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 การศกึษาอสิระฉบบัน้ีมวีตุัประสงคเ์พื่อศกึษาในประเดน็การน า แนวคดิลนีมาใชใ้นการปรบัปรงุ

ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารงานซ่อมบ ารงุสิง่อ านวยความสะดวก ภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อลด 

ความสญูเปล่าทัง้ระบบของกระบวนการใหบ้รกิารงานซ่อมบ ารงุรกัษาสิง่อ านวยความสะดวก และอุปกรณ์ต่างๆ  

เน่ืองจากปญัหาความซบัซอ้นในกระบวนการแจง้เหตุสิง่อ านวยความสะดวกขดัขอ้ง และเวลาทีเ่กดิจากการ 

รอคอย ส่งผลใหส้ิง่อ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ ไมส่ามารถเปิดใชง้าน

ไดต้ามปกต ิท าใหผู้ใ้ชบ้รกิาร เกดิความไมส่ะดวกสบาย เกดิความไม่ประทบัใจ เมือ่มาใชบ้รกิารภายในท่า

อากาศยานหาดใหญ่ แสดงเป็นผลลพัธท์ีไ่ดจ้าการศกึษาเป็น 2 กรณไีดแ้ก่ กรณีทีส่ามารถวเิคราะหป์ญัหา 

คน้พบสาเหตุของปญัหา และมไีหล่ส ารอง ส าหรบัสิง่อ านวยความสะดวกแต่ละประเภททีข่ดัขอ้ง และอกีกรณี

หน่ึงคอื กรณทีีส่ามารถวเิคราะหป์ญัหา คน้พบสาเหตุของปญัหา แต่มไิดม้อีะไหล่ส ารอง ส าหรบัสิง่อ านวยความ

สะดวกแต่ละประเภททีข่ดัขอ้งได ้
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                      ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการศกึษาทัง้ 2 กรณีทีไ่ดก้ล่าวมานัน้จะผูว้จิยัไดน้ าการหาปญัหา 

และสาเหตุดว้ยแผนผงัก้างปลา(Fishbone Diagram) และงานซ่อมบ ารงุเชงิป้องกนั (Preventive 

Maintenance) มาใชใ้นการวเิคราะหร์ว่มเพื่อแกไ้ขปญัหาไดท้ัง้กระบวนการใหบ้รกิารงานซ่อมบ ารงุรกัษาสิง่

อ านวยความสะดวก ซึง่ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาท าใหท้ราบว่า  

                  1. Man (บุคลากร) ผูใ้หบ้รกิารงานซ่อมบ ารงุสิง่อ านวยความสะดวก ในแต่ละสายงาน 

มจี านวนบุคลากรทีจ่ ากดั และขดีความสามารถ ความช านาญเฉพาะของแต่ละสายงานไมส่ามารถปฏบิตังิาน

ทดแทนขา้มสายงานกนัได ้  

                  2. Machine (สิง่อ านวยความสะดวก และเครือ่งจกัรอุปกรณ์) อายกุารใชง้านของสิง่อ านวยความ

สะดวกเป็นสิง่ทีม่สี่วนส าคญั ใหเ้กดิความผดิปกตใินการท างาน และจ านวนครัง้ในการช ารุด ขดัขอ้ง เนื่องจากสิง่

อ านวยความสะดวกจะมกีารเปิดใชง้านทุกวนัไมม่วีนัหยุด ชัว่โมงการท างานทีม่คีวามต่อเนื่องทุกวนั 

                  3. Material (วสัดุ อะไหล่ อุปกรณ์) เป็นขอ้จ ากดัหนึ่งทีส่่งผลใหก้ารซ่อมบ ารงุรกัษา 

เกดิความล่าชา้ การน ารปูแบบงานซ่อมบ ารงุเชงิป้องกนั (Preventive Maintenance) มาประยกุตใ์ช ้

ในส่วนงานบ ารงุรกัษา เป็นสิง่ทีส่่วนงานบ ารงุรกัษาไดใ้หค้วามส าคญั และมกีารปรบัปรงุปรบัแผน 

อยา่งต่อเนื่องทุกๆปี เพื่อใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบัจ านวนของสิง่อ านวยความสะดวกทีอ่ยูใ่นขอบเขตความ

รบัผดิชอบ  

                  4. Method (ขัน้ตอน กระบวนการ) ทัง้ในกระบวนขัน้ตอนการแจง้เหตุเหตุการณ์สิง่อ านวย

ความสะดวก และอุปกรณ์ช ารดุ และในส่วนของผูใ้หบ้รกิารงานซ่อมบ ารงุรกัษา เป็นสิง่ทีทุ่กส่วนงานทีอ่ยู่

ภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ตอ้งใหค้วามรว่มมอืเป็นส าคญั ท าความเขา้ใจในรปูแบบขัน้ตอน วธิปีฏบิตัทิี่

ไปในทศิทางเดยีวกนั  
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ABSTRACT 

 

 An application of Lean techniques is now one of the most powerful manufacturing control 

system in the current trend. In present competitive and challenging market, firms needs to improve 

their strength in the process flows.This study specially focused on the application of Lean 

techniques for reducing waste in every process that might be interrupted working process for 

maintenance division of Hatyai international airport, Songkhla provinces, which, includes reducing 

in time consuming in transforming an information between the first people such an airline staffs,  

Public relations staffs to the receiver included technician and engineer.  

 This study has divided in to two categories. Firstly, in the cases of spare part is available 

for repairing. Secondly, in the cases of spare part is unavailable for repairing that need to order 

from suppler who are within the country or abroad. 

