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บทคดัย่อ 

งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือจดัท าระบบการบ ารุงรักษา
เชิงป้องกนัเคร่ืองจกัร จ  านวน 4 เคร่ือง ไดแ้ก่เคร่ืองยงิทราย เคร่ืองป๊ัมลม 
เคร่ืองโม่ทราย และเคร่ืองพิมพแ์บบทราย ซ่ึงเคร่ืองจกัรทั้ง 4 มีอตัราความ
สูญเสียจากการหยุดเคร่ืองจกัรสูง คิดเป็นร้อยละ 18.8   12.0   9.9 และ
ร้อยละ 6.8 ตามล าดบั ทางผูวิ้จยัได้น าเสนอแนวทางในการจดัท าระบบ
การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัเคร่ืองจกัร เอกสารการบ ารุงรักษา มาตรฐาน
การใช้เคร่ืองจกัร มาตรฐานการตรวจเช็ค มาตรฐานการท าความสะอาด
และหล่อล่ืน เป็นตน้ เพ่ือเป็นแนวทางในการท างานให้มีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ เคร่ืองจักรมีความพร้อมการใช้งานอยู่ตลอดเวลา จากการ
เปรียบเทียบอตัราความสูญเสียจากการหยุดเคร่ืองจกัรทั้ง 4 เคร่ือง หลงั
การน าระบบการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัมาใช้ พบว่า เคร่ืองยงิทราย เคร่ือง
ป๊ัมลม เคร่ืองโม่ทราย และเคร่ืองพิมพแ์บบทราย มีอตัราความสูญเสียจาก
การหยุดเคร่ืองจกัรลดลง คิดเป็นร้อยละ 7.6  6.4  9.9 และร้อยละ 6.8 
ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั: การวางแผนซ่อมบ ารุงเชิงป้องกนั, ความสูญเสียจากการหยุด
เคร่ืองจกัร, ความพร้อมการใชง้านเคร่ืองจกัร 
 
Abstract 

This research has the objective for setting the maintenance 
system for protecting 4 machines such as; The sandblast, The air 
compressor, The sand mill and The sand printer. All 4 machines have 
the high loss rate from the stopping of machines. This can calculate to 
be 18.8%, 12.0% , 9.9% and 6.8% respectively. The researcher has 
presented the guideline in setting the maintenance system for protecting 
the machine, the maintenance document, the standard of using the 

machine, the checking standard, the standard of cleaning and the 
lubrication etc. for being the guideline in working to have the 
efficiency. This will give the effect to let the machine to have the 
readiness for the usability for all the time. From comparing the loss rate 
from stopping of 4 machines. After this has brought the maintenance 
system for protecting to use. This is found that, The sandblast, The air 
compressor, The sand mill and The sand printer have the less loss rate 
from stopping of machines. This can calculate to be 7.6%, 6.4%, 9.9% 
and 6.8% respectively. 
 
Keywords:  Preventive Maintenance, Downtime loss, Availability 
 

1. บทน า 
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการหล่อโลหะมีการพฒันามาใช้

เคร่ืองจกัรแทนมนุษยม์ากข้ึนเพ่ือลดตน้ทุนในการผลิต และเพ่ิมคุณภาพ
ของสินคา้ให้ไดต้ามมาตรฐานตามท่ีตอ้งการ เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ
ท่ี มีการแข่ งขัน สู ง ข้ึนทั้ งภายในและภายนอกประ เทศ จึงท าให้
ผูป้ระกอบการมีการให้ความส าคญัเร่ืองเคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึนโดยเคร่ืองจกัร
ท่ีถูกน ามาใชจ้ะตอ้งมีการพฒันาระบบให้มีการบ ารุงรักษาท่ีดีกวา่เดิม การ
ท่ีเคร่ืองจกัรถูกใช้งานเป็นเวลานานก็อาจจะท าให้ประสิทธิภาพการ
ท างานนั้นลดลงส่งผลให้เกิดความสูญเสียในการผลิตได ้การบ ารุงรักษา

