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               การวจิยัครั4 งนี4 มีวตัถุประสงคเ์พื<อศึกษา การจดัการดา้นโลจิสตกิส์ การซ่อมบาํรุงยานพาหนะและ

เครื<องจกัรกล ของ กองซ่อมบาํรุง สํานกังานสนบัสนุน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา เพราะปัจจุบนัขั4นตอน การซ่อม

บาํรุงยานพาหนะและเครื<องจกัรกลมีขั4นตอนที<มากจึงใชร้ะยะเวลานานใน การซ่อมบาํรุงยานพาหนะและเครื<องจกัรกลซึ<ง

โดยปกติ การซ่อมบาํรุงยานพาหนะ หรือ เครื<องจกัรกล 1คนัจะใชร้ะยะเวลาเฉลี<ย 2 เดือนซึ<งการศึกษาในครั4 งนี4จะเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันา ปรับปรุงและแกไ้ข การจดัการดา้นโลจิสติกส์การซ่อมบาํรุงยานพาหนะและเครื<องจกัรกลของ กอง

ซ่อมบาํรุง สํานกังานสนบัสนุน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา การวิจยัครั4 งนี4 เป็นวจิยัเชิงคุณภาพที<สํารวจการซ่อมบาํรุงใน

ที<ตั4งโดยการสืบคน้ขอ้มูลและสัมภาษณ์แบบเชิงลึก กบักลุ่มตวัอย่างจากกาํลงัพลของ กองซ่อมบาํรุง สํานกังานสนบัสนุน 

หน่วยบญัชาการทหารพฒันา จากการศึกษาพบว่า กองซ่อมบาํรุง มีขั4นตอนและกระบวนการในการจดัการ ดา้นโลจิสติกส์ 

ที<เป็นระบบและกระบวนการที<แน่นอน แต่กระบวนการดา้นเอกสารนั4นมีเวลานาน และอุปกรณ์ส่วนใหญ่มีความลา้สมยั 

กาํลงัพลมีทกัษะที<ไม่เพียงพอต่องานซ่อม จงึมีการจดัฝึกอบรมเพื<อเพิ<มความสามารถให้กาํลงัพลและปัญหาส่วนใหญ่ที<

พบ คือ ขาดชิ4นส่วนอะไหล่ในการซ่อมบาํรุง ดว้ยกระบวนการที<นานดา้นเอกสาร ทาํให้เกิดความล่าชา้ในงานซ่อมบาํรุง จึง

ควรมีการลดกระบวนการดา้นเอกสารลง จดัซื4ออุปกรณ์ที<ทนัสมยัและเพิ<มทกัษะในการซ่อมรถสมยัใหม่ให้กาํลงัพล

เพื<อให้การจดัการดา้นโลจิสติกส์ไม่เกิดปัญหาความล่าชา้การซ่อม 

 

คําสําคัญ : ทฤษฎีหลกัการบริหาร 4 M แนวคิด PDCA แนวคิดและทฤษฏีเกี<ยวกบัสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน ทฤษฎีระบบการผลิตแบบลีน   

   



ABSTRACT 

 

               This research aimed to study the logistics management of  vehicle maintenance 

and machinery of the Maintenance Division, Support Office, Armed Forces Development Command 

because of the current procedures. Vehicle and mechanical maintenance was very procedural, so it takes a 

long time to service vehicles and machinery, which usually requires an average of 2 months. The study will 

be beneficial to the development, improvement and revision of logistics management, vehicle maintenance 

and machinery of the Maintenance Division, Support Office, Armed Forces Development Command. This 

research, a qualitative research, explores maintenance in the location, using in-depth interviews samples of 

the troops of the Maintenance Division, Support Office, Armed Forces Development Command. The study 

found that the Maintenance Division, Support Office, Armed Forces Development Command There are 

certain logistics management procedures and processes, but the documentation process was long and most 

of the equipment has a vogue hunt. The troops did not have enough skills for repair work, so training is 

provided to increase the capacity of the troops, and most of the problems that will be encountered are the 

lack of spare parts in maintenance. Purchase modern equipment and enhance the skills of repairing modern 

vehicles to the troops to provide logistics management, maintenance of vehicles and machinery of the 

Maintenance  Division, Support Office, Armed Forces Development Command did not have maintenance 

delays. 

 

Keyword : Management theory, 4m, PDCA concept, working environment concept and theory, lean 

production system theory. 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

               ความสําคญัและที<มาของปัญหาที<ทาํการวิจยัปัจจุบนัขั4นตอนการซ่อมบาํรุงยานพาหนะและเครื<องจกัร 

กลมีขั4นตอนที<มาจงึใชร้ะยะเวลานานในการซ่อมบาํรุงยานพาหนะและเครื<องจกัรกลซึ<งโดยปกติ การซ่อมบาํรุ งยาน 

พาหนะหรือเครื<องจกัรกล 1 คนัจะ ใชร้ะยะเวลาเฉลี<ย 2 เดือน อนัเนื<องมาจากสาเหตุหลายปัจจยั อาทิ การรอชิ4นส่วน

อะไหล่ เนื<องจากการสั<งอะไหล่จากต่างประเทศเพราะในประเทศไม่มี อนัเนื<องมาจากไม่ไดสํ้ารองเก็บอะไหล่ไว ้

