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                                                               บทที ่1 
                                                        บทน ำ 

 
โครงการรถไฟฟ้าเป็นโครงการท่ีมีระบบการท างานค่อนขา้งซับซ้อน ส่ิงท่ีโครงการรถไฟฟ้าจะขาด

ไม่ไดเ้ลยหลงัจากเปิดใหบ้ริการแลว้นั้นก็คือ    ระบบการซ่อมบ ารุงหลงัการเปิดใหบ้ริการรถไฟฟ้าเสร็จส้ินในแต่
ละวนั  ยอ่มมีอุปกรณ์หลาย ๆ อยา่งภายในระบบรถไฟฟ้าเกิดการสึกกร่อน เสียหายตามระยะการใชง้าน อาทิเช่น 
ระบบรางวิ่ง (Track work) ระบบรถไฟฟ้า (Rolling Stock)  ระบบปรับอากาศภายในสถานี  ระบบลิฟตแ์ละ
บนัไดเล่ือน ซ่ึงอุปกรณ์เหล่าน้ีถือเป็นปัจจยัหลกัในการให้บริการรถไฟฟ้าแก่ผูโ้ดยสาร    จึงจ าเป็นตอ้งมีการ
ซ่อมบ ารุงอยา่งสม ่าเสมอ    

 

เพื่อให้การซ่อมบ ารุงเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และพร้อมใช้งานของระบบรถไฟฟ้าจึงมีการว่าจ้าง
ผูรั้บเหมาในการซ่อมบ ารุงระบบรถไฟฟ้าเกิดข้ึน    เน่ืองจากการท างานเหล่าน้ีเป็นการท างานเฉพาะทาง 
(Special List)  หากไม่ไดรั้บการฝึกอบรมหรือฝึกฝนทางดา้นงานซ่อมบ ารุงตามหวัขอ้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้   จะไม่
สามารถปฏิบติังานซ่อมบ ารุงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามท่ีมาตรฐานขององคก์รตอ้งการ 
 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
        

เน่ืองดว้ยในปัจจุบนั รถไฟฟ้ารองรับผูโ้ดยสารจ านวนมาก ในการด าเนินการดงักล่าวจ าเป็นตอ้งมีการ
ซ่อมบ ารุง (Maintenance) ซ่ึงแผนกซ่อมบ ารุง ( Engineering and Maintenance Team) มีหนา้ท่ีรับผิดชอบงาน 
และด าเนินการจดัจา้งผูรั้บเหมาในการซ่อมบ ารุงระบบต่าง ๆ ของรถไฟฟ้า ท าให้ค่าใช้จ่ายมีมูลค่าค่อนขา้งสูง   
และส่วนใหญ่เกิดจากการวา่จา้งเกือบทั้งส้ิน 

 

การศึกษาการลดค่าการจา้งเหมาซ่อมบ ารุงระบบรถไฟฟ้า เป็นการศึกษาเพื่อปรับปรุงและแกไ้ขปัญหา
เร่ืองค่าใชจ่้ายในการวา่จา้งผูรั้บเหมาซ่อมบ ารุงระบบรถไฟฟ้าท่ีมีมูลค่าสูง โดยมีการจดัฝึกอบรมเพิ่มทกัษะการ
ท างานใหก้บัพนกังานซ่อมบ ารุง (Maintenance Unit)  ทดแทนการวา่จา้งผูรั้บเหมาและลดค่าใชจ่้ายในการวา่จา้ง    

 

การศึกษาน้ีจะเปรียบเทียบความคุม้ค่าในการลดการว่าจา้งผูรั้บเหมาซ่อมบ ารุงในระบบรถไฟฟ้า  และ
ลดขั้นตอนท่ีเกิดปัญหาจากการท างานโดยผา่นผูรั้บเหมา  ซ่ึงในการศึกษาน้ีก าหนดขอบเขตการด าเนินงานการ
ว่าจา้งผูรั้บเหมาซ่อมบ ารุงในระบบรถไฟฟ้า คือ  การจา้งผูรั้บเหมาซ่อมบ ารุงระบบต่าง ๆ ของรถไฟฟ้าให้มี
ประสิทธิภาพ และสามารถใชง้านไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ปลอดภยั 
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รูปท่ี 1.1 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูรั้บสัมปทานและผูรั้บเหมา โดยมีล าดบัของการวา่จา้งผูรั้บเหมาท่ี
เขา้มาท างานในระบบรถไฟฟ้าในการรับเหมาเพื่อเขา้มาท างานซ่อมบ ารุงและมีค่าใชจ่้ายเป็นค่าตอบแทน 
 

 

 

 

 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

รูปที ่1.1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูรั้บสัมปทานและผูรั้บเหมา 
 

 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ีเป็นการคน้ควา้มีดงัต่อไปน้ี 
 

1. เพื่อศึกษาปัญหาท่ีเกิดจากการวา่จา้งผูรั้บเหมา 
2. เพื่อหาวธีิการลดค่าใชจ่้ายในการวา่จา้งผูรั้บเหมา 
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานซ่อมบ ารุง 

 
 
 
 

 

บริษทัผู้รับสัมปทำนรถไฟฟ้ำ ว่ำจ้ำงผู้รับเหมำซ่อมบ ำรุง 

เดนิระบบรถไฟฟ้ำ เกดิกำรซ่อมบ ำรุง 

ค่ำใช้จ่ำย 
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1.3  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการศึกษามีดงัน้ี 
 

1. ศึกษาสภาพปัจจุบนั และ ปัญหาหลกัเก่ียวกบัระบบรถไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึน 
2. ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. จดัท าฐานขอ้มูลเพื่อด าเนินการจดัเก็บขอ้มูล 
4. เก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล 
5. การปรับปรุงวธีิการท างาน 
6. การเปรียบเทียบวดัผลวธีิการท างาน 
7. สรุปผลและจดัท ารายงานการศึกษา รวมทั้งขอ้เสนอแนะ 

1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ  

  ขอบเขตของการศึกษาน้ีจะครอบคลุมเฉพาะ 

1. การปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงาน และ 
2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบรถไฟฟ้าท่ีใชเ้ป็นกรณีศึกษา 

ทั้งน้ีจะมีการวิเคราะห์ปัญหารวมไปถึงการหาแนวทางในการปรับปรุงและการเพิ่ม ประสิทธิภาพของ
การซ่อมบ ารุงระบบรถไฟฟ้าในส่วนงานท่ีใชเ้ป็นกรณีศึกษา  

1.5 ผลทีค่ำดว่ำจะได้ 
 

เน่ืองจาก เป็นการเร่ิมตน้โครงการทดลองลดค่าใชจ่้ายในส่วนของการวา่จา้งผูรั้บเหมา จึงมีแค่บางระบบ 
ท่ีน ามาทดลองการลดค่าใชจ่้าย  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการน าผลทดสอบน้ีไปใชคื้อ  

 

1. องคก์รสามารถจดัการลดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจา้งผูรั้บเหมาเขา้มาท างาน ในส่วนระบบนั้น  ๆ  ได ้ 
2. เม่ือน าผลของแต่ละระบบมารวมกนั  ผลท่ีไดค้าดวา่จะลดค่าใชจ่้ายไดถึ้ง 40%  
3.  หลงัจากผ่านการอบรมเพิ่มทกัษะให้กบัหน่วยซ่อมบ ารุงแลว้ สามารถปฏิบติังานไดร้วดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
4. องคก์รยงัสามารถลดระยะเวลาท่ีเสียไป กบัการติดต่อประสานงานกบัทางผูรั้บเหมา โดยใช ้E-mail 

ในการส่ือสารและ การยนืยนัการปฏิบติังาน  
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5. เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้กับบุคลากรภายในองค์กรหรือหน่วยซ่อมบ ารุง 
(Maintenance Unit)  

 
 

1.6  ค ำนิยำมศัพท์ 
 

ค านิยามศพัทมี์ดงัต่อไปน้ี 
 

Rolling Stock –    คือระบบท่ีดูเร่ืองงานบ ารุงรักษารถไฟฟ้า ซ่ึงเม่ือเกิดปัญหาขดัขอ้งท่ีเก่ียวกบัระบบ
รถไฟฟ้า ระบบน้ีจะเป็นระบบท่ีตอ้งเขา้ไปดูแลเร่ืองงานซ่อมบ ารุง 

Track Work –      งานระบบราง ทางรถไฟท่ีไดรั้บการพฒันาให้มีรูปร่างดงัเป็นปัจจุบนัจะท าหนา้ท่ี 2 
ประการคือ รับน ้ าหนกัขบวนรถไฟและบงัคบัทิศทางให้ขบวนรถวิ่งไปตามทางตรง 
หรือทางแยกซ้ายขวา ทางรถไฟท่ีคนทัว่ไปมองเห็นคือ รางเหล็กสองเส้นวางขนาน
กนับนหมอนรองรางรถไฟ (Sleepers) น ้ าหนกัขบวนรถไฟท่ีกดลงบนรางจะกระจาย
ลงพื้นดินเดิม โดยผา่นหมอนรถไฟ หินโรยทาง และคนัดินเดิม 

Fire Detection –   การตรวจจบัอคัคีภยัเป็นมาตรการเฝ้าระวงัอคัคีภยัโดยใชเ้ทคนิคทางกลตรวจจบัความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมีการลุกไหมเ้ป็นไฟ (Fire Development Stages) แลว้
ส่งสัญญาณออกมาเพื่อเป็นการเตือนภยั หรือสั่งการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อยุติเหตุก่อน
จะเกิดอคัคีภยัหรือการลุกลาม จุดประสงคห์ลกัของการตรวจจบัอคัคีภยัคือกระตุน้ให้
มีการตอบโตส้ัญญาณเตือน ท่ีเกิดข้ึนเช่น ดบัเพลิงทั้งแบบปกติทัว่ไปและ/หรือดว้ย
อุปกรณ์อตัโนมติั อพยพคนออกจากพื้นท่ีนั้น ขนยา้ยทรัพยสิ์น หยดุการผลิต ฯลฯ 

Fire Protection –  ระบบป้องกนัภยัท่ีเกิดจากเพลิงไหม ้โดยมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการช่วยควบคุมดูแล
ป้องกนัต่าง ๆ   ภายในอาคาร 

Lift & Escalator – ลิฟตแ์ละบนัไดเล่ือน 
Maintenance Unit – หน่วยซ่อมบ ารุง 



 

 

บทที ่2 
ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
บทน้ีเป็นการน าทฤษฎีหรือหลกัการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาประยุกตห์รือปรับเปล่ียนใชเ้พื่อแกปั้ญหาเพื่อ

ในการท างานของฝ่ายซ่อมบ ารุงระบบรถไฟฟ้า การปรับปรุงวิธีการท างานเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้การซ่อมบ ารุง

สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เน้ือหาบทน้ีกล่าวถึงทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี  
 

1. ทฤษฏีตน้ทุนของโครงการ (Project Costs)  

2. ทฤษฏีโครงสร้างค่าจา้ง (Wage Structure) 

3. ทฤษฏีการซ่อมบ ารุง (Maintenance) 

4. การศึกษาการท างาน (Work Study) 

5. การวเิคราะห์กระบวนการผลิต (Process Analysis) 

6. การวดัผลงาน   (Work  Measurement) 

7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  

2.1 ทฤษฏต้ีนทุนของโครงการ (Project Costs) [2] 
 
  

   ตน้ทุนของโครงการสามารถแบ่งแยกยอ่ยออกเป็น 2 หมวด ดงัต่อไปน้ี  
 

1) ตน้ทุนทางตรง (Direct Costs)  
2) ตน้ทุนทางออ้ม (Indirect Costs ) 
 

ตน้ทุนทางตรง คือ ค่าใชจ่้ายโดยตรง เป็นค่าใชจ่้ายท่ีทาให้เกิดเน้ืองานโดยตรงและสามารถคิดราคาได้
โดยตรง เช่น ค่าวสัดุ ค่าแรง ค่าเคร่ืองจกัร เงินเดือนพนกังาน ซ่ึงเป็นผูก่้อใหเ้กิดเน้ืองานโดยตรง เป็นตน้  

 

ตน้ทุนทางออ้ม คือ ค่าใช้จ่ายทางออ้ม เป็นค่าใช้จ่ายท่ีไม่ท าให้เกิดเน้ืองานโดยตรง ซ่ึงการค านวณ
ค่าใช้จ่ายส่วนมากจะคิดราคาได้ยาก เช่น ค่ารักษาความปลอดภยั  ค่าน ้ าค่าไฟส าหรับท่ีพกัคนงาน ค่ารักษา 
พยาบาล ค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นตน้  
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2.2  ทฤษฏโีครงสร้างค่าจ้าง [8] 
 

Robert Heron (อา้งถึงในสานกังานปลดักระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม, 2544) ไดใ้ห้ความหมาย 
ของโครงสร้างค่าจา้ง (Wage Structure) ไวว้า่โครงสร้างค่าจา้งหมายถึง รูปแบบของค่าจา้งและผลประโยชน์จาก
การท างานทั้งภายในและระหว่างสาขาการผลิตประเภทอุตสาหกรรม อาชีพและกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากน้ียงั
รวมไปถึงรูปแบบของค่าจา้งภายในและระหว่างประเทศและอายุของลูกจา้ง ตามภูมิภาคต่างๆหรือแมแ้ต่ใน
ประเทศดว้ย  

 

ภายในกิจกรรมเอง โครงสร้างค่าจา้งยงัหมายถึง ความแตกต่างของระดบัค่าจา้งระหว่างกลุ่มอาชีพ 
ลกัษณะของลูกจา้ง เช่น อายุ เพศ ฝีมือ ระดบัการศึกษา ตลอดจนลกัษณะงาน สภาพแวดลอ้มและความ
รับผดิชอบ  
 

รูปแบบโครงสร้างค่าจา้งแบ่งไดเ้ป็น 4 แบบคือ  
 

1) แบบก าหนดตามรายช้ิน (Piece Rate) ก าหนดค่าตอบแทนเป็นรายช้ินตามผลงาน ลูกจา้งท ามากจะได้
ค่าตอบแทนมาก ทานอ้ยจะไดน้อ้ย เป็นรูปแบบการก าหนดอตัราตามผลงาน  

2)  แบบก าหนดตายตวั (Fixed Rate) เป็นการก าหนดอตัราค่าจา้งตายตวัเฉพาะต าแหน่ง อตัราค่าจา้งจ่าย
ตามระยะเวลา บางคร้ังจึงเรียกวา่ Time Rate  

3)  แบบก าหนดเป็นช่วงเงินเดือน (Range Structure) ก าหนดอตัราค่าจา้งเป็นช่วง ๆ มีอตัราต ่าสุดและ
สูงสุดของแต่ละต าแหนงงาน เป็นรูปแบบหน่ึงของการจ่ายค่าจา้งตามเวลา (Time Rate) โครงสร้าง
ค่าจา้งแบบน้ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายในสถานประกอบกิจการธุรกิจเอกชน  

4)  แบบก าหนดเป็นขั้นเงินเดือน (Step Rate Structure) เป็นการก าหนดอตัราค่าจา้งเงินเดือนของ
ต าแหน่งงานเป็นขั้น ๆ ซ่ึงแต่ละต าแหน่งอาจมีหลายขั้นแตกต่างกนัการก าหนดอตัราค่าจา้งแบบน้ี
เป็นรูปแบบหน่ึงของการจ่ายค่าจา้งตามเวลา (Time Rate) โครงสร้างค่าจา้งแบบน้ีนิยมใชก้นัอยา่ง
แพร่หลายในภาคราชการและรัฐวสิาหกิจบางส่วน 