เคร่ืองจกัรท่ีเป็นระบบ เช่นการวางแผนซ่อมบ ารุงเชิงป้องกนั (Preventive 

Maintenance : PM) สามารถช่วยให้เคร่ืองจกัรท างานไดอ้ยา่งมีปะสิทธิภาพ
มากข้ึน สามารถเพ่ิมผลผลิต และคุณภาพสินคา้ไดด้ว้ยเช่นกนั  
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2. วตัถุประสงค์ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดอตัราความสูญเสียจาก
การหยดุเคร่ืองจกัร จ านวน4 เคร่ือง ไดแ้ก่เคร่ืองยงิทราย เคร่ืองป๊ัมลม 
เคร่ืองโม่ทราย และเคร่ืองพิมพแ์บบทราย ของบริษทัสิริทรัพยโ์ลหะการ 
จ ากดั  โดยการจดัท าระบบบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั  
 
3. ทฤษฎแีละงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
3.1 ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัการบ ารุงรักษา [1] 

การบ ารุงรักษาหมายถึงกิจกรรมหรืองานทั้งหมดท่ีกระท าต่อ
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือรักษาสภาพ หรือป้องกนัไม่ให้เกิดการ
ช ารุดเสียหาย โดยให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานไดต้ลอดเวลา รวมทั้ง
ยดือายกุารใชง้านให้ยาวนานข้ึน และเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด 
3.2   การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั [2] 
 เม่ือเคร่ืองจกัรในฝ่ายผลิตมีการขดัขอ้งบ่อยจึงจ าเป็นตอ้งมีการ
น าแผนมาใช้เพ่ือป้องกันเคร่ืองจกัรหยุดขัดข้องบ่อย ในแผนนั้ นท่ีจะ
น ามาใช้คือ การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัโดยการวิเคราะห์จุดประสงคแ์ละ
เป้าหมาย งานการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัคือการสร้างแผนการบ ารุงรักษา
โดยอาศยัหลกัพ้ืนฐาน มาตรฐานเป็นหลกั การด าเนินการตรวจสอบ การ
เติมน ้ ามันหล่อล่ืน การถอดเปล่ียน การซ่อมแซม การจดบันทึก การ
ท างานดงักล่าวเป็นขอ้มูลของการบ ารุงรักษา การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีบนัทึก
ไว ้เพ่ือหาท่ีมาของปัญหาแลว้สร้างมาตรการแกไ้ข 
3.3  วตัถุประสงค์ของระบบบ ารุงรักษาในงานอุตสาหกรรม [3] 

ในงานอุตสาหกรรมท่ีมีการผลิตสินคา้เพ่ือจ าหน่ายให้ลูกคา้ 
ถา้จะอาศยัแค่แรงงานคนเพียง อยา่งเดียวคงไม่เพียงพอท่ีจะผลิตสินคา้ให้
ทนัตามความตอ้งการของลูกคา้ จึงไดมี้การน าเคร่ืองจกัร ต่าง ๆ มาใช้ใน
กระบวนการผลิต แต่เคร่ืองจกัรท่ีใช้ยอ่มมีการช ารุดเสียหายเม่ือใชง้านไป
นาน ๆ ถ้าไม่ มีการบ ารุงรักษา การบ ารุงรักษาไม่ เพียงแต่ช่วยให้
เคร่ืองจกัรสามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา แต่ยงัช่วยในดา้นต่าง ๆ 
3.4 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 ประโยชน์ [4] ได้วิจยัเพ่ือลดเวลาในการหยุดการท างานของ
เคร่ืองทดสอบ บริษทักรณีศึกษาโรงผลิตกล้องถ่ายรูปดิจิตอล เน่ืองจาก
การขดัขอ้งของอุปกรณ์เช่ือมต่อระหว่างกล้องดิจิตอลกบัเคร่ืองทดสอบ
บ่อยคร้ังท าให้เกิดการสูญเสียโอกาสในการผลิต  งานวิจยัน้ีได้มีวิธีการ
ค านวณหาค่าเฉล่ียอายุการใช้งานของอุปกรณ์และการจดัท าแผนการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกนัมาจดัการแก้ไข ผลท่ีไดจ้ากการท าการบ ารุงรักษา
เชิงป้องกันพบว่าสามารถลดเวลาในการหยุดการท างานของเคร่ือง
ทดสอบ คือ มีการสูญเสียเวลาลดลงหลังการน าระบบบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกนัมาใช้ จากการเปรียบเทียบขอ้มูลหลงัปรับปรุง สามารถลดเวลา
การหยดุของเคร่ืองทดสอบไดร้้อยละ 67.18 

