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บทคัดยอ 

  ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทอยางมากในทุกๆ ดาน หากแตวาเราสามารถที่จะนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการบริหารจัดการ ในงานดานที่เกี่ยวของกับงานของเราได จะทําใหเกิดผลของ

งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งานดานบริหารทรัพยากรอาคารในปจจุบันก็มีการพัฒนาอยางตอเนื่องเชนกัน มี

การพัฒนาซอฟตแวร และนําซอฟตแวรเขามาชวยในการบริหารจัดการ ซ่ึงงานการคนควาอิสระนี้ ไดทําการศึกษา

การนําโปรแกรมเขามาใชงานในการบริหารจัดการ งานบริหารทรัพยากรอาคาร สวนของงานบํารุงรักษา ของ

บริษัท คิง เพาเวอร สุวรรณภูมิ ภายในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ

โปรแกรมการบริหารจัดการงานบํารุงรักษา, เพื่อศึกษาองคประกอบความตองการพื้นฐานจากโปรแกรมในการ

บริหารงานบํารุงรักษา, เพื่อศึกษากระบวนการวิเคราะห ประกอบการพิจารณาระหวางการจัดซื้อซอฟตแวร

โปรแกรมสําเร็จรูปหรือการพัฒนาโปรแกรมซอฟตแวรใชงานเองและเพื่อศึกษากระบวนการวิเคราะห ดานของ

ความคุมคาในการลงทุน จากการศึกษาพบวาโครงสรางการทํางานของซอฟตแวรบริหารงานบํารุงรักษา ทั้งสวน

ซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นโดยตางประเทศและพัฒนาขึ้นภายในประเทศไมมีความแตกตางกัน, การจัดซื้อโปรแกรม

ซอฟตแวรสําเร็จรูป  มีคาใชจายที่ต่ํากวาและระยะเวลาพรอมใชงานที่ส้ันกวา การพัฒนาโปรแกรมใชงานเอง และ

การนําโปรแกรมซอฟตแวรบริหารงานบํารุงรักษามาใชงานจะทําใหเกิดผลประหยัดใหกับองคกรโดยมีระยะเวลา

คืนทุนที่เหมาะสม 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

ในสภาวะสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยและประกอบกับสภาพทางการเมืองภายในประเทศ ที่ไมมีความ

เขมแข็งในปจจุบัน ทําใหธุรกิจตางๆตองมีการปรับตัวใหสอดรับกับสภาพการณที่มีความไมแนนอนใน

ปจจุบัน กลุมบริษัทคิงเพาเวอร ซ่ึงดําเนินธุรกิจบริหารพื้นที่กิจกรรมเชิงพาณิชยและจําหนายสินคา

ปลอดอากร ภายในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ก็เปนกลุมธุรกิจหนึ่งในอีกหลายๆกลุมธุรกิจที่ไดรับผล

โดยตรงจากเหตุการณทั้งสอง โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบจากกลุมจํานวนผูใชบริการ(นักทองเที่ยว) ที่

ลดนอยลง ทําใหรายไดจากผูเขามาใชบริการลดนอยลง แตในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็มีภาระคาใชจาย

ดานตางๆ อยูอยางเปนเงาตามตัว ซ่ึงในฐานะที่ผูทําการศึกษาไดทํางานอยูในหนวยงานวิศวกรรม ของ

บริษัทฯ จึงมีความพยายามอยูตลอดเวลาที่จะพัฒนากระบวนวิธีการทํางานภายในหนวยงานใหมี

ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และสามารถที่จะชวยปรับลดคาใชจายใหกับบริษัทฯ ในเวลาเดียวกัน        

หนวยงานบํารุงรักษา (ฝายวิศวกรรม) ของบริษัทฯ จะเปนหนวยงานที่มีหนาที่ รับผิดชอบ

บํารุงรักษาระบบประกอบอาคาร ที่มีมูลคาทรัพยสินลงทุนเริ่มตนโครงการ 1,500 ลานบาทโดยประมาณ 

ซ่ึงหนวยงานบํารุงรักษาจะมีสวนสนับสนุนการดําเนินธุรกิจโดยตรงของบริษัทฯ เพื่อใหคงไวซ่ึง

สมรรถนะของเครื่องจักรในความดูแล ใหมีอายุการใชงานยาวนานตลอดชวงการใชงาน พรอมกับรักษา

ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักรในความดูแล ใหอยูในเกณฑระดับที่สูงที่สุดตลอดเวลา ภายใต

คาใชจายที่เหมาะสม แตในการดําเนินงานในปจจุบัน มีทั้งสวนงานที่บํารุงรักษาโดยพนักงานของบริษัท

ฯเอง และสวนของงานจางเหมาใหดําเนินการแทน ซ่ึงฝายวิศวกรรมของบริษัทฯยังขาดในสวนของการ

บริหารจัดการอยางเปนระบบ ทําใหยังมีปริมาณงานแจงซอมนอกแผนงานอยูในปริมาณที่สูง โดยไมมีที

ทาวาจะลดลง และไมสามารถนําขอมูลมาวิเคราะห เนื่องจากการเขาถึงขอมูลของวิศวกร รวมถึงการ

บริหารจัดการขอมูลอยางเปนระบบ 

ในการบริหารงานบํารุงรักษาในปจจุบัน ไดมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร มาชวยในการบริหาร

จัดการมากขึ้น โดยจะมีการนําซอฟตแวรโปรแกรมสําเร็จรูป ที่ถูกพัฒนามาเพื่อชวยในการบริหาร

จัดการเก็บและวิเคราะหขอมูล ซ่ึงโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับใชในระบบบริหารงานบํารุงรักษา มีช่ือ

ที่รูจักกันโดยทั่วไปวา Computerized Maintenance Management System หรือที่เรียกสั้นๆวา CMMS   
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ดังนั้นผูทําการศึกษาจึงนําเสนอ การศึกษาในการนําซอฟตแวรโปรแกรมสําเร็จรูป ที่ใชในการ

บริหารจัดการงานบํารุงรักษา CMMS (Computerized Maintenance Management System) มาใชงาน

