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บทคัดย่อ 

  ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกๆ ด้าน 

หากแต่ว่าเราสามารถที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ 

ในงานด้านที่เก่ียวข้องกับงานของเราได้ จะทำให้เกิดผลของงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

งานด้านบริหารทรัพยากรอาคารในปัจจุบันก็มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเช่นกัน มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

และนำซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ซ่ึงงานการค้นคว้าอิสระน้ี 

ได้ทำการศึกษาการนำโปรแกรมเข้ามาใช้งานในการบริหารจัดการ งานบริหารทรัพยากรอาคาร 

ส่วนของงานบำรุงรักษา ของบริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบโปรแกรมการบริหารจัดการงานบำรุงรักษา, 

เพื่อศึกษาองค์ประกอบความต้องการพื้นฐานจากโปรแกรมในการบริหารงานบำรุงรักษา, 

เพื่อศึกษากระบวนการวิเคราะห์ 

ประกอบการพิจารณาระหว่างการจัดซ้ือซอฟต์แวร์โปรแกรมสำเร็จรูปหรือการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ใช้งานเอ

งและเพื่อศึกษากระบวนการวิเคราะห์ ด้านของความคุ้มค่าในการลงทุน 

จากการศึกษาพบว่าโครงสร้างการทำงานของซอฟต์แวร์บริหารงานบำรุงรักษา 

ทั้งส่วนซอฟต์แวร์ที่พัฒนาข้ึนโดยต่างประเทศและพัฒนาข้ึนภายในประเทศไม่มีความแตกต่างกัน, 

การจัดซ้ือโปรแกรมซอฟต์แวร์สำเร็จรูป  มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าและระยะเวลาพร้อมใช้งานที่ส้ันกว่า 

การพัฒนาโปรแกรมใช้งานเอง 

และการนำโปรแกรมซอฟต์แวร์บริหารงานบำรุงรักษามาใช้งานจะทำให้เกิดผลประหยัดให้กับองค์กรโดยมีระยะเว

ลาคืนทุนที่เหมาะสม 
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 

ในสภาวะสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยและประกอบกับสภาพทางการเมืองภายในประเทศ 

ที่ไม่มีความเข้มแข็งในปัจจุบัน 

ทำให้ธุรกิจต่างๆต้องมีการปรับตัวให้สอดรับกับสภาพการณ์ที่มีความไม่แน่นอนในปัจจุบัน 

กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ ซ่ึงดำเนินธุรกิจบริหารพื้นที่กิจกรรมเชิงพาณิชย์และจำหน่ายสินค้าปลอดอากร 

ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ก็เป็นกลุ่มธุรกิจหน่ึงในอีกหลายๆกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลโดยตรงจากเหตุการณ์ทั้งสอง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากกลุ่มจำนวนผู้ใช้บริการ(นักท่องเที่ยว) ที่ลดน้อยลง 

ทำให้รายได้จากผู้เข้ามาใช้บริการลดน้อยลง แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็มีภาระค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ 

อยู่อย่างเป็นเงาตามตัว ซ่ึงในฐานะที่ผู้ทำการศึกษาได้ทำงานอยู่ในหน่วยงานวิศวกรรม ของบริษัทฯ 

จึงมีความพยายามอยู่ตลอดเวลาที่จะพัฒนากระบวนวิธีการทำงานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่

งข้ึน และสามารถที่จะช่วยปรับลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทฯ ในเวลาเดียวกัน        

หน่วยงานบำรุงรักษา (ฝ่ายวิศวกรรม) ของบริษัทฯ 

จะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร 

ที่มีมูลค่าทรัพย์สินลงทุนเริ่มต้นโครงการ 1,500 ล้านบาทโดยประมาณ 

ซ่ึงหน่วยงานบำรุงรักษาจะมีส่วนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจโดยตรงของบริษัทฯ 

เพื่อให้คงไว้ซ่ึงสมรรถนะของเครื่องจักรในความดูแล ให้มีอายุการใช้งานยาวนานตลอดช่วงการใช้งาน 

พร้อมกับรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรในความดูแล 

ให้อยู่ในเกณฑ์ระดับที่สูงที่สุดตลอดเวลา ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม แต่ในการดำเนินงานในปัจจุบัน 

มีทั้งส่วนงานที่บำรุงรักษาโดยพนักงานของบริษัทฯเอง และส่วนของงานจ้างเหมาให้ดำเนินการแทน 

ซ่ึงฝ่ายวิศวกรรมของบริษัทฯยังขาดในส่วนของการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

ทำให้ยังมีปริมาณงานแจ้งซ่อมนอกแผนงานอยู่ในปริมาณที่สูง โดยไม่มีทีท่าว่าจะลดลง 

และไม่สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เน่ืองจากการเข้าถึงข้อมูลของวิศวกร 

รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

ในการบริหารงานบำรุงรักษาในปัจจุบัน ได้มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

มาช่วยในการบริหารจัดการมากข้ึน โดยจะมีการนำซอฟต์แวร์โปรแกรมสำเร็จรูป 

ที่ถูกพัฒนามาเพื่อช่วยในการบริหารจัดการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 

ซ่ึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในระบบบริหารงานบำรุงรักษา มีชื่อที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า 

Computerized Maintenance Management System หรือที่เรียกส้ันๆว่า CMMS   
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ดังน้ันผู้ทำการศึกษาจึงนำเสนอ การศึกษาในการนำซอฟต์แวร์โปรแกรมสำเร็จรูป 

ที่ใช้ในการบริหารจัดการงานบำรุงรักษา CMMS (Computerized Maintenance Management System) 

มาใช้งานภายในหน่วยงานบำรุงรักษา (ฝ่ายวิศวกรรม) ของบริษัทฯ  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบโปรแกรมการบริหารจัดการงานบำรุงรักษา (CMMS: Computerized 

Maintenance Management System) ที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด 

(ทั้งส่วนที่พัฒนาข้ึนโดยต่างประเทศและพัฒนาข้ึนภายในประเทศ) 

