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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลในหน่วยงานวิศวกรรมซ่อมบ�ำรุงโดยการปรับปรุงวิธกี าร
เก็บข้อมูลอะไหล่คงคลัง เพือ่ ให้พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านและค้นหาข้อมูลอะไหล่เครือ่ งจักรได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง และ
ลดเวลาในการซ่อมเครื่องจักรแต่ละครั้ง ปัจจุบันพบว่า ปัญหาด้านการควบคุมการเบิกจ่ายอะไหล่ที่พบในโรงงานกรณีศึกษา
เกิดจากการบริหารและการจัดการทางด้านข้อมูลอย่างไม่เป็นเชิงระบบสารสนเทศ การบันทึกข้อมูลซ�ำ้ ซ้อนยากต่อการค้นหา
รวมถึงการสัง่ ซือ้ ทีซ่ ำ�้ ซ้อน การรอคอยอะไหล่ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการท�ำงานของหน่วยงานไม่เป็นไปตามแผนงานทีก่ ำ� หนด
จากข้อมูลเฉลี่ยในการค้นหาอะไหล่แต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 34 นาที รวมถึงการตรวจสอบอะไหล่ส�ำรองในแต่ละครั้ง
ต้องใช้เวลาในการค้นหา ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน�ำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาประยุกต์ใช้โดยการออกแบบ
ฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์แอคเซสในการพัฒนาแก้ไขปัญหาดังกล่าว จากการทดสอบการใช้งานโปรแกรม
โดยการเปรียบเทียบกับระบบงานเดิมสรุปได้วา่ ระบบฐานข้อมูลทีไ่ ด้รบั การพัฒนาขึน้ สามารถลดเวลาในการปฏิบตั งิ านลงได้
31.99 นาที เป็น 1.44 นาที หรือเท่ากับ 95.69 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นระบบการจัดการฐานข้อมูลซึ่งเป็นส่วนของการควบคุม
อะไหล่คงคลังส่งผลให้ประสิทธิภาพการท�ำงานของหน่วยงานวิศวกรรมซ่อมบ�ำรุงเพิ่มมากขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, ไมโครซอฟท์
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Abstract
The objective of this research is to develop a database management system in the engineering
and maintenance department by improving inventory parts data collection methods. It aims to improve
working performance, improve searching time of the parts and reduce the mean time to repair machine.
Presently, the parts disbursement controlling problems found at the case study factory are caused
from the data management and the data record which is complicated and double searching. According
to double ordering parts waiting, the average searching time for parts is 34 minutes. The Management
Information System (MIS) is applied by using Microsoft Access 2010 program to develop and solve the
