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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการลดค่าใชจ่้ายการด าเนินงานของบริษทัฯ เน่ืองจากค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางไปตรวจสอบ และวิเคราะห์ปัญหาท่ีศูนยบ์ริการ โดยน าหลกัการของการวิเคราะห์ปัญหาทางไกล 
ระบบแพทยท์างไกล การประชุมทางไกล หลกัการ 5 G แผนภูมิพาเรโต มาเพื่อท าการวิเคราะห์สาเหตุ และน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรม Skype for Business เขา้มาช่วยลดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนผลการศึกษา
พบวา่การวิเคราะห์ปัญหารถยนตผ์า่นทางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถท าให้ค่าใชจ่้ายในปี 2561 ลดลง
เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 538,889.70 บาท ซ่ึงลดลง 37.1 % เม่ือเทียบกบัปี 2559 และ ลดลง 48.4 % เม่ือเทียบกบัปี 
2560 และสามารถลดงานตรวจสอบท่ีศูนยบ์ริการไดถึ้ง 30 % อีกทั้งยงัสามารถน าขอ้มูลการตรวจสอบการแกไ้ข
ปัญหารถยนตท่ี์ไดจ้ากการช่วยเหลือวิเคราะห์ปัญหารถยนตผ์า่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน าเขา้สู่ระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหา (GM ANSWER) ทั้งหมด 68 เร่ือง เพื่อน าไปเป็นข้อมูลส าหรับการแนะน าและ
วเิคราะห์ปัญหารถยนตใ์หก้บัทางศูนยบ์ริการในล าดบัถดัไป 
 

ABSTRACT 
The purpose of this study is the reduction of operating costs of the company in travelling to have 

onsite investigation at dealer by applying the principles of Remote diagnostic assistance Telemedicine 
Videoconferencing 5G methodology Pareto chart to analyze the root cause and use information technology and 
Skype for Business software to help reduce costs The result from the study show that Remote diagnostic 
assistance through information technology can reduce expenses in 2018 by a total amount of 538,889.70 baht, 
which decreased 37.1% compared to 2016 and decreased by 48.4% compared to 2017. The onsite investigation 
at the dealer service center expenses also decrease by 30% and can help adding the information and the solution 
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that gathered during diagnostic assist through information technology system in to the problem solving database 
(GM ANSWER) total of 68 issues which can be used as a guide to advise and assist the dealer service center in 
further case. 
 

บทน า 

  รถยนต์เป็นยานพาหนะท่ีได้การพฒันาอย่างต่อเน่ือง และมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเขา้มาใช้ใน
รถยนตรุ่์นใหม่เพื่อให้เกิดความปลอดภยั ประสิทธิภาพในการขบัข่ี และอ านวยความสะดวกในการใชง้านมาก
ข้ึน ซ่ึงการใช้เทคโนโลยีท่ีสูงข้ึนน ามาสู่ความซับซ้อนของระบบอุปกรณ์ช้ินส่วนท่ีใช้ในรถยนต์ ท าให้ยากต่อ
วิเคราะห์ปัญหาและซ่อมแซมในกรณีเกิดปัญหา ทางบริษทัรถยนต์หลายแห่ง รวมทั้งบริษทั เชฟโรเลต เซลส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ได้จดัตั้งแผนกเทคนิคข้ึนเพื่อท าหน้าท่ีช่วยเหลือ ช่างเทคนิคศูนยบ์ริการ ซ่ึงทางแผนก
เทคนิคมีหนา้ท่ีให้การช่วยเหลือวเิคราะห์ปัญหารถยนตใ์หก้บัทางช่างเทคนิคของผูจ้ดัจ  าหน่ายรถยนตเ์ชฟโรเลต 
โดยให้การช่วยเหลือวิเคราะห์ปัญหาผา่นทางโทรศพัทแ์ละการโตต้อบในระบบการส่งรายงาน ซ่ึงมีขอ้จ ากดัใน
การช่วยเหลือวิเคราะห์ปัญหาหลายด้านและหากทางแผนกเทคนิคไม่สามารถช่วยเหลือช่างเทคนิคในการ
วเิคราะห์ได ้จะตอ้งขอสนบัสนุนจากวศิวกรภาคสนามเดินทางไปตรวจสอบ และวเิคราะห์ปัญหาท่ีศูนยบ์ริการ  
  ซ่ึงในปี 2559 มีการเดินทางไปตรวจสอบ และวิเคราะห์ปัญหาท่ีศูนยบ์ริการ จ านวน 387 คร้ัง มี
ค่าใชจ่้ายเป็นเงิน 874,283.47 บาท และในปี 2560 มีการเดินทางไปตรวจสอบ และวิเคราะห์ปัญหาท่ีศูนยบ์ริการ 
จ านวน 339 คร้ัง มีค่าใชจ่้ายเป็นเงิน 1,067,130.43 บาท ผูศึ้กษาจึงหาวธีิลดค่าใชจ่้ายดงักล่าว 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาการลดค่าใชจ่้ายการด าเนินงานของบริษทั 
2. เพื่อศึกษาขอ้จ ากดัของโครงการ และแนวทางการปรับปรุง 