 

 2.3  ทฤษฎกีารซ่อมบ ารุง [11] 
 

ทฤษฎีการซ่อมบ ารุงจะครอบคลุม 
 

1. ค าจ ากดัความทัว่ไป 
2. หลกัการซ่อมบ ารุง การซ่อมบ ารุง 
3. การแบ่งประเภทการซ่อมบ ารุง 
4. สาเหตุท่ีทาใหเ้กิดขอ้บกพร่องในการซ่อมบ ารุง 
5. ปัจจยัท่ีทาใหก้ารซ่อมบ ารุงไดผ้ลดี 
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2.3.1. ค าจ ากดัความทัว่ไป  
 

การบ ารุงรักษาหมายถึง การพยายามรักษาสภาพของเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรต่าง ๆ ให้มีสภาพท่ีพร้อมจะใช้
งานอยูต่ลอดเวลา โดยมีจุดมุ่งหมายของการบ ารุงรักษาคือ  

 

1. เพื่อใหเ้คร่ืองมือใชท้  างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  (Effectiveness)  คือ  สามารใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองใชไ้ดเ้ต็ม
ความสามารถและตรงกบัวตัถุประสงคท่ี์จดัหามามากท่ีสุด 

2. เพื่อให้เคร่ืองมือเคร่ืองใชมี้สมรรถนะการท างานสูง  (Performance) และช่วยให้เคร่ืองมือเคร่ืองใชมี้อายุ
การใชง้านยาวนาน  เพราะเม่ือเคร่ืองมือไดใ้ชง้านไประยะเวลาหน่ึงจะเกิดการสึกหรอ  ถา้หากไม่มีการ
ปรับแต่งหรือซ่อมแซมแลว้  เคร่ืองมืออาจเกิดการขดัขอ้ง  ช ารุดเสียหายหรือ  ท างานผดิพลาด 

3. เพื่อให้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้มีความเท่ียงตรงน่าเช่ือถือ (Reliability) คือ  การท าให้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้มี
มาตรฐาน   ไม่มีความคลาดเคล่ือนใด ๆ เกิดข้ึน 

4. เพื่อความปลอดภยั (Safety) ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายท่ีส าคญั  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้จะต้องมีความปลอดภยั
เพียงพอต่อผูใ้ชง้าน  ถา้เคร่ืองมือเคร่ืองใชท้  างานผิดพลาด  ช ารุดเสียหาย  ไม่สามารถท างานไดต้ามปกติ  
อาจจะก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ  และการบาดเจบ็ต่อผูใ้ชง้านได ้ การบ ารุงรักษาท่ีดีจะช่วยควบคุมการผดิพลาด 

5. เพื่อลดมลภาวะของส่ิงแวดลอ้ม เพราะเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ช ารุดเสียหาย  เก่าแก่  ขาดการบ ารุงรักษา  จะ
ท าใหเ้กิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม  เช่น  มีฝุ่ นละอองหรือไอของสารเคมีออกมา  มีเสียงดงั  เป็นตน้  ซ่ึงจะ
เป็นอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

6. เพื่อประหยดัพลงังาน  เพราะเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส่วนมากจะท างานได้ตอ้งอาศยัพลงังาน  เช่น  ไฟฟ้า  
น ้ ามนัเช้ือเพลิง  ถา้หากเคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้ดรั้บการดูแลให้อยูใ่นสภาพดี  เดินราบเรียบไม่มีการร่ัวไหล
ของน ้ามนั  การเผาไหมส้มบูรณ์  ก็จะส้ินเปลืองพลงังานนอ้ยลง  ท าใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายลงได ้

 

ค าจ ากดัความทัว่ไปมีดงัน้ี 
 

การซ่อมบ ารุง หมายถึง การกระท าใด  ๆ ท่ีมุ่งหมายท่ีจะรักษายุทโธปกรณ์ต่าง  ๆ ให้อยู่ ใน
สภาพท่ีใชก้ารได ้หรือมุ่งหมายท่ีจะท าให้ยุทโธปกรณ์ท่ีช ารุด กลบัคืนมาสู่สภาพ
ท่ีใชก้ารไดแ้ละใหห้มายรวมถึง การตรวจสภาพ การทดสอบ การบริหาร การซ่อม
แก ้การซ่อมใหญ่ การซ่อมสร้าง การดดัแปลง และการซ่อมคืนสู่สภาพ  

การปรนนิบัติบ ารุง     หมายถึง การดูแลและการให้บริการโดยเจา้หน้าท่ี เพื่อมุ่งประสงค์ท่ีจะรักษา
ยทุโธปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้หอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารไดดี้ โดยจดัให้มีระบบ
การตรวจสภาพ และตรวจคน้ และการแกไ้ขขอ้บกพร่องก่อนท่ีจะเกิดข้ึน หรือท่ี
จะช ารุดมากข้ึน  
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การตรวจสภาพ          หมายถึง การพิจารณาถึงสภาพการใชง้านไดข้องยุทโธปกรณ์ โดยเปรียบเทียบ
คุณลกัษณะทางฟิสิกส์ ทางเคมี ทางจกัรกล และทางไฟฟ้า ตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดไว ้  การตรวจสภาพมีความมุ่งหมายเพื่อทราบสภาพของยุทโธปกรณ์ท่ีใช้
การได้ และความสามารถในการซ่อมบ ารุงของหน่วย การตรวจสภาพแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ การตรวจสภาพโดยผูบ้งัคบับญัชา การตรวจสภาพเฉพาะ
อยา่ง และการตรวจสภาพทางเทคนิค  
 การตรวจสภาพโดยผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาหน่วยใช้ยุทโธปกรณ์และ

ผูบ้งัคบับญัชาชั้นเหนือ จะตอ้งท าการตรวจสภาพยุทโธปกรณ์ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดนั้น เพื่อให้ทราบถึงการใช้ การประหยดั และหลกัการซ่อมบ ารุง จะ
ประเมินค่าแห่งความพร้อมรบของหน่วย 

 การตรวจสภาพเฉพาะอยา่ง กระท าเพื่อตอ้งการทราบวา่ความสามารถในการ
ซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยเป็นอย่างไร เพียงพอหรือไม่ สายยุทธ์บริการ
รับผดิชอบในการตรวจ โดยออกเป็นระเบียบปฏิบติัในการตรวจข้ึน  

 การตรวจสภาพทางเทคนิค กระท าเพื่อตอ้งการทราบสภาพของยุทโธปกรณ์ ท่ี
ใช้การได ้ และการคาดคะเนถึงความหนกัเบาของการซ่อมบ ารุง และความ
ตอ้งการท่ีจะเปล่ียนแปลง ในภายหน้า สายยุทธ์บริการทุกสายตอ้งก าหนด
ระเบียบ วิธีด าเนินการและระยะเวลาในการตรวจ และอาจกระท าภายใตก้าร
ก ากบัดูแลของ ผบ.พล.หรือแม่ทพั ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบโดยตรงต่อการซ่อม
บ ารุง  

การทดสอบ                    หมายถึง การพิสูจน์สภาพการใชก้ารไดข้องยุทโธปกรณ์และคน้หาขอ้บกพร่อง
ทางไฟฟ้า ทางเคมี และทางจกัรกล โดยใชเ้คร่ืองมือหรือวธีิทดสอบต่าง  ๆ  

การบริการ                 หมายถึง การท าความสะอาด การดูแลรักษา การประจุไฟฟ้า การเติมน ้ ามนั
เช้ือเพลิง น ้ ามนัหล่อล่ืน การเติมสารระบบความเยน็ และการเติมลม การเติมก๊าซ
นอกจากนั้นยงัหมายรวมถึงความตอ้งการบริการพิเศษต่าง  ๆ ท่ีอาจก าหนดข้ึน
ตามความจ าเป็น เช่น การพน่สี การหล่อล่ืน ฯลฯ เป็นตน้  

การซ่อมแก้                   หมายถึง การซ่อมยุทโธปกรณ์ช ารุดให้ใชก้ารได ้และยงัหมายรวมถึง การปรับ 
การถอดเปล่ียน การเช่ือม การย  ้า และการท าใหแ้ขง็แรง  

การซ่อมใหญ่               หมายถึง การซ่อมยุทโธปกรณ์ท่ีช ารุดให้ใชก้ารไดอ้ย่างสมบูรณ์ โดยก าหนด
มาตรฐานการซ่อมบ ารุงไวเ้ป็นเอกสารเฉพาะ การซ่อมใหญ่อาจกระท าให้ส าเร็จ



9 

 

โดยการแยกส่วนประกอบ การตรวจสภาพส่วนประกอบ การประกอบ
ส่วนประกอบยอ่ยและช้ินส่วนต่าง  ๆ ทั้งน้ี จะตอ้งมีการตรวจสภาพ และทดสอ
อบการปฏิบติัการประกอบดว้ย  

 การซ่อมสร้าง           หมายถึง การซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ท่ีช ารุดให้กลบัคืนสู่สภาพมาตรฐานอนั
ใกลเ้คียงกบัสภาพเดิม หรือเหมือนของใหม่ ทั้งในรูปร่าง คุณสมบติัในการท างาน
และอายุการใช้งาน การซ่อมสร้างอาจกระท าให้ส าเร็จไดโ้ดยการถอดช้ินส่วน 
และส่วนประกอบท่ีช ารุดหรือใชก้ารไม่ได ้ แลว้น ามาประกอบเป็นยุทโธปกรณ์
ช้ินต่อไป 

การดัดแปลงแก้ไข      หมายถึง การเปล่ียนแปลงยุทโธปกรณ์ตามค าสั่งการดดัแปลง การดดัแปลงน้ีตอ้ง
ไม่เปล่ียนลกัษณะมูลฐานเดิมของยุทโธปกรณ์ เพียงแต่เพื่อเปล่ียนภารกิจ หรือ
ความสามารถในการท างาน และเพิ่มความปลอดภยัแก่ผูใ้ช ้และเพื่อผลท่ีตอ้งการ
ตามแบบท่ีก าหนดใหด้ดัแปลงนั้น  

การซ่อมคืนสภาพ     หมายถึง การด าเนินกรรมวิธีซ่อมยุทโธปกรณ์ท่ีใช้ไม่ได ้ เลิกใช ้ ละทิ้ง หรือ
เสียหายแลว้ให้ใชป้ระโยชน์ได้ หรือช้ินส่วน ส่วนประกอบ หรือองคป์ระกอบ
ยทุโธปกรณ์เหล่านั้นใหใ้ชป้ระโยชน์ได ้และน ากลบัคืนสายส่งก าลงัต่อไป  

การปรนนิบัติบ ารุง      หมายถึง การดูแลและการให้บริการโดยเจา้หนา้ท่ี เพื่อมุ่งประสงคท่ี์จะรักษา
ยุทโธปกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้อยู่ในสภาพใชก้ารไดดี้ โดยจดัให้มีการ
ตรวจสภาพ การตรวจคน้ และการแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีจะเกิดข้ึน หรือท่ีจะช ารุด
มากข้ึน  

การถอดปรน                หมายถึง การถอด ช้ินส่วน ส่วนประกอบ ตามท่ีไดรั้บอนุมติั จากยุทโธปกรณ์
ครบชุดหรือองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงสามารถซ่อมได้แต่ไม่คุ ้มค่าหรือท่ี
จ าหน่ายแลว้เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ใหแ้ก่ยทุโธปกรณ์อ่ืน  

ยุบรวม                          หมายถึง การถอดช้ินส่วน ส่วนประกอบท่ีใชก้ารไดจ้ากยุทโธปกรณ์หน่ึง ไป
ประกอบอีกยทุโธปกรณ์หน่ึง  

ยุทโธปกรณ์ส ารอง 
การซ่อมบ ารุง               หมายถึง ยุทโธปกรณ์ท่ีหน่วยซ่อมมีไวเ้พื่อจ่ายทดแทนให้กบัหน่วยใชใ้นกรณี

เห็นวา่จะซ่อมไม่คุม้ค่า หรือ ซ่อมให้ไม่ทนัตามความตอ้งการ หากไม่จ่ายทดแทน
ใหท้นัท่ีแลว้ หน่วยจะขาดความพร้อมรบ และไม่สามารถบรรลุภารกิจส าคญัและ
เร่งด่วนได ้
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2.3.2 หลกัการซ่อมบ ารุง การซ่อมบ ารุง  
 

 หลกัการซ่อมบ ารุง การซ่อมบ ารุงตอ้งยดึถือหลกัการดงัน้ี 
 

1. ตอ้งปฏิบติัตามคู่มือ ท่ีไดรั้บจาก กรมฝ่ายยทุธ์บริการ หรือ กรมฝ่ายกิจการพิเศษท่ี รับผดิชอบ  
2. การซ่อมแก ้ตอ้งพยายามกระท า ณ ท่ีซ่ึงยทุโธปกรณ์ตั้งอยู ่ 
3. ยทุโธปกรณ์ท่ีช ารุดเกินขีดความสามารถของหน่วย หน่วยจะส่งซ่อมท่ีหน่วยซ่อมบ ารุงประเภท

สูง   กวา่ หรือร้องขอใหห้น่วยซ่อมบ ารุงประเภทสุงกวา่ดงักล่าว มาช่วยซ่อมใหก้็ได ้ 
4. หา้มท าการยบุรวม เวน้แต่ จะไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ านาจ หรือสถานการณ์ทางยทุธวธีิบงัคบั  

 

2.3.3 ความรับผดิชอบในการซ่อมบ ารุง  
 

การซ่อมบ ารุงเป็นความรับผิดชอบของบุคคล (ผูใ้ช้ยุทโธปกรณ์ หรือมอบหมายให้ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ของตนใช้) และความรับผิดชอบของผูบ้งัคบับญัชา ตามสายการบงัคบับญัชา ซ่ึงความรับผิดชอบทางการซ่อม
บ ารุง มีดงัน้ี  

 

1. ความรับผดิชอบโดยตรง คือ ผูท่ี้รับยทุโธปกรณ์ไปใช ้หรือมอบหมายใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนใช้ 
จะตอ้งรับผดิชอบยทุโธปกรณ์นั้น  ๆ ความรับผดิชอบโดยตรงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
 

ก) ความรับผดิชอบของบุคคล ผูท่ี้ไดรั้บยทุโธปกรณ์ประจ าตวั หรือไดรั้บมอบหมายให้เป็นพนกังาน
ประจ ายุทโธปกรณ์ จะตอ้งรับผิดชอบในการดูแลรักษา รวมทั้งปรนนิบติับ ารุงยุทโธปกรณ์ใน
ความรับผดิชอบของตนอยา่งรอบคอบอยูเ่สมอ ในขั้นของผูใ้ช ้ 

ข) ความรับผดิชอบในการตรวจตรา ผูบ้งัคบัหน่วยตั้งแต่ ผบ.หมู่ ข้ึนไป รับผิดชอบในการดูแลรักษา
ยทุโธปกรณ์ของตนอยา่งรอบคอบอยูเ่สมอ ในขั้นของหน่วยใช ้ 

 

2.  ความรับผดิชอบตามสายการบงัคบับญัชา คือ ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัชั้นตอ้งสอดส่องดูแลจนเป็นท่ี
แน่ใจว่า ยุทโธปกรณ์ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของตนไดรั้บการปรนนิบติับ ารุง และการซ่อมบ ารุง
อยา่งดี และอยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารไดอ้ยูเ่สมอ 

