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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการลดค่าใช้จ่ายการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เนื่องจากค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปตรวจสอบ และวิเคราะห์ปัญหาที่ศูนย์บริ การ โดยนาหลักการของการวิเคราะห์ปัญหาทางไกล
ระบบแพทย์ทางไกล การประชุมทางไกล หลักการ 5 G แผนภูมิพาเรโต มาเพื่อทาการวิเคราะห์สาเหตุ และนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรม Skype for Business เข้ามาช่ วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นผลการศึกษา
พบว่าการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ผา่ นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทาให้ค่าใช้จ่ายในปี 2561 ลดลง
เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 538,889.70 บาท ซึ่ งลดลง 37.1 % เมื่อเทียบกับปี 2559 และ ลดลง 48.4 % เมื่อเทียบกับปี
2560 และสามารถลดงานตรวจสอบที่ศูนย์บริ การได้ถึง 30 % อีกทั้งยังสามารถนาข้อมูลการตรวจสอบการแก้ไข
ปั ญหารถยนต์ที่ได้จากการช่วยเหลือวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ผา่ นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนาเข้าสู่ ระบบ
ฐานข้อมู ล เพื่ อแก้ไ ขปั ญหา (GM ANSWER) ทั้ง หมด 68 เรื่ อง เพื่ อนาไปเป็ นข้อมู ล ส าหรั บการแนะนาและ
วิเคราะห์ปัญหารถยนต์ให้กบั ทางศูนย์บริ การในลาดับถัดไป

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.

บทนา
รถยนต์เป็ นยานพาหนะที่ ได้การพัฒนาอย่างต่ อเนื่ อง และมี การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ใ น
รถยนต์รุ่นใหม่เพื่อให้เกิ ดความปลอดภัย ประสิ ทธิ ภาพในการขับขี่ และอานวยความสะดวกในการใช้งานมาก
ขึ้น ซึ่ งการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นนามาสู่ ความซับซ้อนของระบบอุปกรณ์ ชิ้นส่ วนที่ใช้ในรถยนต์ ทาให้ยากต่อ
วิเคราะห์ปัญหาและซ่ อมแซมในกรณี เกิ ดปั ญหา ทางบริ ษทั รถยนต์หลายแห่ ง รวมทั้งบริ ษทั เชฟโรเลต เซลส์
(ประเทศไทย) จากัด ได้จดั ตั้งแผนกเทคนิ คขึ้ นเพื่อทาหน้าที่ ช่วยเหลื อ ช่ างเทคนิ คศู นย์บริ การ ซึ่ งทางแผนก
เทคนิ คมีหน้าที่ให้การช่วยเหลือวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ให้กบั ทางช่างเทคนิคของผูจ้ ดั จาหน่ายรถยนต์เชฟโรเลต
โดยให้การช่วยเหลือวิเคราะห์ปัญหาผ่านทางโทรศัพท์และการโต้ตอบในระบบการส่ งรายงาน ซึ่ งมีขอ้ จากัดใน
การช่ วยเหลื อวิเคราะห์ ปั ญหาหลายด้า นและหากทางแผนกเทคนิ คไม่ สามารถช่ วยเหลื อช่ า งเทคนิ ค ในการ
วิเคราะห์ได้ จะต้องขอสนับสนุนจากวิศวกรภาคสนามเดินทางไปตรวจสอบ และวิเคราะห์ปัญหาที่ศูนย์บริ การ
ซึ่ ง ในปี 2559 มี ก ารเดิ นทางไปตรวจสอบ และวิเคราะห์ ปัญหาที่ศู นย์บริ ก าร จานวน 387 ครั้ ง มี
ค่าใช้จ่ายเป็ นเงิน 874,283.47 บาท และในปี 2560 มีการเดินทางไปตรวจสอบ และวิเคราะห์ปัญหาที่ศูนย์บริ การ
จานวน 339 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายเป็ นเงิน 1,067,130.43 บาท ผูศ้ ึกษาจึงหาวิธีลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการลดค่าใช้จ่ายการดาเนินงานของบริ ษทั
2. เพือ่ ศึกษาข้อจากัดของโครงการ และแนวทางการปรับปรุ ง