2.เพื่อศึกษาองค์ประกอบความต้องการพื้นฐานจากโปรแกรมในการบริหารงานบำรุงรักษา 

ที่จะใช้ในการประกอบการพิจารณาเลือกโปรแกรมการบริหารจัดการงานบำรุงรักษา (CMMS: 

Computerized Maintenance Management System)  

3.เพื่อศึกษากระบวนการวิเคราะห์ 

ประกอบการพิจารณาระหว่างการจัดซ้ือซอฟต์แวร์โปรแกรมสำเร็จรูป 

หรือการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ใช้งานเองโดยส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ 

4. เพื่อศึกษากระบวนการวิเคราะห์ ด้านของความคุ้มค่าในการลงทุน (ROI: Return of Investment) 

เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจลงทุน (การจัดซ้ือซอฟต์แวร์โปรแกรมสำเร็จรูป 

บริหารงานบำรุงรักษามาใช้งานกับหน่วยงานบำรุงรักษา ของบริษัทฯ)  

ความสำคัญของการศึกษา 

1. จากการศึกษาจะทำให้เข้าใจถึงกระบวนการทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้งานในทั่วไป 

ว่ามีความเหมาะสมกับการทำงานของหน่วยงานบำรุงรักษา (ฝ่ายวิศวกรรม) ของบริษัทฯ 

มากน้อยเพียงใด  

ทั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทางในตัดสินใจระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีส

ารสนเทศของบริษัทฯ หรือการเลือกซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ที่ถูกพัฒนาแล้วจากผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ 

ที่เป็นมืออาชีพและมีการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

2. จากการศึกษาเพื่อศึกษารูปแบบการทำงานของหน่วยงานบำรุงรักษาแบบเดิม 

ทั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอนและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

สูงกว่าที่เป็นอยู่โดยการนำ CMMS เข้ามาช่วยในเชิงการบริหารจัดการ 
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3. จากการศึกษาจะนำไปสู่การพิจารณาความพร้อมของหน่วยงานบำรุงรักษาของบริษัทฯ 

ที่จะนำระบบการจัดการบริหารงานบำรุงรักษา (Maintenance Management System-MMS) 

มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน 

1. จากการศึกษาจะนำไปสู่การพิจารณาองค์ประกอบของซอฟต์แวร์บริหารงานบำรุงรักษา 

ข้ันต้นที่เหมาะสมต่อหน่วยงานบำรุงรักษาของบริษัทฯ  

2. จากการศึกษานำไปสู่การพิจารณาประกอบการตัดสินใจ  ในเรื่องความคุ้มค่าของการลงทุน 

ในรูปแบบของระยะเวลาคืนทุน ที่เป็นตัวเงิน  

กรอบทฤษฎี/กรอบแนวคิดในการศึกษา 

3. แนวคิดในการปรับปรุงสมรรถนะงานบำรุงรักษา (Maintenance Performance Improvement) 

4. ศึกษาแผนแม่บทของการบริหารงานบำรุงรักษา (Maintenance Management Master Plan) 

5. ศึกษาทำความเข้าใจการทำงานของโปรแกรมบริหารงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์  

6. แนวคิดระบบบริหารงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (Computerized Maintenance Management 

System-CMMS) เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 

พัฒนาด้วยตนเองหรือซ้ือซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อนำมาใช้ในบริษัทฯ 
 

คำถามในการศึกษา / สมมติฐานการศึกษา 

7. การนำซอฟต์แวร์โปรแกรมสำเร็จรูปเข้ามาช่วยในงานบริหารจัดการงานบำรุงรักษา 

สามารถช่วยบริหารงานบำรุงรักษาได้ในด้านใด 

8. มีความคุ้มค่าในการลงทุนมากน้อยเพียงใด้ 

ถ้ามีการนำโปรแกรมซอฟต์แวร์บริหารงานบำรุงรักษามาใช้งานบริหารงานบำรุงรักษาและมีระยะเว

ลาคืนทุนนานเท่าใด 

ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาการทำงานของโปรแกรมบริหารงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ 

9. ศึกษาวิเคราะห์ข้ันตอนและระบบการทำงานแบบเดิม 

พร้อมหาแนวทางการในการปรับข้ันตอนและระบบการทำงาน 

เพื่อให้ได้รูปแบบการทำงานที่ลดระยะเวลาการดำเนินการลง 

10. ประเมินประสิทธิภาพการทำงาน ถ้ามีการนำ CMMS มาช่วยในการบริหารงานบำรุงรักษา 
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11. ประเมินด้านความคุ้มค่าในการลงทุน และระยะเวลาในการคืนทุน 

12. วิเคราะห์หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

วิธีดำเนินการศึกษา 

การดำเนินการค้นคว้าหาโปรแกรมบริหารงานบำรุงรักษา (Computerized Maintenance 

Management System Software) ที่มีใช้งานในท้องตลาด 

การค้นหาโปรแกรมบริหารงานบำรุงรักษาที่มีใช้งานในท้องตลาดโดยทั่วไป แบ่งเป็น 

โปรแกรมซอฟต์แวร์บริหารงานบำรุงรักษาที่พัฒนาโดยต่างประเทศ 

และโปรแกรมซอฟต์แวร์บริหารงานบำรุงรักษา ที่พัฒนาข้ึนภายในประเทศ 

1. การค้นหาโปรแกรมซอฟต์แวร์บริหารงานบำรุงรักษาที่พัฒนาโดยต่างประเทศ  

การค้นหาโปรแกรมซอฟต์แวร์บริหารงานบำรุงรักษาที่พัฒนาโดยต่างประเทศ 

ผู้ทำการศึกษาได้ทำการค้นคว้าจากหนังสือที่เก่ียวข้องและการค้นหาผ่านระบบอินเตอร์เน็ท 