หรือ อะไหล่ไม่เพียงพอ ณ เวลานั4น  ๆอนึ<ง ล่าชา้จากเครื<องมือไม่พอ เครื<องมือเสีย กาํลงัพลที<มีความรู้ในดา้นการ



ซ่อมนั4นนั4น ไม่เพียงพอ สภาพแวดลอ้ม การทาํงาน หรือ กระบวนการในการทาํงานที<มีหลายขั4นตอนหรือวางแผน

ไม่ดี ก็เป็นส่วนทาํให้เกิดความล่าช้าในดา้นการจดัการโลจิสติกส์ ทาํให้หน่วยย่อยที<ตอ้งการใชย้านพาหนะหรือ

เครื<องจกัรกลในการทาํโครงการ ตอ้งชะลอออกไปดว้ยเหตุผลการชาํรุดของยานพาหนะหรือเครื<องจกัรกล ทาํให้ไม่

บรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการไดต้ามกาํหนดเวลา ซึ<งอาจกระทบ กบัโครงการที<ตอ้งการความรวดเร็ว โครงการที<

ส่งผลกระทบกบัชุมชน อย่างเช่นโครงการขดุบ่อเก็บนํ4า เมื<อ รถขุดตกั เกดิความเสียหาย แลว้ทาํการซ่อมล่าชา้ ชุมชน

ก็จะมีนํ4าใชช้า้ ถา้ในสภาวะปกติ ก็อาจไม่ส่งผลกระทบมากนกั แต่ถา้เป็นหนา้แลง้ ก็จะส่งผลกระทบหลายดา้น เช่น 

ไม่มีนํ4าใชใ้นชีวิตประจาํวนั ไม่มีนํ4าใชใ้นการเกษตร ผลผลิตออกผลชา้ขึ4น จากที<กล่าว ปัญหานี4จะไม่เกดิขึ4นหรือ

ไดร้ับการแกไ้ขที<รวดเร็วขึ4นถา้การจดัการโลจิสตกิส์ของกองซ่อมบาํรุงทาํไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

        1. เพื<อศึกษาการจดัการดา้นโลจิสตกิส์ การซ่อมบาํรุงยานพาหนะ และเครื<องจกัรกล ของ กองซ่อมบาํรุง 

 สํานกังานสนบัสนุน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา 

                 2. ศึกษาปัญหาและหาสาเหตุของปัญหา การจัดการด้านโลจิสติกส์การ ซ่อมบาํ รุงย านพาหนะ 

และเครื<องจกัรกลของ กองซ่อมบาํรุง สํานกังานสนบัสนุน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

                  สมมตฐิานที< 1  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในที<ทาํงานส่งผลต่อการจดัการดา้นโลจิสติกส์ 

                  สมมติฐานที< 2   ปัจจยัดา้นการบริหารส่งผลต่อการจดัการดา้นโลจิสติส์                       

 

ขอบเขตของการวิจัย 

                การวิจัยเรื< อง “การศึกษาการจัดการโลจิสติกส์การซ่อมบาํรุงยานพาหนะและเครื< องจักรกล

ของ กองซ่อมบาํรุง สํานกังานสนบัสนุน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา” ในครั4 งนี4 เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
โดยการสํารวจและสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัไดท้าํการกาํหนดขอบเขตการวิจยัดงัต่อไปนี4ประชากรคือกาํลงัพลของ 

กองซ่อมบาํรุง สํานกังานสนบัสนุน หน่วยบญัชาการทหารพฒันาตวัอย่างคือกาํลงัพลในกองซ่อมบาํรุง
สํานกังานสนบัสนุนหน่วยบญัชาการทหารพฒันาจาํนวน97คน ซึ<งผูว้ิจยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอย่างคือ ผูอ้าํนวย 

การหัวหนา้แผนก และกาํลงัพลของกองซ่อมบาํรุง สํานกังานสนบัสนุน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา ที<

ประจาํการอยู่ที<กองซ่อมบาํรุง สํานกังานสนบัสนุน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา เพื<อเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
การสัมภาษณ์และคน้ควา้ 

 



แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีAเกีAยวข้อง 

 

               การจัดการโลจิสติกส์ คือ  กระบวนการในการวางแผน  ดาํเนินการ และควบคุมประสิทธิ 

ภาพและประสิทธิผล ในการเคลื<อนยา้ย และการจดัเกบ็ สินคา้และบริการ ตลอดจนขอ้มูลต่างๆ จากจุด 

เริ<มตน้ไปยงัจดุที<มีการใชง้านโดยคาํนึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเมื<อพูดถึงการจัดการด้านโลจิส 

ติกส์นั4น ซึ<ง รวมถึง กระบวนการในการวางแผน จดัเกบ็ ควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการ

เคลื<อนยา้ย และจดัเก็บ ตั4งแต่จุดเริ<มตน้ไปยนัจุดสุดทา้ย (Lambert et al ,1998, หนา้ 10) 

ทฤษฎหีลักการบริหาร 4 M 

               ทรัพยากร ในการบริหาร ไดแ้ก่วตัถุ เครื<องใช้เพื<อใช้ในการดาํเนินงานรวมไปถึง คว ามสามารถ

