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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาระบบบํารุงรักษา และระบบการจัดการพัสดุคงคลังของเครื่องคอมพิวเตอร 
และการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชงานกับระบบบํารุงรักษา และระบบการจัดการพัสดุคงคลัง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของเจาหนาที่ ลดอัตราการซอมบํารุงรักษาของคอมพิวเตอร และวางแผนการสั่งซื้อพัสดุและอุปกรณ
ที่เหมาะสมของแผนกคอมพิวเตอร และไอที ในโรงไฟฟาพลังน้ําภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก เปนกรณีศึกษา ซึ่งไดเขาไปสอบถาม
ขอมูล และสัมภาษณเชิงลึกจากหัวหนาและเจาหนาที่ประจําแผนกคอมพิวเตอร และไอที พบวาปญหาคือ 1) ปญหาดานระบบ
บํารุงรักษา และระบบการจัดการพัสดุคงคลัง 2) ปญหาดานการวางแผนการบํารุงรักษา และแผนการสั่งซื้อพัสดุและอุปกรณ 3) 
ปญหาดานการจัดเก็บขอมูลเครื่องคอมพิวเตอร ประวัติการซอมบํารุงรักษา และขอมูลพัสดุของเครื่องคอมพิวเตอร และเนื่องจาก
ปจจุบันไดมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาประยุกตใชงานกันอยางแพรหลาย ผูทํางานวิจัยจึงไดประยุกตเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาใชงานกับระบบบํารุงรักษา และระบบการจัดการพัสดุคงคลังของเครื่องคอมพิวเตอร โดยแบงออกเปน 2 สวน 
คือ 1) สวนของการเก็บรวบรวมขอมูลเครื่องคอมพิวเตอร ขอมูลพัสดุและอุปกรณ ประวัติการซอมบํารุงรักษา และประวัติการใช
งานพัสดุและอุปกรณ 2) สวนของการนําเอาขอมูลที่จัดเก็บไวมาใช คือ การวางแผนการบํารุงรักษา แผนการสั่งซื้อพัสดุและ
อุปกรณ เปนตน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อพัฒนาระบบบํารุงรักษา และระบบการจัดการพัสดุคงคลังของเครื่องคอมพิวเตอร 
 จากผลการคํานวณหาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรจากตัวอยางจํานวน 5 เครื่องไดแกคอมพิวเตอรรหัส E8127, 
E9853, EB471, L2568 และ L1248 นั้น หลังจากมีการพัฒนาระบบบํารุงรักษา และสารสนเทศเพื่อการบํารุงรักษาแลว พบวา
ระบบบํารุงรักษามีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นซึ่งดูไดจากคาระยะหางเฉลี่ยของเวลาในการแจงซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร MTBF ที่
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.16%, 24.97%, 87.52%, 212.5% และ118.75% ตามลําดับ คาระยะเวลาที่ใชในการซอมเฉลี่ยแตละครั้ง MTTR 
ลดลงรอยละ 96.06%, 85.71%, 88.67%, 73.68% และ 79.16% ตามลําดับ และคาความพรอมใชงานของคอมพิวเตอร 
(Availability) เพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 11.88%, 3.62%, 19.20%, 6.74% และ 7.36% ตามลําดับ สวนระบบการจัดการพัสดุคง
คลัง และสารสนเทศเพื่อการจัดการพัสดุคงคลังของเครื่องคอมพิวเตอรนั้น หลังจากการพัฒนาระบบแลวทําใหสามารถวางแผน
ในการจัดซื้อพัสดุและอุปกรณในปริมาณที่เหมาะสม รวมทั้งจํานวนการสั่งซื้อตลอดทั้งป และระยะเวลาระหวางการสั่งซื้อแตละ
ครั้งที่เหมาะสมดวย 
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ABSTRACT 
 The objectives of this reserach consist of studying and developing maintenance system and 
inventory management system of computers, applying information technology for maintenance system 
and inventory management system in order to improve working performance which leading to 
reduction of computer maintenance, and planning for suitable materials and equipments purchasing of 
Computer and IT Department of Bhumibol Hydro Powerplant, Samngao District, Tak Province as the 
study case. The research methodology consists of data gathering and in-depth interview with manager 
and officer of Computer and IT Department which points out the problems as  
 1) Maintenance system and inventory management system problem. 
 2) Maintenance planning and materials and equipments purchasing planning problem. 
 3) Storing computer machine data, maintenance history record, and computer material data 
problem. 
 Currently, information technology applications are widely used, so the author tries to apply 
information technology with maintenance system and inventory management system via 1) Computer 
machine data gathering, materials and equipments data, maintenance history record, and materials and 
equipments usage history record.  2) Usages of stored data, for example maintenance planning, and 
materials and equipments purchasing planning, and data analysis for maintenance management system 
and inventory management system development. 
 From the computer performance calculation, for example, 5 computers have the code numbers 
E8127, E9853, EB471, L2568 and L1248, it could be found that  the performance of maintenance 
management system has increased, after the development of maintenance management system, by 
noticing from the increasing of the average of computer losing time MTBF by 4.16%, 24.97%, 
87.52%, 212.5%, and 118.75% as follow, and the reduction of the average of maintenance period 
MTTR by 96.06%, 85.71%, 88.67%, 73.68%, and 79.16% as follow, and the increasing of computer 
availability value by 11.88%, 3.62%, 19.20%, 6.74%, and 7.36% as follow. Furthermore, inventory 
management system and information technology for computer inventory management performance 
have increased by better suitable quantity of materials and equipments planning, including suitable 
annual purchasing quantity, and suitable purchasing period, after the development of information 
technology system. 
 