problem. Referring to the program, comparing with the previous system, it can be concluded that the
new developed database system can reduce the working time by 31.99 minutes to 1.44 minutes or 95.69
percent. As a result, the database system can increase the performance of maintenance section.
Keywords: Management Information System, Microsoft Access 2010
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1. บทน�ำ
ในโลกการแข่งขันทางธุรกิจทุกประเภทในปัจจุบนั ไม่วา่
จะเป็นธุรกิจการผลิต การขาย หรือการแลกเปลี่ยน ไม่ว่า
ธุรกิจนัน้ จะมีขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ จะต้องพยามยาม
จัดสรรงบประมาณให้มีความคุ้มค่ามากที่สุดอีกทั้งสภาวะ
การเมืองท�ำให้เศรษฐกิจชะลอตัว ท�ำให้องค์กรต้องท�ำการ
ปรับตัวในการลดต้นทุนในการผลิต ส�ำหรับแนวทางการ
ควบคุมสินค้าคงคลังจะเป็นกิจกรรมแรก เพราะสินค้าคงคลัง
เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงมาก และจ�ำเป็นต้องใช้เงินลงทุน
จ�ำนวนทีค่ อ่ นข้างมาก ซึง่ การทีเ่ ก็บสินค้าคงคลังมาก โอกาสที่
จะขาดแคลนสินค้าคงคลังจะน้อยแต่ต้นทุนในการส�ำรอง
สินค้าคงคลังจะสูง ดังนั้นจะท�ำให้แข่งขันกับบริษัทอื่นได้
ยากล�ำบากแต่ในทางกลับกัน ถ้ามีการเก็บสินค้าคงคลัง
ต�่ำเกินไปก็อาจเกิดปัญหาสินค้าขาดแคลนไม่เพียงพอ ผล
กระทบอาจจะรุนแรง ถึงขั้นหยุดท�ำการผลิตผลกระทบใน
กรณีกระบวนการผลิตหยุดท�ำงาน ดังนั้นการจัดการสินค้า
คงคลังที่เหมาะสมย่อมเป็นผลดีทั้งด้านเพิ่มก�ำไรและลดค่า
ใช้จ่ายในการผลิต การจัดการข้อมูลที่ดีจะเป็นวิธีการหนึ่ง
ที่ท�ำให้ผู้ประกอบการลดความสูญเสียที่เกิดจากการจัดการ
ข้อมูลของการจัดเก็บวัสดุอะไหล่หน่วยงานซ่อมบ�ำรุงส�ำหรับ
การตัดสินใจด้านราคาต้นทุน วัตถุดิบ ต้นทุนการผลิต ความ
ถูกต้อง รวดเร็ว และเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงานปัญหาที่
เกิดขึ้นในการจัดเก็บข้อมูล คือ
1) การจัดเก็บวัสดุอะไหล่ที่น้อยเกินไป ก็จะท�ำให้มี
ปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องจักรล่าช้า ท�ำให้เสียโอกาสใน
การผลิต
2) การจัดเก็บวัสดุอะไหล่ทม่ี ากเกินไป ก็จะมีปญ
ั หาเงิน
ลงทุนมาจมในค่าวัสดุอะไหล่ที่ท�ำการจัดเก็บ
3) การเบิกจ่ายมีความล่าช้าในการค้นหาอะไหล่อปุ กรณ์
ในการซ่อมบ�ำรุง เนื่องจากไม่มีสถานที่จัดเก็บที่แน่นอนและ
การจัดวางที่ซ�้ำซ้อนจากการจัดเก็บ
4) ไม่ มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล กลางในการจั ด เก็ บ ที่ ดี พ อ
เนื่องจากปัจจุบันใช้โปรแกรม Excel ซึ่งมีขีดจ�ำกัดในการ
ใช้งาน
โรงงานอุตสาหกรรมทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ทำ� การศึกษาเป็นโรงงาน