 

2.3.4 การแบ่งประเภทการซ่อมบ ารุง  
 

เพื่อใหเ้กิดความง่ายในการซ่อมบ ารุง และเป็นการแบ่งเบาภาระหน่วยรอง จึงก าหนดหนา้ท่ีในการซ่อม
บ ารุงใหแ้ตกต่างกนั   นบัตั้งแต่วธีิการด าเนินการปรนนิบติับ ารุงอยา่งธรรมดา    ซ่ึงผูใ้ชยุ้ทโธปกรณ์นั้น ๆ เป็นผู ้
ปฏิบติั ข้ึนไปจนถึงขั้นการซ่อมแกอ้นัยุง่ยากซบัซอ้น ซ่ึงกระท าโดยโรงงานในการซ่อมบ ารุงระดบัคลงั  
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ระดบังานการซ่อมบ ารุงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ  
 

1. การซ่อมบ ารุงระดับหน่วย คือ การซ่อมบ ารุงท่ีหน่วยได้รับอนุมติัให้กระท าไดแ้ละอยู่ในความ
รับผดิชอบของหน่วยผูใ้ชยุ้ทโธปกรณ์นั้น  ๆ การซ่อมบ ารุงประเภทน้ีประกอบดว้ย การตรวจสภาพ 
การท าความสะอาด การดูแลรักษา การหล่อล่ืน การปรับ การเปล่ียนช้ินส่วนอะไหล่เล็ก  ๆ ท่ีไม่ตอ้ง
ใชค้วามช านาญทางเทคนิคมาก การซ่อมบ ารุงระดบัหน่วยอยูใ่นความรับผดิชอบของ ผบ.หน่วยใช ้ 

 

2. การซ่อมบ ารุงสนับสนุนโดยตรง คือ การซ่อมท่ีอนุมติัให้กระท าโดยหน่วยซ่อมบ ารุงท่ีไดรั้บมอบ
หนา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนหน่วยใชยุ้ทโธปกรณ์นั้น  ๆ การซ่อมบ ารุงสนบัสนุนโดยตรง เป็น การซ่อม
แกอ้ยา่งจ ากดัต่อยทุโธปกรณ์ครบชุด หรือซ่อมแกส่้วนประกอบท่ีใชก้ารไม่ได ้เพื่อสนบัสนุนหน่วย
ใช้ ประกอบด้วยการซ่อมและการเปล่ียนท่ีใช้การไม่ได้ รวมทั้ งการซ่อมและการเปล่ียน
ส่วนประกอบ และส่วนประกอบยอ่ย การซ่อมบ ารุงสนบัสนุนโดยตรงอยูใ่นความรับผิดชอบของ 
ผบ.หน่วยซ่อมบ ารุงสนบัสนุนโดยตรง  

 

3. การซ่อมบ ารุงสนับสนุนทั่วไป คือ การซ่อมแกยุ้ทโธปกรณ์ท่ีใชก้ารไม่ได ้ ซ่ึงเกินขีดความสามารถ
ของหน่วยซ่อมบ ารุงสนบัสนุนโดยตรง เพื่อส่งกลบัเขา้สายการส่งก าลงั หรือเพื่อการสนบัสนุนการ
แลกเปล่ียนโดยตรง รวมทั้งการซ่อมส่วนประกอบ และส่วนประกอบยอ่ย เพื่อส่งเขา้สายการส่งก าลงั
ต่อไป การซ่อมบ ารุงสนบัสนุนทัว่ไป อยูใ่นความรับผิดชอบของ ผบ.หน่วยซ่อมบ ารุงสนบัสนุน
ทัว่ไป  

 

4. การซ่อมบ ารุงระดับคลงั คือ การซ่อมบ ารุงโดยหน่วยซ่อมขั้นคลงัของ กรมฝ่าย ยทุบริการ ซ่ึงจะท า
การซ่อมใหญ่ต่อยทุโธปกรณ์ท่ีใชก้ารไม่ได ้ใหก้ลบัคืนสู่สภาพการใชก้ารไดอ้ยา่งสมบูรณ์ตามคู่มือ
ทางเทคนิค หรือท าการซ่อมสร้างยทุโธปกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพเหมือนของใหม่ ซ่ึงอยูใ่นความ
รับผดิชอบของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายยทุธ์บริการ  

 

ลกัษณะงานบ ารุงรักษาสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท [12] คือ 
 

1. การบ ารุงรักษาโดยการซ่อมแซมส่วนท่ีเสีย (Breakdown Maintenance )   
2. การบ ารุงรักษาตามแผน(Planned/Preventive maintenance)    
3. การบ ารุงรักษาโดยการคาดคะเน (Predictive maintenance) 
4. แนวคิดใหม่ในวงการบ ารุงรักษาโดยการแกท่ี้สาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา (Proactive maintenance) 
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 การซ่อมบ ารุงโดยการซ่อมแซมส่วนที่เสีย เป็นการบ ารุงรักษาท่ีถือได้ว่าเป็นแนวคิดในงานการ

บ ารุงรักษา ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ในต าราบางเล่มให้นิยามวิธีการบ ารุงรักษาแบบน้ีว่า “ ด าเนินการโดยไร้การ
บ ารุงรักษา”  เพราะในความเป็นจริงฝ่ายซ่อมบ ารุงจะไม่ตอ้งปฏิบติังานใด ๆ เลยจนกวา่จะมีรายงานวา่เคร่ืองจกัร
ช ารุด ใชง้านต่อไปไม่ได ้  อยา่งไรก็ตามการบ ารุงรักษาประเภทน้ีก็ยงัคงมีใชใ้นบางสถานการณ์ เช่น ในอาคารท่ี
ไม่สลบัซับซ้อน หรือมีอุปกรณ์อะไหล่ทดแทนพร้อมอยู่เสมอ  หรือสามารถสั่งซ้ือได้อย่างทนัทีทนัใด โดยท่ี
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการบ ารุงรักษาประเภทน้ี ควรนอ้ยกวา่การประยุกตใ์ชว้ิธีการบ ารุงรักษาแบบอ่ืน  เช่น การ
บ ารุงรักษาหลอดไฟฟ้าท่ีปล่อยทิ้งไวจ้นหลอดขาด   หรือก๊อกน ้ าประปาช ารุด  ข้อเสียของการบ ารุงรักษา
ประเภทน้ีไดแ้ก่  

 

1. ไม่มีสัญญาณใด ๆ บอกเป็นการเตือนล่วงหนา้เม่ือเคร่ืองจกัรเร่ิมช ารุด 
2. ไม่สามารถยอมรับได ้ในระบบท่ีตอ้งการความเช่ือมัน่สูง เช่น ระบบลิฟต ์ 
3. ตอ้งเก็บช้ินส่วนอะไหล่ไวเ้ป็นจ านวนมาก  ซ่ึงหมายความวา่มีค่าใชจ่้ายในการเก็บอะไหล่คงคลงัสูง  
4. ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการปฏิบติัตามแผนการผลิตไดต้ามประสงค ์ 
5. ไม่สามารถวางแผนงานในการบ ารุงรักษาได ้ 

 

  การบ ารุงรักษาตามแผน เป็นการบ ารุงรักษาเพื่อเป็นการลบลา้งขอ้บกพร่องในการบ ารุงรักษาเม่ือช ารุด 
จึงได้มีการพฒันางานทางด้านการบ ารุงรักษาตามแผนข้ึนมา  กล่าวโดยย่อก็คือ การบ ารุงรักษาอาคารและ
อุปกรณ์ตามระยะเวลาท่ีก าหนดข้ึนโดยอาจจะไดม้าจากประสบการณ์หรือจากคู่มือการใช้งานของระบบและ
อุปกรณ์นั้น ๆ อย่างไรก็ตามการช ารุดของอาคารและอุปกรณ์โดยไม่คาดฝันก็ไม่สามารถขจัดออกไปได ้  
เพราะว่าในทางสถิติแล้ว การช ารุดของอาคารและอุปกรณ์ไม่ได้เป็นการกระจายตวัแบบสม ่าเสมอ หรือมี
รูปแบบท่ีแน่นอน  ดงันั้นจึงเป็นการยากท่ีจะ เลือกช่วงการบ ารุงรักษาตามแผนท่ีเหมาะสม และในบางกรณี
ถึงแมว้่าได้ปฏิบติัการบ ารุงรักษาตามแผนแล้วก็ตาม  ก็ยงัคงมีโอกาสท่ีจะเกิดการช ารุดของเคร่ืองจกัร และ
อุปกรณ์โดยไม่คาดคิดอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ สรุปไดว้่าการบ ารุงรักษาแบบน้ีจะท าให้เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายใน
การผลิตทั้งทางตรงและทางออ้ม  ตวัอยา่งการบ ารุงรักษาแบบน้ีไดแ้ก่  การตรวจเช็คระดบัน ้ ามนัลิฟตโ์ดยสารท่ี
บริเวณช่องตรวจระดบัน ้ ามนั การเปล่ียนถ่ายน ้ ามนัตามระยะเวลาการถอดเปล่ียนช้ินส่วนท่ีส าคญับางช้ินตาม
ระยะเวลา  ปัญหาหน่ึงท่ีพบเสมอในการท าการบ ารุงรักษาตามระยะเวลาคือ ท าการเปล่ียนช้ินส่วนบางช้ินโดยไม่
จ  าเป็น และในบางกรณีอาจจะเป็นการรบกวนช้ินส่วน ในระบบอ่ืนโดยไม่จ  าเป็นรวมถึงอาจจะมีการประกอบ
กลบัช้ินส่วนไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงนบัวา่เป็นผลเสียมากวา่ผลดีเสียอีก  ในช่วงศตวรรษท่ีผ่านมาจึงมีวิธีการบ ารุงรักษา
แบบใหม่ท่ีเรียกวา่ Reliability centered maintenance (RCM)  โดยมีการด าเนินการยอ่ ๆ ดงัน้ี  
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1. ตรวจวเิคราะห์หาอุปกรณ์วกิฤต 
2. ตรวจสอบอุปกรณ์วกิฤตตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
3. ถอดอุปกรณ์ออกเพื่อปรับสภาพ  
4. ถอดเปล่ียนอุปกรณ์วกิฤต 
5. ในกรณีของอุปกรณ์ท่ีไม่วกิฤต ก็ใหใ้ชต่้อไปจนช ารุด 
6. ในบางกรณีท่ีจ าเป็นใหท้ าการออกแบบอุปกรณ์บางช้ินใหม่  

 

  การบ ารุงรักษาโดยการคาดคะเน เป็นการบ ารุงรักษากรณีท่ีเคร่ืองจกัรสมยัใหม่มีกลไกท่ีละเอียด และ
ซบัซ้อนกวา่เคร่ืองจกัรในสมยัก่อน ๆ รวมทั้งเป็นการยากท่ีจะท าการถอดเปล่ียน หรือท าการตรวจเช็คตามจุดท่ี
ส าคญัของงานบ ารุงรักษาตามแผน (PM) วธีิการในการบ ารุงรักษาโดยการคาดคะเนนบัไดว้า่เป็นปรัชญาใหม่ใน
ศาสตร์ของการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร  แนวความคิดโดยสรุปก็คือการใชว้ิธีการ หรือเทคนิคใหม่ ๆ ของเคร่ืองมือ
วดัชนิดต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ในการวดัแรงสั่นสะเทือน  กลอ้งอินฟาเรด เทอร์โมกราฟฟ่ี  เป็นตน้ โดยพื้นฐานแลว้
พอท่ีจะจดัแบ่งการบ ารุงรักษาแบบน้ีออกเป็นวิธีย่อย ๆ คือ  Vibration Analysis, Oil/wear particle analysis, 
Performance Monitoring, Temperature Monitoring         การศึกษาติดตามสภาพเคร่ืองจกัร (Condition 
Monitoring) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่การติดตามสุขภาพเคร่ืองจกัร (Machine Health Monitoring) ก็จดัไดว้า่เป็น
ส่วนหน่ึงของการบ ารุงรักษาแบบคาดคะเน  ความจริงแลว้การท า CM (Condition Monitoring) หรือ  MHM 
(Machine Health Monitoring) ไม่ใช่ของใหม่ เพราะโดยทัว่ไปแลว้วิศวกรหรือผูค้วบคุมเคร่ือง ก็ใชส้ามญัส านึก
ในการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรอยูแ่ลว้  เช่น การใชส้ายตาตรวจดูลกัษณะทัว่ไป  การใชจ้มูกดมกล่ินไหม ้ การใชหู้
ฟังเสียงท่ีผิดปกติ  และการใช้น้ิวสัมผสั (ความร้อน) เป็นตน้  อย่างไรก็ตามวิธีการตรวจสอบดงักล่าวจะเป็น
ลกัษณะการประเมินสภาพเคร่ืองจกัรท่ีไม่มีขอ้ยุติท่ีแน่นอน ทั้งน้ีเน่ืองจากความไม่เท่ียงตรงของประสาทสัมผสั
ของคนแต่ละคนไม่เหมือนกนั  ดงันั้นการใชเ้คร่ืองมือวดัเชิงปริมาณส าหรับการบ ารุงรักษาแบบคาดคะเนจึงเป็น
ส่ิงส าคัญ  ทั้ งน้ีเพราะท าให้ได้ข้อสรุปท่ีไม่มีการบิดเพร้ิวได้ในการประเมินสภาพของเคร่ืองจกัร  ดังนั้ น
ความหมายของ Predictive Maintenance ก็พอท่ีจะสรุปไดว้า่ เม่ือสามารถทราบถึงลกัษณะของตน้ทุนของการ
ช ารุด  จึงพอท่ีจะสามารถจดัเตรียมการล่วงหนา้ส าหรับแรงงาน ช้ินส่วนอะไหล่ และก าหนดช่วงเวลาการท างาน
ท่ีไม่ขดักับแผนการผลิตหลักได้  ในกรณีท่ีมีการประยุกต์ใช้ Predictive Maintenance ท่ีเหมาะสมแล้ว
ผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคือ  
 

1. ลดค่าใชจ่้ายการบ ารุงรักษา 
2. ลดสถิติการช ารุดของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
3. ลดเวลาการช ารุดของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 



14 

 

4. ลดปริมาณอะไหล่คงคลงัในการบ ารุงรักษา 
5. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
6. วางแผนการบ ารุงรักษาไดมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน  
7. ท าใหก้ารหยดุชะงกัในการผลิตนอ้ยลง  

 

  การบ ารุงรักษาแบบป้องกนัล่วงหนา้  เป็นวิธีบ ารุงรักษาอาคารและเคร่ืองจกัรท่ีค่อนขา้งใหม่ต่อวงการ  
ทั้งน้ีเพราะแนวคิดดงักล่าวเพิ่งถูกตีพิมพค์ร้ังแรกเม่ือประมาณ ค.ศ. 1985 โดยยอ่แลว้งานบ ารุงรักษาแบบน้ีจะมุ่ง
พิจารณารากของปัญหา (Root Cause of Failure)  โดยท่ี Root Cause สามารถแบ่งยอ่ยออกเป็นหกอยา่งคือ 

1. Chemical stability 
2. Physical stability 
3. Temperature stability 
4. Wear stability 
5. Leakage stability  
6. Mechanical stability 

 