ในการจดัการ ทรัพยากรในการบริหาร สามารถแบ่งแยกได้เป็น 4 ประเภท หรือเรียกอีกอย่างว่า 4M (ดอก

จนัทร์ คาํมีรัตน,์ บุญทนั ดอกไธสง และ อิมรอน มะลูลีม , 2552) ไดแ้ก ่

               - บุคคลากร (Man)  คือ กาํลงัพล แรงงาน บุคคลากรในองค์กร ซึ< ง แนวคิดของ  Max Weber 

(1864-1920) ทฤษฎีการจดัการตามระบบราชการ (Bureaucratic management)ที<องคก์ารควรจะถูกบริหาร

บนพื4นฐานของเหตุผลและไม่เป็นส่วนตวั โดยการแบ่งงานกนัทาํเฉพาะดา้น หรือ  จะใชค้นอย่างไรให้เกิด

ประสิทธิภาพมากที<สุด 

               - งบประมาณ (Money) คือ การใชจ้่ายเงินหรือตน้ทุนการผลิตอย่างประหยดัและ คุม้ค่าให้ได้

ผลลพัธ์มากกว่าตน้ทุนที<กาํหนดไว ้ ซึ<งการบริหารการเงินองคป์ระกอบที<สําคญัของการ บริหารจดัการตาม

แนวคิดของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ(2548) หรือ การบริหารเงิน จะจดัสรรเงินอย่างไรให้ใชจ้่ายตน้ทุนนอ้ยที<สุด

และให้เกิดประสิทธิภาพ  

               - วสัดุอุปกรณ์ (Material) คือ การบริหารวสัดุในการดาํเนินงาน ว่ าจะทาํอย่ างไรให้

สิ4นเปลืองนอ้ยที<สุด หรือเกิดประโยน์สูงสุด 

               - การจดัการ (Management) คือ กระบวนการจดัการควบคุมเพื<อให้งานทั4 งหมดเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที< 

แนวคิด PDCA  

               PDCA เป็นแนวคิดที<คิดโดย Dr. Edwards W. Deming เป็นเครื<องมือที<สําคัญในการวางแผน

งาน แกปั้ญหาอย่างยั<งยืนในแต่ละขั4นตอนได ้(เกียรติพงษ ์อุดมธนะธีระ ,2561) 

               โดย PDCA ประกอบดว้ย  

                              P-Plan การวางแผน คือ กาํหนดเป้าหมาย เรียงลาํดบัความสําคญั รายละเอียดขั4นตอน 

                              D-Do การปฏิบตัิตามแผน คือ ปฏิบัติงานตามแผนที<เรากาํหนดอย่างมีวินัย บริหาร

เวลาให้ทาํได ้ตามแผนที<วางไว ้    

                              C-Check การตรวจสอบ คือ ตอ้งมีการคอยตรวจสอบความคืบหน้าของงานให้เป็นไป

ตามตวัชี4วดัที<เรากาํหนด 



                                A-Action การปรับปรุงแกไ้ข  คือ การปรับปรุงขั4นตอนบางประการให้งานเป็นไป

ผลลพัทที์<เราตั4งไว ้

แนวคิดและทฤษฏีเกีAยวกบัสภาพแวดล้อมในการทํางาน   

              สภาพแวดล้อมในที<ทาํงาน หมายถึง สิ<งที<อยู่รอบผูท้าํงาน เป็นสิ< งที<สะท้อน ความรู้สึกในการ

ทาํงานและคนอื<นในองคก์ร เป็นความรู้สึก ที<อยากทาํงาน อยากทาํงานต่อ ทุ่มเทให้งาน มีกาํลังใจในการ

ทาํงาน การทาํงานก็จะมีคุณภาพภาพเพิ<มขึ4นแต่สภาพแวดลอ้มของการทาํงานอาจเป็นปัจจยั ส่งผลให้เกดิ ภาวะ

กดดนั และความเหนื<อยลา้ในการทาํงาน (ศิริอนนัต ์จฑูะเตมีย ์,2529, หนา้ 53) 

              สภาพแวดลอ้มในที<ทาํงาน ยงัสามารถหมายถึง สิ<งที<อยู่รอบตวัและเอื4ออาํนวยให้แกคน 

ทาํงานไดอ้ย่างมีคณุภาพ คือ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก ่แสงสถานที<ในทาํงาน เสียง อุณหภูมิ วสัดุ

และอุปกรณ์ต่างๆ และสภาพแวดลอ้มทางสังคมและเศรษฐกจิ ไดแ้ก ่ การจดัการดา้นค่าสวสัดกิาร 

ค่าตอบแทน ความสัมพนัธ์กบัผูค้วบคุมงาน (เยาวลกัษณ ์กลุพานิช ,2533,หนา้ 16) 

ทฤษฎีระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacuring) 

          ลีน เป็นระบบการจดัการของ บริษทั TOYOTA เป็นเครื<องมือในการจดัการกระบวนการ ที<ช่วยเพิ<มขีด

ความสามารถขององคก์ร โดยลีน จะมุ่งเนน้ อยู ่3 อย่างไดแ้ก ่มุ่งเนน้สร้างคณุค่าให้กบัลูกคา้ มุ่งเนน้ลดความ

