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Computer based training 

วาดวยวิธีการฝกอบรม 

ท่ีทําใหคาใชจายในการบํารุงรักษาสูงข้ึน 

Bob Williamson 
แปลและเรียบเรียงโดย ทมีงาน TPMthai 

โดยปกติแล้ว 
 การฝึกอบรมทีด่แีละมีประสิทธิภาพ จะทาํให้พนักงานมีความรู้ 

ความสามารถและทกัษะในการทาํงานมากขึ้น ส่งผลให้การทาํงานมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้นตามไปด้วย และเมือ่ประสิทธิภาพในการทาํงาน

สูงขึ้นกน่็าทีจ่ะทาํให้ค่าใช้จ่ายในการทาํงานตํ่าลง ยิง่ในช่วงทศวรรษที่

ผ่านมาระบบการส่ือสารต่างๆ ทีด่ ี การเข้าถงึอินเตอร์เน็ตทีง่่าย ทาํให้

เกดิรูปแบบการฝึกอบรมทีใ่ช้ต้นทุนตํ่าในรูปแบบของ Computer 
Base Training (CBT) หรือ การจดัการฝึกอบรมผ่านทาง

ระบบคอมพวิเตอร์นั้นได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะระบบ CBT จะ

ทาํให้ผู้เรียนสามารถเข้าถงึเนื้อหาได้ทุกทีทุ่กเวลา ในต้นทุนทีต่ํ่าเพราะ

สามารถเข้ามาเรียนรู้เนื้อหาเมื่อใดกไ็ด้ทีส่ะดวก ไม่ต้องเข้าเรียนใน

ห้องเรียนเหมือนเช่นทีผ่่านมาอีกต่อไป ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายใน

การเดนิทางเป็นอย่างมาก 
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แต่เมื่อไม่นานมาน้ี  กองเรือนาวกิโยธินสหรัฐ  ได้ออกรายงานฉบบัหนึ่งทีส่ร้างความตกตะลงึให้กบัผู้ทีอ่ยู่ใน

วงการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก โดยรายงานฉบบันี้กล่าวว่า นาวกิโยธินสหรัฐมีค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษามากขึ้น

หลายสิบล้านเหรียญ หลงัจากทีช่่างของนาวกิโยธินสหรัฐได้รับการฝึกอบรมผ่านระบบ CBT  ค่าใช้จ่ายที่

เพิม่ขึ้นนี้เป็นทัง้ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเองและความสูญเสียทีเ่กดิจากการทีต้่องหยดุเคร่ืองจกัรเพือ่ทาํการ

บํารุงรักษาทีน่านขึ้นกว่าแต่ก่อน รวมถงึค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอื่นๆ เพิม่เติมเพือ่ให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ

การอบรมตามทีว่างไว้ใน CBT 

เกดิอะไรขึ้นกบัระบบการฝึกอบรมซ่ึงทีน่่าจะมีประสิทธิภาพอย่าง การอบรมผ่านทางคอมพวิเตอร์ หรือ CBT 
ของนาวกิโยธินสหรัฐ? เราน่าจะมาเรียนรู้จากส่ิงทีเ่กดิขึ้นกบันาวกิโยธินสหรัฐ 



จากห้องเรียน สู่ คอมพวิเตอร์ 

ลูกเรือของกองทพัเรือสหรัฐ 
 

ได้รับการฝึกอบรมด้วยวธีิการดัง้เดมิมาตลอด โดยได้รับการฝึกอบรมและถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพีน่าวกิโยธินที่

เกษยีณอาย ุ เนื้อหาการฝึกอบรมจะถูกออกแบบให้เข้ากบัตัวผู้เรียนมากทีสุ่ด ในระหว่างการฝึกอบรมผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทัง้

เร่ืองพืน้ฐานต่างๆ และการเรียนในภาคปฏิบัติ ซ่ึงเกดิขึ้นจากสถานการณ์จริง ในสภาพการทาํงานจริงทีเ่กดิขึ้นรวมถงึการ

แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ Trouble Shooting โดยผู้ทีป่ระสบการณ์ตรงผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาด้วย

ตัวเอง ซ่ึงการฝึกอบรมแบบนีท้าํมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทีสู่งใช้เวลาในการฝึกอบรมทีย่าวนานและทัง้ผู้เรียนและผู้สอนก็

ต้องเดนิทางมาเข้าห้องฝึกอบรม ซ่ึงนั่นเท่ากนัว่า เวลาทีผู่้ เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องใช้ทัง้หมดในการฝึกอบรมจะยาวนาน

มากขึ้น ทาํให้เวลาทีจ่ะลงเรือเพือ่ออกปฏบิัติหน้าทีน่ั้นน้อยลง ด้วยเหตุผลนี้นาวกิโยธินสหรัฐจงึนาํเอาวธีิการอบรมแบบ  
CBT เข้ามาใช้ในกองทพัเรือสหรัฐ 

ต้ังแต่ปี 2003 ถงึ 2004 เป็นต้นมา กองทพัเรือสหรัฐได้เร่ิมนําเอาระบบการฝึกอบรมแบบ CBT เข้ามาใช้กบัการ

อบรมแบบ Class A ซ่ึงเป็นการอบรมเร่ืองทางเทคนิคคลัต่างๆ โดยหวงัว่าจะทาํให้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้น้อยลง ซ่ึง

การอบรมผ่านระบบ CBT นั้นสามารถทาํได้ในระหว่างทีเ่รือกาํลงัออกปฏบิัติหน้าที ่ เพราะเพยีงแค่มีอินเตอร์เน็ตกบั

คอมพวิเตอร์เท่านั้น ผู้เรียนกส็ามารถเรียนทีไ่หนกไ็ด้ ผู้เช่ียวชาญทีเ่คยเป็นผู้ฝึกสอนจงึกลายเป็นส่ิงไม่จาํเป็นและถูกแทนที่

ด้วยผู้อํานวยความสะดวกในการเรียนหรือ  Learning Facilitator แทน 

จากห้องเรียน สู่ คอมพิวเตอร์ 
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เกิดอะไรขึน้กับ  CBT 
 

 

ในปี 2008 จเรทหารเรือสหรัฐได้ทาํการ

ประเมินผลการฝึกอบรมแบบ CBT ขึ้นโดย

พจิารณาจากระดบัความรู้ของลกูเรือและนายเรือที่

ได้รับจากการฝึกอบรมแบบ CBT ในรายงาน

ฉบบัดงักล่าวพบว่า การใช้คอมพวิเตอร์เป็นส่ือใน

การฝึกอบรมนั้นเหมาะสมทีจ่ะเป็นการส่ือทีใ่ช้

ฝึกอบรมเบื้องต้นเท่านั้น ตัวเนื้อหาทีก่ว้าง

เพือ่ทีจ่ะให้ครอบคลุม ผู้เรียนทุกคน ระบบการ

จดัเตรียมเนื้อหาทีล่่าช้าเพราะต้องถูกทาํให้เป็น

แบบเรียนทางคอมพวิเตอร์ และการสอนโดยให้

ผู้เรียนนั่งดูอยู่ทีห่น้าเคร่ืองคอมพวิเตอร์นั้นไม่

เหมาะสมกบัการเรียนแบบผู้ใหญ่ ในรายงาน

ดงักล่าวยงับอกอกีว่าการฝึกสอนทีด่ ี ควรจะเป็น

การฝึกสอนทีม่ีทัง้ทีใ่ช้ CBT และการฝึกแบบ

รายบุคคลควบคู่กนัไป 

ในระหว่างกระบวนการจดัเตรียมเนื้อหา  
           การสอนนั้น ไม่มกีลวธีิใดๆ ที ่

               ทาํให้มั่นใจว่าเนื้อหาทีไ่ด้รับ 

               ออกแบบและสอนใน CBT นี้  

              ได้รับความเห็นและ ตรวจสอบ 

              จากผู้ทีม่ีความเช่ียวชาญในเร่ือง   

              นั้นอย่างแท้จริง นั่นทาํให้เกดิ 

             ความผดิพลาดอย่างร้ายแรงใน 

             การเช่ือมโยงเนื้อหา ของการ 

             ฝึกอบรมกบังานทีท่าํอยู่จน 

             ก่อให้เกดิการทาํงานทีข่าด 

             ประสิทธิภาพ เช่น ในการฝึก        

             อบรมทีม่ีวตัถุประสงค์เพือ่ให้ 

             พลเรือสามารถทีจ่ะดูแลรักษา         

             เคร่ืองจกัรทีเ่ขาทาํงานอยู่ได้นั้น              

             กลบักลายเป็นเนื้อหาทีก่ล่าวถงึ     

             แต่วธีิการใช้งานของเคร่ืองจกัร               

                  นั้นๆแทน 

และส่ิงทีเ่ป็นทีรู้่กนัอยู่โดยทัว่ไปกค็อื 
 คนรุ่นนี้มีคอมพวิเตอร์เอาไว้เล่นเกมหรือเล่นโซเชียลเน็ตเวร์ิค คนรุ่นนี้ไม่ค่อยมี

ความถนัดในการใช้คอมพวิเตอร์เพือ่เรียนหรือใช้คอมพวิเตอร์เพือ่เป็นข้อมูลทีใ่ช้

ในการเรียน (Training Material) การใช้คอมพวิเตอร์ในการฝึกอบรมจงึ

ไม่มีประสิทธิภาพ 

งานกับการฝึกอบรม 
ในรายงานฉบับน้ียังได้พบอีกว่า … 
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ความต้องการทางเทคนิคของ CBT 
 
