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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 2) เพ่ือ
รองรับการเติบโตของร้านสาขาที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต และ 3) ลดค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองในการ
ด าเนินงาน โดยใช้ทฤษฏีการจัดเส้นทางการขนส่งมาประยุกต์ใช้ในแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ VRP Solver Software ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ศึกษา
ครอบคลุมกลุ่มประชากรทั้งหมด ของภาค YE41 ตามที่บริษัท ABC จ ากัดได้ก าหนดไว้ ในการ
ด าเนินการซ่อมบ ารุงทุกสาขานี้ใช้พนักงานรวม 16 คน และพาหนะจ านวน 4 คัน  
 ผลการศึกษาพบว่า  
 1. การให้บริการแบบครบทุกอุปกรณ์ (8 สัญญา) และบางอุปกรณ์ (3 สัญญา) ตามที่ก าหนด
ไว้ในการซ่อมบ ารุงตามรอบ สามารถท าได้ครบถ้วน โดยมีประสิทธิภาพรวมที่ดีกว่าเดิม ซึ่งถือว่าสูงสุด
เท่าท่ีเคยท ามามีการวัดผลทั้งหมดได้เปรียบเทียบในระยะวันและช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีก่อน 
 2. ผลการทดลอง พบว่าก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ของการด าเนินงานของบุคลากรสูงขึ้น และ
หากบริษัทมีแผนการขยายร้านสาขาเพ่ิมมากขึ้น จะยังสามารถด าเนินการให้บริการซ่อมบ ารุงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพภายใต้บุคลากรในปัจจุบัน 
 3. ในสภาวะการด าเนินงานในปัจจุบัน ที่มีจ านวนสาขาในเขต YE41 จ านวน 141 สาขา 
สามารถลดต้นทุนค่าแรงงานคนงานลงได้ 4 คน ค่าเช่ารถ ค่าน้ ามันรถ รวม 439,000 บาทต่อปี และ
ถ้าหากน าไปประยุกต์ใช้กับสาขาทั้งหมดในทุกภาคของประเทศ มีการคาดการณ์ถึงการประหยัด
ต้นทุนได้ไม่ต่ ากว่า 28,096,000 บาทต่อปี 
 
ค าส าคัญ : การบ ารุงรักษาอุปกรณ์, การลดต้นทุน, การจัดเส้นทางการขนส่ง 
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Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to increase the efficiency of equipment 
maintenance process, 2) to prepare the maintenance process for the future branch 
expansion, and 3) to reduce operation cost of the maintenance process. This research 
adopted the Vehicle Routing Theory to solve the problem in accordance with such 
objectives. VRP Solver software was used as tools to solve this problem. The 
population of this research covers all branches in the demographics of YE41 as defined 
by ABC Company Limited. Total maintenance staffs is 16 people with 4 vehicles in 
used.   
 The results were as follows: 
 1 .  All services as indicated in the maintenance contract were completely 
accomplished with better overall performance comparing with the performance in the 
same period last year.  
 2.The utilization of staff increased. If the company has plan to expand branches 
in the near future, all maintenance services can be done by the current staff (no need 
to hire more staff).  
 3. In current operating conditions without new branches, 4 staff and 1 vehicle 
can be eliminated. It can reduce cost 439,000 baht per year in YE41 area. In case the 
concept of this research are applied to all area and branches of ABC Co. Ltd., at least 
28,096,000 baht per year are expected to reduce.  