 
1.  บทนํา 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โรงไฟฟาพลังน้ํา
เขื่ อน ภูมิพล  เปน เขื่ อนคอนกรีตโค ง  และ เปน เขื่ อน
อเนกประสงค ซึ่งมีการใชน้ําเพื่อการผลิตกระแสไฟฟาเปน
ธุรกิจหลัก ในปจจุบันเขื่อนภูมิพลไดมีการนําเอาเครื่อง
คอมพิวเตอร และอุปกรณสารสนเทศเขามาใชงานภายใน
องคกรเปนจํานวนมาก ในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร และ
อุปกรณสารสนเทศตางๆ  นั้น  เมื่อ เกิดปญหาจะมี เพียง
หนวยงานเดียวที่รับผิดชอบในการดูแล และซอมบํารุง นั่นก็
คือ แผนกคอมพิวเตอร และไอที จากการบริหารจัดการ
ภายในแผนกทําใหทราบถึงปญหาดานการซอมบํารุงที่
เกิดขึ้นในการบริหารจัดการซึ่งจําแนกไดดังนี้ 
1. ความลาชาในการใหการบริการการซอมบํารุงเครื่อง

คอมพิวเตอรและอุปกรณ  

 
2. ไมมีระบบการบันทึกขอมูลการบํารุงรักษาของเครื่อง

คอมพิวเตอรและอุปกรณที่ดี 
3. การคนหาขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเปนไป

ไดชา 
4. ไมมี การนํ าข อมู ลต า งๆมาใช วิ เคราะห ให เ กิ ด

ประโยชนตอการบริหารจัดการภายในแผนก 
และปญหาดานการบริหารจัดการพัสดุคงคลังภายใน

แผนกมีดังนี้ 
1. ขาดการวางแผนการสต็อกอุปกรณที่เหมาะสม 
2. ไมสามารถทราบขอมูลพัสดุคงเหลือ นอกจากตองไป

สํารวจในที่จัดเก็บเทานั้น 
3. อุปกรณบางชนิดมีการสต็อกมากเกินความจําเปน    

ทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณ 
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4. ไมสามารถเบิกจายตามความตองการของผูใชงานได
อยางทั่วถึง 
จากปญหาที่เกิดขึ้นการวิจัยนี้จึงมุงศึกษาเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการภายในแผนกคอมพิวเตอรและไอที โดยการ
นําเทคนิควิธีการในการพัฒนาระบบบํารุงรักษา และการ
บริหารจัดการพัสดุคงคลังที่มีประสิทธิภาพมาใช ซึ่งจะ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานคอมพิวเตอร และอุปกรณ
สารสนเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการพัสดุคงคลังภายใน
แผนกคอมพิวเตอรและไอทีใหสูงขึ้น 
 