ในการทาํ CBT นั้น ผู้เรียนต้องใช้คอมพวิเตอร์ส่วนตัว

ในการเช่ือมต่อเข้ากบัเน็ตเวร์ิค และยงัต้องมรีะบบที่

รองรับในการตดิตามการเข้าเรียนของผู้เรียน การ

ประเมินผลการเรียนหรือการให้เกรด การออกหนังสือ

รับรองในการเรียน ซ่ึงในการเข้าเช่ือมต่อกบัเน็ตเวร์ิค

ของผู้เรียนนั้นต้องใช้อินเตอร์เนต็ทีม่ีความสามารถใน

การทาํงานทีสู่งในการโหลดข้อมูลมาเพือ่ทาํการเรียน แต่

ในกรณีนี้กลบัพบว่ากองทพัเรือสหรัฐได้จดัเตรียมระบบ

ดงักล่าวได้ไม่ดเีท่าทีค่วร ผู้เรียนทาํการโหลดเนื้อหาที่

ต้องการเรียนได้ช้า ค้างหรือไม่ได้เลย จงึทาํให้เกดิปัญหา

ความขัดข้องในการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ในทะเล 
 
ประเดน็หนึ่งทีม่ีความสําคญัต่อการเรียนโดยใช้

คอมพวิเตอร์คอื สภาพแวดล้อมในการเรียน ผู้เรียนทีเ่รียน

ผ่าน CBT จะไม่ค่อยมีความสนใจเนื้อหาในคอมพวิเตอร์

มากนั้น ในทางกลบักนัหากผู้เรียนได้เรียนกบัผู้ทีเ่ป็น

ผู้เช่ียวชาญซ่ึงจะสอดแทรกประสบการณ์ทีเ่กดิขึ้นจริง และ

ผู้เรียนยงัสามารถถามกบัผู้เช่ียวชาญได้โดยตรงและได้รับ

คาํตอบจากผู้เช่ียวชาญในระหว่างทีเ่รียนนั้นจะทาํให้ผู้เรียน

เกดิความสนใจในเนื้อหาเช่น การเล่าเร่ืองราวของทะเลจาก

ผู้มีประสบการณ์ทีใ่ห้กบัพลทหารใหม่ จะทาํให้เกดิ

แรงจงูใจในการเรียนมากขึ้นและยงัสามารถถ่ายทอดส่ิงที่

เรียนไปสู่การทาํงานได้อย่างชัดเจน 
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ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการฝึกอบรม 
 

U.S. Government Accountability Office หรือ GAO 
ได้ทาํรายงานถงึสภาคอนเกรสของสหรัฐ ถงึความพร้อมทางการทหารของ

สหรัฐหลงัปี 2003 ในรายงานระบุว่า มีการเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยสําคญั

หลงัปี 2003 หลงัจากทีม่ีการศึกษาถงึผลของการฝึกอบรมแบบนี้ พบว่า การ

จดัการฝึกบอรมแบบ CBT ทีท่าํนี้ ไม่มีการวดัผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการ

ฝึกอบรม โดยในรายงานได้กล่าวว่า การทาํงานให้ประสบความสําเร็จ 
นั้นถอืเป็นความสําคญัหลกัของปฏิบตัิการ นาวกิโยธินสหรัฐ 
จะต้องปฏิบัติหน้าทีใ่ห้สําเร็จอย่างปลอดภัยและมีความ 
พร้อมต่อทุกสถานการณ์ เพราะการสูญเสียใคร 
ไปสักคนเป็นเร่ืองทีไ่ม่ควรเกดิขึ้น  
การฝึกอบรมทีข่าดประสิทธิภาพ 
จงึทาํให้เกดิปัญหา 
ต่อความสําเร็จ 
ในภารกจิต่างๆ 
อย่างมาก 

การบํารุงรักษาระบบโซน่า 
 

ในรายงานของ GAO ทีท่าํการวเิคราะห์โดย 
เจาะลกึลงในรายละเอียดของงานทีท่าํ โดยพบว่า 
การฝึกอบรมแบบ CBT นั้น มีผลในทางลบต่อการบํารุง 
รักษาระบบโซน่าทัง้ในแง่ของค่าแรงทีใ่ช้ในการบาํรุงรักษา  
ค่าอะไหล่ทีใ่ช้ในการบํารุงรักษา รวมถงึค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาโดย 
รวมด้วย   โดยพบว่า…  “ยิง่ลดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายยิง่เพิม่” การฝึกอบรม 
แบบ CBT นั้นทาํให้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลดลง แต่กลบัทาํให้ค่าใช้จ่ายในการทาํ  
On-the-job หรือ OJT กลบัสูงขึ้นและทาํให้ประสิทธิภาพการทาํงานกลบัลดลงอกี 
ด้วย โดยพบว่าค่าใช้จ่ายอะไหล่เพิม่ขึ้นปีละ 4971 เหรียญ เวลาทีใ่ช้ในการบํารุงรักษาเพิม่จาก 21  
เป็น 32-36 ต่อปี และจาํนวนแรงงานทีใ่ช้ในการบํารุงรักษากลบัเพิม่ขึน้ 730 ช่ัวโมง ในรายงานยงักล่าว

อีกว่า ตั้งแต่กองทพัเรือสหรัฐใช้ CBT ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบโซน่านี้เพิม่ขึน้ 16 ล้านเหรียญ 

ค่าใช้จ่ายทีก่ล่าวมานี้ ยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจากการบํารุงรักษาทีเ่กนิเวลาทีก่าํหนดและการฝึกอบรม

อื่นๆ ทีต้่องทาํเพิม่เติม 
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การบํารุงรักษาเป็นเร่ืองของทักษะที่ต้องได้รับการฝึกฝน  

แต่ด้วยความรวดเร็วของการขยายตัวของโรงงานอตุสาหกรรมทําให้วิทยาลยัหรือ

มหาวิทยาลยั กลบัไม่ได้ทําการเรียนการสอนส่ิงที่ต้องรู้ในการทําการบํารุงรักษา 

การติดตั้ง การซ่อมแซมอปุกรณ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกบัความต้องการของ

อตุสาหกรรม และการนําเอาคอมพวิเตอร์เข้ามาทําการเรียน  โดยเฉพาะอย่างยิง่

เดก็ยคุนี้ที่คุ้นเคยกบัการใช้คอมพวิเตอร์ การใช้แทปเลต็ หรือแม้นแต่สมาร์ทโฟน 

ไม่ได้หมายความว่าเขาจะดูแลอปุกรณ์ต่างๆเป็น เพราะความรู้ที่มาจาก

อินเตอร์เน็ตแทบไม่ได้ช่วยให้การดูแลรักษาอปุกรณ์ที่เป็นอปุกรณ์ทางเคร่ืองกล

หรือไฟฟ้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

การใช้ CBT จะสามารถเกดิประโยชน์ได้นั้น เนื้อหาใน CBT ต้องสามารถนําไปใช้งาน

ได้จริง ต้องมีพีเ่ลีย้งที่จะคอยดูแลและแนะนําให้ผู้เรียนเอาความรู้ที่ได้จาก CBT ไปใช้

งานอย่างถูกต้อง ต้องมีระบบที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นําเอาความรู้ทีไ่ด้ไปทดลอง

ปฏิบัติ การเรียนในอตุสาหกรรมจึงเป็นมากกว่าแค่การจัดการเรียนการสอนบน

คอมพวิเตอร์ เพราะการทํางานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานบํารุงรักษานั้น เป็นงานที่ต้องการ

ทักษะและประสบการณ์ในการทํางานการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงจึงเป็นส่ิงที่

จําเป็นเพือ่ให้พนักงานสามารถที่จะดูแลเคร่ืองจักรอุปกรณ์ได้ด ี
ไม่ใช่ที่แค่เรียนจากคอมพวิเตอร์ 

References: 
 
NAVINSGEN Computer Based Training Study, U.S. Naval Inspector General Report to the Secretary of Navy in a March 2009. 
The U.S. Government Accountability Office (GAO), Report to Congressional Committees on Military Readiness (GAO-10-592), June 2010. 
Does computer-based training impact maintenance costs and actions? An empirical analysis of the U.S. Navy’s AN/SQQ-89(v) sonar system, Robert M. 
McNab & Diana I. Angelis; Applied Economics, 46:34, 4256-4266, DOI: 10.1080/00036846.2014.955254) 
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ตวัอย่าง หลกัสตูรทีเ่ปิดอบรม - สายสํานักงาน 

TPMthai training and consulting Co., Ltd.  

11/3 ถนนพระยาสุเรนทร ์แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กทม 10510 

Tel : 02 - 171-0210-11 หรอื 085-131-1083 Fax : 02-171-0209  WWW.TPMThai.com 

 

ÊÒÂ§Ò¹·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å (Human Resources)  
• ยอดหวัหนา้งาน (Leadership) 

• รว่มกนัพฒันาทมีงานสูค่วามสาํเรจ็ (Team for Work Improvement) 
• Conflict Manangement 

• Positive Thinking 
• Thinking and Strategy 

• Visionaly Leadership 
• จติสาํนึกคณุภาพ (Quality Awareness) 

• จติสาํนึกรกัองคก์ร สาํหรบั พนักงาน/ผูบ้รหิาร 
• Time Management 
• จงูใจใครก็ไดต้ามใจนึก 

• HORENSO 
• Employee Engagement 

• การสือ่สารเพือ่การทํางานเป็นทมี 
• 7 HABITS 

• OJT Lecture, สดุยอดการสอนงานดว้ยเทคนิค OJT 
• หวัหนา้งานช ัน้เลศิ 

• Coaching 
• สรา้งสขุจากการทํางาน 

• จติวทิยาการบรหิาร 
• การประสานงานสาํหรบัผูป้ระสานงานกจิกรรม 

• Engagement for High Productivity 
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หาก ? 
พูดถงึ “ แมว “ 

เราคิดถงึอะไร.....? 
 

 เราไม่ได้นึกถงึ สระแอ. มอม้า. วอแหวน 
 

          หรือ เรานึกถงึภาพของแมว!!! 
    ถูกต้อง !       

เราเหน็ภาพแมวขึน้มาในสมองของเรา 
น่ันเพราะสมองคิดเป็นภาพไม่ใช่คาํ 

ภาษาเป็นสัญลักษณ์ที่เราตกลงกันในการส่ือสาร  

เพื่อให้การส่ือสารจาํเพาะเจาะจงลงไป 
 
 
 

อย่างในเมนูอาหารบ้านเรามักทาํเป็นตัวอักษร  

ซึ่งส่ือสารถงึความน่ากินของอาหารไม่ได้ 

ข้อด้อยอีกอย่างหน่ึงของภาษาคือ  
ภาษาส่ือความได้ไม่มากนัก 
 

แต่เน่ืองจากสมองคิดเป็นภาพ  
 
สมองจงึต้องทาํงานสองรอบคือ 
1 แปลจากสัญลักษณ์ที่ได้เป็นความหมาย 
2 เอาความหมายไปใส่กับสิ่งที่สมองเคยรู้มา 
 
จงึจะออกเป็นภาพแมว 
ทาํให้สมองต้องทาํงานมากขึน้ 
 
น่ีคือข้อด้อยของภาษา 

Instructor Bunnavit Maneenetr 
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แต่การส่ือสารด้วยภาพของอาหาร กลับทาํให้

เราส่ือถงึความน่ากินออกมาอย่างเตม็ที่ 
 
 การส่ือสารด้วยภาพจึงเป็นส่ิงท่ีทาํให้ชีวิตง่ายขึน้  

อีกทัง้ยังทาํให้ชีวติมีสีสันกว่าเดมิ 
เพราะการส่ือสารโดยใช้ภาพนัน้ ลดการทาํงานของสมอง  

ลดความผิดพลาดในการตีความคาํพูด 
ช่วยให้คาํพูดของเรามีความชัดเจนมากขึน้ 

การทาํ visual คือการทาํให้ส่ิงท่ีต้องการส่ือสาร 
ปรากฏออกมาทันทีท่ีต้องการ  ลดการตีความ ลดการ

ค้นหาข้อมูลลง   เช่น ป้ายจราจร ไฟเขียวไฟแดง  

สีของธนาคาร ท่ีดูทันที ก็รู้ว่าธนาคารอะไร 

 หรือแม้นแต่ภาพไอคอนของแอปต่างๆ บนมือถือ  

น่ีคือ ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ visual เข้ากับ
ชีวิตประจาํวันของเรา  เรายังสามารถประยุกต์เอา 

แนวคิดของ visual ไปใช้ได้ในการประชุมหรือ

นําเสนองาน การระดมสมอง ด้วย Visual 
Meeting หรือ การสร้างกลยุทธ์ และโน้มน้าวผู้อ่ืน

ด้วยเทคนิค Visual Leader ทัง้หมดเพ่ือทาํให้ท่ี

ทาํงาน กลายเป็น Visual Workplace ท่ีทุก
อย่าง ทุกคนสามารถส่ือสารกันได้อย่างถูกต้องทุกเวลา... 