  เม่ือใดท่ีมีการไม่สมดุลในระบบของเคร่ือง (อาจจะเกิดความไม่มี Stability ในหน่ึงใน Root Cause ท่ี
กล่าวมา หรืออาจจะมีความไม่สมดุลในระบบมากกวา่หน่ึงสาเหตุก็เป็นได)้ ตวัอย่างท่ีเห็นไดง่้าย ๆ    ในระบบ 
ไฮดรอลิคก็คือ  การท่ีมีส่ิงสกปรก (Contaminants) หลุดลอดเขา้ไปในระบบ ซ่ึงอาจจะเกิดจากการเติมน ้ ามนัท่ี
สกปรกเขา้ไปในระบบ  การเส่ือมสภาพของไส้กรองอากาศ   การช ารุดเสียหายของซีล  และส่ิงสกปรกตงักล่าวก็
เป็นสาเหตุหลกัท่ีท าให้ระบบขาดความสมดุลไป   เม่ือวิศวกรหรือผูช้  านาญได้ทราบถึงสาเหตุท่ีแทจ้ริงของ
ปัญหา (Root Cause) ก็จะท าการแกไ้ขใหร้ะบบกลบัคืนสู่สมดุล   เช่น ใชไ้ส้กรองท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เปล่ียน
ซีลท่ีขาด หรือท าการกรองน ้ามนัท่ีสงสัยวา่มีส่ิงสกปรกผสมอยู ่เป็นตน้  อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากจ าเป็นตอ้งใชท้ั้ง
เคร่ืองมือ บุคคลากรท่ีมีความช านาญสูงในการคน้หา Root Cause แนวความคิดในการซ่อมบ ารุงแบบน้ียงัไม่
แพร่หลายมากนกั 
 

2.3.4 สาเหตุที่ท าให้เกดิข้อบกพร่องในการซ่อมบ ารุง  
 

สาเหตุท่ีทาใหเ้กิดขอ้บกพร่องในการซ่อมบ ารุงมีดงัน้ี 
 

1. ผูใ้ชใ้ชอ้ยา่งไม่ถูกตอ้ง ใชอ้ยา่งไม่เอาใจใส่  
2. ขาดการปรนนิบติับ ารุงก่อนใชง้าน ขณะใชง้าน และหลงัใชง้าน  
3. ท าการซ่อมเกินกวา่ขั้นท่ีไดรั้บอนุมติัใหก้ระท าได ้ 
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4. ขาดการตรวจสภาพการซ่อมบ ารุง  
5. การส่งก าลงัช้ินส่วนซ่อมไม่พอ  
6. หน่วยซ่อมบ ารุงสนบัสนุนไม่เตม็ท่ี  

 

2.3.5  ปัจจัยทีท่าให้การซ่อมบ ารุงได้ผลดี  
 

   ปัจจยัท่ีท าใหก้ารซ่อมบ ารุงไดผ้ลดีประกอบดว้ย 
 

1. ผูบ้งัคบัหน่วยและฝ่ายอ านวยการ มีความรู้ความสามารถและสนใจท่ีจะสั่งการควบคุมใหแ้นวทาง 
รวมทั้งก ากบัดูแลการซ่อมบ ารุงภายในหน่วยของตน  

2. ผูใ้ชต้อ้งไดรั้บการฝึกใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
3. ช่างซ่อม หรือเจา้หนา้ท่ีเทคนิคของหน่วย มีความรู้ความสามารถท่ีจะท าการซ่อมบ ารุงได ้ 
4. ปัจจยัเวลามีเพียงพอท่ีจะท าการซ่อมใหไ้ดผ้ล  
5. มีเคร่ืองมือและช้ินส่วนซ่อมอยา่งเพียงพอ  
6. มีคู่มือทางเทคนิคอยา่งเพียงพอ  
7. ถา้ท าได ้ควรมียุทโธปกรณ์ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั (STANDARDIZATION) ( ไม่หลากหลายชนิด 

หลากหลายผูผ้ลิต ) เพราะจะช่วยลดภาระ การฝึกอบรมช่างเทคนิค ลดจ านวน และรายการในการ
สะสมช้ินส่วนซ่อมลงไปเป็นอนัมาก  

 

2.4  การศึกษาการท างาน [1] 
 

การศึกษาการท างาน (Work Study) คือ การศึกษาวิธี (Method Study) และการวดัผลงาน(Work 

Measurement) ซ่ึงใชใ้นการศึกษากระบวนการท างาน เพื่อปรับปรุงการท างานให้ดีข้ึน และพฒันามาตรฐานการ

ท างาน และรวมไปถึงการน าเคร่ืองมือไปประยกุตใ์ช ้เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรมีประสิทธิภาพในการท างาน 
 

การศึกษางานจึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงวิธีการท างาน โดยมี 2 

เทคนิค ดงัน้ี 
 

1. การศึกษาวธีิ (Method Study) เป็นการศึกษาเพื่อหาวธีิการท างานท่ีง่ายท่ีสุด สะดวก รวดเร็ว ประหยดั 

และมีประสิทธิภาพสูงกวา่มาใชแ้ทนวธีิการท างานเดิม  
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2.  การวดัผลงาน (Work Measurement) คือ เทคนิคในการวดัปริมาณงานออกมาเป็นหน่วยเวลา หรือ 

จ านวนแรงงานท่ีใชใ้นการท างาน หาเวลามาตรฐาน  (Standard Time) ซ่ึงเป็นประโยชน์ในแง่ต่าง ๆ 

เช่น การวางแผนการผลิต การปรับปรุงดุลยภาพของสายการผลิต การวดัผลงานเป็นขั้นตอนท่ี

ต่อเน่ืองกนั  
 

การศึกษาวิธีเป็นการศึกษาเพื่อลดขั้นตอนการท างานท่ีไม่จ  าเป็น ส่วนการวดัผลงานเป็นการศึกษาเพื่อ

ลดเวลาท่ีท าให้เกิดความสูญเปล่าในสายการผลิต การวดัผลงาน ในบางคร้ังถา้ตอ้งการทราบเวลาท่ีใช้ในการ

ท างานก็จะท าการศึกษาเวลาโดยตรง ผลท่ีไดจ้ากการศึกษางานคือปรับปรุงวธีิการท างาน และการเพิ่มผลผลิตให้

สูงข้ึน 
 

ค าวา่ วิธีการศึกษางานและการศึกษาการเคล่ือนไหว มีความหมายเหมือนกนั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

กระบวนการผลิต ต่อมานิยมใชค้  าวา่ “การศึกษาวธีิการท างาน” แทนค าวา่ “การศึกษาการเคลือ่นไหว”  
 

จุดประสงคข์องการศึกษาวธีิการท างาน มีดงัน้ี  
 

1.  เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพการท างานสูงข้ึน  

2.  เพื่อพฒันาวธีิการท างานใหมี้ความสะดวก ง่าย และสามารถลดความเม่ือยลา้  

3.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชปั้จจยัการผลิตให้สูงข้ึนไดแ้ก่ คน เงิน วตัถุดิบ เคร่ืองจกัร เทคโนโลยี 

พลงังาน ท่ีดิน อาคาร การบริการจดัการและส่ิงจ าเป็นอ่ืน ๆ ท่ีมีความจ าเป็นท่ีตอ้งใชส้าหรับผลิต

สินคา้หรือบริการ  

4.  เพื่อปรับปรุงสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มของการท างานให้เหมาะสมกบัลกัษณะการท างานของ

องคก์ร  

5.  เพื่อก าหนดวธีิการเคล่ือนยา้ยวสัดุในระหวา่งการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด  

6.  เพื่อใชส้าหรับการก าหนดมาตรฐานของวธีิการท างาน  
 

ขั้นตอนการศึกษาวธีิการท างานมีดงัน้ี 
  

1. การเลือกงาน  

2. การเก็บขอ้มูลวธีิการท างาน  
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3. การวเิคราะห์วธีิการท างาน  

4.  การปรับปรุงวธีิการท างาน  

5. การเปรียบเทียบวดัผลวธีิการท างาน 

6. การพฒันามาตรฐานวธีิการท างาน  

7. การส่งเสริมใชว้ธีิการท างานท่ีปรับปรุงแลว้ 

8. การติดตามการใชว้ธีิการปรับปรุงท่ีปรับปรุงแลว้ 
 

2.4.1 การเลอืกงาน  
 

ขั้นตอนการเลือกงานท่ีจะศึกษาเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญั เพราะงานท่ีตอ้งการการปรับปรุงมีอยู่

มากมาย การเลือกงานผดิยอ่มเป็นการเสียโอกาสงานบางอยา่งถา้เลือกทาก่อนจะใชป้ระโยชน์ต่อเน่ืองไปถึงงาน

อ่ืนๆได ้ถา้เลือกทาทีหลงัจะไม่มีผลดีต่องานอ่ืน งานหลายอยา่งมีเง่ือนไขเวลา ถา้ไม่เลือกท่ีจะศึกษาก่อนจะไม่

สามารถใช้ประโยชน์จากการศึกษาวิธีการท างานไดอ้ย่างเต็มท่ี ในการเลือกงานท่ีจะศึกษา ส่ิงแรกจึงควร

พิจารณาความส าคญัของงานตามเง่ือนไขต่าง ๆ อยา่งไรก็ตามเพื่อจะให้ง่ายต่อการตดัสินใจ เราจะวางเกณฑ์การ

ตดัสินใจเลือกงานเพื่อศึกษาวธีิการท างาน เราจะพิจารณาองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี  
 

1. ดา้นเศรษฐกิจ  

2. ดา้นเทคนิค  

3. ดา้นปฏิกิริยาแรงงาน  

4. ดา้นผลกระทบอ่ืน ๆ  
 

2.4.2 การเกบ็ข้อมูลวธีิการท างาน  
 

เพื่อจะสามารถวเิคราะห์และปรับปรุงวธีิการท างาน เราจ าเป็นตอ้งการเก็บขอ้มูลวิธีการท างานของงานท่ี

เราเลือกท่ีจะศึกษาวธีิการท างานแลว้ การบนัทึกขอ้มูลวธีิการท างานใหถู้กตอ้งแม่นย  าครบถว้นตามความเป็นจริง

เท่านั้น จึงจะเกิดประโยชน์ในการวเิคราะห์และพฒันาวธีิการท างานท่ีดีข้ึนได ้  
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ตารางที่ 2.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชบ้นัทึกขั้นตอนการท างาน 

  สัญลกัษณ์ ความหมาย 

  
กิจกรรมปฏิบติั 

 
กิจกรรมการเคล่ือนยา้ย 

 
กิจกรรมการตรวจสอบ 

 
การรอหรือการเก็บพกัชัว่คราว 

 
การหยดุหรือการเก็บถาวร 

 

ท่ีมา : วนัชยั ริจิรวนิช (2545 : 104 ) 

สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการบนัทึกวิธีการท างาน สัญลกัษณ์ท่ีเป็นสากลซ่ึงใชใ้นการบนัทึกวิธีการท างานมีใช้

อยูเ่พียง 5 ลกัษณะดงัแสดงในตารางท่ี 2.1 สัญลกัษณ์เหล่าน้ีจะใชใ้นการยอ่การบนัทึกวธีิการท างานแบบเดียวกบั

การใช้วิธีจดตวัเลขซ่ึงมีความยุ่งยากกวา่ เพราะมีรหัสท่ีตอ้งบนัทึกและตอ้งถอดรหัสไดอ้ย่างถูกตอ้ง ในการ

บนัทึกการท างานโดยการใชส้ัญลกัษณ์ ถา้เราไม่มีแบบฟอร์มมาตรฐาน การใชก้ระดาษเปล่าก็สามารถท าไดโ้ดย

ไม่ยาก เพียงแต่ตอ้งใชส้ัญลกัษณ์ไดค้ล่องและรวดเร็ว ในการแยกประเภทของงานท่ีจะบนัทึกดว้ยสัญลกัษณ์ให้

ได ้เทคนิคขั้นตอนการบนัทึกจะไดก้ล่าวในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 

2.4.3 การวเิคราะห์วธีิการท างาน  
 

การพิจารณาตรวจตราขอ้มูลวิธีการท างานท่ีบนัทึกมาเพื่อทาการวิเคราะห์วิธีการท างานจะใช้ “เทคนิค
การตั้งค  าถาม” เพื่อให้ช่วยสามารถก าหนดแนวทางในการปรับปรุงวิธีการท างาน เทคนิคการตั้งค  าถามน้ีเรียก
โดยยอ่วา่ “6W-1H” จะใชก้ระบวนการตั้งค  าถามตรวจสอบขอ้มูลวิธีการท างานท่ีบนัทึกมา โดยมีการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของงานโดยใชก้ลุ่มค าถาม 2 กลุ่ม คือ  
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1.กลุ่ม What Who When Where How  
2. กลุ่ม Why Which  

 

 กลุ่ม What Who When Where How ส าหรับตรวจสอบ  
 

1) เป้าหมายและขอบข่ายของงานแต่ละกิจกรรม  
2) บุคลากรท่ีท างานแต่ละกิจกรรม  
3) สถานท่ีท างาน  
4) ล าดบัขั้นตอนการท างาน  
5) วธีิการท างาน  

 

 กลุ่ม Why Which เพื่อพฒันาแนวทางการปรับปรุงวธีิการท างานโดยจะตรวจสอบเหตุผล ความ
เหมาะสมของวธีิการท างาน และเปิดโอกาสในทางเลือกอ่ืน ๆ  
 

ตารางท่ี 2.2 แสดงวิธีการใชค้  าถามทั้งสองกลุ่มซ่ึงจะพบวา่ ค าถามกลุ่มท่ีสองเป็นค าถามท่ีมีประโยชน์

ในการตรวจสอบอย่างมาก เพราะเป็นการตรวจสอบทุก ๆ ค าถามในกลุ่มแรกทาให้เกิดความแน่ใจในความ

เหมาะสมของงาน คน สถานท่ี ล าดบัขั้นตอน และวธีิการท างาน 

ตารางที ่2.2 การใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถาม 

 ค าถามกลุ่มที ่1 ค าถามกลุ่มที ่2 
เป้าหมายและ

ขอบข่ายของงาน 
What 

ท าอะไร ? 
Why, Which 

เหตุใดจึงท า ? มีอยา่งอ่ืนท่ีท าไดไ้หม ? 

บุคลากรท่ีท างาน 
Who 

ใครท า ? 
Why, Which 

เหตุใดจึงท า ?  มีอยา่งอ่ืนท่ีท าไดไ้หม ? 

สถานท่ีท างาน 
Where 

ท าท่ีไหน ? 
Why, Which 

เหตุใดจึงท า ? มีอยา่งอ่ืนท่ีท าไดไ้หม ? 
ล าดบัขั้นตอนของ

งาน 
When 

ท าเม่ือไร ? 
Why, Which 

เหตุใดจึงท า ? มีอยา่งอ่ืนท่ีท าไดไ้หม ? 

