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การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบ
นาํประปาภายในอาคารสถาบนัแห่งชาติเพือการพฒันาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลยัมหิดลให้มี
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นาํประปาทีใช้ในการวางแผนบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัไดเ้ป็นระบบมากขึนอตัราความพร้อมใช้งาน
ของระบบเพิมขึน ค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือนทีไม่เท่ากนับางเดือนสูงบางเดือนตาํ ตามสภาพการใชง้าน 
สรุปไดว้า่ ค่าใชจ่้ายในการซ่อมบาํรุงในการเปรียบเทียบขอ้มูลจะใชเ้พียง 6 เดือนก่อนทาํ PM และ
หลงัทาํ PM ซึงพบวา่ก่อนทาํ PM ค่าใชจ่้าย 72,011-บาท หลงัทาํ PM เสียค่าใชจ่้าย 25,400-บาท 
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The purpose of this study. Air-conditioning system to improve education and 
water supply Building national institutions for the development of children and families. 
Mahidol University. To greater efficiency by the model in operation making database 
maintenance systems, preventive factors that affect And relationships with system 
maintenance. Maintenance plan. And increase operational efficiency. By reducing costs. 
Analysis of an unusual problem. Which affect the organization. The data acquired by the plan 
to suit their individual systems. This will lead to maximum efficiency. After the implementation 
of the database will be used with the device within the system building up. Loss of lifetime 
reduction. Reduce wear and tear before, and reduce losses. From the disruption of air 
conditioning systems and indoor plumbing. 

On performance measurement that can store data of the air conditioning system.   
And water used in the preventive aintenance plan for a more systematic use of the rate 
increase.Expenses each month are not equal, some months in some high-low As to conclude 
that the cost of maintenance in comparison to only 6 months prior to the PM and the PM , 
which was found before the PM cost 72,011 Baht - after the PM cost. 25,400 - Baht. to cut 
costs down to 46,611 - Baht. , representing 83% of which is in accordance with the objectives 
set. Rate of decline due to lack of maintenance, maintenance of units reduced. The duration 
of the supply. Spare time is reduced by lower maintenance. Lack of maintenance, repair 
rates, and new problems.Barriers in the fallen and repair operations.Body style better than the 
originalformat.  
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บทท ี  
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาา 

สถาบันแห่งชาติเพือการพฒันาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบัน        
นาย แพทย  ์สุริยเดว ทรีปาตรี ดาํรง ตาํแหน่งเป็นผูอ้าํนวยการสถาบนั รองศาสตารจารย  ์อจัฉรา
พรรณ จรัสวฒัน์ รองผูอ้าํนวยการดา้นการบริหาร รักษาการหวัหน้าศูนยสิ์กขาวฒันา อาจารย ์ดร .
วิมลทิพย์ มุสิกพนัธ์ รองผูอ้าํนวยการด้านวิชาการ อาจารย์ ดร .อธิวฒัน์ เจียวิวรรธน์กุล รองผู ้
อาํนวยการฝ่ายวจิยัและพฒันา 

หน่วยงานซ่อมบาํรุงเป็นหน่วยงานหนึงของสถาบนัแห่งชาติเพือการพฒันาเด็ก และ 
ครอบครัวปัจจุบนัมีเจา้หน้าทีปฏิบติังานซ่อมบาํรุง  3  คน ประกอบไปดว้ย วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า 
ช่างเทคนิค ลกัษณะงานทีปฏิบติัใหบ้ริการดูแลบาํรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ สาธารณูปโภคต่าง ๆ 
เช่น ระบบไฟฟ้าสือสาร ระบบปรับอากาศ ระบบประปา ระบบบาํบดันาํเสีย  ระบบสุขาภิบาล 
ระบบดบัเพลิง  ดาํเนินการออกแบบก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารสถานทีภายในควบคุม กาํกบั ดูแล
การใช้สาธารณูปโภคให้เกิดความคุม้ค่า ควบคุมดูแลรักษาการซ่อมบาํรุงระบบภายในอาคารการ 
ตรวจเช็คระบบ ซึงในปัจจุบนัการดาํเนินการดงักล่าว ไม่มีการจดัเก็บขอ้มูลให้เป็นระบบ และสอด 
คลอ้งกบัการซ่อมบาํรุง ปรับปรุงและตรวจเช็คไม่มีฐานขอ้มูลเพือจะจดั ทาํแผน ในการวางโครง 
การต่าง ๆ ตงังบ และการให้ขอ้มูลกนัส่วนกลางของมหาวิทยาลยั ให้สอดคลอ้งกบั การบริหารงาน 
โดยรวมขององค์กร รวมถึงเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การใช้พลังงาน และลดค่าใช้จ่ายให้กับ     
องค์กรเพิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการตามนโยบายของมหาวิทยาลยัและการจดัซือจดัหา
วสัดุอุปกรณ์สาํหรับการซ่อมบาํรุงอาคารสถานทีอุปกรณ์ต่างๆ ซ่อมแซม บาํรุงรักษาอาคารสถานที 
และอุปกรณ์ใหมี้สภาพใชง้านไดอ้ยา่งคุม้ค่า และปลอดภยั 

จากขอบเขตความรับผิดชอบงานซ่อมบาํรุงของอาคารสถาบนัฯ เมือเปรียบเทียบกบั 
สภาวะการปฏิบติังานจเห็นไดว้่า มีปริมาณงานไม่ยิงหย่อนไปกว่าสถาบนัฯ หรือคณะอืนภายใน 
มหาวทิยาลยัมหิดล เนืองจากมีการพฒันาในดา้นการใหท้างการศึกษา  โครงการวจิยั คลินิคเด็ก และ 
ศูนย ์ฒนาเด็กปฐมวยัอยา่งต่อเนือง แต่งานซ่อมบาํรุงมิไดพ้ฒันาตามไปดว้ย จึงทาํให้การดาํเนินงาน 
ซ่อมบาํรุงของสถาบนั ยงัมีประสิทธิภาพไม่สมบูรณ์ ซึงเกิดจากสาเหตุหลายประการ 
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1. ผูป้ฏิบติังานซ่อมบาํรุง 
 มีจาํนวนนอ้ย เมือเทียบกบัปริมาณงานซ่อมบาํรุงและงานอืนๆทีตอ้งรับผดิชอบ  

    ขาดความรู้ความสามารถ และความชาํนาญในการซ่อมบาํรุง 
   มีความสับสนในการปฏิบติังาน เนืองจากระบบงานไม่สมบูรณ์ชดัเจน 

                       ขาดขวัญและกาํลงัในการปฏิบติังาน 
2. ผูใ้ชว้สัดุ และผูรั้บผดิชอบพสัดุ 
    ใชเ้ครืองมือไม่ถูกวธีิ ทาํใหพ้สัดุชาํรุดก่อนเวลาอนัควร 
    ไม่มีการมอบหมายความรับผดิชอบผูใ้ชจึ้งไม่มีความรับผดิชอบดว้ยคิดวา่ 

มิใชข้องตน 
                       มีอตัราการใชง้านพสัดุมาก จากปริมาณงานทีปฏิบติั 
                      ใชเ้ครืองมือไม่เป็น จึงทอดทิงไวไ้ม่บาํรุงรักษา 
                      ไม่มีความรู้ ความชาํนาญในการดูแลรักษา 
                      มีผูร่้วมใชอุ้ปกรณ์หลายคน และไม่คาํนึงถึงการบาํรุงรักษาเนืองจากมีงานประจาํ
มาก จึงทาํใหอุ้ปกรณ์ทีใชช้าํรุดบ่อย 

3. ผูบ้ริหาร 
                        ขาดขอ้มูลในการพิจารณาตดัสินใจซ่อม 

     มีงานอืนๆ รับผดิชอบหลายดา้น ไม่มีเวลาติดตามควบคุมกาํกบังาน 
     ไม่ไดว้าแผนการดาํเนินงาน แผนควบคุมกาํกบังานและติดตามประเมินผล  
4. สาเหตุดา้นของ 
     พสัดุทีตอ้งทาํการบาํรุงรักษาป้องกนัและซ่อมแซมมีจาํนวนมากมายหลายประเภท  
     พสัดุมีสภาพชํารุดง่ายเนืองจากความจาํกัดของงบประมาณทาํให้ได้พสัดุทีมี

คุณภาพไม่ดีเท่าทีควร เกิดความสินเปลืองเนืองจากพสัดุชาํรุด เร็วกวา่ทีควรตอ้งจดัหาอะไหล่มา ทาํ
การซ่อมแซม หรือตอ้งจดัซือใหม่ 

     ไม่มีการสาํรองอะไหล่ทีจาํเป็น ทาํใหซ่้อมไม่ได ้
                        พสัดุมีกลไกสลบัซับซ้อนหลายชนิดหลายประเภทเกินกวา่ขีดความสามารถทีจะ
ซ่อมบาํรุงไดเ้อง 

     ขาเครืองมือเครืองใชเ้พือทาํการซ่อมบาํรุง 
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5. สาเหตุดา้นเงิน 
     เสียงบประมาณและเงินบาํรุงทีตอ้งใชจ่้ายในการซ่อมบาํรุงหรือจดัซือใหม่ทงัทียงั

ใชพ้สัดุไม่คุม้ค่า 
     เสียค่าใชจ่้ายสูง โดยเฉพาะรายการทีจา้งเอกชนซ่อม 
6. สาเหตุดา้นระบบงานยงัไม่สมบูรณ์เหมาะสมไดแ้ก่ 
     ขาดการวางแผนทีเหมาะสม 
     มีการจดัองคก์ารงานซ่อมบาํรุงไม่เหมาะสม 
     ขาดการมอบหมายความรับผดิชอบในการดูแลบาํรุงรักษาพสัดุใหช้ดัเจน 
     ขาดการควบคุม บงัคบับญัชา และกาํกบังาน 
     ขาดการประสานงานทีเหมาะสม 
     ขาดการรายงานและประเมินผลการปฏิบติังานทีเหมาะสม 
     ไม่มีคู่มือในการปฏิบติังานและคู่มือการใชง้านพสัดุต่างๆหรือมีไม่สมบูรณ์  

ผูว้ิจยัมีความสนใจและเห็นวา่ควรมีการพฒันารูปแบบ การดาํเนินงานซ่อมบาํรุงของ
สถาบนัฯ ใหส้มบูรณ์เหมาะสมยิงขึนอีกทงัยงัไม่เคยมีผูใ้ดศึกษาเรืองนีในสถาบนัฯมาก่อน จึงเลือก
ทีจะศึกษาในเรืองนีเพือประโยชน์แก่สถาบนัโดยผูว้จิยัจะทาํการศึกษาระบบภายในอาคาร จาํนวน 2 
ระบบ คือ ระบบปรับอากาศ และระบบนาํภายในอาคาร เพือเป็นแนวทางต่อไป 

ปัจจุบนัระบบปรับอากาศ และระบบนาํภายในอาคารเป็นสิงทีจาํเป็นสําหรับเจา้หนา้ที 
ทีใชอ้าคารเช่นเครืองปรับอากาศทาํให้อาคารมีการถ่ายเทและสะอาดมากขึน เพราะปัจจุบนัอากาศ
โดยทวัไปมีสิงสกปรกฝุ่ นละอองมากมายทาํใหม้นุษยเ์ราเป็นโรคภูมิแพเ้ครืองปรับอากาศเป็นเครือง 
ใชไ้ฟฟ้าทีตอ้งมีการบาํรุงดูแลรักษาเพือยืดอายุการใชง้านลดการเสือมสภาพก่อนเวลา และลดการ
สูญเสียจากการขดัขอ้ง เครืองปรับอากาศของสถาบนั จาํนวน 132 เครือง ซึงเดิมทีผ่านมา
เครืองปรับอากาศดงักล่าวไม่มีระบบการซ่อมบาํรุงเชิงรุกใชว้ิธีเสียแลว้ถึงซ่อม งบประมาณในการ
ซ่อมก็ไม่สามารถกาํหนดได ้ รวมถึงระบบนาํดีภายในอาคารตอ้งมีการบาํรุงดูแลรักษาเพือยืดอายุ
การใชง้าน ลดการเสือมสภาพก่อนเวลาและลดการสูญเสียจากการขดัขอ้งเช่นเดียวกนั 

จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงไดคิ้ดรูปแบบของการดาํเนินงานทีมีประสิทธิภาพเพือลด 
ปัญหาและเพิมประสิทธิภาพในการทาํงานการซ่อมบาํรุงเพือให้ระบบสามารถใช้งานไดห้รือกลบั 
อยูใ่นสภาพทีใชง้านไดร้วมถึงการตรวจสภาพการทดสอบการบริการการซ่อมให้สามารถ ใชง้านได ้
ดังนันผูว้ิจ ัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของการจัดทาํข้อมูลงานซ่อมบํารุงเชิงป้องกัน(Preventive 
Maintenance :PM) ซึงเป็นงานบาํรุงรักษาแบบหนึงของบาํรุงรักษาเชิงวางแผน  ซึงมีบทบาทสําคญั
ในการปกป้องการเสือมสภาพก่อนเวลา และลดความสูญเสียจากการขดัขอ้ง เช่น ค่าใชจ่้ายในการ
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ซ่อมบาํรุงเสียเวลาในการรอคอยการหยุดทาํงานจึงเห็นควรนาํระบบการจดัทาํฐานขอ้มูลงานซ่อม 
บาํรุงระบบภายในอาคารมาใชเ้พือพฒันาการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัมาใชก้บัในระบบต่างๆภายใน 
อาคารเพือลดค่าใชจ่้ายในการซ่อมบาํรุงและจดัระบบใหเ้ป็นมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพมากขึน 

การซ่อมบาํรุงเพือให้อุปกรณ์ต่างๆอยูใ่นสภาพทีใชง้านได ้หรือให้อุปกรณ์ทีชาํรุด 
กลบัมาอยูใ่นสภาพทีใชง้านไดอี้ก โดยการใชเ้ทคนิคการบาํรุงรักษาแยกเป็น 

1. การซ่อมบํารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance : PM) 
การซ่อมบาํรุงรักษาเมือขดัขอ้ง ไม่วา่จะเตรียมพร้อมหรือซ่อมบาํรุงไดร้วดเร็วเพียงใด 

ก็ยงัสู้ระบบทีไม่เกิดการเสียหายไม่ได้ ดงันนัจึงตอ้งมีการซ่อมบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั การทาํ
กิจกรรมบาํรุงรักษาอยูต่ลอดเวลา เช่น การทาํความสะอาด การตรวจเช็ค การปรับแต่ง เป็นตน้ ทงันี
เพือกาํจดัหรือชะลอความเสียหายแบบเรือรัง ชินส่วนบางชินไม่ตอ้งรอให้หมดอายุหรือรอให้
เสียหายก็สามารถถอดออกมาซ่อมบาํรุงหรือเปลียนชินใหม่ทดแทนไดเ้ลย 

2. การซ่อมบํารุงรักษาเมือขัดข้อง (Breakdown Maintenance : BM) 
ความเสียหายของระบบ ประกอบดว้ยความเสียหายแบบเรือรัง และความเสียหายแบบ

ฉบัพลนัการซ่อมบาํรุงรักษา เมือขดัขอ้งเป็นการซ่อมบาํรุงรักษาเมือเกิดความเสียหายแบบฉบัพลนั
การซ่อมบาํรุงรักษาเมือขดัขอ้ง ไม่ใช่เพียงแค่แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ใหร้ะบบกลบัมาใชง้านไดใ้หม่
เท่านนั หากแต่ตอ้งมีการรายงานเหตุความเสียหายทีรวดเร็ว การปรับปรุงแกไ้ขให้ระบบใชไ้ดอ้ยา่ง
รวดเร็ว การแกปั้ญหาทีสาเหตุ และการเก็บขอ้มูลการแกไ้ข การวิเคราะห์หลกั PM เป็นเครืองมือใน
การหาสาเหตุทีแทจ้ริงทีทาํใหร้ะบบเสียหาย เพือหาทางแกไ้ขและป้องกนัต่อไป 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.เพือวางแผนและพฒันาปรับปรุงงานซ่อมบาํรุงระบบปรับอากาศ และระบบ
นาํประปาภายใน อาคารใหมี้ประสิทธิภาพ 
  2.นาํระบบไปใช ้และวดัผล 
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1.3 กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 

 

แผนภูมิที 1  กรอบแนวความคิดในการวจิยั 

1.4 ขอบเขตของการวจัิย 
ศึกษาแผนการบาํรุงรักษาระบบเครืองปรับอากาศ และระบบนาํภายในอาคาร เฉพาะ

ของหน่วยอาคารสถานทีของสถาบนัแห่งชาติเพือการพฒันาเด็กและครอบครัว มหาวทิยาลยัมหิดล 

1.5 สิงทคีาดว่าจะได้รับจากการวจัิย 
1. สามารถประหยดังบประมาณในการระบบปรับอากาศและระบบนาํดีภายในอาคาร 
2. สามารถยดือายกุารใชง้าน 
3. การบริการงานซ่อมบาํรุงรักษามีประสิทธิภาพมากขึน 
 

 
 
 
 

การศึกษาเอกสาร 

สรุปขอ้มูลเบืองตน้ 

รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล 

การตรวจทานขอ้มูลเบืองตน้โดยผูท้รงคุณวฒิุ 

นาํมาแกไ้ข 

ทาํรายงานและสรุปผลการศึกษา 
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บทท ี  
ทฤษฎีและงานวจัิยทเีกยีวข้อง 

 
2.1 ความจําเป็นของการบํารุงรักษาเชิงวางแผน (Planed Maintenance) 

พืนฐานของงานระบบภายในอาคารทีดี คือการทีระบบทุกระบบสามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา ซึงจะสมบูรณ์ทุกระบบไม่ไดถ้า้ระบบไม่มีการบาํรุงรักษาทีมีประสิทธิภาพจะช่วยใน
การรักษาระบบมีสภาพทีดีอยูต่ลอดเวลา 

แผนการบาํรุงรักษาสามารถแบ่งออกเป็นแผนการปฏิบติัตามระบบบาํรุงรักษาแผน 

การปฏิบติัเมือเครืองเสีย การบาํรุงรักษาตามแผนจะทาํให้อตัราการเสียของระบบต่างลดลงได ้หรือ
หากเกิดการเสียสามารถจะกลบัมาใช้งานไดต้ามปกติอย่างรวดเร็ว ดงันนัเห็นไดว้า่การบาํรุงรักษา
ตามแผนนนัมีความจาํเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที 2 ประเภทของการบาํรุงรักษา 

การบาํรุงรักษา 
ทีไม่ไดว้างแผน 

การบํารุงรักษาเชิงป้องกนั 

(Preventive Maintenance : PM) 

การบาํรุงรักษาเชิง
วางแผน 

รูปแบบการบาํรุงรักษา 

การบํารุงรักษาเมือขัดข้อง 

( Breakdown Maintenance : BM 

การบํารุงรักษา 
โดยใช้เกณฑ์เวลา 

(Time base Maintanance : 

TBM) 

การบํารุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง 

(Corrective Maintenance : CM ) 

การป้องกนัการบํารุงรักษา 
( Maintenance Prevention ) 

การบํารุงรักษาทวผีล 

( Productive Maintenance ) 

การบํารุงรักษาโดยใช้สภาพ
เครืองจักรเป็นเกณฑ์  

(Condition Base 

Maintanance : CBM) 
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การบาํรุงรักษาแบบแรกทีรู้จกักันก็ คือ การบาํรุงรักษาเมือขดัข้อง (Breakdown 

Maintenance : BM) ซึงเป็นการบาํรุงรักษาตามอาการ นนัก็คือ เมือระบบภายในอาคารมีอาการ
เสียหายอยา่งไรก็รักษาหรือแกไ้ขไปตามนนั เพือให้กลบัมาใชง้านไดต้ามปกติ แต่ในขณะทีระบบ
ใชง้านไดก้็จะไม่มีกิจกรรมใดๆ ทีเป็นการบาํรุงรักษา อยา่งไรก็ตามการบาํรุงรักษาเมือขดัขอ้ง ก็คือ
การบาํรุงรักษาประเภทหนึง แต่ไม่สามารถใชไ้ดก้บัระบบหรือเครืองจกัรในกรณีทีเกิดความเสียหาย 

แลว้ส่งผลกระทบต่อระบบภายในอาคารเป็นอย่างมาก จึงไดมี้การคิดคน้การซ่อมบาํรุงรักษาเชิง
ป้องกนั (Preventive Maintenance : PM) ขึนมา ซึงเป็นการซ่อมบาํรุงรักษาในขณะทีระบบยงัใชง้าน
ไดโ้ดยไม่ตอ้งรอให้เครืองเสียหาย แต่การซ่อมบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัก็ยงัประสบปัญหาอีกเกียวกบั
ตวัอุปกรณ์ทีออกแบบมาไม่สะดวกต่อการแกไ้ข และการบาํรุงรักษารวมถึงการใชง้านทียากลาํบาก
และมีโอกาสผดิพลาดสูงมีอายกุารใชง้านมากกวา่ 10 ปี ดงันนัจึงตอ้งมีการบาํรุงรักษาเชิงแกไ้ขและ
ปรับปรุง(Corrective Maintenance) เพือให้ระบบทาํงานไดง่้าย ซ่อมบาํรุงและบาํรุงรักษาจึงไดเ้กิด
ขึนมาในตอนนี 