2.  การปรับปรุงระบบบํารุงรักษา 
งานวิจัยนี้ไดทําการปรับปรุงขั้นตอนการบํารุงรักษา 

และการจัดการพัสดุคงคลัง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว       
ในการบริหารจัดการ โดยทําการลดขั้นตอนการดําเนินการ
ดานเอกสาร และแทนที่ดวยการสั่งงานผานโปรแกรม     
ซึ่งโปรแกรมทํางานในระบบออนไลน มีการฝกอบรม
ใหกับพนักงานในหลักสูตร “การบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคน
มีสวนรวม” และ “การบํารุงรักษาดวยตนเอง” จัดทํา
แผนการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ โดย
การกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาของแผนงานที่ชัดเจน 
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แผนผังที่ 1 แสดง Work Flow Diagram เบื้องตน

ของโปรแกรมระบบการบํารุงรักษาและระบบการจัดการ
พัสดุคงคลังของคอมพิวเตอร ซึ่งมีหลักการทํางานแบบ 

web database ทั่วไปคือมีการล็อกอินเขาสูระบบและมี
การบันทึกแกไขขอมูลตางๆ ได  

โปรแกรมระบบการบํารุงรักษา และระบบการจัดการ 
พัสดุคงคลังของคอมพิวเตอร ประกอบไปดวยฟงกช่ันการ
ทํางานตางๆ 7 ฟงกช่ันดวยกันไดแก 
1.  การแจงซอมคอมพิวเตอร 
2.  E-Logbook ระบบบันทึกงานที่นอกเหนือจากงาน

ดานบํารุงรักษาทั่วไป 
3.  สวนของขอมูลคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
4.  ขอมูลพัสดุและอุปกรณของคอมพิวเตอร 
5.  แผนการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
6.  การคํานวณประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร 
7.  E-Learning ขอมูลการเรียนรูดวยตนเอง 

ในการคํานวณประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรนั้น    
ไดดําเนินการเก็บขอมูลตัวอยางการดําเนินการซอม
บํารุงรักษา ซึ่งประกอบไปดวยจํานวนการซอมบํารุง วันที่
เกิดปญหา ระยะเวลาในการซอมบํารุง ปญหาและวิธีการ
แกไข โดยไดทําการเก็บขอมูลกอน และหลังการพัฒนา
ปรับปรุงระบบเพื่อทําการเปรียบเทียบซึ่งเก็บขอมูลต้ังแต
เดือนสิงหาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2550 และสามารถนํา
ขอมูลมาคํานวณเพื่อหาคาระยะหางของการแจงขอขัดของ 
คาระยะเวลาเฉลี่ยในการซอมบํารุง และประสิทธิภาพของ
เครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งมีสูตรในการคํานวณดังนี้ 

Web site 

ตรวจสอบรหัส 
การล็อกอนิ 

1. คํานวณหาคาระยะหางของเวลาในการแจงซอมบํารุง
คอมพิวเตอร  และอุปกรณ (Mean Time Between 
Failure, MTBF) 

 
 
 
2. คํานวณหาคาระยะเวลาที่ใชในการซอมเฉลี่ยแตละ
ครั้ง (Mean Time to Repair,  MTTR) 

 
 
 
3. คํานวณหาคาความพรอมใชงานของคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ (Availability, A) 

ล็อกอิน 

หนาหลัก 
Web site

ดําเนินงานตอ 

ปด Web site 

ล็อกอินไมถูกตอง 

ล็อกอินถูกตอง 

ดําเนนิงานตอ 

เวลาในการเดินเครื่องทั้งหมด MTBF   =  
จํานวนครั้งการแจงซอมบํารุงของเครื่อง 

ไมดําเนินงานตอ เวลารวมที่ใชในการหยุดเครื่อง MTTR   =  
จํานวนครั้งการของการหยุดเครื่อง 