 
Keywords: equipment maintenance, cost reduction, vehicle routing  
 
บทน า 
 ร้านสะดวกซื้อ บริษัท ABC จ ากัด เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 
9,243 สาขา ทั่วประเทศ และมีเป้าหมายจะขยายให้ครบ 10,000 สาขาในปี พ.ศ. 2561 และซึ่งมีส่วน
แบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 70 (อังคณา ใหม่วงษ์, 2554) คู่แข่งในตลาดการแข่งขันร้านสะดวกซื้อ
ที่ส าคัญ คือ แฟมิลี่มาร์ท และลอว์สัน ตามล าดับ ด้านกลุ่มการบริการลูกค้าจะเจาะเข้ากลุ่มตลาดของ
คนที่ไม่ค่อยมีเวลาท าอาหารหรือเดินทางไกลๆ  
 การด าเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง มุ่งเน้นตอบโจทย์การตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ การมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ และมีความ
หลากหลายเพ่ือจ าหน่ายหมุนเวียนตลอดเวลาจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  (อกนิษฐ์ เลิศสิริศรีสกุล, 
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2555) ด้วยเหตุนี้เอง อุปกรณ์ที่ต้องใช้ประกอบการขาย จึงจ าเป็นต้องมีความพร้อมตลอดเวลา ดังนั้น
การซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพ่ือป้องกันการช ารุดของอุปกรณ์ในระหว่าง
การใช้งาน (อรอุมา กอสนาน และคณะ , 2554) และการซ่อมบ ารุงเชิงแก้ไข (Corrective 
Maintenance) เมื่อเกิดการเสียหายจนใช้งาน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 
(สุวิทย์ ภูลี และคณะ, 2555) 
 เนื่องด้วยปริมาณร้านสาขาที่เพ่ิมขึ้นทุกปี  โดยเฉลี่ย  700 สาขาต่อปี  ซึ่งอุปกรณ์ที่ต้องท า
การดูแลรักษาอุปกรณ์นั้นมีหลากหลายรายการ  โดยจากเดิมมีการจัดแผนยังไม่ได้ประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร เช่น มีการกระจุกตัวของการให้บริการซ่อมบ ารุงมากเกินความจ าเป็น หรือการให้บริการที่
น้อยเกิน ท าให้ไม่สามารถให้บริการได้ครบถ้วน เกิดการตกหล่นการให้บริการหลายสาขา และการจัด
เส้นทางที่ใช้ความช านาญการของคนในพ้ืนที่ แต่ไม่ได้มีการจัดให้มีระบบ ท าให้การให้บริการของช่าง
ต้องมีเดินรถไม่ได้เรียงจากร้านที่ใกล้กัน เนื่องจากเมื่อร้านเปิดใหม่จะให้บริการต่อจากร้านสุดท้ายของ
แผนการให้บริการที่มีอยู่แล้ว และฐานข้อมูลที่แน่นอนโดยไม่ได้มีการใช้โปรแกรมในการเก็บเป็น
ฐานข้อมูลกลาง  ท าให้  ณ ปัจจุบันมีการท างานที่ไม่ครบหรือเกินจากแผนที่ก าหนด 
 หากอุปกรณ์เกิดการเสียหายในขณะขายสินค้า จะท าให้เกิดการสูญเสียการขาย หรือการเสีย
โอกาสทางการขาย (Opportunity Lost) ผลิตภัณฑ์อาจเกิดการเสียหาย และเสียความเชื่อมั่นของ
ลูกค้าได้ รวมทั้งเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมดหากอุปกรณ์นั้นเสียหาย สิ่งที่ควร
ท าคือการพร้อมขายตลอดเวลาเพ่ือลดโอกาสในการสูญเสียต่างๆ 
 ดังนั้นจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงการท างานใหม่ เพ่ือสร้างมาตรฐานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ท าการจัดตารางใหม่โดยใช้วิธีการ Saving Algorithm เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์และการให้บริการของช่างได้ อีกท้ังยังสามารถจัดเส้นทางให้สั้นลงได้อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
 2. เพ่ือรองรับการเติบโตของร้านสาขาท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต 
 3. เพ่ือลดค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองในการด าเนินงาน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ศึกษาเฉพาะเขต พ้ืนที่ YE41 