ภายในหนวยงานบํารุงรักษา (ฝายวิศวกรรม) ของบริษัทฯ  

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบโปรแกรมการบริหารจัดการงานบํารุงรักษา (CMMS: Computerized 

Maintenance Management System) ที่มีจําหนายอยูในทองตลาด (ทั้งสวนที่พัฒนาขึ้นโดย

ตางประเทศและพัฒนาขึ้นภายในประเทศ) 

2.เพื่อศึกษาองคประกอบความตองการพื้นฐานจากโปรแกรมในการบริหารงานบํารุงรักษา ที่จะใช

ในการประกอบการพิจารณาเลือกโปรแกรมการบริหารจัดการงานบํารุงรักษา  (CMMS: 

Computerized Maintenance Management System)  

3.เพื่อศึกษากระบวนการวิเคราะห ประกอบการพิจารณาระหวางการจัดซื้อซอฟตแวรโปรแกรม

สําเร็จรูป หรือการพัฒนาโปรแกรมซอฟตแวรใชงานเองโดยสวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บริษัทฯ 

4. เพื่อศึกษากระบวนการวิเคราะห ดานของความคุมคาในการลงทุน (ROI: Return of Investment) 

เพื่อนําไปสูการตัดสินใจลงทุน (การจัดซื้อซอฟตแวรโปรแกรมสําเร็จรูป บริหารงานบํารุงรักษามา

ใชงานกับหนวยงานบํารุงรักษา ของบริษัทฯ)  

ความสําคัญของการศึกษา 

1. จากการศึกษาจะทําใหเขาใจถึงกระบวนการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชงานในทั่วไป วา

มีความเหมาะสมกับการทํางานของหนวยงานบํารุงรักษา (ฝายวิศวกรรม) ของบริษัทฯ มากนอย

เพียงใด  ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในตัดสินใจระหวางการพัฒนาซอฟตแวรโดยฝายพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ หรือการเลือกซอฟตแวรสําเร็จรูป ที่ถูกพัฒนาแลวจาก

ผูพัฒนาซอฟตแวร ที่เปนมืออาชีพและมีการศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง 

2. จากการศึกษาเพื่อศึกษารูปแบบการทํางานของหนวยงานบํารุงรักษาแบบเดิม ทั้งนี้เพือ่เปน

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงกวาที่

เปนอยูโดยการนํา CMMS เขามาชวยในเชงิการบริหารจดัการ 
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3. จากการศึกษาจะนําไปสูการพิจารณาความพรอมของหนวยงานบํารุงรักษาของบริษัทฯ ที่จะนํา

ระบบการจัดการบริหารงานบํารุงรักษา (Maintenance Management System-MMS) มาประยุกตใชกบั

หนวยงาน 

1. จากการศึกษาจะนําไปสูการพิจารณาองคประกอบของซอฟตแวรบริหารงานบํารุงรักษา ขั้นตนที่

เหมาะสมตอหนวยงานบํารุงรักษาของบริษทัฯ  

2. จากการศึกษานําไปสูการพิจารณาประกอบการตัดสินใจ  ในเรื่องความคุมคาของการลงทุน ใน

รูปแบบของระยะเวลาคืนทนุ ที่เปนตวัเงนิ  

กรอบทฤษฎ/ีกรอบแนวคดิในการศึกษา 

3. แนวคดิในการปรับปรุงสมรรถนะงานบํารุงรักษา (Maintenance Performance Improvement) 

4. ศึกษาแผนแมบทของการบริหารงานบํารุงรักษา (Maintenance Management Master Plan) 

5. ศึกษาทําความเขาใจการทํางานของโปรแกรมบริหารงานบํารุงรักษาดวยคอมพิวเตอร  

6. แนวคดิระบบบริหารงานบํารุงรักษาดวยคอมพิวเตอร (Computerized Maintenance Management 

System-CMMS) เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน พัฒนาดวยตนเองหรือซ้ือซอฟตแวรสําเร็จรูปเพื่อ

นํามาใชในบริษัทฯ 
 

คําถามในการศึกษา / สมมติฐานการศึกษา 

7. การนําซอฟตแวรโปรแกรมสําเร็จรูปเขามาชวยในงานบริหารจัดการงานบํารุงรักษา สามารถชวย

บริหารงานบํารุงรักษาไดในดานใด 

8. มีความคุมคาในการลงทุนมากนอยเพียงใด ถามีการนําโปรแกรมซอฟตแวรบริหารงานบํารุงรักษา

มาใชงานบริหารงานบํารุงรักษาและมีระยะเวลาคืนทุนนานเทาใด 

ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาการทํางานของโปรแกรมบริหารงานบํารุงรักษาดวยคอมพิวเตอร 

9. ศึกษาวเิคราะหขั้นตอนและระบบการทํางานแบบเดิม พรอมหาแนวทางการในการปรับขั้นตอนและ

ระบบการทํางาน เพื่อใหไดรูปแบบการทํางานที่ลดระยะเวลาการดําเนนิการลง 
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10. ประเมินประสทิธิภาพการทํางาน ถามีการนาํ CMMS มาชวยในการบริหารงานบํารุงรักษา 

11. ประเมินดานความคุมคาในการลงทุน และระยะเวลาในการคืนทุน 

12. วิเคราะหหาขอสรุปและขอเสนอแนะ 

วิธีดําเนินการศึกษา 

การดําเนินการคนควาหาโปรแกรมบรหิารงานบํารงุรักษา (Computerized Maintenance 
Management System Software) ท่ีมีใชงานในทองตลาด 

การคนหาโปรแกรมบริหารงานบํารุงรักษาที่มีใชงานในทองตลาดโดยทั่วไป แบงเปน โปรแกรม

ซอฟตแวรบริหารงานบํารุงรักษาที่พัฒนาโดยตางประเทศ และโปรแกรมซอฟตแวรบริหารงานบํารุงรักษา ที่