  The result of this, researcher has developed Fishbone Diagram, five fundamentals of lean 

techniques and Preventive Maintenance in order to analyze and solve the problems that has 

occurred in the overall process. 

Kayword : Facilities, Service satisfaction, Preventive maintenance 
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บทน า 

 

 ในปจัจบุนัทางเลอืกในการตดัสนิใจในการเดนิทางสญัจร หรอืขนส่งสนิคา้บรกิารต่างๆ   

จากสถานทีแ่ห่งหนึ่งไปยงัอกีหนึ่งสถานทีข่องผูใ้ชบ้รกิารทัว่ไป มหีลากหลายช่องทาง อาทเิช่น ทางบก 

สามารถโดยสารรถสาธารณะประจ าทางและไม่ประจ าทาง ทางเรอื สามารถโดยสารเรอืขา้มฝ ัง่ เรอืขนส่ง

สนิคา้ และ ทางอากาศสามารถเดนิทางโดยอากาศยาน เป็นตน้ ซึง่ลว้นขึน้อยูก่บัวตัถุประสงคค์วามจ าเป็น

ของแต่ละบุคคล ความเรง่รบีในการเดนิทางดว้ยขอ้จ ากดัของเวลาในแต่ละวนั  การเดนิทางทางอากาศโดย

อาศยัยานพาหนะหลกัคอื อากาศยาน หรอื เครือ่งบนิ ผ่านทางตวัแทนผูใ้หบ้รกิารในนามของสายการบนิ

ต่างๆ  ในปจัจุบนัไดร้บัความนิยมเป็นทางเลอืกในล าดบัตน้ๆ อนัเน่ืองจากปจัจยัทีส่่งเสรมิสนับสนุน ทัง้ใน

ดา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร ดา้นเวลาในการเดนิทางทีส่ะดวกรวดเรว็ ความปลอดภยั ดา้นการแขง่ขนัดา้น

ราคาของราคาบตัรโดยสาร ผ่านการส่งเสรมินโยบายทางการตลาดดว้ยการจดัโปรโมชัน่ของสายการบนิ  

ซึง่ดงึดดูความสนใจของผูใ้ชบ้รกิาร ในการเลอืกตดัสนิใจใชบ้รกิาร 

        ท่าอากาศยาน หรอื สนามบนิ จงึเปรยีบเสมอืน จุดเริม่ตน้ของการเดนิทางของผูใ้ชบ้รกิาร  

ซึง่เป็นจดุศูนยก์ลางของการใหบ้รกิาร ทัง้สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ อาทเิช่น พืน้ทีจ่ าหน่ายตัว๋ผูโ้ดยสาร  

แหล่งรวมศูนยก์ลางการใหบ้รกิารขอ้มลู ขา่วสาร แก่ผูโ้ดยสารไมว่่าจะเป็นทัง้หน่วยงานภาครฐั และภาคเอกชน 

พืน้ทีส่ าหรบัพกัคอยเพื่อรอการเดนิทางโดยอากาศยาน บรกิารพืน้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้ อาหาร และของทีร่ะลกึ

ส าหรบันกัท่องเทีย่ว หรอืผูโ้ดยสารทีม่าใชบ้รกิาร ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นท่าอากาศยานทีอ่ยูภ่ายใตก้าร

ก ากบัดแูล ของ บรษิทั ท่าอากาศยานไทยจ ากดั(มหาชน) ซึง่มภีารกจิหลกัในการใหบ้รกิารอ านวยความสะดวก 

แก่ผูโ้ดยสาร สายการบนิ ผูป้ระกอบการรา้นคา้ธุรกจิต่างๆ ทีด่ าเนินกจิกรรมภายในท่าอากาศยาน และ

รบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีขององคก์ร โดยทัง้หมดทีไ่ด้ 
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กล่าวมานัน้ ลว้นแลว้แต่มพีืน้ฐานมาจากการบรหิารจดัการสิง่อ านวยความสะดวกใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใช้

งานและพรอ้มใหบ้รกิาร ประกอบดว้ย ระบบไฟฟ้า ระบบปรบัอากาศ ระบบสุขาภบิาล ตลอดจนอุปกรณ์

อ านวยความสะดวกต่าง ๆ  เป็นตน้   

       ปญัหาส่วนใหญ่ทีม่กัจะเกดิและส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใหบ้รกิารต่างๆ ภายใน 

ท่าอากาศยานคอื ปญัหาการหยดุชะงกัของสิง่อ านวยความสะดวก อนัเกดิจากปญัหาการช ารดุของตวั

อุปกรณ์ ซึง่บางครัง้ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการวเิคราะหป์ญัหา จดัเตรยีมจดัหาอุปกรณ์อะไหล่ทดแทน และ

ด าเนินการแกไ้ขปญัหาโดยอาศยัทมีงานวศิวกรและช่างเทคนิคเฉพาะทาง ในการเขา้ปฏบิตักิารงานซ่อม

บ ารงุสิง่อ านวยความสะดวก ช ารดุ ซึง่ในบางครัง้ท าใหป้ระสบปญัหาความลา้ชา้ในการเปิดใชง้านสิง่อ านวย

ความสะดวกส าหรบัใหบ้รกิารอ านวยความสะดวกแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในภายในท่าอากาศยาน จงึไดม้ี

แนวความคดิทีจ่ะน าแนวคดิลนี มาประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัระบบการท างานเดมิ ณ ปจัจบุนั ภายในส่วนงาน

บ ารงุรกัษา ท่าอากาศยานหาดใหญ่เพื่อลดระยะเวลาในการแกไ้ขปญัหางานซ่อมบ ารงุสิง่อ านวยความ

สะดวกและลดขอ้รอ้งเรยีนในการใหบ้รกิาร จากผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่  