 

ขอบเขตการศึกษา 
 1.ก าหนดใหก้ารวิเคราะห์ปัญหารถยนตท์างไกลผา่นทางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการศึกษา
คร้ังน้ี เป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวา่งแผนกเทคนิค บริษทั เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั กบัศูนยบ์ริการ
รถยนตเ์ชฟโรเลตในประเทศไทย 
 2. ซอฟทแ์วร์ท่ีใชใ้นการส่ือสาร คือ Skype for Business 2016 
 3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและด าเนินการ คือ ช่วงเดือน ม.ค. ถึง ธ.ค. 2561 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใหก้บับริษทั เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษทัผูจ้ดัจ  าหน่าย

รถยนตร์ายอ่ืนๆ ใชใ้นการบริหารวางแผนและก าหนดนโยบายกลยทุธ์การด าเนินการของแผนกเทคนิค ในการ
ลดตน้ทุนการด าเนินงาน 
 

ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 Bidgoli, Hussein (2010) ไดก้ล่าวถึงการวิเคราะห์ปัญหาทางไกลไวว้่า การวินิจฉัยระยะไกล (RD) 
มกัถูกก าหนดใหเ้ป็นความสามารถในการวนิิจฉยัเร่ือง (ระบบงานฝีมือหรือบุคคล) จากระยะไกล มีประสิทธิภาพ
มากในการสนบัสนุนองคป์ระกอบหลงัการท าธุรกรรมของการบริการลูกคา้ในห่วงโซ่อุปทาน 
 Namahoot and Brueckner (2013) ไดศึ้กษาระบบสุขภาพของประเทศไทย การใชร้ะบบ Telemedicine 
ดว้ยการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตสามารถใช้เพื่อสร้างการติดต่อกบัชุมชนศูนยสุ์ขภาพเช่น ทางโทรศพัทมื์อถือ ระบบ
ใชง้านบนเวบ็ 
 สกลนนัท์ หุ่นเจริญ, ณมน จีรังสุวรรณ และ ปณิตา วรรณพิรุณ (2557) ไดศึ้กษาถึงการประยุกตใ์ช้
ระบบการแพทยท์างไกลเพื่อสนบัสนุนการดูแลสุขภาพ ซ่ึงแนวโนม้ในอนาคตของระบบการแพทยท์างไกลจาก
โครงการทั้งระดบันานาชาติหรือระดบัชาติ พบว่า ได้มีการน า เอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในกระบวนการของการ
วนิิจฉยัรักษา 
 Department for Transport ,UK (2011) ไดจ้ดัท ารายงานเก่ียวกบัทางเลือกในการเดินทาง และกล่าววา่
การประชุมทางวิดีโอ (Videoconferencing) ไม่ไดมี้การแพร่หลายเท่ากบัการประชุมทางไกล การประชุมทาง
วิดีโอ (Videoconferencing) มีแนวโน้มท่ีจะถูกใชแ้ละพร้อมใชง้านในองคก์รขนาดใหญ่ ส าหรับสถานการณ์ท่ี
เป็นทางการนอ้ยกวา่ การใช ้Skype และเวบ็แคมเป็นทางเลือกท่ีเพิ่มมากข้ึน 
 Dennis Ong (2012) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบต้นทุนพลังงานคาร์บอนและเวลาของการประชุม
ทางไกลและการประชุมดว้ยตนเอง โดยการศึกษาน้ีไดเ้ปรียบเทียบพลงังานวฏัจกัรชีวิตคาร์บอนและค่าใช้จ่าย
เวลาของการประชุมทางวดีิโอและการประชุมดว้ยตนเอง 
 Department of Administrative Services,Ohio (2013) ได้ศึกษาการสนับสนุนการประชุมทางไกล
และโอกาสในการประหยดัตน้ทุน 
 Nigel R Armfielda (2015) ไดศึ้กษาการใชง้านทางคลินิกของ Skype และพบวา่ Skype ให้คุณภาพท่ี
เพียงพอเพื่ออ านวยความสะดวกในการวนิิจฉยัในระบบ Telemedicine 
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 โทโมโซ โกบาตะ (1999) หลกัการ 5G ส าหรับการหาวธีิการแกปั้ญหาใหต้รงจุดท่ีสุด 
 Arsovski, Djokic และ Pesic–Djokic, (2011) ได้เ ขียนบทความ QUALITY IN WORLD CLASS 
MANUFACTURING และ ไดก้ล่าวถึงเคร่ืองมือส าหรับการใช้การวิเคราะห์ปัญหา: 5G & 5W + 1H เคร่ืองมือ 
5G (Gemba, Gembutsu, Genjitsu, Genri & Gensoku) 
 Chandna และ Chandra (2009) ในอุตสาหกรรมการผลิตกระบอกสูบท่ีใช้ในรถบรรทุกและรถ
โดยสาร มีการน าแผนภูมิพาเรโตมาใชใ้นการคน้หาสาเหตุปัญหาการเกิดของเสีย 
 SN Khekale และ AS Chatpalliwar (2010) ในอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วน และอุปกรณ์เสริม
ส าหรับยานยนต ์มีการน าแผนภูมิพาเรโตมาใชใ้นการควบคุมคุณภาพเพื่อช่วยลดการสูญเสียในการผลิตสายพาน
รถยนตแ์ละช่วยลดตน้ทุนอนัเกิดจากของเสีย 
  