พัฒนาขึ้นภายในประเทศ 

1. การคนหาโปรแกรมซอฟตแวรบริหารงานบํารุงรักษาที่พัฒนาโดยตางประเทศ  

การคนหาโปรแกรมซอฟตแวรบริหารงานบํารุงรักษาที่พัฒนาโดยตางประเทศ  ผูทําการศึกษาได

ทําการคนควาจากหนังสือที่เกี่ยวของและการคนหาผานระบบอินเตอรเน็ท จากเว็ปไซตของผูพัฒนาซอฟต

แตละรายทั้งหมด เทาที่สามารถพบได ทําการเก็บรวบรวมไวเพื่อเปนขอมูลและเลือกซอฟตแวรที่สนใจ 

กลาวคือ รูปแบบโครงสรางของซอฟตแวรมีความเหมาะสมใกลเคียงกับการปฏิบัติงานของผูที่ทําการศึกษา 

และฟงกช่ันการทํางานของซอฟตแวรบริหารงานบํารุงรักษา (CMMS: Computerized Maintenance 

Management System Software) ที่สามารถทําเขาใจไดงาย 

2. การคนหาโปรแกรมซอฟตแวรบริหารงานบํารุงรักษา ทีพ่ัฒนาขึ้นภายในประเทศ 

การคนหาโปรแกรมซอฟตแวรบริหารงานบํารุงรักษาที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศ ผูทําการศึกษาได

ทําการคนควาจากหนังสือตําราที่เกี่ยวของและการคนหาผานระบบอินเตอรเน็ท รวมถึงการทบทวน

วรรณกรรม (Literature Review) ในสาขาที่เกี่ยวของ  

 

การศึกษาการทํางานโครงสรางเกี่ยวกับระบบบรหิารงานบํารุงรักษาดวยคอมพิวเตอร 

จากหัวขอที่ผานมา คือการคนหาโปรแกรมซอฟตแวรบริหารงานบํารุงรักษา ทั้งนี้เพื่อเลือกดําเนิน

การศึกษาทําความเขาใจโครงสรางการทํางานระบบบริหารงานบํารุงรักษาดวยคอมพิวเตอร ของซอฟตแวร

บริหารงานบํารุงรักษา โดยในหัวขอของการศึกษาการทํางานโครงสราง ผูศึกษาไดศึกษาโครงสรางการ
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ทํางานของซอฟตแวรบริหารงานบํารุงรักษา นอกเหนือจากหนังสือตําราที่เกี่ยวของแลว ไดทําการศึกษาผาน

ทาง การทดลองใชงานโปรแกรมซอฟตแวรบริหารงานบํารุงรักษา และเรียกเชิญผูพัมนาซอฟตแวร

บริหารงานบํารุงรักษา เขามาทําการสาธิตการทํางานของซอฟตแวร ที่บริษัทของผูทําการศึกษา   

 

1. การศึกษาโครงสรางการทํางานของซอฟตแวรบริหารงานบํารุงรักษาโดยการทดลองใชงาน

ซอฟตแวรจากเวปไซตผูพัฒนา 

ในสวนของการศึกษา โครงสรางการทํางานของซอฟตแวรบริหารงานบํารุงรักษา โดยการทดลอง

ใชงานจริงจากซอฟตแวร ซ่ึงผูทําการศึกษาไดทําการเลือกคนหาซอฟตแวรที่มีลักษณะการทํางานใกลเคียง

กับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และฟงกช่ันการทํางานของซอฟตแวรบริหารงานบํารุงรักษา (CMMS: 

Computerized Maintenance Management System Software) สามารถทําเขาใจไดงาย ภายหลังจากนั้นได 

ดําเนินการขอรหัสผานเพื่อทดลองใชงาน จากเวปไซตผูพัฒนาซอฟตแวรจากตางประเทศ 

 

2. การเชิญผูพัฒนาซอฟตแวรบริหารงานบํารุงรักษาเขามาทําการสาธิตการทํางานของซอฟตแวร      

การเชิญใหผูพัฒนาซอฟตแวร เขามาสาธิตการทํางานของซอฟตแวร เปนวิธีการที่สามารถเขาใจถึง

โครงสรางการทํางานของซอฟตแวรและฟงกช่ันการทํางานของซอฟตแวรโดยรวมทั้งหมด ซ่ึงผูทําการศึกษา

ไดรับการสาธิตการทํางานของซอฟตแวร จากผูพัฒนาซอฟตแวรภายในประเทศ จํานวน 2 ผูพัฒนา CMMS

ไดแกโปรแกรม PM II และ CMMS Net Pro 

 

การเลือกโปรแกรมบริหารงานบํารุงรักษา CMMS 

ในขั้นตอนของการเลือกโปรแกรมบริหารงานบํารุงรักษา CMMS ไดเร่ิมตนจากการคนหา ตามใน

หัวขอกอนหนานี้ พบวามีโปรแกรมบริหารงานบํารุงรักษา CMMS เปนจํานวนมาก จากการคนหา ทั้งที่

พัฒนาโดยตางประเทศและพัฒนาขึ้นภายในประเทศ ผูทําการศึกษาไดทําการศึกษาทั้ง 2 สวนแลว เห็นควร

วาซอฟตแวร ที่พัฒนาโดยตางประเทศ มีความนาสนใจอยูมาก ทั้งดานโครงสรางและฟงกช่ันการทํางานของ

ซอฟตแวร แตเนื่องจากผูใชงานของบริษัทฯ อาจไมถนัดในดานภาษา ที่ตัวซอฟตแวรภาษาที่ใชเปน 

ภาษาอังกฤษทั้งหมด ทําใหยากในการทําความเขาใจจากผูใชงาน และอาจเกิดความผิดพลาดได ทางผูศึกษา

จึงไดเฉพาะเจาะจงไปที่ซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศ โดยพบวามีซอฟตแวรที่พัฒนาภายในประเทศ

ดานงานบํารุงรักษาCMMS จํานวน 8 ซอฟตแวร ดวยกัน และมีจํานวน 2 ซอฟตแวร ที่ไดการยอมรับจาก
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หนวยงานบํารุงรักษาที่เปนที่นาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรม ไดแกโปรแกรม PM II และ