การซ่อมบาํรุงรักษาทีมีววิฒันาการอยา่งต่อเนือง ก็ไม่สามารถใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิผล
ดว้ยการซ่อมบาํรุงรักษาแบบใดแบบหนึง กล่าวคือ ต่อให้เรามีการซ่อมบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัทียอด
เยยีมเพียงใดเราก็ไม่สามารถทิงการซ่อมบาํรุงรักษาเมือขดัขอ้งได ้หรือต่อให้เราตงัใจบาํรุงรักษาเชิง
ป้องกนัเพียงใดก็ ไม่ไดผ้ลอยา่งเต็มทีถา้ไม่มีการซ่อมบาํรุงรักษาเชิงแกไ้ขปรับปรุง และต่อให้เรามี
ระบบทีสามารถทาํงานง่าย ซ่อมง่าย ดูแลง่ายเพียงใด เราก็ยงัตอ้งเสียเวลาถา้ไม่มีการป้องกนัการ
ซ่อมบาํรุงรักษา(Maintenance Prevention : MP)และขอ้มูลพืนฐานในงานซ่อมบาํรุงทีดี การซ่อม
บาํรุงรักษาทวผีล (Productive Maintenance : PM) จึงเป็นการนาํเอาการบาํรุงรักษารูปแบบต่าง ๆ มา
รวมไวด้ว้ยกนั เพือให้มีการซ่อมบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั มีการบาํรุงรักษาเชิงแกไ้ขปรับปรุง มีการ
ป้องกนัการบาํรุงรักษา และเมือใดทีระบบบกพร่อง เราก็ยงัมีการบาํรุงรักษาเมือขดัขอ้งเป็นการ
เตรียมพร้อม 

2.2 ประเภทของการบํารุงรักษาเชิงวางแผน 

การทีจะดาํเนินการบาํรุงรักษาเชิงวางแผนใหมี้ประสิทธิภาพนนั จาํเป็นอยา่งยงิทีจะ 
ตอ้งใชรู้ปแบบของการบาํรุงรักษาทงั 5 ประเภท ซึงประกอบดว้ย 

1. การซ่อมบาํรุงรักษาเมือขดัขอ้ง (Breakdown Maintenance : BM) 

2. การซ่อมบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance : PM) 

2.1 การซ่อมบาํรุงรักษาโดยใชเ้วลาเป็น (Time Base Maintenance : TBM) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



8 
 

 

2.2 การซ่อมบาํรุงโดยใชส้ภาพระบบเป็นเกณฑ์ (Condition  BaseMaintenance 

:CBM) 

3. การซ่อมบาํรุงรักษาแกไ้ขและปรับปรุง (Corrective Maintenance : CM) 

4. การซ่อมป้องกนัการบาํรุงรักษา (Maintenance Prevention : MP) 

5. การซ่อมบาํรุงรักษาทวผีล (Productive Maintenance : PM) 

1. การซ่อมบํารุงรักษาเมือขัดข้อง (Breakdown Maintenance : BM) 

ความเสียหายของระบบ ประกอบดว้ยความเสียหายแบบเรือรัง และความเสียหายแบบ
ฉบัพลนัการซ่อมบาํรุงรักษา เมือขดัขอ้งเป็นการซ่อมบาํรุงรักษาเมือเกิดความเสียหายแบบฉบัพลนั
การซ่อมบาํรุงรักษาเมือขดัขอ้ง ไม่ใช่เพียงแค่แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ใหร้ะบบกลบัมาใชง้านไดใ้หม่
เท่านนั หากแต่ตอ้งมีการรายงานเหตุความเสียหายทีรวดเร็ว การปรับปรุงแกไ้ขให้ระบบใชไ้ดอ้ยา่ง
รวดเร็ว การแกปั้ญหาทีสาเหตุ และการเก็บขอ้มูลการแกไ้ข การวิเคราะห์หลกั PM เป็นเครืองมือใน
การหาสาเหตุทีแทจ้ริงทีทาํใหร้ะบบเสียหาย เพือหาทางแกไ้ขและป้องกนัต่อไป 

1.1 ความเสียหายแบบเรือรังและแบบฉับพลนั (Sporadic and Chronic Losses) 

ความเสียหายและคุณภาพการใชง้านของระบบอุปกรณ์เกิดขึนไดจ้าก 2 สาเหตุ คือถา้
ไม่เกิดจากความเสียหายเรือรัง ก็เกิดจากความเสียหายแบบฉบัพลนั เมือใดทีเกิดความเสียหายแบบ
ฉบัพลนั ความเบียงเบนจะมีมากกวา่ปกติจนเรียกไดว้า่เป็นความบกพร่อง แต่สําหรับความเสียหาย
แบบเรือรังเกิดขึนอยูต่ลอดเวลา ดว้ยความเบียงเบนจากปกติเพียงเล็กนอ้ยจนยอมรับไดว้า่เป็นความ
ปกติเป็นความเสียหายของระบบแบบเรือรังและแบบฉับพลันทีมีอยู่ตลอดเวลาแม้ในขณะที
เครืองใชง้านไดต้ามปกติก็ตาม แต่ความเสียหายเรือรังก็ยงัคงสะสมไปเรือย ๆ จนวนัหนึงเกิดความ
เสียหายแบบฉับพลนัขึนมาตอ้งรีบทาํการแก้ไขดว้ยการซ่อมบาํรุงรักษาเมือขดัขอ้ง ส่วนความ
เสียหายแบบเรือรังทีมีอยู่ตลอดตอ้งใช้การซ่อมบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัแต่ถึงอย่างไรความเสียหาย
แบบเรือรังก็ยงัคงอยู ่จึงตอ้งใชก้ารวเิคราะห์ดว้ยหลกั PM 

1.2 องค์ประกอบของการซ่อมบํารุงรักษาเมือขัดข้อง 

 หลายคนเขา้ใจวา่การซ่อมบาํรุงรักษาเมือขดัขอ้ง ไม่ตอ้งทาํอะไรเลยจนกวา่ระบบ
จะเสียหายจนใชง้านไม่ได ้ นนัเป็นความเขา้ใจผิด เพราะจริง ๆ แลว้คาํวา่ “ไม่ตอ้งทาํอะไรเลย” 

หมายถึงไม่ต้องทาํอะไรกับระบบ แต่ในส่วนอืนต้องมีการเตรียมพร้อม ซึงจะกล่าวถึงใน
องคป์ระกอบของการบาํรุงรักษาเมือขดัขอ้งต่อไปนี 
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ระบบการแจ้งเหตุความเสียหาย 

ระบบการแจง้เหตุความเสียหายควรมีลกัษณะดงัต่อไปนี 

1. มีความรวดเร็วในการแจง้เหตุ 

2. มีขอ้มูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตวัของช่างซ่อมบาํรุง 

3. มีรายละเอียดครบถว้น 

ทงันี พนกังานผูใ้ช้ระบบซึงเป็นผูแ้จง้เหตุ ตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมในการวิเคราะห์
ความเสียหายเบืองตน้ว่าการเสียของเครืองมีลกัษณะอาการเป็นอย่างไร เป็นความบกพร่องที
ชินส่วนใด เป็นตน้ 

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ หมายถึง ทาํอยา่งไรก็ไดใ้ห้ระบบกลบัมาใชง้านไดเ้ร็วทีสุด
เช่น ไฟฟ้าดบัตอ้งมีไฟฟ้าสํารอง ยงัไม่ตอ้งหาสาเหตุของการเสียตงัแต่ตอนตน้ ทงันีเพราะตอ้งการ
ให้ระบบกลบัมาเดินไดต้ามปกติก่อนเป็นอนัแรก ดงันนัการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้จะประสบความ 

สาํเร็จไดต้อ้งมีการเตรียมเครืองไมเ้ครืองมือ อะไหล่และคู่มือปฏิบติังานใหพ้ร้อมอยูเ่สมอ 

การแก้ปัญหาทสีาเหตุ 

การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ เพือให้ระบบกลบัมาใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็วทีสุดเพียงแค่นนั
ยงัไม่ถือว่าเป็นการบาํรุงรักษาเมือขดัขอ้งทีสมบูรณ์ แต่ยงัตอ้งทาํการหาสาเหตุทีแทจ้ริงเพือการ
แกไ้ขใหถู้กจุดและหาทางป้องกนัต่อไป การหาสาเหตุทีแทจ้ริงคงตอ้งมีเครืองมืออืนเขา้มาช่วย เช่น 

เครืองมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools) เพือใชว้ิเคราะห์หาสาเหตุจากวิธีการทาํงานผูป้ฏิบติังานตวั
ระบบเอง วตัถุดิบทีใช ้และสภาพแวดลอ้ม ไปจนถึงการวเิคราะห์เงือนไขในการใชง้านดว้ยหลกัการ 

PM  

การเขียนรายงานความเสียหาย 

การเขียนรายงานความเสียหายในแต่ละครัง ตอ้งนาํมารวมกนัเพือใชใ้นการพยากรณ์
เวลาในการเสียหายครังต่อไป หรือประเมินความเสียหายทีเกิดขึนในแต่ละช่วงเวลาทีเรียกวา่ การ
ซ่อมบาํรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) หรือการซ่อมบาํรุงรักษาตามสภาพ 

(Edition-BaseMaintenance) 

การวเิคราะห์ดว้ยหลกั PM (P-M Analysis) “P” และ “M” ในทีนีไม่ไดย้อ่มาจาก 

Preventive หรือ Productive Maintenance แต่ “P” 
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ยอ่มาจาก “Phenomenon” ซึงแปลวา่ ปรากฏการณ์ทีเกิดขึนถึงแมจ้ะควบคุมได ้

นอกจากนนั “ P ” ยอ่มาจาก “Physical” ซึงแปลวา่ เกียวกบัทางดา้นฟิสิกส์ซึงเป็นสาเหตุทีทาํใหเ้กิด
ปรากฏการณ์ดงักล่าว “ M ” จะหมายถึง “Mechanism” ซึงแปลวา่ ระบบกลไก และยงัหมายถึง
ปัจจยัทีใชใ้นการผลิตหรือ 4M ทีประกอบดว้ย Man Machine Method และ Material เพือทาํการ
วเิคราะห์วา่ 

ความเสียหายเรือรังใดทาํให้เกิดของเสียหรือทาํให้เกิดเครืองจักรเสียตาม
หลกัการทาํงานของเครืองจกัร 

ตรวจจบัสภาพเงือนไขทีจะทาํใหค้วามผดิปกติเกิดขึน 

ขนัตอนของการวิเคราะห์ดว้ยหลกั PM ขนัตอนที 1 ของการวิเคราะห์ดว้ยหลกั P-M 

คือการศึกษาหลกัการพืนฐานทีใชใ้นการสร้างเครืองจกัร ระบบกลไกของเครืองจกัร แลโครงสร้าง
ของเครืองจกัร และจากการศึกษาดงักล่าวนี จะทาํให้เราสามารถทาํการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆ
ทีเกิดขึนกบัเครืองจกัร โดยมองในมุมของความเป็นไปไดต้ามหลกัฟิสิกส์ ซึงถือเป็นขนัตอนที 2ใน
ขนัตอนนีเป็นจุดสําคญัของการเริมตน้ว่า เราจะสามารถหาสาเหตุทีแทจ้ริงของเครืองจกัรเสียได้
หรือไม่ ในขนัตอนที 3 เราจะทาํการระบุเงือนไขทีเป็นไปไดท้งัหมดทีจะทาํให้เกิดปรากฏการณ์
ดงักล่าวจากนนัจึงทาํการสังเกตว่าปัจจยัในการผลิต หรือ 4M อะไรบา้งทีเป็นตวัสร้างเงือนไข
ดงักล่าวแลว้ทาํการสรุปและวิเคราะห์ตลอด ขนัตอนที 4, 5, 6 และ 7 ตามลาํดบั ในขนัตอนที 8 เรา
จะทาํการปรับปรุงเพือแกไ้ขปัจจยัทงัหมดทีพบวา่มีความผดิปกติ 

2. การซ่อมบํารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance : PM) 

การซ่อมบาํรุงรักษาเมือขดัขอ้ง ไม่วา่จะเตรียมพร้อมหรือซ่อมบาํรุงไดร้วดเร็วเพียงใด 

ก็ยงัสู้ระบบทีไม่เกิดการเสียหายไม่ได้ ดงันนัจึงตอ้งมีการซ่อมบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั การทาํ
กิจกรรมบาํรุงรักษาอยูต่ลอดเวลา เช่น การทาํความสะอาด การตรวจเช็ค การปรับแต่ง เป็นตน้ ทงันี
เพือกาํจดัหรือชะลอความเสียหายแบบเรือรัง ชินส่วนบางชินไม่ตอ้งรอให้หมดอายุหรือรอให้
เสียหายก็สามารถถอดออกมาซ่อมบาํรุงหรือเปลียนชินใหม่ทดแทนไดเ้ลย 

การซ่อมบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั เป็นการซ่อมบาํรุงรักษาอีกระดบัหนึงทีพฒันาขึนมา
จากการบาํรุงรักษาเมือขดัขอ้ง เนืองจากไม่ต้องการให้ระบบเสียหายในขณะทาํงาน โดยแบ่ง
ออกเป็นการบาํรุงรักษาประจาํวนั การบาํรุงรักษาตามคาบเวลา และการกาํหนดเวลาหยุดซ่อม หรือ
เปลียนก่อนทีจะเกิดการเสียหายของชินส่วนสําคญัๆการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั เปรียบได้อย่าง
ชดัเจนกบัการดูแลรักษาร่างกายอย่างถูกสุขลกัษณะเพือให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ
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เบียดเบียน การดูแลร่างกายทีถูกตอ้ง ประกอบไปดว้ยการดูแลรักษาร่างกายประจาํวนั เช่น การทาํ
ความสะอาดร่างกาย การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่การออกกาํลงักายสมาํเสมอ เป็นตน้ แต่ถึง
กระนนัก็ไม่ไดห้มายความว่า เราไม่ตอ้งไปพบแพทยเ์พือตรวจร่างกายเลย เรายงัตอ้งไปพบแพทย์
เพือทาํการตรวจเช็คร่างกายตามคาบเวลา เช่น การตรวจร่างกายประจาํปี หลงัจากทราบผลการ
ตรวจเช็คก็ตอ้งทาํการรักษาตงัแต่เนินๆ หรือการปรับเปลียนพฤติกรรมในการดาํรงชีวิต 

การบํารุงรักษาประจําวนัส่วนใหญ่จะเป็นหน้าทีของผูใ้ช้ระบบ โดยทัวไปก็จะ
ประกอบดว้ยการทาํความสะอาด การตรวจสอบ การหล่อลืน การปรับแต่ง และการเฝ้าสังเกตความ
ผิดปกติของระบบดว้ยสัมผสัทงัห้า เพือรายงานให้ฝ่ายซ่อมบาํรุงทราบล่วงหนา้ จะไดท้าํการแกไ้ข
ไดอ้ยา่งไรทนัท่วงที การบาํรุงรักษาประจาํวนัจะแบ่งออกเป็น ในช่วงก่อนใชง้าน ขณะใชง้าน และ
หลงัใชง้านโดยการบาํรุงรักษาแต่ละจุดตอ้งมีการกาํหนดวิธีการ วสัดุอุปกรณ์ทีจะใช้ และมาตรฐาน
การยอมรับ 

2.1 การซ่อมบํารุงรักษาโดยใช้เวลาเป็นเกณฑ์ (Time Base Maintenance : TBM) 

การบาํรุงรักษาตามคาบเวลา  เป็นการบาํรุงรักษาทีละเอียดและลําลึกกว่าการ
บาํรุงรักษาประจาํวนัทีส่วนใหญ่จะเป็นเรืองการทาํความสะอาด ปรับแต่ง เป็นตน้ แต่ส่วนใหญ่เมือ
พูดถึงการบาํรุงรักษาตามคาบเวลามกัจะมีความเขา้ใจกนัวา่ หมายถึง การบาํรุงรักษาใหญ่ประจาํปี 

ซึงไม่ถูกตอ้งเพราะบางชินส่วนไม่สามารถรอถึง 1 ปีได ้

การบาํรุงรักษาตามคาบเวลา ตอ้งมีการแบ่งแยกระบบใดบา้งตอ้งทาํทุกสัปดาห์ ระบบ
ใดบา้งตอ้งทาํทุกๆ เดือน ระบบใดบา้งตอ้งทาํทุกสามเดือนระบบใดบา้งตอ้งทาํทุกหกเดือนและ
ระบบใดบา้งทีทาํเพียงปีละครังก็พอ นอกจากนนัยงัตอ้งกาํหนดกิจกรรมทีจะทาํในแต่ละช่วงเวลา
ดว้ย 

2.2 การบํารุงรักษาโดยใช้สภาพระบบเป็นเกณฑ์(Condition Base Maintenance : 

CBM) 

คงไม่คุม้กนัถา้จะปล่อยให้ชินส่วนสําคญัๆ เกิดความเสียหายในขณะกาํลงัทาํงานตอ้ง
หยุดนาน ๆ เพือแลกกบัอายุการใชง้านทีเหลือเพียงเล็กนอ้ยของชินส่วนเหล่านนัดงันนัในจาํนวน
ชินส่วนสาํคญั ๆ ของระบบนนั ควรมีการกาํหนดเวลาทีจะตอ้งทาํการถอดออกมาซ่อมบาํรุงส่วนที 

สึกหรอ หรือตรวจเช็คสภาพความสมบูรณ์ต่าง ๆ หรือกาํหนดเวลาทีตอ้งมีการเปลียนชินส่วนนนัๆ 

ไม่วา่จะยงัใชไ้ดอ้ยูห่รือไม่ก็ตาม 
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ทงันี การกาํหนดระยะเวลาดงักล่าวจะสามารถทาํไดก้็ต่อเมือ มีการเก็บขอ้มูลความ
เสียหายของระบบทีผา่นมาในอดีต ถา้หากเรากาํหนดระยะเวลาในการซ่อมหรือเปลียนเร็วเกินไปเรา
ก็จะไม่คุม้ในเรืองของค่าอะไหล่ แนวคิดการกาํหนดระยะเวลาในการกาํหนดความเขม้ขน้ของการ
บาํรุงรักษาและการกาํหนดเวลาหยดุซ่อมหรือเปลียนก่อนทีจะเสียหายอยา่งไรก็ตาม การเสือมสภาพ
ของระบบเกิดขึนไดต้ามกาลเวลาทีผา่นไป และเกิดขึนไดจ้ากการรับภาระงาน ฉะนนัการกาํหนด
ระยะเวลายงัสามารถกาํหนดระยะเวลา (Time-Base) และการกาํหนดตามการรับภาระงาน 

(Conditions-Base) 

3. การซ่อมบํารุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance : CM) 

การบาํรุงรักษาเชิงป้องกนับางครังไม่สามารถทาํได้อย่างสะดวก เนืองจากสภาพ 

ระบบทีออกแบบมามีความยากลาํบาก ดงันนัจึงจาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงดดัแปลงระบบเพือให้เกิด
ความสะดวกในการดูแลบาํรุงรักษา รวมทงัเพือให้การใช้งาน การซ่อมบาํรุง และการกาํจดั
แหล่งทีมาของปัญหาต่าง ๆ ทาํไดง่้ายขึนดว้ยความผิดพลาดในการทาํงานและการใช้เครืองมือ 

บ่อยครังเป็นสาเหตุทีทาํให้ระบบเกิดความเสียหาย ดงันนัจึงตอ้งมีระบบเพือป้องกนัความผิดพลาด
และการควบคุมดว้ยการมองเห็นการบาํรุงรักษาเชิงแกไ้ขปรับปรุงเป็นการทาํให้ระบบบาํรุงรักษา 
คือสามารถทาํการบาํรุงรักษาดว้ยความสะดวกสบาย ไม่ตอ้งกลวัสกปรกหรือกลวัอนัตราย เป็นตน้ 

การบาํรุงรักษาเมือขดัขอ้งมีขอ้เสียตรงทีเครืองจะเสียหายในขณะกาํลงัใช้งาน และ
หากไม่มีเครืองสํารองก็จะเกิดความเสียหายต่อแผนการผลิตได ้ จากนนัไดมี้การพฒันามาเป็นการ
บาํรุงรักษาเชิงป้องกนั แต่การบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัมีปัญหาอีก เนืองจากบางครังตวัระบบเอง
อาจจะไม่ช่วยอาํนวยความสะดวกในการบาํรุงรักษา ไม่วา่จะเป็นการทาํความสะอาด การตรวจเช็ค
การปรับแต่งหรือแมแ้ต่การใชง้าน 

การบาํรุงรักษาเชิงแกไ้ขปรับปรุง จึงมีวตัถุประสงคเ์พือทาํให้ระบบดูแลรักษาไดง่้าย
ใชง้านไดง่้าย และซ่อมบาํรุงไดง่้ายขึน โดยการกาํจดัจุดยากลาํบาก กาํจดัแหล่งกาํเนิดปัญหา และ
ป้องกนัความผดิพลาด 

การกาํจดัจุดยากลาํบากลองพิจารณาสิงต่อไปนี ว่าเป็นจุดยากลาํบากทีมีอยู่ใน
ตวัเครืองจกัรไดห้รือไม่ เช่น มืดมองไม่เห็น คบัแคบเครืองมือเขา้ไปไม่ถึง ปุ่มปรับค่าต่าง ๆ ไม่อยู่
ในระดบัสายตา ปุ่มต่าง ๆ เลอะเลือนลาํบากในการอ่านค่า ไม่รู้ตาํแหน่งทีตอ้งหล่อลืน 

จะเห็นไดว้า่สิงต่าง ๆ ทียกตวัอยา่งมานนั เป็นความยากลาํบากทีมีอยูใ่นตวัเครืองจกัร
ทงัสินซึงความยากลาํบากนีเองทีทาํให้พนกังานผูใ้ช้เครือง และพนกังานฝ่ายซ่อมบาํรุงลดความ
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เขม้ขน้หรือละเลยการบาํรุงรักษาทีสมาํเสมอและทวัถึง ดงันนัเพือเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพ
ของการบาํรุงรักษา จุดยากลาํบากควรถูกกาํจดัให้หมดไป อนึงจุดยากลาํบากต่าง ๆ สามารถแบ่งได้
เป็นจุดยากลาํบากในการทาํความสะอาด  จุดยากลาํบากในการหล่อลืน จุดยากลาํบากในการ
ตรวจเช็คและจุดยากลาํบากในการปรับแต่ง ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