จากเว็ปไซต์ของผู้พัฒนาซอฟต์แต่ละรายทั้งหมด เท่าที่สามารถพบได้ 

ทำการเก็บรวบรวมไว้เพื่อเป็นข้อมูลและเลือกซอฟต์แวร์ที่สนใจ กล่าวคือ 

รูปแบบโครงสร้างของซอฟต์แวร์มีความเหมาะสมใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานของผู้ที่ทำการศึกษา 

และฟังก์ชั่นการทำงานของซอฟต์แวร์บริหารงานบำรุงรักษา (CMMS: Computerized Maintenance 

Management System Software) ที่สามารถทำเข้าใจได้ง่าย 

2. การค้นหาโปรแกรมซอฟต์แวร์บริหารงานบำรุงรักษา ที่พัฒนาข้ึนภายในประเทศ 

การค้นหาโปรแกรมซอฟต์แวร์บริหารงานบำรุงรักษาที่พัฒนาข้ึนภายในประเทศ 

ผู้ทำการศึกษาได้ทำการค้นคว้าจากหนังสือตำราที่เก่ียวข้องและการค้นหาผ่านระบบอินเตอร์เน็ท 

รวมถึงการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ในสาขาที่เก่ียวข้อง  

 

การศึกษาการทำงานโครงสร้างเกี่ยวกับระบบบริหารงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ 

จากหัวข้อที่ผ่านมา คือการค้นหาโปรแกรมซอฟต์แวร์บริหารงานบำรุงรักษา 

ทั้งน้ีเพื่อเลือกดำเนินการศึกษาทำความเข้าใจโครงสร้างการทำงานระบบบริหารงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเต

อร์ ของซอฟต์แวร์บริหารงานบำรุงรักษา โดยในหัวข้อของการศึกษาการทำงานโครงสร้าง 

ผู้ศึกษาได้ศึกษาโครงสร้างการทำงานของซอฟต์แวร์บริหารงานบำรุงรักษา 

นอกเหนือจากหนังสือตำราที่เก่ียวข้องแล้ว ได้ทำการศึกษาผ่านทาง 

การทดลองใช้งานโปรแกรมซอฟต์แวร์บริหารงานบำรุงรักษา 

และเรียกเชิญผู้พัมนาซอฟต์แวร์บริหารงานบำรุงรักษา เข้ามาทำการสาธิตการทำงานของซอฟต์แวร์ 

ที่บริษัทของผู้ทำการศึกษา   
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1. การศึกษาโครงสร้างการทำงานของซอฟต์แวร์บริหารงานบำรุงรักษาโดยการทดลองใช้งานซอฟต์แว

ร์จากเวปไซต์ผู้พัฒนา 

ในส่วนของการศึกษา โครงสร้างการทำงานของซอฟต์แวร์บริหารงานบำรุงรักษา 

โดยการทดลองใช้งานจริงจากซอฟต์แวร์ 

ซ่ึงผู้ทำการศึกษาได้ทำการเลือกค้นหาซอฟต์แวร์ที่มีลักษณะการทำงานใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานของบริษัท

ฯ และฟังก์ชั่นการทำงานของซอฟต์แวร์บริหารงานบำรุงรักษา (CMMS: Computerized Maintenance 

Management System Software) สามารถทำเข้าใจได้ง่าย ภายหลังจากน้ันได้ 

ดำเนินการขอรหัสผ่านเพื่อทดลองใช้งาน จากเวปไซต์ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ 

 

2. การเชิญผู้พัฒนาซอฟต์แวร์บริหารงานบำรุงรักษาเข้ามาทำการสาธิตการทำงานของซอฟต์แวร์      

การเชิญให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ เข้ามาสาธิตการทำงานของซอฟต์แวร์ 

เป็นวิธีการที่สามารถเข้าใจถึงโครงสร้างการทำงานของซอฟต์แวร์และฟังก์ชั่นการทำงานของซอฟต์แวร์โดย

รวมทั้งหมด ซ่ึงผู้ทำการศึกษาได้รับการสาธิตการทำงานของซอฟต์แวร์ 

จากผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ภายในประเทศ จำนวน 2 ผู้พัฒนา CMMSได้แก่โปรแกรม PM II และ CMMS Net 

Pro 

 

การเลือกโปรแกรมบริหารงานบำรุงรักษา CMMS 

ในข้ันตอนของการเลือกโปรแกรมบริหารงานบำรุงรักษา CMMS ได้เริ่มต้นจากการค้นหา 

ตามในหัวข้อก่อนหน้าน้ี พบว่ามีโปรแกรมบริหารงานบำรุงรักษา CMMS เป็นจำนวนมาก จากการค้นหา 

ทั้งที่พัฒนาโดยต่างประเทศและพัฒนาข้ึนภายในประเทศ ผู้ทำการศึกษาได้ทำการศึกษาทั้ง 2 ส่วนแล้ว 

เห็นควรว่าซอฟต์แวร์ ที่พัฒนาโดยต่างประเทศ มีความน่าสนใจอยู่มาก 

ทั้งด้านโครงสร้างและฟังก์ชั่นการทำงานของซอฟต์แวร์ แต่เน่ืองจากผู้ใช้งานของบริษัทฯ 

อาจไม่ถนัดในด้านภาษา ที่ตัวซอฟต์แวร์ภาษาที่ใช้เป็น ภาษาอังกฤษทั้งหมด 

ทำให้ยากในการทำความเข้าใจจากผู้ใช้งาน และอาจเกิดความผิดพลาดได้ 

ทางผู้ศึกษาจึงได้เฉพาะเจาะจงไปที่ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาข้ึนภายในประเทศ 

โดยพบว่ามีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาภายในประเทศด้านงานบำรุงรักษาCMMS จำนวน 8 ซอฟต์แวร์ ด้วยกัน 

และมีจำนวน 2 ซอฟต์แวร์ 

ที่ได้การยอมรับจากหน่วยงานบำรุงรักษาที่เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม ได้แก่โปรแกรม 

PM II และโปรแกรม CMMS Net Pro 
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ผู้ศึกษาได้ติดต่อ สอบถามข้อมูล เก่ียวกับตัวซอฟต์แวร์เบื้องต้น โดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

