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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการควบคุมปัจจัยสนับสนุนการซ่อมบ ารุงอากาศ

ยาน 2)สร้างโครงร่างการพัฒนาการซ่อมบ ารุงอากาศยานต้นแบบเพ่ือน าไปใช้กับระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจในการซ่อมบ ารุงอากาศยาน (Decision support systems in aircraft maintenance : 

DSSACM) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ปฏิบัติงานในฝ่า ย

ช่าง บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 294 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย สภาพการควบคุมปัจจัยสนับสนุนการซ่อมบ ารุงอากาศยานพบว่า 1) ด้านแผนการ
ซ่อมบ ารุง คือ ปริมาณงานประเภทงานประจ า(Routine job) อยู่ในระดับมาก และการจัดล าดับงานเพ่ือ
เข้าพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงานอยู่ในระดับปานกลาง 2)ด้านประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์คือ 
ประสบการณ์และความช านาญในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับมาก และสภาพแวดล้อมมีความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง 3) ด้านการจัดการเครื่องมือ พัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุง คือ การส่งคืน
เครื่องมือและอุปกรณ์หลังการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง และการวางแผนการใช้เครื่องมือพิเศษ อยู่
ในระดับปานกลาง และ4) ด้านการควบคุมคุณภาพการซ่อมบ ารุงคือ คุณภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานอยู่ในระดับปานกลาง และการได้รับพัสดุ เครื่องมือ ทันตามเวลาที่ร้องขอ และงบประมาณในการ

                                                           
1บทความวิจัยฉบับน้ีเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปรญิญาเอก 
2นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจดัการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
3ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
4ที่ปรึกษาร่วมฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
5ที่ปรึกษาร่วมบริษัท IBM Solutions Delivery จ ากัด 
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ซ่อมบ ารุง อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนโครงร่างการพัฒนาการซ่อมบ ารุงอากาศยานต้นแบบเพ่ือน าไปใช้กับ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการซ่อมบ ารุงอากาศยาน (DSSACM) ที่ค้นพบ คือ ร่างปัจจัยที่ก าหนดให้
หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมการซ่อมบ ารุง น าไปปฏิบัติการควบคุมกิจกรรมหลักตามล าดับความส าคัญในการ
แก้ปัญหา ดังต่อไปนี้1) การจัดการเครื่องมือ พัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับแผนการใช้ คู่มือการใช้ และเกณฑ์การ
ใช้ระเบียบการจัดหาพัสดุ 2) ระบบการควบคุมคุณภาพการซ่อมบ ารุง เกี่ยวกับเกณฑ์นัดหมายกิจกรรม 
การบริหารงบประมาณ และการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า 3) แผนการซ่อมบ ารุง เกี่ยวกับการจัดล าดับ
ความส าคัญของงาน การประเมินผลการซ่อมบ ารุง และการควบคุมความพร้อม 4) การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ เกี่ยวกับการส่งฝึกอบรมและกระตุ้นเตือน การเตรียมสิ่งสนับสนุนในการปฏิบัติงาน และการสร้าง
ความพร้อมทุกครั้งก่อนสั่งด าเนินงาน 

ค าส าคัญ: (1) การควบคุม (2) ปัจจัยสนับสนุนการซ่อมบ ารุง(3) การซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
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Abstract 

 The objectives of this research are to : 1.) To study the controlling condition of 

supported factors of aircraft maintenance. 2.) To create structural development of original 

aircraft maintenance to use with Decision Support Systems in Aircraft Maintenance : 

DSSACM. The instrument using to record information is query, sampling groups are 294 

performers in Technical Department of Thai Airways International (Public) Co., Ltd., 

statistic uses in this information analysis is frequency value, percentage, average value 

and standard deviation. 