จุดยากลาํบากในการทาํความสะอาด เป็นสาเหตุทาํให้เกิดความสกปรกขึนกบั
เครืองจกัรทีสุดจะส่งผลต่อคุณภาพการใช้งาน หรือมีโอกาสทาํให้เครืองจกัรเสียหายไดง่้ายขึนจุด
ยากลาํบากในการทาํความสะอาด เช่น ช่องแคบต่าง ๆ ของเครือง บริเวณใตเ้ครือง บริเวณทีมี        

ฝาครอบ บริเวณทีอยูด่า้นใน เป็นตน้ 

จุดยากลาํบากในการหล่อลืน เป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดการละเลยต่อการหล่อลืนการ
หล่อลืนทีไม่ทวัถึงหรือการหล่อลืนทีไม่ถูกวธีิ ใชส้ารหล่อลืนไม่ถูกชนิด จุดยากลาํบากในการ หล่อ
ลืน เช่น แบ่งแยกให้ชดัเจน ไม่มีจุดสังเกตระดบัการเติมนาํมนัหล่อลืน ไม่สามารถมองเห็น
นาํมนัหล่อลืนทีอยูใ่นเครืองวา่ยงัมีสภาพทีดีอยูห่รือไม่ เป็นตน้ 

จุดยากลาํบากในการตรวจเช็ค เป็นสาเหตุให้การตรวจเช็คไม่ทวัถึงตรวจเช็ค
ไม่ไดต้ามมาตรฐานหรืออาจตรวจเช็คไม่ถูกวิธี จุดยากลาํบากในการตรวจเช็ค เช่น สเกลบอกค่า
ต่างๆ ไม่ชดัเจน หนา้ปัดแสดงค่าต่าง ๆ สกปรกหรือเลอะเลือน ไม่มีตวับอกระดบัความตึงหยอ่นขอ
สายพาน ไม่มีสัญลกัษณ์ของทิศทางการหมุนตามจุดต่างๆ มีจุดทีตอ้งตรวจเช็คจาํนวนหลายจุด เป็น
ตน้ 

จุดยากลาํบากในการปรับแต่ง เป็นสาเหตุทีทาํให้การตงัค่าต่าง ๆ อาจจะ
ผดิพลาด เช่น ความเร็ว การตงัระยะต่าง ๆ การปรับกระแสไฟ การปรับแรงดนัลม การปรับอุณหภูมิ
เป็นตน้ ซึงความผิดพลาดจากการตงัค่าเหล่านีจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเครืองจกัร คุณภาพ
ของงาน และอาจจะส่งผลต่อความปลอดภยัในการทาํงาน จุดยากลาํบากในการปรับแต่ง เช่นไม่มี
สเกลบอก ไม่มีการกาํหนดค่ามาตรฐาน ตาํแหน่งในการปรับไม่สะดวกในทีคบัแคบ เป็นตน้ 

การกาํจัดแหล่งกาํเนิดปัญหา 

แหล่งกาํเนิดปัญหา คือ แหล่งทีทาํให้การแกปั้ญหาไม่รู้จกัจบสินหรือเป็นทีมาของ
ปัญหาต่าง ๆ เช่น แหล่งทีมาของฝุ่ นผงต่าง ๆ แหล่งทีมาของนาํรัวซึม แหล่งทีอาจทาํให้การใชง้าน
ไม่ปลอดภยั เป็นตน้ หรืออาจกล่าวไดว้า่การกาํจดัแหล่งทีมาของปัญหาก็คือการแกปั้ญหาทีสาเหตุ
นนัเอง 
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แหล่งกาํเนิดความสกปรก เป็นสาเหตุทีทาํให้เราตอ้งคอยทาํความสะอาดอยูรํ่า
ไป เช่น บริเวณทีเกิดการฟุ้งกระจาย บริเวณทีมีการรัวซึมหรือหยดของนาํมนั บริเวณทีมีเศษวสัดุ 

หมกัหมมอยู ่ หรือมีสิงต่างๆ ทีนาํความสกปรกติดเขา้มา เช่น ผูป้ฏิบติังาน วตัถุดิบ หรืออุปกรณ์
ต่างๆ เป็นตน้ 

แหล่งกาํเนิดความสันสะเทือน เป็นตน้เหตุให้เครืองจกัรเกิดการหลุดหลวมทาํ
ให้เครืองจกัรทาํงานไม่เทียงตรง เกิดเสียงดงั เป็นมลพิษทางสิงแวดลอ้ม หรืออาจจะทาํให้เกิด
อนัตรายได ้แหล่งกาํเนิดความสันสะเทือน เช่น แท่นยึดมอเตอร์ต่างๆ ทีไม่มีการตรวจเช็ค บริเวณที
เกิดการหมุนไม่ไดศู้นย ์บริเวณทีเกิดการแกวง่ บริเวณทีหมุนดว้ยความเร็วสูงเกินไป เป็นตน้ 

แหล่งกาํเนิดอุณหภูมิและเสียงทีผิดปกติ การทีเครืองจกัรในบางจุดมีอุณหภูมิ
สูงผิดปกติ มีเสียงดงัผิดปกติ ถึงแมเ้ครืองจกัรนนัจะยงัสามารถใชง้านได ้แต่ก็เป็นสิงบอกเหตุวา่มี
ความผิดปกติเกิดขึน จึงควรกาํจดัหรือแกไ้ขโดยเร็ว แหล่งกาํเนิดอุณหภูมิและเสียงทีผิดปกติ เช่น
บริเวณทีมีการขนัแน่นเกินไป บริเวณทีหลวมเกินไป ขาดการหล่อลืนหรือใชส้ารหล่อลืนไม่ถูกตอ้ง 

ระบบการหล่อเยน็ทีไม่มีประสิทธิภาพ มีฟันเฟืองชาํรุด เป็นตน้ 

แหล่งกาํเนิดอนัตราย เราสามารถพบเห็นไดอ้ยูท่วัไปในโรงงานทีไม่ตระหนกั
ในเรืองความปลอดภยั เช่น เครืองจกัรมีฝาครอบบริเวณทีมีการหมุนหรือเคลือนไหว ปลกัหรือ
สายไฟรัวชาํรุด สวทิช์ฉุกเฉินไม่อยูใ่นตาํแหน่งทีกดไดท้นัที ไม่มีฉนวนหุ้มบริเวณทีมีความร้อน ไม่
มียางหรือพลาสติกในบริเวณทีมีความเหมาะสม เป็นตน้ แหล่งกาํเนิดอนัตรายเหล่านีตอ้งคน้หาให้
พบและกาํจดัให้หมดไปเป็นอนัดบัแรก เพราะสิงทีตอ้งคาํนึงถึงเป็นอนัดบัแรกในการทาํงานคือ 

“ปลอดภยัไวก่้อน” 

การควบคุมด้วยการมองเห็นและการป้องกันความผิดพลาด (Visual Control & 

Mistake Prevention) 

การควบคุมดว้ยการมองเห็นเป็นการใชสี้สัญลกัษณ์ต่าง ๆ เป็นตวับอกเพือให้เกิดการ
ตดัสินใจไดโ้ดยง่ายและมีโอกาสผดิพลาดนอ้ย หลกัของการควบคุมดว้ยการมองเห็นทีเราสามารถ
พบเห็นไดอ้ยูท่วัไป เช่น ป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ สัญญาณไฟเขียว ไฟแดงทีทุกคนรู้อยา่งเป็น
สากลและปฏิบติัไดต้ามสัญชาตญาณ 

การป้องกนัความผดิพลาด เป็นการออกแบบเครืองมือหรืออุปกรณ์ติดตงัเพิมเขา้ไปใน
ตวัเครืองจกัรเพือป้องกนัการทาํงานผดิพลาด เช่น ใส่ชินงานผดิ ใชว้สัดุผดิ ใส่ชินส่วนผิด การปล่อย
ใหชิ้นงานเสียหลุดลอดออกไป เป็นตน้ 
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4. การป้องกนัการบํารุงรักษา (Maintenance Prevention : MP) 

ระบบการบาํรุงรักษาทีดีทีสุดในอุดมคติ คือ ไม่ตอ้งมีการบาํรุงรักษา หรือเรียกว่า 
ระบบปราศจากการบาํรุงรักษา (Maintenance-Free) แต่ในความเป็นจริงระบบทุกชนิดก็ไม่สามารถ
เป็นแบบปราศจากการบาํรุงรักษาทงัหมด 

การติดตงัระบบป้องกนัการบาํรุงรักษา คือ การพยายามหาอุปกรณ์ทีไม่ตอ้งการการ
บาํรุงรักษามาใช้ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเอง หรือการหาซืออุปกรณ์ดงักล่าวมาเปลียนทดแทน 

รวมทงัการติดตงัอุปกรณ์เพิมเติม 

จากการบาํรุงรักษาเชิงแกไ้ขปรับปรุง ถึงแมจ้ะทาํอุปกรณ์ให้ง่ายและสะดวกสบายต่อ
การใชง้านและการบาํรุงรักษาเพียงใด แต่ก็ยงัคงเสียเวลาในการบาํรุงรักษาอยูดี่ ดงันนัทางทีดีทีสุด
ในอุดมคติ คือ ไม่ตอ้งมีการบาํรุงรักษาเลย แต่ในทางปฏิบติัคงเป็นไปไม่ได ้ดงันนัการป้องกนัการ
บาํรุงรักษาจึงเป็นการทาํใหร้ะบบอยูใ่นสภาพทีไม่ตอ้งการการบาํรุงรักษาใหม้ากทีสุด 

กจิกรรมเพอืการป้องกนัการบํารุงรักษา 
บ่อยครังทีเครืองจกัรไม่ไดอ้อกแบบมาเพือใหส้ามารถบาํรุงรักษาไดด้ว้ยตวัของมนัเอง 

แต่ไดถู้กออกแบบมาเพือตอบสนองต่อวตัถุประสงคท์างดา้นกรรมวิธีการผลิตเป็นหลกั ทาํให้เมือ
นาํเครืองมาใชง้านจึงเป็นหนา้ทีของฝ่ายซ่อมบาํรุงในการหาวิธีดูแลรักษาเครืองจกัร ไม่ว่าจะเป็น
การหมนัตรวจเช็ค การมีแผนรองรับหากเครืองจกัรเสียหาย  รวมถึงการมีแผนบาํรุงรักษาตาม
ระยะเวลาของความพยายามทีจะไม่ใหเ้ครืองจกัรเสีย แต่บางครังก็เป็นการสินเปลืองหากมองในมุม
ของชวัโมงแรงงานทีใชใ้นการบาํรุงรักษา หรือบางครังเครืองก็ยงัคงเสียหายเนืองจากความละเลย 

ความหลงลืมหรือจากการปฏิบติัทีไม่ถูกตอ้งของพนกังานซ่อมบาํรุง 

ดงันนัเพือหลีกเลียงปัญหาดงักล่าว กิจกรรมหนึงในการบาํรุงรักษาควรจะเป็นเรือง
ของวิธีทีจะทาํให้เครืองจกัรลดความตอ้งการในการบาํรุงรักษาหรือไม่ตอ้งการเลย เพือลดจาํนวน
ชวัโมงแรงงานทีใชใ้นการบาํรุงรักษา กิจกรรมดงักล่าวนนั ก็คือ การป้องกนัการบาํรุงรักษา 

พิจารณาความตอ้งการการบาํรุงรักษาของเครืองจกัร การป้องกนัการบาํรุงรักษา
จะกระทาํไดก้็ต่อเมือทราบวา่เครืองจกัรนนัตอ้งการบาํรุงรักษาจุดสําคญัต่างๆ ตรงไหนบา้งและตอ้ง
มีลกัษณะอย่างไร มีความถีแค่ไหนรวมถึงการพิจารณาความตอ้งการการบาํรุงรักษาทีจะทาํให้
เครืองจกัรใชง้านไดอ้ย่างเต็มที และพิจารณาการบาํรุงรักษาทีจะทาํให้เครืองจกัรใชป้ระโยชน์ได้
สูงสุด 
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การบาํรุงรักษาต่าง ๆ ควรทาํเพือสิงต่างๆ ต่อไปนี 

1. ใหเ้ครืองจกัรผลิตแต่งานทีมีคุณภาพ 

2. การบาํรุงรักษาเพือเพิมอตัราการใชง้านในระยะยาว 

3. การบาํรุงรักษาเพือปรับปรุงความสามารถในการปฏิบติังานและเพิม
ความปลอดภยั 

การติดตังระบบป้องกนัการบํารุงรักษา 
หลงัจากทีทาํการพิจารณาความตอ้งการการบาํรุงรักษาของเครืองจกัร  ทงัทีทาํเพือให้

เครืองจักรใช้งานได้เต็มที และให้เครืองจกัรใช้ประโยชน์สูงสุดในรูปของความน่าเชือถือ 

(Reliability) ความสามารถในการซ่อมบาํรุง (Maintainability) การบาํรุงรักษาด้วยตนเอง
(Autonomous Maintenance) ความสามารถในการใชง้าน (Operability) และความปลอดภยั (Safety) 

เพือนาํมาหาวิธีการปรับปรุงหรือแก้ไขจุดทียงับกพร่องอยู่ ซึงบางครังอาจจะตอ้งมีการเปลียน
อุปกรณ์ออกแบบอุปกรณ์ใหม่ หรือเปลียนกรรมวธีิการผลิต รวมถึงการกาํหนดมาตรฐานต่างๆ ใหม่
ไม่วา่จะเป็นมาตรฐานความปลอดภยั มาตรฐานการปฏิบติังาน หรือมาตรฐานการบาํรุงรักษา เป็น
ตน้ ตวัอยา่งง่ายๆ ทีชดัเจนของการบาํรุงรักษาทีเริมตงัแต่การบาํรุงรักษาเมือขดัขอ้ง ไปจนถึงการ
ป้องกนัการบาํรุงรักษาอยา่งเช่น กรณีของการใชแ้บตเตอรีรถยนต์ กล่าวคือ ถา้เราตอ้งการเพียงการ
บาํรุงรักษาเมือขดัขอ้ง ตลอดเวลาเราคงไม่ตอ้งทาํอะไรกบัแบตเตอรีเลย ไม่วา่จะเป็นการตรวจเช็ค
ประจุหรือการเติมนาํกลนั รอเพียงแบตเตอรีเสือมสภาพจึงทาํการเปลียนใหม่ แต่ถา้ทาํเช่นนัน
แบตเตอรีก็จะมีอายกุารใชง้านสันลง หรืออาจทาํให้เกิดความเดือดร้อนหากแบตเตอรีหมดในทีทีไม่
มีนาํกลนัสมาํเสมอ พร้อมทาํการบาํรุงรักษาเชิงแกไ้ขป้องกนั นนัก็คือ หมนัตรวจเช็คและเติมนาํ
กลนัสมาํเสมอ พร้อมทาํการบาํรุงรักษาเชิงแกไ้ขปรับปรุง เพือให้เติมนาํกลนัไดง่้ายขึน เช่นการมี
อุปกรณ์ช่วยเติม มีตวับ่งชีระดบันาํกลนั (สูงสุด ตาํสุด) ทีชดัเจน ก็จะทาํใหแ้บตเตอรีมีอายุยืนยาวขึน 

แต่ถึงกระนนัคงจะสะดวกมากขึน หากไม่ตอ้งมีการเติมนาํกลนั ไม่ตอ้งดูแล แต่มีแบตเตอรีทีมีอายุ
ยืนยาวตามมาตรฐาน นนัก็คือการเปลียนมาใช้การป้องกนัการบาํรุงรักษา โดยการเปลียนมาใช้
แบตเตอรีชนิดไม่ตอ้งเติมนาํกลนัหรือแบตเตอรีแหง้นนัเอง 

5. การบํารุงรักษาทวผีล (Productive Maintenance : PM) 

การบาํรุงรักษาทวผีล เกิดขึนเพราะเราไม่สามารถใชก้ารบาํรุงรักษาแบบใดแบบหนึงที
ผา่นมาเพียงแบบเดียวได ้ จึงตอ้งมีการรวมการบาํรุงรักษาแบบต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั การบาํรุงรักษา   
ทวีผลสามารถช่วยแกปั้ญหาการบาํรุงรักษาเกินความจาํเป็นได ้ การบาํรุงรักษาทวีผลเป็นพืนฐาน
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การบาํรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม แตกต่างกนัตรงทีการบาํรุงรักษาทวีผลเป็นหนา้ทีของ
ฝ่ายซ่อมบาํรุงแต่การบาํรุงรักษาทวผีลแบบทุกคนมีส่วนร่วมเป็นหนา้ทีของทุกคน 

ในทางเทคนิคแลว้ การบาํรุงรักษาทวีผลไม่ใช่รูปแบบการบาํรุงรักษาดว้ยตวัของมนั
เองแต่เป็นการรวมเอาการบาํรุงรักษาแบบต่าง ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั ไดแ้ก่ การบาํรุงรักษาเมือขดัขอ้งการ
บาํรุงรักษาเชิงป้องกนั การบาํรุงรักษาเชิงแกไ้ขปรับปรุง และการป้องกนัการบาํรุงรักษา ทงันีเพือให้
เกิดผลมากขึนในการเตรียมความพร้อม การป้องกนั การปรับปรุง และการออกแบบเพือหลีกเลียง
การบาํรุงรักษา ดงัชือทีวา่ “ทวผีล” 

ความจําเป็นในการบํารุงรักษาทวผีล 

ววิฒันาการในการบาํรุงรักษา ตงัแต่การบาํรุงรักษาเมือขดัขอ้งมาจนถึงการบาํรุงรักษา
ทวีผลยงัไม่มีการบาํรุงรักษารูปแบบใดทีสามารถใช้ไดโ้ดยลาํพงัเพียงอย่างเดียว กล่าวคือ การ
บาํรุงรักษาเมือขดัขอ้งก็ไม่สามารถใช้ได้กบักระบวนการผลิตทีไม่มีเครืองจกัรสํารอง และไม่
สามารถใช้ไดก้บักระบวนการผลิตแบบต่อเนือง จึงตอ้งมีการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั แต่ก็ไม่ได้
หมายความวา่เครืองจะไม่มีโอกาสเสียอีกเลย ดงันนัอยา่งไรก็ทิงการบาํรุงรักษาเมือขดัขอ้งไม่ได ้

การบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั นอกจากจะตอ้งมีการบาํรุงรักษาเมือขดัขอ้ง เพือเป็นการ
เตรียมพร้อมแลว้ก็ยงัตอ้งมีการบาํรุงรักษาเชิงแกไ้ขปรับปรุง เพือความสะดวกในการบาํรุงรักษา แต่
ถึงจะปรับปรุงเครืองจกัรใชง้านไดส้ะดวกเพียงใดก็ยงัคงตอ้งใชเ้วลาในการบาํรุงรักษา ในทีสุดก็มี
การป้องกนัการบาํรุงรักษา ตามมาเพือหาทางทาํให้เครืองจกัรไม่ตอ้งการการบาํรุงรักษาหรือ
ตอ้งการนอ้ยทีสุด 

การบํารุงรักษาเกนิความจําเป็น (Over Maintenance) 

การบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัทีเขม้ขน้ ตงัแต่ซือเครืองจกัรมาจนตลอดอายุการใช้งาน
สามารถทาํให้เครืองจกัรเสียนอ้ยลงไดห้รือแทบไม่มีเลย แต่บางครังก็เกินความจาํเป็น ทาํนองว่า 
“เครืองจะเสียไดอ้ยา่งไร ในเมือตลอดเวลาใชไ้ปกบัการบาํรุงรักษา”หรือเรียกวา่ Over Maintenance 

การบาํรุงรักษาทวผีลสามารถป้องกนัการบาํรุงรักษาเกินความจาํเป็นได ้

องคป์ระกอบของการบาํรุงรักษาทวผีล 

การบาํรุงรักษาทวีผลประกอบด้วย การบาํรุงรักษาเมือขดัขอ้งเพือความพร้อมหาก
เครืองจกัเสียหาย การบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัเพือไม่ให้เครืองเกิดเสียหายในขณะกาํลงัทาํการผลิต 

การบาํรุงรักษาเชิงแกไ้ขปรับปรุงเพือใหเ้ครืองจกัรใชง้านง่าย และการป้องกนัการบาํรุงรักษาเพือให้
ลดเวลาทีตอ้งใชใ้นการบาํรุงรักษา 
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ดงันนัการบาํรุงรักษาทวีผล คือการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัทีมีความพร้อมหากเครือง 

จกัรเกิดเสียหาย ในขณะเดียวกนัก็มีการศึกษาวิเคราะห์เพือหาวิธีการทาํให้เครืองจกัรใช้งานง่าย 

ดูแลง่าย ซ่อมบาํรุงง่าย และตอ้งการการดูแลรักษานอ้ยลง 

การดาํเนินการบาํรุงรักษาเชิงวางแผนแบบขนัตอน 

กิจกรรมและการเตรียมการทีจาํเป็น สาํหรับการสร้างระบบการบาํรุงรักษาเชิงวางแผน
นนัมีค่อนขา้งมาก และการเริมกิจกรรมเหล่านีพร้อมๆ กนัโดยฝ่ายทีเกียวขอ้งนนัก็ไม่ใช่เป็นวิธีการ
ทีมีประสิทธิผล แต่ควรทีจะดาํเนินการใหเ้สร็จทีละขนัตอนพืนฐาน โดยไดรั้บความร่วมมือของฝ่าย 

ทีเกียวขอ้ง ดงัต่อไปนี 

ขนัตอนที 1 : การประเมินเครืองจกัรและการสาํรวจสภาพปัจจุบนั 

เนืองจากเครืองจกัรทีใชใ้นการผลิต ของอุตสาหกรรมกระบวนการจะมีมากมายหลาย
ชนิดและแมว้า่จะเป็นเครืองจกัรชนิดเดียวกนั ก็มกัจะมีระดบัความสาํคญัต่างกนั ตามแต่หนา้ทีความ
รับผิดชอบของเครืองจกัรนนั วา่ตอ้งทาํหนา้ทีอะไรในกระบวนการผลิต ดงันนัจึงควรทีจะมีการ
กาํหนด Rank ของเครืองจกัรในกระบวนการผลิต โดยอาศยัเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินที
เหมือนกัน และจดัทาํบญัชีรายการเครืองจักรเพือคดัเลือกเครืองจกัรทีเป็นเป้าหมายในการ
บาํรุงรักษาเชิงวางแผน 