และโทรศัพท์ติดต่อ 

ซ่ึงทางผู้ศึกษาก็ได้รับการตอบรับโดยการส่งรายละเอียดอธิบายการทำงานของซอฟต์แวร์เป็นเอกสาร 

และการนัดหมายเพื่อเข้ามาแสดงการสาธิตการใช้ซอฟต์แวร์ที่ภายในบริษัทฯ   

โดยจากการที่ได้ศึกษารายละเอียดเอกสาร 

รวมถึงการทำความเข้าใจโครงสร้างการทำงานของซอฟต์แวร์จากการทดลองใช้และการเข้ามาสาธิตการใช้งา

น สามารถสร้าง รายการความต้องการจากโปรแกรมซอฟต์แวร์ CMMS ได้ตามตารางที่ 3.1 

ทั้งน้ีเพื่อเป็นหัวข้อในการประเมินสมรรถนะของซอฟต์แวร์  

 

จากหัวข้อที่ใช้ในการประเมินเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะ ได้ทำการเปรียบเทียบใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1. 

ด้านงบประมาณในการลงทุน, 2. ด้านตัวซอฟต์แวร์ และ3. ด้านตัวผู้จัดจำหน่าย/ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์  

โดยในแต่ละหัวข้อจะถูกกำหนดค่าน้ำหนัก (Weight) ที่แตกต่างกัน ตามลำดับความสำคัญ 

ซ่ึงผู้ศึกษาได้ให้ระดับค่าน้ำหนักของแต่ละหัวข้อ โดยส่วนที่มีความสำคัญมากจะมีค่าน้ำหนัดที่สูงกว่า 

หัวข้อที่มีความสำคัญต่ำกว่า โดยค่าน้ำหนักผู้ศึกษาได้กำหนดให้เป็นไปตามตารางที่ 3.1 

โดยผลรวมของค่าน้ำหนักทั้งหมดเท่ากับ 10 และเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลการประเมินสมรรถนะ 

จะกำหนดเกณฑ์ของการให้คะแนนสมรรถนะของโปรแกรมซอฟต์แวร์ จากมากไปน้อยดังต่อไปน้ี 

 

• ระดับดีมาก   ได้คะแนน 5 

• ระดับดี   ได้คะแนน 4 

• ระดับปานกลาง  ได้คะแนน 3 

• ระดับพอใช้   ได้คะแนน 2 

• ระดับต่ำ (ต้องปรับปรุง) ได้คะแนน 1 
 

ซ่ึงในตารางหัวข้อประเมินประกอบการเลือกโปรแกรมบริหารงานบำรุงรักษา CMMS 

สามารถอธิบายบ่งชี้แต่ละหัวข้อ เพื่อประกอบการประเมิน ได้ดังต่อไปน้ี 

• ราคาจัดซ้ือครั้งแรก 

คือราคาของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดซ้ือ 

จนนำไปสู่การใช้งานโปรแกรมบริหารงานบำรุงรักษาในหน่วยงาน 

โดยราคาของโปรแกรมบริหารงานบำรุงรักษา ที่พัฒนาข้ึนภายในประเทศ มีราคาอยู่ที่ประมาณ 

150,000-200,000 บาท  

• ราคาในการดูแลระบบ 

คือค่าใช้จ่ายที่ ที่จ่ายให้กับผู้จัดจำหน่าย/ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ในการดูแลซอฟต์แวร์ 

เพื่อให้การทำงานของซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดระยะเวลาที่ใช้งาน 
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โดยเป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานบำรุงรักษาที่ระบุไว้ 

รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง (Update Program) 

โดยราคาในการดูแลระบบ รายปี (12 เดือน) อยู่ท่ีประมาณ 10-15 เปอร์เซ็นต์ ของราคาในการจัดซ้ือคร้ังแรก 

• ฟังก์ชั่นการทำงานของ ซอฟต์แวร์ 

คือโครงสร้างฟังก์ชั่นการทำงานของซอฟต์แวร์ 

จะต้องประกอบไปด้วยโครงสร้างพื้นฐานของงานบำรุงรักษา 

สามารถรองรับการดำเนินงานบำรุงรักษาของบริษัทฯเบื้องต้น ได้แก่ 1. 

ฟังชั่นการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) 2. 

ฟังชั่นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 3. 

ฟังชั่นการบริหารจัดการอะไหล่คงคลัง (Inventory Management) 4. 

ฟังชั่นการออกรายงานดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (Key Performance Indicator Report)  

• ใบงาน / Work Order 

คือระดับของข้อมูล ที่ใส่ในใบงาน (Work Order) มีความหลากหลาย 

สามารถปรับแต่งให้เข้ากับฐานข้อมูล และการดำเนินงานของบริษัทฯ 

โดยมีความยืดหยุ่นที่ตัวใบงาน มีทางเลือกที่สามารถปรับการทำงานให้กระชับข้ึน 

เช่นความสามารถในการส่งใบงานผ่านทางอีเมลล์, การแจ้งเตือนด้วยเสียง 

หรือการที่สามารถเปิดใบงาน (Work Oder) ผ่านช่องทางเวปไซต์ 

รวมถึงความสามารถในการปิดใบงาน (Close Job) ในระดับที่เข้ากับการดำเนินงานของบริษัทฯ  

• อะไหล่คงคลัง / Inventory 

คือความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลวัสดุ/อะไหล่คงคลัง, การตัดลด/เพิ่ม 

วัสดุอะไหล่ที่มีการเบิกจ่ายหรือจัดซ้ือเพิ่มในทันที,  

รวมถึงการแจ้งเตือนและความสามารถในการออกใบส่ังซ้ือกรณีวัสดุอะไหล่คงคลัง 

มีจำนวนน้อยกว่าระดับที่ได้กำหนดไว้   

• รายงานดรรชนีชี้วัด / Report KPI 

คือตัวซอฟต์แวร์มีความสามารถที่จะแสดงรายงานที่เก่ียวเน่ืองกับงานบำรุงรักษา เช่น 

รายงานใบงานของการบำรุงรักษาที่แล้วเสร็จ, งานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ, 