Results of controlling condition of supported factors of aircraft maintenance are 
found that : 1) Maintenance plan or quantity of routine job is on high level and job 
itemization to fit the area of each working unit is on medium level. 2) Efficiency of human 
resources managerial or experiences and skills in solving problems is on high level, and 
safety environment of performance is on medium level. 3) Managerial of instruments and 
equipments after used is on medium level and extra-instruments using plan is on 
medium level. 4) Maintenance quality control or quality of performance among staff is on 
medium level, materials and equipments received on time as requested and 
maintenance budgeting is on medium level,  structural development of original aircraft 
maintenance to use with Decision Support System in Aircraft Maintenance found to be 
the draft of factors determined for supervisors or maintenance controllers to bring up to 
perform and control key activities respective to the levels of importance in solving 
problems as follows : 1) Managerial of instruments and equipments using plan, using 
manual and criterion of materials providing rules. 2) Maintenance quality control system 
of activities’ schedule, budgeting and readiness preparation in advance. 3) Maintenance 
plan of job’s importance itemization, evaluation of maintenance and readiness control. 4) 
Managerial of human resources in training and stimulation, performance support 
preparation and creation of readiness at all time before operation. 

Keywords: (1)  Control  (2)  Maintenance Support Factors (3)  Aircraft Maintenance 
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บทน า 

 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ฝ่ายช่าง ของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีหน้าที่ด าเนินการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพ่ือ
รักษาสภาพความสมควรเดินอากาศ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการท างานของระบบการบินสามารถด าเนินไปได้
อย่างต่อเนื่องภายใต้ระดับความเชื่อมั่นและความปลอดภัยตามมาตรฐานการออกแบบอากาศยานในทุกๆ
รุ่นของบริษัทผู้ผลิตอากาศยานและข้อก าหนดขององค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal 
Aviation Administration : FAA) องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European 
Aviation Safety Agency : EASA) องค์การขนส่งทางอากาศของประเทศลูกค้า (รายงานประจ าปีบริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) , 2554 : 15)  
ปี พ.ศ. 2557 ฝ่ายช่างได้มีนโยบายส าคัญเพ่ือการพัฒนาศักยภาพใน 4 ด้าน ประกอบด้วย             1) 
การเพ่ิมรายได้จากการให้บริการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 2) ลดและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างยั่งยืน                    
3) เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงจากภายนอก และ4) สร้างภาพลักษณ์ของบริษัท 
(เฉลิมพล อินทรวงศ์, 2557 : 1) ด้วยเหตุผลดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ศึกษา ซึ่งเป็นพนักงานประจ าในฝ่ายช่าง
ได้มองเห็นถึงความเสียหายหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการซ่อมบ ารุงคือ 1) ความล่าช้าของการซ่อม
บ ารุงอากาศยานจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากจ านวนอากาศยานเพ่ิมขึ้นแต่โรงซ่อมมีเท่าเดิม 2 ) การเพ่ิมขึ้น
ของต้นทุนการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 3) โอกาสในการท าก าไร 4) ภาพพจน์ของบริษัทเมื่อเกิดความล่าช้า
จากการปฏิบัติการบิน 5) การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบิน และ6) ความสามารถในการเป็นศูนย์กลาง
การบินของภูมิภาคปี 2558 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555 -2559) 
(TG.update, 2555) 
 จึงเป็นเหตุให้มีความสนใจท าการวิจัย เรื่อง การควบคุมปัจจัยสนับสนุนการจัดการซ่อมบ ารุง
อากาศยานของฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) โดยศึกษาประเด็นส าคัญใน 4 ด้านคือ ด้าน
แผนการซ่อมบ ารุง ด้านประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านการควบคุมคุณภาพการซ่อมบ ารุง
และด้านการจัดการเครื่องมือ พัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุง โดยหลักการวิจัยและพัฒนา (Research and 
development)ให้ได้มาซึ่ง ข้อค้นพบใหม่คือ นวัตกรรมการจัดการ (Process innovation)และระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ(Product innovation) เพ่ือค้นหาวิธีการจัดการกับความล่าช้าที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงอากาศยาน ต่อไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดเรื่องการควบคุมปัจจัยสนับสนุนการจัดการซ่อมบ ารุงอากาศยานของฝ่ายช่าง  
               บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