1. จดัทาํเอกสารบนัทึกเพือใชเ้ป็นขอ้มูลพืนฐานในการประเมินเครืองจกัร 

2. กาํหนด Rank ของเครืองจกัรโดยการประเมิน 

3. กาํหนด Rank ของการชาํรุดเสียหายทีเกิดขึน 

4. การสาํรวจสภาพปัจจุบนัของการชาํรุดเสียหายและกาํหนดเป้าหมาย 

ขนัตอนที 2 : การทาํให้การเสือมสภาพกลบัสู่สภาพปกติและการปรับปรุงจุดอ่อน
เครืองจกัรทีกวา่จะมีการบาํรุงรักษาดว้ยตนเองอยา่งมนัคงยงัยนืไดน้นั โดยปกติมกัจะอยูใ่นสภาพที 

มีการชาํรุดเสียหายเกิดขึนโดยฉับพลนัอย่างไม่ทราบล่วงหน้าไดอ้ยูเ่สมอ เนืองจาก
ปล่อยใหมี้การเสือมสภาพ ทีมาจากสาเหตุของปัจจยัเชิงบงัคบัเป็นระยะเวลานานและฝ่ายซ่อมบาํรุง
เองก็มกัจะไม่มีเวลาเพียงพอทีจะสามารถดาํเนินการบาํรุงรักษาเชิงวางแผนได ้ในสภาพเช่นนีแมว้า่
จะมีการบาํรุงรักษาเชิงวางแผนอยา่งจริงจงัก็ตาม ก็มกัจะคาดหวงัผลไดย้าก ดว้ยเหตุนีกา้วแรกของ
การบาํรุงรักษาเชิงวางแผน คือการทาํให้เครืองจกัรกลบัสู่สภาพทีควรจะเป็น รวมถึงสนบัสนุน
กิจกรรมการบาํรุงรักษาดว้ยตนเองของพนกังานในระดบัปฏิบติัการ 
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1. สนบัสนุนการทาํใหก้ารเสือมสภาพกลบัสู่สภาพปกติ 

2. ปรับปรุงจุดอ่อนและยดือายกุารใชง้าน 

3. ป้องกนัการเกิดการชาํรุดเสียหายทีรุนแรงและปานกลางซาํ และป้องกนัการ 

เกิดการชาํรุดเสียหายทีคลา้ยคลึง 

4. การลดการชาํรุดเสียหายของกระบวนการ 

ขนัตอนที 3 : การสร้างระบบการควบคุมดูแลขอ้มูลในอุตสาหกรรมกระบวนการ 

เนืองจากมีเครืองจกัรทีตอ้งทาํการบาํรุงรักษามากมายหลายชนิด  และรูปแบบของการบาํรุงรักษา
ตามแต่กระบวนการก็แตกต่างกนั ดงันนัขอ้มูลทีจาํเป็นจึงมีจาํนวนมาก การควบคุมดูแลดว้ยคนจึง
เป็นไปไดย้าก ดว้ยเหตุนีการทาํให้เป็นระบบ EDP (Computerized Data-Processing System) จึงมี
ความจาํเป็น 

1. แนวทางการสร้างระบบการควบคุมดูแลขอ้มูลของการชาํรุดเสียหาย 

2. ตวัอยา่งของระบบการควบคุมดูแลขอ้มูลการบาํรุงรักษาทีมีสเกลเล็ก 

3. การสร้างระบบการควบคุมดูแลงบประมาณของการบาํรุงรักษา 

4. สร้างระบบการควบคุมดูแลชินส่วนอะไหล่สาํรองและวสัดุ 

5. การสร้างระบบการควบคุมดูแลเอกสารทางดา้นเทคโนโลยแีละภาพเขียน 

แบบ 

ขนัตอนที 4 : การสร้างระบบการบาํรุงรักษาตามกาํหนดเวลา 
1. การเตรียมการบาํรุงรักษาตามกาํหนดเวลา 
2. ขนัตอนของการบาํรุงรักษาตามกาํหนดเวลา 
3. การคดัเลือกเครืองจกัรหรือชินส่วนทีเป็นกลุ่มเป้าหมาย สาํหรับการ  

บาํรุงรักษาตามกาํหนดเวลา 
4. แนวทางในการวางแผนการบาํรุงรักษา 
5. จดัทาํเกณฑม์าตรฐานการบาํรุงรักษาตามกาํหนดเวลา 

ขนัตอนที 5 : การสร้างระบบการบาํรุงรักษาเชิงทาํนาย 

1. การบาํรุงรักษาเชิงทาํนาย (CBM) 

2. การนาํเทคโนโลยกีารตรวจวนิิจฉยัเครืองจกัรเขา้มาใช้ 
3. แนวทางในการตรวจวนิิจฉยัเครืองจกัรทีหมุนได ้

4. เทคโนโลยกีารตรวจวนิิจฉยัอุปกรณ์ทีไม่เคลือนไหว 
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5. ขนัตอนของงานการบาํรุงรักษาเชิงทาํนาย 

ขนัตอนที 6 : การประเมินระบบการบาํรุงรักษาเชิงวางแผนวตัถุประสงค์ของการ
บาํรุงรักษาเชิงวางแผนในอุตสาหกรรมกระบวนการ  ไม่เพียงแต่เป็นการวางแผนช่วงเวลาและ
วิธีการในการบาํรุงรักษาเท่านนั แต่เป็น การวางแผนวิธีการทีจะบาํรุงรักษาความน่าเชือถือของ
เครืองจกัร ทีจะสามารถทาํหน้าทีไดต้ามทีคาดหวงัอย่างมีประสิทธิภาพโดยพืนฐานแลว้ เป็นการ
วางแผนวิธีการการบาํรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงทีสุดทีจะทาํให้การชาํรุดเสียหายทีจะก่อให ้

เกิดความสูญเสีย หรือการลดความสามารถในการผลิตใหเ้ป็นศูนย ์

ฝ่ายซ่อมบาํรุงจะทาํหนา้ทีรับผิดชอบการบาํรุงรักษาตามกาํหนดเวลาทีกาํหนดไว ้ ใน
ปฏิทินการบาํรุงรักษาเชิงทาํนาย โดยการตรวจวนิิจฉยัเครืองจกัรหรือการควบคุมดูแลแนวโนม้ของ 

การเสือมสภาพ ส่วนฝ่ายผลิตจะทาํหนา้ทีรักษาสภาพทีควรจะเป็นของเครืองจกัรโดยการตรวจเช็ค 

ประจาํวนั การประเมินระบบโดยพืนฐานแลว้พิจารณาว่าระบบการบาํรุงรักษาของทงัสองฝ่าย
สามารถดาํเนินไปไดห้รือไม่ 

การประเมินระบบการบาํรุงรักษาในส่วนของการเกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ จะประเมินดู
ว่าการบาํรุงรักษาเครืองจกัรสามารถดาํเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคุม้ค่าในเชิง
เศรษฐศาสตร์หรือไม่ โดยการสํารวจปรากฏการณ์ทีเกิดขึนในช่วงเวลาทีตอ้งการอย่างจริงจงัส่วน
การประเมินความต่อเนืองของระบบการบาํรุงรักษาเชิงวางแผนนนั จะประเมินดูว่าระบบย่อยที
สนบัสนุน เช่น เกณฑม์าตรฐานควบคุมดูแลต่างๆ ทีสนบัสนุนการบาํรุงรักษาเชิงวางแผนและเกณฑ์
มาตรฐานทางดา้นเทคโนโลยมีีหรือไม่ 

 

2.3 แนวปฏิบัติงานในการบํารุงรักษาเชิงป้องกนั PM (PM Procedures) 

ธรรมชาติทวัไปของงานบริการ (General Nature) โดยทีงานบริการนีจะระบุลงไปวา่
เป็นเครืองจกัรอะไรและเวลาทีกาํหนดให้บริการเป็นประจาํ เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือทุกสาม
เดือนเป็นตน้ โดยจะมีการใหบ้ริการเป็นประจาํและซาํตลอด ในทางตรงกนัขา้ม เครืองจกัรบางอยา่ง
อาจไม่จาํเป็นตอ้งเป็นตามระยะเวลาทีกาํหนด อาจจะถูกนบัเป็นเวลาในการทาํงานแทน (เนืองจาก
เครืองจกัรอาจทาํงานเป็นช่วงเวลาเท่านนั) อาทิ นบัเป็นทุก ๆ จาํนวน ชวัโมง หรือระยะทาง 

ตวัอยา่งทีเห็นไดช้ดัคือ ยานพาหนะทีใชเ้ครืองยนตเ์ป็นตวัขบัเคลือนนบัระยะทางในการทาํงานของ
เครืองยนตห์รือบางครังอาจใชผ้สมกนัทงัเวลาและชวัโมงการทาํงาน อาทิ ปัมลม (Air Compressor) 
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ซึงอาจเป็นการตรวจบริการทงัรายสัปดาห์ รายเดือน รวมถึงทุกๆ 500 – 1,000 ชม. โดยมีการทาํ
ความสะอาดไส้กรอง เปลียนไส้กรอง หรือเปลียนถ่ายนาํมนั เป็นตน้ 

  การดาํเนินงานบริการ (Conduct of Services) โดยงานบริการ PM ไม่ควรจะมี
งานซ่อมบาํรุงเขา้มาเกียวขอ้ง ในกรณีทาํความสะอาดหรือปรับแต่งอุปกรณ์ซึงจะทาํให้งานบริการ 

PMไม่สาํเร็จลุล่วงลงไดใ้นเวลาทีกาํหนด 

  โดยงานบริการ PM ควรจะเป็นแบบรายการตรวจสอบ (Checklist) เพือช่วยให้
การทาํงานเป็นขนัตอนและครอบคลุมทงัหมด โดยไม่มีการตกหล่น โดยแต่ละรายการตรวจสอบ
ควรมีการอธิบายและให้มีการฝึกอบรมผูป้ฏิบติัในการบริการว่าควรตรวจอยา่งไร บริเวณไหนถา้
เป็นไปได ้ควรมีคู่มือพร้อมภาพประกอบ ซึงจะทาํใหผู้ต้รวจสอบเขา้ใจไดง่้าย 

  ความตอ้งการในงานบริการ (Required Service) ควรรวมถึงการตรวจสอบ 

ทดสอบแบบไม่ทาํลายและการหล่อลืนเครืองจกัร 

  โดยหลกัการแลว้มีความตอ้งการรู้ว่า สภาพของเครืองจกัรทีตอ้งการตรวจ  
สอบวา่มีขอ้บกพร่องอยา่งไร เพือจะไดท้าํการแกไ้ขแต่เนิน ๆ ซึงจะช่วยลดงานฉุกเฉินลงได ้

  ความถีในการบริการ (Service Frequencies) จะขึนอยูก่บับริษทัผูผ้ลิตเครือง 
จกัรนนัๆหรือจากประสบการณ์หรือจากความตอ้งการความเชือถือ (Reliability Needs) ของทาง
โรงงานหรือคุณภาพของสินคา้ โดยความถีในการบริการนนัสามารถปรับเปลียนไดถ้า้พบประสิทธิ 
ภาพของ เครืองจกัรยงัคงดีอยู ่ ตวัอยา่งเช่น ในการตรวจบริการทุกสัปดาห์ เป็นเวลานานๆ แลว้
พบวา่ไม่เกิดปัญหาเลย การปรับความถีสามารถยดืเวลาออกไปเป็นทุก ๆ 2 สัปดาห์ หรือ 3 สัปดาห์ 

เพือเป็นการลดงานดา้นการบริการและไปเพิมงานดา้นอืน 

  เวลาในการบริการ (Service Ttime) โดยเวลาในการบริการ PM จะเป็นเวลาที
ใชใ้นการตรวจสอบตามรายการอาจรวมถึงเวลาในการเดินทาง (Travel Time) เวลาในการ
ปฏิบติังาน(Performing the Service) เวลาปรึกษากบัผูเ้กียวขอ้ง เวลาในการบนัทึก เวลาในการทาํ
ความสะอาดปรับแต่ง หรือเปลียนอะไหล่ เป็นตน้ 

  เวลาสูญเสียของเครืองจกัร (Downtime) เป็นเวลารวมทงัหมดตงัแต่เครืองจกัร
หยดุงานจนกระทงัเครืองจกัรเริมทาํงานใหม่ ซึงวดัดว้ยหน่วยของเวลา ซึงจะรวมทาํการทาํความ
สะอาดการตรวจสอบ การบริการ และการทดสอบ เป็นตน้ ดงันนัในการทาํงานแต่ละครัง ควรมีการ
เตรียมงานก่อนจะเริมหยดุเครือง เช่น จดัเตรียมอะไหล่ทีจะเปลียน เครืองมือ บุคลากร และการ
ประสานงานเพือใหก้ารบริการในแต่ละครังเกิดการสูญเสียเวลานอ้ยทีสุด 
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  ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง (Cost-Centers) จะเป็นค่าใชจ่้ายในการ PM ในแต่ละครัง
ซึงจะรวมทงัเวลา จาํนวนคนทีเขา้ไปทาํงาน และอะไหล่ทีใช้ในการบริการ ซึงจะเป็นตวัเลขที
สามารถนาํมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของงาน PM ไดว้่า บรรลุเป้าหมายหรือไม่ (Budget)จาก
ตวัอยา่งง่าย ๆ สมมุติวา่การทาํงานของช่างไฟฟ้า 1 คน ในการบริการ PM รายเดือนของเครืองจกัร 

A ใชเ้วลา 3 ชวัโมงต่อหนึงเดือน ดงันนัในหนึงเดือนค่าใชจ่้ายรายเดือนทีส่วนกลางเป็น 3 คน - 

ชวัโมงหน่วย ซึงใน 1 ปี จะตอ้งเสียค่าใชจ่้าย รวมเป็น 36 คน - ชวัโมงหน่วยซึงเราสามารถนาํค่า
เหล่านีมาวเิคราะห์บนัทึกค่า และทาํการวดัประสิทธิภาพได ้เป็นตน้ 

2.4 การวดัความสําเร็จของงาน PM (Measuring PM Success) 

สามารถวดัความสาํเร็จของงาน PM ไดต้ามหวัขอ้ดงัต่อไปนี 

  การลดจาํนวนงานฉุกเฉิน (Reduction in Emergency Repairs) 

  การเพิมแผนงาน PM (Increased Scheduled Maintenance) 

  การลดจาํนวนงานซ่อมไม่ไดว้างแผนไว ้(Reduction in Unscheduled Repair) 

  อายเุครืองจกัรเพิมขึน (Increased Equipment Life) 

  ขยายเวลาในการผลิต (Extended Time Between Repairs) 

  ค่าใชจ่้ายในการซ่อมในระยะยาวลดลง (Long-Term Cost Reduction) 

2.5 โปรแกรมการบํารุงรักษา (Maintenance Program) 

  การปรับโปรแกรมงาน PM ให้มีความทนัสมยัตลอด (Keeping the PM 

Program up-to-Date) กล่าวคือ ควรมีการเพิมเติมรายการบริการเมือมีเครืองจกัรใหม่เขา้มาเพิม หรือ
ตดัรายการบริการเครืองจกัรทีไม่ไดใ้ชง้านแลว้นอกจากนนัควรมีการตรวจสอบและแกไ้ข (Review) 

ทุก ๆ 3 หรือ 6 เดือน เป็นตน้ 

  ความรับผิดชอบ (Responsibilities) ควรมีผูรั้บผิดชอบในการพฒันา การ
บริหารและตรวจวดัแผนโปรแกรม PM ซึงวิศวกรบาํรุงรักษา (Maintenance Engineer) ควรจะเป็น
ผูรั้บผดิชอบในหนา้ทีนี 

  การหล่อลืน (Lubrication) จุดประสงค์ของการหล่อลืนคือการยืดอายุการใช้
งานของชินส่วนของเครืองจกัรซึงเป็นส่วนสําคญัส่วนหนึงในโปรแกรมการบาํรุงรักษา วิธีนีไม่ได้
เป็นการตรวจสอบเครืองจกัร แต่เป็นการยืดอายุการใช้งานและควรมีพนักงานฝ่ายผลิตทีดูแล
เครืองจกัรเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบระดบัการหล่อลืนประจาํวนั และควรเขา้รับการ
ฝึกอบรมเพือจะไดเ้ขา้ใจในงานไดดี้ยิงขึน นอกจากนนัในการพิจารณาเรืองการลดค่าใชจ่้ายในการ
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ให้พนกังานไปทาํการหล่อลืนเครืองจกัร ระบบทีควรนาํมาพิจารณาใช้งาน คือระบบการหล่อลืน
แบบอตัโนมติั(Automatic Lubrication System) ซึงจะเป็นระบบทีใชส้ารหล่อลืนอยา่งถูกตอ้ง ตรง
เวลา ตรงจุดและมีปริมาณเพียงพอ (ไม่มากหรือนอ้ยเกินไป) ซึงเมือใชร้ะบบนีค่าใชจ่้ายในการหล่อ
ลืนอาจลดลงได ้

  ตวัอยา่งของนาํมนั (Oil Sampling) คือเป็นการวิเคราะห์นาํมนัจาก เครืองจกัร 

โดยนาํมาตรวจสอบค่าต่างๆ เช่น การตรวจสอบโดยวิธีการตรวจวดัค่า Microscopic Fragment of 

Steel , Bronze Irons เป็นตน้ โดยถา้พบมาก็จะแสดงวา่ภายในเครืองจกัรมีการสึกกร่อน (Wear) 

เกิดขึนซึงเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความเสือมถอยของเครืองจกัร (Equipment Deterioration) โดย
การวเิคราะห์ ตวัอยา่งนาํมนัจะดาํเนินการภายในหอ้งแล็ป 

การตรวจสอบแบบไม่ทําลาย (No-Destructive Testing) หรือ NDT จะถูกเรียกวา่เป็น
การบาํรุงรักษาแบบคาดการณ์ (Predictive Maintenance) ซึงสามารถตดัสินไดว้า่สภาพเครืองจกัรอยู่
ในสภาวะใดโดยการทดสอบนนัจะตอ้งมีค่ามาตรฐานเป็นตวัเปรียบเทียบและเครือง มือทีใชต้อ้งมี
การสอบเทียบดว้ย (Calibration) การตรวจสอบแบบนีจะมีหลายประเภท เช่น 

  การตรวจสอบดว้ยแสงอินฟาเรด (Infrared Inspection or Thermogra phy) 

โดยตรวจวดัความร้อนทีผิดปกติ (Overheated) ของวสัดุ หรือทีส่วนต่างๆ ของเครืองจกัร เช่นการ
ลดัวงจร (Short Circuits) หรือท่อร้อนอุดตนั (Plugged Boiler Tubes) เป็นตน้ 

  การทดสอบดว้ยผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Testing) เป็นการทดสอบผล
การเชือมโดยพิจารณา การแตกร้าว รอยตะเข็บ ฟองอากาศ และการหลอมเหลวทีไม่สมบูรณ์ หรือ
การซึมลึกไม่สมบูรณ์ซึงส่วนใหญ่จะใชง้านในงานตรวจแนวรอยเชือมบนผวิหนา้ เป็นตน้ 

  การทดสอบการสันสะเทือน (Vibration-Analysis) เป็นการวดัค่าความสันของ
เครืองจกัรทีขณะกาํลงัหมุน หรือขณะทาํงาน โดยเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานทีสามารถยอมรับได ้

  การทดสอบดว้ยอลัตราโซนิก (Ultrasonic Testing) โดยใชค้ลืนเสียงเป็นตวัส่ง
สัญญาณ โดยนิยมใชต้รวจสอบการแตกร้าวของวสัดุรวมทงัแนวเชือมดว้ย 

2.6 มาตรฐานการบํารุงรักษาเชิงป้องกนั 

โดยระบบมาตรฐานการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 แบบคือ 

  มาตรฐานการบาํรุงรักษาเครืองจกัร (Equipment Maintenance Standards) จะ
กล่าวถึงวิธีการในการวดัความเสือมของเครืองจกัรโดยการตรวจสอบและทดสอบ     (Inspection 

and Testing) การบาํรุงรักษาเครืองจกัรประจาํวนั (Daily Routine Maintenance) และการซ่อมบาํรุง
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เครืองจกัร (Repairing) เป็นตน้ โดยมาตรฐานเหล่านีจะถูกแบ่งตามระบบหนา้ทีการทาํงานของแต่
ละเครืองจกัรเป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานนีสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท ดงัต่อไปนี 

  มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection Standards) หรือเทคนิคในการตรวจวดั
เพือพิจารณาความเสือมสภาพของเครืองจกัร โดยจะระบุพืนทีและรายการทีตอ้งการตรวจสอบ ช่วง
ระยะเวลาในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ อุปกรณ์ใชใ้นการตรวจสอบผลเปรียบเทียบและการ
แกไ้ขปัญหา เป็นตน้ 

  มาตรฐานการบริการ (Servicing Standards) จะเป็นการระบุถึงการให้บริการ
และช่วงเวลาในการบาํรุงรักษา ตวัอยา่งเช่น มาตรฐานการหล่อลืนทีใชใ้นการให้บริการจะระบุถึง
ชินส่วนใดทีจะบริการ วธีิการบริหาร ชนิดและจาํนวนของนาํมนัหล่อลืนทีใช ้เป็นตน้ 

  มาตรฐานการซ่อมบาํรุง (Repair Standards) จะเป็นการระบุถึงสภาพและ
วธีิการในการซ่อมบาํรุงเครืองจกัรรวมถึงวธีิการปรับแต่ง การเดินท่อ การติดตงั และงานไฟฟ้าต่างๆ
เป็นตน้ ซึงบางครังอาจระบุเวลาทีใชด้ว้ย 

  ขนัตอนการปฏิบติังานบาํรุงรักษา (Maintenance Work Procedures) จะเป็น
วธีิการในการทาํงาน เวลาในการตรวจสอบ การบริการ และการซ่อมบาํรุง เป็นตน้ โดยใชม้าตรฐาน
ดงัต่อไปนี 