อุตสาหกรรมผลิตเหล็กม้วน และปัม๊ ขึน้ รูปโลหะ ในปีทผี่ า่ นมา
บริษทั กรณีศกึ ษาได้ทำ� การปรับแผนผัง (Layout) ของโรงงานใหม่
และได้ย้ายสโตร์กลางไปอยู่ที่โรงงาน D ท�ำให้การเบิกจ่าย
อะไหล่ในการซ่อมบ�ำรุงล่าช้า เนือ่ งจากไกลจากโรงงานฝ่ายผลิต
จึงจ�ำเป็นต้องแยกในส่วนที่เป็น Spare Parts จัดตั้งสโตร์ขึ้น
มาใหม่และมีพนักงานย้ายแผนกเข้ามาท�ำหน้าที่เจ้าหน้าที่
สโตร์แต่ยังปฏิบัติงานล่าช้า เนื่องจากไม่รู้จักอุปกรณ์ต่างๆ
ดังนัน้ จึงท�ำให้เกิดการสูญเสียเวลาในการเบิกจ่ายวัสดุอปุ กรณ์
Spare Part ทีจ่ ำ� เป็นท�ำให้เกิดเวลาในการ Breakdown ของ
เครื่องจักรเพิ่มมากขึ้นท�ำให้ค่าเฉลี่ยเกิน KPIs
จิโรจน์ [1] ออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อลดเวลาใน
การซ่อมบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัด เนื่องจากผลส�ำรวจ
ประจ�ำปี 2554 ที่ผ่านมาสรุปถึงความต้องการของฝ่ายผลิต
ทีอ่ ยากให้ปรับปรุงในเรือ่ งของความรวดเร็วในการซ่อมบ�ำรุง
เพราะการให้บริการที่ล่าช้าส่งผลเสียหายทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมเวลาในการด�ำเนินงานเฉลี่ย 35 นาที เหลือเพียง
2 นาที คิดเป็น 94.2% ซึง่ แสดงให้เห็นว่าระบบงานใหม่ทำ� ให้
การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและถูกต้องกว่าระบบงานเดิม
ส่งผลไปยังท�ำให้การวิเคราะห์วางแผนและการซ่อมบ�ำรุง
ท�ำได้รวดเร็วและถูกต้องเพิ่มขึ้น
ชัดชัย [2] ได้น�ำแนวคิดที่จะน�ำระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการมาประยุกต์ใช้โดยการออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมภาษาจาวาในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา จากการ
ทดสอบการใช้งานโปรแกรมโดยการเปรียบเทียบกับระบบเดิม
สรุปได้ว่าระบบฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาขึ้น สามารถ
ลดเวลาการปฏิบัติงานลงได้ 45 นาที จากเดิม 110 นาที
และสามารถลดเวลาการสั่งซื้ออะไหล่ลงได้ 59 วัน จากเดิม
110 วัน ดังนัน้ ระบบจัดการฐานข้อมูลซึง่ เป็นของส่วนควบคุม
อะไหล่คงคลังส่งผลให้ประสิทธิภาพการด�ำเนินกิจกรรมของ
หน่วยงานซ่อมบ�ำรุงเพิ่มขึ้น
ชรินทร์ [3] ได้พัฒนาระบบพัสดุคงคลังส�ำหรับอะไหล่
ซ่อมบ�ำรุง กรณีศึกษาโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ระบบพัสดุ
คงคลังส�ำหรับอะไหล่ซ่อมบ�ำรุงนี้เป็นงานวิจัยที่ศึกษา ณ
โรงงานผลิตปูนซีเมนต์แห่งหนึง่ โดยใช้เทคนิค ABC Analysis
การวิจัยนี้ได้ปรับปรุงวิธีในการค�ำนวณพารามิเตอร์ในแบบ
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สุรเชษฐ์ มหามนต์ และ อรรถกร เก่งพล, “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บวัสดุคงคลังหน่วยงานวิศวกรรมซ่อมบ�ำรุง กรณีศึกษา
โรงงานผลิตตัดเหล็กม้วน.”

