาถ, สุทัศน รอดศรีสมุทร, ไกวัล สุภาพไพบูลย, ตวงยศ สุภีกิตย. โปรแกรมชวย
ตัดสินใจการจัดรถขนสงสินคาในโรงงานผลิตอะไหลรถยนต, หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม. การประชุมเชิง
วิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งที่ 8.
เอกสารโครงการศึกษาเพื่อกําหนดความเปนเลิศของบางกลุมสินคาภาคบริการในตลาดโลก
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ บทที่ 11 หนา 65 – 73