  มาตรฐานการบาํรุงรักษา (Maintenance Work Standards) โดยมาตรฐานนีจะ
เป็นการเตรียมการสาํหรับปฏิบติังานตามความถี (ระยะเวลา) ทีกาํหนด ซึงมาตรฐานนีจะมีส่วนช่วย
อยา่งมากในการวดัประสิทธิภาพของช่าง การประเมินเวลาทีใช้ การกาํหนดแผนการทาํงาน และ
รวมถึงการฝึกอบรมพนกังานช่างใหม่ๆ เป็นตน้ 

2.7 นิยาม และวตัถุประสงค์ของงานซ่อมบํารุงรักษา 
การบาํรุงรักษาเครืองจกัรไวว้า่ การบาํรุงรักษา (Maintenance) เป็นการสงวน หรือ

รักษาเครืองจกัรอุปกรณ์ต่างๆ ทีใชใ้น การผลิตใหเ้ป็นไปตามคุณลกัษณะเงือนไขการทาํงาน ซึงการ 

บาํรุงรักษานีสามารถ ครอบคลุมไปถึงกิจกรรม หรืองานทีมีความสัมพนัธ์กบัการสงวนรักษา
เครืองจกัรอุปกรณ์ หรือเป็นการซ่อมเครืองจกัรอุปกรณ์ต่างๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพปกติ โดยกิจกรรมการ
ซ่อมบาํรุงรักษา จาํเป็นตอ้งมีการใชอ้ะไหล่สาํรอง (Spare Parts) กาํลงัคน (Manpower)เครืองมือ 

หรืออุปกรณ์ (Tools) และสิงอาํนวยความสะดวก (Facility) ซึงความพร้อม และการใชง้านของ
ทรัพยากรเหล่านีเป็นสิงสาํคญั นอกจากนนัยงัมีการกาํหนดงานรวมไปถึง การทาํความสะอาดการ
หล่อลืน การเฝ้าติดตาม การวางแผน และการจดัลาํดบังาน (Shenoy and Bhadury,1998)
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วตัถุประสงคข์องระบบซ่อมบาํรุงรักษาไวด้งันี โดยสรุปวตัถุประสงคห์ลกัของงานบาํรุงรักษาไว้
ดงันี คือ 

1. ตอ้งการควบคุมความสามารถในการจดัหาเครืองจกัรอุปกรณ์โดยใหมี้
ตน้ทุนต่ทีสุด 

2. ตอ้งการขยายอายกุารใชง้านของเครืองจกัรอุปกรณ์ (Shenoy and Bhadury, 

1998) 

2.8 หน้าทีของหน่วยงานการซ่อมบํารุง 

2.8.1 ตอ้งคอยดูแลรักษาตวัอาคาร ทงัอาคารสํานกังาน และบริเวณโรงงาน ทงั
ภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร จะเป็นบนดิน ในดิน หรือพืนสนาม จะตอ้งมีสภาพทีเหมือนเมือ
ครังสร้างใหม่ๆ โดยใหมี้สภาพทีสะอาด และถูกหลกัอนามยัดว้ย 

2.8.2 ตอ้งคอยดูแลแกไ้ขปัญหาดา้นงานซ่อมแซมและบาํรุงรักษาขณะทีมีปัญห
เร่งด่วนเกิดขึนมาตอ้งเขา้ทาํการแกไ้ขทนัที ไม่ควรผดัผอ่นเวลาเป็นเวลาอืน 

2.8.3 ตอ้งวางแผน และกาํหนดแผนการบาํรุงรักษาตามทีควรเป็นอยา่งอืน 

2.8.4 ตอ้งมีการบาํรุงรักษาตามทีกาํหนดในแผนงานทีวางไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

2.8.5 ตอ้งทาํบนัทึกรายงานและประวติัของเครืองจกัรต่างๆ ในโรงงาน เพือเก็บ
เป็นขอ้มูลไวศึ้กษา ติดตามผลงาน การแก้ไข และการเตรียมการวางแผนต่อไปควรจะมีการ
ตรวจสอบตามจุดต่างๆ ของเครืองจกัร และอุปกรณ์เป็นประจาํ เพือเก็บเป็นขอ้มูลไวใ้ช้ในการ
คาดการณ์ประมาณอายุการใชง้านของชินส่วนทีตรวจสอบ และเป็นตวักาํหนดการเปลียนชินส่วน
แต่ละชินทีหมดอายกุารใชง้าน 

2.8.6 ตอ้งจดัให้มีการอบรมงานบาํรุงรักษาให้กบัคนงาน เพือให้งานการ
บาํรุงรักษาเป็นไปตามประสิทธิภาพตลอดอายกุารใชง้าน 

2.8.7 ตอ้งประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัสถาน
ประกอบการนนัเพือการช่วยเหลือทีจะเกิดขึนในอนาคตซึงกนัและกนัได ้

2.9 การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) 

การบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั คือ การสร้างแผนการบาํรุงรักษาโดยอาศยัหลกัพืนฐานตาม
มาตรฐานหลกัการดาํเนินการตรวจสอบ  การเติมนาํมนัหล่อลืน การถอดเปลียนการซ่อมแซม
เครืองจกัร การจดบนัทึกผล การกระทาํดงักล่าวเป็นขอ้มูลการบาํรุงรักษา การวิเคราะห์ขอ้มูลที
บนัทึกไว ้ เพือเสาะหาสาเหตุทีเป็นปัญหาเพือสร้างมาตรการแกไ้ข หลงัจากนนัดาํเนินการดงักล่าว
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ซาํอีก จะมีผลให้ระดบัของงานการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัอาจแตกต่างกนัออกไปในแต่ละแห่งทีมี
การนาํไปปฏิบติัเพราะปัจจยัต่างๆ ไม่เหมือนกนั เช่น ขนาดของโรงงานอายุการใช้งานของ
เครืองจกัร เป็นตน้ ขอ้มูลในการบาํรุงรักษา และการวิเคราะห์ขอ้มูลทีไดบ้นัทึกไว  ้เพือคน้หาสาเหตุ
ทีเป็นปัญหาและสร้างมาตรการบาํรุงรักษามารับรองโดยทีการดาํเนินงานต่างๆ ทีไดก้ล่าวมานนั จะ
กระทาํซาํอีกเป็นวงรอบ เพือปรับปรุงแผนงานการบาํรุงรักษาให้สอดคลอ้งกบัสภาพของเครืองจกัร
ทีเปลียนไปตามเวลา โดยใหเ้กิดความเหมาะสมอยูเ่สมอโดยการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั แบ่งไดอี้ก 2 

แบบคือ 

2.9.1 การบาํรุงรักษาตามรายการทีกาํหนดไว ้ (Programmed Maintenance : 

PGM)เป็นการบาํรุงรักษาโดยการเปลียนชินส่วนอะไหล่ หรืองานการทาํความสะอาดเครืองจกัรที
ปฏิบติัตามช่วงเวลาทีเหมาะสมซึงไดก้าํหนดไดแ้ลว้นนั อาทิเช่น 

2.9.1.1 วฏัจกัรหรือวงรอบทีเหมาะสม คือ วฏัจกัรทีกาํหนดขึนโดย
พิจารณาจากผลทีไดใ้นอดีต ค่าทฤษฎี กฎเกณฑ์ ตลอดจนระดบัความสําคญัของเครืองจกัร และ
อุปกรณ์โดยเฉพาะหากไม่มีการเปลียนแปลงเงือนไขทาํงานแลว้ ก็ปฏิบติัไดโ้ดยอตัโนมติั 

2.9.1.2 ใชว้ฏัจกัรทีค่อนขา้งสัน และมีการเปลียนแปลงนอ้ยเท่านนั 

2.9.1.3 เป็นแบบทีทาํการเปลียนชินส่วนประจาํโดยไม่จาํเป็นตอ้งตรวจ 

2.9.2 การบาํรุงรักษาเพือสํารวจสภาพชาํรุด (Inspection and Repair : IR) เป็น
การตรวจเพือสํารวจสภาพชาํรุด งานซ่อมทีปฏิบติัตามผลการตรวจ และงานทีไม่ไดก้าํหนดวฏัจกัร
ทีเหมาะสมอาทิเช่น 

2.9.2.1 เป็นแบบการบาํรุงรักษาทีมีขอ้ไดเ้ปรียบเมือกาํหนดระยะเวลา
การทาํงานโดยดูจากสภาพชาํรุดรอบๆ ในสายตาทีมองเห็น 

2.9.2.2 เป็นแบบทีกาํหนดวฏัจกัรทีเหมาะสมไม่ได ้ เพราะแนวโนม้การ
เสือมชํารุดไม่แน่นอนเป็นกรณีทีเครืองจักร และอุปกรณ์ชนิดเดียวกันมีมากแนวโน้มการ
เสือมสภาพของแต่ละชนิดแตกต่างกนัไป แต่ตอ้งเป็นแบบทีสามารถทราบถึงจาํนวนงานได ้

2.9.2.3 เป็นแบบทีกาํหนดวฏัจกัรทีเหมาะสมไม่ได ้เพราะเป็นเครืองจกัร
ใหม่และผลการทาํงานยงัมีนอ้ย 

2.10 งานวจัิยทีเกยีวข้อง 

อาํพล เทศดี (2552) ไดศึ้กษาการลดค่าใชจ่้ายการซ่อมบาํรุงโดยแนวทาง PM 

การศึกษาการวจิยั การวางแผนการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัเครืองปรับอากาศ ในคณะเทคโนโลยี
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อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ไดด้าํเนินการ โดยใชข้อ้มูลค่าใชจ่้ายก่อนทาํการ
บาํรุงรักษาเชิงป้องกนัมาเปรียบเทียบกบัการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั (แบบใหม่) จากการศึกษา พบวา่
การบาํรุง รักษาตามแบบเดิมเป็นการบาํรุงรักษาแบบเสียแลว้ซ่อม (Breakdown) ขาดการดูแลรักษา
ทีเป็นระบบทาํให้เสียค่าใชจ่้ายในการซ่อมสูง ตลอดจนเสียเวลารอคอยในการซ่อมและยงัส่งผล
กระทบถึงผูใ้ชอี้กดว้ย สาํหรับการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance : PM) กล่าวคือ
ป้องกนัเหตุขดัขอ้งก่อนเกิดความเสียหาย ทาํใหเ้ครืองปรับอากาศอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน ความถี
ในการซ่อมลดลง ค่าใชจ่้ายในการซ่อมก็ลดลงไปดว้ย โดยการจดัทาํมาตรฐานในการซ่อมบาํรุงใหมี้
ประสิทธิภาพจดัทาํแผนการบาํรุงรักษาเป็นรายปี จดัทาํใบตรวจสอบเครืองปรับอากาศประจาํเดือน 

ประจาํ 6 เดือนและประจาํปี ตลอดจนการเก็บประวติัและสรุปค่าใชจ่้ายประจาํเดือนเพือเป็นขอ้มูล
ในการวางแผนในปีต่อไป และใชข้อ้มูลในการตงังบประมาณในการซ่อมบาํรุงรักษา  

จากการเปรียบเทียบขอ้มูลก่อนทาํและหลงัทาํระบบการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั ใน
ระยะเวลา 6 เดือน ตงัแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2549 กบัเดือนมกราคม - มิถุนายน 2550 พบวา่ค่า
ใชล้ดลงคิดเป็นร้อยละ 23 % ซึงเป็นไปตามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้

ประจวบ ทองขาว (2550) ไดศึ้กษาความรู้และเจตคติต่อการจดัทาํระบบบาํรุง     รักษา
เชิงป้องกนั ของพนกังานแผนกซ่อมบาํรุง กรณีศึกษาโรงงานผลิตยาองคก์ารเภสัชกรรม สรุปผลได้
ดงันี 

1. ตอนที 1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1.1 อาย ุพบวา่ ส่วนใหญ่มีอายมุากกวา่ 40 ปี โดยมีรองลงมาคือมีอายุ 
20-30 ปี และอายตุาํกวา่หรือเท่า20ปีกบัอายมุากกวา่ 30-40 ปีตามลาํดบั 

1.2 ระดบัการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดบั
ปริญญาตรีรองลงมาคือระดบัอนุปริญญา/ปวส., ระดบัมธัยมปีที 6/ปวช. หรือตาํกว่าและสูงกว่า
ปริญญาตรีตามลาํดบั 

1.3 ประสบการณ์การทาํงาน พบวา่ ส่วนใหญ่มีอายุการทาํงานมากกวา่ 
10 ปีขึนไปรองลงมาคือนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 ปี, มากกวา่ 3-6 ปี และมากกวา่ 6-10 ปี ตามลาํดบั 

1.4 ตาํแหน่งงาน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็น ช่างซ่อมบาํรุงรองลงมาคือวิศวกร
,หวัหนา้งาน และหวัหนา้แผนก ตามลาํดบั 
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1.5 รายไดต่้อเดือน พบวา่ ส่วนใหญ่มีรายได ้มากกวา่ 30,000 บาทขึนไป
รองลงมาคือมากกวา่ 10,000-20,000 บาท มากกวา่ 20,000-30,000 และนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั10,000 

บาท ตามลาํดบั 

2. ตอนที 2 ความรู้เกียวกบัระบบบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั ของพนกังานแผนก
ซ่อมบาํรุงจาํนวน 35 คน ในโรงงานผลิตยาองค์การเภสัชกรรมส่วนใหญ่พนกังานซ่อมบาํรุงมี
ความรู้เกียวกบัระบบบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั อยูใ่นระดบัปานกลางโดยมีจาํนวน 17 คน คิดเป็น 

48.57 ของพนกังานทงัหมด 

3. ตอนที 3 เจตคติต่อการจดัทาํระบบบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั ของพนกังานซ่อม
บาํรุงในโรงงานผลิตยาองค์การเภสัชกรรมพบวา่ พนกังานแผนกซ่อมบาํรุงมีเจตคติต่อการจดัทาํ
ระบบบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัในภาพรวมอยูใ่นระดบัคอ่ นขา้งดี โดยพิจารณาคะแนนรวมเฉลีย ซึงมี
ค่าเท่ากบั 3.93 พนกังานแต่ละคนมีเจตคติโดยรวมต่อการจดัทาํระบบบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัไม่
แตกต่างกนัมากโดยพิจารณา จากส่วนเบียงเบนมาตรฐานรวมเท่ากบั 0.88 เมือพิจารณาเจตคติต่อ
การจดัทาํระบบบาํรุงรักษา เชิงป้องกนัในแต่ละขอ้พบวา่ขอ้ทีพนกังานมีเจตคติอยูใ่นระดบัดีคือ การ
ทาํระบบ PM มีประโยชน์ต่อหน่วยงานและองคก์ารฯ โดยพิจารณาจากค่าเฉลีย ซึงมีค่าเท่ากบั 4.34 

4. ตอนที 4 เปรียบเทียบความรู้เกียวกบัระบบบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั ของ
พนกังานแผนกซ่อมบาํรุงในโรงงานผลิตยาองคก์ารเภสัชกรรม 

สมมุติฐานที 1.1 พนกังานทีมีอายุต่างกนั มีความรู้เกียวกบัระบบบาํรุงรักษาเชิง
ป้องกนัต่างกนัผลการทดสอบพบวา่ พนกังานทีมีอายุต่างกนั มีความรู้เกียวกบัระบบบาํรุงรักษาเชิง
ป้องกนัต่างกนั 

สมมุติฐานที 1.2 พนกังานทีมีระดบัการศึกษาสูงสุดต่างกนั มีความรู้เกียวกบั
ระบบบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัไม่แตกต่างกนั 

สมมุติฐานที 1.3 พนกังานทีมีประสบการณ์การทาํงานต่างกนั มีความรู้เกียวกบั
ระบบบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัต่างกนัผลการทดสอบพบวา่ พนกังานทีมีประสบการณ์ทาํงานต่างกนั 

มีความรู้เกียวกบัระบบบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัไม่แตกต่างกนั 

สมมุติฐานที 1.4 พนกังานมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความรู้เกียวกบัระบบ
บาํรุงรักษาเชิงป้องกนัต่างกนั ผลการทดสอบพบว่า พนกังานทีมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความรู้
เกียวกบัระบบบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัแตกต่างกนั 
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สมมุติฐานที 1.5 พนกังานทีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความรู้เกียวกบัระบบ
บาํรุงรักษาเชิงป้องกนัแตกต่างกนั 

5. ตอนที 5 เปรียบเทียบเจตคติต่อการจดัทาํระบบบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัของ
พนกังานแผนกซ่อมบาํรุง ในโรงงานผลิต 

สมมุติฐานที 2.1 พนกังานทีมีอายตุ่างกนั มีเจตคติต่อการจดัทาํระบบบาํรุงรักษา
เชิงป้องกนัต่างกนัผลการทดสอบพบว่า พนักงานทีมีอายุต่างกนั มีเจตคติต่อการจดัทาํระบบ
บาํรุงรักษาเชิงป้องกนัไม่แตกต่างกนั 

สมมุติฐานที 2.2 พนกังานทีมีระดบัการศึกษาสูงสุดต่างกนั มีเจตคติต่อการ
จดัทาํระบบบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัต่างกนัผลการทดสอบพบวา่ พนกังานทีมีระดบัการศึกษาสูงสุด
ต่างกนัมีเจตคติต่อการจดัทาํระบบบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัไม่แตกต่างกนั 

สมมุติฐานที 2.3 พนกังานทีมีประสบการณ์ทาํงานต่างกนั มีเจตคติต่อการจดัทาํ
ระบบบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัต่างกนัผลการทดสอบพบว่า พนกังานทีมีประสบการณ์การทาํงาน
ต่างกนัมีเจตคติต่อการจดัทาํระบบบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัแตกต่างกนั 

สมมุติฐานที2.4พนกังานทีมีตาํแหน่งงานต่างกนัมีเจตคติต่อการจดัทาํระบบ
บาํรุงรักษาเชิงป้องกนัต่างกนัผลการทดสอบพบวา่พนกังานทีมีตาํแหน่งงานต่างกนัมีเจตคติต่อการ
จดัทาํระบบ บาํรุงรักษาเชิงป้องกนัไม่แตกต่างกนั 

สมมุติฐานที 2.5 พนกังานทีมีรายไดต่้างกนั มีเจตคติต่อการจดัทาํระบบ
บาํรุงรักษาเชิงป้องกนัต่างกนัผลการทดสอบพบวา่ พนกังานทีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีเจตคติต่อ
การจดัทาํระบบบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัไม่แตกต่างกนั 

อุมาพร บุญลีระวฒัน์ (2549) การศึกษาการลดเวลาหยดุเครืองจกัร โดยใชเ้ทคนิค 

PERT จากการศึกษาวจิยัพบวา่ในกระบวนการของการผลิตกระดาษนนั เครืองจกัรจะมีการทาํงาน
อยา่งต่อเนือง เพือใหส้ามารถผลิตกระดาษไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ แต่เครืองจกัรทีใช ้

ในการผลิตนนัก็ตอ้งมีการหยุดเครือง เพือทาํการซ่อมบาํรุง เนืองจากชินส่วนของ
เครืองจกัรมีการสึกหรอ หรือเสือมสภาพไปตามอายุการใช้งาน  โดยในโรงงานตวัอย่างที
ทาํการศึกษานนัเครืองจกัรทีใชใ้นการผลิตกระดาษจะตอ้งมีการหยุดเครืองเป็นประจาํเดือนละ 24 

ชวัโมง (288 ชวัโมง/ปี) ซึงเป็นแผนงานทีโรงงานกาํหนด (Plan Shut Down) โดยเครืองจกัรใน
โรงงานตวัอยา่งนนัมีกาํลงัการผลิตถึง 30 ตนั/ชวัโมงทาํให้เสียกาํลงัในการผลิตไปเดือนละ 720 ตนั
ซึงทาํใหโ้รงงานเกิดความเสียหายคิดเป็นมูลค่าถึง 21,600,000 บาท คิดเป็นมูลค่าถึง21,600,000 บาท 
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เพือเป็นการลดความเสียหายนี งานวิจยันีจึงไดมี้แนวคิดทีจะลดเวลาในการซ่อมบาํรุงลงเพือให้
เครืองจกัรสามารถทาํการผลิตไดเ้พิมมากขึน โดยไดท้าํการทดลองนาํเทคนิค PERT ทีประยุกตโ์ดย
ใชโ้ปรแกรม Visual Basic 6 มาใชเ้พือช่วยลดเวลาการซ่อมบาํรุงให้นอ้ยลง โดยทาํตามขนัตอน
ต่างๆ ดงันี 

1.ศึกษาปัญหาต่างๆทีเกิดขึนและลกัษณะการทาํงานในการซ่อมบาํรุงเครือง 
จกัรโดยการสอบถามพนกังานทีตอ้งทาํงานเป็นประจาํ 

2. เมือมีการทาํแผนการซ่อมบาํรุง รวบรวมขอ้มูลงานทีตอ้งทาํ และเวลาทีใชใ้น
การซ่อมบาํรุงตามแผนงานนนั 

3. นาํขอ้มูลในแผนงานนนัป้อนลงในโปรแกรม Visual Basic 6 ซึงใชเ้ทคนิค 

PERT 

4. กาํหนดเวลาทีคาดหวงัให้แผนงานนีสาํเร็จ 

5. เมือโปรแกรมทาํการคาํนวณผลออกมา  จะได้เป็นค่าความน่าจะเป็นที
แผนงานนนัจะสามารถทาํไดส้าํเร็จตามเวลาทีคาดหวงัไว ้งานวกิฤติ และสายงานวกิฤติ 

6. ถา้ความน่าจะเป็นทีประมวลผลออกมามีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 60% จะถือ
วา่แผนงานนีมีความเป็นไปไดสู้งแสดงวา่แผนงานนีสามารถนาํไปใชไ้ด ้ แต่ถา้มีค่านอ้ยกวา่ 60%

แสดงวา่ค่าเวลาทีคาดหวงัทีกาํหนดนนัไม่เหมาะสมกบัแผนงาน 

7. ทดลองใหพ้นกังานทาํงานตามแผนงานทีไดจ้ากการประมวลผล  โดยให้เนน้
ทาํงานทีเป็นงานวกิฤติใหเ้สร็จตามกาํหนดเวลา 

8. บนัทึกเวลาทีใชใ้นการซ่อมบาํรุงจริงเทียบกบัแผนงานซ่อมบาํรุงเดิม 

9. ทาํตามขนัตอนขา้งตน้ในทุกๆ แผนงานซ่อมบาํรุงทีเกิดขึน ในระหวา่งเดือน
มกราคม –ธนัวาคม พ.ศ. 2549 

เมือทาํตามแผนการดาํเนินการขา้งตน้แลว้ พบวา่ ผลจากการให้พนกังานดาํเนินการทาํ 

งานตามแผนงานทีได้จากการประมวลผลของโปรแกรมโดยการกาํหนดเวลาทีคาดหวงัให้งาน
สําเร็จ และทาํงานตามแผนงานทีมีความเป็นไปไดสู้ง ในระหวา่งเดือนมกราคม – ธนัวาคม พ.ศ. 