โปรแกรม CMMS Net Pro 

ผูศึกษาไดติดตอ สอบถามขอมูล เกี่ยวกับตัวซอฟตแวรเบื้องตน โดยการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส และ

โทรศัพทติดตอ ซ่ึงทางผูศึกษาก็ไดรับการตอบรับโดยการสงรายละเอียดอธิบายการทํางานของซอฟตแวร

เปนเอกสาร และการนัดหมายเพื่อเขามาแสดงการสาธิตการใชซอฟตแวรที่ภายในบริษัทฯ   

โดยจากการที่ไดศึกษารายละเอียดเอกสาร รวมถึงการทําความเขาใจโครงสรางการทํางานของ

ซอฟตแวรจากการทดลองใชและการเขามาสาธิตการใชงาน สามารถสราง รายการความตองการจาก

โปรแกรมซอฟตแวร CMMS ไดตามตารางที่ 3.1 ทั้งนี้เพื่อเปนหัวขอในการประเมินสมรรถนะของ

ซอฟตแวร  

 

จากหัวขอที่ใชในการประเมินเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะ ไดทําการเปรียบเทียบใน 3 หัวขอหลัก ไดแก 

1. ดานงบประมาณในการลงทุน, 2. ดานตัวซอฟตแวร และ3. ดานตัวผูจัดจําหนาย/ผูพัฒนาซอฟตแวร  

โดยในแตละหัวขอจะถูกกําหนดคาน้ําหนัก (Weight) ที่แตกตางกัน ตามลําดับความสําคัญ ซ่ึงผูศึกษาได

ใหระดับคาน้ําหนักของแตละหัวขอ โดยสวนที่มีความสําคัญมากจะมีคาน้ําหนัดที่สูงกวา หัวขอที่มี

ความสําคัญต่ํากวา โดยคาน้ําหนักผูศึกษาไดกําหนดใหเปนไปตามตารางที่ 3.1 โดยผลรวมของคาน้ําหนัก

ทั้งหมดเทากับ 10 และเพื่อใหไดมาซึ่งผลการประเมินสมรรถนะ จะกําหนดเกณฑของการใหคะแนน

สมรรถนะของโปรแกรมซอฟตแวร จากมากไปนอยดังตอไปนี้ 

 

• ระดับดีมาก   ไดคะแนน 5 

• ระดับดี   ไดคะแนน 4 

• ระดับปานกลาง  ไดคะแนน 3 

• ระดับพอใช   ไดคะแนน 2 

• ระดับต่ํา (ตองปรับปรุง) ไดคะแนน 1 
 

ซ่ึงในตารางหัวขอประเมินประกอบการเลือกโปรแกรมบริหารงานบํารุงรักษา CMMS สามารถอธิบาย

บงชี้แตละหัวขอ เพื่อประกอบการประเมิน ไดดังตอไปนี้ 

• ราคาจัดซื้อคร้ังแรก 
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คือราคาของซอฟตแวรที่ใชในการจัดซื้อ จนนําไปสูการใชงานโปรแกรมบริหารงานบํารุงรักษา

ในหนวยงาน โดยราคาของโปรแกรมบริหารงานบํารุงรักษา ที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศ มีราคา

อยูที่ประมาณ 150,000-200,000 บาท  

• ราคาในการดูแลระบบ 

คือคาใชจายที่ ที่จายใหกับผูจัดจําหนาย/ผูพัฒนาซอฟตแวรในการดูแลซอฟตแวร เพื่อใหการ

ทํางานของซอฟตแวรมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดระยะเวลาที่ใชงาน โดยเปนไปตามความ

ตองการของหนวยงานบํารุงรักษาที่ระบุไว รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงซอฟตแวรใหทันสมัย

อยางตอเนื่อง (Update Program) โดยราคาในการดูแลระบบ รายป (12 เดือน) อยูที่ประมาณ 10-15 

เปอรเซ็นต ของราคาในการจัดซื้อคร้ังแรก 

• ฟงกช่ันการทํางานของ ซอฟตแวร 

คือโครงสรางฟงกช่ันการทํางานของซอฟตแวร จะตองประกอบไปดวยโครงสรางพื้นฐานของ

งานบํารุงรักษา สามารถรองรับการดําเนินงานบํารุงรักษาของบริษัทฯเบื้องตน ไดแก 1. ฟงชั่น

การบํารุงรักษาเชิงแกไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) 2. ฟงชั่นการบํารุงรักษาเชิง

ปองกัน (Preventive Maintenance) 3. ฟงชั่นการบริหารจัดการอะไหลคงคลัง (Inventory 

Management) 4. ฟงชั่นการออกรายงานดรรชนีช้ีวัดประสิทธิภาพ (Key Performance Indicator 

Report)  

• ใบงาน / Work Order 

คือระดับของขอมูล ที่ใสในใบงาน (Work Order) มีความหลากหลาย สามารถปรับแตงใหเขา

กับฐานขอมูล และการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยมีความยืดหยุนที่ตัวใบงาน มีทางเลือกที่

สามารถปรับการทํางานใหกระชับขึ้น เชนความสามารถในการสงใบงานผานทางอีเมลล, การ

แจงเตือนดวยเสียง หรือการที่สามารถเปดใบงาน (Work Oder) ผานชองทางเวปไซต รวมถึง

ความสามารถในการปดใบงาน (Close Job) ในระดับที่เขากับการดําเนินงานของบริษัทฯ  

• อะไหลคงคลัง / Inventory 

คือความสามารถในการตรวจสอบขอมูลวัสดุ/อะไหลคงคลัง, การตัดลด/เพิ่ม วัสดุอะไหลที่มี

การเบิกจายหรือจัดซื้อเพิ่มในทันที,  รวมถึงการแจงเตือนและความสามารถในการออกใบสั่ง

ซ้ือกรณีวัสดุอะไหลคงคลัง มีจํานวนนอยกวาระดับที่ไดกําหนดไว   

• รายงานดรรชนีช้ีวัด / Report KPI 
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คือตัวซอฟตแวรมีความสามารถที่จะแสดงรายงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานบํารุงรักษา เชน รายงาน