วธีิการท างาน 
How 

ท าอยา่งไร ? 
Why, Which 

เหตุใดจึงท า ? มีอยา่งอ่ืนท่ีท าไดไ้หม ? 
ท่ีมา : วนัชยั ริจิรวนิช (2545 : 110) 
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2.4.4 การปรับปรุงวธีิการท างาน  
 

การปรับปรุงวธีิการท างานจะกลายเป็นเร่ืองง่ายมากถา้เรามีการใชก้ระบวนการพิจารณาตรวจตรา
วเิคราะห์ขอ้มูล วธีิการท่ีบนัทึกมาโดยการใชเ้ทคนิค “ 6W- 1H ” ซ่ึงเกือบจะไดค้  าตอบแนวทางการปรับปรุง
ครบถว้นแลว้ ขั้นตอนการปรับปรุงวธีิการท างานจึงเป็นแค่ทางเลือกใชเ้ทคนิคการปรับปรุงงาน ซ่ึงมีหลกัการ
ดงัต่อไปน้ี  

1. ตดั  
2. แยก/รวม  
3. เปล่ียนขั้นตอน  
4. ท ากระบวนการให้เรียบง่ายข้ึน  
5. ใชเ้คร่ืองมือเขา้ช่วย 

การพิจารณาวา่กิจกรรมใดในขั้นตอนวิธีการท างานเป็นกิจกรรมท่ีไม่จ  าเป็น เช่น งานประเภทเวลาไร้

ประสิทธิภาพหรือเวลาส่วนเกินซ่ึงใชส้ัญลกัษณ์กลุ่ม    ให้พยายามตัดงานกลุ่มเหล่าน้ี

ออกไปก่อน      มีงานกลุ่ม ท่ีตรวจแลว้เป็นงานท่ีไม่จ  าเป็นก็ตดัออกได ้

2.4.5 การเปรียบเทยีบการวดัผลงานการท างาน  
 

ค าถามท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากการวิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการท างานก็คือ วิธีการท่ีปรับปรุงใหม่ดีกว่า
เก่าจริงหรือไม่ ดีกว่าแค่ไหน มีอะไรเป็นเกณฑ์วดัผลงาน ถา้จะบอกว่ามีขั้นตอนน้อยกว่า เราจะใช้จ  านวน
สัญลกัษณ์ท่ีบนัทึกก่อนและหลงัการปรับปรุงวิธีการท างาน ตารางท่ี 2.3 แสดงการเปรียบการวดัผลงานการ
ท างาน 

                          ตารางที ่2.3  การเปรียบเทียบการวดัผลงานการท างาน 

สัญลกัษณ์ ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง 

 20 10 

 10 5 

 10 5 

 5 3 

 5 2 

รวม 50 25 
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2.4.6 การพฒันามาตรฐานวธีิการท างาน  
 

เม่ือมัน่ใจไดจ้ากการเปรียบเทียบวิธีการท างานก่อนและหลงัการปรับปรุงแลว้งานต่อไปคือ การพฒันา
วิธีการท างานท่ีปรับปรุงแล้วให้เป็นวิธีการมาตรฐานเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบติัมาตรฐานตามวิธีการท างานท่ี
ปรับปรุงแลว้ซ่ึงจะใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิงและเม่ือมีการบนัทึกในรูปแบบวีดีทศัน์ก็จะสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การอบรมพฒันาบุคลากรวธีิการท างาน เราสามารถพฒันามาตรฐานของวธีิการท างานเป็น 2 รูปแบบคือ 

 
 

1. ภาพถ่ายวดิิทศัน์ 

2. แผนภูมิและไดอะแกรมต่างๆ 

2.4.7 การส่งเสริมใช้วธีิการท างานทีป่รับปรุงแล้ว 

การใช้วิธีการท างานใหม่ซ่ึงตอ้งท าความเขา้ใจกบัผูป้ฏิบติังานถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงวิธีการ
ท างาน รวมทั้งตอ้งฝึกอบรมผูป้ฏิบติังานเพื่อใหส้ามารถท างานดว้ยวธีิท่ีถูกตอ้ง 

2.4.8 การติดตามการใช้วธีิการปรับปรุงทีป่รับปรุงแล้ว 

การควบคุมดูแลใหผู้ป้ฏิบติังานปฏิบติังานตามวธีิการท างานใหม่ และคน้หาวิธีการท างานท่ีดีกวา่เดิมอยู่

เสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององคก์ร 

2.5    การวเิคราะห์กระบวนการผลติ (Process Analysis)  
 

วชัรินทร์ สิทธิเจริญ (2547 : 99-125) ไดก้ล่าวว่า การท่ีจะวิเคราะห์วา่กระบวนการผลิตหรือวิธีการ

ท างานนั้นไดจ้ดัไวดี้หรือไม่ จ าเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูล การจดบนัทึกขอ้มูลจึงเป็นส่ิงจ าเป็น ส่ิงท่ีจะช่วยในการจด

บนัทึกขอ้มูล ไดแ้ก่ แผนภูมิกระบวนการผลิต และไดอะแกรมต่างๆ 

2.5.1 แผนภูมิกระบวนการผลติแบบสังเขป (Outline  Process  Chart)  
 

แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบสังเขป คือ แผนภูมิกระบวนการผลิตท่ีสามารถแสดงให้เห็นภาพทัว่ไป
อยา่งกวา้ง ๆ โดยการจดบนัทึกเฉพาะการปฏิบติังานท่ีส าคญั ๆ และมีการตรวจสอบท่ีเกิดข้ึนตามลาดบัขั้นตอน
เท่านั้น ดงันั้นแผนภูมิกระบวนการผลิตแบบสังเขปจึงถูกบนัทึกดว้ยสัญลกัษณ์เพียง 2 สัญลกัษณ์เท่านั้น คือ        
แทนการปฏิบติังาน และ         แทนการตรวจสอบ  
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2.5.2 แผนภูมิกระบวนการผลติแบบต่อเน่ือง (Flow  Process  Chart)  
 

แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบต่อเน่ือง หมายถึง แผนภูมิแสดงการเคล่ือนท่ีของคน วสัดุ หรือเคร่ืองจกัร
ในกระบวนการผลิต  โดยมีการบนัทึกเหตุการณ์ทั้งหมดอยา่งละเอียดทุกขั้นตอนของการท างานมีเวลาหรือ
ระยะทางท่ีเกิดข้ึนแสดงไวด้ว้ย แผนภูมิชนิดน้ีเหมาะสาหรับใชว้เิคราะห์งานท่ีตอ้งเสียเวลาท างานนาน ๆ หรือ
วเิคราะห์งานท่ีเสียเวลาเคล่ือนยา้ย  

 

การจดัท าแผนภูมิกระบวนการผลิตแบบต่อเน่ืองจะทาเช่นเดียวกนักบัแผนภูมิกระบวนการผลิตแบบ
สังเขปทุกประการ ยกเวน้สัญลกัษณ์แสดงการปฏิบติังานและการตรวจสอบแลว้ไดเ้พิ่มสัญลกัษณ์แสดง การขน
ถ่าย การรอ และท่ีเก็บพกั เพิ่มข้ึนมา  

 

2.5.3 ไดอะแกรมการเคลือ่นที่ (Flow  Diagram)  
 

ในการวิเคราะห์งานเพื่อแกไ้ขปรับปรุง บางคร้ังวิเคราะห์จากแผนภูมิกระบวนการผลิตแบบต่อเน่ือง

เพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้ความกระจ่างชดัเจนเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวของคนหรือวสัดุ ซ่ึงเคล่ือนท่ีผา่นจุด

ต่าง ๆ ในโรงงานหรือในพื้นท่ีท่ีท างานได ้ จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัไดอะแกรมเคล่ือนท่ี เขา้มาช่วยให้การศึกษางาน

สมบูรณ์ยิ่งข้ึนไดอะแกรมการเคล่ือนท่ี คือ แผนผงัแสดงสถานท่ีปฏิบติังานใช้ประกอบกบัการบนัทึกแผนภูมิ

ขบวนการผลิตแบบต่อเน่ือง ท าให้เห็นภาพรวมของสถานท่ีปฏิบติังานช่วยให้เกิดความชดัเจนในการพิจารณา

วเิคราะห์ขอ้มูลของกระบวนการผลิต 

2.5.4 แผนภูมิการเดินทาง (Travel  Chart)  
 

แผนภูมิการเดินทาง เป็นเทคนิคท่ีใชใ้นการบนัทึกการเคล่ือนท่ี ซ่ึงแผนภูมิชนิดน้ีจะใชบ้นัทึกขอ้มูลเชิง
ตวัเลขเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีของคนงาน วสัดุ หรือเคร่ืองระหวา่งจุดท างานต่าง ๆ ตลอดช่วงเวลาใด ๆ ท่ีก าหนด
ไว ้แผนภูมิชนิดน้ีมีขอ้ดีเม่ือเปรียบเทียบกบัไดอะแกรมสายใย คือ สามารถสร้างไดร้วดเร็วกวา่ และแนวทางการ
เคล่ือนท่ีไม่ยุง่ยากสลบัซบัซอ้น  

 

2.5.5 ไดอะแกรมสายใย  (String  Diagram)  
 

ไดอะแกรมสายใย เป็นเทคนิคการบนัทึกท่ีง่ายและประโยชน์ในการวิเคราะห์การเคล่ือนท่ี โดยใช้

แผนผงัหรือแบบจาลองของสถานท่ีท างานท่ีไดม้าตราส่วน แลว้วดัระยะทางการเคล่ือนท่ีของคนหรือส่ิงของท่ี

เราสังเกตดว้ยเส้นดา้ยท่ีรู้ความยาว แต่ละจุดท่ีคนหรือส่ิงของไปหยุดจะเสียบดว้ยหมุดลงไปในผงัแลว้ลากเส้น
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ดา้ยไปตามการเคล่ือนท่ีนั้น จนกระทัง่ส้ินสุดกิจกรรม วดัความยาวของเส้นดา้ยท่ีเหลือก็จะไดค้วามยาวของ

เส้นดา้ยท่ีใชไ้ป นัน่คือระยะทางของการท ากิจกรรมนั้น 
 

2.6  การวดัผลงาน   (Work  Measurement)  
 

วชัรินทร์ สิทธิเจริญ (2547 : 191-193) ไดก้ล่าววา่ การวดัผลงาน คือ การน าเทคนิคต่าง ๆ ท่ีไดอ้อกแบบ
ไวไ้ปหาเวลามาตรฐานแลว้เสร็จของงานท่ีก าหนดให้ ซ่ึงทาโดยคนงานท่ีเหมาะสมดว้ยอตัราการท างานปกติตาม
วธีิการท างานท่ีก าหนดให้  

คนงานท่ีเหมาะสม (Qualified Workers) หมายถึง คนท่ีมีการศึกษาเฉลียวฉลาด มีสุขภาพแข็งแรง

สมบูรณ์ มีความรู้ ความช านาญท่ีจะท างานช้ินนั้นใหส้ าเร็จตามปริมาณและคุณภาพท่ีก าหนด 

2.6.1 ขั้นตอนการวดัผลงาน  
 

ขั้นตอนในการวดัผลงานมีดงัน้ี  
 

1. เลือกงาน งานท่ีตอ้งการศึกษางานท่ีเลือกมกัเป็นงานท่ีมีปัญหาหรือ เป็นงานใหม่  
2. บนัทึกวิธีการท างาน องคป์ระกอบของกิจกรรม รวมทั้งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบั

งานท่ีกาลงัศึกษา 

3. ตรวจสอบ ขอ้มูล และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีบนัทึกไว ้(หลงัการปรับปรุงแกไ้ขแลว้) เพื่อแน่ใจวา่ไดใ้ช้

วธีิการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดแลว้ และไดแ้ยกส่วนท่ีไม่ไดผ้ลผลิตออกจากส่วนท่ีไดผ้ลผลิต  

4. ค านวณ เวลามาตรฐานของกิจกรรม ในกรณีของการจบัเวลาโดยตรงตอ้งรวมเวลาเผื่อสาหรับการ

ผอ่นคลาย ธุรกิจส่วนตวัดว้ย  

5. นิยาม ขั้นตอนของกิจกรรมและวธีิการท างาน ก าหนดเวลามาตรฐานใหก้บักิจกรรมและวิธีการท างาน

เหล่านั้น 

2.6.2 ประโยชน์ของการวดัผลงาน  
 

การวดัผลงานจะทาหลงัจากเม่ือไดข้จดัเวลาไร้ประสิทธิภาพออกไปแลว้ การวดัผลงานมีประโยชน์
โดยตรงในการหาเวลามาตรฐาน (Standard Time) เพื่อนามาใชใ้นแผนการจ่ายเงินรางวลัแก่คนงานก็ตาม แต่
ประโยชน์อ่ืน ๆ ซ่ึงอาจไดจ้ากการวดัผลงาน ไดแ้ก่  
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1. ใชเ้ปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการต่างๆวธีิการท างานท่ีดีท่ีสุด คือ วธีิท่ีใชเ้วลานอ้ยท่ีสุด  
2. ใชจ้ดัความสมดุลของงานใหก้บัคนงานท่ีทาเป็นกลุ่ม โดยใชร่้วมกบัแผนภูมิกิจกรรมทวคูีณ ซ่ึง

คนงานแต่ละคนในกลุ่มเดียวกนัควรใชเ้วลาท างานเท่ากนั  
3. ใชจ้ดัจ านวนเคร่ืองจกัรให้คนงานดูแล โดยใชร่้วมกบัแผนภูมิกิจกรรมทวคูีณคนและเคร่ืองจกัรตอ้ง

ไม่วา่งมากและไม่วา่งพร้อมกนั  
4. ใชว้างแผนและจดัตารางการผลิต รวมทั้งการจดัก าลงัคนและทรัพยากรต่างๆใหส้ามารถผลิตสินคา้ได้

ตามปริมาณท่ีตอ้งการและในเวลาท่ีก าหนด  
5. ใชเ้ป็นขอ้มูลในการประมาณค่าใชจ่้าย ราคาขาย และก าหนดการการส่งมอบสินคา้  
6. ใชส้ร้างมาตรการการท างานของคนและเคร่ืองจกัร ทั้งยงัสามารถใชใ้นการก าหนดการจ่ายค่า

แรงจูงใจในการท างาน  
7. ใชเ้ป็นขอ้มูลควบคุมค่าจา้งแรงงาน และใชก้ าหนดค่าใช้จ่ายมาตรฐานจากประโยชน์ท่ีไดก้ล่าวมา

ขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่ การวดัผลงานไดใ้หข้อ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อกิจการทุกอยา่งในองคก์าร และ

ใชค้วบคุมงานของบริษทัท่ีมีเวลาไปเก่ียวขอ้งดว้ย 

2.7 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งพอสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 