 2. ศึกษาข้อมูลตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2559 
 3. ร้านสะดวกซ้ือ บริษัท ABC จ ากัด 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) 
 ประชากร คือ จ านวนร้านสะดวกซื้อบริษัท ABC จ ากัด 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ จ านวนร้านสะดวกซื้อบริษัท ABC จ ากัด ภาค YE41, จ านวนช่าง และ
จ านวนรถยนต์ สุ่มตัวอย่างด้วยวิธี การเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 144 สาขา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ม ี2 ชุด 
 1. เอกสาร (Document) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารจากทางธุรการช่างได้ลง
ข้อมูลการให้บริการของช่าง 
 2. การทดลอง (Experiment) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีการแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง 
เพ่ือเปรียบเทียบก่อนและหลังการให้บริการของช่าง 
 การหาคุณภาพของเครื่องมือ มีข้ันตอนดังนี้ 
 1. เลือกการหาคุณภาพแบบ ความยากง่าย (Difficulty) 
 2. ท าการรวบรวมร้านสะดวกซ้ือ บริษัท ABC ที่จะท าการวิจัยทั้งหมด 

 3. น าเข้าสูตร 𝑃 =  
𝑅

𝑁
   

   ; R = จ านวนร้านที่ช่างให้บริการ, N = จ านวนร้านสะดวกซื้อ บริษัท ABC จ ากัด 
 4. ท าการเปรียบเทียบแบบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
 การรวบรวมข้อมูล มีข้ันตอนดังนี้ 
 1. การเก็บข้อมูลในรูปแบบสถิติ จากการตรวจจ่ายรายเดือนของแต่ละสัญญาบริการที่ทาง 
Supplier ส่งมาในแต่ละเดือน 
 2. ท าการสรุป รายจ่ายทั้งที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องตามแผนที่จัด จะท าการCN 
คืนทั้งหมดจ านวนเท่าใด 
 3. ท าการรวบรวมพิกัดร้านสาขาของแต่ละภาคไว้เพ่ือใช้ในการออกแบบเส้นทางการเข้าท า
บริการตามแต่ละสัญญาต่อร้านสาขา 
 4. ศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดการขาดประสิทธิภาพในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
 5. ระบุหรือก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 6. ปรับปรุงกระบวนการโดยในจากการก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพ 
 7. ท าการเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการวิจัย จากนั้นสรุปผลการศึกษาวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหาด้วย
วิธีผังก้างปลา (Cause-and-Effect Diagram) 
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ภาพที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหาด้วยวิธีผังก้างปลา (Cause-and-Effect Diagram) 
 
ผลการวิจัย 
 1. โดยการให้บริการแบบครบทุกอุปกรณ์ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า การบริการแบบ 8 สัญญา
สามารถท าได้ครบถ้วน โดยมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ที่ 94.12 % จากเดิมมีประสิทธิภาพเพียง 
82.35% ซึ่งการจัดแผนใหม่ดีกว่าถึง 11.77% และการให้บริการแบบเฉพาะเครื่องเย็น ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า การบริการแบบ 3 สัญญา ไม่เกิดการตกหล่นการให้บริการเลย ซึ่ง ณ ปัจจุบันผู้ วิจัยได้
ตรวจสอบแล้ว ทางช่างผู้ให้บริการได้ประสิทธิภาพ 100% จากเดิม ได้เพียง 98.52 % ซึ่งการจัดแผน
ใหม่ดีกว่าถึง 1.48% ซึ่งถือว่าสูงสุดเท่าที่เคยท ามามีการวัดผลทั้งหมดได้เปรียบเทียบในระยะวันและ
ช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีก่อน 