 ธีระศกัด์ิ [5] ไดศึ้กษาเพ่ือลดเวลาสูญเสียท่ีเกิดจากปัญหาการ
ขดัขอ้งและความเสียหายของเคร่ืองจกัร ในระหว่างการผลิตและก าหนด
งานบ ารุงรักษาตามสภาพแนวทางการศึกษาเร่ิมจากการคดัเลือกและ
วิเคราะห์เคร่ืองจกัรตามความวิกฤตและวิเคราะห์หนา้ท่ีของกระบวนการ
ผลิตโรงงานผลิตเคร่ืองด่ืม เพ่ือน ามาหาสาเหตุ ขอ้ขดัข้องของช้ินส่วน
ด้วยวิธีการวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ (FMEA) เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ด้วยทฤษฎีการบ ารุงรักษาตามสภาพ เพ่ิมค่าอตัราการเดิน
เคร่ืองจักร (Machine Availability) ของกระบวนการผลิตโรงงานผลิต
เคร่ืองด่ืม โดยภายหลงัจากการปรับปรุงสามารถเพ่ิมค่าความพร้อมการใช้
งานเคร่ืองจกัรจาก 84.57%ต่อเดือน เป็น 94.45%ต่อเดือน ค่าเวลาเฉล่ีย
การซ่อมแซมลดลง 20.06 ชั่วโมงต่อเดือน เป็น 4 ชั่วโมงต่อเดือน ค่า
ระยะเวลาเฉล่ียระหว่างเกิดเหตูขดัขอ้งของเคร่ืองจกัร ค่าเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจาก 
101.12 ชั่วโมงต่อเดือน เป็น 121.12 ชั่วโมงต่อเดือน และมูลค่าการ
สูญเสียรวมค่าเฉล่ียลดลงจาก 721,852 บาทต่อเดือน เป็น 418,254.11 
บาทต่อเดือน 
 
4. วธิีการด าเนินงาน 

จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผ่านมา ผูจ้ดัท  า
จึงน าข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้จากโรงงานกรณีศึกษามาใช้โดยจดัท าแผนการ
ด าเนินงานดงัแสดงในรูปท่ี1  

 

 
 

รูปท่ี 1 แผนผงัวิธีการด าเนินงาน 
จากการศึกษาเบ้ืองตน้ของโรงงานกรณีศึกษา ซ่ึงเป็นโรงงาน

ท่ีผลิตเก่ียวกบัการหล่อโลหะ   เก็บขอ้มูลก่อนการปรับปรุงเป็นเวลา 3 
เดือน ไดแ้ก่เดือน กรกฎาคม สิงหาคม และกนัยายน พ.ศ. 2561 โดยยงัไม่
มีระบบการบ ารุงเชิงป้องกนั ท าให้ไม่มีแบบแผนในการตรวจสอบและไม่
มีการตรวจเช็คเคร่ืองจกัรอย่างเป็นระบบจึงท าให้เคร่ืองจกัรเกิดปัญหา
บ่อยคร้ัง  และใช้เวลาซ่อมนานเกินความจ าเป็น พบว่าการท างาน
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เคร่ืองจกัรทั้งหมด 4 เคร่ืองได้แก่ เคร่ืองยิงทราย เคร่ืองป๊ัมลม เคร่ืองโม่
ทราย เคร่ืองพิมพแ์บบทราย มีค่า MTBF ,MTTR  อตัราความสูญเสียจาก
การหยดุเคร่ืองจกัร และความพร้อมการใชง้านเคร่ืองจกัร ท่ี ดงัแสดงตาม
ตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี  1 แสดงค่า MTBF ,MTTR  อัตราความสูญเสียจากการหยุด
เคร่ืองจกัร และความพร้อมการใชง้านเคร่ืองจกัร ก่อนการปรับปรุง 