ขอบเขตการศึกษา
1.กาหนดให้การวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ทางไกลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา
ครั้งนี้ เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างแผนกเทคนิค บริ ษทั เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จากัด กับศูนย์บริ การ
รถยนต์เชฟโรเลตในประเทศไทย
2. ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการสื่ อสาร คือ Skype for Business 2016
3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลและดาเนิ นการ คือ ช่วงเดือน ม.ค. ถึง ธ.ค. 2561
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รถยนต์รายอื่นๆ ใช้ในการบริ หารวางแผนและกาหนดนโยบายกลยุทธ์การดาเนินการของแผนกเทคนิค ในการ
ลดต้นทุนการดาเนินงาน
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วิธีการดาเนินการศึกษา
1. ศึกษาขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของแผนกเทคนิค
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของแผนกเทคนิ คแบบเดิม ตามแผนผังการปฏิบตั ิงานของแผนกเทคนิ ค ดังแสดง
ในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แผนผังการปฏิบตั ิงานของแผนกเทคนิค
2. ศึกษาค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิศวกรภาคสนาม
ค่าใช้จ่ายต่างๆของการเดินทางไปตรวจสอบ และวิเคราะห์ปัญหาที่ศูนย์บริ การของวิศวกรภาคสนามใน
แต่ละครั้งมีรายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าใช้จ่ายการเดินทางของวิศวกรภาคสนาม
รายการ
ค่าเครื่ องบิน ไป - กลับ
ค่าเบี้ยเลี้ยงต่อวัน
ค่าโรงแรมต่อคืน
ค่าใช้น้ ามันของบริ ษทั ต่อกิโลเมตร
ค่าบารุ งรักษารถยนต์ของบริ ษทั ต่อกิโลเมตร
ค่าทางด่วน
ค่ารถเช่า
ค่าน้ ามันรถเช่า

ค่าใช้จ่าย (บาท)
ขึ้นอยูก่ บั เส้นทาง
240
1,500
3
0.83
ขึ้นอยูก่ บั เส้นทาง
2,000
1,000