ใบงานของการบํารุงรักษาที่แลวเสร็จ, งานที่อยูระหวางการดําเนินการ, รายงานเครื่องจักรหยุด

เดินเครื่อง เปนตน รวมทั้งสามารถคาดรรชนีช้ีวัดสมรรถนะของงานบํารุงรักษา เพื่อเปน

ประโยชนในการวิเคราะหขอมูล การดําเนินงานบํารุงรักษาในอดีต, ปจจุบัน และเปนขอมูลใน

การพยากรณงานบํารุงรักษาในอนาคตได 

• ประวัติเครื่องจักร/History Machine 

คือตัวซอฟตแวรสามารถเก็บและนําขอมูลยอนหลังเกี่ยวกับเครื่องจักร และอุปกรณที่เกี่ยวของ

มาแสดง ไดแก ประวัติเครื่องจักร, ประวัติขอมูลการบํารุงรักษา, การซอมแซม, การปรับเปลี่ยน

อะไหล ตลอดชวงอายุการใชงานของเครื่องจักร รวมถึงมีความสามารถแสดงคาใชจายที่เกิดขึ้น

ตลอดชวงการใชงานของเครื่องจักร 

• การวางแผน / Planning Schedule 

คือตัวซอฟตแวร สามารถจัดทําแผนงานการบํารุงรักษาเชิงปองกัน และจัดสงใบงานการ

บํารุงรักษา ตามแผนงานที่ไดวางไว ตามระยะเวลาที่กําหนดเปนอัตโนมัติ โดยมีความยืดหยุน

ในการปรับเปลี่ยนแผนได กรณีถามีงานฉุกเฉินอื่นๆ ที่มีความสําคัญกวา   

• การเชื่อมโยงขอมูล ทางบัญชี 

คือตัวซอฟตแวรสามารถเชื่อมโยงขอมูลทางบัญชี กับตัวอุปกรณ, เครื่องจักร เพื่อนําเสนอแสดง

ในรูปของขอมูลทางบัญชี เชน ราคา, มูลคาของเครื่องจักร, มูลคาของอะไหลและวัสดุคงคลัง 

• การใชงานระดับ User 

คือตัวซอฟตแวรสามารถใชงานและทําความเขาใจไดงาย สําหรับระดับผูใชงานที่มีความ

หลากหลาย มีการแบงระดับการเขาถึงขอมูลสําหรับผูใชงาน ตามความเหมาะสมของงาน เชน 

ระดับผูบริหาร, ระดับผูจัดการ/วิศวกร, ระดับเจาหนาที่ธุรการ, ระดับชางเทคนิค  

• การบริการหลังการขาย/Support 

คือการใหความชวยเหลือจากผูจัดจําหนาย/ผูพัฒนาซอฟตแวร ในการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้น

ระหวางการใชงาน โดยมีชองทางในการใหความชวยเหลือ เชนผานทางโทรศัพท, เวปไซต, 

อีเมล, การรีโมทโปรแกรม เปนตน รวมไปถึงการจัดอบรม (Training) ใหกับผูใชงานโปรแกรม  

• ผลงานที่ผานมา/ความนาเชื่อถือ Reference 
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คือผลงานของผูจัดจําหนาย/ผูพัฒนาซอฟตแวรเปนที่ยอมรับ มีหนวยงานองคกร ใหการยอมรับ 

มีการจัดซื้อไปใชงานในองคกรของตนเอง รวมทั้งตัวซอฟตแวรไดรับมาตรฐาน ที่เกี่ยวของกับ

การบริหารจัดการงานบํารุงรักษา รวมไปถึงการที่ผูจัดจําหนาย/ผูพัฒนาซอฟตแวร มีการพัฒนา

ตัวซอฟตแวรอยางตอเนื่อง 

 

ผูทําการศึกษาได ใหผูที่เขารวมสาธิตการใชงานของโปรแกรมจากผูพัฒนาโปรแกรม ทั้งสองซอฟตแวร  

จํานวน 6 คน ใหระดับคะแนน ตามหัวขอประเมินตามตารางที่ 3.1 เพื่อประกอบการวิเคราะหขอมูลตามผล

การวิเคาระขอมูลในบทที่ 4  

ผูที่เขารวมรับการสาธิตการใชงานของปรแกรม และผูที่ใหคะแนนประเมินตามตารางที่ 3.1 จํานวน 6 

คน เปนบุคคลที่เกี่ยวของในการใชงานโปรแกรมซอฟตแวรบริหารบํารุงรักษาของบริษัทฯ และมีสวนใน

การตัดสินใจคัดเลือกโปรแกรม โดยประกอบไปดวย  

1. ผูชวยผูจัดการฝายวิศวกรรม จํานวน 1 คน 

2. วิศวกรระบบไฟฟา จํานวน 2 คน 

3. วิศวกรระบบเครื่องกล จํานวน 1 คน 

4. วิศวกรโยธาและสถาปตยกรรม จํานวน 1 คน 

5. เจาหนาที่ธุรการงานฐานขอมูลบํารุงรักษา จํานวน 1 คน 
 

การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลของระบบงานแบบเดิม 

 

ในสวนของการศึกษาระบบการทํางาน ผูศึกษาไดศึกษาผังงานเพื่อแสดงการขั้นตอนการทํางานของ

หนวยงานบํารุงรักษาของบริษัทคิงเพาเวอร สุวรรณภูมิ  โดยสามารถแบงเปน 4 สวนหลัก ไดแก 1. การ

บํารุงรักษาเชิงแกไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) 2. การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive 

Maintenance) 3. การบริหารจัดการอะไหลคงคลัง (Inventory Management) 4. การออกรายงานดรรชนีช้ีวัด

ประสิทธิภาพ (Key Performance Indicator Report) ซ่ึงสามารถแสดงไดตามผังงาน ตามรูปที่ 3.10 
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การวิเคราะหระบบงานบริหารงานบํารุงรักษาแบบเดิมเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงใน

ระบบงานแบบเดิม  

ในสวนของการการวิเคราะหระบบการปฏิบัติงานของหนวยงานบํารุงรักษา จากหัวขอที่ผานมาจากผัง