 
เคร่ืองจกัร 

 
MTBF 

 
MTTR 

อตัราความ
สูญเสียจาก
การหยดุ
เคร่ืองจกัร

(%) 

ความพร้อม
ใชง้าน

เคร่ืองจกัร
(%) 

เคร่ืองยิงทราย 33.1 5.8 18.8 81.2 
เคร่ืองป๊ัมลม 42.5 5.8 12.0 88.0 
เคร่ืองโม่ทราย 51.9 5.7 9.9 90.1 
เคร่ืองพิมพแ์บบ

ทราย 
59.7 4.3 6.8 93.2 

 
4. ผลการด าเนินงาน 

จากการศึกษาและไดท้  าการวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุ
หลกัของปัญหาท่ีเกิดข้ึน ของการหยดุท างานของเคร่ืองยงิทราย เคร่ืองป๊ัม
ลม เคร่ืองโม่ทราย โดยมีปัจจยั และปัญหาท่ีเกิดข้ึนการเกิด Breakdown 
เน่ืองจาก เคร่ืองจกัรหยดุการท างาน จึงได้หาแนวทางแก้ไขเพ่ือป้องกนั 
และวางแนวทางการปฏิบัติด้วยการ จัดท าระบบการบ ารุงรักษาเชิง
ป้ องกัน  (Preventive Maintenance : PM) เพ่ื อ ท่ี จะไม่ ให้ เค ร่ืองจัก ร 
ขดัขอ้งหรือหยดุการท างาน และท าให้เคร่ืองจกัรสามารถท างานไดอ้ยา่ง
เตม็ประสิทธิภาพ 
4.1  ระบบมาตรฐานงาน PM   
 ส าหรับการจดัท าระบบการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัของเคร่ืองจกัร
ทีมงานได ้ก าหนดแนวทางไวด้งัน้ี   
- การจดัท ารูปแบบโครงสร้างและหนา้ท่ีของฝ่ายซ่อมบ ารุง  
- การจดัท า PM Instruction ประกอบดว้ยเอกสารต่าง ๆ เช่น  
- มาตรฐานการใชเ้คร่ืองจกัร  
- มาตรฐานการตรวจเช็ค  
- มาตรฐานการท าความสะอาดและการหล่อล่ืน  
- แบบตรวจเช็ค  
- แบบแจง้ซ่อม แบบบนัทึกการซ่อม  
4.2  ผลการด าเนินการหลงัการจัดท าระบบมาตรฐานงาน PM   
 จากการท่ีคณะผูจ้ดัท  าไดท้  า การศึกษาเร่ือง การจดัท าระบบการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกนั กรณีศึกษา บริษทั สิริทรัพย ์โลหะการ จ ากดั ใน

การศึกษาขอ้มูลของเคร่ืองจกัรก่อนท าการปรับปรุง ในเดือน กรกฎาคม 
สิงหาคม และกันยายน พ.ศ. 2561 พบว่ามีการขดัข้องมาก และท าการ
จดัการท ามาตรฐานการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัเคร่ืองจกัรทั้ง 4 เคร่ือง และ
ไดป้ระเมินผล หลงัท่ีน าระบบบ ารุงการรักษาเชิงป้องกนัมาใช้ ในเดือน
ธันวาคม 2561 มกราคม และกุมภาพนัธ์ 2562 แล้วน ามาหาค่า MTBF 
,MTTR  อตัราความสูญเสียจากการหยุดเคร่ืองจกัร และความพร้อมการ
ใชง้านเคร่ืองจกัร  ดงัแสดงตามตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่า MTBF ,MTTR  อัตราความสูญเสียจากการหยุด
เคร่ืองจกัร และความพร้อมการใชง้านเคร่ืองจกัร หลงัการปรับปรุง 
 

 
เคร่ืองจกัร 

MTBF 
(ชม./คร้ัง) 