3. ศึกษาค่าใช้จ่ายรถยนต์ของบริ ษทั
วิศวกรภาคสนามใช้รถยนต์ของบริ ษทั ในการเดินทางไปตรวจสอบ และวิเคราะห์ปัญหาที่ศูนย์บริ การ
ซึ่ งสามารถคานวณค่าใช้จ่ายโดยคิดเป็ นต่อกิโลเมตร ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าใช้จ่ายรถยนต์ของบริ ษทั
รายการ
ค่าใช้จ่าย (บาท) / กิโลเมตร
ค่าบารุ งรักษาตามระยะทาง
0.23
ค่ายางรถยนต์
0.60
ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง
3
รวม
3.83
4. การวิเคราะห์สาเหตุของการออกไปตรวจสอบที่ศูนย์บริ การของวิศวกรภาคสนาม
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากรายงานการตรวจสอบจากวิศวกรภาคสนาม ปี 2559 – 2560 สามารถจาแนก
ประเภทของสาเหตุที่วศิ วกรภาคสนามต้องออกไปตรวจสอบที่ศูนย์บริ การ ได้ท้ งั หมด 5 ประเภท ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แผนภูมิพาเรโตสาเหตุที่วศิ วกรภาคสนามต้องออกไปตรวจสอบที่ศูนย์บริ การ ปี 2559 – 2560
จากแผนภูมิพาเรโต จะแสดงรายการที่จะต้องปรับปรุ งก่อน และแนวทางการแก้ไข จานวน 2 รายการ
ดังนี้
1.1 ข้อมูลที่ส่งให้เทคนิคไม่ชดั เจน
แนวทางการแก้ไข ใช้วธิ ี 5 G ซึ่งสามารถดาเนินการได้ทนั ที
1.2 ปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ซบั ซ้อน
แนวทางการแก้ไข ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและผลิต ซึ่ งใช้ระยะ
เวลานาน ไม่สามารถดาเนินการได้ทนั ที
5. การปรับปรุ งขั้นตอนปฏิบตั ิงานของแผนกเทคนิค
จากการพิจารณาข้อมูลดังกล่าว ผูศ้ ึกษาจึงเลือกปั ญหาข้อมูลที่ส่งให้เทคนิคไม่ชดั เจน มาศึกษาหาวิธี
ปรับปรุ ง โดยวิธี 5 G (G1- Genba,G2-Genbutsu,G3-Genijitsu) มาแก้ไขปั ญหาเพื่อปรับปรุ งการสื่ อสาร เพื่อให้
ทางวิศวกรศูนย์ขอ้ มูลเทคนิค เห็นหน้างานจริ ง รถยนต์ สถานการณ์จริ งในขณะแนะนาการแก้ไขปั ญหาให้กบั
ทางช่างเทคนิค ซึ่ งทางผูศ้ ึกษาได้เลือกเพิ่มขั้นตอนการสื่ อสารผ่านทางภาพและเสี ยง ในขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ของแผนกเทคนิค โดยใช้โปรแกรม Skype for Business และอุปกรณ์ในการสื่ อสาร ชุดหู ฟังและไมโครโฟน แบบ
ไร้สาย กล้องวิดีโอ แบบคมชัด (HD Webcam) ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 ภาพรวมของการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ทางไกลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของแผนกเทคนิคแบบปรับปรุ ง
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของแผนกเทคนิคแบบปรับปรุ ง ตามแผนผังการปฏิบตั ิงานของแผนกเทคนิค
แบบปรับปรุ ง ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แผนผังการปฏิบตั ิงานของแผนกเทคนิคแบบปรับปรุ ง
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ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาด้านความสาเร็ จของการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ทางไกลผ่านทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดาเนิ นงานในช่วงเดือน มกราคม – ธันวาคม 2561 ทางศูนย์บริ การขอความช่วยเหลือ
ทางด้านเทคนิค รวมทั้งสิ้ น 2,513 เคส โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ให้คาแนะนาการแก้ไขผ่านทางระบบการส่ งรายงานทางเทคนิคสาเร็ จ จานวน 2,260 ครั้ง
1.2 วิเคราะห์ปัญหารถยนต์ทางไกล สาเร็ จ จานวน 76 ครั้ง
1.3 วิศวกรภาคสนามต้องออกไปตรวจสอบที่ศูนย์บริ การ จานวน 177 ครั้ง
1.4 ช่วยเหลือวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ทางไกล ไม่สาเร็ จ จานวน 8 ครั้ง จาก 76 ครั้ง
จะเห็นได้วา่ อัตราความสาเร็ จของการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ทางไกลเท่ากับ 90 % แสดงดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 สัดส่ วนของความสาเร็ จในการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ทางไกล มกราคม – ธันวาคม 2561
2. ผลการศึกษาด้านค่าใช้จา่ ยของวิศวกรภาคสนาม
ค่าใช้จ่ายต่างๆของการเดินทางไปตรวจสอบ และวิเคราะห์ปัญหาที่ศูนย์บริ การของวิศวกรภาคสนามใน
ปี 2559 ถึง 2561 แสดงดังรายละเอียดในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายการเดินทางของวิศวกรภาคสนาม ในปี 2559 ถึง 2561
รายการ
ค่าเครื่ องบิน ไป - กลับ
ค่าเบี้ยเลี้ยงต่อวัน
ค่าโรงแรมต่อคืน
ค่าใช้น้ ามันรถยนต์ของบริ ษทั
ค่าบารุ งรักษารถยนต์ของบริ ษทั
ค่าทางด่วน
ค่ารถเช่า
ค่าน้ ามันรถเช่า
รวม

ปี 2559
ค่าใช้จ่าย (บาท)
130000.00
150000.00
140000.00
111550.34
42023.13
72710.00
190000.00
38000.00
874283.47

ปี 2560
ค่าใช้จ่าย (บาท)
210000.00
180000.00
160000.00
121000.00
51030.43
83100.00
220000.00
42000.00
1067130.43