ข้อมูลเพิ่มเตมิหลักสูตร Visual Workplace 
http://www.tpmthai.com/wp-
content/uploads/2015/06/visual-workplace-
magazine.pdf 
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แต่คาํว่า “ถูกกว่า” หมายความว่าอะไร?? 
 

หลายองค์กรพิจารณาการจ้างผู้รับเหมาแค่ว่า จะลดค่าใช้จ่ายลง เช่น เคยจ้างแม่บ้านที่ค่าแรง 300 

บาทต่อคนต่อวนั ตดัไปจ่ายด้วยการจ้างผู้รับเหมาในราคา 300 บาทต่อคนต่อวัน เช่นกัน แล้วบอก

ว่าจ่ายให้ด้วยความคิดที่ว่าไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าประกันสังคม ค่ากองทุนทดแทน 

ค่าโบนัส ฯลฯ เป็นต้น แต่กลบักลายเป็นว่า เม่ือจ้างผู้รับเหมา ก็ได้ผู้รับเหมาที่รับเงนิจากองค์กรไป

แล้วกท็ิง้พนักงาน ได้ผู้รับเหมาที่มีอัตราการลาออกสูงจนงานของเราที่จ้างไม่ได้งานตามที่กาํหนด 

หรือแม้นแต่ได้ผู้รับเหมาที่ไปจ้างแรงงานเดก็หรือแรงงานผิดกฎหมาย จนพนักงานในองค์กรเองยงั

ระแวงผู้รับเหมา เป็นต้น จึงดูเหมือนว่า จะมีแต่ผู้รับเหมาแย่ๆ มาทาํงานกบัองค์กรของเรา  

               ความคดิที่ว่า     “เคยจ้างเองเท่าไร ก็จ้างผู้รับเหมาเท่านัน้” หรือ “เราต้องจ้างผู้รับเหมา ที่ราคาตํ่า

ที่สุด” จึงเป็นความคิดที่ผิด เพราะทุกองค์กรก็ต้องการกาํไร ไม่เว้นแม้นแต่ผู้รับเหมาที่มาทาํงานให้เรา 

ยกตัวอย่างเช่น หากเราไปกินข้าวตามร้านอาหาร เราบอกว่า ค่าหมู ค่าผัก ค่าแก๊ส เท่านี ้ เราจึงจะจ่ายใน

ราคานี ้ เป็นสิ่งที่ถกูหรือไม่ เราไปพกัตามโรงแรมค่านํา้ ค่าไฟ 1 คนืเท่าไร ค่าเสื่อมราคาห้องเท่าไร ค่า

ห้องพักกน่็าจะเท่านัน้ 

             โดย อ. บรรณวทิ มณีเนตร 

     ส่วนมาก  มักจะใช้บริการ “ ผู้รับเหมาช่วง “   ด้วยความคิดที่ว่า  

การใช้บริการผู้รับเหมานัน้ถกูกว่า ซ่ึงน่ันก็เป็นความคิดที่ถกูต้อง 

แต่เราต้องการอะไรมากกว่าแค่อาหารกับที่พกั เราต้องการการ

บริการ เราต้องการความรวดเร็ว เราต้องการความ

สะดวกสบายไม่ต้องไปจ่ายตลาด เราอยากมีที่นอนนุ่มๆ ผ้าปูที่

นอน ปลอกหมอนสะอาดๆ เราต้องการนํา้อุ่น ต้องการเรียกใช้ 

Room Service เม่ือจาํเป็น แต่เราอยากจ่ายแค่ค่านํา้ค่าไฟ 
ค่าเสื่อมราคา ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ 
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ดังนัน้ เม่ือผู้รับเหมาได้รับเงนิ    จากองค์กรเท่ากับค่าแรงของพนักงานที่

องค์กรเคยจ่าย แต่ผู้รับเหมากต้็องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามมาอย่างที่กล่าวไป

ข้างต้น จงึจาํเป็นอยู่เองที่ ผู้รับเหมาจะต้องหาทางเอาตัวรอดด้วยสารพดัวิธี

ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าแรงให้พนักงานช้าหรือไม่ตรงตามนัดหรือเบีย้วไม่

จ่ายเลย หรือ การไม่จ่ายเงนิสมทบเข้ากองทุนต่างๆ อย่างนี ้ เท่ากับว่า

องค์กรลดต้นทุนของตนเอง แต่ไปสร้างความเสียหายให้กับพนักงานของ

ผู้รับเหมาแทน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างมาก และผลลัพธ์ที่เกดิขึน้กับ

องค์กรเองเม่ือผู้รับเหมาทาํงานไม่มีประสิทธิภาพก็จะเกดิขึน้ ซึ่งเป็นความ

สูญเสียที่ ผู้บริหารมักจะแกล้งมองไม่เห็น 

อันที่จริงแล้วงานอะไรบ้างที่เราสามารถจ้างผู้รับเหมาได้? 

                             พิจารณาจากประเด็นนีจ้ะเห็นได้ว่า เราสามารถจ้างผู้ รับเหมาได้      

       หลายงานเลยทีเดยีว คาํถามถดัไปว่า เราควรจ้างผู้รับเหมาใน ราคาเท่าใด เพราะ 

       ประเด็นนีเ้ป็นประเด็นสาํคัญในการจ้างผู้รับเหมาเลยทีเดียว 

เม่ือ 

เราต้องพิจารณาดังนี ้

 
1. งานนัน้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นธุรกจิหลักของ

องค์กร หรือ ไม่ใช่กิจกรรมหลักที่จะสร้าง

กาํไรให้กับองค์กร เช่น องค์กรที่เป็น

โรงงานอาจตัดงานบาํรุงรักษาออกไปใช้

บริการผู้รับเหมาได้ หรือ ออฟฟิศต่างๆ 

จ้างแม่บ้านโดยใช้บริการผู้รับเหมาเพราะ

ใช่กิจกรรมหลักที่สร้างกาํไรให้กบั

ออฟฟิศ 

 

2. งานนัน้เป็นสิ่งที่เราทาํเองแล้วเราทาํได้ไม่

ดไีม่เท่ากับผู้รับเหมาทาํ เช่น เราเป็น

สาํนักงานต้องการสร้างอาคารใหม่ เราก็

ใช้บริการผู้รับเหมาก่อสร้าง เพราะเราทาํ

การก่อสร้างได้ไม่ดีเท่ากบัผู้รับเหมา 
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ทาํไมผู้รับเหมาเขาถงึ

ทาํราคาได้ดีกว่าเรา 

หรือที่เรียกว่าเรา 

ทาํเองไม่คุ้ม?  

3. ผู้ รับเหมาสามารถจดัหาหรือซือ้

วสัดท่ีุจําเป็นในการใช้งานได้ใน

ราคาท่ีถกูกวา่ เน่ืองจากผู้ รับเหมา

งานสามารถซือ้วสัดท่ีุจําเป็นได้ใน

ราคาเหมาโหล จึงมีกําลงัในการ

ตอ่รองมากกวา่ทําให้ได้วสัดนุัน้ๆ 

ในราคาตํ่ากวา่ จึงสามารถสร้าง

กําไรได้ 
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สิ่งเหล่านี ้ จึงเป็นสิ่งที่จะทาํให้ผู้รับเหมาอยู่ได้ การที่เราจะจ้างผู้รับเหมาจึงไม่ใช่

พิจารณาแค่ค่าจ้าง เคยจ่าย 300 ต่อวนั ก็จะจ่าย 300 ต่อไป มันเป็นไปไม่ได้ในทาง

ธุรกิจของผู้รับเหมา เราจึงต้องพิจารณาว่า เราได้อะไรที่มากกว่าการทาํเอง เราเสีย

อะไรที่เป็นต้นทุนแฝงบ้าง เรากต้็องจ้างผู้รับเหมาในราคาที่ยุติธรรม ให้เขาอยู่ได้ เรา

จึงจะจ้างได้ ไม่ใช่เน้นราคาถกู แต่สร้างปัญหาต่างๆ มากมายตามมา เช่นได้

พนักงานผู้รับเหมาที่ไม่มีทกัษะ ได้พนักงานรับเหมาที่ชอบขโมยของ ได้พนักงาน

รับเหมาที่เข้าออกบ่อย ได้พนักงานรับเหมาที่ไม่เตม็ในทาํงาน 

คาํว่า จ้างผู้รับเหมาถกูกว่า ก็เพราะ “เขาทาํได้ดกีว่า ในราคาที่ถ้าเราทาํแบบเขา เรา

ทาํได้ไม่ดทีัง้ด้านคุณภาพและต้นทุนของการทาํ” น่ันเอง 

ดังนัน้ ช่วยหยุดความคิดที่ว่า  

“ต้องจ้างผู้รับเหมาเท่ากับที่เราจ้างเอง”  

เสียท ีเพราะเท่ากับมันทาํลายองค์กรของผู้จ้างเอง 
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ตวัอย่าง หลกัสตูรทีเ่ปิดอบรม - สายสํานักงาน 

TPMthai training and consulting Co., Ltd.  