 

วตัถปุระสงค ์ 

                     1.2.1   เพื่อศกึษาขัน้ตอนกระบวนการใหบ้รกิารงานซ่อมบ ารงุสิง่อ านวยความสะดวก 

1.2.1   เพื่อลดเวลาอนัเกดิจากการขดัขอ้ง หยดุชะงกัของสิง่อ านวยความสะดวก 

1.2.1   เพื่อศกึษาการน าแนวคดิลนี มาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการในงานซ่อมบ ารงุ 

สิง่อ านวยความสะดวก 

  1.2.3   เพื่อด าเนินการจดัท าวางแผนการซ่อมบ ารงุสิง่อ านวยความสะดวกเชงิป้องกนั 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ  

                สิง่อ านวยความสะดวก หมายถงึ อุปกรณ์ เครือ่งมอื เครือ่งจกัรทีเ่ป็นส่วนเกีย่วขอ้ง 

กบัการใหบ้รกิารอ านวยความสะดวกแก่ ผูโ้ดยสาร สายการบนิ รา้นคา้ผูป้ระกอบการ และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี

ในการด าเนินงานภายในท่าอากาศยาน ซึง่มคีวามเกีย่วเน่ืองกบัระบบไฟฟ้า ระบบปรบัอากาศ   

ระบบสุขาภบิาล ระบบเครือ่งกล 

       ความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร หมายถงึ การทีส่ามารถตอบสนองในสิง่ทีผู่้โดยสาร  

สายการบนิ รา้นคา้ผูป้ระกอบการ และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในการด าเนินงานภายในท่าอากาศยาน   

ไดร้บัการตอบสนองอยา่งทนัท่วงท ีและการไดร้บัการแกไ้ขปญัหา อุปสรรค บนพืน้ฐานระดบัมาตรฐานความ

ปลอดภยั 

                การบ ารงุรกัษาเชงิป้องกนั หมายถงึ การวางแผนซ่อมบ ารงุอยา่งเป็นระบบ เพื่อวตัถุประสงคห์ลกั

ในการลดผลกระทบอนัเน่ืองมากจากการหยดุชะงกัของเครือ่งจกัร และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ  

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการวิจยั  

 1.   เพื่อน าขอ้มลูจากการศกึษาวจิยั มาเป็นขอ้มลู ขอ้เสนอแนะ และแนวทางปฏบิตัสิ าหรบั 

การแกไ้ขปญัหางานซ่อมบ ารงุสิง่อ านวยความสะดวก 

      2.   เพื่อลดผลกระทบ อุปสรรค ปญัหา อนัเน่ืองมากจากสิง่อ านวยความสะดวก ภายใน 

ท่าอากาศยานหาดใหญ่หยดุชะงกั และใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการแกไ้ขปญัหา 

      3.   เพื่อทราบถงึอุปสรรค ปญัหา และขอ้จ ากดั ทีส่่งผลกระทบต่อคุณภาพในงานซ่อมบ ารงุสิง่

อ านวยความสะดวก  
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- การสือ่สารทีด่ ีระบุขอบเขตปญัหาชดัเจน             
- ความรวดเรว็ในการเขา้ปฏบิตังิานซ่อมบ ารุง 
- มาตรฐานความปลอดภยัทีผู่ร้บับรกิารไดร้บั 
- ความคล่องตวัในการเขา้ถงึพืน้ทีจุ่ดซ่อมบ ารุง 
- ความรู ้ความสามารถ ของผูใ้หบ้รกิารในการแกไ้ข 
  ปญัหา วเิคราะหป์ญัหา 
 

สิง่อ านวยความสะดวกอยูใ่นสภาพพรอ้มใหบ้รกิาร 
ผูใ้ชบ้รกิาร : เจา้หน้าทีป่ระชาสมัพนัธ ์

ผูป้ระกอบการรา้นคา้ สายการบนิ และผูโ้ดยสาร 

- ลดการเก็บวสัดุ อะไหล่คงคลงัในการซ่อมบ ารุง           
- ลดเวลา ขั้นตอนการท างาน 
- สร้างรูปแบบการท างานท่ีเป็นมาตรฐาน 
- ก าหนดแผนซ่อมบ ารุงเชิงป้องกนั และงบประมาณ 
- ลดความสบัสนในการส่ือสาร ประสารงาน 
  ในการแจง้เขา้รับบริการ 

           ดา้นการบรหิารจดัการภายใน  
สว่นงานบ ารุงรกัษาท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

           ดา้นการปฏบิตังิานซ่อมบ ารุง  
สว่นงานบ ารุงรกัษาท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

               4.   เพือ่ใหเ้กดิความพงึพอใจและลดขอ้รอ้งเรยีน จากผูโ้ดยสาร สายการบนิ รา้นคา้ ผูป้ระกอบการ 

และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีภายในท่าอากาศยาน ในงานซ่อมบ ารงุสิง่อ านวยความสะดวก 

 

กรอบแนวคิดในการท าวิจยั 
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วิธีการด าเนินการวิจยั 

การศกึษาคน้ควา้ในงานวจิยัชุดนี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยมลี าดบั 

ขัน้ตอนในการด าเนินการศกึษางานวจิยัชุดนี้ อนัประกอบดว้ยการระบุ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง วธิกีาร

เกบ็รวบรวมขอ้มลู เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา และวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู เพื่อน าขอ้มลูจากการศกึษาวจิยัมา

ใชใ้นการวเิคราะหเ์พื่อใหท้ราบถงึปญัหา สาเหตุ อุปสรรค ตลอดจนน าไปสู่การประยุกตเ์พื่อใชเ้ป็นแนวทาง