สูญเปล่า ในกระบวนการผลิตและดาํเนินงาน มุ่งปรับปรุงและพฒันากระบวนการให้ดียิ<งขึ4นไปอีกทาํให้

สามารถลดตน้ทุนการผลิต (1stCraft Team,2563) 

ความสูญเปล่า 8 ประการ  

          ความสูญเปล่าที<แนวคดิระบบลีนตอ้งกาํจดั (ศุรนิตย ์สามารถ ,2559)ไดแ้ก ่ 

                          - การผลิตที<มากเกินไป (Overproduction)  คือ ผลิตมากเกินความตอ้งการ ทาํให้ตอ้นทุนจม 

                            - การรอคอย (Waiting) คือ การรอคอยวตัถุดบิ รออะไหล่ รอการซ่อมเครื<องจกัร ทาํให้เกดิความ

ล่าชา้ 

                         - ความสูญเปล่าจากการเคลื<อนยา้ย (Transportation) คือ การวางผงัโรงงานไม่ดี ขาดการจดัระเบียบ 

ทาํให้เกิดอุบตัิเหตุระหว่างการขนถ่าย เสียเวลาในการขนถ่าย 

                         - กระบวนการที<ทาํแลว้ไม่เกิดคุณค่า (Non Value Added Processing) คือ การทาํงานที<

ไม่ไดส้ร้างมูลค่าเพิ<มให้สินคา้ การจดัลาํดบังานที<หมาะสม งานถูกนาํกลบัมาทาํใหม่ทาํให้เกิดการสูญเสีย

เวลาและแรงงานสําหรับจดัเตรียมใหม่ 

                         - จดัเก็บสินคา้คงคลงัมากเกินไป (Excess Inventory) คือการสต๊อกสินคา้มากเกินความ

จาํเป็น สต๊อกในสิ<งที<ไม่ไดใ้ชม้าก ทาํให้เสียพื4นที<ในการจดัเก็บ ตน้ทุนการจดัเก็บมาก 

                         - ความสูญเปล่าจากการเคลื<อนไหว (Excess Motion) โดยมี สาเหตุจากการจดัลาํดบังาน

ไม่ถูกตอ้ง ขาดความชดัเจนในวิธีทาํงาน  

                         - การผลิตของเสีย (Defects) วิธีการผลิตที<ไม่ถูกตอ้ง ความผิดพลาดจากการออกแบบ  



                         - การใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรไม่เต็มกาํลงั (Underutilized Resources)  ทาํให้เกิดความ

สูญเปล่าในรูปของเวลาว่าง และเกิดตน้ทุนจม รวมถึงการใชศ้กัยภาพทรพัยากรบุคคลไม่เต็มที< 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

               การวจิยัครั4 งนี4  จะสํารวจการซ่อมบาํรุงในที<ตั4ง อนัเนื<องมาจาก การซ่อมบาํรุงในที<ตั4งนั4น ตอ้งการ

ความชาํนาญ และรวดเร็ว ทกัษะการทาํงานเป็นทีม การวางแผนและความชาํนาญ ในการซ่อมมากที<สุด 

เพราะตอ้ง ซ่อมยุทโธปกรณ์ณ์มากมาย และเฉพาะทางที<สุด ทางหน่วยจึงตอ้งส่งซ่อมมาที<กองซ่อม ทั4งยงัมี

เรื<องการขนยา้ยยุทโธปกรณ์ณ ์ เขา้ออกหน่วยเพื<อนาํส่งซ่อมและส่งกลบั โดยทุกหน่วยที<เป็น หน่วยขึ4นตรง 

หน่วยบญัชาการทหารพฒันา ตอ้งนาํส่งซ่อมมาที< กองซ่อมบาํรุง สํานกังานสนบัสนุน หน่วยบญัชาการ

ทหารพฒันา  

                ประชากรของการวิจัยครั4 งนี4  คือ กาํลังพล ของ กองซ่อมบาํรุง สํานักงานสนับสนุน  

หน่วยบญัชาการทหารพฒันา โดยเกณฑ์การเลือกกลุ่มตวัอย่าง  เป็นกาํลังพลที<อยู่ใน กองซ่อมบาํรุง 

สํานักงานสนับสนุน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา ที<มีความรู้ความเขา้ใจในระบบของ กองซ่อมบาํรุง 

สํานกังานสนบัสนุน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา ดงันี4 

                - ผูอ้าํนวยการกองซ่อมบาํรุง สํานกังานสนบัสนุน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา 

                - หัวหนา้แผนก กองซ่อมบาํรุงสํานกังานสนบัสนุน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา 

                - กาํลงัพล กองซ่อมบาํรุงสํานกังานสนบัสนุน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงันี4   

               การศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร   

                               ผูว้ิจัยไดท้าํการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที< กองซ่อม ระเบียบการซ่อม และหนา้ที< 

ของกองซ่อมบาํรุง สํานกังานสนบัสนุน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา และสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 

เกี<ยวกบั การจดัการดา้นโลจิสติกส์ การจดัการระบบ และทฤษฎีต่างๆที< เกี<ยวข้อง  

               การเก็บรวมรวบขอ้มูลจากการสัมภาษณ ์ 

                              การกาํหนดประเด็นคาํถามเพื<อใช้เป็นเครื< องมือในการสัมภาษณ์ โดยผูวิ้จัยใช้

การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ โดยสถานที<จะเป็นที<ห้องทาํงานของแต่ละบุคคลที<เลือกสัมภาษณ ์ภายใน กอง