2549  พนกังานใชเ้วลาในการซ่อมบาํรุงไปทงัหมด 286.10 ชวัโมง เมือเทียบกบัแผนงานเดิมคือ288 

ชวัโมง ทาํให้สามารถลดเวลาการหยุดเครืองเพือซ่อมบาํรุงโดยรวมได ้ 1 ชม. 50 นาทีต่อปีหรือลด
ไดเ้ฉลีย 9.16 นาทีต่อเดือน หรือ 0.64% โดยในบางเดือนนนัเห็นวา่ไม่สามารถลดเวลาลงได ้(ตาราง
ที 4-1) เนืองจากงานวิจยันีเป็นเพียงการทดลองหาแนวทางซึงตอ้งใชค้วามร่วมมือจากพนกังาน ทาํ
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ให้ในบางครังไม่สามารถทาํไดต้ามแผนทีวางไว ้ เพราะพนกังานแต่ละคนจะมีความชาํนาญในการ
ทาํงานทีแตกต่างกนั โดยเวลาในการซ่อมบาํรุงทีสามารถลดลงไดน้นัดูแลว้อาจจะเป็นจาํนวนทีนอ้ย 

แต่ในการทาํงานในโรงงานนนัเวลาเป็นสิงทีสาํคญัอยา่งมาก เพราะการมีเวลาเดินเครืองจกัรมากขึน
หมายถึงไดผ้ลผลิตทีเพิมมากขึน และเมือเทียบกบักาํลงัการผลิตของเครืองจกัรทีมีถึง 30 ตนัต่อ
ชวัโมงแลว้ การไดเ้วลาในการเดินเครืองเพิมขึน 1 ชม. 50 นาทีทาํให้สามารถไดผ้ลผลิตกระดาษที
เพิมมากขึน 55 ตนั คิดเป็นมูลค่าถึง 1,650,000 บาท 

ไพโรจน์ นวลคล้าย (2531) การปรับปรุงรูปแบบการดาํเนินงานช่างระบบปรับ   
อากาศของหน่วยซ่อมบาํรุงโรงพยาบาลรามาธิบดี ผลการวิจยัพบว่า การนาํหลกัการบริหาร คือ 
POSDCORB มาประยุกต์ใชก้บัการปรับปรุงรูปแบบการดาํเนินงานใหม่ของหน่วยช่างระบบปรับ 
อากาศนับว่าเป็นสิงเหมาะสม ทาํให้สามารถจดัสรรทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจาํกดัทงัทางด้านวสัดุ 
อุปกรณ์และดา้นบุคลากรให้เกิดประโยชน์เพิมขึนซึงการจดัรูปแบบการบริหารงานใหม่ของหน่วย 
งานช่างระบบปรับอากาศครังนีเกือบไม่ตอ้งใชง้บประมาณอะไรเลยจึงสมควรทีจะถือวา่รูปแบบที 
สร้างขึนนีมีความเหมาะสมทีจะนาํมาใชป้ฏิบติัในการดาํเนินงานหน่วยช่างระบบปรับอากาศต่อไป
และควรจะนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานอืนๆ ใหก้วา้งมากขึน 

อมรรัตน์ อินทร (2534) รูปแบบการดาํเนินงานซ่อมบาํรุงของโรงพยาบาลชุมชน 
ขนาด 90 เตียง ผลการวจิยัพบวา่ 

1. การสร้างรูปแบบโดยการใชห้ลกัวชิาการดา้นการบริการการซ่อมบาํรุงและหลกัวิชา 
การอืนๆร่วมกบัการมีส่วนร่วมของผูเ้กียวขอ้งทีจะนาํรูปแบบไปใช้ทาํให้ไดรู้ปแบบทีเหมาะสม   
สําหรับพืนทีทดลองโดยมีการเปลียนแปลงนอ้ยมากผูว้ิจยัๆไดว้ิเคราะห์ประเมินผลสรุปรูปแบบที
ผูว้จิยัสร้างขึน เหมาะสมสาํหรับโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง โดยทวัไป 

2. การนาํรูปแบบไปดาํเนินการ ไดด้าํเนินการ 3 ขนัตอน ไดแ้ก่ การเตรียมการ การ 
ดาํเนินการ และการสรุปและประเมินผล โดยการสร้างทีมงาน ร่วมกนัวางแผนงาน โครงการ พฒันา
ระบบงานซ่อมบาํรุง ใชก้ารประชาสัมพนัธ์ การมีส่วนร่วมของเจา้หนา้ทีทุกระดบัใน ลกัษณะการ
ทาํงานเป็นทีม เมือดําเนินการทดลองมีการประเมินผลเป็นระยะจนผ่านเข้าสู่ระยะสรุป และ
ประเมินผลดว้ยดีไม่มีพฤติกรรม การต่อตา้นทีรุนแรงแต่มีปัญหาอุปสรรคบางประการทีเกิด จาก
ขอ้จาํกดัทางการบริหาร 

3. ผลการดาํเนินงาน สรุปจากผลการพิสูจน์สมมติฐานยอ่ย  
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สรุป จากเอกสารต่าง ๆ และงานวิจยัต่างๆทีนาํเสนอมานีทาํให้ พบวา่ การบริหารงาน 
ซ่อมบาํรุงระบบต่าง ๆ ภายในอาคารมีสําคญัจะนาํไปสู่การพฒันาหน่วยงานให้ประสบความสําเร็จ  
และการบริหารจดัการไดอ้ยา่งดี จึงนาํไปสู่การนาํระบบบริหารงานซ่อมบาํรุงมาใชใ้นงานวจิยันี 
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บทท ี  
ขนัตอนการดําเนินการวจัิย 

 

3.1 รูปแบบของการวจัิย 
การเขา้ไปศึกษาการบาํรุงรักษาเครืองปรับอากาศ และระบบนาํภายใน อาคารของ

สถาบนัแห่งชาติเพือการพฒันาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลยัมหิดล ในช่วงระหว่างเดือน   53 
พบวา่ การบาํรุงรักษาเครืองปรับอากาศและระบบนาํเป็นแบบเสียแลว้ซ่อม (Breakdown) ซึงทาํให้
ค่า ใชจ่้ายสูงไม่สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายได ้ทาํใหง้บประมาณของสถาบนัในการซ่อมควบคุมไดไ้ม่ 
แน่นอนผนวกกบัทางภาครัฐตอ้งการลดค่าใชจ่้าย และลดการใชพ้ลงังาน จึงไดท้าํการศึกษาวิจยัโดย
มีวธีิการดงัแสดงไวใ้นหวัขอ้ 3.2  

การดาํเนินการวจิยันีเป็นการศึกษา เพือจดัทาํฐานขอ้มูลงานซ่อมบาํรุงระบบต่างๆ ภาย 
ในอาคาร จดัทาํขอ้มูลเพือวางแผนงานซ่อมบาํรุงปรับปรุง สถาบนัแห่งชาติเพือการพฒันาเด็กและ 
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ซึงปัจจุบนังานซ่อมบาํรุงไม่มีการจัดเก็บข้อมูลเพือใช้ในการ 
วิเคราะห์ วางแผนเพือปรับปรุงซ่อมแซมรวมถึงการกาํหนดค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการซ่อมแซม 
ระบบต่างให้สามารถใชง้านไดทุ้กระบบอย่างสมบูรณ์ทาํให้งบประมาณในการดาํเนินการประสบ 
ปัญหาในการซ่อมแซม จึงเห็นความสาํคญัดงักล่าวจึงไดท้าํการศึกษาวจิยั โดยวธีิดงันี 

3.2 ขนัตอนการดําเนินการวิจัย 
1. ศึกษาขอ้มูลต่างๆทีเกียวขอ้งกบังานอาคารสถานทีจากเอกสาร และหลกัฐานต่างๆ 

ของหน่วยงานนี และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

2. ศึกษาสภาพปัจจุบนั และปัญหาเกียวกบังานระบบภายในอาคารจากเอกสาร และ
โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

. ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

. สร้างเครืองมือ เพือเก็บรวบรวมขอ้มูล 

. เก็บรวบรวมขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูล 

. สรุปผลและจดัทาํรายงานการศึกษา รวมทงัขอ้เสนอแนะ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.3 สภาพก่อนการปรับปรุงของระบบต่างๆ 
การซ่อมบาํรุงของสถาบนัแห่งชาติเพือการพฒันาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย 

มหิดล ซึงมีระบบต่างๆ และอุปกรณ์หลายขนาด และหลายยีห้อ การบาํรุงรักษาเป็นแบบชนิดเสีย 
แลว้ซ่อมดงันนัจึงไม่สามารถกาํหนดค่าใชจ่้ายในการซ่อมบาํรุงได ้ในแต่เดือนสูงบา้งตาํบา้งสภาพ 
ของอุปกรณ์ระบบต่างๆ 

 

 
ภาพที 1 ส่วนคอยลเ์ยน็ทีไม่รับการทาํความสะอาด 

 
ภาพที 2 ส่วนคอยลร้์อนทีไม่ไดรั้บความสะอาด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที 3 ตูค้อนโทรลทีไม่รับการตรวจเช็คและบาํรุงรักษา 

 
ภาพที 4 ภายในตูค้อนโทรลทีไม่ไดต้รวจเช็ค 

 
ภาพที 5 อุปกรณ์ปัมนาํทีไม่ไดรั้บการตรวจเช็ค 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขนัตอนการบาํรุงรักษาแบบเดิม ซึงมีการบาํรุงเฉพาะส่วนของ Breakdown คือ เสียแลว้ซ่อม ไม่มี
การบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั (PM) 

 
แผนภูมิที 3 แผนการดาํเนินงานซ่อมบาํรุงรักษาเครืองปรับอากาศ รูปแบบเดิม 

 
 
 
 
 

 

เครืองปรับอากาศเสีย 

ดาํเนินการซ่อม 

ดาํเนินการซ่อม 

เจา้หนา้ทีตรวจสอบ 

แจง้บริษทั 

ผอ.อนุมติั 

ตรวจสอบ 

จดัทาํใบเสนอราคา 

รายงานสาํนกังาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขนัตอนของการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัของระบบภายในอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที 4 แผนการซ่อมบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัรูปใหม่ 
 

 

จดัทาํรายการ 

จดัทาํมาตรฐานการ 

บาํรุงรักษา 

นาํรายการของระบบมา
ลงในแผนกาบาํรุงรักษา

เชิงป้องกนั 

นาํแผนการซ่อมบาํรุง 

(PM) มาลงในPM ตาม
กาํหนด 

นาํรายการตรวจสอบมา
ปฏิบติั 

จดัเก็บประวติัการ
บาํรุงรักษา 

สรุปค่าใชจ่้าย 

นาํ PM มาตรฐานมาทาํ
เป็นรายละเอียดการ

ตรวจเช็ค 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากการรวบรวมขอ้มูลทุกระบบทีทาํการศึกษา พบวา่จาํนวนเครืองของระบบปรับ
อากาศ จาํนวนปัมนาํ เพือจดัทาํตารางการซ่อมบาํรุงเชิงป้องกนัโดยรวบร่วม จาํนวนเครืองปรับ 
อากาศขนาด 1200 BTU –36000  BTU ยหีอ้ ยอร์ค และมิตซูบิชิ และปัมนาํรวม 171 รายการ ดงัตาร 

ตารางที 1 รายการเครืองปรับอากาศ ทงัหมด และระบบปัมนาํของสถาบนั 

ลาํดับ รายการ จํานวน สถานที 
1 ปัมนาํชนั G 2 อาคารปัญญา 
2 ปัมนาํชนัดาดฟ้า 2 อาคารปัญญา 
3 ปัมนาํชนัอาคาร ข 2 อาคารปัญญา 
4 FCU 101 1 1219 

5 FCU 102 1 1220 

6 FCU 103 1 1216 

7 FCU 104 1 1215 

8 FCU 105 1 1214 

9 FCU 106 1 1213 

10 FCU 107 1 1211 

11 FCU 108 1 1212 

12 FCU 109 1 1210 

13 FCU 110 1 1209 

14 FCU 111 1 1207 

15 FCU 112 1 1208 

16 NICFD 50-010 1 1217 

17 FCU 113 1 1206 

18 FCU 114 1 1205 

19 FCU 115 1 1204 

20 FCU 116 1 1204 

21 FCU 117 1 1202 

22 CDU/AHU 118 .4/2 หอ้งประชุมเอนกประสงค ์

23 CDU/AHU 119 .4/2 หอ้งประชุมเอนกประสงค ์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 1 (ต่อ) 
ลาํดับ รายการ จํานวน สถานที 

24 CDU/AHU 201 .4/2 หอ้งประชุมนิตยา 
25 CDU/AHU 202 .4/2 หอ้งประชุมนิตยา 
26 FCU 203 1 หอ้งประชุมเจริญสามคัคี 

27 FCU 204 1 หอ้งประชุมเจริญสามคัคี 

28 FCU 205 1 หอ้งประชุมเจริญสามคัคี 

29 FCU 206 1 หอ้งประชุมเจริญสามคัคี 

30 FCU 207 1 หอ้งประชุมเจริญสามคัคี 

31 FCU 208 1 หอ้งประชุมเจริญสามคัคี 

32 FCU 209 1 สาํนกังาน 

33 FCU 210 1 สาํนกังาน 

34 FCU 211 1 1310 

35 FCU 212 1 1310 

36 FCU 213 1 1309 

37 FCU 214 1 1309 

38 FCU 215 1 1308 

39 FCU 216 1 1308 

40 FCU 217 1 1307 

41 FCU 218 1 1307 

42 FCU 219 1 1306 

43 FCU 220 1 1306 

44 FCU 221 1 1305 

45 FCU 222 1 1305 

46 FCU 223 1 1304 

47 FCU 224 1 1304 

48 FCU 225 1 หอ้งประชุมเจริญคุณธรรม 

49 FCU 226 1 หอ้งประชุมเจริญคุณธรรม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 1 (ต่อ) 
ลาํดับ รายการ จํานวน สถานที 

50 FCU 227 1 หอ้งประชุมเจริญคุณธรรม 

51 FCU 228 1 หอ้งประชุมเจริญคุณธรรม 

52 FCU 229 1 1301 

53 FCU 301 1 1415 

54 FCU 302 1 1415 

55 FCU 303 1 1415 

56 FCU 304 1 1416 

57 FCU 305 1 1416 

58 FCU 306 1 1418 

59 FCU 307 1 1418 

60 FCU 308 1 1419 

61 FCU 309 1 1417 

62 FCU 310 1 1420 

63 FCU 311 1 1421 

64 FCU 312 1 1421 

65 FCU 313 1 1421 

66 FCU 314 1 1412 

67 FCU 315 1 1412 

68 FCU 316 1 1411 

69 FCU 317 1 1411 

70 FCU 318 1 1410 

71 FCU 319 1 1410 

72 FCU 320 1 1409 

73 FCU 321 1 1409 

74 FCU 322 1 1407 

75 FCU 323 1 1408 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 1 (ต่อ) 
ลาํดับ รายการ จํานวน สถานที 

76 FCU 324 1 1406 

77 FCU 325 1 1405 

78 FCU 326 1 1403 

79 FCU 327 1 1404 

80 FCU 328 1 1402 

81 FCU 329 1 1402 

82 FCU 330 1 1402 

83 FCU 401 1 1514 

84 FCU 402 1 1514 

85 FCU 403 1 .- 

86 FCU 404 1 .- 

87 FCU 405 1 1515 

88 FCU 406 1 หอ้งสมุด 

89 FCU 407 1 หอ้งสมุด 

90 FCU 408 1 หอ้งสมุด 

91 FCU 409 1 หอ้งสมุด 

92 FCU 410 1 หอ้งสมุด 

93 FCU 411 1 หอ้งสมุด 

94 FCU 412 1 1511 

95 FCU 413 1 1511 

96 FCU 414 1 1510 

97 FCU 415 1 1510 

98 FCU 416 1 1509 

99 FCU 417 1 1509 

100 FCU 418 1 1508 

101 FCU 419 1 หอ้งสังเกตุการณ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 1 (ต่อ) 
ลาํดับ รายการ จํานวน สถานที 
102 FCU 420 1 1506 

103 FCU 421 1 1506 

104 FCU 422 1 1505 

105 FCU 423 1 1505 

106 FCU 424 1 1504 

107 FCU 425 1 1504 

108 FCU 426 1 1503 

109 FCU 427 1 1503 

110 FCU 428 1 1502 

111 FCU 429 1 1502 

112 FCU 430 1 1502 

113 FCU 601 1 1713 

114 FCU 602 1 1714 

115 FCU 603 1 1712 

116 FCU 604 1 1716 

117 FCU 605 1 1716 

118 FCU 606 1 1717 

119 FCU 607 1 1717 

120 FCU 608 1 1718 

121 FCU 609 1 1718 

122 FCU 610 1 1719 

123 FCU 611 1 1719 

124 FCU 612 1 1719 

125 FCU 613 1 1710 

126 FCU 614 1 1710 

127 FCU 615 1 1709 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 1 (ต่อ) 
ลาํดับ รายการ จํานวน สถานที 
128 FCU 616 1 1709 

129 FCU 617 1 1708 

130 FCU 618 1 1708 

131 FCU 619 1 1707 

132 FCU 620 1 1707 

133 FCU 621 1 1706 

134 FCU 622 1 1706 

135 FCU 623 1 1705 

136 FCU 624 1 1705 

137 FCU 625 1 1704 

138 FCU 626 1 1704 

139 FCU 627 1 1703 

140 FCU 628 1 1703 

141 FCU 629 1 1701 

142 FCU 630 1 1701 

143 FCU 631 1 1702 

144 FCU 101 1 2101 

145 FCU 102 1 2102 

146 FCU 103 1 - 

147 FCU 104 1 - 

148 FCU 105 1 2104 

149 FCU 106 1 2105 

150 FCU 107 1  

2106 151 FCU 108 1 

152 FCU 109 1  

2111 153 FCU 110 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 1 (ต่อ) 
ลาํดับ รายการ จํานวน สถานที 
154 FCU 111 1 2110 

155 FCU 112 1 - 

156 FCU 113 1 2107 

157 FCU 201 1 2201 

158 FCU 202 1 2201 

159 FCU 203 1 2201 
160 FCU 204 1 2202 

161 FCU 205 1 2203 

162 FCU 206 1 2204 

163 FCU 207 1 2205 

164 FCU 208 1 - 

165 FCU 209 1 2205 

166 FCU 210 1 - 

167 FCU 211 1 - 

168 FCU 212 1 - 

169 FCU 213 1 2207 

170 FCU 214 1 2209 

171   หอ้งเลขานุการสถาบนั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากการศึกษาพบปัญหาเกียวกบัระบบเครืองปรับอากาศทีเกิดขึนภายในอาคารทงัหมด 

ตารางที 2 ปัญหาเกียวกบัระบบเครืองปรับอากาศทีเกิดขึนภายในอาคาร 
ลาํดับ ปัญหา สาเหตุ วธีิการแก้ไข 

1 เครืองปรับ
อากาศ 

ไม่ทาํงาน 

1. ฟิวส์ขาดหรือไม่มีฟิวส์ 

2. สายไฟขาดหรือหลวม 

3. แรงเคลือนไฟฟ้าตาํ หรือ 

แรงเคลือนไฟฟ้าตก 

4. สวทิช์ควบคุมขดัขอ้งหรือ 

ชาํรุด 

1. เปลียนหรือใส่ฟิวส์ใหม่ 
2. ตรวจหาตาํแหน่งทีไฟฟ้า 
3. ตรวจเช็คแรงเคลือนไฟฟ้าทีสายไฟ
ก่อนเขา้ตวัสวทิช์ถา้วดัแลว้มีแรงเคลือน
ถูกตอ้งแต่แรงเคลือนทีผา่นออกจาก
สวทิช์มีค่านอ้ยกวา่หรือไม่ถูกตอ้งให้
เปลียนสวทิช์ใหม่ 
 

2 พดัลมคอยล์
เยน็ทาํงาน
แต่คอม
เพรส 

เซอร์ไม่ 
ทาํงาน 

1. สวทิช์ควบคุมไม่ทาํงาน 

2. สายไฟขาดหรือหลวม 

3. แคปสตาร์ทเสีย 

4. แคปรันชาํรุด 

5. รีเลยผ์ดิปกติ 

6. โอเวอร์โหลดตดั 

1. ถา้ปรับสวทิช์ควบคุมอุณหภูมิใหอ้ยู่
ในตาํแหน่งทีเยน็กวา่อุณหภูมิหอ้งแต่
เครืองก็ยงัไม่ทาํงานใหเ้ปลียนเทอร์
โมสตทัใหม่ 
2. ตรวจสอบสายไฟและขวัต่อสายไฟ
ต่างๆ เช่นทีสวทิช์และทีขวัสายไฟของ
คอมเพรสเชอร์ 