 2. เมื่อได้ผลการทดลองออกมาพบว่ามีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงสามารถน า
หลักการท าการวิจัยดังกล่าวมาใช้กับร้านสะดวกซ้ือทุกสาขา และปรับใช้เพ่ือรองรับการเติบโตของร้าน
สาขาที่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต 
  3. สามารถลดจ านวนคนได้ถึง 4 คน และรถ 1 คันได้ จากเดิมช่างผู้ให้บริการมีทั้งสิ้น 3 ทีม 
ทีมละ 4 คน ต่อรถยนต์ 1 คัน จึงสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นได้ 
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ตารางท่ี 1 ผลการให้บริการของช่างเขต YE41  

  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. เมื่อเราได้กลุ่มร้านสาขาที่จะท าการจัดกลุ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ เขตช่าง YE41 
จากนั้นจะท าการจัดแผนการเข้าท าของร้านสะดวกซื้อแต่ละสาขาโดยการแบ่งกลุ่มตามเดือนที่เข้าท า 
โดยในเดือนนั้นๆต้องท าทั้งหมดมีกี่สาขา และสาขาอะไรบ้าง โดยจะเป็นการน าทฤษฎี Kaizen มา
ประยุกต์ใช้ โดยใช้หลักการ ECRS (สมชาย พัวจินดาเนตร และคณะ, 2556) โดยมีขั้นตอนดังนี้ การ
รวมกัน หรือ C (Combine) เป็นการรวมแผนเอาไว้ซึ่งจะมี 3 แผนประกอบด้วย Plan A ,Plan B 
และ Plan C ซ่ึง Plan A คือร้านสะดวกซ้ือกลุ่มท่ีถึงรอบต้องมีการเข้าท าสัญญาบริการ เช่น ในเดือนที่ 
1, 4, 7 เหมือนกัน จะถูกจัดให้อยู่ในแผนนี้ และแผนอ่ืนๆก็จะท าการท าในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้เพ่ีอ
ลดการจัดแผนที่ผิดพลาด เช่นการไม่ได้จัดแผนการเข้าท า หรือการที่จัดแผนเกินที่ควรจะเป็น จากนั้น
การจัดล าดับใหม่ หรือ R (Rearrange)  ต่อมาเมื่อได้รับการจัดกลุ่มตาม Plan เรียบร้อยแล้ว จะท า
การจัด เส้นทางการเข้าบริการโดยการใช้ทฤษฎี Saving Algorithm (ปรัชญ์ บุญแซม และคณะ, 
2555) โดยวิธีการคือการน าพิกัดร้านสาขาของพ้ืนที่เขตช่าง YE41 มาท าการปักจุดเรียงใหม่ลงบน 
Google Map จากนั้นจะเป็นการค านวณระยะทางจากใกล้จุด Hub มากที่สุดเป็นสาขาแรกที่จะท า
การเดินทาง และการจัดเรียงให้ง่าย หรือ S(Simplify) มีการแบ่งการออกเดินทางเป็น 2 แบบ คือ 
เดินทางตาม Plan คือ ช่างจะเข้าท าทั้งหมด 8 สัญญาบริการเลย ( รวมทุกสัญญาบริการ ) และที่ไม่ได้
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ท าตามPlan คือ ช่างจะเข้าท าทั้งหมด 3 สัญญา ( เฉพาะสัญญาบริการ 1 เดือนต่อครั้ง ) ซึ่งจะช่วยใน
การเดินทางให้ประหยัดเวลาและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าท าอุปกรณ์ตามสัญญาต่างๆ รวมทั้ง
ปัจจัยอื่นๆที่ตามมาได้ อาทิเช่น การประหยัดน้ ามัน ลดความสับสนของช่างในการท าสัญญาบริการที่มี
จ านวนครั้งต่อปีที่ไม่เท่ากันของสัญญาทั้ง 2 ลักษณะ 
 2. หลักการ Saving Algorithms หรือ การท าแบบ Route first – Cluster second เป็น
วิธีการที่มักจะให้ผลการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างดี เพราะเป็นพื้นฐานในการต่อย่อไปทฤษฎีอ่ืนได้ดี นั่นคือ
วิธีการแก้ปัญหาที่เบี่ยงเบนเล็กน้อยจากวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดแนวคิดพ้ืนฐานการของการ 
Saving เป็นการแสดงออกถึงความประหยัดค่าใช้จ่ายที่ได้รับโดยการเข้าร่วมสองเส้นทางเพ่ือ
เปรียบเทียบเข้าด้วยกัน (Clarke, G. & Wright, J.W., 1964) โดยผู้วิจัยจะเริ่มจากการแบ่งกลุ่มจาก
เดือนแรกของแผนครั้งแรกของร้านนั้นสัญญา  
 เมื่อได้แผนการให้บริการมาแล้ว ก็ท าการจัดเส้นทางก่อนโดยจะได้จะท าการหาค่าของ