          1. เพ่ือศึกษาสภาพการควบคุมปัจจัยสนับสนุนการจัดการซ่อมบ ารุงอากาศยานของฝ่ายช่าง บริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ในด้านแผนการซ่อมบ ารุง ด้านประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้าน
การควบคุมคุณภาพการซ่อมบ ารุง และด้านการจัดการเครื่องมือ พัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุง 

2. เพ่ือสร้างโครงร่างการพัฒนาการซ่อมบ ารุงอากาศยานต้นแบบเพ่ือน าไปใช้กับระบบสนับสนุน
การตัดสินใจในการซ่อมบ ารุงอากาศยาน (DSSACM) 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ กลุ่มพนักงานสังกัดกองซ่อมใหญ่อากาศยาน ฝ่ายช่างดอนเมือง จ านวน 1,133คน 
(กองซ่อมใหญ่อากาศยาน 20 มกราคม พ.ศ.2556)  ท าการคัดเลือกจากกลุ่มประชากร ด้วยหลักการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan 1970 : 609) ได้จ านวน 294 คน  

แผนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากประชากรเป็นพนักงานสังกัดกองซ่อมใหญ่อากาศยาน ฝ่ายช่าง
ดอนเมือง มีระดับต าแหน่งงานแตกต่างกัน เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากร จึงออกแบบสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งระดับชั้นตามสัดส่วนของประชากร  
   ด้านพื้นที่ กองซ่อมใหญ่อากาศยาน ฝ่ายช่างดอนเมือง บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

ด้านเนื้อหา เกี่ยวกับการควบคุมปัจจัยสนับสนุนการจัดการซ่อมบ ารุงอากาศยานของฝ่าย
ช่าง  

การควบคุมปัจจัยสนับสนุนการจัดการซ่อมบ ารุงอากาศยาน
ของฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ใน 4 ด้าน 

ประกอบด้วย 
1. ด้านแผนการซ่อมบ ารุง  
2. ด้านประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
3. ด้านการควบคุมคุณภาพการซ่อมบ ารุง 
4. ด้านการจัดการเครื่องมือ พัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุง 
 

ลักษณะส่วนบุคคล 
1. อายุ  
2. ต าแหน่งงาน 
3. ระดับเงินเดือน 
4. ระดับการศึกษา 
5. ประสบการณ์ท างาน 
 

 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ในด้านแผนการซ่อมบ ารุง ด้านประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ด้านการควบคุมคุณภาพการซ่อมบ ารุงและด้านการจัดการเครื่องมือ พัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุง 
                 ด้านเวลา ท าการศึกษาข้อมูลในช่วงเดือน ธันวาคม พ.ศ.  2557 – เมษายน 2558  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม แบ่งออก 2 ส่วน  
                        ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ ต าแหน่งงาน ระดับ
เงินเดือน  ระดับการศึกษา และประสบการณ์ท างาน 
                        ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมปัจจัยสนับสนุนการจัดการซ่อมบ ารุงอากาศยาน
ของฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 1) แผนการซ่อมบ ารุง 2)
ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3) การควบคุมคุณภาพการซ่อมบ ารุงและ4)การจัดการเครื่องมือ 
พัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุง 
                        ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการจัดการซ่อมบ ารุงอากาศยาน  

2. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้ันตอนด าเนินการดังต่อไปนี้ 
                        2.1 ศึกษาค้นคว้าจาก วรรณกรรม เอกสาร บทความและผลงานวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือวิจัย 
2.2 ก าหนดโครงสร้างของเครื่องมือและขอบเขตเนื้อหาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
                        2.3สร้างแบบสอบถามขั้นต้นน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และปรับปรุงเครื่องมือตามค าแนะน า 
2.3.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ท าโดยน าแบบสอบถาม มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of objection congruency:IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คนและคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปมาใช้ ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องพบว่า แบบสอบถามมีค่า 
IOC = 0.978 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด       
                             2.3.2 การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ของแบบสอบถาม ที่
ระดับค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach' s alpha coefficient) เท่ากับหรือมากกว่า 0.75 
ผลการทดสอบจ านวน 30 ชุด กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ของการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ผล
การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ในภาพรวม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.964 ถือว่า มีความ
เชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์สูง  
 