11/3 ถนนพระยาสุเรนทร ์แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กทม 10510 

Tel : 02 - 171-0210-11 หรอื 085-131-1083 Fax : 02-171-0209  WWW.TPMThai.com 

 

ÊÒÂ§Ò¹ Ñ̈´«×éÍ  
( Procurement and Purchasing )  

• นักจดัซ ือ้มอือาชพี 
• หลกัการเจรจาตอ่รองในงานจดัซ ือ้ 

• การเพิม่ประสทิธภิาพพนักงานจดัซ ือ้ 

ÊÒÂ§Ò¹ Logistics  
• การบรหิาร Supply Chain and Logistics 

• การจดัการสนิคา้คงคลงั 
• การบรหิารคลงัสนิคา้ 

• Project Management 

ÊÒÂ§Ò¹ Safety  
• Risk Assessment 

• Safety Awareness 
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“การนําการยศาสตร์มาช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์

เป็นเร่ืองทีท้่าทายมากสําหรับอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ 

การทีค่ดิจะพฒันาผลิตภัณฑ์โดยนําหลักการทางการย

ศาสตร์มาประยกุต์ใช้ เพือ่ให้มีความสามารถแข่งขนั

กบัผู้ผลิตรายอ่ืนๆน้ันเป็นเคร่ืองมือทีด่ีมากในการเค้น

ศักยภาพขององค์กรออกมาให้มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไป

ได้” 
 

รศ.น.อ.สุทธ์ิ ศรีบูรพา  
ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ กองวชิา 

วศิวกรรมเคร่ืองกลและอุตสาหการ 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมนิทกษตัริยาธิราช 

การยศาสตร  

กับ  

การออกแบบผลิตภัณฑ  
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ส่ิงของต่างๆท่ีเราใช้อยู่ล้วนเกิดจากการออกแบบจากนักออกแบบ

ท่ีมีฝีมือท้ังส้ิน ซ่ึงทาํให้ส่ิงของต่างๆท่ีเราใช้ท่ีเราเห็นอยู่เป็น

ประจาํน้ันมีความสวยงามลงตัว ดูน่าใช้งานมาก แต่จะมีสักก่ีอย่าง

ท่ีมนัเหมาะสมต่อท่าทางการใช้งาน หรือ สะดวกต่อการใช้งาน

หลายคนน้ันเม่ือได้เลือกใช้ส่ิงของส่ิงใดส่ิงหน่ึงแล้วกจ็ะพิจารณา

ท่ีความสวยงามความหรูหราเป็นหลกั เช่น โทรศัพท์มือถือ แต่ละ

คนเม่ือพิจารณาซ้ือมือถือแล้วกจ็ะดูท่ีความสวยงามแปลกตาเป็น

หลกัแต่หารู้ไม่ว่า ไอ้รูปร่างดงักล่าวน้ันเม่ือออกแบบไม่ถกูตาม

หลกัแล้ว อาจจะมีผลกระทบต่อการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการ

มองเห็น การกดปุ่ม และ การถือ เป็นต้น จากตัวอย่างท่ีได้อธิบาย

ไปน้ันอาจจะยงัไม่เห็นภาพ ดังน้ันผู้ เขียนจะนาํตัวอย่างท่ีจะเห็น

ได้ชัดขึน้มาหน่อยน้ันคือ เก้าอี ้ หลายท่านคงได้เคยน่ังเก้าอีม้า

หลายๆแบบ ถ้าสังเกตดีๆแล้ว ในการน่ังเก้าอีแ้ต่ละชนิดจะให้

ความรู้สึกท่ีแตกต่างกัน บางตวัมีรูปทรงท่ีแปลกตาแต่พอไปน่ัง

จริงๆแล้วกลบัไม่สบายตัว แต่ถ้าไปน่ังเก้าอีอี้กตัวท่ีรูปแบบไม่

สวยงามแล้วเกิดสบายตัวกว่า!  

รูปที ่1 เกา้อ้ีท่ีออกแบบตามหลกั การยศาสตร์ 
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ดังน้ัน ในตอนนี ้ เพ่ือการแข่งขนัการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือให้

โดนใจลกูค้า หรือ ผู้บริโภคน้ัน ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องไม่

เพียงแต่จะออกแบบให้มีรูปลกัษณ์สวยงาม แต่ควรจะต้อง

คาํนึงถึงความสะดวกสบายในการใช้งานของผู้ใช้ด้วย ผู้ผลิตเองก็

ยงัสามารถนาํเร่ืองความสะดวกสบายมาเป็นจุดขายท่ีสร้างความ

แตกต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี เพ่ือท่ีจะทาํให้หลายๆคน

ได้เข้าใจเก่ียวกับ การยศาสตร์มากขึน้ ผู้ เขียนจึงได้นาํความรู้เร่ือง

การยศาสตร์มาเสนอให้ได้ดูกันว่าคือ อะไร เอาไปใช้กับการ

ออกแบบยงัไง และ เอาไปใช้ทาํอะไรได้บ้าง คาํตอบท้ังหมดน้ัน

อยู่ในบทความนีแ้ล้ว  



การยศาสตร์(Ergonomics)  
 

หมายถึง การศึกษาเก่ียวกบัการปฏิสมัพนัธ์กนั หรือ อนัตรกิริยาระหวา่งมนุษยแ์ละเคร่ืองมือ

อุปกรณ์ภายใตส่ิ้งแวดลอ้มท่ีมนุษยท์าํงานอยู ่ 

การยศาสตรคืออะไร 

รูปที ่2 การทํางานภายใตสภาพแวดลอมตางๆ  

            ความหมายอีกอยา่งของการยศาสตร์ท่ีสามารถเขา้ใจไดง่้ายคือ การเรียนรู้ความสามารถและขอ้จาํกดัของ

มนุษย ์ เพ่ือใชป้ระโยชนใ์นการออกแบบทางวศิวกรรมเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมกบัมนุษยท์ั้งทางร่างกายและจิตใจ

ใหม้ากท่ีสุด เพ่ือใหม้นุษยมี์ความสามารถทาํงานกบัส่ิงนั้นๆไดดี้ข้ึน เร็วข้ึน สะดวกข้ึน และ ปลอดภยัมากข้ึน  เม่ือ

พดูถึงเร่ืองการยศาสตร์แลว้จะมีศาสตร์แขนงต่างๆหลายๆแขนงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบทางการยศาสตร์ ดงัน้ี 

 1.   จิตวทิยา (Psychology) เป็นศาสตร์ท่ีศึกษามนุษยใ์นแง่มุมของสภาพจิตใจและพฤติกรรม

การแสดงออก จิตวทิยาเป็นส่วนท่ีนาํมาอธิบายวา่ มนุษยมี์ความรู้สึกนึกคิดอะไรและอยา่งไรใน

สภาพแวดลอ้มท่ีกาํหนดใหใ้นการทาํงาน 
2.   วศิวกรรมศาสตร์ (Engineering) เป็นศาสตร์ท่ีมุ่งศึกษาสภาพแวดลอ้มการทาํงาน 

(work  environment) ในเชิงกายภาพ  เช่น  การจดัวางตาํแหน่งของวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใชใ้นการทาํงาน การจดัความเขม้ของแสง เป็นตน้  
3.   มนุษยมิ์ติ (Anthropometry)  เป็นศาสตร์ท่ีมุ่งศึกษามนุษยใ์นเชิงมิติสมัพนัธ์ 

(dimension) เช่น ศึกษาขนาดของหวักะโหลก ช่วงแขน ขา ความยาวของน้ิวมือ ระยะห่างจาก

ปากถึงหู เป็นตน้ การวดัมิติของมนุษยน้ี์ช่วยใหเ้กิดการออกแบบวสัดุอุปกรณ์มาตรฐานใหส้อดคลอ้ง

กบัการทาํงานต่างๆ ของมนุษย ์
 4.   กายภาควทิยา(Physiology) เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาระบบกลไกของมนุษย ์ตวัอยา่งเช่น ระบบ

การทาํงานของหวัใจ ระบบปอด ระบบประสาท เป็นตน้ นอกจากน้ียงัศึกษาลกัษณะโครงสร้างทัว่ไป

ของมนุษยท์ั้งในดา้นกระดูกและกลา้มเน้ือต่าง ๆ  ดว้ย 
5.   ชีวกลศาสตร์ (Biomechanics) เป็นศาสตร์ท่ีมุ่งประเด็นการศึกษาคน้ควา้ในเชิงการใช้

พละกาํลงั(force) ของร่างกายมนุษย ์เช่น แรงงานท่ีตอ้งใชใ้นการกดปุ่มคียบ์นเคร่ืองพิมพดี์ดหรือ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แรงเฉล่ียท่ีบุคคลทัว่ไปตอ้งใชใ้นการหมุนไขควง  แรงท่ีตอ้งใชใ้นการตอกตะปู 

เป็นตน้ 
 6.   พลศาสตร์(Kinesiology) เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาเฉพาะในเร่ืองการเคล่ือนไหว

(motion)  ของร่างกายมนุษย ์เช่น ศึกษาการเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือระหวา่งการทาํงานวา่เกิด

ความเปล่ียนแปลงอะไรและอยา่งไรบา้ง เป็นตน้  
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โดยหลกัๆแลว้ การออกแบบทางการยศาสตร์นั้น

มีวตัถุประสงคก็์เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพและ

ความสาํเร็จในการทาํงานหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น 

การทาํงานใหเ้กิดความถูกตอ้งแม่นยาํในการ

ทาํงาน ทาํงานไดส้ะดวกข้ึน ทาํงานไดร้วดเร็ว

ข้ึน และ เพ่ือส่งเสริมความเป็นมนุษยร์วมถึง

ความตอ้งการความปลอดภยัในการทาํงาน การ

ลดความเครียด และ ความลา้จากการทาํงาน 

เพ่ือใหไ้ดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการนั้น จะตอ้ง

คาํนึงการออกแบบสภาพแวดลอ้มการทาํงานไม่

วา่จะเป็น สถานีทาํงาน อุปกรณ์ในการทาํงาน 

หรือ แสงสวา่งในการทาํงาน เป็นตน้ 

ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีจะนาํไป

พิจารณาเพ่ือออกแบบในทางการยศาสตร์จะมอง

องคป์ระกอบทางดา้นสภาพแวดลอ้มการทาํงาน กบั 

สรีระท่าทางของผูท้าํงาน โดยจะทาํการศึกษา

วเิคราะห์เพ่ือออกแบบสภาวะแวดลอ้มใหเ้หมาะสม 

สะดวก ปลอดภยั แก่ผูท่ี้ทาํงานในสภาวะแวดลอ้ม

นั้น ซ่ึงขั้นตอนในการออกแบบนั้น จะตอ้งทาํการ

ประเมินภาระงาน หรือ ผลกระทบท่ีเกิดจากการ

ทาํงานในสภาวะแวดลอ้มนั้นๆเพ่ือประเมินวา่

จะตอ้งออกแบบไปในลกัษณะใดจึงจะเหมาะสมกบั

ผูใ้ชง้านท่ีอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มนั้นๆ  

รูปที่ 3     การออกแบบทางการยศาสตร์นัน้มีวตัถปุระสงค์ 

ก็เพ่ือสง่เสริมประสทิธิภาพและความสาํเร็จในการทํางานหรือกิจกรรมตา่งๆ  

เม่ือรู้ถึงหลกัการทางดา้นการยศาสตร์แลว้ เราควรจะตอ้งรู้วธีิการ หรือ ลาํดบัขั้นตอนในการออกแบบวา่ในการ