วธิีการด าเนินการศึกษา 
1. ศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังานของแผนกเทคนิค 

ขั้นตอนการปฏิบติังานของแผนกเทคนิคแบบเดิม ตามแผนผงัการปฏิบติังานของแผนกเทคนิค ดงัแสดง
ในภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1 แผนผงัการปฏิบติังานของแผนกเทคนิค 
 

2. ศึกษาค่าใชจ่้ายในการเดินทางของวศิวกรภาคสนาม 
ค่าใชจ่้ายต่างๆของการเดินทางไปตรวจสอบ และวเิคราะห์ปัญหาท่ีศูนยบ์ริการของวศิวกรภาคสนามใน

แต่ละคร้ังมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 ค่าใชจ่้ายการเดินทางของวศิวกรภาคสนาม 
รายการ ค่าใชจ่้าย (บาท) 

ค่าเคร่ืองบิน ไป - กลบั ข้ึนอยูก่บัเส้นทาง 
ค่าเบ้ียเล้ียงต่อวนั 240 
ค่าโรงแรมต่อคืน 1,500 
ค่าใชน้ ้ามนัของบริษทัต่อกิโลเมตร 3 
ค่าบ ารุงรักษารถยนตข์องบริษทัต่อกิโลเมตร 0.83 
ค่าทางด่วน ข้ึนอยูก่บัเส้นทาง 
ค่ารถเช่า 2,000 
ค่าน ้ามนัรถเช่า 1,000 

 

3. ศึกษาค่าใชจ่้ายรถยนตข์องบริษทั 
 วศิวกรภาคสนามใชร้ถยนตข์องบริษทัในการเดินทางไปตรวจสอบ และวเิคราะห์ปัญหาท่ีศูนยบ์ริการ 
ซ่ึงสามารถค านวณค่าใชจ่้ายโดยคิดเป็นต่อกิโลเมตร ดงัตารางท่ี 2 
ตารางที ่2 ค่าใชจ่้ายรถยนตข์องบริษทั 

รายการ ค่าใชจ่้าย (บาท) / กิโลเมตร 
ค่าบ ารุงรักษาตามระยะทาง 0.23 
ค่ายางรถยนต ์ 0.60 
ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 3 
รวม 3.83 