วิธีการด าเนินการเก็บข้อมูล  

การส ารวจเชิงปริมาณเพ่ือการส ารวจการควบคุมปัจจัยสนับสนุนการจัดการซ่อมบ ารุงอากาศยาน
ของฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านแผนการซ่อมบ ารุง ด้าน
ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านการควบคุมคุณภาพการซ่อมบ ารุงและด้านการจัดกา ร
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เครื่องมือ พัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุง จากกลุ่มประชากร จ านวน 1,133คน เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 294 คน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
                ส่วนที่ 1 ใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละแล้วน าเสนอ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย 
                ส่วนที่ 2 ใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  แล้วน าเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการจัดการซ่อมบ ารุงอากาศยานน าเสนอในรูปแบบบรรยายเชิง
พรรณนา 
 

ผลการวิจัย 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 45 ปี ร้อยละ 69.90 ด ารงต าแหน่งงานระดับ
ผู้ปฏิบัติงาน ร้อยละ 48.60 มีระดับเงินเดือนมากกว่า 60,000 บาท ร้อยละ 54.40 มีระดับการศึกษา 
ปริญญาตรีร้อยละ 53.60 มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 25 ปี ร้อยละ 35.40 มากที่สุดมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการควบคุมปัจจัยสนับสนุนการจัดการซ่อมบ ารุงอากาศยานของฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) จ าแนกเป็นรายด้านดังนี้ 

ด้านแผนการซ่อมบ ารุงในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.02 , ..DS  = 0.50) พบว่า                         

ความเหมาะสมของปริมาณงานประเภทงานประจ า (Routine job) อยู่ในระดับมาก ( X = 3.64 , ..DS  = 
0.70) เป็นล าดับที่ 1 และความเหมาะสมในการจัดล าดับงานเพ่ือเข้าพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงานอยู่ในระดับ

ปานกลาง ( X = 2.80 , ..DS  = 0.84) เป็นล าดับสุดท้าย  

ด้านประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.04 , 
..DS  = 0.54) พบว่า ประสบการณ์และความช านาญในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับมาก ( X = 3.41 , ..DS  

= 0.70) เป็นล าดับที่ 1 และสภาพแวดล้อม มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 
2.60 , ..DS  = 0.90) เป็นล าดับสุดท้าย 

ด้านการควบคุมคุณภาพการซ่อมบ ารุงในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.01 , ..DS  = 

0.54) พบว่า คุณภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.36 , ..DS  = 0.72) 

เป็นล าดับที่ 1 การได้รับพัสดุ เครื่องมือ ทันตามเวลาที่ร้องขอ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.68 , ..DS  = 

0.81) และงบประมาณในการซ่อมบ ารุง อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.68 , ..DS  = 0.79) เป็นล าดับ
สุดท้าย เท่าๆ กัน 
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ด้านการจัดการเครื่องมือ พัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุงในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 

2.90 , ..DS  = 0.62) พบว่า การส่งคืนเครื่องมือและอุปกรณ์หลังการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ( X

= 3.10 , ..DS  = 0.68) เป็นล าดับที่ 1 และการวางแผนการใช้เครื่องมือพิเศษ อยู่ในระดับปานกลาง ( X

= 2.73 , ..DS  = 0.82) เป็นล าดับสุดท้าย 
การจัดการซ่อมบ ารุงอากาศยาน พบว่า ด้านประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับ

ปานกลาง ( X = 3.04 , ..DS  = 0.54) เป็นล าดับที่ 1 และด้านการจัดการเครื่องมือ พัสดุ อุปกรณ์ในการ
ซ่อมบ ารุงอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.90 , ..DS  = 0.62) เป็นล าดับสุดท้าย 
 