ออกแบบนั้นตอ้งคาํนึงถึงอะไรบา้ง โดยเฉพาะ การออกแบบตามหลกั การยศาสตร์นั้นเขาทาํกนัอยา่งไรบา้ง    
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การออกแบบตามหลกั การยศาสตร์                  
 

การออกแบบหลายๆคนคงรู้จกัเป็นอยา่งดี ถา้ให้

ความหมายตามตวัแลว้ หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบ

จากความคิดออกมาเป็นผลงาน ท่ีผูอ่ื้น สามารถมองเห็น 

รับรู้ หรือสมัผสัได ้  เพ่ือใหมี้ความเขา้ใจในผลงานนั้น 

แต่ การออกแบบในท่ีน้ีจะกล่าวถึงการออกแบบเพ่ืองาน

ทางดา้นอุตสาหกรรมเป็นหลกั โดยเฉพาะผลิตภณัฑท่ี์

นาํมาใชส้อยในชีวติประจาํวนั ดงันั้นนิยามของการ

ออกแบบเพ่ืองานทางดา้นอุตสาหกรรมจึงหมายถึง การ

วเิคราะห์หาขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัหนา้ท่ีใชส้อยของ

ผลิตภณัฑน์ั้น  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้ชผ้ลิตภณัฑน์ั้น ขอ้มูล

เก่ียวกบัการตลาดของสินคา้นั้น แลว้นาํมาออกแบบ

ปรับปรุงผลิตภณัฑเ์พ่ือใหส้ามารถผลิตผลิตภณัฑน์ั้นได้

ตรงตามความตอ้งการทั้งทางดา้นคุณภาพ และ ปริมาณ

บนพ้ืนฐานความพึงพอใจของลูกคา้เป็นหลกั เพ่ือท่ีจะทาํ

ใหก้ารออกแบบผลิตภณัฑบ์างอยา่งนั้นตรงตามความ

ตอ้งการ ในการท่ีจะออกแบบตามหลกั การยศาสตร์นั้นมี

หลายอยา่งท่ีตอ้งคาํนึงถึง  

 

ซ่ึงหลกัการออกแบบทางการยศาสตร์ ก็มีหลายวธีิท่ีเป็น

ประโยชน์สาํหรับการออกแบบ ซ่ึงมีองคป์ระกอบ

ดงัต่อไปน้ี 
1.  การออกแบบการได้ยนิ  ซ่ึงเสียงตามหลกั การยศาสตร์

นั้นแบ่งไดส้องอยา่ง คือ Sound หมายถึง เสียงท่ีไดย้นิ

แลว้ไม่รู้สึกรําคาญหรือ ไม่รู้สึกวา่ถูกเสียงนั้นรบกวน  และ 
Noise คือเสียงท่ีไม่ตอ้งการ หรือเสียงท่ีไดย้นิแลว้มี

ผลกระทบต่อ สรีระร่างกาย, สภาวะจิตใจ และ 

ประสิทธิภาพการทาํงาน  
2.  การออกแบบทางด้านการมองเห็น  ตามหลกัการย

ศาสตร์จะเนน้พิจารณาในส่วนของระยะในการมองเห็น 

ขนาดของตวัอกัษรท่ีติดอยูท่ี่ผลิตภณัฑ ์ หรือขนาดอกัษรท่ี

เป็นผลิตภณัฑโ์ดยตวัของมนัเอง(ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

ต่างๆ) พร้อมทั้งพิจารณาในเร่ืองของสีสนัท่ีใชเ้พ่ือใหเ้กิด

การมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง 
3. การออกแบบทางด้านมติกิารเอือ้มถึง  เป็นการออกแบบ

ขนาดและมิติของส่ิงของต่างๆเพ่ือใหเ้กิดการเอ้ือมใชง้านได้

อยา่งเหมาะสม ไม่วา่จะเป็นการเอ้ือมถึงโดยการหยบิ การ

ใชน้ิ้วมือกด หรือ การกา้วขา โดยออกแบบใหก้ารเอ้ือมไม่

เกินขีดจาํกดั 
4. การออกแบบโดยพจิารณาถึงประสาท และ กล้ามเนือ้ ใน

ส่วนน้ีจะพิจารณาร่วมกนักบั การออกแบบตามมิติเอ้ือมถึง 

เพราะการเคล่ือนท่ีใดๆของร่างกายนั้นจะตอ้งใชป้ระสาท

สัง่การ และ กลา้มเน้ือในการเคล่ือนไหว ดงันั้นจึงตอ้งทาํ

การออกแบบใหมี้ผลกระทบต่อ กลา้มเน้ือและระบบ

ประสาทต่างๆใหน้อ้ยท่ีสุด 
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1. ออกแบบ เอกสารท่ีใชส้อบถาม หรือ ใชป้ระเมินลกัษณะการ

ทาํงาน ก่อนท่ีจะทาํการออกแบบผลิตภณัฑใ์ดๆนั้นจะตอ้งมี

การสาํรวจความตอ้งการของผูบ้ริโภคก่อนเพ่ือใหเ้กิดความ

มัน่ใจวา่ สินคา้ท่ีจะทาํการผลิตนั้นๆควรจะตอ้งทาํอยา่งไร

เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด 

หรือ เพ่ือใหส้ามารถรู้ถึงปัญหาเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑเ์พ่ือนาํไป

พฒันาต่อไป 

 
2. วดัค่าคุณสมบติัทางกายภาพของมนุษยท่ี์จาํเป็นสาํหรับการ

ออกแบบ คุณสมบติัทางกายภาพท่ีกล่าวถึงจะมีทั้ง มิติความ

กวา้ง ความยาวของส่วนต่างๆในร่างกายมนุษย ์ขีดจาํกดัในการ

เคล่ือนท่ี ความสามารถในการรับนํ้ านกัฯลฯ ค่าขอ้มูลเหล่าน้ี

จะตอ้ง ทาํการวดัค่าโดยใชเ้คร่ืองมือเฉพาะของวธีิทางการย

ศาสตร์ เช่น การใชเ้คร่ืองมือวดัมุม (Goniometer) เพ่ือ

วดัค่าพิสยัการเคล่ือนไหวของขอ้ต่อต่างๆ หรือ เคร่ืองมือวดั

ขนาดร่างกาย (Anthropometer) เพ่ือวดัความยาวใน

ส่วนต่างๆของร่างกาย 
 

3. หาค่ามาตรฐาน และ ค่าท่ียอมรับได ้ วตัถุประสงคข์องการ

คาํนวณหาค่าเหล่าน้ี ก็เพ่ือหานาํคา่ขนาด และ ค่าขอ้มูลท่ีวดัได้

จากกลุ่มตวัอยา่งไปกาํหนดเป็นคา่มาตรฐานในการใหข้นาด 

และ ลกัษณะจาํเพาะ กบัผลิตภณัฑท่ี์จะออกแบบใหมี้ความ

เหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่งนั้นๆ  

 

4. การออกแบบผลิตภณัฑต์น้แบบ 

ในการออกแบบก็จะนาํเอาค่า

มาตรฐานท่ีไดค้าํนวณไวม้าให้

ขนาด หรือ ลกัษณะจาํเพาะของ 

ผลิตภณัฑท่ี์จะออกแบบ หรือ 

อาจจะนาํขอ้มูลมาตรฐานของ

ลกัษณะทางกายภาพไดจ้าก

ฐานขอ้มูลภาครัฐก็ไดเ้พราะใน

ปัจจุบนัน้ีมีหลายหน่วยงานเร่ิมมี

การ วจิยัหาขอ้มูลพ้ืนฐานเหล่าน้ี

ไวม้ากพอสมควร สามารถ

นาํมาใชใ้หข้นาดของผลิตภณัฑ ์

ในเบ้ืองตน้ได ้ 

 

 
5. ประเมินประสิทธิภาพการใชง้าน

หลงัจากไดผ้ลิตภณัฑต์น้แบบ โดย

จะทาํการประเมินในหลายๆ 

องคป์ระกอบตามหลกั การย

ศาสตร์ โดยจะใชอ้งคป์ระกอบใด

ประเมินก็ข้ึนอยูก่บัวา่ ผลิตภณัฑท่ี์

เราออกแบบนั้นมนัมีคุณสมบติัท่ี

สมัพนัธ์กบัองคป์ระกอบใดบา้ง 

เช่น การออกแบบเกา้อ้ีเพ่ือลด

อาการปวดหลงัจากการนัง่ เราก็จะ

ทาํการวดัปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนจาก

การนัง่เกา้อ้ีโดยใชเ้คร่ืองมือ

ทางการยศาสตร์วดั จากนั้นก็จะ

นาํไปวเิคราะห์วา่ค่าท่ีออกมานั้น

มนัใหน้ยัสาํคญัอยา่งไร เช่น เม่ือ

วดัค่าความลา้ของกลา้มเน้ือออก

มาแลว้นาํไปเทียบกบัค่าท่ีวดัได้

จากการนัง่เกา้อ้ีธรรมดา แลว้มีค่า

ลดลง อาจสรุปไดว้า่อาการปวด

หลงันั้นลดลง เป็นตน้ 
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บทสรุป 
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อตุสาหกรรมในปัจจบุนันี้มีการแข่งขนักนัมาก เนือ่งจากมีผูผ้ลิตเกิดข้ึนหลายราย 

ทําใหผู้ผ้ลิตแต่ละรายตอ้งหาจดุขายทีแ่ตกต่างโดยการ เนน้ที ่ R&D เพือ่ใหเ้กิด
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ มีรูปแบบใหม่ทีแ่ตกต่างจากแบบเดิม แต่อีกในไม่ชา้นี้ ความ

แตกต่างของสินคา้ในดา้นรูปลกัษณ์เร่ิมทีจ่ะไม่เป็นทีส่นใจเท่าทีค่วรแลว้ เนือ่งจาก 

การออกแบบผลิตภณัฑ์มกัจะเนน้ทีรู่ปลกัษณ์ และ ความสวยงาม ไม่ไดเ้นน้ที่

ความสะดวกสบายในการใชง้านทีแ่ทจ้ริง จึงทําใหผู้บ้ริโภคหนัไปสนใจเร่ือง ความ

สะดวกสบายในการใชง้านมากกว่า     กลยทุธ์ที่จะเขา้ถึงลูกคา้ใหไ้ดม้ากทีส่ดุเพือ่
เป้าหมายในการเพ่ิมยอดขาย ผูผ้ลิตจึงมีความจําเป็นทีจ่ะตอ้งหนัมาเนน้การ