3. ตรวจเช็คแคปสตาร์ทถา้ชาํรุดให้
เปลียนใหม่ 
4. ตรวจเช็คแคปรันถา้ชาํรุดใหเ้ปลียน
ใหม่ 
5. ตรวจสอบแกไ้ขหรือเปลียนรีเลยใ์หม่ 
6. ตรวจดูวา่ความร้อนทีคอมเพรสเชอร์
สูงเกินไปหรือโอเวอร์โหลดผดิปกติ
หรอไม่ 
7. ตรวจเช็คแรงเคลือนไฟฟ้าและทาํการ
แกไ้ข 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลาํดับ ปัญหา สาเหตุ วธีิการแก้ไข 
3 พดัลม

ทาํงานมี
เสียงดงั 

1. พดัลมมีสิงแปลกปลอม 

หรือกระทบกบัสิงอืน 

2. พดัลมหรือมอเตอร์พดัลม 

หลวมหรือชาํรุด 

3. ใบพดัลมบิดเบียวไม่สมดุล 

1. ตรวจสอบตาํแหน่งและช่องวา่งของ
พดัลม 

และหาสิงแปลกปลอม 

2. ตรวจและขนัพดัลมใหแ้น่นกบัเพลา 
3. ตรวจสภาพการบิดเบียวของใบพดัถา้
ชาํรุดใหเ้ปลียนใหม่ 

4 หอ้งปรับ
อากาศมี 

อุณหภูมิสูง 

1. ตงัอุณหภูมิทีเทอร์โมสตทั 

ไวสู้ง 

2. การกระจายลมเยน็ไม่
เพียงพอ 

1. ปรับตงัเทอร์โมสตทัให้อุณหภูมิ
ตาํลง 

2. ปรับปรุงการกระจายลมเยน็ 

5 นาํหยด 

จากเครือง 

ปรับลมเยน็ 

1. ติดตงัเครืองเป่าลมเยน็ 

ไม่ไดร้ะดบั 

2. ปลายท่อทีต่อกบัถาดนาํทิง 

มีสิงสกปรกอุดตนั 

3. ถาดนาํทิงมีรอยรัวหรือมีนาํ 
รัวจากแหล่งอืนทีไม่ไดม้าจาก 

เครืองปรับอากาศ 

1. ติดตงัเครืองใหไ้ดร้ะดบัและทาํให้
ถาดลาดลงไปตามทิศทางการไหล 

2. ทาํความสะอาดถาดนาํทิงและท่อนาํ
ทิง 

3. ใชว้สัดุอุดรอยรัว 

6 ตวัเครือง
สันและมี 

เสียงดงั
ผดิปกติ 

1. ท่อนาํยาดา้นดูดและดา้นส่ง 

สัมผสักนั 

2. น็อตหรือสกรูยดึคอมเพรส 

เชอร์ฝาครอบเครืองหรือแคป 

รันหลวม 

3. ใบพดัลมบิดงอหรือหลวม 

4. พดัลมมอเตอร์เคลือนออก 

จากตาํแหน่งติดตงัเนืองจาก 

จุดทีจบัยดึหลวม 

1. ดดัท่อให้เกิดช่องวา่งระหวา่งท่อ
ทางดา้นดูดและท่อทางดา้นส่ง 

2. ขนัน็อตหรือสกรูให้แน่น 

3. เปลียนพดัลม 

4. ตรวจตาํแหน่งใหถู้กตอ้งและขนัน็อต
ทีล็อคใหแ้น่น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลาํดับ ปัญหา สาเหตุ วธีิการแก้ไข 

7 คอมเพรส
เชอร 

สตาร์ทไม่
ออกปล่อย
ไวน้านคอม 

เพรสเชอร์
จะไหม ้

1. ต่อวงจรไฟฟ้าไม่ถูกตอ้ง 

2. ไฟทีจ่ายไปยงัเครืองมีแรง 

เคลือนตาํ 
3. แคปรันเสียหายขดัขอ้ง 

4. มอเตอร์คอมเพรสเชอร์ไหม ้

5. กลไกภายในคอมเพรส 

เชอร์ขดัขอ้ง 

1.ตรวจเช็คและต่อวงจรไฟฟ้าใหม่ 
2. คน้หาสาเหตุและหาแนวทางป้องกนั
แกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

3. คน้หาสาเหตุและแกไ้ข แลว้เปลียน
แคปรันใหม่ 
4. เปลียนคอมเพรสเชอร์ 

8 คอมเพรส
เชอร์ไม่ 
ทาํงาน 

1. สวทิช์เครืองปรับอากาศยงั 

ไม่ไดเ้ปิดหรือเปิดไม่ครบถว้น 

2. ไม่มีฟิวส์หรือฟิวส์ขาด 

3. โอเวอร์โหลดตดัวงจร 

4. ระบบควบคุมการทาํงาน 

ของเครือง เช่น รีโมท 

คอนโทรลมีปัญหาขดัขอ้ง 

5. ปรับตวัเทอร์โมสตทัที 

อุณหภูมิสูงเกินไป 

6. ติดตงัเทอร์โมสตทัหรือชุด 

ควบคุมอุณหภูมิในตาํแหน่งที 

โดนลมเยน็จากเครืองเป่าลม 

เยน็โดยตรง 

1. เปิดสวทิช์ทีจ่ายไฟให้
เครืองปรับอากาศใหค้รบถูกตอ้ง 

2. ใส่หรือเปลียนฟิวส์ 

3. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเพือหาสาเหตุ
ของการตดัวงจรแลว้แกไ้ขใหเ้รียบร้อย 

4. เปลียนหรือซ่อมระบบแกไ้ขควบคุม
การทาํงานของเครือง 

5. ปรับตงัเทอร์โมสตทัให้อุณหภูมิทาํ
ความเยน็ตาํลง 

6. เปลียนตาํแหน่งติดตงัเทอร์โมสตทั
หรือชุดควบคุมอุณหภูมิใหม่ ใหอ้ยู่
ตาํแหน่งทีไม่โดนลมเยน็ 

7. ตรวจเช็คและต่อวงจรไฟฟ้าใหม่ 
9 คอมเพรส

เชอร์ไม่ 
ทาํงานหรือ
โอเวอร์
โหลดตดั
วงจร 

1. ต่อวงจรไฟฟ้าไม่ถูกตอ้ง 

2.ไฟทีจ่ายไปยงัเครืองมี 

แรงดนัไฟฟ้าตาํ 
3. มอเตอร์คอมเพรสเชอร์ 

ไหม ้

1. ตรวจเช็ควงจรไฟฟ้าใหม่และแกไ้ข
ใหถู้กตอ้ง 

2. คน้หาสาเหตุและหาแนวทางป้องกนั
แกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

3. เปลียนคอมเพรสเชอร์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลาํดับ ปัญหา สาเหตุ วธีิการแก้ไข 
10 โอเวอร์

โหลดตดั 

วงจรและ
คอมเพรส
เชอร์หยดุ
ทาํงาน

หลงัจากเริม
สตาร์ทใหม่
ในช่วง 

ระยะเวลา
สันๆ 

1. มีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นโอ 

เวอร์โหลดมากเกินไป 

2. มีแรงเคลือนไฟฟ้าตก 

3. โอเวอร์โหลดขดัขอ้ง 

4. แคปรันเสียหายขดัขอ้ง 

5. คอมเพรสเชอร์ร้อนจดั 

6. คอมเพรสเชอร์ไหม ้

1. ตรวจเช็ควงจรไฟฟ้า มอเตอร์พดัลม
การต่อ 

สายไฟ และขนาดของโอเวอร์โหลดให้
ถูกตอ้ง 

2. คน้หาสาเหตุและทาํการแกไ้ข 

3. ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าและเปลียนโอ
เวอร์โหลด 

4. คน้หาสาเหตุและเปลียนแคปรันใหม่ 
5. ตรวจวดัสารทาํความเยน็ 

6. เปลียนคอมเพรสเชอร์ 

11 แคปรันขาด 

ลดัวงจร 

1. ใชข้นาดความจุไม่ถูกตอ้ง 

2. แรงเคลือนไฟฟ้าสูงผดิปกติ 

1. เปลียนแคปรันใหมี้ขนาดความจุที
ถูกตอ้ง 

2. หาสาเหตุและแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

12 ท่อนาํยา
ดา้นดูดมี 

นาํหรือ
นาํแขง็เกาะ 

1. พดัลมแฟนคอลยย์นิูตไม่ 
ทาํงาน 

2. มีสารทาํความเยน็ในระบบ 

มากเกินไป 

1. หาสาเหตุและซ่อมแซม 

2. ปล่อยสารทาํความเยน็ออกจากระบบ 

13 ท่อนาํยา
ดา้นส่งมี 

นาํหรือ
นาํแขง็เกาะ 

1. อุปกรณ์กาํจดัความชืนและ 

ไส้กรองตนั 

2. เซอร์วสิดา้นส่งเปิดไม่สุด 

1. เปลียนอุปกรณ์ใหม่ 
2. เปิดวาวลใ์หสุ้ด 

 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากขอ้มูลเบืองตน้ทีไดท้าํการศึกษา จึงไดจ้ดัทาํรายการการตรวจเช็คระบบปรับอากาศ
ใหส้อดคลอ้ง และเหมาะสมกบัการทาํงานของหน่วยงานไดร้วบรวมรายละเอียดในการตรวจเช็คใน
ทุกส่วนของระบบตามพร้อมภาพประกอบจุดทีทาํการการตรวจเช็ค โดยผลการตรวจเช็คปกติ  
ผดิปกติ  ผดิปกติแกไ้ขแลว้ แสดงในตารางการจดัทาํมาตรฐานการบาํรุงรักษาระบบปรับอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 3 มาตรฐานการบาํรุงรักษาระบบปรับอากาศ 
 

รายการ 
 

รายละเอยีดการบํารุงรักษา ผลการตรวจเช็ค  
หมายเหตุ 

ปกต ิ ผดิ 
ปกต ิ

แก้ไข 

1 ทาํความสะอาดแผน่กรองอากาศ (FILTER)     

2 ทาํความสะอาดคอยลเ์ยน็ (FANCOIL)     

3 ทาํความสะอาดคอยลร้์อน (CONDENSING)     

4 ตรวจเช็คสวทิชค์วบคุมอุณหภูมิ (THERMOSTART)     

5 ตรวจเช็คความดนัสารทาํความเยน็     

6 ตรวจเช็คสวทิชค์วบคุมอุณหภูมิ (THERMOROOM)     

7 ตรวจเช็คกระแสไฟเขา้เครือง     

8 ตรวจเช็คระบบนาํทิง     

9 ตรวจเช็คมอเตอร์และใบพดัลมคอยลร้์อน     

10 ตรวจเช็คมอเตอร์และใบพดัลมคอยลเ์ยน็     

11 ตรวจสภาพของโครงฝาครอบคอยลร้์อน     

12 ตรวจสภาพของโครงฝาครอบคอยลเ์ยน็     

13 ตรวจสภาพช่องบงัคบัทิศทางลมคอยลเ์ยน็     

14 ตรวจสอบสายไฟ     

15 ตรวจสอบเบรกเกอร์     

16 ตรวจสอบสวทิชอ์ตัโนมติั (MAGNATIC)     

17 ตรวจสอบคาร์ปาซิเตอร์ (CAPACITER)     

18 ตรวจสอบตวัตงัเวลา (TIMEMER)     

19 ตรวจสอบขอ้ต่อสายไฟ      

20 ตรวจสอบสวทิชคุ์มแรงดนั  

(Hi-LowPRESSURE) 
    

21 ตรวจสอบปรับยดึสกรู     

22 ตรวจสอบขอ้ต่อท่อนาํยา     

23 ตรวจสอบฉนวนหุม้ท่อ     

24 ตรวจสอบคอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR)     

25 ตรวจสอบการหลวมของเพลามอเตอร์     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที 5 จุดทีทาํการการตรวจเช็คเครืองปรับอากาศ 
จากข้อมูลเบืองตน้ทีได้ทาํการศึกษา จึงได้จดัรายการการตรวจเช็คระบบปัมนาํให้

สอดคลอ้ง และเหมาะสมกบัการทาํงานของหน่วยงาน ซึงการจดัทาํไดร้วบรวมรายละเอียดในการ
ตรวจเช็คในทุกส่วนของระบบตามพร้อมภาพประกอบจุดทีทาํการการตรวจเช็ค โดยผลการ
ตรวจเช็คปกติ  ผดิปกติ  ผดิปกติแกไ้ขแลว้ แสดงในตารางการจดัทาํมาตรฐานการบาํรุงรักษาระบบ
ปัมนาํ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 4 มาตรฐานการบาํรุงรักษาระบบปัมนาํ 

รายการ รายละเอยีดการบํารุงรักษา ผลการตรวจเช็ค หมายเหตุ 
ปกติ ผดิ 

ปกติ 
แก้ไข 

1 ปัมนาํ (Centrifugal pump)     

2 เช็ควาลว์ (Quick closing check valve)     

3 วาลว์ปิด/ เปิด (Gate valve)     

4 ท่อร่วมทางจ่าย (Discharge header)     

5 ถงัไดอะแฟรม (Pressure diaphragm tank)     

6 ตูค้อนโทรล (Control panel)     

7 สวทิซ์แรงดนั (Pressure switch)     

8 ขอ้ต่อยดืหยุน่ได ้(Flexible connection)     

9 วาลว์พิเศษ (Special check valve)     

10 เกจทีท่อทางจ่าย (Pressure gauge)     

11 โครงฐานเหล็ก (Common base)     

 

 
 ภาพที 6 จุดทีทาํการตรวจเช็คปัมนาํ 
3.4  การนําการบํารุงรักษาเชิงป้องกนั (PM) มาแก้ปัญหา 

เมือทาํการวิเคราะห์ประมวลผลออกแบบระบบโดยหนึงในนนั คือ จดัทาํใบแจง้ซ่อม
งานซ่อมบาํรุงใหม่เพือให้เหมาะสมกบัขอ้มูลในระบบใหม่ บนัทึกขอ้มูลงานซ่อมบาํรุงทุกระบบ
ภายในอาคารรวมถึงระบบปรับอากาศ และระบบปัมนาํทีไดท้าํการเก็บขอ้มูลดงัแสดงไวใ้นภาพที 5 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที 7 แบบใบแจง้ซ่อมงานซ่อมบาํรุง 

 
เลขที .............../25........ 

สถาบันแห่งชาติเพอืการพฒันาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยอาคารสถานทีและยานพาหนะ 
แบบใบแจ้งซ่อมงานซ่อมบํารุง 

วันที ............... เดือน ...................... พ.ศ. 25........... 
เรือง ขอแจ้งซ่อม / ติดตัง O ระบบประปา  O ไฟฟ้า  O โทรศัพท์  O อืน ๆ …………………………. 
เรียน หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานทีและยานพาหนะ 
ดว้ย ขา้พเจา้ ................................................. ตาํแหน่ง ....................................สังกดั สาํนกั / คณะ / สาํนกังาน /................................ 

ฝ่าย /งาน ........................................... โทรภายใน ..................... มีความประสงคข์อให้ดาํเนินการ ณ สถานที...................................................... 

O ซ่อมแซม O ติดตงั O อืน ๆ ระบุ ……………………………………………………. 

 

ดับที 
รายการ อาการทีขอให้ซ่อมแซม / เสีย 

  

  

  

  

 

ทงันี ขอให้ดาํเนินการภายใน .............. วนั เนืองจาก ............................................................................................................................. ............. 

...............................................................................................................................................................................................................................  

โดยมี...........................................................................เป็นผูป้ระสานงาน 

ลงชือ ..........................................................ผูแ้จง้ 

 

เรียน หัวหนา้หน่วยอาคารสถานทีและ
ยานพาหนะ 

          หน่วยซ่อมบาํรุงสามารถจดัให้ 
ช่าง.ไฟฟ้า / ประปา /.โทรศพัท ์/ช่าง
เครืองยนต/์ 

งานซ่อมทวัไป ไดแ้ก่ 

O นายสืบพงษ ์  มาลี 

O นายประวิต    สุขษาเกษ 

O นายวรากร     ลีลาลยั 

รวม ............ คน เป็นผูป้ฏิบติังานครังนี 

 

ลงชือ .................................................. 

                    หน่วยซ่อมบาํรุง 

                    ......./...../25...... 

 

เรียน หน่วยซ่อมบาํรุง 

                  เพือโปรดทราบและพิจารณางานซ่อมครังนี 

O ซ่อมแซม / ติดตงั ได ้เรียบร้อย 

วนัที ........เดือน ...........พ.ศ.25.......ใชเ้วลา ...........วนั/ ชวัโมง 

O ซ่อมแซมแกไ้ขไม่ไดเ้นืองจาก 

 รายการลาํดบัที ............................................เนืองจากสาเหตุ. 

O ไม่มีอะไหล่ในสตอ๊ค 

O รอทาํเรืองจดัซือ และขา้พเจา้ไดแ้จง้เรืองขอให้ซือไป 

 เมือวนัที ......... เดือน ........... พ.ศ.25...... 

O ตอ้งส่งเขา้ร้านซ่อมเฉพาะทางไดแ้ก่
ร้าน………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

O อืน ๆ ........................................................................................

ลงชือ .....................................................ผูท้าํการซ่อมแซม 

               ........./..................../25........... 

เรียน หัวหนา้หน่วยอาคารสถานทีและยานพาหนะ 

          เพือโปรดทราบ และพิจารณา 

          ....................................................................................... 

ลงชือ ..................................................... หน่วยซ่อมบาํรุง 

                      ......./...../25...... 

เรียน ผูแ้จง้ซ่อม/ติดตงั/แกไ้ข 

เพือโปรดทราบ 

………….……………………. 

……………………………….. 

ลงชือ ...................................... 

หัวหนา้หน่วยอาคารสถานทีฯ 

           ......./...../25...... 

รับทราบ 

ลงชือ ................................ ผูแ้จง้ 

        ............./.........../25....... 

หมายเหตุ 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท ี4 
ผลการศึกษาวจัิย 

 
4.1 สภาพภายหลงัการซ่อมบํารุงเครืองปรับอากาศ 

การซ่อมบาํรุงเครืองปรับอากาศ ของสถาบนัแห่งชาติเพือการพฒันาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลยัมหิดล มีเครืองปรับอากาศ 171 เครือง ซึงมีขนาดของเครืองปรับอากาศ ต่างกนัหลาย 

ขนาด และหลายยีห้อ การบาํรุงรักษาเป็นแบบชนิดเสียแล้วซ่อมดังนัน จึงไม่สามารถกําหนด 

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบาํรุงได ้ในแต่ละเดือนสูงบา้งตาํบา้ง สภาพของเครืองปรับอากาศก่อนทาํมี
รายละเอียดดงัภาพที 8- 16 

 

 

ภาพที 8 เครืองปรับอากาศหลงัจากการทาํการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั PM 

 
ภาพที 9  ทาํความสะอาดแผน่กรองอากาศ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที  ทาํความสะอาดคอยลเ์ยน็ (FANCOIL) 

 

ภาพที  ตรวจสอบสวทิช์อตัโนมติั (Magnatic) 

 

ภาพที 12 ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าคอมเพรสเซอร์ และไฟเขา้สวทิซ์อตัโนมติั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที 13 ตรวจเช็คคาร์ปาซิเตอร์ 

 
ภาพที 14 ตรวจวดัแรงดนัของนาํยาในระบบ 

 

ภาพที 15 ตรวจเช็คมอเตอร์ และใบพดัลมคอยลร้์อน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที 16 ทาํความสะอาดคอยลร้์อน (CONDENSING) 

4.2 สภาพภายหลงัของการซ่อมระบบปัมนําเพมิแรงดัน (Booster pump) 
การซ่อมบาํรุงระบบปัมนาํเพิมแรงดนั ของสถาบนัแห่งชาติเพือการพฒันาเด็ก และ

ครอบครัว มหาวทิยาลยัมหิดล มีเครืองปัมนาํจาํนวน 3 เครืองการบาํรุงรักษาเป็นแบบ ชนิดเสียแลว้
ซ่อม ดงันนัจึงไม่สามารถกาํหนดค่าใชจ่้ายในการซ่อมบาํรุงไดใ้นแต่ละเดือน สูงบา้งตาํ บา้งสภาพ
ของ ระบบปัมนาํเพิมแรงดนัก่อนทาํมีรายละเอียดดงัภาพที 17 - 21 

 

 

ภาพที 17 ปัมนาํเพิมแรงดนั หลงัจากการทาํการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั PM 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที 18 ตูค้อนโทรล (Control panel) 

 

ภาพที 19 ถงัไดอะแฟรม (Pressure diaphragm tank) 

 

ภาพที 20 สวทิซ์แรงดนั (Pressure switch) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที 21 วาลว์ปิด/ เปิด (Gate valve) 

จากการศึกษาจดัทาํรายการเครืองปรับอากาศ และระบบปัมนาํ ของสถาบนัแห่งชาติ
เพือการพฒันาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลยัมหิดล รายการเครืองปรับอากาศ และระบบปัมนาํ
จาํนวน 31 เครือง โดยหน่วยงานเป็นผูด้าํเนินการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัของระบบภายในอาคารดงั
ตารางที 5 

ตาราง 5 รายการเครืองปรับอากาศ ทงัหมด และระบบปัมนาํของสถาบนั 

ลาํดับ รายการ กลุ่มที จํานวน สถานที 
1 ปันนาํ ชนั G กลุ่มที 1 

สัปดาที 1 

ของเดือน 

2 อาคาร ก 
2 ปันนาํ ชนั ดาดฟ้า 2 อาคาร ก 
3 ปันนาํ อาคาร ข 2 อาคาร ข 
4 CDU/FCU      101  

 