อภิปรายผล 

การอภิปรายผลเรื่องการควบคุมปัจจัยสนับสนุนการจัดการซ่อมบ ารุงอากาศยานของฝ่ายช่าง 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ครั้งนี้ ผู้ศึกษายึดหลักการระเบียบวิธีวิจัยโดยน าระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการซ่อมบ ารุงอากาศยานที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นมากที่สุด และน้อยที่สุด
ที่ค้นพบ มาท าการอภิปรายโดยหาความสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือยืนยันผลการค้นพบจากความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดย จ าแนกเป็นรายด้านดังนี้ 

ด้านแผนการซ่อมบ ารุง พบว่า ความเหมาะสมของปริมาณงานประเภทประจ า (Routine job)อยู่
ในระดับมาก เป็นล าดับที่ 1 และความเหมาะสมในการจัดล าดับงานเพ่ือเข้าพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงาน อยู่
ในระดับปานกลาง เป็นล าดับสุดท้าย สอดคล้องกับแนวคิดของดวงตา ละเอียดดี (2549) ท าการศึกษาเรื่อง 
การจัดท าแผนบ ารุงรักษาเชิงป้องกันให้สอดคล้องกับแผนการผลิตที่ไม่แน่นอน พบว่า การจัดท าแผนการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกันให้กับหน่วยงานซ่อมบ ารุง โดยการแบ่งงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) การปรับปรุง
ระบบการท างานในปัจจุบัน โดยใช้ระบบโครงสร้างเอกสารและออกแบบเอกสารให้สมบูรณ์  2 ) การสร้าง
ระบบบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน  ให้เป็นมาตรฐานและน ามาปฏิบัติกับเครื่องจักรหลัก 3) การสร้างโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาช่วยสนับสนุนระบบงานซ่อมบ ารุงของหน่วยงานปัจจุบัน พบว่า ความล่าช้า(Delay) ลดลง
จากร้อยละ 3.2 เป็นร้อยละ 0.81 คิดเป็นร้อยละ 75.23 กล่าวคือ การวางแผนการซ่อมบ ารุงอากาศยานที่
สามารถควบคุมความไม่แน่นอนของปริมาณงานจะสามารถท าให้ควบคุมแผนการซ่อมบ ารุงที่สามารถส่ง
มอบอากาศยานได้ตามหมายก าหนดการ ด้วยวิธีการควบคุม 1) จัดล าดับความส าคัญของงานประจ าวัน
เพ่ือให้การเข้าพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงานมีล าดับความต่อเนื่องกัน 2) ท าการประเมินผลการซ่อมบ ารุง
อากาศยาน ที่มีอายุมากกว่า 14 ปีทุกวันเพ่ือควบคุมปริมาณงาน และ3) ควบคุมความพร้อมของข้อมูล 
วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือการซ่อมบ ารุงล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนเปิดงาน 

ด้านประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์พบว่า ประสบการณ์และความช านาญในการ
แก้ปัญหาอยู่ในระดับมาก เป็นล าดับที่ 1 และสภาพแวดล้อมมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง เป็นล าดับสุดท้าย สอดคล้องกับแนวคิดของวุฒิภูมิ เลิศปรีชากมล (2551) ท าการศึกษาเรื่อง 
การควบคุมคุณภาพโดยวิธีซิกซ์ซิกม่า ของบริษัทอินโนเวกซ์ (ประเทศไทย) พบว่า แนวทางการปรับปรุง
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กระบวนการผลิตโดยวิธีซิกซ์ซิกม่าสามารถลดจ านวนของเสียและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตคิดเป็นร้อยละ 
40.25 โดยปรับปรุงการฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้และคุ้นเคยกับวิธีการใหม่ๆในขั้นตอนการผลิต และ
สอดคล้องกับแนวคิดของภูวนัย เกษบุญชู (2550)ท าการศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการกองทัพเรือ กรณีศึกษาข้าราชการสังกัดกองเรือภาคที่ 1 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน คือ การสนับสนุนข้าราชการได้รับการศึกษาเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับภาวะในปัจจุบันกล่าวคือ การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของทรัพยากร
มนุษย์ที่ส าคัญคือการให้ความรู้ การกระตุ้นเตือนให้บุคคลมีความตระหนักในการ 1) การสร้าง
สภาพแวดล้อมการท างานที่มีความปลอดภัยด้วยตนเอง 2) ก าหนดให้หัวหน้าหรือผู้ควบคุมงานท าการ
จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนในการปฏิบัติงานเพ่ือความมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยและ 3)ก าหนดให้
หัวหน้าหรือผู้ควบคุมงานเข้าค้นหาและเตรียมข้อมูลเพ่ือการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงให้พร้อมทุกครั้งก่อนสั่ง
ด าเนินงาน  