ออกแบบผลิตภณัฑ์ทีก่่อใหเ้กิดความสะดวกสบายแก่ผูบ้ริโภค  

 

ดงันัน้ การนําการยศาสตร์มาช่วยในการออกแบบผลิตภณัฑ์จึงเป็นเร่ืองที่ทา้ทาย

มากสําหรับอตุสาหกรรมแขนงต่างๆ การทีคิ่ดจะพฒันาผลิตภณัฑ์โดยนําหลกัการ

ทางการยศาสตร์มาประยกุต์ใช ้ เพือ่ใหมี้ความสามารถแข่งขนักบัผูผ้ลิตรายอืน่ๆนัน้

เป็นเคร่ืองมือทีดี่มากในการเคน้ศกัยภาพขององค์กรหรือบคุลากร   
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                 “คน” แลว้การทาํงานผดิพลาดยอ่มเป็นเร ือ่งทีเ่กดิขึน้ได ้ เพราะปัจจยั
ทีม่ากระทบกบัคนน้ันมมีากมายหลายปัจจยั ดงัน้ันการออกแบบระบบทีด่ทีีช่ว่ยทาํให ้
คนทาํงานผดิพลาดนอ้ยลงจงึถอืวา่เป็นเร ือ่งทีจ่าํเป็นตอ้งทาํกนัเลยก็วา่ได ้ 
 
การปรบัปรงุบางอยา่งก็อาจจะตอ้งใชง้บประมาณมาก แตก่ารปรบัปรงุบางอยา่งก็แทบไม่
ตอ้งใชง้บประมาณเลยก็สามารถทีจ่ะชว่ยลดการทาํงานผดิพลาดของคนลงไดอ้ยา่งไดผ้ล 
ดงัเชน่ 
 
สมมุตวิา่ขบวนการผลติแห่งหน่ึงเป็นสายการประกอบชิน้สว่นอเิล็กทรอนิค หรอื PCB 
โดยชิน้สว่นทีจ่ะประกอบม ี 2 ชิน้คอื วงกลม สามเหลีย่มลงบนแผงวงจรสเีหลอืง และเมือ่
ประกอบเสรจ็แลว้ก็จะนําไปใสก่ลอ่งเพือ่สง่ไปตรวจสอบ โดยใสล่งไปในกลอ่ง สีเ่หลีย่ม 
แลว้บรรจลุงในกลอ่งโดยเรยีงชิน้งานคลา้ยกบัขนมปังแถวดงัรปูที ่1  

วตัถดุบิ  ประกอบ  ใสก่ลอ่งรอตรวจสอบ  

รปูที ่1 

ขึน้ช่ือ

 
  

 อะไรเกดิขึน้??   เน่ืองจากพืน้ทีใ่นสายการผลติน้ันจาํกดั  และจาํนวน
กลอ่งก็มไีม่มากพอทีจ่ะใช ้ ทาํใหไ้ม่สามารถนําชิน้งานจากกลอ่งใบหน่ึงขึน้มาตรวจสอบ
แลว้นําชิน้งานทีต่รวจสอบแลว้ใสล่งในกลอ่งอกีใบทีม่ปัีญหาได ้ 
 
 พนักงานจงึตอ้งหยบิชิน้งานขึน้มาจากในกลอ่ง เอาขึน้มาตรวจสอบแลว้ก็
นําชิน้งานใสก่ลบัลงไปในกล่องใบเดมิอกีคร ัง้ ปัญหาจงึเกดิขึน้เมือ่ พนักงานไม่มรีปูแบบใน
การหยบิและเก็บทีช่ดัเจน อาศยัเพยีงพนักงานทีม่คีวามสามารถในการจดจาํวา่หยบิชิน้ไหน
แลว้ชิน้ไหนยงัไม่ไดห้ยบิ แตส่บิขายงัรูพ้ลาดนักปราชญย์งัรูพ้ล ัง้  
 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชว่งทีต่รวจยงัไม่หมดกลอ่งแลว้พนักงานไปหอ้งนํา้ พกัยอ่ย พกักนิขา้ว 
เมือ่กลบัมาเร ิม่งานอกีคร ัง้ก็จะสบัสนหรอืไม่มั่นใจวา่ชิน้งานใดไดต้รวจสอบไปแลว้บา้ง ทาํให ้
ช ิน้งานทีไ่ม่ไดร้บัการตรวจสอบหลดุออกไปถงึลกูคา้ สรา้งความเสยีหายกบัองคก์รอยา่ง
มหาศาล 
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1. กาํหนดลกัษณะการวางใหเ้ป็นไปในลกัษณะเดยีวกนั 
จากสถานีประกอบงาน แลว้ตดิป้ายไวท้ีข่อบดา้นหน่ึง
ของกลอ่งวา่ “ยงัไม่ตรวจ” 

วธิกีารทีเ่ลอืกมาทําคอื 

ยงัไม่ตรวจ 

รปูที ่2 

2. เมือ่สง่ไปยงักระบวนการตรวจ ก็ใหพ้นักงานตรวจสอบ
นําป้ายไปตดิไวอ้กีดา้นหน่ึงวา่ “ตรวจแลว้” 

 
 
 
 
 

 

  
 

ยงัไม่ตรวจ 

รปูที ่3 

ตรวจแลว้ 
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3. เมือ่พนักงานหยบิชิน้งานขึน้มาตรวจสอบแลว้ ก็ให ้
วางชิน้ใหห้นัชิน้งานไปทางดา้นทีเ่ขยีนวา่ ตรวจแลว้
ทกุชิน้ ทาํในลกัษณะเดยีวกนัจนครบทัง้กลอ่ง 
รบัรองชว่ยป้องกนัการลมื การหลงได ้ 100% อกีทัง้
ยงัลดความกดดนัในการทาํงานของพนักงานไดเ้ป็น
อยา่งด ี

 
 
 
 
 

 

  
 

 อน่ึง   ในตวัอยา่งเป็นการกลบัหนา้ชิน้งาน  ทีม่ลีกัษณะเป็นแผ่นอยา่ง  เชน่
โรงงานผลติแผ่น PCB ทีม่อีปุกรณอ์ยูบ่นแผ่นสามารถใชไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีสว่นงานทีล่กัษณะอืน่  
อาจใชล้กัษณะรปูทรง ของชิน้งานทีส่ามารถเห็นความแตกตา่งได ้ 

จบการปรบัปรงุในคร ัง้นี ้ตดิตามตอนตอ่ไปนะครบั 
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TPMthai training and consulting Co., Ltd.  

11/3 ถนนพระยาสุเรนทร ์แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กทม 10510 

Tel : 02 - 171-0210-11 หรอื 085-131-1083 Fax : 02-171-0209  WWW.TPMThai.com 

 

¡ÒÃà¾ÔèÁ¼Å¼ÅÔµ (Productivity)  
• เทคนิคการป้องกนัความผดิพลาด Mistake Proofing ( Poka yoke) 

• Focus Improvement – KAIZEN – QCC 
• Zero Defect ดว้ย PM Analysis 

• Root Cause Analysis and Fish bone Diagram 
• WHY WHY – 5 G 

• Focus Improvement 
• QC 7 Tools 

• Problem Solving Technigues 
• Time Management 

• Quality Maintenance 
• OEE, SMED &Mistake Proofing 

• Initial Control 
• Modern Maintenance 

• FMEA, PDCA 
• LEAN Manufacturing 

• Six Sigma 
• SPC (Statistical Process 

•  Control), VSM 
• Value Engineering ( VE) 

• 5 ส 
 

ตวัอย่าง หลกัสตูรทีเ่ปิดอบรม - สายงานการผลติ 
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     Maintenance Job 

งาน Maintenance โดยสว่นมากแลว้ เรามกัจะแปลวา่ การซอ่มบํารงุ  
ซึง่ไม่น่าจะถกูตอ้งนัก เพราะคาํวา่ Maintenance มรีากศพัทม์าจาก 
 
คาํวา่ Maintain ซึง่แปลวา่  
“ ดแูลตอ่ไป รกัษาไว ้ดาํรง ทรงไว ้คงอยู ่“  
(ขอ้มูลจาก Longdo Dict)  
งาน Maintenance จงึน่าจะแปลวา่ การดแูลรกัษา 
(ขอ้มูลจาก Longdo Dict อกีเชน่กนั)  
 
 

“Maintenance “ 
จงึไม่ใชก่ารซอ่มบํารงุ แตเ่ป็น 
การบํารงุรกัษา  
 
 
เพราะการซอ่มบํารงุ  
น้ันน่าจะตอ้งมกีารซอ่มเกดิขึน้ 
น่ันแสดงวา่ตอ้งเกดิการเสยีกอ่น 
 
จากน้ันจงึจะเขา้ไปทําการซอ่มได ้ 
 
 
เพราะฉะน้ัน หากใครยงัเรยีกแผนก  
Maintenance วา่ แผนกซอ่มบํารงุ  
อยูก็่น่าจะเปลีย่นชือ่เสยี  
เพือ่ความเป็นสิรมิงคล นะครบั 
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เมือ่การบํารงุรกัษาเป็นการทําใหค้งอยู ่ รกัษาไว ้ ดงัน้ัน
การบํารงุรกัษาเคร ือ่งจกัร จงึมวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะทําให ้
เคร ือ่งจกัร อปุกรณ ์ น้ันๆ คงรกัษาสภาพเอาไว ้ เพือ่ใหท้นั
ทํางานใหเ้ราไดอ้ยา่งสม่ําเสมอ 
 
เราจงึตอ้งมาทําความเขา้ใจกอ่นวา่ งานบํารงุรกัษาน้ันมี

อะไรบา้ง  
และ แตล่ะประเภทน้ัน มขีอ้ดขีอ้ดอ้ยอยา่งไรบา้ง 

งาน บํารงุรกัษา น้ันสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  คอื  
1) งานบํารงุรกัษาทีว่างแผนไวห้รอื Plan Maintenance คอื งาน

บํารงุรกัษาทีเ่ราไดว้างแผนรบัมอืเอาไวแ้ลว้ กบั  
2) งานบํารงุรกัษาทีไ่ม่ไดว้างแผนไว ้หรอื Un-plan 