ซ่อมบาํรุง สํานกังานสนบัสนุน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา โดยไดมี้การนดัเวลาเวลาและบอกกล่าวก่อนเขา้

ไปทาํการสัมภาษณ ์ เนื<องจากตอ้งสัมภาษณ ์ ผูอ้าํนวยการกองซ่อมบาํรุง สํานกังานสนบัสนุน หน่วยบญัชาการ

ทหารพฒันา และ หัวหนา้แผนก จึงตอ้งมีการนดัเวลา ไวล่้วงหนา้ โดยลกัษณะคาํถามจะเป็นคาํถามปลายเปิด ไม่

มีกาํหนดหรือเรียงลาํดบัคาํถาม เพื<อให้ผูสั้มภาษณ์มีความเป็นอิสระในการตอบคาํถาม 

                                    การบนัทึกด้วยการจดบนัทึกและบันทึกเสียง การบันทึก เสียง เ พื<อที< จะ เก็บ

รายละเอียดให้ครบถว้นทาํให้ขอ้มูลสําคญัไม่ขาดหาย โดยการบนัทึกเสียงทางผู ้วิจัยได้ขออนุญาติก่อน



ดาํเนินการ เมื<อทาํการบนัทึกเสร็จ ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลที<จดประกอบกบัเสียงที<บนัทึก เพื<อนาํมาจดัเรียงบนัทึก

ขอ้ความ และทาํการวิเคราะห์ต่อไป       

                                    ขั4นตอนการดาํเนินงาน มีขั4นตอนการดาํเนินงาน 3 ขั4นตอน ไดแ้ก ่ 

                                    ขั4นตอนที< 1 การสร้างเครื<องมือในการถามนั4น ผูว้ิจัยคาํนึงถึงการใช้ หลัก  PDCA 

การจดัการแบบ lean ทฤษฎีหลกัการบริหาร 4 M และทฤษฏีเกี<ยวกบัสภาพแวดล้อมในการทาํงาน เขา้มา

เกี<ยวในการตั4งคาํถาม  โดยแบบคาํถาม จะเป็นคาํถามที<ถามเกี<ยวกบั  

                                                   - สภาพแวดลอ้มในที<ทาํงาน  

                                                   - ทกัษะการทาํงานเป็นทีมในที<ทาํงานดีไหม  

                                                   - อุปกรณ์เครื<องมือเป็นอย่างไร   

                                                   - งานซ่อมส่วนใหญ่เป็นระดบัใด แบบไหนเจอปัญหาที<สุด  

                                                   - กระบวนการในการทาํงานเป็นอย่างไร ส่วนไหนที<ติดขดัมาก 

                                                   - ทกัษะของกาํลงัพลมีมากไหม ความรู้ในดา้นการซ่อมมีเพียพอหรือไม่ 

                                                   - ปริมาณงานที<คงคา้งมีเท่าใด สาเหตุมาจากขั4นตอนไหน 

                                   ขั4นตอนที< 2 ทาํการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล ตามแนวคาํถามที<กาํหนดไว ้ เพื<อให้ตรงกบั

วตัถุประสงค ์         

                                    ขั4นตอนที< 3 ทาํการวิเคาระห์ขอ้มูล จากการสัมภาษณ์ นาํขอ้มูลมาจดักลุ่มและสรุปเนื4อหา 

 

ผลการวิจัย 

 

                     กองซ่อมบาํรุง สํานกังานสนบัสนุน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา มีสภาพแวดลอ้มในที<ทาํงาน 

สถานที<เหมาะสมแก่การทาํงาน มีพื4นที<ในการซ่อมที<พอเหมาะ เพื<อนร่วมงานดีมีการประสานงานกนัไดด้ ี

การทาํงานเป็นทีมด ี และมีการดาํเนินงานดงันี4  กระบวนการแรกโดยหน่วยเสนอความตอ้งการส่งซ่อมมาที<

กองซ่อมบาํรุง จากนั4นชุดซ่อมเคลื<อนที< ดาํเนินการเขา้ไปตรวจสอบ และประเมินผลยุทโธปกรณ์ที<หน่วยที<

ส่งซ่อม เพื<อทาํการคดัแยกประเภทของการซ่อมเพื<อส่งต่อให้กบัแผนกซ่อมบาํรุง และแผนกซ่อมสร้าง โดย

ทาํเรื<องผ่านแผนกควบคุมการซ่อม จากนั4นทาํเอกสารส่งงานให้แต่ละแผนก เมื<อแผนกซ่อมบาํรุงและแผนก

ซ่อมสร้าง มีความตอ้งการชิ4นส่วนอะไหล่ แผนกควบคมุการซ่อมจะดาํเนินการดา้นเอกสารเพื<อขออนุมตัิ

ชิ4นส่วนอะไหล่ออกจากกองคลงั หากอะไหล่ไม่เพียงพอ ดาํเนินการจดัซื4อที<กองจดัหา จากนั4นอะไหล่จะเขา้