การปฏิบัติงาน ที่ผูทําการศึกษาไดเขียนผังงาน (Flow Chart) ขึ้นจากการปฏิบัติงานจริงของบริษัทฯ พบวา

ระบบบริหารงานบํารุงรักษาของบริษัทฯที่เปนอยูในปจจุบัน มีการปฏิบัติงานที่มีการวางระบบ ตาม

โครงสรางของหนวยงานบํารุงรักษา ทั้งนี้สืบเนื่องจาก บริษัทฯ เคยมีประสบการณในการนําระบบการ

บริหารงานบํารุงรักษาดวยคอมพิวเตอร CMMS มาใชในชวงแรก ทําใหถูกวางระบบบริหารงานบํารุงรักษา

ไวเปนสวนใหญทําใหมีระบบงานที่ดี แตการยกเลิกการใชโปรแกรมซอฟตแวรดังกลาวในปจุบัน ดวย

เหตุผลที่ซอฟตแวรกอนหนานี้ถูกปรับแกหลายคร้ัง จนมีผลทําใหซอฟตแวรมีการทํางานลาชาลงมาก และ

ประกอบกับผูใชงานซอฟตแวรไมมีความเขาใจระบบการทํางานของซอฟตแวรทําใหยกเลิกการใชงานเปน

เวลามากกวา 2ป  

โดยการบริหารงานบํารุงรักษาของบริษัทฯ ในปจจุบันจะใชระบบการคียขอมูลผานโปรแกรมสํานักงาน

ทั่วไป (ไฟล Excel) และใชระบบการจด/เขียนบันทึกดวยมือเปนสวนใหญ ทําใหมีความลาชาและเกิดความ

ผิดพลาดตกหลนอยูบอยครั้ง ประกอบกับการจัดทํารายงานในสวนที่ตองแสดงคาดรรชนีช้ีวัด ของการ

บริหารงานบํารุงรักษาตองใชเวลานานในการดึงขอมูลจากโปรแกรมสํานักงานหรือไฟล Excel และมีความ

ผิดพลาด ทําใหขาดความนาเชื่อถือในที่สุด รวมทั้งงานบริหารจัดการวัสดุคงคลังมีความลาชาและจํานวน

ของวัสดุคงคลังมีความคลาดเคลื่อนและไมใชจํานวนที่เปนปจจุบัน ผูทําการศึกษา ไดทําการศึกษาตอไปใน

การประเมินระบบงานบริหารงานบํารุงรักษา 

การประเมินผลระบบงานบริหารงานบํารุงรักษาแบบเดิมและแบบใหม 

 

ในหัวขอการประมินผลระบบงานบริหารงานบํารุงรักษา ผูทําการศึกษาไดทําการเปรียบเทียบใน 4 สวน

หลักของงานบริหารบํารุงรักษา ไดแก 1. การบํารุงรักษาเชิงแกไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) 2. การ

บํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) 3. การบริหารจัดการอะไหลคงคลัง (Inventory 

Management) 4. การออกรายงานดรรชนีช้ีวัดประสิทธิภาพ (Key Performance Indicator Report) โดยในแต

ละสวน ของงานบริหารบํารุงรักษามีรายละเอียดของการดําเนินการ ตามแสดงในตารางที่ 3.4 ซ่ึงผูศึกษาได

ทําการเปรียบเทียบแตละขั้นตอนของการดําเนินการบริหารบํารุงรักษา ระหวางการบริหารงานบํารุงรักษา
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แบบที่เปนอยูในปจจุบัน กับการบริหารงานบํารุงรักษาแบบใหมหรือตามโครงสรางการทํางานของ

โปรแกรมซอฟตแวรบริหารงานบํารุงรักษา  

ทั้งนี้ในการเปรียบเทียบเพื่อศึกษาคาความแตกตางของขั้นตอนการดําเนินงานบริหารบํารุงรักษา ของทั้ง 

4 สวนงานหลักของงานบริหารบํารุงรักษา พบวา แตกตางจากเดิม คือ 

1. งานการบํารุงรักษาเชิงแกไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) สวนของการรับเรื่องแจง งาน

แกไขปรับปรุง มีการเพิ่มชองทางการรับเรื่อง สามารถรองรับการแจงผานทางเวปไซต ซ่ึงเปน

ชองทางที่มีความรวดเร็ว ที่แตเดิมมีการรับเรื่องแจง งานแกไขปรับปรุงผานทางโทรศัพท

เทานั้น  

2. งานการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) สวนของการปรับเปลี่ยนแผนงาน 

(Master Plan) การบํารุงรักษาเชิงปองกัน กลาวคือสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานไดตามความ

เหมาะสม ภายหลังจากการที่ไดนําผลของงานการบํารุงรักษาเชิงแกไขปรับปรุง มาวิเคราะห

และปรับเปลี่ยนแผนงาน เพื่อใหปริมาณงานแกไขปรับปรุงลดลง 

3. งานการบริหารจัดการอะไหลคงคลัง (Inventory Management) สวนของการควบคุมการ

เบิกจายอะไหล, ควบคุมปริมาณอะไหล ใหอยูในระดับที่เหมาะสม, การแจงเตือนกรณีที่ระดับ

ปริมาณอะไหลอยูในระดับที่ต่ํากวาคาที่กําหนด 

การออกรายงานดรรชนีช้ีวดัประสิทธิภาพ (Key Performance Indicator Report) สวนของการจัดทํารายงานที่

เกี่ยวเนื่องกับงานบํารุงรักษา สามารถออกรายงานเพื่อนําคาผล 

ของรายงานมาวิเคราะหปรับปรุงการดําเนินงาน และสามารถสรุปดานคาใชจายที่จาํเปน รวมถึงการจัดวาง

งบประมาณที่เหมาะสม ในปตอๆไป จากผลของรายงานที่ได       

การประเมินดานการลงทุน ระยะเวลาคืนทุน 

ผูศึกษาไดทําการศึกษาเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ ในการลงทุนโดยแบงเปน 2 หัวขอไดแก การ