Maintenance คอืงานบาํรงุรกัษาทีเ่ราไม่เคยไดว้างแผนรบัมอื
เอาไวก้อ่นเลย  

ซึง่เราสามารถเขยีนผงัได ้ดงัรปูที ่1 

งานบํารงุรกัษา 

งานวางแผน งานไม่ไดว้างแผน 

ในงานบํารงุรกัษาทีว่างแผนน้ัน ยงัแบ่งไปไดอ้กี 3 ประเภท 

การบํารงุรกัษาเมือ่เสยี 
 (แบบวางแผน) 

การบํารงุรกัษาเชงิแกไ้ข การบํารงุรกัษาเชงิ 
 หลกีเลีย่ง 
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การบํารุงรกัษาเมือ่เสยี  
Breakdown Maintenance  

คอืการบํารงุรกัษาเมือ่เคร ือ่งจกัรหรอือปุกรณเ์สยีหาย  
 
การบํารงุรกัษาประเภทนีเ้ป็นการบํารงุรกัษาเมือ่เคร ือ่งจกัรหรอือปุกรณน้ั์นๆ เสยีหายไป
แลว้ เหมาะกบัเคร ือ่งจกัรหรอือปุกรณท์ีไ่ม่สามารถวางแผนการบํารงุรกัษาประเภทอืน่ได ้
แลว้  
 
โดยมากจะนํามาใชก้บัอปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัตา่งๆ เชน่ ฟิวส ์เป็นตน้  
 
 

 
ขอ้เสยีของการบํารงุรกัษาเมือ่เสยีคอื  
ไม่สามารถคาดการณเ์สยีได ้ จงึสง่ผล
กระทบตอ่แผนการผลติ  

ดงัน้ันหากเลอืกเอาการบํารงุรกัษาประเภทนี ้จงึตอ้งมกีารเก็บอะไหลไ่วจ้าํนวนมาก  
เชน่ ในทางปฏบิตัเิราจะเก็บสต็อกฟิวสไ์วม้ากหลายตวั เพือ่ใหส้ามารถเปลีย่นไดท้นัที
เมือ่เกดิฟิวสข์าด  
 
มงีานวจิยัหลายฉบบัไดข้อ้สรปุวา่ 
  

“ คา่ใชจ้า่ยในการซอ่มเมือ่เสยีจะเป็น  
4-10 เท่าของการทํางานบาํรงุรกัษาทีว่างแผนไวล้ว่งหนา้ “  

 
ดงัน้ันหากมทีางเลอืกทีด่กีวา่ก็ควรเลอืกทีจ่ะทําและเลอืกใชก้ารบํารงุรกัษาเมือ่เสยีเป็น
ทางเลอืกสดุทา้ย 

ขอ้ดขีองการบํารงุรกัษาเมือ่เสยีคอื  
ไม่ตอ้งวางแผนการบํารงุรกัษา เป็นการใช ้
อะไหลไ่ดอ้ยา่งคุม้คา่ทีส่ดุเพราะใชจ้นชิน้สว่น
น้ันๆ เสยีไปแลว้ 
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การแกไ้ขปรบัปรงุแทบทุกอยา่งจะสง่ผลกระทบไม่มากก็นอ้ย  
 
ดงัน้ันหากเลอืกทีจ่ะทําการปรบัปรงุแกไ้ขแลว้ ตอ้งพจิารณาถงึผลกระทบทีจ่ะ
ตามมาใหด้ ีไม่วา่จะเป็นเคร ือ่งจกัรหรอือปุกรณข์า้งเคยีง เชน่ หากเปลีย่นเพลา 
มอเตอรท์ีใ่ชม้กีาํลงัขบัพอหรอืไม่ หรอืการปรบัปรงุแกไ้ขนี ้ กระทบตอ่การใช ้
พลงังานของเคร ือ่งจกัรทีม่ากขึน้หรอืไม่  หรอืสง่ผลตอ่กระบวนการทํางานหรอื
การเดนิเคร ือ่งหรอืเปลา่ เหลา่นีเ้ป็นประเด็นทีต่อ้งนํามาพจิารณาแทบทัง้สิน้ 

การบํารุงรกัษาเชงิปรบัปรุงแกไ้ข 
Corrective Maintenance  

คอืการบํารงุรกัษาเชงิแกไ้ข   ป้องกนัเพือ่ใหม้อีายกุารใชง้านนานมากขึน้  
การบํารงุรกัษาประเภทนี ้ จะเป็นการบํารงุรกัษาเพือ่ใหเ้คร ือ่งจกัรหรอื
อปุกรณน้ั์นๆ มคีวามแข็งแรงมากขึน้ เพือ่ยดือายกุารใชง้านของ
เคร ือ่งจกัรหรอือปุกรณอ์อกไป หรอือาจใชก้ารบํารงุรกัษาประเภทนีเ้พือ่ให ้
เคร ือ่งจกัรหรอือปุกรณน้ั์นๆ มกีารบํารงุรกัษาประเภทอืน่ไดส้ะดวกมาก
ขึน้  

ขอ้ดขีองบํารงุรกัษาเชงิปรบัปรงุแกไ้ข คอื การแกไ้ข
บางอยา่งสามารถทาํไดง้า่ยๆ เชน่ เปลีย่นเบอรล์กูปืน หรอื
เปลีย่นจากรเีลยเ์ป็นโซลดิสเตตรเีลย ์เป็นตน้ การ
บํารงุรกัษาแบบนีเ้หมาะกบัการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้บ่อยๆ 
ซํา้ๆ เพือ่ไม่ใหปั้ญหานีม้าเกดิซํา้ 

ขอ้เสยีของบํารงุรกัษาเชงิปรบัปรงุแกไ้ข คอื การแกไ้ข
บางอยา่งใชเ้วลานาน ใชง้บประมาณมาก เชน่ การเปลีย่น
จากการใชร้เีลยเ์ป็น PLC เป็นตน้ อกีขอ้เสยีหน่ึงของการ
บํารงุรกัษาเชงิปรบัปรงุแกไ้ขคอืการวเิคราะหเ์พือ่ทาํการ

แกไ้ข หากทาํการวเิคราะหปั์ญหาไม่ถกูตอ้ง การแกไ้ขจะไม่
ตรงจดุทาํใหเ้สยีงบประมาณไปเปลา่ๆ  
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การบํารงุรกัษาเชงิหลกีเลีย่งการเสยี หรอื Preventive Maintenance คอื การ
บํารงุรกัษาเพือ่หลกีเลีย่งใหเ้คร ือ่งจกัรไม่เสยี จากการใชง้านเคร ือ่งจกัรหรอือปุกรณ์
ตา่งๆ น้ันยอ่มตอ้งมกีารเสือ่มสภาพเป็นธรรมดา  
 
ดงัน้ันการบํารงุรกัษาประเภทนีจ้งึเขา้มาเพือ่เป็นจดัการกบัเคร ือ่งจกัรหรอืช ิน้สว่น
กอ่นทีจ่ะเกดิการเสยีขึน้ การบํารงุรกัษาเชงิหลกีเลีย่งนี ้ยงัแบ่งไดอ้กีเป็น 3 ประเภทยอ่ย
คอื การบํารงุรกัษาดว้ยตนเองโดยผูใ้ชง้าน การบํารงุรกัษาตามคาบเวลา และ การ
บํารงุรกัษาตามสภาพ 

การบํารุงรกัษาเชงิหลกีเลีย่งการเสยี 
Preventive Maintenance  

ซึง่เราสามารถเขยีนผงัได ้ดงัรปูที ่2 

งานบํารงุรกัษา 
เชงิหลกีเลีย่ง 

การบํารงุรกัษาดว้ยตนเองโดย
ผูใ้ชง้าน  

การบํารุงรกัษาตามคาบเวลา การบํารุงรกัษาตามสภาพ  

Autonomous  
Maintenance 

Time base  
Maintenance 

Condition base  
Maintenance 
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การบํารงุรกัษาโดยผูใ้ชง้าน  
หรอื Autonomous Maintenance  
 
คอืการบาํรงุรกัษาทีใ่หผู้ใ้ชง้านเป็นผูทํ้าการ
บํารงุรกัษา แนวคดิคอื ผูท้ีใ่ชง้านยอ่มรูส้กึไดถ้งึ
การเปลีย่นแปลงหรอืความผดิปกตบิางอยา่งของ
เคร ือ่งจกัรไดม้ากกวา่ชา่ง เพราะอยูก่บัเคร ือ่งจกัร
หรอือปุกรณน้ั์นแทบจะคลอดเวลา หากสามารถ
ตรวจความผดิปกตน้ัินๆ ไดก้อ่นเชน่เดยีวกบัที่
เราตรวจสอบรถของเราวา่มอีะไรผดิปกตใิน
ระหวา่งใชง้านอยูบ่า้ง ทําใหส้ามารถจดัการแกไ้ข
กอ่นทีจ่ะปลอ่ยใหเ้กดิเป็นเคร ือ่งจกัรเสยีตอ่ไป และ
ยงัสามารถใหข้อ้มูลกบัชา่งไดว้า่มอีะไรทีผ่ดิปกติ
บา้งอกีดว้ย 
  
ขอ้ดขีองการบํารงุรกัษาโดยผูใ้ชง้าน คอื การ
ตรวจสอบบางอยา่งสามารถใหผู้ใ้ชง้านตรวจสอบ
ไดง้า่ยๆ เชน่การตรวจสอบระดบันํา้มนัเป็นตน้ 
การตรวจสอบสามารถทําไดต้ลอดเวลาทัง้ตอนที่
เดนิเคร ือ่งละตอนทีเ่คร ือ่งหยดุ 
 
ขอ้เสยีของการบํารงุรกัษาโดยผูใ้ชง้าน คอื ตอ้ง
อาศยัผูใ้ชง้านเป็นผูต้รวจสอบ ดงัน้ันความรู ้
ความเขา้ใจและทศันคตขิองผูใ้ชเ้คร ือ่งทีม่ตีอ่การ
บํารงุรกัษาแบบนีจ้งึเป็นสิง่ทีส่าํคญั หาก
ผูใ้ชเ้คร ือ่งไม่มคีวามรูใ้นการตรวจสอบแลว้ก็ไม่
สามารถจะตรวจสอบความผดิปกตไิด ้ 
 