เสนอรปูแบบการใหบ้รกิารงานซ่อมบ ารงุภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในล าดบัต่อไป   

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

           1.   ประชากร ในการศกึษาคน้ควา้ในงานวจิยัชุดน้ี สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนทีม่สี่วน

เกีย่วขอ้ง กบัสิง่อ านวยความสะดวก ประกอบดว้ย 

1.1   ส่วนผูใ้ชบ้รกิารสิง่อ านวยความสะดวก อาทเิช่น ผูโ้ดยสาร นกัท่องเทีย่ว เจา้หน้าที่

ประจ าท่าอากาศยานหาดใหญ่  พนกังานสายการบนิ ผูป้ระกอบการรา้นคา้ หน่วยงานภาครฐัทีป่ฏบิตังิาน

ภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

1.2   ส่วนผูใ้หบ้รกิารงานซ่อมบ ารงุรกัษาสิง่อ านวยความสะดวก คอื ส่วนงานซ่อม

บ ารงุรกัษา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และบรษิทัผูใ้หบ้รกิารแรงงานซ่อมบ ารงุรกัษาภายนอก (Outsourcing) 

         2.   กลุ่มตวัอยา่ง ในการศกึษาคน้ควา้ในงานวจิยัชุดนี้ ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของประชากร สามารถ 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วนทีส่่วนเกีย่วขอ้งกบัสิง่อ านวยความสะดวก ประกอบดว้ย 

  2.1   ส่วนผูใ้ชบ้รกิารสิง่อ านวยความสะดวก คอื เจา้หน้าทีป่ระจ าท่าอากาศยานหาดใหญ่  

ซึง่เป็นกลุ่มตวัอยา่งหลกั ทีจ่ะไดร้บัการแจง้ การตดิต่อประสานงานและขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ จากทุกภาคส่วน 
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ทีเ่กีย่วขอ้งภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ เมือ่สิง่อ านวยความสะดวกขดัขอ้ง ช ารดุ ส่งผลใหร้ะดบัการ

ใหบ้รกิารภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ลดลง  

  2.2   ส่วนผูใ้หบ้รกิารงานซ่อมบ ารงุรกัษาสิง่อ านวยความสะดวก คอื เจา้หน้าทีส่่วนงาน 

บ ารงุรกัษาท่าอากาศยานหาดใหญ่ คอื วศิวกร และ ช่างเทคนิค  

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั/วิธีการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 

    1.   การสมัภาษณ์ (Interview) โดยน ารปูแบบค าถามในการสมัภาษณ์แบบปลายเปิด (Open 

end questions)  และเอกสารบนัทกึรายงานการซ่อมบ ารงุสิง่อ านวยความสะดวกซึง่ไดม้กีารบนัทกึใน

รายงานสรปุงานซ่อมบ ารงุประจ าเดอืน และรายการแจง้ซ่อมบ ารงุสิง่อ านวยความสะดวกจากส่วนงานบรกิาร

ท่าอากาศยาน ซึง่เป็นส่วนงานหลกัทีม่กีารตรวจสอบความพรอ้มสิง่อ านวยความสะดวกประจ าวนั ก่อนส่ง

ต่องานบรกิารสู่ผูใ้ชบ้รกิาร ผูโ้ดยสาร สายการบนิ ผูป้ระกอบการรา้นคา้ และหน่วยงานภาครฐั  และส่วนงาน

อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่  ตัง้แต่เดอืน ตุลาคม 2560 ถงึ ตุลาคม 2561  

          2.   การลงพืน้ทีส่งัเกต (Observation) แบบมสี่วนรว่ม และไม่มสี่วนรว่ม(Participant or 

Non-participant observation) โดยการสงัเกตแบบมสี่วนรว่มโดยตวัผูท้ าวจิยัเขา้ไปอยูใ่นสถานการณ์เสมอืน

เป็นบุคคลหนึ่ง ซึง่ตอ้งรว่มกจิกรรมตลอดกระบวนการของการใหบ้รกิารงานซ่อมบ ารงุสิง่อ านวยความ

สะดวกต่างๆ ภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่  เพื่อเกบ็ขอ้มลูเชงิพฤตกิรรมทัง้ในส่วนของผูใ้ชบ้รกิารสิง่

อ านวยความสะดวก และส่วนผูใ้หบ้รกิารงานซ่อมบ ารุงรกัษาสิง่อ านวยความสะดวก การมสี่วนรว่มของ

กจิกรรม ความทุ่มเทเอาใจใส่ในงานทีไ่ดร้บัมอบหมายในแต่ละกจิกรรมทีม่คีวามเกี่ยวโยงกนั เพื่อไดม้าซึง่

ขอ้มลูทีค่รบถว้นเป็นธรรมชาต ิและในกรณีทีเ่ป็นการสงัเกตแบบ 
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ไมม่สี่วนรว่มนัน้ เป็นเพยีงการเฝ้าสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานอยูห่่างๆ เช่น สงัเกตช่างเทคนิค เมือ่

ไดร้บัการแจง้สิง่อ านวยความสะดวกช ารดุ และมผีลตอบรบัต่อกจิกรรมดงักล่าวอย่างไร เป็นตน้ 

              2.1   แผนผงัสาเหตุ และผล (Cause and Effect Diagram) เพื่อคน้หาปจัจยัทีม่สี่วน

เกีย่วขอ้ง หรอืมคีวามสมัพนัธต่์อการใหบ้รกิารงานซ่อมบ ารงุรกัษาสิง่อ านวยความสะดวก 