จ�ำลองใหม่โดยค�ำนวณปริมาณสัง่ ซือ้ (Q) จุดสัง่ ซือ้ และระดับ
สั่งซื้อซึ่งจะให้ผลที่ดีกว่าวิธีที่ใช้อยู่ซึ่งค�ำนวณค่าปริมาณ
งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีแถวคอยส�ำหรับหน่วยบริการ
หลายหน่วยในการก�ำหนดระดับอะไหล่ที่เหมาะสมอะไหล่
ซ่อมบ�ำรุง รวมทัง้ การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis)
ผลจะลดค่าใช้จ่ายพัสดุคงคลังส�ำหรับอะไหล่ซ่อมบ�ำรุงได้
ไม่น้อยกว่า 77 %
ไทยสมุ ท ร [4] ออกแบบโปรแกรมบนพื้ น ฐาน
ไมโครซอฟท์แอคเซส ซึ่งโปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถ
เรียกใช้งานได้สะดวกบนระบบเครือข่ายของโรงงานโดย
ผลการปฏิ บั ติ ง านโดยใช้ โ ปรแกรมที่ เ ขี ย นสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ทวี่ างไว้ ซึง่ สามารถลดเวลาในการจัดท�ำรายงาน
ได้มากกว่าร้อยละ 67 คือจากเดิมใช้เวลาเฉลี่ย 20.2 ชั่วโมง
เหลือ 6.7 ชั่วโมง และยังสามารถสอบกลับข้อมูลรวมถึง
ท�ำความเข้าใจในข้อมูลลดลงร้อยละ 56 คือจากเดิมใช้เวลา
เฉลีย่ 15 นาที เหลือเพียง 6.5 นาที แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมนี้
สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี
สาคร [5] ได้พัฒนาการจัดหมวดหมู่และเพิ่มความ
สะดวกให้กับพนักงานในการบันทึกข้อมูล จึงได้น�ำระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไมโครซอฟท์แอคเซส 2007 เข้ามา
ช่วยในการท�ำระบบฐานข้อมูลประวัตอิ ปุ กรณ์พบว่า โปรแกรม
ที่ได้จัดท�ำขึ้นสามารถช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูล
เพือ่ การน�ำไปใช้งานลงจากวิธกี ารเดิมทีต่ อ้ งใช้เวลาการค้นหา
เฉลี่ย 134.3 วินาที เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีใหม่ซึ่งใช้เวลา
39.90 วินาที หรือสามารถลดลงได้ 70.29%
เอกพงษ์ [6] ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการ
บันทึกข้อมูลประวัติเครื่องจักร การหาจุดสั่งซื้อ ปริมาณการ
สัง่ ซือ้ ปริมาณสินค้าส�ำรองของวัสดุอะไหล่และการคิดต้นทุน
งานซ่อมบ�ำรุงโดยใช้โปรแกรม Microsoft VisualStudio.NET
ซึง่ ท�ำงานบนฐานข้อมูล Web Application, SQLServer เพือ่
ให้งา่ ยต่อการใช้งานผลการศึกษาพบว่า วัสดุอะไหล่ 3 ชนิดคือ
วัสดุอะไหล่ Brush Spring TP R สามารถลดต้นทุนการจัดการ
สินค้าคงคลังจาก 390,000 บาท/ปี เป็น 195,000บาท/ปี
คิดเป็น 50% ต่อปี วัสดุอะไหล่ ผ้าเบรก Skip PCS สามารถ
ลดต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังจาก 33,500 บาท/ปี