เราจะเห็นตวัอยา่งไดอ้ยา่งชดัเจนเมือ่เวลาทีเ่รา
พบเสยีงผดิปกตแิลว้ถามผูใ้ชง้านวา่ไดย้นิเสยีง
ผดิปกตไิหม ผูใ้ชง้านบา้งคร ัง้จะตอบวา่ไม่ไดย้นิ 
เพราะมนัดงัแบบนีม้านานมากแลว้ ทศันคตทิีม่ี
ตอ่การบํารงุรกัษาแบบนีก็้เป็นสิง่ทีส่าํคญัหาก
ผูใ้ชง้านมทีศันคตวิา่ ไม่ใชห่นา้ทีข่องผูใ้ชใ้นการ
ตรวจสอบเคร ือ่งจกัร การตรวจสอบแบบนีจ้ะไม่
เกดิขึน้ ดงัน้ันหากจะใชก้ารบํารงุรกัษาประเภทนี ้
การใหค้วามรู ้ ความเขา้ใจถงึความสาํคญัของ
การตรวจสอบและทศันคตขิองผูใ้ชง้านจะเป็น
ประเด็นปัญหาหลกั 
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คอืการบํารงุรกัษาทีใ่ชเ้วลาเป็นตวักาํหนดในการ
ทําการบํารงุรกัษา เชน่เปลีย่นนํา้มนัทุก 3 เดอืน
เป็นตน้ 
 
ขอ้ดขีองการบํารงุรกัษาตามคาบเวลาคอืสามารถ
วางแผนการบํารงุรกัษาไดช้ดัเจน เพราะเรา
สามารถกาํหนดชว่งเวลาไดแ้น่นอน หากวางแผน
ไดด้สีามารถลดจาํนวนสต็อกอะไหลท่ีใ่ชไ้ดอ้ยา่ง
มาก  
 
ขอ้เสยีของการบํารงุรกัษาตามคาบเวลา คอื เมือ่
ใชเ้วลาเป็นตวักาํหนดการทํางานบ่อยคร ัง้ทีเ่ราจะ
พบวา่สภาพของชิน้สว่นน้ันๆ ยงัดอียู ่ ทําใหก้าร
เปลีย่นน้ันเป็นการเปลีย่นทีย่งัใชง้านไดไ้ม่คุม้คา่
เต็มทีนั่ก  
 
และทีส่าํคญัคอื... 
 
เราจะสามารถเลอืกใชก้ารบํารงุรกัษาแบบนีไ้ดก็้
ตอ่เมือ่การเสือ่มสภาพของเคร ือ่งจกัรหรอื
อปุกรณน้ั์นๆ ตอ้งเป็นการเสือ่มสภาพทีแ่ปรไป
ตามเวลาเท่าน้ัน หากมกีารเสือ่มสภาพทีม่ากกวา่
ทีเ่คยกาํหนดไวเ้ชน่สภาพการใชง้านที่
เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ระยะเวลาทีเ่ราวาง
แผนการบํารงุรกัษาไวจ้ะไม่สามารถใชง้านได ้

การบํารงุรกัษาตามคาบเวลา  
หรอื Time Base Maintenance 
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คอืการบํารงุรกัษาโดยใชส้ภาพของเคร ือ่งจกัรหรอื
อปุกรณน้ั์นเป็นหลกั โดยมากการบํารงุรกัษาแบบ
นีม้กัมาพรอ้มกบัการบํารงุรกัษาตามคาบเวลาเชน่ 
ตรวจสภาพนํา้มนัทุก 6 เดอืนเป็นตน้ 
 
ขอ้ดขีองการบํารงุรกัษาตามสภาพ คอื สามารถ
ใชไ้ดก้บัการเสือ่มสภาพในทุกรปูแบบ เพราะไม่ได ้
ใชเ้วลาในการกาํหนดการทํางานแตใ่ชส้ภาพของ
เคร ือ่งจกัรหรอือปุกรณน้ั์นๆ เมือ่เราใชส้ภาพเป็น
ตวักาํหนด เราจงึสามารถใชง้านไดอ้ยา่งเต็มทีไ่ม่
ตอ้งเปลีย่นตามเวลาอกีตอ่ไป ทําใหค้า่ใชจ้า่ยดา้น
อะไหลล่ดลง การตรวจสอบสภาพบางอยา่งไม่
จาํเป็นตอ้งใชเ้คร ือ่งมอืทีซ่บัซอ้นเชน่ การวดัการ
อดุตนัของฟิลเตอรก็์สามารถใชแ้คต่วัวดัแรงดนัตก
ครอ่มมาใช ้ซึง่ผูใ้ชง้านสามารถอา่นไดอ้ยา่งสะดวก 
และมรีาคาไม่แพง 
 
ขอ้เสยีของการบํารงุรกัษาตามสภาพ คอื ในการ
ตรวจสอบสภาพน้ันตอ้งเลอืกตวัช ีว้ดัทีส่ามารถเป็น
ตวัแทนของสภาของเคร ือ่งจกัรหรอือปุกรณน้ั์นๆ 
ใหไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง เชน่หากจะวดัสภาพของลกูปืน
มอเตอรก็์ควรใชเ้คร ือ่งวดัความสัน่สะเทอืน  หากใช ้
อณุหภมูก็ิไม่สามารถบอกถงึสภาพของลกูปืน
ไดม้ากนัก  
 
อกีประเด็นหน่ึงซ ึง่มคีวามสาํคญัคอืการวดัสภาพ
บางอยา่งน้ันเราไม่สามารถทําเองไดต้อ้งอาศยั
ผูเ้ช ีย่วชาญจากภายนอกหรอืตอ้งสง่ไปตรวจสอบ
ภายนอกเชน่การตรวจสอบสภาพของนํา้มนัเป็น
ตน้ ซึง่การตรวจสอบนีบ้างคร ัง้จะมคีา่ใชจ้า่ยทีส่งู
ทําใหง้บประมาณในการบํารงุรกัษาเพิม่ขึน้ 

การบํารงุรกัษาตามสภาพ  
หรอื Condition Base Maintenance 
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บนเคร ือ่งจกัรเคร ือ่งหน่ึงๆ น้ัน  
เราสามารถเลอืกทีจ่ะบํารงุรกัษาไดห้ลายวธิกีารดว้ยกนั  
ไม่จาํเป็นทีจ่ะตอ้งทําการบาํรงุรกัษาดว้ยวธิกีารใดวธิกีารหน่ึงน้ัน  
เชน่ ยางรถยนต ์ เราอาจจะมทีัง้ Autonomous Maintenance 
ดว้ยการเชค็ดอกยาง เตมิลมยาง Time Base Maintenance ดว้ย
การสลบัยางทุก 5 พนักโิลเมตร ก็ได ้
 
คราวหนา้จะพูดถงึตน้ทุนของการบํารงุรกัษาแตล่ะแบบวา่ เป็น
อยา่งไร และมวีธิใีดทีก่ารจะใชใ้นการเลอืกการบาํรงุรกัษาทีเ่หมาะสม 
ไม่ใหต้น้ทุนหรอืคา่ใชจ้า่ยในการบํารงุรกัษาสงูจนเกนิไป แลว้พบกนั
เลม่หนา้นะครบั 
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สถาบนัฝึกอบรม In house/Public Training และใหค้าํปรกึษา Consulting  
ทางดา้นงานเพิม่ประสทิธภิาพขององคก์ร ในสายงานการผลติ และ สํานักงาน 

 

TPMthai training and consulting Co., Ltd.  

11/3 ถนนพระยาสุเรนทร ์แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กทม 10510 

Tel : 02 - 171-0210-11 หรอื 085-131-1083 Fax : 02-171-0209 WWW.TPMThai.com 

ÊÒÂ§Ò¹ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ 
เนน้การใหค้าํปรกึษาพฒันาบุคลากรในองคก์ร (Human Resources)  

และ ดา้นอืน่ ๆ เชน่ Audit ISO 9001:2008 GMP&HACCP , 
Purchasing ,Logistics, Safety    โดยทมีวทิยากรผูม้ปีระสบการณต์รง 

ÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃ¼ÅÔµ  
เนน้ Total Productive Maintenance (TPM) เพือ่ใหเ้กดิผลลพัธ ์ 

ZERO BREAKDOWN, ZERO DEFECT and ZERO ACCIDENTทีเ่ป็นรปูธรรม 
อบรมในหอ้งสมัมนา Workshop   

และ ลง Production Line ใน site งานจรงิ เพือ่แกไ้ข และใหค้าํปรกึษา 
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ตวัอย่าง หลกัสตูรทีเ่ปิดอบรม - สายงานการผลติ 

TPMthai training and consulting Co., Ltd.  

11/3 ถนนพระยาสุเรนทร ์แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กทม 10510 

Tel : 02 - 171-0210-11 หรอื 085-131-1083 Fax : 02-171-0209  WWW.TPMThai.com 

 

Total Productive Maintenance - TPM  
• TPM Concept 

• TPM กบัการพฒันาองคก์รขึน้สูส่ากลทีย่ ัง่ยนื 
• TPM สาํหรบั ผูบ้รหิาร 

• TPM  หวัหนา้งาน  
• เทคนิคการเป็น TPM Facilitator 

• การวดัประสทิธภิาพโดยรวมของเคร ือ่งจกัร 
• AM + PM ทําอยา่งไรใหไ้ปดว้ยกนัได ้

• การเพิม่ผลผลติไดง้า่ย ๆ ดว้ยการลดความสญูเสยี 7 ประการ 
• การบรหิาร KPI ดว้ย TPM 

• Visual Workplace 
• Reliability Centered Maintenance (RCM) 

•  Zero Defect ดว้ย PM Analysis 
• 5 Senses for Production 
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ตวัอย่าง หลกัสตูรทีเ่ปิดอบรม ISO 

TPMthai training and consulting Co., Ltd.  

11/3 ถนนพระยาสุเรนทร ์แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กทม 10510 

Tel : 02 - 171-0210-11 หรอื 085-131-1083 Fax : 02-171-0209  WWW.TPMThai.com 

 

ÊÒÂ§Ò¹Í×è¹ æ (ÃÐºº ISO)  
• Internal Auditor for ISO 9001 : 2008 
• โปรแกรมการเฝ้าตดิตามอยา่งตอ่เน่ืองเพือ่ความเป็นเลศิตามแนวทาง 
      ISO 9001 : 2008  
• IQA ISO 9001:2008,GMP&HACCP 
• การควบคมุระบบบรหิารงานสิง่แวดลอ้ม ISO  14001:2004  
      เขา้กบัระบบบรหิารคณุภาพ  ISO 9001 : 2008  
• ISO/TS 16949 : 2002 
• ISO 18000 
• ISO 22000 
• ISO 9001 : 2000 
• ISO 14001 : 2004 
• การตรวจประเมนิภายใน 
• CAR & PAR 
• โปรแกรมพีเ่ลีย้ง เพือ่เรง่การพฒันาทกัษะการเป็น Internal Auditor 
• การวเิคราะหร์ะบบการวดั (Measurement System Analysis : MSA 3rd  Edition 
• การวเิคราะหค์วาลม้เหลว และผลกระทบของกระบวนการออกแบบ : Design Failure 
      Modes and Effects Analysis ( DFMEAs) 
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