              2.2   กระบวนการวธิกีารประยกุตใ์ชร้ะบบลนีต่อคุณภาพการใหบ้รกิารซ่อมบ ารงุรกัษา 

สิง่อ านวยความสะดวก   

 

วิธีเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 1.  ศกึษาทฤษฏ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประยกุตใ์ชร้ะบบลนี น าสู่การปรบัปรงุ

กระบวนการปฏบิตังิาน 

           2.   ศกึษาขัน้ตอนกระบวนการทัง้ระบบโดยภาพรวมภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่  

ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่อ านวยความสะดวก ตัง้แต่ขัน้ตอนแจง้ปญัหา รอ้งเรยีน ในกรณทีีส่ ิง่อ านวยความ

สะดวกขดัขอ้งช ารดุ หรอือยู่ในสภาพไมพ่รอ้มใชง้าน อนัน าไปสู่อุบตัเิหตุในอนาคต จนถงึขัน้ตอนซ่อมบ ารงุ

สิง่อ านวยความสะดวกเสรจ็สมบรูณ์พรอ้มใหบ้รกิาร               

          3.    ด าเนินการตดิต่อประสานงาน ถงึส่วนงานภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อขอ

อนุญาตด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

          4.    ก าหนดประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง ส าหรบัการศกึษาคน้ควา้ในงานวจิยัชุดนี้ 

                              -   ส่วนของผูใ้ชบ้รกิารสิง่อ านวยความสะดวก คอื เจา้หน้าทีป่ระจ าท่าอากาศยาน

หาดใหญ่ ทีป่ฏบิตังิานอยู ่ณ ต าแหน่งประชาสมัพนัธ ์จ านวน 10 ท่าน      
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                                  -   สว่นผูใ้หบ้รกิารงานซ่อมบ ารงุรกัษาสิง่อ านวยความสะดวก คอื วศิวกร และ

ช่างเทคนิค  จ านวน 10 ท่าน  

                5.   เกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งในการศกึษาคน้ควา้ในงานวจิยัชุดนี้ ประกอบดว้ย 

             5.1   ขอ้มลปฐมภูม ิคอื ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ตวัแทนทีเ่กีย่วขอ้ง 

                                  -   เจา้หน้าทีป่ระจ าท่าอากาศยานหาดใหญ่ ทีป่ฏบิตังิานอยู ่ 

ณ ต าแหน่งเคาน์เตอรป์ระชาสมัพนัธ ์จ านวน 10 ท่าน      

          -   วศิวกร และช่างเทคนิค  จ านวน 10 ท่าน  

            5.2   ขอ้มลูทุตภิูม ิคอื ขอ้มลูรายงานเอกสารบนัทกึรายงานการซ่อมบ ารงุสิง่

อ านวยความสะดวกซึง่ไดม้กีารบนัทกึในรายงานสรปุงานซ่อมบ ารงุประจ าเดอืน และรายการแจง้ซ่อมบ ารงุ 

สิง่อ านวยความสะดวกจากส่วนงานบรกิารท่าอากาศยาน ตัง้แต่เดอืน ตุลาคม 2560 ถงึ ตุลาคม 2561  

 

วิธีการวิเคราะหข้์อมลู 

 1.   ศกึษา และวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่อ านวยความ

สะดวก ตัง้แต่ขัน้ตอนแจง้ปญัหา รอ้งเรยีน ในกรณีทีส่ ิง่อ านวยความสะดวกขดัขอ้งช ารดุ หรอือยูใ่นสภาพไม่

พรอ้มใชง้าน จนถงึขัน้ตอนซ่อมบ ารงุสิง่อ านวยความสะดวกเสรจ็สมบรูณ์พรอ้มใหบ้รกิาร และขอ้มลูจากการ

สมัภาษณ์ตวัแทนทีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้มลูเอกสารต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

     2.   ศกึษาปญัหา สาเหตุ อุปสรรค ในแต่ละขัน้ตอน ตลอดจนน าสู่แนวคดิ รปูแบบในการ

ประยกุตใ์ชง้านปรบัปรงุ พฒันากระบวนการในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารซ่อมบ ารงุสิง่อ านวยความ

สะดวก  
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      3.   ศกึษาการประยกุต์ใชร้ะบบลนีเพื่อการใหบ้รกิารซ่อมบ ารงุสิง่อ านวยความสะดวก  

ภายหลงัจากทีไ่ดด้ าเนินการศกึษากระบวนการและขัน้ตอนการใหบ้รกิารซ่อมบ ารงุสิง่อ านวยความสะดวก  

ภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมองในภาพรวมของระบบตัง้แต่จดุเริม่ตน้ของการรบัแจง้ขอ้ขดัข้อง 

ช ารดุ ของสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ จนกระทัง้ไดร้บัการซ่อมบ ารงุ แกไ้ขปรบัปรุงสิง่อ านวยความสะดวก 

แลว้เสรจ็โดยตลอดกระบวนการไดท้ าการวเิคราะหห์าความสญูเปล่าของระบบในแต่ละขัน้ตอน โดยประยกุต์

แนวคดิลนี เพื่อท าการวเิคราะหป์ญัหา นัน้คอืเทคนิควเิคราะหค์วามสญูเปล่า 8 ประการ (Graban, 2008) 

และน าเทคนิคการวเิคราะหค์วามสญูเปล่าจากกจิกรรม โดยน าเทคนิคการวเิคราะหป์ญัหาและสาเหตุดว้ย

แผนผงักา้งปลา (fishbone) มาใชใ้นการวเิคราะหใ์นงานวจิยัชุดนี้ 

      4.   สรปุผลการศกึษางานวจิยัชุดนี้             

     