 
4. การวเิคราะห์สาเหตุของการออกไปตรวจสอบท่ีศูนยบ์ริการของวศิวกรภาคสนาม 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลจากรายงานการตรวจสอบจากวศิวกรภาคสนาม ปี 2559 – 2560 สามารถจ าแนก
ประเภทของสาเหตุท่ีวศิวกรภาคสนามตอ้งออกไปตรวจสอบท่ีศูนยบ์ริการ ไดท้ั้งหมด 5 ประเภท ดงัภาพท่ี 2 
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ภาพที ่2 แผนภูมิพาเรโตสาเหตุท่ีวศิวกรภาคสนามตอ้งออกไปตรวจสอบท่ีศูนยบ์ริการ ปี 2559 – 2560 
 

จากแผนภูมิพาเรโต จะแสดงรายการท่ีจะตอ้งปรับปรุงก่อน และแนวทางการแกไ้ข จ านวน 2 รายการ
ดงัน้ี 

1.1 ขอ้มูลท่ีส่งใหเ้ทคนิคไม่ชดัเจน  
แนวทางการแกไ้ข ใชว้ธีิ 5 G ซ่ึงสามารถด าเนินการไดท้นัที 

1.2 ปัญหาผลิตภณัฑท่ี์ซบัซอ้น  
แนวทางการแกไ้ข ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบและผลิต ซ่ึงใชร้ะยะ
เวลานาน ไม่สามารถด าเนินการไดท้นัที 

 
5. การปรับปรุงขั้นตอนปฏิบติังานของแผนกเทคนิค 

   จากการพิจารณาขอ้มูลดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงเลือกปัญหาขอ้มูลท่ีส่งใหเ้ทคนิคไม่ชดัเจน มาศึกษาหาวธีิ
ปรับปรุง โดยวธีิ 5 G (G1- Genba,G2-Genbutsu,G3-Genijitsu) มาแกไ้ขปัญหาเพื่อปรับปรุงการส่ือสาร เพื่อให้
ทางวศิวกรศูนยข์อ้มูลเทคนิค เห็นหนา้งานจริง รถยนต ์ สถานการณ์จริงในขณะแนะน าการแกไ้ขปัญหาใหก้บั
ทางช่างเทคนิค ซ่ึงทางผูศึ้กษาไดเ้ลือกเพิ่มขั้นตอนการส่ือสารผา่นทางภาพและเสียง ในขั้นตอนการปฏิบติังาน
ของแผนกเทคนิค โดยใชโ้ปรแกรม Skype for Business และอุปกรณ์ในการส่ือสาร ชุดหูฟังและไมโครโฟน แบบ
ไร้สาย กลอ้งวดีิโอ แบบคมชดั (HD Webcam) ดงัภาพท่ี 3 
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ภาพที ่3 ภาพรวมของการวิเคราะห์ปัญหารถยนตท์างไกลผา่นทางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

6. ขั้นตอนการปฏิบติังานของแผนกเทคนิคแบบปรับปรุง 
 ขั้นตอนการปฏิบติังานของแผนกเทคนิคแบบปรับปรุง ตามแผนผงัการปฏิบติังานของแผนกเทคนิค
แบบปรับปรุง ดงัแสดงในภาพท่ี 4 

 
ภาพที ่4 แผนผงัการปฏิบติังานของแผนกเทคนิคแบบปรับปรุง 
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ผลการศึกษา 
1. ผลการศึกษาดา้นความส าเร็จของการวิเคราะห์ปัญหารถยนตท์างไกลผา่นทางระบบ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ผลการด าเนินงานในช่วงเดือน มกราคม – ธนัวาคม 2561 ทางศูนยบ์ริการขอความช่วยเหลือ

ทางดา้นเทคนิค รวมทั้งส้ิน 2,513 เคส โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1.1 ใหค้  าแนะน าการแกไ้ขผา่นทางระบบการส่งรายงานทางเทคนิคส าเร็จ จ  านวน 2,260 คร้ัง 
1.2 วเิคราะห์ปัญหารถยนตท์างไกล ส าเร็จ จ  านวน 76 คร้ัง 
1.3 วศิวกรภาคสนามตอ้งออกไปตรวจสอบท่ีศูนยบ์ริการ จ านวน 177 คร้ัง 
1.4 ช่วยเหลือวเิคราะห์ปัญหารถยนตท์างไกล ไม่ส าเร็จ จ  านวน 8 คร้ัง จาก 76 คร้ัง  

 
จะเห็นไดว้า่อตัราความส าเร็จของการวิเคราะห์ปัญหารถยนตท์างไกลเท่ากบั 90 % แสดงดงัภาพท่ี 5 

 

 
 