กองคลงัและให้แผนกควบคุมการซ่อมทาํเอกสารรับชิ4นส่วนอะไหล่ เพื<อแจกจ่ายให้แต่แผนกดาํเนินการ

ต่อไป เมื<อทาํการซ่อมเสร็จสิ4น แต่ละแผนกทาํเรื<องส่งแผนกควบคุมการซ่อม เพื<อดาํเนินการแจง้หน่วยเพื<อ

มารับยุทโธปกรณ์ที<ซ่อมเสร็จ ที<กองซ่อมบาํรุง สํานกังานสนบัสนุน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา  

                       จากการสํารวจพบเจอปัญหา ที<ทาํให้การซ่อมบาํรุงเกิดความล่าชา้ สามารถแบ่งออกเป็น 5 

ดา้น ไดแ้ก ่ 1) ดา้นสภาพแวดลอ้มในที<ทาํงาน พบว่า อุปกรณ์ที<ใชใ้นการซ่อมมีความลา้สมยัและไม่เพียงพอ



ต่อการใชง้าน 2) ดา้นกาํลงัพล พบว่า กาํลงัพลที<มีทกัษะในดา้นการซ่อมมีไม่เพียงพอต่อการใชง้านทาํให้เกิด

งานล่าชา้ 3) ดา้นงบประมาณ พบว่า งบประมาณในปีงบประมาณ ไม่เพียงพอต่องานซ่อม ยุทโธปกรณข์อง

บางหน่วย จึงไม่ไดร้ับการซ่อม 4) ดา้นชิ4นส่วนอะไหล่ พบว่า อะไหล่มีในคลงัไม่เพียงพอทาํให้เกิดความ

ล่าช้า เพราะตอ้งใช้เวลานานในการรอชิ4นส่วนอะไหล่ 5) ดา้นกระบวนการ พบว่า กระบวนการดา้นงาน

เอกสารในการขอชิ4นส่วนอะไหล่ในการซ่อมใชร้ะยะเวลานานทาํให้ตอ้งหยุดการซ่อม 

                 แนวทางพฒันาและแกไ้ขปัญหา ผูว้จิยัไดข้อ้สรุปผลในดา้นต่างๆ 5 ดา้น ไดแ้ก ่ 1) ดา้น

สภาพแวดลอ้มในที<ทาํงาน มีปัญหาในดา้นของอุปกรณ ์ หน่วยมีตอ้งการจดัซื4ออุปกรณ์ใหม่ให้ทนัสมยัมาก

ยิ<งขึ4น และเพิ<มจาํนวนอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใชง้าน 2) ดา้นกาํลงัพล จดัการฝึกอบรมให้กาํลงัพลเพื<อเพิ<ม

ความสามารถในการซ่อมบาํรุงยานพาหนะและเครื<องจกัรกล 3) ดา้นงบประมาณ ทาํเรื<องของบประมาณเพิ<มเตมิ

ระหว่างปี เป็นกรณีเร่งดว่นไปยงั กองบญัชากอง หน่วยบญัชาการทหารพฒันา หรือ ตอ้งจดัซ่อมในงบประมาณปี

ถดัไป 4) ดา้นชิ4นส่วนอะไหล่ หน่วยมีความตอ้งการที<จะสตอ๊กอะไหล่เพิ<มเติมเนื<องจากขาดชิ4นส่วนซ่อม และมี

ความตอ้งการใชย้ทุโธปกรณ ์ที<มีผูผ้ลิตเดยีวกนั เพื<อสตอ๊กของไปในทิศทางเดียวกนั เนื<องจาก ยุทโธปกรณ์ณ์ที<มี

ผูผ้ลิตเดยีวกนั จะมีชิ4นส่วนอะไหล่ที<สามารถใชท้ดแทนกนัได ้5) ในดา้นกระบวนการ แนวทางในการพฒันา โดย

การปรับลดขั4นตอนกระบวนการทางเอกสาร มอบอาํนาจการตดัสินใจให้ผูอ้าํนวยการ สํานกังานสนบัสนุน หน่วย

บญัชาการทหารพฒันา และเพิ<มจาํนวนกาํลงัพลดา้นงานเอกสาร ระยะเวลาในแต่ละกระบวนการจะลดลง 

 

อภิปรายผล 

 

                   ผลการสํารวจโดยการคน้ควา้เอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึก และนาํขอ้มูลต่างๆ จากกองซ่อม

บาํรุง จากการศึกษาการจดัการดา้นโลจิสตกิส์การซ่อมบาํรุงยานพาหนะและเครื<องจกัรกลของ กองซ่อม

บาํรุง สํานกังานสนบัสนุน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา พบปัญหาที<เกิดขึ4นในกองซ่อมบาํรุงเกี<ยวกบั

สภาพแวดลอ้มในที<ทาํงาน พบปัญหาและแนวทางแกไ้ข ดงันี4  

                ดา้นสภาพแวดลอ้มในที<ทาํงาน สถานที<เหมาะสมแก่การทาํงาน มีพื4นที<ในการซ่อมที<พอเหมาะ 

เพื<อนร่วมงานดีมีการประสานงานกนัไดด้ ีการทาํงานเป็นทีมด ีและเพื<อนร่วมงานนิสัยด ีทาํให้ไม่รู้สึกเครียด