สรปุผลการวิจยั 

   จากการศกึษากระบวนการใหบ้รกิารงานซ่อมบ ารุงรกัษาสิง่อ านวยความสะดวก และอุปกรณ์ต่างๆ 

ของส่วนงานบ ารงุรกัษา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท าใหพ้บว่า มกีระบวนการทีซ่บัซอ้น อนัเกดิจาก การรบั

แจง้เหตุสิง่อ านวยความสะดวก ขดัขอ้ง ช ารดุ เสยีหาย ไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารได ้นัน้ตอ้งใช้เวลาเป็นอย่าง

มากในการแจง้เหตุ ตัง้แต่จุดเริม่ตน้นัน้คอื ผูใ้ชบ้รกิาร สายการบนิ ผูโ้ดยสาร ประชาสมัพนัธ ์และหน่วยงาน

ราชการทีเ่กีย่วขอ้ง จนกระทัง้ถงึผูใ้หบ้รกิารงานซ่อมบ ารงุรบัทราบเหตุ อกีทัง้ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการแจง้เหตุ 

มกัจะไดร้บัขอ้มลูทีม่คีวามคลาดเคลื่อน ไมส่มบูรณ์ และน ามาประกอบการวางแผนในการซ่อมบ ารงุ 

ทีไ่มส่ามารถด าเนินการไดอ้ยา่งทนัท่วงทต่ีอเหตุการณ์สิง่อ านวยความสะดวก ขดัขอ้ง ช ารดุ เสยีหาย 

นอกจากนี้ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงของผูใ้หบ้รกิารงานซ่อมบ ารงุนัน้คอื การวางแผนการซ่อมบ ารงุ ซึง่จะ
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พบว่าปญัหาหลกัทีม่ผีลต่อโดยตรงต่อการซ่อมบ ารงุนัน้คอื การจดัการดา้นอะไหล่ส ารอง ซึง่เป็นชิน้ส่วน

ประกอบอยู่ภายในสิง่อ านวยความสะดวก ซึง่มคีวามแตกต่าง และหลากหลายไปตามความซบัซอ้นของ 

สิง่อ านวยความสะดวกแต่ละประเภท โดยส่วนใหญ่แลว้เวลาทีเ่สยีไปในกระบวนการดงักล่าว เกดิจากการ 

รอคอยอะไหล่ส ารอง ทีจ่ะตอ้งมกีารสัง่ซือ้เพิม่เตมิ เนื่องจากภายในส่วนงานบ ารงุรกัษา ไมม่ไีดม้กีารส ารอง

อะไหล่ไว ้ 

              การศกึษานี้จงึมุ่งประเดน็และใหค้วามส าคญัในการน าแนวคดิลนีมาใชใ้นการปรบัปรงุ 

ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารงานซ่อมบ ารงุสิง่อ านวยความสะดวก ภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อลด 

ความสญูเปล่าทัง้ระบบของกระบวนการใหบ้รกิารงานซ่อมบ ารงุรกัษาสิง่อ านวยความสะดวก และอุปกรณ์

ต่างๆ  เน่ืองจากปญัหาความซบัซอ้นในกระบวนการแจง้เหตุสิง่อ านวยความสะดวกขดัขอ้ง และเวลาที ่

เกดิจากการรอคอย ส่งผลใหส้ิง่อ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ ไม่

สามารถเปิดใชง้านไดต้ามปกต ิท าใหผู้ใ้ชบ้รกิาร เกดิความไมส่ะดวกสบาย เกดิความไม่ประทบัใจ เมือ่มาใช้

บรกิารภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ แสดงเป็นผลลพัธท์ีไ่ดจ้าการศกึษาเป็น 2 กรณดีงันี้ 

   1.   กรณทีีส่ามารถวเิคราะหป์ญัหา คน้พบสาเหตุของปญัหา และมไีหล่ส ารอง 

ส าหรบัสิง่อ านวยความสะดวกแต่ละประเภททีข่ดัขอ้ง และช ารุด ลดขัน้ตอนทีม่คีวามซบัซอ้น ในการแจง้เหตุ

สิง่อ านวยความสะดวกขดัขอ้ง ระหว่างผูใ้ชบ้รกิาร และผูใ้หบ้รกิารงานซ่อมบ ารงุรกัษา ทัง้ในกรณีทีพ่บว่า

งานซ่อมดงักล่าวผูใ้หบ้รกิารงานซ่อมไดป้ระเมนิแลว้ว่ามอีะไหล่ส ารอง จะพบว่า ขัน้ตอนก่อนน าเครือ่งมอืลนี

มาใชใ้นการแกไ้ขปญัหาเดมิ ม ี7 ขัน้ตอนภายหลงัจากการน าเครือ่งมอืลนี นัน้คอื ECRS และ JIT มาใชใ้น

การแกไ้ขปญัหา พบว่าคงเหลอื 5 ขัน้ตอน และไดน้ าการวเิคราะหค์วามสญูเปล่าจากกระบวนการใหบ้รกิาร

งานซ่อมบ ารงุสิง่อ านวยความสะดวก พบว่า ความสญูเปล่าทีส่ าคญัทีเ่กดิขึน้นัน้คอื ความสญูเปล่าดา้นเวลา

อนัเกดิจากการรอคอย ซึง่พบว่าจากเดมิใชเ้วลาโดยเฉลีย่ประมาณ 155 นาท ีภายหลงัการแกไ้ข ใชเ้วลาโดย
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เฉลีย่ประมาณ 100 นาท ีซึง่ส่งใหป้ระสทิธภิาพการใหบ้รกิารงานซ่อมบ ารงุสิง่อ านวยความสะดวกรวดเรว็