รายงานเครื่องจักรหยุดเดินเครื่อง เป็นต้น 

รวมทั้งสามารถค่าดรรชนีชี้วัดสมรรถนะของงานบำรุงรักษา 

เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินงานบำรุงรักษาในอดีต, ปัจจุบัน 

และเป็นข้อมูลในการพยากรณ์งานบำรุงรักษาในอนาคตได้ 

• ประวัติเครื่องจักร/History Machine 
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คือตัวซอฟต์แวร์สามารถเก็บและนำข้อมูลย้อนหลังเก่ียวกับเครื่องจักร 

และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องมาแสดง ได้แก่ ประวัติเครื่องจักร, ประวัติข้อมูลการบำรุงรักษา, 

การซ่อมแซม, การปรับเปล่ียนอะไหล่ ตลอดช่วงอายุการใช้งานของเครื่องจักร 

รวมถึงมีความสามารถแสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนตลอดช่วงการใช้งานของเครื่องจักร 

• การวางแผน / Planning Schedule 

คือตัวซอฟต์แวร์ สามารถจัดทำแผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 

และจัดส่งใบงานการบำรุงรักษา ตามแผนงานที่ได้วางไว้ ตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นอัตโนมัติ 

โดยมีความยืดหยุ่นในการปรับเปล่ียนแผนได้ กรณีถ้ามีงานฉุกเฉินอ่ืนๆ ที่มีความสำคัญกว่า   

• การเชื่อมโยงข้อมูล ทางบัญชี 

คือตัวซอฟต์แวร์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทางบัญชี กับตัวอุปกรณ์, เครื่องจักร 

เพื่อนำเสนอแสดงในรูปของข้อมูลทางบัญชี เช่น ราคา, มูลค่าของเครื่องจักร, 

มูลค่าของอะไหล่และวัสดุคงคลัง 

• การใช้งานระดับ User 

คือตัวซอฟต์แวร์สามารถใช้งานและทำความเข้าใจได้ง่าย 

สำหรับระดับผู้ใช้งานที่มีความหลากหลาย มีการแบ่งระดับการเข้าถึงข้อมูลสำหรับผู้ใช้งาน 

ตามความเหมาะสมของงาน เช่น ระดับผู้บริหาร, ระดับผู้จัดการ/วิศวกร, ระดับเจ้าหน้าท่ีธุรการ, 

ระดับช่างเทคนิค  

• การบริการหลังการขาย/Support 

คือการให้ความช่วยเหลือจากผู้จัดจำหน่าย/ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ 

ในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึนระหว่างการใช้งาน โดยมีช่องทางในการให้ความช่วยเหลือ 

เช่นผ่านทางโทรศัพท์, เวปไซต์, อีเมล์, การรีโมทโปรแกรม เป็นต้น รวมไปถึงการจัดอบรม 

(Training) ให้กับผู้ใช้งานโปรแกรม  

• ผลงานที่ผ่านมา/ความน่าเชื่อถือ Reference 

คือผลงานของผู้จัดจำหน่าย/ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เป็นที่ยอมรับ มีหน่วยงานองค์กร ให้การยอมรับ 

มีการจัดซ้ือไปใช้งานในองค์กรของตนเอง รวมทั้งตัวซอฟต์แวร์ได้รับมาตรฐาน 

ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการงานบำรุงรักษา 

รวมไปถึงการที่ผู้จัดจำหน่าย/ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ มีการพัฒนาตัวซอฟต์แวร์อย่างต่อเน่ือง 

 

ผู้ทำการศึกษาได้ ให้ผู้ที่เข้าร่วมสาธิตการใช้งานของโปรแกรมจากผู้พัฒนาโปรแกรม ทั้งสองซอฟต์แวร์  

จำนวน 6 คน ให้ระดับคะแนน ตามหัวข้อประเมินตามตารางที่ 3.1 

เพื่อประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลตามผลการวิเคาระข้อมูลในบทที่ 4  
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ผู้ที่เข้าร่วมรับการสาธิตการใช้งานของปรแกรม และผู้ที่ให้คะแนนประเมินตามตารางที่ 3.1 จำนวน 6 

คน เป็นบุคคลที่เก่ียวข้องในการใช้งานโปรแกรมซอฟต์แวร์บริหารบำรุงรักษาของบริษัทฯ 

และมีส่วนในการตัดสินใจคัดเลือกโปรแกรม โดยประกอบไปด้วย  

1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม จำนวน 1 คน 

2. วิศวกรระบบไฟฟ้า จำนวน 2 คน 

3. วิศวกรระบบเครื่องกล จำนวน 1 คน 

4. วิศวกรโยธาและสถาปัตยกรรม จำนวน 1 คน 

5. เจ้าหน้าที่ธุรการงานฐานข้อมูลบำรุงรักษา จำนวน 1 คน 
 

การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบงานแบบเดิม 

 

ในส่วนของการศึกษาระบบการทำงาน 

ผู้ศึกษาได้ศึกษาผังงานเพื่อแสดงการข้ันตอนการทำงานของหน่วยงานบำรุงรักษาของบริษัทคิงเพาเวอร์ 

สุวรรณภูมิ  โดยสามารถแบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective 

Maintenance) 2. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 3. การบริหารจัดการอะไหล่คงคลัง 

(Inventory Management) 4. การออกรายงานดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (Key Performance Indicator 

Report) ซ่ึงสามารถแสดงได้ตามผังงาน ตามรูปที่ 3.10 

 

การวิเคราะห์ระบบงานบริหารงานบำรุงรักษาแบบเดิมเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงในระบบง

านแบบเดิม  

ในส่วนของการการวิเคราะห์ระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานบำรุงรักษา 