เวลาทาํงาน ส่งผลให้อยากอยู่ที<ทาํงานต่อไม่เกิดความกดดนัจากที<ทาํงาน สอดคลอ้งกบัวารสารของ ศิริ

อนนัต ์จฑูะเตมีย ์(2529, หนา้ 53) ที<กล่าวถึงสภาพแวดลอ้มในที<ทาํงานส่งผลต่อการทาํงาน หรือความอยากที<จะ

อยู่ในที<ทาํงาน และในดา้นอุปกรณ์เครื<องมือพบว่าอุปกรณ์นั4นลา้สมยั ไม่พร้อมกบัการใชง้าน ทาํให้การ

ทาํงานล่าชา้เนื<องจากไม่มีอุปกรณ์ตรวจสอบของเครื<องยนตซึ์<งในสมยัปัจจุบนั ยุทโธปกรณ ์ สามารถใช้

กล่อง ECU ในการตรวจสอบไดว้่า มีความผิดปกติตรงส่วนไหน ซึงทางกองซ่อมบาํรุง มีกล่อง ECU ที<

ลา้สมยัและมีเพียงรถรุ่นเดียว จึงมีแนวทางในการเพิ<มกล่อง ECU ให้มีใชค้รบทุกรุ่นที<ทางหน่วยงานมีในบณั

ชีควบคุมสิ<งอุปกรณ์    



                    การดา้นโลจิสติกส์การซ่อมบาํรุงยานพาหนะและเครื<องจักรกลของ  กองซ่อมบาํรุง  

สํานกังานสนบัสนุน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา พบปัญหาที<เกิดขึ4นในกองซ่อมบาํรุงจึงไดใ้ชห้ลกั 4 M คือ 

Man , Money , Material และ Management เขา้มา ช่วยในการจดักลุ่มปัญหาให้อยู่ในดา้นเดียวกนั เพื<อหา

แนวทางในการแกไ้ขปัญหาให้ถูกดา้นและบริหาร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดอกจนัทร์ คาํมีรัตน,์ บุญทนั ดอก

ไธสง และ อิมรอน มะลูลีม (2552) 

                   1) ดา้นกาํลงัพล (Man) กองซ่อมบาํรุงมีปัญหากาํลงัพลมีความรู้ ความสามารถทักษะ 

ดา้นการซ่อมไม่เพียงพอต่อการใชง้าน ทาํให้งานซ่อมเกิดความล่าชา้ และกาํลงัพลที<มีความรู้ดา้นตวัถงัและสี 

มีนอ้ยมากเช่นเดียวกนั แนวทางการแกไ้ข คือการจดัฝึกอบรมการเพิ<มประสิทธิภาพยานพาหนะและ

เครื<องจกัรกล และในปีงบประมาณหนา้จะมีการเพิ<มหัวขอ้หลกัสูตร การฝึกอบรมดา้นตวัถงัและสี 

สอดคลอ้งกบัคาํให้สัมภาษณข์อง ผูใ้ห้สัมภาษณ์ลาํดบัที< 1 (2564) กล่าวว่าสําหรับปีงบประมาณใหม่   จะมี

การฝึกอบรมใหม่เพิ<มเติมเช่นการทาํสีและตวัถงั จะมีการถ่ายทอดให้กบักาํลงัพลใหม่ เนื<องจากกาํลงัพลเก่า

เตรียมที<จะเกษียณอายรุาชการ     

                     2) ดา้นงบประมาณ (Money)จะพบวา่งบประมาณจะไม่เพียงพอต่องานซ่อมที<หน่วยส่งมา โดย

เฉพาะงานซ่อมที<ตอ้งสั<งอะไหล่เป็นเป็นพิเศษ นอกเหนือจากที<เคยประมาณการเอาไว ้แนวทางแกไ้ขปัญหา ตอ้ง

ทาํเรื<องของบประมาณเพิ<มเติมระหว่างปี เป็นกรณีเร่งดว่นไปยงั กองบญัชาการ หน่วยบญัชาการทหารพฒันา หรือ 

ตอ้งจดัซ่อมในงบประมาณปีถดัไป โดยการจดัลาํดบัความเร่งด่วนของงานซ่อม ยุทโธปกรณ์ที<มีควม่เร่งดว่นมาก

ตอ้งใชง้านดว่นจะจดัลาํดบัในการซ่อมก่อน ถา้ไม่เร่งด่วนจะจดัในงบประมาณปีถดัไปเพราะงประมาณมีอยู่อยา่ง

จาํกดั (ผูใ้ห้สัมภาษณ์ลาํดบัที< 3 , 2564 )     

                     3) ดา้นชิ4นส่วนอะไหล่ ทางกองซ่อมบาํรุงพบปัญหาเมื<อทาํการซ่อมแลว้ชิ4นส่วนอะไหล่ที<มีอยูใ่น

คลงัไม่เพียงพอ ต่อการใชง้าน ตอ้งรอดาํเนินการการจดัซื4อ ชิ4นส่วนอะไหล่ แนวทางการแกไ้ข การเพิ<มสต๊อก

ชิ4นส่วนอะไหล่เพิ<มเติมในคลงั โดยการประมาณการจากสถิต ิ และวงรอบการซ่อมบาํรุงของยุทโธปกรณ ์