เป็น 21,240บาท/ปี คิดเป็น 36.6% ต่อปี วัสดุอะไหล่
เฟืองขับ Pinch Roll สามารถลดต้นทุนการจัดการสินค้า
คงคลังจาก 94,520 บาท/ปี เป็น 54,210 บาท/ปี คิดเป็น
42.6% ต่อปี สุดท้ายนี้ระบบฐานข้อมูลนี้ยังท�ำให้เกิดความ
สะดวกในการบันทึกและการค้นหาข้อมูลซึ่งแสดงให้เห็นว่า
มีประสิทธิภาพกว่าระบบเดิม
Adhikari [7] ท�ำการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่ อ พั ฒ นาระบบสารสนเทศให้ กั บ บริ ษั ท XYZ ซึ่ ง เป็ น
อุตสาหกรรมขนาดเล็กในอุตสาหกรรมของ NAICS มาเป็น
แบบที่สามารถรายงานตามก�ำหนดเวลาได้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ผู้ออกแบบจึงใช้โปรแกรม Visual Basic 2008
ในการออกแบบโดยใช้งานร่วมกับโปรแกรม Microsoft
Access และ Crystal Report ในการรวบรวมข้อมูลและ
การออกแบบรายงานท�ำให้บริษัทสามารถตัดสินใจรับงาน
หรือปฏิเสธงานได้จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างรวดเร็ว รวมถึง
สามารถบริหารระบบสินค้าและวัสดุคงคลังได้ตามแผนงาน
หรือก�ำหนดที่วางไว้
Mathur [8] ได้ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีของงาน
ระบบสารสนเทศ (MIS) เพื่อการจัดการและน�ำไปประยุกต์
ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอหรือเสื้อผ้า เพื่อใช้ในกระบวนการ
ตั ด สิ น ใจโดยใช้ ค วามสามารถของระบบคอมพิ ว เตอร์ ใ น
การจัดเก็บรวบรวม การจัดหมวดหมู่การกระจายและการ
ควบคุมข้อมูลในระบบซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญของธุรกิจในการทีจ่ ะ
ประสบความส�ำเร็จหรือล้มเหลว โดยที่ระบบสารสนเทศ
เปรียบเสมือนเส้นเลือดหลักขององค์กรและสรุปได้ว่าระบบ
สารสนเทศเป็นปัจจัยหลักของอุตสาหกรรมเสือ้ ผ้า และธุรกิจ
จะไม่สามารถด�ำเนินการได้หากไม่มกี ารน�ำระบบสารสนเทศ
เข้าไปใช้ในองค์กร
Olympiada [9] น�ำเสนอวิธีการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Dedicated Software เพือ่ ช่วยในการตรวจสอบ
และหาสาเหตุความผิดปกติของ Induction Motor โดยจัดท�ำ
ฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access ผลทีไ่ ด้จากการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำ� ให้ชว่ ยในการหาสาเหตุ
ความผิดปกติได้เที่ยงตรงแม่นย�ำ สามารถประยุกต์ใช้กับช่าง
เทคนิคค้นหาปัญหาได้อย่างรวดเร็ว สามารถตรวจสอบปัญหา
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ได้ก่อนที่จะท�ำให้อุปกรณ์เสียหาย
จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่าผู้วิจัยที่กล่าว
ข้างต้นได้น�ำเสนองานวิจัยในด้านการออกแบบและพัฒนา
ระบบฐานข้ อ มู ล โดยส่ ว นมากจะใช้ วิ ธี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ม าช่ ว ยส� ำ หรั บ ระบบการจั ด การ
การจัดเก็บข้อมูลในหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
ท�ำงานได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน [10] เช่น การ
ค้นหา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการเรียกใช้ การจัดเก็บข้อมูล
ท�ำได้สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
3. วิธีการด�ำเนินงานวิจัย
การหาวิธีการในการบริหารจัดการอะไหล่คงคลังของ
แผนกซ่อมบํารุงซึง่ มีอะไหล่ทมี่ กี ารจัดเก็บอยูเ่ ป็นจาํ นวนมาก
ในค้นหาราคาของอะไหล่ การค้นหาผู้ขาย การตรวจสอบ
จํานวนอะไหล่คงคลัง การสั่งซื้อสินค้า และยังสามารถจัดทํา
รายงาน การใช้วิธีการจัดการระบบฐานข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่
จ�ำเป็นในการบริหารเพื่อให้เกิดความถูกต้องของข้อมูลและ
ทําให้เกิดความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงานโปรแกรมฐานข้อมูล
คอมพิวเตอร์ทนี่ ำ� มาใช้งานได้แก่โปรแกรม Microsoft Office
Access 2010 เพื่อน�ำเสนอรายงานแก่ฝ่ายบัญชีของบริษัท
ทํ า ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการทํา งานมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง มี วิ ธี ก าร
ดําเนินการดังนี้
ในการจัดทําโครงงานผู้จัดท�ำได้ทําการสรุปวิธีการ
ออกแบบและวิธีการด�ำเนินงานโดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