ด้านการควบคุมคุณภาพการซ่อมบ ารุงพบว่า คุณภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง เป็นล าดับที่ 1 การได้รับพัสดุ เครื่องมือ ทันตามเวลาที่ร้องขอ อยู่ในระดับปานกลาง และ
งบประมาณในการซ่อมบ ารุง อยู่ในระดับปานกลาง เป็นล าดับสุดท้าย เท่าๆ กัน สอดคล้องกับแนวคิดของสุ
จินต์ วงษ์ชู (2552) ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาระดับปัญหาและอุปสรรคในการซ่อมบ ารุงอากาศยานของ
กองปฏิบัติการซ่อมอากาศยานลานจอด ฝ่ายช่าง บริษัทการบินไทย จ ากัด(มหาชน) พบว่า ปัญหาและ
อุปสรรคที่ส าคัญคือการจัดการงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์อยู่ในระดับมาก ปัญหาด้านการวางแผนการ
ซ่อมบ ารุง ด้านการประสานงาน ด้านการควบคุมและตรวจสอบ ด้านสถานที่ในการท างานอยู่ในระดับปาน
กลาง กล่าวคือการควบคุมคุณภาพการซ่อมบ ารุงคือการควบคุมปัจจัยส าคัญของการปฏิบัติงานให้มีความ
เที่ยงตรง แม่นย า คือ 1) เกณฑ์นัดหมายการได้รับพัสดุ เครื่องมือ ทันตามเวลาที่ร้องขอ 2) การมี
งบประมาณเพียงพอเพ่ือการบริหารการซ่อมบ ารุง 3) ท าการเตรียมความพร้อมด้านเอกสารก่อนเปิดงาน
ล่วงหน้า 2 วันทุกครั้ง และ 4) ท าการประชุมหาข้อสรุปในแผนการซ่อมบ ารุงและเนื้องานโดยผู้เชี่ยวชาญ
ของหน่วยงานก่อนรับมอบอากาศยานเพ่ือการซ่อมบ ารุง  

ด้านการจัดการเครื่องมือ พัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุง พบว่า การส่งคืนเครื่องมือ และอุปกรณ์
หลังการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง เป็นล าดับที่ 1 และการวางแผนการใช้เครื่องมือพิเศษ อยู่ในระดับ
ปานกลาง เป็นล าดับสุดท้าย สอดคล้องกับแนวคิดของรัฐวุฒิ วงษ์วิทย์ (2550) ศึกษาเรื่อง การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานคลังพัสดุ : กรณีศึกษาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  พบว่า สภาพปัญหาที่ค้นพบ คือ 
1) คลังพัสดุขาดระเบียบในการจัดเก็บและการจัดวางรักษาอย่างเป็นระบบ 2) กระบวนการรับและจัดเก็บ 
กระบวนการเบิกจ่ายพัสดุ และกระบวนการตรวจนับเป็นไปอย่างล่าช้าและมีข้อผิดพลาด และแนวทาง
ปรับปรุงคือ 1) การจัดกระบวนการ 5 ส 2) แบ่งกลุ่มความส าคัญของพัสดุโดยพิจารณาจาก การก าหนด
ปริมาณการจัดเก็บ การจัดหมวดหมู่พัสดุ การสร้างรหัสพัสดุ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการเบิกจ่าย 3) การ
ปรับปรุงข้อมูลในระบบคลังพัสดุให้มีความถูกต้อง กล่าวคือ หัวใจส าคัญของการซ่อมบ ารุงคือการมีความ
พร้อมเพียงพอของเครื่องมือ อุปกรณ์ ดังนั้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการซ่อมบ ารุงอากาศด้านเครื่องมือ 
อุปกรณ์ คือ 1) ก าหนดแผนการใช้เครื่องมือพิเศษโดยระบุวัน เวลาเริ่มต้นใช้ และวันแล้วเสร็จ ที่ชัดเจน  2) 
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จัดเตรียมคู่มือการใช้ เครื่องมือ พัสดุ และอุปกรณ์ ให้มีความพร้อม  3) ก าหนดเกณฑ์การใช้ระเบียบการ
จัดหาพัสดุ ให้มีความทันสมัยกับสถานการณ์ และ4) ก าหนดพ้ืนที่จัดวาง เครื่องมือ พัสดุ และอุปกรณ์ ก่อน 
ระหว่าง และหลังการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนเพื่อการตรวจสอบและควบคุม 