จากหัวข้อที่ผ่านมาจากผังการปฏิบัติงาน ที่ผู้ทำการศึกษาได้เขียนผังงาน (Flow Chart) 

ข้ึนจากการปฏิบัติงานจริงของบริษัทฯ พบว่าระบบบริหารงานบำรุงรักษาของบริษัทฯที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

มีการปฏิบัติงานที่มีการวางระบบ ตามโครงสร้างของหน่วยงานบำรุงรักษา ทั้งน้ีสืบเน่ืองจาก บริษัทฯ 

เคยมีประสบการณ์ในการนำระบบการบริหารงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ CMMS มาใช้ในช่วงแรก 

ทำให้ถูกวางระบบบริหารงานบำรุงรักษาไว้เป็นส่วนใหญ่ทำให้มีระบบงานที่ดี 

แต่การยกเลิกการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ดังกล่าวในปัจุบัน 

ด้วยเหตุผลที่ซอฟต์แวร์ก่อนหน้าน้ีถูกปรับแก้หลายครั้ง จนมีผลทำให้ซอฟต์แวร์มีการทำงานล่าช้าลงมาก 

และประกอบกับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ไม่มีความเข้าใจระบบการทำงานของซอฟต์แวร์ทำให้ยกเลิกการใช้งานเป็

นเวลามากกว่า 2ปี  
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โดยการบริหารงานบำรุงรักษาของบริษัทฯ ในปัจจุบันจะใช้ระบบการคีย์ข้อมูลผ่านโปรแกรมสำนักงานทั่วไป 

(ไฟล์ Excel) และใช้ระบบการจด/เขียนบันทึกด้วยมือเป็นส่วนใหญ่ 

ทำให้มีความล่าช้าและเกิดความผิดพลาดตกหล่นอยู่บ่อยครั้ง 

ประกอบกับการจัดทำรายงานในส่วนที่ต้องแสดงค่าดรรชนีชี้วัด 

ของการบริหารงานบำรุงรักษาต้องใช้เวลานานในการดึงข้อมูลจากโปรแกรมสำนักงานหรือไฟล์ Excel 

และมีความผิดพลาด ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือในที่สุด 

รวมทั้งงานบริหารจัดการวัสดุคงคลังมีความล่าช้าและจำนวนของวัสดุคงคลังมีความคลาดเคล่ือนและไม่ใช่จ

ำนวนที่เป็นปัจจุบัน ผู้ทำการศึกษา ได้ทำการศึกษาต่อไปในการประเมินระบบงานบริหารงานบำรุงรักษา 

การประเมินผลระบบงานบริหารงานบำรุงรักษาแบบเดิมและแบบใหม่ 

 

ในหัวข้อการประมินผลระบบงานบริหารงานบำรุงรักษา ผู้ทำการศึกษาได้ทำการเปรียบเทียบใน 4 

ส่วนหลักของงานบริหารบำรุงรักษา ได้แก่ 1. การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) 2. 

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 3. การบริหารจัดการอะไหล่คงคลัง (Inventory 

Management) 4. การออกรายงานดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (Key Performance Indicator Report) 

โดยในแต่ละส่วน ของงานบริหารบำรุงรักษามีรายละเอียดของการดำเนินการ ตามแสดงในตารางที่ 3.4 

ซ่ึงผู้ศึกษาได้ทำการเปรียบเทียบแต่ละข้ันตอนของการดำเนินการบริหารบำรุงรักษา 

ระหว่างการบริหารงานบำรุงรักษาแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

กับการบริหารงานบำรุงรักษาแบบใหม่หรือตามโครงสร้างการทำงานของโปรแกรมซอฟต์แวร์บริหารงานบำ

รุงรักษา  

ทั้งน้ีในการเปรียบเทียบเพื่อศึกษาค่าความแตกต่างของข้ันตอนการดำเนินงานบริหารบำรุงรักษา ของทั้ง 

4 ส่วนงานหลักของงานบริหารบำรุงรักษา พบว่า แตกต่างจากเดิม คือ 

1. งานการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) ส่วนของการรับเรื่องแจ้ง 

งานแก้ไขปรับปรุง มีการเพิ่มช่องทางการรับเรื่อง สามารถรองรับการแจ้งผ่านทางเวปไซต์ 

ซ่ึงเป็นช่องทางที่มีความรวดเร็ว ที่แต่เดิมมีการรับเรื่องแจ้ง 

งานแก้ไขปรับปรุงผ่านทางโทรศัพท์เท่าน้ัน  

2. งานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ส่วนของการปรับเปล่ียนแผนงาน 

(Master Plan) การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 

กล่าวคือสามารถปรับเปล่ียนแผนงานได้ตามความเหมาะสม 

ภายหลังจากการที่ได้นำผลของงานการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง 

มาวิเคราะห์และปรับเปล่ียนแผนงาน เพื่อให้ปริมาณงานแก้ไขปรับปรุงลดลง 
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3. งานการบริหารจัดการอะไหล่คงคลัง (Inventory Management) 

ส่วนของการควบคุมการเบิกจ่ายอะไหล่, ควบคุมปริมาณอะไหล่ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม, 

การแจ้งเตือนกรณีที่ระดับปริมาณอะไหล่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าที่กำหนด 

การออกรายงานดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (Key Performance Indicator Report) 

ส่วนของการจัดทำรายงานที่เก่ียวเน่ืองกับงานบำรุงรักษา สามารถออกรายงานเพื่อนำค่าผล 

ของรายงานมาวิเคราะห์ปรับปรุงการดำเนินงาน และสามารถสรุปด้านค่าใช้จ่ายที่จำเป็น 

รวมถึงการจัดวางงบประมาณที่เหมาะสม ในปีต่อๆไป จากผลของรายงานที่ได้       

การประเมินด้านการลงทุน ระยะเวลาคืนทุน 

ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการลงทุนโดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อได้แก่ 