อรรถนพ ( 2555 ) ศึกษาปัญหาของเสียในกระบวนการผลิตนบัเป็นผลกระทบต่อตน้ทุนของทางบริษทั
โดยตรง โดยจะทาให้ ตน้ทุนในการผลิตสูงข้ึน ดงันั้นการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางการ
แกไ้ขใหถู้กวธีิจึงมี ความส าคญัต่อความสามารถในการแข่งขนัขององคก์รอยา่งยิง่การศึกษาวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อแกไ้ข ปัญหาของเสียท่ีเกิดข้ึน เพื่อลดตน้ทุนการผลิตและพฒันาคุณภาพสินคา้ให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ
สูงสุด การศึกษาเร่ิมตน้จากการศึกษากระบวนการผลิตยาง รวมถึงผลิตภณัฑ์ และการปฏิบติังานให้ดี เพื่อใชใ้น
การวางแผนการแกปั้ญหาอยา่งละเอียด จากการศึกษาน้ีผูว้ิจยัไดน้าหลกัการการแกปั้ญหาแบบมี หลกัการโดย
การใชก้ารเก็บขอ้มูล หลกัการทางสถิติ มาวิเคราะห์และแกปั้ญหา มีการคดัเลือกหวัขอ้การ แกปั้ญหาอยา่งเป็น
ระบบ การวเิคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงโดยใช้ Why-Why Chart รวมถึงการใช้ Kaizen เขา้มาช่วยในการปรับปรุง
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนดว้ย จากปัญหาของเสียผูว้ิจยัไดท้าการคดัเลือกปัญหาท่ีจะนามาแกไ้ขดว้ยวิธีการอยา่งมี
ระบบเพื่อให้ ไดปั้ญหาท่ีมีความสูญเสีย และเร่งด่วนนามาแกก่้อนนั้นคือปัญหายางเสียยางบางรอยพบั ซ่ึงมี 
สาเหตุหลกั ๆ มีอยู่4 สาเหตุดว้ยกนัมาจากการออกแบบรถใส่บรรจุภณัฑ์ไม่ดี รวมถึงยางท่ีมา จากแหล่งท่ีไม่
เหมือนกนัทาใหย้างมีความน่ิม ขนาดไดร์ฟไม่เหมาะสม และการวางยางของ พนกังานปัญหาเหล่าน้ีส่งผลให้เกิด
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ของเสียเกิดข้ึน ในกรณีน้ีแนวทางในการแกปั้ญหาคือการ ออกแบบรถใส่ผลิตภณัฑ์ใหม่ การลดอตัราส่วนของ
แหล่งท่ีมาของยางในแต่ละแหล่งการผลิต การทดลองเปล่ียนขนาดไดร์ฟใหม่โดยการใชห้ลกัทางสถิติเขา้ช่วยใน
การวิเคราะห์และทดลอง รวม ไปถึงการเปล่ียนวิธีการทา งานของพนกังานใหม่ในเร่ืองการวางยางจาก 4 เส้น 
ลดเหลือ 2 เส้น เป็นตน้ และเม่ือดาเนินวิธีการแกไ้ขดงักล่าวของเสียบางรอยพบัจากเดิม 1.13% ลดลงเหลือ 
0.45% ซ่ึงสามารถลดตน้ทุนใหก้บับริษทัไดถึ้ง 794,454 บาท/เดือน หรือ 4,234,123 บาท/ปี 
 

ศุภชยั (2553) ศึกษาการลดตน้ทุนการผลิตพลงังานในโรงงานเยือ่กระดาษ โดยอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อ
และกระดาษเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่     และมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศผลิตภณัฑ์เยื่อ
และกระดาษของธุรกิจกระดาษและบรรจุภณัฑ์เครือซีเมนตไ์ทย ถือวา่เป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าการจ าหน่ายต่อปีท่ีสูง
เป็นสินคา้ท่ีมีการจ าหน่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ      ดว้ยเหตุน้ีจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีกระบวนการ
ผลิตจะตอ้งผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพสม ่าเสมอตรงความตอ้งการของลูกคา้และมีตน้ทุนในการผลิตท่ีต ่า  สามารถ
แข่งขนัได้ในตลาดโลกต้นทุนด้านพลังงานถือว่าเป็นต้นทุนท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของอุตสาหกรรมประเภทน้ี 
(ประมาณ 10%) รองจากตน้ทุนดา้นวตัถุดิบในการผลิต (ประมาณ 80-85%) ส่วนท่ีเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการการผลิต ตน้ทุนดา้นพลงังานแมว้่าจะไม่ใช่ตน้ทุนหลกั  แต่ในธุรกิจประเภทน้ีถือวา่มีส่วนส าคญัต่อ
ตน้ทุนการผลิต เน่ืองจากปัญหาปัจจุบนัเทคโนโลยีการผลิตเยื่อและกระดาษของคู่แข่งมีการพฒันาอยู่เสมอ 
วตัถุดิบส่วนใหญ่ตอ้งอาศยัการซ้ือจากผูข้าย  ดงันั้นตน้ทุนดา้นวตัถุดิบและค่าใชจ่้ายในการผลิตของแต่ละบริษทั
ไม่ไดแ้ตกต่างกนัมากนกัแต่ในดา้นการผลิตพลงังานนั้นยงัมีความแตกต่างกนั ทั้งดา้นเทคโนโลยีการผลิต  และ
ประเภทของเช้ือเพลิงท่ีใช้ในการผลิต ซ่ึงส่งผลให้ตน้ทุนด้านพลงังานของแต่ละบริษทัยงัแตกต่างกนัอยู่มาก
พอสมควรดว้ยเหตุผลดงักล่าวการลดตน้ทุนการผลิตพลงังานจึงเป็นนโยบาย หลกัอยา่งหน่ึงของบริษทัท่ีจะสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัธุรกิจบริษทั สยามกราฟอุตสาหกรรม จ ากดั 
 

ทวินนัท ์(2552) ศึกษาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางลดค่าใชจ่้ายการขนส่งสินคา้ 
จากการศึกษาพบวา่ ปัญหาส าคญัท่ีท าใหต้น้ทุนในการขนส่งสินคา้ของบริษทัสูงข้ึน คือปัญหาค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากปัจจยัภายในคือ การก าหนดเส้นทางท่ีเป็นมาตรฐานและปัจจยัภายนอกคือ อตัราค่าน ้ ามนั
เชิงเพลิงในตลาดโลกท่ีมีความผนัผวน ดงันั้นคณะผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดเส้นทางการขนส่งสินคา้แบบใหม่ข้ึน ซ่ึงใช้
เทคนิคการแกปั้ญหาเส้นทางแบบวิธีการแบบจ าลองการขนส่ง(Transportation model) และวิธีการแกปั้ญหาการ
จดัเส้นทางส าหรับรถบรรทุก(Truck routing problem) รวบรวมสินคา้เพื่อจดัเส้นทางให้ลูกคา้ท่ีมีเส้นทางการ
ขนส่งสินคา้ในทางเดียวกนัรวมเขา้ไวด้ว้ยกนั เพื่อเป็นการลดจ านวนเท่ียวและระยะทางในการขนส่งสินคา้ 
หลงัจากนั้นจึงน ามาเปรียบเทียบหาวธีิการท่ีมีค่าใชจ่้ายต ่าและเหมาะสมท่ีสุดจากผลการด าเนินงาน พบวา่วิธีการ
แบบจ าลองการขนส่ง(Transportation model) และวิธีการแกปั้ญหาการจดัเส้นทางส าหรับรถบรรทุก (Truck 
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routing problem) ท าให้จ  านวนเท่ียว ระยะทางในการขนส่งสินคา้ ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง ค่าใชจ่้ายรวมทั้งหมด (ค่า
น ้ ามนัเช้ือเพลิง, ค่าเส่ือมราคา, ค่าแรงคนงาน, ค่าบ ารุงรักษา) คิดเป็นเปอร์เซ็นตท่ี์ลดลงจากการด าเนินแบบเดิม
ของบริษทั คือ 46.34%, 34.87%, 10.68%, 16.96% และ 26.83%, 22%, 13.94%, 16.3%ตามล าดบั ซ่ึงกรณีศึกษา
ของโรงงานเคมีภณัฑ์น้ี วิธี Truck routing problem จะเหมาะสมกบัการน าไปปฏิบติัมากกวา่ เพราะค่อนขา้ง
ยืดหยุ่นกว่า แต่ทั้ง 2 วิธีก็ส่งผลให้การขนส่งสินคา้มีปริมาณเพิ่มข้ึนหรือขนส่งสินคา้ไดเ้ต็มคนั รวมทั้งยงั
สามารถควบคุมการขนส่งใหเ้ป็นระเบียบแบบแผนมากข้ึนดว้ย 

 

พนิดา (2555) ศึกษาเร่ืองการลดค่าใชจ่้ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานบริษทั เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล 
จ ากดั ตามแนวคิดไคเซ็นการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อวิเคราะห์กระบานการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานและจ ากดัขอ้บกพร้องในการท างานท่ีเกิดข้ึนของ บริษทั เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จ ากดั โดยใชแ้นวคิดไค
เซ็น โดยมุ่งเนน้ให้พนกังานท่ีมีอยูจ่  านวน 7 คนสามารถรองรับงานท่ีเพิ่มข้ึนจากการเปิดสาขาใหม่ 9 สาขาในปี 
2555 ผลการศึกษาพบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานทั้ง 7 คนให้สามารถรองรับงาน
และจ านวนเอกสารท่ีเพิ่มข้ึน โดยเฉล่ียแล้วพนกังาน 1 คนสามารถรองรับปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึนไดถึ้ง 139.39 
เปอร์เซ็นต์จากปริมาณเฉล่ียเดิมก่อนการปรับปรุงกระบวนการท างานตามแนวคิดไคเซ็น และจ านวน
ขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนลดลง 2.05 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนงานทั้งหมด และสามารถลดในเร่ืองของค่าใชจ่้ายท่ีอาจ
เกิดข้ึนเม่ือตอ้งรับพนกังานใหม่เขา้มาท างานเพิ่มอยูท่ี่ 7.7 เปอร์เซ็นต ์การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบน ้ าภายในอาคารสถาบันแห่งชาติเพื่อการพฒันาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลยัมหิดลให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยก าหนดรูปแบบในการด าเนินงาน การจดัท าขอ้มูลงานซ่อม
บ ารุงระบบต่าง ๆ เชิงป้องกนัศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบและความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อระบบการดูแลรักษาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานโดยลดค่าใชจ่้าย วิเคราะห์ปัญหาขอ้ผิดพลาดท่ีมีผลกระทบต่อองคก์ร น าขอ้มูลท่ีไดม้า
นั้นไปวางแผนงานให้เหมาะสมแต่ละระบบ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหลังจากท่ีได้น าระบบ
ฐานขอ้มูลมาใช ้ลดการเส่ือมสภาพหรือสูญเสียเน่ืองจากการขดัขอ้งของระบบต่าง ๆ  เม่ือวดัผลการด าเนินงาน
พบวา่ สามารถจดัเก็บขอ้มูลของระบบปรับอากาศและระบบน ้ าประปาท่ีใช่ในการวางแผนซ่อมบ ารุงเชิงป้องกนั
ไดเ้ป็นระบบมากข้ึน อตัราความพร้อมใชข้องระบบเพิ่มมากข้ึน ค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือนท่ีไม่เท่ากนั บางเดือนสูง
บางเดือนต ่า ตามสภาพการใชง้าน สรุปไดว้า่ ค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงในการเปรียบเทียบแลว้ลดลงถึง 83% ซ่ึง
เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้อตัราการคา้งงานซ่อมบ ารุงลดลง การขาดการซ่อมบ ารุงลดลง ระยะเวลาในการ
จดัการอะไหล่ลดนอ้ยลง อุปสรรคในการด าเนินงานลดนอ้ยลง 
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จากงานวิจยัก่อนหน้าน้ีจะเห็นว่าการด าเนินการวิจยัเก่ียวกบัการปรับปรุงประสิทธิภาพงานซ่อมบ ารุง
นั้น   ส่งผลใหค้่าใชจ่้ายมีส่วนลดลงตามไปดว้ย อีกทั้งยงัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้แก่พนกังานภายใน
องคก์ร ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้มกัจะประสบความส าเร็จในการลดตน้ทุนของส่วนงานท่ีด าเนินการวจิยั 

 



 

 

บทที ่3 
การด าเนินการศึกษา 

 
 

 

การศึกษาเพื่อพิจารณาปัญหาค่าใชจ่้ายในการวา่จา้งผูรั้บเหมาซ่อมบ ารุงระบบรถไฟฟ้าโดยมุ่งหมาย
ในการลดตน้ทุนระบบรถไฟฟ้าในส่วนของการซ่อมบ ารุงน้ีจะด าเนินการศึกษาดงัน้ี 

 

1. รูปแบบของการศึกษา 
2. กระบวนการการด าเนินการศึกษา 
3. วธีิการด าเนินการศึกษา 

 

3.1 รูปแบบของการศึกษา 
 

การเขา้ไปศึกษาการลดตน้ทุนระบบรถไฟฟ้า ในช่วงเดือน มกราคม ถึง กรกฏาคม พ.ศ. 2558  พบวา่
การซ่อมบ ารุงของแต่ละระบบภายในระบบรถไฟฟ้าซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการว่าจา้งผูรั้บเหมาเขา้มาซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์ของระบบต่าง ๆ     เพื่อให้การเดินรถไฟฟ้าสามารถด าเนินต่อไปได ้ซ่ึงท าให้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนมี
ค่าใชจ่้ายสูง    และไม่สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายได ้ท าใหง้บประมาณขององคก์รในการซ่อมบ ารุงมีค่าใชจ่้าย
สูงตามไปดว้ย    เน่ืองจากมีนโยบายจากทางตน้สังกดัภายในองคก์รให้มีการลดค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี  จึงท าให้
เกิดการศึกษาตามขั้นตอนและวธีิการศึกษาต่อไปน้ี 

 

การด าเนินการศึกษาน้ีเป็นการศึกษา เพื่อจดัท าฐานขอ้มูลค่าใชจ่้ายในระบบซ่อมบ ารุงต่าง ๆ ภายใน
ระบบรถไฟฟ้า    จดัท าขอ้มูลเพื่อวางแผนลดค่าใชจ่้ายในงานซ่อมบ ารุงปรับปรุงระบบรถไฟฟ้า   ซ่ึงปัจจุบนั
มีการจดัเก็บขอ้มูลแต่เป็นขอ้มูลท่ีไดรั้บมาจากผูรั้บเหมา   ดงันั้นจึงมีการก าหนดหัวขอ้การจดัเก็บข้ึนใหม่
เพื่อใหเ้กิดการจดัเก็บขอ้มูลของทุกระบบอยา่งสมบูรณ์ท าให้งบประมาณในการด าเนินการประสบปัญหาใน
การซ่อมแซม   จึงเห็นความส าคญัดงักล่าวจึงไดท้  าการศึกษาวจิยัโดยวธีิดงัน้ี 
 

3.2  กระบวนการการด าเนินการศึกษา 
 

กระบวนการการด าเนินการศึกษาประกอบดว้ย 
 

1. ศึกษาสภาพปัจจุบนั และ ปัญหาหลกัเก่ียวกบัระบบรถไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึน 
2. ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. จดัท าฐานขอ้มูลเพื่อด าเนินการจดัเก็บขอ้มูล 
4. เก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล 
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5. การปรับปรุงวธีิการท างาน 
6. การเปรียบเทียบวดัผลวธีิการท างาน 
7. สรุปผลและจดัท ารายงานการศึกษา รวมทั้งขอ้เสนอแนะ 

 

 

3.2.1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และ ปัญหาหลกัเกีย่วกบัระบบรถไฟฟ้าทีเ่กดิขึน้ 
 

 

ก่อนมีนโยบายในการปรับปรุงและพฒันาโดยการส่งคนเขา้อบรมหลกัสูตรการท างานเฉพาะทางใน
แต่ละระบบนั้น   ทางองค์กรได้มีการด าเนินการว่าจา้งผูรั้บเหมาเขา้มาท าการซ่อมบ ารุงในระบบรางวิ่ง 
(Track work) ,ระบบรถไฟฟ้า (Rolling Stock) ,ระบบปรับอากาศภายในสถานี ,ระบบลิฟตแ์ละบนัไดเล่ือน
ซ่ึงทั้งหมดน้ีถือเป็นงานเฉพาะทาง (Special List) ดงันั้นจึงมีค่าใชจ่้ายท่ีค่อนขา้งสูง   ดงันั้นจึงเกิดนโยบาย
การลดตน้ทุนข้ึนมา 
 

3.2.2  การศึกษาทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 

การศึกษาน้ีไดน้ าทฤษฎีหรือหลกัการต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งมาประยกุตห์รือปรับเปล่ียนใชเ้พื่อแกปั้ญหา