การจัดการซ่อมบ ารุงอากาศยาน พบว่า ด้านประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับ
ปานกลาง เป็นล าดับที่ 1 และด้านการจัดการเครื่องมือ พัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุงอยู่ในระดับปาน
กลาง เป็นล าดับสุดท้าย สอดคล้องกับแนวคิดของฉัตรชัย เชยพันธ์ (2554) ท าการศึกษาเรื่อง               
ปัจจัยสนับสนุนการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับซ่อมย่อย ของ กองซ่อมบ ารุงอากาศยาน ฝ่ายช่าง บริษัท  
การบินไทย จ ากัด (มหาชน ) พบว่า ปัจจัยสนับสนุนการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับซ่อมย่อย ได้แก่              
ความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ ชิ้นงาน ความพร้อมของพนักงาน การวางแผน และเกณฑ์การตัดสินใจ
ท าการจัดซื้อจัดหาชิ้นงานและสอดคล้องกับแนวคิดของกมลวรรณ สงวนสิริกุล (2550) ท าการศึกษาเรื่อง 
แนวทางการลดขั้นตอนกระบวนการท างานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านการขนส่งมวลชนและขนส่งสินค้า 
พบว่า การมุ่งเน้นลดความสูญเปล่าเนื่องจากการรอคอย การมีปริมาณข้อมูลที่มีความซ้ าซ้อน รวมทั้งเวลา
สูญเปล่าที่เกิดขึ้นในระบบการเดินเอกสาร การปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือลดเวลาปฏิบัติงานโดยเทคนิค 
ECRS ประกอบด้วย การก าจัด (Eliminate) การผสมผสาน (Combine) การจัดล าดับใหม่ (Rearrange)  
การท าให้ง่ายขึ้น (Simplify) ท าให้ความสูญเปล่าในการใช้ทรัพยากร ทั้งด้านเวลาด าเนินงานและเอกสาร
ลดลง ร้อยละ 25.50 กล่าวคือปัจจัยหลักที่ท าให้การซ่อมบ ารุงอากาศยานเป็นไปตามแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพคือ 1) การจัดการเครื่องมือ พัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุงให้มีความพร้อมใช้ในช่วงเวลาที่
ก าหนด 2) ให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมคุณภาพการซ่อมบ ารุง 3) เน้นย้ าการปฏิบัติตามแผนการ
ซ่อมบ ารุง 4) บริหารก าลังพลให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานแต่ละวัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษามีดังนี้ 
  1. ด้านแผนการซ่อมบ ารุง หัวหน้างานควรท าการควบคุม 1.1) การจัดล าดับความส าคัญของงาน
ประจ าวันเพ่ือให้การเข้าพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงานมีล าดับความต่อเนื่องกัน 1.2) ท าการประเมินผลการซ่อม
บ ารุงอากาศยาน ที่มีอายุมากกว่า 14 ปีทุกวันเพ่ือควบคุมปริมาณงานและ1.3) ควบคุมความพร้อมของ
ข้อมูล วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือการซ่อมบ ารุงล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนเปิดงาน 