เริ่มต้น
รับใบแจ้งซ่อมตรวจเช็คสาเหตุของปัญหา
ช่างซ่อมบ�ำรุงเขียนใบเบิกส่ง
เจ้าหน้าที่สโตร์

มี

ไม่มี
เจ้าหน้าที่สโตร์ท�ำการจ่ายอะไหล่ให้
ช่างซ่อมบ�ำรุง

เจ้าหน้าที่สโตร์แจ้งหัวหน้าแผนกซ่อมบ�ำรุง
เพื่อเปิดใบ P/R

ท�ำการเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักร

แผนกจัดซื้อเปิด P/O เพื่อจัดหาอะไหร่
ตามใบสั่งซื้อ

เจ้าหน้าที่สโตร์ท�ำการรับอะไหล่เข้าสต็อก

จบการท�ำงาน

รูปที่ 1 ระบบการท�ำงานหน่วยงานสโตร์ซ่อมบ�ำรุงแบบเดิม
สโตร์ฝ่ายวิศกรรมซ่อมบ�ำรง
A : เก็บประวัติ
อะไหล่คงคลัง
B : ข้อมูลประวัติ
อะไหล่คงคลัง

1

ข้อมูลแฟ้มเอกสาร
และ File Electronic
ข้อมูลการเบิกอะไหล่
บันทึกข้อมูลการเบิกอะไหล่

A

2

B

4
ใบรายงาน
ยอดคงเหลือ
ข้อมูลการเช็คสต็อก

จัดส่งอะไหล่วัสดุ
เบิกอะไหล่

รายการผลการสัง่ ซือ้ ฝ่ายจัดซื้อ

เขียนใบขอซื้อ
5
ฝ่ายซ่อมบ�ำรุง

รายงานการแจ้งซ่อม

แจ้งซ่อม

ฝ่ายผลิต

3
ข้อมูลการรับอะไหล่
บันทึกข้อมูลการับอะไหล่เข้าสต็อก ใบรับอะไหล่

รายงานยอดคงเหลือ

ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบเบิกอะไหล่

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาระบบงาน
ในปัจจุบนั การจัดการอะไหล่ในหน่วยงานซ่อมบํารุงการ
ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนรวมถึงข้อมูลการเบิกจ่ายการตัด
ยอดประจ�ำเดือนดังรูปที่ 1
3.2 การออกแบบระบบฐานข้อมูล
จากการศึ ก ษาปั ญ หาในการเบิ ก จ่ า ยอะไหล่ การ
ออกแบบส่วนประกอบของไฟล์ฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟท์แอคเซส ท�ำการจัดการระบบฐานข้อมูลมีการ
ด�ำเนินการดังนี้

ค้นหาอะไหล่ในสโตร์

ช�ำระเงิน
ใบวางบิล

ส่งสินค้า

เซ็นบิล

ร้านค้า

รูปที่ 2 แผนภูมิกระแสข้อมูลสโตร์ซ่อมบ�ำรุงแบบเดิม
จากรูปที่ 2 ปัญหาที่เกิดขึ้นในสโตร์แผนกซ่อมบํารุง
สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้จากการศึกษาเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ
เพือ่ การจัดการ (Management Information System; MIS)
มาช่วยในการจัดท�ำฐานข้อมูลท�ำให้มีระบบการท�ำงานใหม่
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เจ้าหน้าทีี่สโตร์
A : เก็บประวัติ
อะไหล่คงคลัง