การประเมินด้านการลงทุน และการประเมินด้านระยะเวลาการคืนทุน 

3. การประเมินด้านการลงทุน  

การประเมินด้านการลงทุน  

เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องของการลงทุนซ้ือโปรแกรมซอฟต์แวร์สำเร็จรูปหรือการพัฒนาเองโดยฝ่ายเ

ทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัทฯ ผู้ทำการศึกษาได้ทำการศึกษาค้นคว้าหนังสือตำราที่เก่ียวข้องกับ 

กระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ รวมทั้งการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

รวมถึงการสอบถามข้ันตอนและระยะเวลาจากผู้พัฒนาซอฟต์แวร์จากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัทฯ 

โดยสามารถระบุรายละเอียดข้ันตอนของการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ ตามหัวข้อซ่ึงแสดงในตารางที่ 3.5 

ทั้งน้ีเพื่อประกอบการพิจารณา เปรียบเทียบด้านระยะเวลาและงบประมาณที่ต้องใช้ 

ระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์เอง กับการจัดซ้ือโปรแกรมซอฟต์แวร์สำเร็จรูป 

ผู้ทำการศึกษาได้ ใส่ระยะเวลาแต่ละข้ันตอนทั้ง 6 ตามตารางที่ 3.5 

ทั้งส่วนที่พัฒนาซอฟต์แวร์เองและการจัดซ้ือโปรแกรมซอฟต์แวร์สำเร็จรูป 

โดยในส่วนโปรแกรมซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ก็ยังคงมีส่วนที่ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับแก้ 

เพื่อให้เข้ากับการใช้งาน ทั้งน้ีได้แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ 4 
 

1. ระยะเวลาคืนทุน (Return of Investment)  

ผู้ศึกษาได้ศึกษาระยะเวลาการคืนทุน ในรูปแบบของข้อมูลเชิงปริมาณ 

เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการนำระบบบริหารบำรุงรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

มาใช้ภายในบริษัทฯ โดยในการคำนวณระยะเวลาจุดคุ้มทุน 

จะคิดคำนวณจากการที่สามารถลดจำนวนพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานลง โดยใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เข้ามาช่วย 

โดยผู้ที่ต้องปฏิบัติงานที่ปัจจุบันมีพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 3 คน 
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ได้ปฏิบัติงานอยู่ในระบบของการทำข้อมูลระบบบำรุงรักษา ซ่ึงแต่ละคนมีเงินเดือนที่แตกต่างกัน 

โดยการปฏิบัติงานแบบเดิมต้องใช้คน 3 คน กล่าวคือ  
 

คนที่ 1 งานแจ้งซ่อมและจดบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง 

คนที่ 2 งานวัสดุคงคลัง 

คนที่ 3 งานฐานข้อมูลการซ่อมบำรุง 

ทั้งน้ีถ้ามีการนำโปรแกรมบริหารงานบำรุงรักษา (Computerized Maintenance Management System 

Software) มาใช้ในการบริหารจัดการ จะทำให้สามารถใช้ คนที่ 1 เพียง 1 คนเท่าน้ัน 

ทำให้เกิดผลประหยัดค่าใช้จ่าย ซ่ึงสามารถคิดคำนวณเป็นระยะเวลาคืนทุน โดยได้แสดงการวิเคราะห์ในบทที่ 

4  

สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารทรัพยากรอาคาร ในส่วนของงานบำรุงรักษา 

ตามวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบโปรแกรมการบริหารจัดการงานบำรุงรักษา (CMMS: Computerized 

Maintenance Management System), 

เพื่อศึกษาองค์ประกอบความต้องการพื้นฐานจากโปรแกรมในการบริหารงานบำรุงรักษา, 

เพื่อศึกษากระบวนการวิเคราะห์ ประกอบการพิจารณาระหว่างการจัดซ้ือซอฟต์แวร์โปรแกรมสำเร็จรูป 

หรือการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ใช้งานเองและเพื่อศึกษากระบวนการวิเคราะห์ 

ด้านของความคุ้มค่าในการลงทุน (ROI: Return of Investment) โดยสามารถแบ่งสรุปตามวัตถุประสงค์ 

ได้ดังต่อไปน้ี 

4. การศึกษาโปรแกรมการบริหารจัดการงานบำรุงรักษา (CMMS: Computerized Maintenance 

Management System) 

จากการศึกษาโปรแกรมที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด 

(ทั้งส่วนที่พัฒนาข้ึนโดยต่างประเทศและพัฒนาข้ึนภายในประเทศ) 

พบว่ามีโปรแกรมที่พัฒนาข้ึนโดยต่างประเทศ มีจำนวนที่มากกว่า โปรแกรมที่ถูกพัฒนาข้ึนภายในประเทศ 

โดยโครงสร้างการทำงานของซอฟต์แวร์บริหารงานบำรุงรักษา 

ทั้งส่วนที่พัฒนาข้ึนโดยต่างประเทศและพัฒนาข้ึนภายในประเทศไม่มีความแตกต่างกัน 

ซ่ึงโปรแกรมซอฟต์แวร์สามารถรองรับการทำงานบน เวปไซต์ (Web Base) ได้เป็นส่วนน้อย 

โดยโปรแกรมส่วนมากยังคงเป็นการทำงานบนฐานข้อมูล ไคลแอนต์เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server) 

แบบปกติที่ใช้งานกันทั่วไป 

5. การศึกษาองค์ประกอบความต้องการพื้นฐานจากโปรแกรมในการบริหารงานบำรุงรักษา 
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จากการศึกษาสามารถสรุปหัวข้อประเมินที่ใช้ 

ประกอบในการตัดสินใจการเลือกโปรแกรมซอฟต์แวร์บริหารงานบำรุงรักษา โดยแบ่งหัวข้อประเมินเป็น 3 

ด้านหลักๆ ได้แก่ ด้านงบประมาณในการลงทุน, ด้านตัวซอฟต์แวร์ และด้านผู้จำหน่าย/ผู้พัฒนา 