เพื่อในการท างานของฝ่ายซ่อมบ ารุงระบบรถไฟฟ้า การปรับปรุงวิธีการท างานเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้การ

ซ่อมบ ารุงสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เน้ือหาบทน้ีกล่าวถึง การศึกษาการท างาน ขั้นตอน

การศึกษาวธีิการท างาน การออกแบบวธีิการท างาน วดัผลงาน กาศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมีรายละเอียดดงัท่ี

ไดก้ล่าวมาแลว้ 
 

 

3.2.3  การจัดท าฐานข้อมูลเพือ่ด าเนินการจัดเกบ็ข้อมูล 
 

การศึกษาระยะน้ีจะประกอบดว้ย   
 

 การศึกษาทฤษฎีและงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัวธีิการลดตน้ทุนงานซ่อมบ ารุง เพื่อให้

สามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชก้บังานศึกษาได ้

 การศึกษารายละเอียดงานซ่อมบ ารุงระบบต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบรถไฟฟ้า 

 การศึกษาขอ้มูลค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการวา่จา้งผูรั้บเหมา ภายในระบบรถไฟฟ้า 

 การจดัเก็บขอ้มูลทั้งหมดเพื่อน าไปวเิคราะห์เปรียบเทียบผลต่อไป 
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3.2.4   การเกบ็รวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาระยะน้ีจะประกอบดว้ย  
  
 

 การเก็บขอ้มูลปัญหาท่ีเกิดข้ึนและรวบรวมขอ้มูลเพื่อเป็นสถิติท่ีบ่งบอกถึงการวา่จา้งผูรั้บเหมาใน
ระบบรถไฟฟ้าท่ีมีมูลค่าสูง  

 การก าหนดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีใชใ้นการซ่อมบ ารุงระบบรถไฟฟ้า 
 

3.2.5  การปรับปรุงวธีิการท างาน 
 

การศึกษาระยะน้ีจะประกอบดว้ย   
 

 การจดัฝึกอบรมพนกังานเพื่อสร้างมาตรฐานและพื้นฐานในการท างานเฉพาะทางดา้นต่าง ๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบรถไฟฟ้า 

 การตรวจติดตามความคืบหนา้หลงัการฝึกอบรม โดยจดัใหมี้การฝึกปฏิบติังานจริง 
 การใชว้ธีิวดัผลจริงท่ีได ้หลงัการด าเนินการทดลองใชแ้นวทางการปรับปรุงแกไ้ขท่ีท าไดภ้ายใน

ระยะเวลางานศึกษา 
 

3.2.6 การเปรียบเทยีบวดัผลวิธีการท างาน 
 

 

การศึกษาระยะน้ีจะประกอบดว้ย   
 

 การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานก่อนและหลงัด าเนินการปรับปรุงเพื่อวดัประสิทธิภาพการ
ท างาน 

 การเปรียบเทียบปริมาณค่าใชจ่้ายในการวา่จา้งผูรั้บเหมาก่อนและหลงัการจดัการฝึกอบรม 
 

3.2.7 สรุปผลการศึกษาการด าเนินงาน 
 

 จากผลการศึกษาและปรับปรุง จะสรุปผลเป็นการวดัผลเชิงปริมาณในเร่ืองการลดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจาก
การว่าจา้งผูรั้บเหมาในระบบรถไฟฟ้า ท่ีเปล่ียนแปลงหลงัจากมีการจดัฝึกอบรมพนกังานประเมินแนวโน้ม
ผลการด าเนินงานวา่ดีหรือไม่อยา่งไรเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงจุดอ่ืน ๆ ต่อไป 
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กระบวนการการด าเนินการศึกษาในล าดับขั้นตอนต่าง ๆ จ าด าเนินไปอย่างเป็นล าดับและไม่
สามารถขา้มขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงไปได ้โดยสามารถสรุปเป็น Flow Chart ไดต้ามรูปท่ี 3.1 ดงัน้ี 
 
 

ศึกษาสภาพปัจจุบัน และ ปัญหาหลกัเกี่ยวกบัระบบรถไฟฟ้าทีเ่กดิขึน้ 

 
 
 

ศึกษาทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 
 

จัดท าฐานข้อมูลเพือ่ด าเนินการจัดเกบ็ข้อมูล 

 
 
 

เกบ็รวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 
 

การปรับปรุงวธีิการท างาน 

 
 
 

การเปรียบเทยีบวดัผลวธีิการท างาน 

 
 
 

สรุปผลและจัดท ารายงานการศึกษา รวมทั้งข้อเสนอแนะ 

 
รูปที ่3.1  ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา 
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3.3 วธิีการด าเนินการศึกษา 
  

 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดค้ดัเลือกสถิติค่าใช้จ่ายในการว่าจา้งผูรั้บเหมาซ่อมบ ารุงระบบรถไฟฟ้าของ
ระหวา่งเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2558   
    

 ในขั้นแรกผูศึ้กษาได้ท าการศึกษารายละเอียดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผูรั้บเหมาซ่อมบ ารุงระบบ
รถไฟฟ้า  แลว้บนัทึกรายการค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ   ในการซ่อมบ ารุงของผูรั้บเหมา จากนั้นน ามาวิเคราะห์เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของค่าใชจ่้ายนั้น  ๆ    และน ามาวิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อลด
ค่าใชจ่้ายในการวา่จา้ง 
 

 การบนัทึกจะแบ่งเป็นช่วงเวลา  2 ช่วง เพื่อเปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงในการลดค่าใชจ่้ายในการ
ว่าจา้งผูรั้บเหมาลง   ทั้งน้ีระบบท่ีน ามาวิเคราะห์เป็นระบบท่ีมีการจดัจา้งผูรั้บเหมาทั้งส้ิน  จึงมีความ
เหมาะสมท่ีจะน าขอ้มูลมาวิเคราะห์และท าการเปรียบเทียบขอ้มูล ดงัตารางท่ี 3.1    ตามค่าใชจ่้ายการวา่จา้ง
ผูรั้บเหมาในช่วงท่ี 1 และช่วงท่ี 2 
 

ตารางที ่3.1  ค่าใชจ่้ายในการวา่จา้งผูรั้บเหมาในช่วงท่ี 1  
 

บริษัท งานทีป่ฏิบตั ิ รายละเอยีด ค่าใช้จ่าย (บาท) 

KG 
 
 

Fire Protection 
Maintenance 

ซ่อมบ ารุงระบบดบัเพลิงภายในอาคารศูนยซ่์อมบ ารุง
และ สถานี 

2,870,185.29 

Fire Detection & 
Alarm Maintenance 

ซ่อมบ ารุงระบบดบัป้องกนัอคัคีภยัภายในอาคารศูนย์
ซ่อมบ ารุงและ สถานี 

6,641,265.77 

Mitsubishi Lift & Escalator 
Maintenance ซ่อมบ ารุงระบบลิฟตแ์ละบนัไดเล่ือนภายในสถานี  24,966,666.67 

SIEMENS 
Rolling Stock & 

Track Work 
Maintenance 

ซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้า และระบบรางวิง่ 16,807,497.37 

  รวม 51,285,615.1 

 
ตารางท่ี 3.1 แสดงขอ้มูลใชจ่้ายการวา่จา้งผูรั้บเหมาในการซ่อมบ ารุงระบบรถไฟฟ้าเป็นจ านวนเงินท่ี

บนัทึกไดใ้นช่วงท่ี 1 ซ่ึงจะค่อนขา้งสูง  เพื่อใหเ้กิดการลดค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี การศึกษาน้ีจึงจดัให้มีมาตรการ
การจดัส่งหน่วยซ่อมบ ารุง (Maintenance Unit) เขา้อบรมเพื่อเพิ่มทกัษะการท างานเฉพาะทาง (Special List)  
และทดสอบการท าหนา้ท่ีซ่อมบ ารุงใหม้าองทดแทนผูรั้บเหมาในบางส่วนงาน เป็นการลดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจาก
การว่าจา้งผูรั้บเหมา โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดหลงัจากลดปริมาณงานของผูรั้บเหมาลงจะถูกบนัทึกแสดงตาม
ตามตารางท่ี 3.2 ภายหลงัท่ีมีการใชม้าตรการตามแนวทางแกไ้ขในช่วงท่ี 2  ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2558 
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ตารางที ่3.2  ค่าใชจ่้ายในการวา่จา้งผูรั้บเหมาในช่วงท่ี 2   
 

บริษัท งานทีป่ฏิบตั ิ
ค่าใช้จ่าย 

(บาท) 
รายละเอยีด แนวทางการแก้ไข 

KG 
 
 

Fire Protection 
Maintenance 

 
1,611,521.15 

 

ซ่อมบ ารุงระบบดบัเพลิงภายใน
อาคารศูนยซ่์อมบ ารุงและ สถานี 

จัดกา ร ฝึกอบรม เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ทักษะการซ่อมบ ารุงให้แก่
ห น่ ว ย ซ่ อ มบ า รุ ง เ พ่ื อ ล ด
ค่าใชจ่้าย 

Fire Detection & Alarm 
Maintenance 

 
3,725,614.41 

 

ซ่อมบ ารุงระบบดบัป้องกนัอคัคีภยั
ภายในอาคารศูนยซ่์อมบ ารุง 
และ สถานี 

Mitsubishi 
Lift & Escalator 

Maintenance 

 
21,195,842.77 

 

ซ่อมบ ารุงระบบลิฟต ์
และบนัไดเล่ือนภายในสถานี  

SIEMENS 
Rolling Stock & Track 

Work Maintenance 

 
16,807,497.37 

 

ซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้า  
และระบบรางวิง่ 

จัด ส่งพนักงานเข้า รับการ
ฝึกอบรมกบับริษทั  Siemens 

รวม 43,592,772.83  

 

 



 

 

บทที ่4 

การวเิคราะห์สภาพปัญหา 

  
 

การศึกษาเพื่อลดค่าการจา้งเหมาซ่อมบ ารุงระบบรถไฟฟ้าน้ีไดแ้สดงรายละเอียดวิธีการด าเนินการ
และแนวทางการแกไ้ขปัญหาค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการว่าจา้งผูรั้บเหมาภายในระบบรถไฟฟ้า และบทน้ีจะ
แสดงผลท่ีไดจ้ากการด าเนินการแกไ้ขปัญหามีรายละเอียดดงัน้ี 
 

1. ขอ้มูลพื้นฐานของระบบการซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้า 

2. การวเิคราะห์สภาพปัญหา 
3. การแกไ้ขและป้องกนัปัญหา 
4. การวดัผลและเปรียบเทียบผลการปรับปรุงงาน  

4.1  ข้อมูลพืน้ฐานของระบบการซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้า 
 

ในปัจจุบนั รถไฟฟ้ารองรับผูโ้ดยสารจ านวนมากเป็นระบบขนส่งมวลชนซ่ึงด าเนินการโดย การ

รถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)   และบริษทั ระบบขน

ส่วนมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) หรือ บีทีเอสซี   ในการด าเนินการดงักล่าวจ าเป็นตอ้งมีการซ่อมบ ารุง 

(Maintenance) ซ่ึงทุกองค์กรจะมีแผนกวิศวกรรมและทีมงานซ่อมบ ารุง (Engineering and Maintenance 

Team) ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบงานซ่อมบ ารุง และด าเนินการจดัจา้งผูรั้บเหมาในการซ่อมบ ารุงระบบต่าง ๆ 

ของรถไฟฟ้า ท าให้การด าเนินการดงักล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการวา่จา้งเกือบทั้งส้ิน โดยมีค่าใชจ่้ายท่ีมีมูลค่า

ค่อนขา้งสูง    

จากการศึกษาปัญหาค่าใชจ่้ายท่ีมีมูลค่าค่อนขา้งสูงของการวา่จา้งการด าเนินการซ่อมบ ารุงระบบต่าง 

ๆ ของรถไฟฟ้า   เป็นการศึกษาจากการเก็บขอ้มูลค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการว่าจา้งผูรั้บเหมางานซ่อมบ ารุง

ภายในระบบต่าง ๆ ซ่ึงมีบริษทัผูรั้บเหมางานหลกั ๆ อยู ่3 รายดงัน้ี 

1. บริษทั KG 

2. บริษทั Mitsubishi 

3. บริษทั SIEMENS 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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   ตารางท่ี 4.1 และ 4.2 แสดงงานซ่อมบ ารุงของผูรั้บเหมาแต่ละระบบ และค่าใช้จ่ายในการว่าจา้ง
ผูรั้บเหมาในช่วงท่ี 1 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม  2558 ซ่ึงพบว่ามีค่าใช้จ่ายเฉล่ียสูงถึง 
51,285,615 บาท 

 

ตารางที ่4.1  งานซ่อมบ ารุงของผูรั้บเหมาแต่ละระบบ 

 
ตารางที ่4.2  ค่าใชจ่้ายในการวา่จา้งผูรั้บเหมาในช่วงท่ี 1 

 

(มกราคม 2558 – กรกฎาคม 2558) 
บริษัท งานทีป่ฏิบตั ิ ค่าใช้จ่าย (บาท) 

KG 
 
 

Fire Protection Maintenance 2,870,185 

Fire Detection & Alarm Maintenance 6,641,265 

Mitsubishi Lift & Escalator Maintenance 24,966,667 

SIEMENS Rolling Stock & Track Work Maintenance 16,807,498 

Total 51,285,615 

 

บริษัท งานทีป่ฏิบตั ิ รายละเอยีด 

 
 

KG 
 
 

Fire Protection 

Maintenance ซ่อมบ ารุงระบบดบัเพลิงภายในอาคารศูนยซ่์อมบ ารุงและ สถานี 

Fire Detection & Alarm 

Maintenance 
ซ่อมบ ารุงระบบดบัป้องกนัอคัคีภยัภายในอาคารศูนยซ่์อมบ ารุง
และ สถานี 

Mitsubishi 
Lift & Escalator 

Maintenance ซ่อมบ ารุงระบบลิฟตแ์ละบนัไดเล่ือนภายในสถานี 

SIEMENS 
Rolling Stock & Track 

Work Maintenance 
ซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้า และระบบรางวิง่ 
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รูปท่ี 4.1 และ 4.2 แสดงการปฏิบติังานของผูรั้บเหมาในระบบต่าง ๆ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.1  การปฏิบติังานของผูรั้บเหมาในระบบต่าง ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.2 การปฏิบติังานของผูรั้บเหมาในระบบต่าง ๆ  
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รูปท่ี 4.3 แสดงแผนภูมิขั้นตอนการปฏิบติังาน (Flow Chart) รูปแบบเดิม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.3 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบติังาน (Flow Chart) รูปแบบเดิม 

4.2 การวเิคราะห์สภาพปัญหา 
 

รูปท่ี 4.4  แสดงแผนผงักา้งปลาท่ีช้ีวดัสภาพปัญหาค่าใชจ่้ายซ่อมบ ารุงจากผูรั้บเหมาภายนอกซ่ึงมีค่า

สูงมาก 

 
รูปที ่4.4 แผนผงักา้งปลาช้ีวดัสภาพปัญหา 
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จากขอ้มูลวเิคราะห์สภาพปัญหาต่าง  ๆ  ท่ีอยูใ่นกระบวนการซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้าทั้งหมด แลว้จะ
พบวา่ ส่ิงท่ีท าใหเ้กิดค่าใช่จ่ายส่วนใหญ่มีสาเหตุดงัน้ี  