ระยะทางออกมาโดยใช้ Google Map เนื่องจากจะช่วยในการค านวณระยะทางจากนั้นน ามาท าการ
กรอกข้อมูลลงในโปรแกรม Microsoft Excel จะได้ข้อมูลระยะทางลงไปในตารางและค านวณโดยใช้
สูตร Saving Algorithms คือ Sij=Da- Db=Ci0+C0j-Cij ต่อมาท า Operating Flow Chart จากแผนผัง
ของร้าน ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลได้มาทั้งหมดขนาดโดยท าการเปรียบเทียบกับ โดยที่แต่ละร้าน
จะต้องมีการท าครบทุกอุปกรณ์ของสัญญาบริการเมื่อท า Operating Flow Chart ของแต่ละแผน
เรียบร้อยแล้ว(สุจินดา ศรัณย์ประชา, 2556)  จะเลือกเวลาที่มากที่สุดของแต่ละแผนมาท าการค่าเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก (weighted mean) (บุษวรรษ์ แสนปลื้ม, 2556) 
 3. โปรแกรม VRP เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการช่วยจัดเส้นทางโดยจะมีความเร็วมากเมื่อเทียบกับ
การจัดเส้นทางแบบ Saving Algorithms โดยขั้นตอนจะคล้ายกันโดยใช้ Note Pad โดนหารกรอก
ข้อมูลนั้น แถวแรกจะเป็น hub ให้ลงข้อมูลเป็น 0 และคอลัมน์แรกให้ใส่เป็นละติจูด ช่องกลางเป็น
ลองจิจูด และขวาคือ Capacity ในที่นี้ให้เป็น 1 เพราะช่างมีการให้บริการร้านละ 1 ครั้ง และในการ
ป้อนข้อมูลลงในโปรแกรม (ชินภัทร อ่อนฉิม, 2555) 
 สรุปผลการน าไปใช้  
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของช่าง โดยการจัดเส้นทางแบบ Saving Algorithm 
และ VRP Solver เมื่อน ามาเปรียบเทียบกันนั้น ท าให้ทราบว่าการจัดเส้นทางแบบ Saving Algorithm 
ใช้จ านวนรถน้อยกว่าการจัดเส้นทางแบบ VRP Solver ผู้วิจัยเลยใช้การจัดเส้นทางแบบ Saving - 
Algorithm เพ่ือทดลองวัดประสิทธิภาพหลังการจัดเส้นทาง 
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 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. ท าโปรแกรมส่งมอบงานผ่านระบบ เพ่ือช่วยลดระยะเวลาในการรอคอยการตรวจสอบงาน, 
ลดระยะเวลาในการส่งมอบงานของทางช่าง , ลดการสูญหายของเอกสารขณะส่งมอบ และลดความ
ผิดพลาดในการท างานของช่าง เช่น ระบุสาเหตุในการซ่อมบ ารุงผิดพลาด 
 2. มีแอพพลิเคชั่นของร้านสะดวกซ้ือที่ช่างแต่ละทีมต้องไป เพ่ือป้องกันการให้บริการผิดสาขา
โดยจะท างานคล้ายกับ Google Map ซึ่งจะมีการ Upload ข้อมูลขึ้นแอพเพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหา
รหัสร้านสะดวกซื้อที่จะไป, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสามารถตรวจสอบการท างานของช่างได้ว่า ณ ตอนนี้
ช่างท างานถึงร้านไหนแล้ว และขาดการให้บริการร้านใดบ้าง และพนักงานที่ร้านสะดวกซ้ือ สามารถดู
วันที่การให้บริการของช่างได้ว่าจะมีการเข้าท าวันไหนเวลาใด เพ่ือจัดสรรพ้ืนที่ให้แก่ช่าง ทั้งนี้ยัง
สามารถลดเวลาการท างานของช่างได้ และลดการขาดการให้บริการของช่างได้ 
 3. มีระบบประเมิน Supplier ออนไลน์ เพ่ือลดทีมตรวจสอบเชิงคุณภาพได้ เนื่องจากมีการ
ประเมินจากผู้ที่รับบริการจริง และเพ่ือให้ทราบผลการทบหรืออุปกรณ์ท่ีแท้จริงจากผู้ที่รับบริการแบบ
ทางตรงเลย 
 4. ใช้หลักการ PDCA เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติควรมีการวางแผนที่ดีช่วยป้องกันปัญหาที่ไม่ควรเกิด
ความสับสนในการท างาน และยังช่วยลดความลดความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ, เพ่ือการปรับปรุงเพ่ือ
ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น แต่เราต้องเสาะแสวงหาสิ่งต่างๆ หรือวิธีการที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการท างาน 
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