โดยหัวข้อที่มีส่วนสำคัญในการประเมินมากที่สุด คือด้านตัวซอฟต์แวร์เอง 

รองลงมาคือด้านงบประมาณในการลงทุนหรือราคาของโปรแกรมซอฟต์แวร์ 

และด้านผู้จำหน่าย/ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ตามลำดับ  

6. การศึกษากระบวนการวิเคราะห์ 

ประกอบการพิจารณาระหว่างการจัดซ้ือซอฟต์แวร์โปรแกรมสำเร็จรูป 

หรือการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ใช้งานเอง 

จากการศึกษาพบว่าการจัดซ้ือโปรแกรมซอฟต์แวร์สำเร็จรูป  มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า 

การพัฒนาโปรแกรมใช้งานเอง กล่าวคือสามารถประหยัดงบประมาณให้กับบริษัทฯได้ 22,954.55 บาท 

(สองหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบส่ีบาทห้าสิบห้าสตางค์) และการจัดซ้ือโปรแกรมซอฟต์แวร์สำเร็จรูป 

โปรแกรมมีความพร้อมใช้งานที่เร็วกว่า การพัฒนาโปรแกรมใช้งานเอง 72 วัน หรือประมาณ 2.4 เดือน    

7. เพื่อศึกษากระบวนการวิเคราะห์ ด้านของความคุ้มค่าในการลงทุน (ROI: Return of Investment)  

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลาคืนทุน 

พบว่าการนำโปรแกรมบริหารงานบำรุงรักษามาใช้ในการบริหารจัดการงานบำรุงรักษา 

สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทฯ ได้ 41,000 บาท (ส่ีหมื่นหน่ึงพันบาท) ต่อเดือน 

และมีระยะเวลาคืนทุน (ROI: Return of Investment) ที่ระยะเวลา 4.88 เดือน  

การอภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการนำซอฟต์แวร์โปรแกรมบริหารงานบำรุงรักษา 

เข้ามาจะสามารถช่วยงานใน 4 ส่วนหลักของงานบริหารบำรุงรักษา ได้แก่ 1. 

การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) 2. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 

Maintenance) 3. การบริหารจัดการอะไหล่คงคลัง (Inventory Management) 4. 

การออกรายงานดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (Key Performance Indicator Report) โดยใน กรณีศึกษาที่ยกมา 

องค์กรยังขาดเครื่องมือ ซ่ึงก็คือโปรแกรมซอฟต์แวร์ CMMS 

ที่จะเข้ามาช่วยให้การบริหารจัดการงานบำรุงรักษาให้เป็นระบบมากยิ่งข้ึน โดยในการคัดเลือกซอฟต์แวร์ 

CMMS ให้ใช้เกณฑ์หัวข้อประเมินที่ได้ทำการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณา 

ซ่ึงในส่วนของราคาในการจัดซ้ือต้องมีราคาและระยะเวลาคืนทุนที่เหมาะสม โดยจากการศึกษา 
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แสดงค่าประมาณราคาซอฟต์แวร์ CMMS ที่ 200,000บาท และระยะเวลาคืนทุนที่ประมาณ 5 เดือน 

(สำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์ CMMS ที่พัฒนาข้ึนภายในประทศ) 
 

ข้อเสนอแนะการศึกษา 

ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งน้ีได้แก่ 

1. การนำโปรแกรมบริหารจัดการงานบำรุงรักษา ยังคงมีส่วนของระยะเวลาการดำเนินงาน 

ของแต่ละข้ันตอนของงานบำรุงรักษา 

ถ้าสามารถเปรียบเทียบด้านระยะเวลาของการทำงานที่ลดลงเปรียบเทียบกันระหว่าง 

การทำงานแบบเดิมกับการนำ CMMS มาใช้งาน 

จะทำให้เห็นถึงประโยชน์ของโปรแกรมที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

2. จากการศึกษาในส่วนของผังการบริหารงานบำรุงรักษา 

พบว่างานบำรุงรักษาของบริษัทฯปัจจุบันยังคงใช้ระบบการคีย์ข้อมูลผ่านโปรแกรมสำนักงานทั่

วไป (ไฟล์ Excel) และใช้ระบบการจด/เขียนบันทึกด้วยมือเป็นส่วนใหญ่ 

ทำให้มีความล่าช้าและเกิดความผิดพลาดอยู่บ้างในบางครั้ง 

ประกอบกับการจัดทำรายงานในส่วนที่ต้องแสดงค่าดรรชนีชี้วัด 

ของการบริหารงานบำรุงรักษาต้องใช้เวลาที่นาน 

ในการดึงข้อมูลจากโปรแกรมสำนักงานหรือไฟล์ Excel และบางครั้งมีความผิดพลาดเกิดข้ึน 

รวมทั้งงานบริหารจัดการวัสดุคงคลังมีความล่าช้าและจำนวนของวัสดุคงคลังมีความคลาดเคล่ือ

นและไม่ใช่จำนวนที่เป็นปัจจุบัน โดยถ้ามีการนำโปรแกรมซอฟต์แวร์มาใช้ 

จะสามารถช่วยลดข้อผิดพลาด และลดระยะเวลาในการทำงานลงได้ 

3.  

นอกเหนือจากการศึกษาทำความเข้าใจการทำงานของโปรแกรมบริหารงานบำรุงรักษาในปัจจุบั

นแล้ว ยังคงต้องมีส่วนที่ต้องค้นคว้าเพิ่มในด้านของมาตรฐานงานบำรุงรักษา 

และการบริหารจัดการ ทั้งน้ีเพื่อให้ทราบแนวโน้มการพัฒนาของ CMMS 

ที่เป็นไปตามการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM: Total Productive 

Maintenance) รวมถึงการพัฒนาด้านการใช้งานให้สามารถใช้งานผ่านทางเวปไซต์ (Web-base) 

ซ่ึงถ้าไม่ติดตามค้นคว้าหาข้อมูลอย่างต่อเน่ือง ทำให้ได้เทคโนโลยีที่ไม่เป็นปัจจุบัน 

และล้าสมัยในที่สุด    
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