1. พนกังานขาดความรู้ความสามารถในการซ่อมบ ารุงงานเฉพาะทาง  

2. ไม่มีมาตรฐานในการซ่อมบ ารุงงานเฉพาะทาง  

3. ไม่มีการก าหนดแผนการควบคุมในการซ่อมบ ารุง  

4. ขาดทกัษะและการฝึกอบรมใหพ้นกังานรับรู้ถึงความสูญเสียของค่าใชจ่้าย  

5. หวัหนา้งานขาดความรู้ในการซ่อมบ ารุงงานเฉพาะทาง 

4.3 แนวทางการแก้ไขและแนวทางการป้องกนั 
 

แนวทางในการลดค่าใช้จ่ายในการว่าจา้งผูรั้บเหมาซ่ึงมีมูลค่าค่อนขา้งสูงในแต่ละเดือนนั้น   ทาง

ผูบ้ริหารมีนโยบายใหมี้การส่งพนกังานเขา้รับการอบรมทางดา้นการท าเฉพาะทาง (Special List)   ของแต่ละ

ระบบ  เพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบติังานให้มากข้ึนและสามารถน ามาปฏิบติังานเองไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งจา้ง

ผูรั้บเหมา   ซ่ึงจะเป็นการลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานในส่วนน้ีลงไปไดแ้ละลดขั้นตอนการท างานลงไป

ไดโ้ดยจะมีผลต่อเวลาในการท างานดว้ย   เน่ืองจากจะท าใหเ้วลาในการด าเนินการทั้งหมดลดลง   
 

ในการส่งพนกังานเขา้รับการฝึกอบรมเร่ิมด าเนินการตั้งแต่ตน้ปี พ.ศ.2558   มีล าดบัการฝึกอบรมดงั

แผนภูมิระยะเวลาฝึกอบรมตามตารางท่ี 4.3 ต่อไปน้ี 

ตารางที ่4.3 แผนภูมิแสดงระยะเวลาการฝึกอบรม 

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul 

1. ช่วงปรับความรู้พ้ืนฐาน        

2. ช่วงฝึกอบรมภาคทฤษฎี        

3. ช่วงฝึกปฏิบติังานจริง        

4. ทดสอบปฏิบติังานและประเมินผล        

ขั้นตอน 
เดือน 



39 

 

 

รูปท่ี 4.5 แสดงภาพขณะท าการฝึกอบรมและฝึกปฏิบติังาน 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.5 ภาพขณะท าการฝึกอบรมและฝึกปฏิบติังาน 
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                     รูปที ่4.6 การทดสอบการปฏิบติังานหลงัจากไดรั้บการฝึกอบรม 
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พิจารณาจากช่วงเวลาในการฝึกอบรม จะเห็นวา่ระยะเวลาในการฝึกอบรมนั้นจะใชเ้วลารวมทั้งส้ิน 7 

เดือน หรือประมาณ 29 สัปดาห์ ซ่ึงเป็นระยะเวลาทั้งหมดท่ีใช้ในการฝึกอบรม รวมไปถึงการทดลองฝึก

ปฏิบติังานและประเมินผล     พบว่าผลท่ีได้เป็นท่ีน่าพอใจเน่ืองจากสามารถลดขั้นตอนในส่วนของการ

ติดต่อประสานงานลงไปได ้  และท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพราะบุคลากรท่ีด าเนินการซ่อม

บ ารุงเป็นพนกังานของบริษทั   เน่ืองจากทางองค์กรมีกฎ ระเบียบ หรือขอ้ปฏิบติัในการการท างานอย่าง

ชดัเจนจึงสามารถควบคุมไดง่้ายกวา่ผูรั้บเหมา การทดสอบการปฏิบติังานหลงัจากไดรั้บการฝึกอบรมแสดง

ตามรูปท่ี 4.6 

4.4  การวดัผลและเปรียบเทยีบผลการปรับปรุงงาน  

ภายหลงัการท่ีไดรั้บการฝึกอบรมและท าสอบประเมินผลจากการปฏิบติังานจริงแลว้ทางหน่วยซ่อม

บ ารุงไดมี้การปรับลดงานท่ีเคยวา่จา้งผูรั้บเหมาลงและเปล่ียนมาเป็นหนกังานซ่อมบ ารุงใหม้าปฏิบติังานแทน      

รูปท่ี 4.7 แสดงแผนภูมิขั้นตอนการปฏิบติังาน (Flow Chart) รูปแบบใหม่ และสามารถ  วดัผล

เปรียบเทียบก่อนละหลงัปรับปรุงไดจ้ากตารางท่ี 4.4 

 

รูปที ่4.7 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบติังาน (Flow Chart) รูปแบบใหม่ 
 

จากแผนภูมิขั้นตอนการปฏิบติังาน (Flow Chart) รูปแบบใหม่   จะเห็นวา่ไดมี้การลดขั้นตอนใน

ส่วนของผูรั้บเหมาลงไป  ดงันั้นเวลาท่ีใช้ในการด าเนินงานก็จะลดตามลงไป  เม่ือท าการรวบรวมขอ้มูล
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พบว่าค่าใช้จ่ายคิดเป็น 70 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของงานซ่อมบ ารุง ดงันั้นเม่ือท าการฝึกอบรมพนกังาน

เสร็จส้ินแล้วได้มีการส่งพนักงานเข้าทดลองปฏิบติังานเพื่อลดต้นทุนการว่าจ้างผูรั้บเหมาแล้วน าข้อมูล

ค่าใช้จ่ายมาพิจารณาแล้วจึงได้ขอ้มูลตารางท่ี  4.4 ค่าใช้จ่ายหลงัส่งพนักงานเขา้รับการฝึกอบรม  ขอ้มูล

ค่าใชจ่้ายหลงัการฝึกอบรมและปฏิบติัการในเดือนกรกฎาคมมีดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.4 ค่าใชจ่้ายหลงัส่งพนกังานเขา้รับการฝึกอบรม 

บริษัท งานทีป่ฏิบตั ิ ค่าใช้จ่าย (บาท) รายละเอยีด ผลการแก้ไข 

KG 
 
 

Fire Protection 

Maintenance 

 

1,611,521.15 

 

ซ่อมบ ารุงระบบดบัเพลิงภายใน
อาคารศูนยซ่์อมบ ารุงและ สถานี 

หลงัจากพนักงานเขา้รับ
การฝึกอบรมเ พ่ือ เ พ่ิม
ทกัษะการท างานแลว้ ได้
มีการทดสอบปฏิบติังาน
ซ่อมบ ารุงแทนผูรั้บเหมา
เพ่ือลดค่าใชจ่้าย 

Fire Detection & 

Alarm 

Maintenance 

 

3,725,614.41 

 

ซ่อมบ ารุงระบบดบัป้องกนัอคัคีภยั
ภายในอาคารศูนยซ่์อมบ ารุงและ 
สถานี 

Mitsubishi 
Lift & Escalator 

Maintenance 

 

21,195,842.77 

 

ซ่อมบ ารุงระบบลิฟตแ์ละบนัได
เล่ือนภายในสถานี  

SIEMENS 
Rolling Stock & 

Track Work 
Maintenance 

 

16,807,497.37 

 

ซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้า และระบบราง
วิง่ 

พนักงานอยู่ในระหว่าง
การฝึกอบรม 

Total 43,592,772.83 

 

จากการเก็บรวบรวมสถิติค่าใชจ่้ายในช่วงท่ี 1 นั้นพบวา่ค่าใชจ่้ายจากการวา่จา้งผูรั้บเหมาในการซ่อม

บ ารุงระบบรถไฟฟ้าระหว่างเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม 2558 เป็นจ านวนเงินเฉล่ีย 51,285,615.1 บาทต่อ

เดือน ดงันั้นจึงมีมาตรการจดัส่งหน่วยซ่อมบ ารุง (Maintenance Unit) เขา้อบรมเพื่อเพิ่มทกัษะการท างาน
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เฉพาะทาง (Special List)  และทดสอบการท าหน้าท่ีซ่อมบ ารุงแทนผูรั้บเหมาในบางส่วนงาน เพื่อลด

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการว่าจา้งผูรั้บเหมา โดยค่าใชจ่้ายทั้งหมดหลงัจากลดปริมาณงานของผูรั้บเหมาส าหรับ

งานระหวา่งเดือนสิงหาคม 2558 คิดค่าใชจ่้ายเป็นเงิน 43,592,772.83 บาท ลดลงจากเดิม 7,692,842.27 บาท 

คิดเป็น 15%   จากเดือนท่ีก่อน ๆ ซ่ึงเป็นเงินค่อนขา้งสูง     

ตารางท่ี 4.5 แสดงขอ้มูลเปรียบค่าใชจ่้ายเฉล่ียในช่วงท่ี 1 และ 2 ของการศึกษา 
 

ตารางที ่4.5 ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในช่วงท่ี 1 และ 2 ของการศึกษา 

ค่าใช้จ่าย (บาท) 
บริษัท งานทีป่ฏิบตั ิ ช่วงที ่1 ช่วงที ่2 

KG 

Fire Protection 

Maintenance 
2,870,185  1,611,521.15 

Fire Detection & 

Alarm Maintenance 
6,641,265  3,725,614.41 

Mitsubishi 
Lift & Escalator 

Maintenance 
24,966,667  21,195,842.77 

SIEMENS 
Rolling Stock & 

Track Work 
Maintenance 

16,807,498  16,807,497.37 

Total 51,285,615 43,592,772.83 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลการด าเนินงาน 
  

 การด าเนินการศึกษาในการลดค่าใชจ่้ายในการวา่จา้งผูรั้บเหมานั้น เ ป็นการศึกษาท่ีต้องค้นหา

สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดค่าใชจ่้ายส้ินเปลืองในการวา่จา้งผูรั้บเหมา ซ่ึงมีมูลค่าในการว่าจ้างสูงอย่างเห็นได้ชัด 

วตัถุประสงคคื์อ ศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนวา่ท าไมค่าใชจ่้ายจึงสูง และน ามาวิเคราะห์เพื่อคน้หาวิธีการในการลด

ค่าใชจ่้ายในส่วนการวา่จา้งลง โดยเลือกระบบภายในรถไฟฟ้าท่ีน ามาวิเคราะห์เพียงบางระบบหลงัจาก

นั้นก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญญาและด าเนินการตามแนวทางท่ีไดว้างแผนจากการศึกษาขอ้มูล เก็บขอ้มูล

ค่าใชจ่้ายมาเปรียบเทียบ ก่อนปรับปรุงและช่วงท่ีปรับปรุง 

5.1 สรุปผลการด าเนินงาน  
 

จากผลการด าเนินการศึกษาได้กล่าวมาทั้งหมดแสดงให้เห็นประโยชน์ท่ีมีความสอดคล้องกับ

จุดประสงคเ์พื่อตอ้งการลดค่าใชจ่้ายในการวา่จา้งผูรั้บเหมาภายในระบบรถไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึน ในส่วนของงาน

ซ่อมบ ารุงระบบรถไฟฟ้าและสามารถทราบสาเหตุท่ีแท้จริงด้วยการประยุกต์ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องและยงั

จ าเป็นตอ้งคน้ควา้งานวิจยัต่างๆท่ีมีการแกปั้ญหาในการลดค่าใชจ่้ายมาใช้ จากการศึกษาผลงานดงักล่าวท า

ให้ทราบวา่เทคนิค Work study นั้นเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างมาตรฐานในการท างาน ดงัท่ี

ไดแ้สดงใหเ้ห็นผลท่ีไดจ้ากการศึกษาโดยสรุปดงัน้ี 

1. สาเหตุท่ีท าใหค้่าใชจ่้ายในการวา่จา้งผูรั้บเหมาซ่อมบ ารุงระบบรถไฟฟ้ามีมูลค่าสูงคือ  
ไม่มีมาตรฐานในการท างาน  
ไม่มีการควบคุมปริมาณค่าใชจ่้ายในการวา่จา้งผูรั้บเหมา  
พนกังานไม่มีความรู้ในการซ่อมบ ารุงระบบต่าง ๆ ท่ีมีความเฉพาะทาง  

2. ผลจากการปรับปรุงนั้น สามารถก าจดัตน้เหตุของการท่ีท าให้เกิดการวา่จา้งผูรั้บเหมาซ่อมบ ารุง
ระบบรถไฟฟ้าท่ีมีมูลค่าสูงไปไดบ้างส่วน โดยใชแ้นวทางการจดัการฝึกอบรมงานให้พนกังาน
ใหมี้ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง (Special List)  และควบคุมการท างานให้อยูใ่นมาตรฐานท่ี
ก าหนด 
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3. จากการติดตามผลและควบคุมมาตรฐานหลงัผา่นการฝึกอบรมในการซ่อมบ ารุงระบบรถไฟฟ้า 
ปรับปรุงวิธีการท างานให้สอดคล้องกบัมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้โดยส่งผลให้ขั้นตอนในการ
ท างานลดนอ้ยลง ดงันั้นเวลาในการปฏิบติังานซ่อมบ ารุงจึงลดลงตามไปดว้ย 

4. จากผลการด าเนินงานศึกษาปัญหา มีการเปรียบเทียบผลการด าเนินการก่อนและหลงัปรับปรุง
ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู ้รับเหมาในงานซ่อมบ ารุงระบบรถไฟฟ้า พบว่าค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการซ่อมบ ารุงช่วงวนัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม 2558 ก่อนจะมีการ
ปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 51,285,615.1 บาท ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายท่ีมีมูลค่าสูง    มีการ
ปรับปรุงระบบเสร็จส้ินแลว้จะเห็นไดว้่าปัญหาค่าใช้จ่ายการวา่จา้งผูรั้บเหมาซ่อมบ ารุงระบบ
รถไฟฟ้าท่ีมีมูลค่าสูงในช่วงเดือนสิงหาคม 2558 ช่วงท่ีมีการปรับปรุงมีค่าใช้จ่ายเพียง 
43,592,772.83  สามารถลดค่าใชจ่้ายต่อเดือนอยูท่ี่ประมาณ 7,692,842.27 บาท หรือคิดเป็น 15% 
จากเดือนก่อนท่ีจะมีการปรับปรุง 
 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
 

 

 จากการศึกษาพอสรุปขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
 
 

1. พนักงานท่ีเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ควรมีการอบรมก่อนเร่ิมงานและวดัผลหลังการอบรมเพื่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานซ่อมบ ารุงและลดปัญหาค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยไม่จ  าเป็น 

2. พนักงานส่วนใหญ่เป็นหนักงานเก่าซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งมีการอบรมพื้นฐานการท างานใหม่ เพื่อให้

สามารถปรับตวั และพร้อมท่ีจะเรียนรู้งานใหม่ในการอบรมงานเฉพาะทาง 

3. เน่ืองจากในการท าวิจยัคร้ังน้ีไดมี้การน าขอ้มูลระบบของรถไฟฟ้าแค่เพียงบางระบบมาท าการวิจยั 

จากผลท่ีไดคื้อสามารถลดจ านวนค่าใชจ่้ายไดจ้ริง ดงันั้นจึงควรน าไปพฒันาให้กบัระบบอ่ืนๆ ดว้ย

เช่นกนั 

4. ควรมีการจดัท า Know age Chairing เพื่อเป็นการเก็บขอ้มูลและความรู้ในการฝึกอบรมน้ีไวเ้พื่อ

น าไปฝึกอบรมใหพ้นกังานใหม่ไดเ้รียนรู้งานซ่อมบ ารุงเฉพาะทาง (Special List) ต่อไป 
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