DB

B

ข้อมูลการเบิกอะไหล่

ใบรายงาน
ยอดคงเหลือ

บันทึกข้อมูลการเบิกอะไหล่
เซ็นบิล

รายงานยอดคงเหลือ ฝ่ายบัญชี
ข้อมูลอะไหล่คงเหลือ และการเงิน

D : บันทึกการ
รับอะไหล่

5

ใบวางบิล
ช�ำระเงิน

E : ข้อมูลอะไหล่
คงเหลือ

แจ้งซ่อม

ใบแจ้งซ่อม รายงานการแจ้งซ่อม

ฝ่ายผลิต

เบิกอะไหล่

จัดส่งอะไหล่

4
ผู้จัดการ

D

ใบรับอะไหล่

C : บันทึกข้อมูล
อะไหล่เข้าสต็อก

ฝ่ายจัดซื้อ

G
H

3
A

ใบสั่งซื้อ

เก็บประวัตใิ บสัง่ ซือ้ ใบสั่งซื้อ

C

B : ข้อมูลประวัติ
อะไหล่คงคลัง

1

ข้อมูลการสั่งซื้อ

Data Base

2

รูปที่ 4 หน้าจอป้องกันก่อนเข้าเมนูหลัก

ใบเบิกอะไหล่

ส่งสินค้า

ร้านค้า
F : แจ้งรายการ
ที่ต้องการสั่งซื้อ
อะไหล่เพิ่มเติม

G : ข้อมูลผู้ขาย
และอะไหล่ที่
ต้องการ

H : ติดตามระยะ
การส่งของ

รูปที่ 3 แผนภูมิกระแสข้อมูลสโตร์ซ่อมบ�ำรุงแบบใหม่
ทีไ่ ด้จากการศึกษามาช่วยในการจัดทําระบบฐานข้อมูลทําให้
เกิดมีวิธีการทํางานแบบใหม่
จากรูปที่ 3 เป็นข้อมูลระบบงานใหม่ของสโตร์แผนก
ซ่อมบ�ำรุงโดยการสัง่ ซือ้ อะไหล่จะต้องเป็นเจ้าหน้าทีส่ โตร์เป็น
คนเขียนใบขอซื้อโดยเช็คอะไหล่ถึงยอดสั่งซื้อได้จากรายงาน
ในตัวโปรแกรมการเบิกจ่ายอะไหล่ก็สามารถบันทึกลงใน
ระบบฐานข้อมูล ในการเบิกจ่ายแต่ละครั้งสามารถที่จะหา
อะไหล่ได้จากระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลจะแจ้งให้ทราบถึง
รูปภาพอะไหล่ สถานที่จัดเก็บ และชั้นวาง เพื่อสะดวกและ
ลดเวลาในการค้นหาอะไหล่
จากการศึกษาทฤษฎีผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องโดยการน�ำ
เอาโปรแกรม Microsoft Access 2010 มาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารและจัดการข้อมูลสโตร์แผนกซ่อมบ�ำรุง โดยเริ่มจาก
การศึกษาระบบงานเดิม ปัญหางานทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั ศึกษา
แนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการค้นหาอะไหล่
และการออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ใน
การค้นหาข้อมูลและค้นหาอะไหล่เพือ่ ให้บริการในการเบิกจ่าย
ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก�ำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดและ

รูปที่ 5 หน้าเมนูหลักหลังจากการเข้ารหัสผ่าน
วิธีการใช้งานโปรแกรมพร้อมแสดงผลลัพธ์ ดังจะกล่าวใน
บทถัดไป
4. ผลการทดลอง
จากการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย โปรแกรม
Microsoft Access ส�ำหรับช่วยในการลดระยะเวลาการสืบค้น
อะไหล่ในการซ่อมบ�ำรุงเพื่อให้ KPIs เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่วางไว้และยังช่วยลดความผิดพลาดในการจัดท�ำรายงาน
วัสดุส่งให้ทางบัญชีประจ�ำเดือนมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คือ หน้าจอป้องกันก่อนเข้าเมนูหลัก
ส�ำหรับตรวจสอบสิทธิ์ผู้เข้าใช้งานโปรแกรม ดังแสดงในรูป
ที่ 4–5
ขั้นตอนที่ 2 เมนูหลักของโปรแกรมดังแสดงในรูปที่ 5
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นาที

ระบบเดิม

ขั้นตอนที่ 3 คือ เมนูย่อยของโปรแกรม ซึ่งประกอบไป
ด้วยเมนูย่อยทั้งหมด 6 เมนู ดังต่อไปนี้
เมนูที่ย่อย 1 คือ ทะเบียนคลังวัสดุ
เมนูที่ย่อย 2 คือ หน่วยงาน
เมนูที่ย่อย 3 คือ ข้อมูลพนักงาน
เมนูที่ย่อย 4 คือ ประเภทวัสดุ
เมนูที่ย่อย 5 คือ ข้อมูลผู้ขาย
เมนูที่ย่อย 6 คือ ชั้นจัดเก็บวัสดุ
จากการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ดังรูปที่ 6
โดยท�ำการเปรียบเทียบผลของการท�ำงานทั้งสองระบบคือ
ระบบการท�ำงานแบบเดิมกับโปรแกรมฐานข้อมูลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ได้ผลการเปรียบเทียบดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบการเวลาการท�ำงานระบบเก่า
และระบบใหม่ โดยการจับเวลา