ขึน้จากเดมิโดยเฉลีย่ 55 นาท ี  

       2.   กรณทีีส่ามารถวเิคราะหป์ญัหา คน้พบสาเหตุของปญัหา แต่มไิดม้อีะไหล่

ส ารอง ส าหรบัสิง่อ านวยความสะดวกแต่ละประเภททีข่ดัขอ้ง และช ารดุ ลดขัน้ตอนทีม่คีวามซบัซอ้น ในการ

แจง้เหตุ 

สิง่อ านวยความสะดวกขดัขอ้ง ระหว่างผูใ้ชบ้รกิาร และผูใ้หบ้รกิารงานซ่อมบ ารงุรกัษา 

ทัง้ในกรณีทีพ่บว่างานซ่อมดงักล่าวผูใ้หบ้รกิารงานซ่อมไดป้ระเมนิแลว้ว่ามอีะไหล่ส ารอง จะพบว่า ขัน้ตอน

ก่อนน าเครือ่งมอืลนีมาใชใ้นการแกไ้ขปญัหาเดมิ ม ี8 ขัน้ตอนภายหลงัจากการน าเครือ่งมอืลนี นัน้คอื 

ECRS และ JIT มาใชใ้นการแกไ้ขปญัหา พบว่าคงเหลอื 5 ขัน้ตอน และไดน้ าการวเิคราะหค์วามสญูเปล่า

จากกระบวนการใหบ้รกิารงานซ่อมบ ารงุสิง่อ านวยความสะดวก พบว่า ความสญูเปล่าทีส่ าคญัทีเ่กดิขึน้นัน้

คอื ความสญูเปล่าดา้นเวลาอนัเกดิจากการรอคอย ซึง่พบว่าจากเดมิใชเ้วลาโดยเฉลีย่ประมาณ 1595 นาท ี

ภายหลงัการแกไ้ข ใชเ้วลาโดยเฉลีย่ประมาณ 100 นาท ีซึง่ส่งให้ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารงานซ่อมบ ารงุสิง่

อ านวยความสะดวกรวดเรว็ขึน้จากเดมิโดยเฉลีย่ 1495 นาท ี

                        ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการศกึษาทัง้ 2 กรณทีีไ่ดก้ล่าวมานัน้จะผูว้จิยัไดน้ าการหาปญัหาและสาเหตุ

ดว้ยแผนผงักา้งปลา(Fishbone Diagram) และงานซ่อมบ ารงุเชงิป้องกนั (Preventive Maintenance) มาใช ้

ในการวเิคราะหร์ว่มเพื่อแกไ้ขปญัหาไดท้ัง้กระบวนการใหบ้รกิารงานซ่อมบ ารงุรกัษาสิง่อ านวยความสะดวก 

ซึง่ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาท าใหท้ราบว่า  

    1. Man (บุคลากร) ผูใ้หบ้รกิารงานซ่อมบ ารงุสิง่อ านวยความสะดวก ในแต่ละสายงานมี

จ านวนบุคลากรทีจ่ ากดั และขดีความสามารถ ความช านาญเฉพาะของแต่ละสายงานไมส่ามารถปฏบิตังิาน

ทดแทนขา้มสายงานกนัได ้ท าใหเ้กดิความลา้ชา้ในการเขา้ปฏบิตังิานซ่อมบ ารงุรกัษา เนื่องจากจ านวน
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ปรมิาณของสิง่อ านวยความสะดวกทัง้หมดแยกตามแต่ละสายงานทีร่บัผดิชอบมจี านวนทีค่่อนขา้งมาก ท าให้

ประสทิธภิาพการท างาน 

ในหนึ่งวนั ในบางจงัหวะเวลาไมส่ามารถเขา้ปฏบิตังิานแกไ้ขไดท้นัท ีเนื่องจากตดิงานเดมิทีก่ าลงัปฏบิตัอิยู ่ 

การน าเสนอแนวทางเพิม่อตัรากรอบบุคลากรภายในส่วนงานซ่อมบ ารงุรกัษาเป็นสิง่ทีส่่วนงาน ณ ปจัจบุนั

ก าลงัด าเนินการอยู่ 

     2. Machine (สิง่อ านวยความสะดวก และเครือ่งจกัรอุปกรณ์) อายกุารใชง้านของสิง่

อ านวยความสะดวกเป็นสิง่ทีม่สี่วนส าคญั ใหเ้กดิความผดิปกตใินการท างาน และจ านวนครัง้ในการช ารุด 

ขดัขอ้ง เนื่องจากสิง่อ านวยความสะดวกจะมกีารเปิดใชง้านทุกวนัไม่มวีนัหยดุ ชัว่โมงการท างานทีม่คีวาม

ต่อเนื่อง 

ทุกวนัมผีลต่อประสทิธภิาพในการท างาน ซึง่ส่วนงานบ ารงุรกัษา จะมกีารเกบ็ขอ้มลู และสถติ ิตลอดจน

ประเมนิสภาพอายกุารใชง้านทีเ่หมาะสม เพื่อน าเสนองบประมาณในการซ่อมบ ารงุรกัษาในรปูแบบงานซ่อม

บ ารงุเชงิป้องกนั (Preventive Maintenance) และในกรณทีีไ่ดป้ระเมนิว่าไมคุ่ม้ค่าต่อการซ่อมบ ารงุ  

กจ็ะน าเสนองบประมาณประจ าปีเพื่อขอเปลีย่นทดแทนเพื่อเพิม่ประสทิธภ์าพของสิง่อ านวยความสะดวก 