2. ด้านประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์หัวหน้างานควรท าการควบคุม 2.1) เกณฑ์การ
เข้ารับการฝึกอบรมในสายงานอาชีพ 2.2) การกระตุ้นเตือนให้บุคคลมีความตระหนักในการสร้าง
สภาพแวดล้อมการท างานที่มีความปลอดภัยด้วยตนเอง 2.3) ท าการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานเพื่อความมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยและ2.4) ค้นหาและเตรียมข้อมูลเพ่ือการปฏิบัติงาน
ซ่อมบ ารุงให้พร้อมทุกครั้งก่อนสั่งด าเนินงาน  

3. ด้านการควบคุมคุณภาพการซ่อมบ ารุงหัวหน้างานควรท าการควบคุมปัจจัยส าคัญของการ
ปฏิบัติงาน คือ 3.1) เกณฑ์นัดหมายการได้รับพัสดุ เครื่องมือ ทันตามเวลาที่ร้องขอ 3.2) การบริหาร
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งบประมาณเพียงพอเพ่ือการบริหารการซ่อมบ ารุง 3.3) ท าการเตรียมความพร้อมด้านเอกสารก่อนเปิดงาน
ล่วงหน้า 2 วันทุกครั้ง และ 3.4) ท าการประชุมหาข้อสรุป ในแผนการซ่อมบ ารุงและเนื้องานโดย
ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานก่อนรับมอบอากาศยานเพื่อการซ่อมบ ารุง 

4. ด้านการจัดการเครื่องมือ พัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุง หัวหน้างานควรท าการควบคุม ความ
พร้อมเพียงพอของเครื่องมือ อุปกรณ์ โดย 4.1) ก าหนดแผนการใช้เครื่องมือพิเศษโดยระบุวัน เวลาเริ่มต้น
ใช้ และวันแล้วเสร็จที่ชัดเจน 4.2) จัดเตรียมคู่มือการใช้ เครื่องมือ พัสดุ และอุปกรณ์ ให้มีความพร้อม 4.3) 
ก าหนดเกณฑ์การใช้ระเบียบการจัดหาพัสดุ ให้มีความทันสมัยกับสถานการณ์ และ4.4) ก าหนดพ้ืนที่จัดวาง 
เครื่องมือ พัสดุ และอุปกรณ์ ก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนเพ่ือการตรวจสอบและ
ควบคุม 

5. การจัดการซ่อมบ ารุงอากาศยาน หัวหน้างานควรท าการควบคุมปัจจัยหลักท่ีท าให้การซ่อมบ ารุง
อากาศยานเป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพคือ 5.1) การจัดการเครื่องมือ พัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อม
บ ารุงให้มีความพร้อมใช้ในช่วงเวลาที่ก าหนด 5.2) ให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมคุณภาพการซ่อม
บ ารุง 5.3) เน้นย าการปฏิบัติตามแผนการซ่อมบ ารุง 5.4) บริหารก าลังพลให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานแต่
ละวัน 

 

ข้อเสนอแนะโครงร่างการพัฒนาการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

ก าหนดให้หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมการซ่อมปฏิบัติการควบคุมกิจกรรมตามล าดับต่อไปนี้ 
1.การจัดการเครื่องมือ พัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับแผนการใช้และการจัดเก็บ คู่มือการใช้ และเกณฑ์

การใช้ระเบียบการจัดหาพัสดุ 
2.ระบบการควบคุมคุณภาพการซ่อมบ ารุง เกี่ยวกับเกณฑ์นัดหมายกิจกรรม การบริหาร

งบประมาณ และการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า 
3.แผนการซ่อมบ ารุง เกี่ยวกับการจัดล าดับความส าคัญของงาน การประเมินผลการซ่อมบ ารุง และ

การควบคุมความพร้อม 
4.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เกี่ยวกับการส่งฝึกอบรมและกระตุ้นเตือน การเตรียมสิ่งสนับสนุนใน

การปฏิบัติงาน และการสร้างความพร้อมทุกครั้งก่อนสั่งด าเนินงาน 
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ภาพที่ 2 โครงร่างการพัฒนาการซ่อมบ ารุงอากาศยานต้นแบบ 

รายการอ้างอิง 
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