ภาพที ่5 สัดส่วนของความส าเร็จในการวเิคราะห์ปัญหารถยนตท์างไกล มกราคม – ธนัวาคม 2561 
 

2. ผลการศึกษาดา้นค่าใชจ่้ายของวศิวกรภาคสนาม 
ค่าใชจ่้ายต่างๆของการเดินทางไปตรวจสอบ และวเิคราะห์ปัญหาท่ีศูนยบ์ริการของวศิวกรภาคสนามใน

ปี 2559 ถึง 2561 แสดงดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3 ค่าใชจ่้ายการเดินทางของวศิวกรภาคสนาม ในปี 2559 ถึง 2561  
รายการ ปี 2559 

ค่าใชจ่้าย (บาท) 
ปี 2560 

ค่าใชจ่้าย (บาท) 
ปี 2561 

ค่าใชจ่้าย (บาท) 
ค่าเคร่ืองบิน ไป - กลบั 130000.00 210000.00 111200.00 
ค่าเบ้ียเล้ียงต่อวนั 150000.00 180000.00 30480.00 
ค่าโรงแรมต่อคืน 140000.00 160000.00 108000.00 
ค่าใชน้ ้ ามนัรถยนตข์องบริษทั 111550.34 121000.00 79326.00 
ค่าบ ารุงรักษารถยนตข์องบริษทั 42023.13 51030.43 22475.70 
ค่าทางด่วน 72710.00 83100.00 36780.00 
ค่ารถเช่า 190000.00 220000.00 140000.00 
ค่าน ้ ามนัรถเช่า 38000.00 42000.00 22000.00 
รวม 874283.47 1067130.43 550261.70 

 
3. ผลการศึกษาดา้นสาเหตุท่ีวศิวกรภาคสนามตอ้งออกไปตรวจสอบท่ีศูนยบ์ริการ 

จากผลการศึกษาไดแ้ยกเหตุผลการร้องขอการตรวจสอบท่ีศูนยบ์ริการออกเป็น 4 เหตุผล ดงั
รายละเอียดในตารางท่ี 4  

 
ตารางที ่4 สาเหตุท่ีวศิวกรภาคสนามตอ้งออกไปตรวจสอบท่ีศูนยบ์ริการ มกราคม – ธนัวาคม 2561  
 

เหตผุลการร้องขอการตรวจสอบ จ านวน (คร้ัง) 
วเิคราะห์ปัญหารถยนตท์างไกลไม่ส าเร็จ 8 
ตอ้งทดสอบโดยการขบัขี่ 38 
ร่วมตรวจสอบกบัโรงงานผูผ้ลิต 28 
ลูกคา้ร้องเรียน 103 
รวม 177 

 
4. ผลการศึกษาดา้นการลดค่าใชจ่้ายจากการวเิคราะห์ปัญหารถยนตท์างไกลผา่นทางระบบ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีลดลงจากการวเิคราะห์ปัญหาท่ีศูนยบ์ริการของวศิวกรภาคสนาม มกราคม – 

ธนัวาคม 2561 รวม 76 คร้ัง แสดงดงัรายละเอียดในตารางท่ี 5 
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ตารางที ่5 ค่าใชจ่้ายท่ีลดลงจากการวเิคราะห์ปัญหาท่ีศูนยบ์ริการของวศิวกรภาคสนาม มกราคม – ธนัวาคม 2561  
รายการ ค่าใชจ่้าย (บาท) 

ค่าเคร่ืองบิน ไป - กลบั 123,600 
ค่าเบ้ียเล้ียงต่อวนั 31,920 
ค่าโรงแรมต่อคืน 115,500 
ค่าใชน้ ้ ามนัรถยนตข์องบริษทั 68,166 
ค่าบ ารุงรักษารถยนตข์องบริษทั 19,313.7 
ค่าทางด่วน 11,390 
ค่ารถเช่า 144,00 
ค่าน ้ ามนัรถเช่า 25,000 
รวม 538,889.70 

 
5. ผลการศึกษาดา้นสาเหตุท่ีส่งผลใหก้ารวเิคราะห์ปัญหารถยนตท์างไกลไม่ส าเร็จ 

สาเหตุท่ีส่งผลใหก้ารวเิคราะห์ปัญหารถยนตท์างไกลไม่ส าเร็จ แสดงดงัตารางท่ี 6 
 
ตารางที ่6 สาเหตุท่ีส่งผลใหก้ารช่วยเหลือวิเคราะห์ปัญหารถยนตท์างไกลไม่ส าเร็จ มกราคม – ธนัวาคม 2561  