1. เปรียบเทียบเวลาในการ
ค้นหาอะไหล่ของพนักงาน
คนที่ 1
2. เปรียบเทียบเวลาในการ
ค้นหาอะไหล่ของพนักงาน
คนที่ 2

ระบบ
ปัจจุบัน
(นาที)

ระบบใหม่
โปรแกรม
(นาที)

33.43

1.44

31.99

95.69

12.21

1.06

11.15

91.32

พนักงานคนที่ 1

ระบบใหม่

พนักงานสโตร์

พนักงานคนที่ 2

รูปที่ 7 เปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยในการหาอะไหล่

รูปที่ 6 หน้าจอของระบบติดตั้งทะเบียนคลังวัสดุ

หัวข้อการประเมิน

40
35
30
25
20
15
10
5
0

สามารถลด
เวลาได้
(นาที) (นาที)

จากการเปรียบเทียบระยะเวลาในการค้นหาอะไหล่

ดังรูปที่ 7 โดยใช้โปรแกรมโดยรวมสามารถลดเวลาในการค้นหา
ลงได้จากระบบเดิมของพนักงานคนที่ 1 ลดลงได้ 31.99 นาที
คิดเป็นร้อยละ 95.69 เปอร์เซ็นต์ พนักงานคนที่ 2 ลดลงได้
11.15 นาที คิดเป็นร้อยละ 91.32 เปอร์เซ็นต์ และไม่เกิด
ความผิดพลาดขึน้ เลยในการเบิกจ่าย ซึง่ แสดงให้เห็นว่าระบบ
งานใหม่ท�ำให้การปฏิบัติการงานมีความรวดเร็ว และถูกต้อง
กว่าระบบงานเดิมอย่างเห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อความชัดเจน
สามารถเขี ย นเป็ น กราฟแสดงการเปรี ย บเที ย บเวลาการ
ปฏิบัติงานตามรูปที่ 7
จากการศึ ก ษาระบบงานของหน่ ว ยงานสโตร์ ฝ ่ า ย
วิศวกรรมซ่อมบ�ำรุงพบว่า ไม่มกี ารจัดเก็บในสถานทีท่ แี่ น่นอน
ซึ่งท�ำให้ยากและไม่สะดวกในการค้นหาอะไหล่ที่ท�ำการเบิก
ออกมาใช้งานเพื่อซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักร ผู้วิจัยจึงต้องค�ำนึง
ถึงความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานเป็นปัจจัยหนึ่งในการ
พัฒนาการออกแบบโปรแกรมฐานข้อมูลในครัง้ นี้ และท�ำการ
เก็บข้อมูลเวลาที่ใช้ในการค้นหาอะไหล่เมื่อท�ำการ ทั้งนี้ได้มี
การก�ำหนดชัน้ จัดเก็บแบ่งหมวดหมูข่ องอะไหล่แต่ละประเภท
ชัดเจน โดยที่สามารถลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาอะไหล่ของ
พนักงานคนที่ 1 ลดลงได้ 95.69 เปอร์เซ็นต์ พนักงานคนที่ 2
ลดลงได้ 91.32 เปอร์เซ็นต์
5. สรุป
งานวิจยั นี้ ใช้หลักวิชาการเกีย่ วกับระบบสารสนเทศเพือ่
การจัดการมาประยุกต์ใช้งาน เพื่อออกแบบระบบฐานข้อมูล
มาสนับสนุนการท�ำงานภายในหน่วยงานสโตร์ซ่อมบ�ำรุง
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