ปี 2561
ค่าใช้จ่าย (บาท)
111200.00
30480.00
108000.00
79326.00
22475.70
36780.00
140000.00
22000.00
550261.70

3. ผลการศึกษาด้านสาเหตุที่วศิ วกรภาคสนามต้องออกไปตรวจสอบที่ศูนย์บริ การ
จากผลการศึกษาได้แยกเหตุผลการร้องขอการตรวจสอบที่ศูนย์บริ การออกเป็ น 4 เหตุผล ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สาเหตุที่วศิ วกรภาคสนามต้องออกไปตรวจสอบที่ศูนย์บริ การ มกราคม – ธันวาคม 2561
เหตุผลการร้องขอการตรวจสอบ
วิเคราะห์ปัญหารถยนต์ทางไกลไม่สาเร็ จ
ต้องทดสอบโดยการขับขี่
ร่ วมตรวจสอบกับโรงงานผูผ้ ลิต
ลูกค้าร้องเรี ยน
รวม

จานวน (ครั้ง)
8
38
28
103
177

4. ผลการศึกษาด้านการลดค่าใช้จ่ายจากการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ทางไกลผ่านทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ลดลงจากการวิเคราะห์ปัญหาที่ศูนย์บริ การของวิศวกรภาคสนาม มกราคม –
ธันวาคม 2561 รวม 76 ครั้ง แสดงดังรายละเอียดในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการวิเคราะห์ปัญหาที่ศูนย์บริ การของวิศวกรภาคสนาม มกราคม – ธันวาคม 2561
ค่าใช้จ่าย (บาท)
123,600
31,920
115,500
68,166
19,313.7
11,390
144,00
25,000
538,889.70

รายการ
ค่าเครื่ องบิน ไป - กลับ
ค่าเบี้ยเลี้ยงต่อวัน
ค่าโรงแรมต่อคืน
ค่าใช้น้ ามันรถยนต์ของบริ ษทั
ค่าบารุ งรักษารถยนต์ของบริ ษทั
ค่าทางด่วน
ค่ารถเช่า
ค่าน้ ามันรถเช่า
รวม

5. ผลการศึกษาด้านสาเหตุที่ส่งผลให้การวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ทางไกลไม่สาเร็ จ
สาเหตุที่ส่งผลให้การวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ทางไกลไม่สาเร็ จ แสดงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 สาเหตุที่ส่งผลให้การช่วยเหลือวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ทางไกลไม่สาเร็ จ มกราคม – ธันวาคม 2561
สาเหตุที่ส่งผลให้การวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ทางไกลไม่สาเร็ จ
จานวน (เคส)
ไม่มีอะไหล่ใหม่เพื่อทดสอบอาการ
1
ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลรถขณะขับขี่ได้
2
ลูกค้าไม่ยนิ ยอมให้ตรวจสอบต่อ
1
ศูนย์บริ การเปิ ดใหม่ ช่างยังขาดทักษะ
1
รถมีการดัดแปลงสภาพ
2
ศูนย์บริ การไม่มีเครื่ องมือตรวจสอบเครื่ องยนต์
1
รวม
8
6. ผลการศึกษาด้านประเภทของปั ญหาที่พบระหว่างการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ทางไกล
ในระหว่างการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ทางไกลทาให้พบประเภทของปั ญหา จานวน 2 ประเภท แสดงดัง
รายละเอียดในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ประเภทของปั ญหาที่พบระหว่างการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ทางไกล มกราคม – ธันวาคม 2561
ประเภทของปั ญหาที่พบระหว่างการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ทางไกล
เคสใหม่ ยังไม่มี Bulletin
เคสที่มี Bulletin แล้วแต่ช่างแก้ไขไม่ได้
รวม