        3. Material (วสัดุ อะไหล่ อุปกรณ์) เป็นขอ้จ ากดัหนึ่งทีส่่งผลใหก้ารซ่อมบ ารงุรกัษาเกดิ

ความล่าชา้ การน ารปูแบบงานซ่อมบ ารงุเชงิป้องกนั (Preventive Maintenance) มาประยกุตใ์ชใ้นส่วนงาน

บ ารงุรกัษา เป็นสิง่ทีส่่วนงานบ ารงุรกัษาไดใ้หค้วามส าคญั และมกีารปรบัปรุงปรบัแผนอยา่งต่อเนื่องทุกๆปี 

เพื่อใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบัจ านวนของสิง่อ านวยความสะดวกทีอ่ยูใ่นขอบเขตความรบัผดิชอบ และการ

ปรบัปรงุในเรือ่งการส ารองอะไหล่ เพื่อใหเ้กดิความแมน่ย าในการส ารองอะไหล่ในจ านวนทีเ่หมาะสมกบั

โอกาสความน่าจะเป็นทีส่ ิง่อ านวยความสะดวกแต่ละชนิดช ารุดเสยีหาย 

   4. Method (ขัน้ตอน กระบวนการ) ทัง้ในกระบวนขัน้ตอนการแจง้เหตุเหตุการณ์สิง่อ านวย 
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ความสะดวก และอุปกรณ์ช ารดุ และในส่วนของผูใ้หบ้รกิารงานซ่อมบ ารงุรกัษา เป็นสิง่ทีทุ่กส่วนงานทีอ่ยู่

ภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ตอ้งใหค้วามรว่มมอืเป็นส าคญั ท าความเขา้ใจในรปูแบบขัน้ตอน วธิปีฏบิัตทิี่

ไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่ ณ ปจัจุบนัจากการศกึษาและสอบถามเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน พบว่า หน่วยงาน

ต่างๆ จะมกีารเขยีนรปูแบบวธิปีฏบิตังิานทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนัเป็นคู่มอืใหย้ดึถอืปฏบิตั ิตลอดจนมกีาร

ปรบัปรงุพฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีม่กีารปรบัเปลีย่น    

 

ข้อจ ากดั และโอกาสในการศึกษาวิจยัในอนาคต 

  1.   การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูใ้ชบ้รกิารทีป่ฏบิตังิานและผูใ้หบ้รกิารงานซ่อมบ ารุงรกัษาบางครัง้มี

ขอ้จ ากดัในการพจิารณาเรือ่งเวลาในการปฏบิตังิานจรงิ เนื่องจากผูท้ีป่ฏบิตังิานในแต่ละกระบวนการ 

มทีกัษะ และความรูค้วามช านาญ ประสบการณ์ทีม่คีวามแตกต่างกนัมผีลโดยตรงต่อการน าเวลามาใชเ้ป็น

เกณฑใ์นการพจิารณาระยะเวลาทีใ่ชง้านจรงิ ซึง่ระยะเวลาทีน่ ามาใช ้เป็นระยะเวลาโดยเฉลีย่ จากการ

สอบถามผูท้ีป่ฏบิตังิานซึง่ในสถานการณ์จรงิเวลาทีน่ ามาใชอ้าจจะเกดิความคลาดเคลื่อนไปจากทีศ่กึษ 

            2.   การสงัเกตการณ์ในสถานทีจ่รงิ มขีอ้จ ากดัในกรณทีีผู่ใ้หบ้รกิารงานซ่อมบ ารงุรกัษา 

ตดิภารกจิงานหลกั หรอืงานทีป่ฏบิตัอิยูอ่ย่างต่อเน่ืองท าใหเ้กดิปญัหาไมส่ามารถเขา้ปฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บั

แจง้จากผูใ้ชบ้รกิารสิง่อ านวยความสะดวกได ้อยา่งทนัททีนัใด ซึง่ส่งผลใหร้ะยะเวลาเกดิความคลาดเคลื่อน

ไปจากทีศ่กึษา 

            3.   ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ในงานซ่อมบ ารงุสิง่อ านวยความสะดวก 

ในกรณทีีป่ญัหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ ไมส่ามารถด าเนินการแกไ้ขไดใ้นทุกกรณ ีซึง่ในบางกรณีมคีวาม

จ าเป็นตอ้งตดิต่อประสานงานทางตวัแทนผูเ้ป็นเจา้ของสิง่อ านวยความสะดวกแต่ละประเภท เขา้มาด าเนิน 
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การแกไ้ขแทนตวัผูใ้หบ้รกิารงานซ่อมบ ารงุรกัษาซึง่เป็นพนกังานทีป่ฏบิตังิานประจ าของส่วนงานบ ารงุรกัษา

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท าใหร้ะยะเวลาการปิดใชส้ิง่อ านวยความสะดวก มอิาจระบุเวลาไดอ้ยา่งชดัเจน  

                 4.   โอกาสในการศกึษาวจิยัในอนาคต ในส่วนของการบรหิารจดัการดา้นอะไหล่ส ารอง 

ในงานซ่อมบ ารงุเป็นกจิกรรมหลกัทีม่คีวามส าคญั และสนบัสนุนงานซ่อมบ ารงุเชงิป้องกนั (Preventive 

Maintenance) และการซ่อมบ ารงุรกัษาเมือ่เกดิเหตุขดัขอ้ง(Break down Maintenance) ใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพสงูสุด   

                5.   โอกาสในการศกึษาวจิยัในอนาคต ในส่วนการบรหิารความเสีย่งและลดผลกระทบ 

อนัเกดิจากปญัหาสิง่อ านวยความสะดวกขดัขอ้ง เพื่อมใิหเ้กดิความเสยีหาย และภาพลกัษณ์ของหน่วยงาน  
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