MTBF 
MTTR + MTBF A   =  X 100  
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ซึ่งจากการเก็บขอมูลทําใหสามารถคํานวณเพื่อหาคา
ตางๆ ไดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่1 แสดงผลขอมูลหลังการพัฒนาระบบบํารุงรักษา 

รหัสพัสดุของคอมพิวเตอร ดัชนีช้ีวัด 
E8127 E9853 EB471 L2568 L1248 

ขอมูลกอนดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
MTBF 102.4 85.33 42.66 102.4 73.14 
MTTR 12.7 3.5 8.83 7.6 6.0 

Availability 88.96 96.05 82.85 93.09 92.41 

ขอมูลหลังดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
MTBF 106.66 106.66 80 320 160 
MTTR 0.5 0.5 1 2 1.25 

Availability 99.53 99.53 98.76 99.37 99.22 
 

3.  การปรับปรุงระบบการจัดการพัสดุคงคลัง 
การจัดการพัสดุคงคลังนั้น มีการคํานวณหาจุดสั่งซื้อที่

ชัดเจนเหมาะสม และการคํานวณตนทุนรวมแบบใช EOQ 
พ้ืนฐานเปรียบเทียบกับการคํานวณตนทุนรวมโดยมี
สวนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ ซึ่งจากการเปรียบเทียบ
ขอมูลตนทุนรวมนั้น จะเห็นไดวาการคํานวณตนทุนโดยมี
สวนลดตามปริมาณการสั่งซื้อนั้นจะมีคาที่นอยกวา ซึ่ง
เหมาะแกการสั่งซื้อพัสดุในปริมาณที่มาก  และทําให
งบประมาณในการสั่งซื้อพัสดุนั้น มีคาใชจายที่นอยกวา
การสั่งซื้อพัสดุโดยใชขอมูล EOQ พ้ืนฐาน แตขอเสียของ
การสั่งซื้อพัสดุโดยมีสวนลดนั้นจะทําใหเกิดตนทุนรวมที่
จมอยูกับพัสดุในคลัง เนื่องมาจากการสต็อกที่มากเกินไป 
ดังนั้นในการสั่งซื้อพัสดุในแตละรายการจึงจําเปนตองใช
ขอมูลปริมาณความตองการใชงานตอปมาเปนตัวกําหนด
ทิศทางในการสั่งซื้อที่เหมาะสม ซึ่งจากการคํานวณทําให
สามารถจัดการสั่งซื้อพัสดุ ในปริมาณที่เหมาะสมในแตละ
รายการได คือ ตลับหมึกของเครื่องพิมพ HP รุน 1200, 
1300, เบอร 45 และเบอร 78 มีความตองการใชงานจํานวน 
27, 25, 31 และ 38 ช้ินตอปตามลําดับ ใชปริมาณการสั่งซื้อ
ที่ 31 หนวยในการคํานวณตนทุนรวมจึงจะทําใหตนทุน
รวมมีค าน อยที่ สุ ด  และตลับหมึ กของ เครื่ อ งพิมพ 
Samsung ML-2250 มีความตองการใชงาน 18 ช้ินตอป 
ใชปริมาณการสั่งซื้อที่ 20 หนวยซึ่งเปนปริมาณการสั่งซื้อที่
ใกล เคียงกับปริมาณความตองการใชงานตอปในการ

คํานวณหาคาตนทุนรวมที่ เหมาะสม ทําใหการบริหาร
จัดการพัสดุคงคลังมีความชัดเจน และพัสดุมีเพียงพอตอ
ความตองการของผูใชงาน ซึ่งมีสูตรในการคํานวณดังนี้ 
1.     คํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม  
(Economic Order Quantity, EOQ) 

 
2 x ความตองการตอป (D) x คาใชจายในการสั่งซื้อตอครั้ง (S) 

คาใชจายในการเก็บรักษา (H) 
 