ประเมินดานการลงทุน และการประเมินดานระยะเวลาการคืนทุน 

3. การประเมินดานการลงทุน  

การประเมินดานการลงทุน  เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องของการลงทุนซื้อโปรแกรม

ซอฟตแวรสําเร็จรูปหรือการพัฒนาเองโดยฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัทฯ ผูทําการศึกษาได

ทําการศึกษาคนควาหนังสือตําราที่เกี่ยวของกับ กระบวนการในการพัฒนาซอฟตแวรหรือเขียนโปรแกรม
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ซอฟตแวร รวมทั้งการวิเคราะหและออกแบบระบบ รวมถึงการสอบถามขั้นตอนและระยะเวลาจากผูพัฒนา

ซอฟตแวรจากฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัทฯ โดยสามารถระบุรายละเอียดขั้นตอนของการพัฒนา

ซอฟตแวรได ตามหัวขอซ่ึงแสดงในตารางที่ 3.5 ทั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณา เปรียบเทียบดานระยะเวลา

และงบประมาณที่ตองใช ระหวางการพัฒนาซอฟตแวรเอง กับการจัดซื้อโปรแกรมซอฟตแวรสําเร็จรูป 

ผูทําการศึกษาได ใสระยะเวลาแตละขั้นตอนทั้ง 6 ตามตารางที่ 3.5 ทั้งสวนที่พัฒนาซอฟตแวรเองและ

การจัดซื้อโปรแกรมซอฟตแวรสําเร็จรูป โดยในสวนโปรแกรมซอฟตแวรสําเร็จรูป ก็ยังคงมีสวนที่ตองใช

ระยะเวลาในการปรับแก เพื่อใหเขากับการใชงาน ทั้งนี้ไดแสดงการวิเคราะหขอมูลในบทที่ 4 
 

1. ระยะเวลาคืนทุน (Return of Investment)  

ผูศึกษาไดศึกษาระยะเวลาการคืนทุน ในรูปแบบของขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อประกอบการพิจารณา

ตัดสินใจในการนําระบบบริหารบํารุงรักษาดวยระบบคอมพิวเตอร มาใชภายในบริษัทฯ โดยในการคํานวณ

ระยะเวลาจุดคุมทุน จะคิดคํานวณจากการที่สามารถลดจํานวนพนักงานที่ตองปฏิบัติงานลง โดยใช

โปรแกรมซอฟตแวรเขามาชวย โดยผูที่ตองปฏิบัติงานที่ปจจุบันมีพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 3 คน ได

ปฏิบัติงานอยูในระบบของการทําขอมูลระบบบํารุงรักษา ซ่ึงแตละคนมีเงินเดือนที่แตกตางกัน โดยการ

ปฏิบัติงานแบบเดิมตองใชคน 3 คน กลาวคือ  
 

คนที่ 1 งานแจงซอมและจดบันทึกขอมูลการซอมบํารุง 

คนที่ 2 งานวัสดุคงคลัง 

คนที่ 3 งานฐานขอมูลการซอมบํารุง 

ทั้งนี้ถามีการนําโปรแกรมบริหารงานบํารุงรักษา (Computerized Maintenance Management 

System Software) มาใชในการบริหารจัดการ จะทําใหสามารถใช คนที่ 1 เพียง 1 คนเทานั้น ทําใหเกิดผล

ประหยัดคาใชจาย ซ่ึงสามารถคิดคํานวณเปนระยะเวลาคืนทุน โดยไดแสดงการวิเคราะหในบทที่ 4  

สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการบริหารทรัพยากรอาคาร ในสวนของงานบํารุงรักษา ตาม

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาเปรียบเทียบโปรแกรมการบริหารจัดการงานบํารุงรักษา (CMMS: Computerized 

Maintenance Management System), เพื่อศึกษาองคประกอบความตองการพื้นฐานจากโปรแกรมในการ

บริหารงานบํารุงรักษา, เพื่อศึกษากระบวนการวิเคราะห ประกอบการพิจารณาระหวางการจัดซื้อซอฟตแวร

โปรแกรมสําเร็จรูป หรือการพัฒนาโปรแกรมซอฟตแวรใชงานเองและเพื่อศึกษากระบวนการวิเคราะห ดาน
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ของความคุมคาในการลงทุน (ROI: Return of Investment) โดยสามารถแบงสรุปตามวัตถุประสงค ได

ดังตอไปนี้ 

4. การศึกษาโปรแกรมการบริหารจัดการงานบํารุงรักษา (CMMS: Computerized Maintenance 

Management System) 

จากการศึกษาโปรแกรมที่มีจําหนายอยูในทองตลาด (ทั้งสวนที่พัฒนาขึ้นโดยตางประเทศและ

พัฒนาขึ้นภายในประเทศ) พบวามีโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยตางประเทศ มีจํานวนที่มากกวา โปรแกรมที่ถูก

พัฒนาขึ้นภายในประเทศ โดยโครงสรางการทํางานของซอฟตแวรบริหารงานบํารุงรักษา ทั้งสวนที่

พัฒนาขึ้นโดยตางประเทศและพัฒนาขึ้นภายในประเทศไมมีความแตกตางกัน ซ่ึงโปรแกรมซอฟตแวร

สามารถรองรับการทํางานบน เวปไซต (Web Base) ไดเปนสวนนอย โดยโปรแกรมสวนมากยังคงเปนการ

ทํางานบนฐานขอมูล ไคลแอนตเซิรฟเวอร (Client/Server) แบบปกติที่ใชงานกันทั่วไป 

5. การศึกษาองคประกอบความตองการพื้นฐานจากโปรแกรมในการบริหารงานบํารุงรักษา 

จากการศึกษาสามารถสรุปหัวขอประเมินที่ใช ประกอบในการตัดสินใจการเลือกโปรแกรม

ซอฟตแวรบริหารงานบํารุงรักษา โดยแบงหัวขอประเมินเปน 3 ดานหลักๆ ไดแก ดานงบประมาณในการ