จานวน (เคส)
68
8
76

สรุปผลการศึกษา
1. การลดค่าใช้จ่ายการดาเนินงานของบริ ษทั
จากการดาเนินการทาให้ค่าใช้จ่ายในปี 2561 ลดลง 37.1 % เมื่อเทียบกับปี 2559 และ ลดลง 48.4 % เมื่อ
เทียบกับปี 2560 และ สามารถลดงานตรวจสอบที่ศูนย์บริ การได้ถึง 30 % ซึ่งสามารถนาไปเป็ นข้อมูลการ
วางแผนงานในอนาคตได้อีกด้วย ดังแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แผนภูมิเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายปี 2559 ถึง 2561
2. ความสาเร็ จในการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ทางไกล
ผลการศึกษาการดาเนิ นงานพบว่าอัตราความสาเร็ จในการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ทางไกล เท่ากับ 90 %
และสาเหตุที่ทาให้ที่ทาให้การวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ทางไกลไม่สาเร็ จเกิดจาก ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลขณะ
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ขับขี่ เท่ากับ 25 % และสามารถนาข้อมูลที่ได้จากปั ญหาที่พบระหว่างการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ทางไกล เข้าสู่
ระบบฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปั ญหา (GM ANSWER) ทั้งหมด 68 เรื่ อง เพื่อนาไปเป็ นข้อมูลสาหรับการแนะนาและ
แก้ไขปัญหาในลาดับถัดไป
3. ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป
จากการศึ ก ษาการวิ เ คราะห์ ปั ญ หารถยนต์ ท างไกลของแผนกเทคนิ ค ผ่ า นทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่ลดลงได้ผลเป็ นที่ พอใจแต่หากจะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพดี ยิ่งขึ้น ข้อเสนอ
ดังต่อไปนี้จะมีส่วนช่วยให้เกิดผลสาเร็ จมากขึ้น และจะเป็ นประโยชน์กบั ผูว้ จิ ยั เพิ่มเติมต่อไป
ทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการสื่ อสาร ของศูนย์บริ การอย่างสม่าเสมอ
นาข้อมูลจาก GM ANSWERS มาใช้ในการแนะนาและช่วยเหลือปั ญหาทุกครั้ง

1519

14

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
โทโมโซ โกบาตะ. (2542). 5G เพื่อการพัฒนาคุณภาพ.สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ ุ่ น). กรุ งเทพฯ :
สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
สกลนันท์ หุ่นเจริ ญ, ณมน จีรัง สุ วรรณ, และ ปณิ ตา วรรณพิรุณ.(2557). การประยุกต์ใช้ระบบการแพทย์
ทางไกลเพื่อสนับสนุนการดูแลสุ ขภาพ. วารสารวิชาการครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม พระจอมเกล้ าพระ
นครเหนือ, 5(2), 191-198.
ภาษาอังกฤษ
Armfield, N. R., M. Bradford, & N. Bradford. (2015). The clinical use of Skype—For which patients, with
which problems and in which settings? A snapshot review of the literature. International Journal of
Medical Informatics, 18(3), 125-127.
Arsovski, S. Djokic, I., & Pesic–Djokic, S. (2011). Quality in world class manufacturing. International
Journal for Quality research, 5(4), 309-316.
Chandna, P. & Chandra, A.. (2009). Quality Tools To Reduce Crankshaft Forging Defects:An Industrial Case
Study. Journal of Industrial and System Engineering, 3, 27-37.
Dennis Ong .(2012). Comparison of the energy, carbon and time costs of videoconferencing and in-person
meetings. Sydney, Australia: School of Electrical Engineering and Telecommunications, University
of New South Wales.
Department for Transport. (2011). Alternatives to Travel: A Call for Evidence - Summary of Responses.
London, UK: Department for Transport.
Department of Administrative Services. (2013). Study: Optimizing the Use of Web / Telecon ferencing to
ReduceTravel Expense in State Government. Ohio, USA: Office of Information Technology.
Hussein, B. (2010). The Handbook of Technology Management. New York,NY :John Wiley & Sons
Khekale, S. N. & Chatpalliwar, A. S. (2010). Minimization of Cord Wastage in Belt Industry Using DMAIC.
International Journal of Engineering Sciences andTechnology, 2(8).
Namahoot, C. S. & M. Brueckner. (2013). Tele-Diagnosis System for Rural Thailand. World Academy of
Science, Engineering and Technology International Journal of Health and Medical Engineering,
7(6), 823-828.

1520