กลุ่มที 1 

สัปดาที 1 

ของเดือน 

1 2101 

5 CDU/FCU      102 1 2102 

6 CDU/FCU      103 1 

 2103 7 CDU/FCU      104 1 

8 CDU/FCU      105 1 2104 

9 CDU/FCU      106 1 

2105 10 CDU/FCU      107 1 

11 CDU/FCU      108 1 

2106 12 CDU/FCU      109 กลุ่มที 2 

สัปดาที 2 

ของเดือน 

1 

13 CDU/FCU      110 1 2111 

14 CDU/FCU      111 1 2110 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จดัทาํตาราง PM ของระบบปัมนาํและเครืองปรับอากาศมาลงในแผนการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั 

จากขอ้มูลเบืองตน้ทีไดท้าํการศึกษา จึงไดจ้ดัทาํรายการการตรวจเช็คระบบปรับอากาศ
ใหส้อดคลอ้ง และเหมาะสมกบัการทาํงานของหน่วยงานไดร้วบรวมรายละเอียดในการตรวจเช็คใน
ทุกส่วนของระบบตามพร้อมภาพประกอบจุดทีทาํการการตรวจเช็ค โดยผลการตรวจเช็คปกติ  
ผดิปกติ  ผดิปกติแกไ้ขแลว้ แสดงในตารางการจดัทาํมาตรฐานการบาํรุงรักษาระบบปรับอากาศ ดงั
ตารางที 6 

 

     

ลาํดบั รายการ กลุ่มที จาํนวน สถานที 

15 CDU/FCU      112 กลุ่มที 2 

สัปดาที 2 

ของเดือน 

1 

2107 16 CDU/FCU      113 1 

17 CDU/FCU      201 1 

2201 
18 CDU/FCU      202 1 

19 CDU/FCU      203 1 

20 CDU/FCU      204 กลุ่มที 3 

สัปดาที 4 

ของเดือน 

1 2202 

21 CDU/FCU      205 1 2203 

22 CDU/FCU      206 1 2204 

23 CDU/FCU      207 1 2205 

24 CDU/FCU      208 1 2206 

25 CDU/FCU      209 1 
2207 

26 CDU/FCU      210 1 

27 CDU/FCU      211 1 
2208 

28 CDU/FCU      212 1 

29 CDU/FCU      213 กลุ่มที 4 

สัปดาที 4 

ของเดือน 

1 

2209 30 CDU/FCU      214 1 

31 CDU/FCU      215 1 2210 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 6 มาตรฐานการบาํรุงรักษาระบบปรับอากาศ 
 
 

รายการ 

 
 

รายละเอยีดการบํารุงรักษา 

 
ผลการตรวจเช็ค 

 
 

หมายเหตุ ปกติ ผิด 
ปกติ 

แก้ไข 

1 ทาํความสะอาดแผน่กรองอากาศ (FILTER) /   10 นาที 

2 ทาํความสะอาดคอยลเ์ยน็ (FANCOIL) /   45 นาที 

3 ทาํความสะอาดคอยลร้์อน (CONDENSING)  /  45 นาที 

4 ตรวจเช็คสวทิชค์วบคุมอุณหภูมิ(THERMOSTART) /   3 นาที 

5 ตรวจเช็คความดนัสารทาํความเยน็ /   3 นาที 

6 ตรวจเช็คสวทิชค์วบคุมอุณหภูมิ(THERMOROOM) /   3 นาที 

7 ตรวจเช็คกระแสไฟเขา้เครือง /   5 นาที 

8 ตรวจเช็คระบบนาํทิง /   10 นาที 

9 ตรวจเช็คมอเตอร์และใบพดัลมคอยลร้์อน   / 5 นาที 

10 ตรวจเช็คมอเตอร์และใบพดัลมคอยลเ์ยน็   / 5 นาที 

11 ตรวจสภาพของโครงฝาครอบคอยลร้์อน  /  3 นาที 

12 ตรวจสภาพของโครงฝาครอบคอยลเ์ยน็  /  3 นาที 

13 ตรวจสภาพช่องบงัคบัทิศทางลมคอยลเ์ยน็ /   3 นาที 

14 ตรวจสอบสายไฟ /   5 นาที 

15 ตรวจสอบเบรกเกอร์ /   5 นาที 

16 ตรวจสอบสวทิชอ์ตัโนมติั (MAGNATIC)  /  5 นาที 

17 ตรวจสอบคาร์ปาซิเตอร์ (CAPACITER)  /  3 นาที 

18 ตรวจสอบตวัตงัเวลา (TIMEMER)  /  5 นาที 

19 ตรวจสอบขอ้ต่อสายไฟ  /   5 นาที 

20 ตรวจสอบสวทิชคุ์มแรงดนั (Hi-LowPRESSURE)  /  5 นาที 

21 ตรวจสอบปรับยดึสกรู  /  5 นาที 

22 ตรวจสอบขอ้ต่อท่อนาํยา  /  5 นาที 

23 ตรวจสอบฉนวนหุ้มท่อ  /  3 นาที 

24 ตรวจสอบคอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR)  /  5 นาที 

25 ตรวจสอบการหลวมของเพลามอเตอร์   / 5 นาที 

  เวลารวม 3.30 นาที 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



62 
 

 
 

จากข้อมูลเบืองตน้ทีได้ทาํการศึกษา จึงได้จดัรายการการตรวจเช็คระบบปัมนาํให้
สอดคลอ้ง และเหมาะสมกบัการทาํงานของหน่วยงาน ซึงการจดัทาํไดร้วบรวมรายละเอียดในการ
ตรวจเช็คในทุกส่วนของระบบตามพร้อมภาพประกอบจุดทีทาํการการตรวจเช็ค โดยผลการ
ตรวจเช็คเครืองหมาย  / ทีผลการตรวจเช็ควา่  ปกติ  ผดิปกติ  ผดิปกติแกไ้ขแลว้ แสดงในตารางที 7  
ตารางที 7 มาตรฐานการบาํรุงรักษาระบบปัมนาํ 
รายการ รายละเอยีดการบํารุงรักษา ผลการตรวจเช็ค หมายเหตุ 

ปกติ ผดิ 
ปกติ 

แก้ไข 

1 ปัมนาํ (Centrifugal pump) /   10 นาที 

2 เช็ควาลว์ (Quick closing check valve) /   5 นาที 

3 วาลว์ปิด/ เปิด (Gate valve)  /  5 นาที 

4 ท่อร่วมทางจ่าย (Discharge header) /   5 นาที 

5 ถงัไดอะแฟรม (Pressure diaphragm tank) /   15 นาที 

6 ตูค้อนโทรล (Control panel)  /  20 นาที 

7 สวทิซ์แรงดนั (Pressure switch) /   15 นาที 

8 ขอ้ต่อยดืหยุน่ได ้(Flexible connection) /   5 นาที 

9 วาลว์พิเศษ (Special check valve) /   5นาที 

10 เกจทีท่อทางจ่าย (Pressure gauge) /   10 นาที 

11 โครงฐานเหล็ก (Common base)  /  5 นาที 

  เวลารวม 1.40 นาที 

 

4.3 ข้อมูลค่าใช้จ่ายของการซ่อมเครืองปรับอากาศ 
หลงัการนาํการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั (PM) มาใช้เป็นการบาํรุงรักษาเครืองปรับ 

อากาศ ในสถาบนัแห่งชาติเพือการพฒันาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลยัมหิดล โดยมีรายละเอียด 
ดงัตารางที 8 ค่าใช้จ่ายก่อนปรับปรุง ตงัแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2553 และขอ้มูลหลงัการ
ปรับปรุง ตงัแต่เดือนมกราคม- มีนาคม 2554  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 8 สรุปค่าใชจ่้ายการซ่อมเครืองปรับอากาศ 

ใบสรุปค่าใชจ่้ายการซ่อมเครืองปรับอากาศ 

 

ประจาํเดือน………………………………… 

ลาํดบั ว/ด/ป หมายเลขครุภณัฑ์ รายการซ่อม ค่าซ่อม ผูบ้นัทึก 

1 10 พ.ย. 52 1202,1206,1606 ลา้งเติมนาํยาเปลียน
มอเตอร์ 

Condensing เปลียน 
Capacitor 

6,527-  

2 23 มี.ค. 53 1410,2201,2206 ลา้งเติมนาํยา ซ่อมรัว 
เปลียน Magnetic 

10,700-  

3 14 พ.ค. 53 1511 ลา้งเติมนาํยา เปลียน 
Remote เปลียน Magnetic 

7,704-  

4 29 มิ.ย. 53 1709,1719,1704 ลา้ง เปลียน Module 

เปลียน Magnetic  

7,811-  

5 21 ก.ค. 53 1221 ลา้งเติมนาํยา เปลียน 
Remote เปลียน Magnetic 

29,532-  

6 14 ก.ค. 53 1310,1407,1205,1206, 

1220,1314,1109 

ลา้ง เติมนาํยา ซ่อมรัว 
เปลียน สายไฟ 
Compressor เปลียน 
Magnetic 

14,873-  

7 22 ก.ค. 53 1216 ลา้ง เติมนาํยา ซ่อมรัว 1,391-  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 9 แสดงค่าใชจ่้ายการบาํรุงรักษาเครืองปรับอากาศก่อนทาํการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั ตงัแต่   
                 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 

 

ลาํดับท ี เดือน ความถีในการซ่อม ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 
1 มกราคม - -  

2 กุมภาพนัธ์ - -  

3 มีนาคม 1 10,700-  

4 เมษายน - -  

5 พฤษภาคม 1 7,704-  

6 มิถุนายน 1 7,811-  

7 กรกฎาคม 3 45,796-  

8 สิงหาคม - -  

9 กนัยายน - -  

10 ตุลาคม - -  

11 พฤศจิกายน - -  

12 ธนัวาคม - -  

 

จากตารางจะเห็นไดว้า่ในปี 53 ค่าซ่อมบาํรุงรวมทงัหมด 72,011- บาท ระหวา่งในแต่ 
เดือนค่าใช้จ่ายในการบาํรุงรักษาไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมปรับปรุงระบบได ้
เนืองจากซ่อมตามรับแจง้จากหน่วยงานต่างภายในสถาบนั ดงัตารางที 10 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 10 เปรียบเทียบก่อนทาํการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั PM และหลงัทาํการบาํรุงรักษาเชิง   
                   ป้องกนั PM 

เดือน ค่าใช้จ่ายก่อนทาํการ PM 
 6 เดือน ปี 53 

ค่าใช้จ่ายหลงัทาํการ PM 
6 เดือน ปี 54 

ประหยดั ร้อยละ  
(%) 

มกราคม - - - - 
กุมภาพนัธ์ - 3,400- 3,400- - 
มีนาคม 10,700- 3,000- 7,700- 56.66 
เมษายน - 3,600- 3,600- - 
พฤษภาคม 7,704 1,800- 5,904- 28.00 
มิถุนายน 7,811- 1,600- 6,211- 88.18 
กรกฎาคม 45,796- 12,000- 33,796- 81.63 

รวม 72,011- 25,400- 46,611- 83.50 
 

กราฟเปรียบเทียบก่อนทาํการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั PM และหลงัทาํการบาํรุงรักษา
เชิงป้องกนั PM จะเห็นไดว้า่ค่าใชจ่้ายในปี 53 มีค่าใชจ่้ายในการซ่อมมากบา้งนอ้ยบา้งค่าใชจ่้ายรวม
สูงหลงัการทาํ PM พบวา่สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายไดใ้นแต่ละเดือน และค่าใชจ่้ายรวมนอ้ยกวา่      
ปี 53 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนภูมิที 5 เปรียบเทียบก่อนทาํการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั PM และหลงัทาํการบาํรุงรักษาเชิง   
                   ป้องกนั PM 

งานซ่อมบาํรุงมีการจัดรูปแบบการบริหารจัดการวางแผนการจัดองค์กร การจัด
คนทาํงานสัง งาน การประสานงาน การรายงาน รวมทงัการจดัทาํงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ในช่วงการทาํงานมีอยู ่ในช่วงเวลาทาํการ เนืองจากผูป้ฏิบติัไม่สามารถมาปฏิบติังาน เจา้หนา้ทีแต่
ละหน่วยงานทาํงานอยู่จึงได้ ปรับเปลียนแผนการซ่อมบาํรุงตาม การดาํเนินจากตาราง การ
ปฏิบติังาน 

การปฏิบติังานดา้นซ่อมบาํรุง มีอตัราส่วนของงานทีทาํไดเ้พิมขึนจากเดิม เพราะไดท้าํ
การปรับปรุงการจดัทาํแผนงานซ่อมบาํรุง บริหารจดัเวลาในการทาํงานอย่างชดัเจน และซ่อมบาํรุง
สามารถ ซ่อมบาํรุงได้ตามทีกาํหนดไวใ้นแผนการดาํเนินงาน และทาํการซ่อมบาํรุง ตามช่วง
ระยะเวลาทีได ้กาํหนดไวร้ะยะเวลาในการปฏิบติังานมีเวลา 8 ชวัโมงต่อวนัเจา้หน้าที สามารถ
ปฏิบติังานได ้ 3 เครืองต่อวนัโดยมีเจา้หนา้ที 2 คน หลงัจากนนัจึงไดว้างแผนงานซ่อม บาํรุงตาม
ตารางการปฏิบติังาน โดยดาํเนินการตรวจเช็คระบบวนัเสาร์ของทุกสัปดห์ 

ปัญหาและอุปสรรคในการซ่อมบาํรุงปรับอากาศ คือไม่สามารถปฏิบติังานให้ครบ 
ถว้นไดทุ้หน่วยงาน และทุกเครือง ซึงมีเครืองปรับอากาศทงัหมด 196 เครือง เนืองจากระยะเวลาใน

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

0 0 

10,700 

0 

7704 7,811 

45,796 

72,011 

0 
3,400 3,000 3,600 1,800 1,600 

12,000 

25,400 
ค่าใช้จ่ายก่อนทําการ
ปรับปรุง 6 เดือน ปี 53 

ค่าใช้จ่ายหลงัทําการ
ปรับปรุง 6 เดือน ปี 53    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



67 
 

 
 

การทดลองนอ้ยจาํนวนเจา้หนา้ทีในการดาํเนินงานให้บริการมีไม่เพียงพอ(2 คน) รวมทงัการใชง้าน 
ของผูใ้ชไ้ม่ถูกวธีิตามคาํแนะนาํซึงเป็นเหตุใหอ้ายกุารใชง้านของเครืองนอ้ยลงดว้ยโดยผูว้จิยัไดท้าํ 
การวิจยัระบบปัมนาํ และระบบปรับอากาศเฉพาะ อาคารสิกขาวฒัณนา จาํนวน 28 เครือ ซึงแต่ 

อยา่งไรก็ตามผูว้จิยัไดพ้ยายาม ควบคุมบาํรุงรักษาใหเ้ป็นไปตามแผนทีวางไว ้

สาํหรับอตัราส่วนทีซ่อม พบวา่ ไม่วา่จะเป็ฯงานซ่อมขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ หรือ รวม
ทุกขนาดจะมีอตัราส่วนทีเพิมมากขึนเพราะวา่ไดมีการตรวจสอบผลการปฏิบติังานประจาํวนัพร้อม
ใหร้ายงานผลการปฏิบติังานรวมทงัปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานเพือจะไดป้รับปรุงแกไ้ข
ทนัท่วงที 

4.4 การเปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายในการดําเนินซ่อมบํารุง 
1. การซ่อมบาํรุงแบบ A โดยกาํหนดแผนในการทาํ PM ระบบปัมนาํสามารถ

ปฏิบติังานไดใ้นเวลาปกติ เนืองจากการซ่อมบาํรุงตรวจเช็คไม่มีผลกระทาํกบัการใชง้านสามารถ
ปฏิบติังานไดใ้นช่วงเวลาทาํงานปกติ ส่วนระบบปรับอากาศ ดาํเนินการเฉพาะห้องทีใช้งานอยู่
ตลอดเวลาไม่สามารถปฏิบติังานในช่วงเวลาทาํงานปกติได้ เนืองจากการปฏิบติังานซ่อมแซม
ปรับปรุงตรวจเช็คมีผลกระทบโดยตรงต่อผูใ้ชง้านและเจา้หนา้ทีทีอยูภ่ายในห้องไม่สะดวกต่อการ
ปฏิบติังาน วิธีทีเหมาะสมทีสุดคือการปฏิบติังานในช่วงนอกเวลาทาํการและสามารถปฏิบติังานได้
ครบถว้นตามแผนทีวางไวโ้ดยไม่มีค่าใชจ่้ายเพิม เนืองจากเจา้หนา้ทีรับผิดชอบระบบดงักล่าว มีอยู่
แลว้และเพียงพอ ต่อปฏิบติังานได ้ 

2. การซ่อมบาํรุงแบบ B โดยกาํหนดแผนการซ่อมบาํรุงเครืองปรับอากาศ ทงัหมด 2 

อาคาร 196 เครือง จดัจา้งบริษทัภาย นอกมาดาํเนินการมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการต่อเครือง 400 

บาท ปีละ 2 ครัง ในราคา 156,800.00 บาท/ปี โดยไม่รวมอะไหล่ สวนระบบปัมนาํ งานซ่อมบาํรุง
สามารถดาํเนินการไดซ่้อมบาํรุงไดเ้อง 
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ตารางที 11 เปรียบเทียบแผนการซ่อมบาํรุงและค่าใชจ่้ายระบบปรับอากาศ 

ลาํดบั รายการ ค่าใชจ่้าย 

แผน 

A 
ซ่อมบาํรุงทุกวนัเสาร์จาํนวน 3 เครือง / 

วนั ปีละ 2 ครัง(เครืองทีใชง้าน จาํนวน 28 

เครือง) 

ค่าทาํการนอกเวลาเจา้หนา้ที420 บาท/คน  
ใชเ้จา้หนา้ที 2 คน 840บาท/วนั รวมเป็น 
เงิน 14,760 บาท/ปี 

แผน 

B 

บริษทัดาํเนินการทงัหมด 196 เครือง ปีละ 
2 ครัง (เครืองทีใชง้านและ ไม่ไดใ้ชง้าน ) 

ค่าใชจ่้ายต่อตวั 400 บาท/เครือง รวมเป็น
เงิน 156,800 บาท/ปี 

ตารางที 12 ระบบปัมนาํภายในอาคาร 

ลาํดบั รายการ ค่าใชจ่้าย 

A จดัทาํแผนการซ่อมบาํรุงหน่วยซ่อมบาํรุง
สามารถดาํเนินการเองได ้

ไม่มีค่าใชจ่้าย 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ในช่วงเวลาในการดาํเนินการวิจยัอาจจะไม่สามารถเปรียบเทียบไดเ้นืองจากอากาศใน
ช่วงเวลา ดงักล่าวไม่ร้อนมากนกัทาํให้อตัราการใชเ้ครืองปรับอากาศน้อยลงอตัราการเสียและการ
ซ่อมก็จะนอ้ยลงตามไปดว้ยเมือเทียบกบัในช่วงอากาศร้อน และช่วงระหวา่งการจดัทาํงบประมาณ
ในการจดัซือจดัจา้งปรับปรุงอาคารครุภณัฑเ์พิมเติมหรือทดแทนของเก่าทีมีอยูห่รือเสือมสภาพ 

 2. ผูป้ฏิบติังานตามแผนงานทีวางไวใ้ห้เพียงพอในกรณีทีมีการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ 
อืนๆภายในอาคารเร่งด่วนหรือมีการฝึกอบรม การจดังานต่างๆเจา้หน้าทีไม่สามารถปฏิบติัหน้าที 
ไดต้ามแผนทีวางไว ้

สรุปผลการปรับปรุง  
ทางผูว้ิจยัไดน้าํการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั (PM) เขา้มาดาํเนินกิจกรรม และไดจ้ดัทาํ 

รูปแบบของการบาํรุงรัการของเครืองปรับอากาศใหม่ โดยใชก้ารบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั (PM) และ
ได ้ทาํการปรับปรุงเครืองปรับอากาศทีมีสภาพชาํรุดกลบัคือนสู่สภาพเดิม  
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บทที 5 
สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปวธีิการทาํการวจัิย 

ผูป้ฏิบติัไดน้าํการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั (PM) เขา้มาดาํเนินการ และไดจ้ดัทาํรูปแบบ
ของการบาํรุงรักษาของเครืองปรับ อากาศ และระบบนาํประปาภายในอาคาร โดยใชก้ารบาํรุงรักษา
เชิงป้องกนั (PM) และไดท้าํการปรับปรุงเครืองปรับอากาศและระบบนาํประปาทีมีสภาพชาํรุด
กลบัคืนสู่สภาพทีพร้อมใชง้าน 

เมือวดัผลการดาํเนินงาน พบวา่ สามารถจดัเก็บขอ้มูลของระบบปรับอากาศ และระบบ
นาํประปาทีใชใ้นการวางแผนบาํรุง รักษาเชิงป้องกนัไดเ้ป็นระบบมากขึนอตัราความพร้อมใชง้าน
ของระบบเพิมขึน ค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือนทีไม่เท่ากนับางเดือนสูงบางเดือนตาํ ตามสภาพการใชง้าน 
สรุปไดว้า่ ค่าใชจ่้ายในการซ่อมบาํรุงในการเปรียบเทียบขอ้มูลจะใชเ้พียง 6 เดือนก่อนทาํ PM และ
หลงัทาํ PM ซึงพบวา่ ก่อนทาํ PM ค่าใชจ่้าย 72,011-บาท หลงัทาํ PM เสียค่าใชจ่้าย 25,400-บาท 
สามารถลดค่าใชจ่้ายลงไปได ้46,611-บาท คิดเป็นร้อยละ 83 % ซึงเป็นไปตามวตัถุประสงคที์ตงัไว้
อตัราการคา้งงานซ่อมบาํรุงลดลง การขาดการซ่อมบาํรุงของหน่วยงานลดลง ระยะเวลาในการจดัหา
อะไหล่ลดลงโดยเฉพาะระยะเวลาในการซ่อมบาํรุงลดลง การขาดการบาํรุงรักษาอตัราการซ่อมใหม่
ไม่มีปัญหาและ อุปสรรคในการดาํเนินงานลดลงและการดาํเนินงานซ่อม บาํรุงรูปแบบใหม่ดีกว่า
รูปแบบเดิม 
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