เพื<อคาํนวณการสต๊อกอะไหล่ไวใ้นคลงั ว่าจะสต๊อกชิ4นส่วนอะไหล่ใด เพื<อไม่ให้สต๊อกชิ4นส่วนที<ไม่จาํเป็น 

และทาํให้เปลืองพื4นที<ในการสต๊อกชิ4นส่วน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุรนิตย ์สามารถ (2559) ศึกษาเรื<อง 

ความสูญเปล่าที<แนวคดิระบบลีนตอ้งกาํจดั คือ จดัเก็บสินคา้คงคลงัมากเกนิไป ตามทฎษฎีของลีน มีการ

จดัเก็บสต๊อกในระดบัที<เหมาะสม และ มีรอบการหมุนของสต๊อกสูง หรือ ใชยุ้ทโธปกรณ์ที<มีผูผ้ลิตเดียวกนั

เนื<องจากยุทโธปกรณ์ที<มีผูผ้ลิตเดียวกนัสามารถใชอ้ะไหล่บางส่วนร่มกนัได ้(ผูใ้ห้สัมภาษณ์ลาํดบัที< 4 ,2564)            

                       4) ดา้นกระบวนการ มีขอ้สังเกตุวา่ กระบวนในดา้นเอกสารจะมากทาํให้ใชเ้วลานานใน 

การเบิกชิ4นส่วนซ่อมทางผูว้ิจยั จึงไดเ้สนอแนวทางแกไ้ขปัญหา และปรึกษาแนวทางการลดขั4นตอนเพื<อปรบัลด

ขั4นตอนบางส่วน โดยสามารถให้การอนุมตักิารขอชิ4นส่วนซ่อมสิ4นสุดที< ผูอ้าํนวยการ สํานกังานสนบัสนุน หน่วย

บญัชาการทหารพฒันา และทาํรายงานประจาํเดือนสรุปผล ให้ ผูบ้ญัชาการหน่วยทหารพฒันาได ้และสามารถลด

การดาํเนินการดา้นเอกสารไดเ้มื<อเพิ<มจาํนวนกาํลงัดา้นงานเอกสาร จะสามารถลดระยะเวลาในการทาํงานดา้นงาน

เอกสารได ้สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ  โกศล ดีศีลธรรม (2547) ศึกษาลกัษณะของการผลิตแบบลีน ตอ้งทาํให้รอบ



การผลิตสั4นที<สุด และ งานวิจยัของ ศุรนิตย ์สามารถ (2559) ศึกษาเรื<อง ความสูญเปล่าที<แนวคดิระบบลีนตอ้งกาํจดั 

คือ การรอคอย ชิ4นส่วนอะไหร่ จากกระบวกการที<ใชร้ะยะเวลานาน และ กระบวนการที<ทาํแลว้ไม่เกิดคุณค่า 

ผูว้ิจยัจึงได้ตดัและลดขั4นตอนบางส่วนออกไปเพื<อลดกระบวกการด้านงานเอกสารให้เร็วขึ4นแผนกจะ

ได้รับชิ4นส่วนซ่อมเร็วขึ4นเพื<อดาํเนินการด้านการซ่อมบาํรุงต่อไป โดยสามารถลดระยะเวลา จาก 17 

ขั4นตอน 77วนั  เหลือ 9 ขั4นตอน 13 วนั  

                       จากการศึกษาการจดัการดา้นโลจิสติกส์การซ่อมบาํรุงยานพาหนะและเครื<องจกัรกล  

ของ กองซ่อมบาํรุง สํานกังานสนบัสนุน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา ทาํให้พบสาเหตุของปัญหาที<ทาํให้การซ่อม

บาํรุงเกิดความล่าชา้ และสามารถระบุไดว้่ากระบวนการตรงส่วนใด ที<เกิดปัญหา ทาํให้สามารถหาแนวทางในการ

แกไ้ขปัญหา ให้ตรงจดุ  แนวทางการปรับปรุงและพฒันา การจดัการดา้นโลจิสตกิส์ของกองซ่อมบาํรุงได ้โดยการ

นาํทฤษฎีต่าง เๆขา้มาช่วย เพื<อทาํให้การปรับปรุงมีประสิทธิภาพเพิ<มมากขึ4น   

 

ข้อเสนอแนะ 

 

            1.ผูว้จิยัควรเลือกช่วงเวลาในการศึกษาให้ดใีห้เหมาะกบัการเขา้ไปสัมภาษณไ์ม่ควรเลือกตน้ปีงบประมาณ

หรือปลายปีงบประมาณที<กาํลงัพลมีงานเขา้มามาก แต่ควรเลือกช่วงกลางปีงบประมาณที<กาํลงัพลมีงานเขา้มาไม่มาก 

            2. ผูว้ิจยัควรศึกษาเพิ<มเติมที<กระบวนการของจดัหาในกระบวนการดา้นการจดัซื4อจดัจา้ง เพิ<มเติม เพื<อ 

ให้ทราบถึงปัญหาในดา้นการจดัหาชิ4นส่วนซ่อม เมื<อกระบวนการ ดา้นงานเอกสารออกจาก กองซ่อมบาํรุง ไปยงัสํานกั 

งานสนบัสนุน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา   
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