MTTR 
(ชม./คร้ัง) 

อตัราความ
สูญเสียจาก
การหยดุ
เคร่ืองจกัร 

(%) 

ความพร้อม
ใชง้าน

เคร่ืองจกัร 
(%) 

เคร่ืองยิงทราย 88.7 7.3 7.6 92.4 

เคร่ืองป๊ัมลม 77.1 5.3 6.4 93.6 

เคร่ืองโม่ทราย 78.3 4.1 5.0 95.0 

เคร่ืองพิมพ์
แบบทราย 

91.3 4.6 4.8 95.2 

 
5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
5.1  สรุปผลการด าเนินงาน 
 จากการท่ีคณะผู้จ ัดท าได้ท  าวิจัย เร่ือง การจัดท าระบบการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกนั กรณีศึกษา บริษทัสิริทรัพย ์โลหะการ จ ากดั ใน
การศึกษาขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลของเคร่ืองจกัรก่อนน าระบบ PM มา
ใช้ในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกนัยายน 2561 ของเคร่ืองยิงทราย 
เคร่ืองป๊ัมลม เคร่ืองโม่ทราย และเคร่ืองพิมพแ์บบทราย ซ่ึงมีอตัราความ
สูญเสียจากการหยุดเคร่ืองจักรมาก และได้ท  าการจัดท าระบบการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกนั และเก็บขอ้มูลหลงัปรับปรุง เดือนธนัวาคม 2561 
มกราคม และกุมภาพนัธ์ 2562 พบว่า อตัราความสูญเสียจากการหยุด
เคร่ืองจกัรไดล้ดลง ดงัต่อไปน้ี 
 1.  เคร่ืองยิงทราย มีอตัราความสูญเสียจากการหยดุเคร่ืองจกัร
ก่อนน าระบบ PM มาใช้เท่ากบั ร้อยละ 18.8 และหลงัการน าระบบ PM 
มาใช ้เท่ากบั ร้อยละ 7.6 ซ่ึงลดลง ร้อยละ 59.6 
 2.  เคร่ืองป๊ัมลม มีอตัราความสูญเสียจากการหยดุเคร่ืองจกัร
ก่อนน าระบบ PM มาใช้เท่ากบั ร้อยละ 12.0 และหลงัการน าระบบ PM 
มาใช ้เท่ากบั ร้อยละ 6.4 ซ่ึงลดลง ร้อยละ 46.6 
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 3.  เคร่ืองโม่ทราย มีอตัราความสูญเสียจากการหยดุเคร่ืองจกัร
ก่อนน าระบบ PM มาใช้เท่ากบั ร้อยละ 9.9และหลงัการน าระบบ PM มา
ใช ้เท่ากบั ร้อยละ 5.0 ซ่ึงลดลง ร้อยละ 49.5 
   4.   เคร่ืองพิมพแ์บบทราย มีอตัราความสูญเสียจากการหยดุ
เคร่ืองจกัรก่อนน าระบบ PM มาใชเ้ท่ากบั ร้อยละ 6.8 และหลงัการน า
ระบบ PM มาใช ้เท่ากบั ร้อยละ 4.0 ซ่ึงลดลง ร้อยละ 29.4 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

เน่ืองด้วยระยะเวลาทดลองระบบในระหว่างเดือนธันวาคม 
มกราคม และกุมภาพนัธ์นั้น ค่อนข้างสั้ นควรมีน าระบบมาทดลองสัก
ระยะหน่ึง เพ่ือเก็บข้อมูลความเปล่ียนแปลงในการน าระบบการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกนัมาใช้ และส ารวจสาเหตุของปัญหาแล้วจึงท าการ
ปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

 
6. กติติกรรมประกาศ 

ทางคณะผูวิ้จยั ขอขอบคุณ คุณธนากร อรุณไชย กรรมการ
ผูจ้ดัการ บริษทัสิริทรัพยโ์ลหะการ จ ากดั ท่ีให้ความช่วยเหลือ ให้ความ
อนุเคราะห์ และอ านวยความสะดวกตลอดการท าโครงงาน   
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