สาเหตุท่ีส่งผลใหก้ารวเิคราะห์ปัญหารถยนตท์างไกลไม่ส าเร็จ จ านวน (เคส) 
ไม่มีอะไหล่ใหม่เพื่อทดสอบอาการ 1 
ไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลรถขณะขบัข่ีได ้ 2 
ลูกคา้ไม่ยนิยอมใหต้รวจสอบต่อ 1 
ศูนยบ์ริการเปิดใหม่ ช่างยงัขาดทกัษะ 1 
รถมีการดดัแปลงสภาพ   2 
ศูนยบ์ริการไม่มีเคร่ืองมือตรวจสอบเคร่ืองยนต ์ 1 
รวม 8 

 
6. ผลการศึกษาดา้นประเภทของปัญหาท่ีพบระหวา่งการวิเคราะห์ปัญหารถยนตท์างไกล 

 ในระหวา่งการวเิคราะห์ปัญหารถยนตท์างไกลท าใหพ้บประเภทของปัญหา จ านวน 2 ประเภท แสดงดงั
รายละเอียดในตารางท่ี 7 
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ตารางที ่7 ประเภทของปัญหาท่ีพบระหวา่งการวิเคราะห์ปัญหารถยนตท์างไกล มกราคม – ธนัวาคม 2561  
 

ประเภทของปัญหาท่ีพบระหวา่งการวเิคราะห์ปัญหารถยนตท์างไกล จ านวน (เคส) 
เคสใหม่ ยงัไม่มี Bulletin 68 
เคสท่ีมี Bulletin แลว้แต่ช่างแกไ้ขไม่ได ้ 8 
รวม 76 

 
สรุปผลการศึกษา 

1. การลดค่าใชจ่้ายการด าเนินงานของบริษทั 
จากการด าเนินการท าใหค้่าใชจ่้ายในปี 2561 ลดลง 37.1 % เม่ือเทียบกบัปี 2559 และ ลดลง 48.4 % เม่ือ

เทียบกบัปี 2560 และ สามารถลดงานตรวจสอบท่ีศูนยบ์ริการไดถึ้ง 30 % ซ่ึงสามารถน าไปเป็นขอ้มูลการ
วางแผนงานในอนาคตไดอี้กดว้ย ดงัแสดงในภาพท่ี 6 

 
 
ภาพที ่6 แผนภูมิเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายปี 2559 ถึง 2561 
 

2. ความส าเร็จในการวเิคราะห์ปัญหารถยนตท์างไกล 
ผลการศึกษาการด าเนินงานพบวา่อตัราความส าเร็จในการวเิคราะห์ปัญหารถยนตท์างไกล เท่ากบั 90 % 

และสาเหตุท่ีท าใหท่ี้ท าใหก้ารวเิคราะห์ปัญหารถยนตท์างไกลไม่ส าเร็จเกิดจาก ไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลขณะ
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ขบัข่ี เท่ากบั 25 % และสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากปัญหาท่ีพบระหวา่งการวิเคราะห์ปัญหารถยนตท์างไกล เขา้สู่
ระบบฐานขอ้มูลเพื่อแกไ้ขปัญหา (GM ANSWER) ทั้งหมด 68 เร่ือง เพื่อน าไปเป็นขอ้มูลส าหรับการแนะน าและ
แกไ้ขปัญหาในล าดบัถดัไป 

3. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาต่อไป 
  จากการศึกษาการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ทางไกลของแผนกเทคนิคผ่านทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เม่ือพิจารณาจากค่าใช้จ่ายท่ีลดลงไดผ้ลเป็นท่ีพอใจแต่หากจะเพิ่มประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ขอ้เสนอ
ดงัต่อไปน้ีจะมีส่วนช่วยใหเ้กิดผลส าเร็จมากข้ึน และจะเป็นประโยชน์กบัผูว้จิยัเพิ่มเติมต่อไป 

ทดสอบการใชง้านอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับการส่ือสาร ของศูนยบ์ริการอยา่งสม ่าเสมอ 
น าขอ้มูลจาก GM ANSWERS มาใชใ้นการแนะน าและช่วยเหลือปัญหาทุกคร้ัง 
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