 

EOQ   = √
2.     คํานวณตนทุนรวม (Total Cost, TC) 

 
 
 

โดยตัวอักษรตางๆ นั้นมีความหมายดังนี้ 
Q    =   ปริมาณการสั่งซื้อในแตละครั้ง  
Q*  =   ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดในแตละครั้ง  
D    =   ปริมาณความตองการสินคาตอป 
S     =   คาใชจายในการสั่งซื้อในแตละครั้ง  
H    =   คาใชจายในการเก็บรักษาตอหนวยตอป  
P    =   ราคาสินคาตอหนวย (บาท/หนวย) 

ซึ่งจากการคํานวณเปรียบเทียบคาตนทุนรวมระหวาง
การใช EOQ พ้ืนฐานกับตนทุนรวมแบบมีสวนลดตาม
ปริมาณสามารถเปรียบเทียบดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงขอมูลเปรียบเทียบคาตนทุนรวมระหวางการ
ใช EOQ พ้ืนฐานกับตนทุนรวมแบบมีสวนลดตามปริมาณ 
รายการตลับหมึก ตนทุนรวมคํานวณ 

โดย EOQ พื้นฐาน 
ตนทุนรวมคํานวณโดยมี
สวนลดตามปริมาณ 

HP รุน 1200 70,719.15  บาท 61,374.09  บาท 
HP รุน 1320 65,608.59  บาท 56,859.83  บาท 
HP เบอร 45 48,390.26  บาท 41,107.63  บาท 
HP เบอร 78 79,838.75  บาท 69,102.55  บาท 

Samsung ML-2250 74,621.65  บาท 69,030.59  บาท 
 

ในสวนของโปรแกรมบริหารจัดการพัสดุคงคลังนั้น
สามารถที่จะชวยลดระยะเวลาในการตรวจสอบจํานวน
คงเหลือของพัสดุและอุปกรณในคลังทําใหระบบมีการ
ทํางานที่รวดเร็วมากขึ้น 

TC     = D S    +            H +    PD Q* 
2 Q* 
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4.   สรุปผลการศึกษาวิจัย 
ผลจากการปรับปรุงพัฒนาระบบบํารุงรักษาของ

เครื่องคอมพิวเตอร ในแผนกคอมพิวเตอรและไอทีที่เปน
กรณี ศึกษานั้น เมื่อทางแผนกคอมพิวเตอรและไอที ไดจัด
หลักสูตรฝกอบรมพนักงาน ในเรื่องการบํารุงรักษาทวีผลที่
ทุกคนมีสวนรวม, การบํารุงรักษาดวยตนเอง และการ
แตงตั้งอาสาสมัครเจาหนาที่คอมพิวเตอรประจําในแผนก 
พบวาสามารถลดปญหาขัดของในประเภทของปญหา
ทั่วไปได เชน การแกไขปญหากระดาษติดที่เครื่องพิมพ 
การแกไขปญหาการใชงานอินเตอรเน็ต และการ Repair 

IP address ของคอมพิวเตอร เปนตน และจากผลการ
คํานวณทําใหทราบถึงระยะหางของการแจงขัดของของ

คอมพิวเตอรและอุปกรณที่เพิ่มมากขึ้น มีระยะเวลาเฉลี่ย
ในการซอมบํารุง รักษาลดลง และความพรอมใชงานของ
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเพิ่มขึ้น  

ในสวนของระบบการจัดการพัสดุคงคลังนั้น มีการ
คํานวณหาจุดสั่งซื้อที่ชัดเจน มีการคํานวณตนทุนรวมใน
การสั่งซื้อพัสดุที่เหมาะสม ทําใหพัสดุมีเพียงพอตอความ
ตองการของผูใชงาน และโปรแกรมการจัดการพัสดุคงคลัง
สามารถชวยลดระยะเวลาในการตรวจสอบจํานวนคงเหลือ
ของพัสดุและอุปกรณในคลังไดมากขึ้น สงผลใหระบบมี
การทํางานที่รวดเร็วขึ้น 
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