ลงทุน, ดานตัวซอฟตแวร และดานผูจําหนาย/ผูพัฒนา โดยหัวขอที่มีสวนสําคัญในการประเมินมากที่สุด คือ

ดานตัวซอฟตแวรเอง รองลงมาคือดานงบประมาณในการลงทุนหรือราคาของโปรแกรมซอฟตแวร และดาน

ผูจําหนาย/ผูพัฒนาซอฟตแวร ตามลําดับ  

6. การศึกษากระบวนการวิเคราะห ประกอบการพิจารณาระหวางการจัดซื้อซอฟตแวรโปรแกรม

สําเร็จรูป หรือการพัฒนาโปรแกรมซอฟตแวรใชงานเอง 

จากการศึกษาพบวาการจัดซื้อโปรแกรมซอฟตแวรสําเร็จรูป  มีคาใชจายที่ถูกกวา การพัฒนา

โปรแกรมใชงานเอง กลาวคือสามารถประหยัดงบประมาณใหกับบริษัทฯได 22,954.55 บาท (สองหมื่นสอง

พันเการอยหาสิบสี่บาทหาสิบหาสตางค) และการจัดซื้อโปรแกรมซอฟตแวรสําเร็จรูป โปรแกรมมีความ

พรอมใชงานที่เร็วกวา การพัฒนาโปรแกรมใชงานเอง 72 วัน หรือประมาณ 2.4 เดือน    

7. เพื่อศึกษากระบวนการวิเคราะห ดานของความคุมคาในการลงทุน (ROI: Return of Investment)  
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จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลระยะเวลาคืนทุน พบวาการนําโปรแกรมบริหารงานบํารุงรักษามาใช

ในการบริหารจัดการงานบํารุงรักษา สามารถประหยัดคาใชจายใหกับบริษัทฯ ได 41,000 บาท (ส่ีหมื่นหนึ่ง

พันบาท) ตอเดือน และมีระยะเวลาคืนทุน (ROI: Return of Investment) ที่ระยะเวลา 4.88 เดือน  

การอภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการนําซอฟตแวรโปรแกรมบริหารงานบํารุงรักษา เขามาจะ

สามารถชวยงานใน 4 สวนหลักของงานบริหารบํารุงรักษา ไดแก 1. การบํารุงรักษาเชิงแกไขปรับปรุง 

(Corrective Maintenance) 2. การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) 3. การบริหารจัดการ

อะไหลคงคลัง (Inventory Management) 4. การออกรายงานดรรชนีช้ีวัดประสิทธิภาพ (Key Performance 

Indicator Report) โดยใน กรณีศึกษาที่ยกมา องคกรยังขาดเครื่องมือ ซ่ึงก็คือโปรแกรมซอฟตแวร CMMS ที่

จะเขามาชวยใหการบริหารจัดการงานบํารุงรักษาใหเปนระบบมากยิ่งขึ้น โดยในการคัดเลือกซอฟตแวร 

CMMS ใหใชเกณฑหัวขอประเมินที่ไดทําการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งในสวนของราคาในการ

จัดซื้อตองมีราคาและระยะเวลาคืนทุนที่เหมาะสม โดยจากการศึกษา แสดงคาประมาณราคาซอฟตแวร 

CMMS ที่ 200,000บาท และระยะเวลาคืนทุนที่ประมาณ 5 เดือน (สําหรับโปรแกรมซอฟตแวร CMMS ที่

พัฒนาขึ้นภายในประทศ) 
 

ขอเสนอแนะการศึกษา 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งนี้ไดแก 

1. การนําโปรแกรมบริหารจัดการงานบํารุงรักษา ยังคงมีสวนของระยะเวลาการดําเนินงาน ของ

แตละขั้นตอนของงานบํารุงรักษา ถาสามารถเปรียบเทียบดานระยะเวลาของการทํางานที่ลดลง

เปรียบเทียบกันระหวาง การทํางานแบบเดิมกับการนํา CMMS มาใชงาน จะทําใหเห็นถึง

ประโยชนของโปรแกรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

2. จากการศึกษาในสวนของผังการบริหารงานบํารุงรักษา พบวางานบํารุงรักษาของบริษัทฯ

ปจจุบันยังคงใชระบบการคียขอมูลผานโปรแกรมสํานักงานทั่วไป (ไฟล Excel) และใชระบบ

การจด/เขียนบันทึกดวยมือเปนสวนใหญ ทําใหมีความลาชาและเกิดความผิดพลาดอยูบางใน

บางครั้ง ประกอบกับการจัดทํารายงานในสวนที่ตองแสดงคาดรรชนีช้ีวัด ของการบริหารงาน

บํารุงรักษาตองใชเวลาที่นาน ในการดึงขอมูลจากโปรแกรมสํานักงานหรือไฟล Excel และ
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บางครั้งมีความผิดพลาดเกิดขึ้น รวมทั้งงานบริหารจัดการวัสดุคงคลังมีความลาชาและจํานวน

ของวัสดุคงคลังมีความคลาดเคลื่อนและไมใชจํานวนที่เปนปจจุบัน โดยถามีการนําโปรแกรม

ซอฟตแวรมาใช จะสามารถชวยลดขอผิดพลาด และลดระยะเวลาในการทํางานลงได 

3.  นอกเหนือจากการศึกษาทําความเขาใจการทํางานของโปรแกรมบริหารงานบํารุงรักษาใน

ปจจุบันแลว ยังคงตองมีสวนที่ตองคนควาเพิ่มในดานของมาตรฐานงานบํารุงรักษา และการ

บริหารจัดการ ทั้งนี้เพื่อใหทราบแนวโนมการพัฒนาของ CMMS ที่เปนไปตามการบํารุงรักษา

ทวีผลแบบทุกคนมีสวนรวม (TPM: Total Productive Maintenance)  รวมถึงการพัฒนาดานการ

ใชงานใหสามารถใชงานผานทางเวปไซต (Web-base) ซ่ึงถาไมติดตามคนควาหาขอมูลอยาง

ตอเนื่อง ทําใหไดเทคโนโลยีที่ไมเปนปจจุบัน และลาสมัยในที่สุด    
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