
การวางแผนบํารุงรักษาเชิงปองกันเคร่ืองฉีดพลาสติกแบบแนวนอน กรณีศึกษาบริษัท เวิรคเทคนิคอลพลาสติก จํากัด  

ณัฐวัฒน พลอยไทย, จุฑามาศ รักวิชา และ ผศ.ดร.สมศักดิ์ มีนคร 
 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

บทคัดยอ 

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทําแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องฉีดพลาสติกแบบแนวนอน 
โดยใชบริษัท เวิรคเทคนิคอลพลาสติก จํากัด เปนกรณีศึกษาการผลิตชิ้นสวนรถจักรยานยนตโดยศึกษาในสวน
ของคอปอน หัวฉีด สกรูมอเตอร ปมไฮดรอลิก ถังน้ํามันไฮดรอลิก และวาลว จากการศึกษาเบื้องตนพบวาเม่ือ
มีการใชงานเครื่องฉีดพลาสติกแบบแนวนอนไปในระยะหนึ่งเครื่องจักรเกิดการชํารุดเสียหายสงผลกระทบตอ
กระบวนการผลิตจนตองมีการหยุดซอมเคร่ืองจักร (Break down) งานวิจัยนี้จึงไดจัดทําแผนการบํารุงรักษา
เชิงปองกันเครื่องฉีดพลาสติกแบบแนวนอนและใบตรวจสอบไปใชในการเก็บขอมูล เพ่ือนํามาเปรียบเทียบผล
กอนและหลังการบํารุงรักษาเชิงปองกันประจําวัน และประจําสัปดาห ผลการวิจัยพบวากอนการบํารุงรักษา
ความเสียหายที่เกิดข้ึนกับคอปอน จํานวน 6 ครั้ง/22 วัน และหัวฉีด จํานวน 7 ครั้ง/22 วัน และสกรูมอเตอร 
จํานวน 8 คร้ัง/22 วัน หลังจากการจัดทําแผนบํารุงรักษาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคอปอน หัวฉีด และสกรู
มอเตอร ลดลงเหลือจํานวน 3 ครั้ง/22 วัน และ 3 ครั้ง/22 และ 4 ครั้ง/22 วัน ทําใหประหยัดคาใชจายในการ
บํารุงรักษาเชิงปองกันเปนจํานวนเงิน 17,500 บาท และ 6,900 บาท และ  21,200 บาท ตามลําดับ และกอน
การบํารุงรักษาประจําสัปดาหความเสียหายที่เกิดขึ้นกับปมไฮดรอลิก จํานวน 2 ครั้ง/4 สัปดาห และถังน้ํามัน  
ไฮดรอลิก จํานวน 1 คร้ัง/4 สัปดาห และวาลว จํานวน 1 คร้ัง/4 สัปดาห หลังจากการจัดทําแผนบํารุงรักษา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับปมไฮดรอลิก ลดลงเหลือจํานวน 1 ครั้ง/4 สัปดาห และถังน้ํามันไฮดรอลิก ลดลง
เหลือจํานวน 1 ครั้ง/4 สัปดาห และวาลวไมมีความเสียหายที่เกิดข้ึน ทําใหประหยัดคาใชจายในการบํารุงรักษา    
เชิงปองกันเปนจํานวนเงิน 30,000 บาท และ 11,100 บาท และ 2,100 บาท ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ : การบํารุงรักษาเชิงปองกัน, เครื่องฉีดพลาสติกแบบแนวนอน, แผนการบํารุงรักษา 
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ABSTRACT 
 

 The objective of this research is to create a Preventive Maintenance of Horizotal 

Plastic Injection Molding Machine Case study: Work Technical Plastic Co.,ltd as a case study 

of motorcycle parts production by studying neck, nozzle, screw, pump motor. Hydraulic, 

hydraulic oil tank and valves. From the initial study, it is found that when the horizontal 

injection molding machine is used for a while, the machine Breakdown affects the 

manufacturing process to break down. This research has prepared a preventive maintenance 

plan, horizontal injection molding machines, and a check sheet for data collection. To 

compare the results before and after preventive maintenance daily and weekly. The results 

of the research found that before the maintenance damage to the neck 6 times / 22 days 

and nozzles 7 times / 22 days and screw motor 8 times / 22 days after the maintenance 

plan, damage to the nozzle feeder and screw motor is reduced to 3 times / 22 days and 3 

times / 22 and 4 times / 22 days, resulting in cost saving for preventative maintenance in the 

amount of 17, 500 baht and 6, 900 baht and 21, 200 baht respectively and before Weekly 

maintenance, damage to find That occurred with the hydraulic pump 2 times / 4 weeks and 

hydraulic oil tanks 1 time / 4 weeks and valves 1 time / 4 weeks after the preparation of the 

maintenance plan that damage Occurs with a hydraulic pump reduced to 1 time / 4 weeks 

and the hydraulic oil tank drops to 1 time / 4 weeks and the valve has no damage resulting 

in cost savings in Maintenance And the amount of 30, 000 baht and 11, 100 baht and 2, 100 

baht respectively 

 

บทนํา 

 ธุ ร กิ จ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ใ น ป จ จุ บั น มี
ความสําคัญและมีการแขงขันกันอยางมากซึ่งธุรกิจ
อุตสาหกรรมทุกประเภทตองปรับตัวใหสามารถอยู
รอดในดานตาง  ๆ  อาทิ เชน ในดานการผลิต
คุณภาพของสินคาและตนทุนจากการผลิตเพ่ือจะ
สามารถแขงขันกับคูแขงไดโดยมีเปาหมายคือทําให
เกิดผลกําไรสูงสุด ดังน้ันจะเห็นไดวาโรงงาน
อุตสาหกรรมจะมีการนําเครื่องจักรที่มีระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาชวยในการผลิต เพ่ือจะ
ทําใหกระบวนการผลิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ชวยลดเวลาในการผลิต และเพ่ิมปริมาณการผลิต 
แตเมื่อมีการใชงานเครื่องจักรไปในระยะหน่ึงก็จะ

เกิดการชํารุดเสียหายจนไมสามารถใชงานได    
และสงผลกระทบตอกระบวนการผลิตจนตองมีการ
หยุดซอมเคร่ืองจักร (Break down) ทําใหตนทุน
ในการผลิตสูงขึ้นและเกิดความลาชาจนไมสามารถ
สงมอบผลิตภัณฑใหกับลูกคาไดทันตามท่ีกําหนด 
หรือผลิตสินคาที่ไมไดคุณภาพตามท่ีลูกคากําหนด 
นอกจากน้ันยังทําใหเกิดของเสียจากกระบวนการ
ผลิตเพ่ิมสูงขึ้น ตลอดจนการสูญเสียโอกาสในการ
แขงขัน (ณัฐกร วิเศษศิริกุล, 2554: 1) 

ปจจุบันบริษัท เวิรคเทคนิคอลพลาสติก 
จํากัดเปนบริษัทผลิตชิ้นสวนรถจักรยานยนตที่ใช
เครื่องฉีดพลาสติกเปนเครื่องจักรหลักในการผลิต 
ไดนําเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใชในกระบวนการผลิต
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ในปจจุบัน และแผนในการซอมบํารุงเครื่องจักร
ของบริษัท เวิรคเทคนิคอลพลาสติก จํากัด คือ  
การบํารุงรักษาแบบไมมีการวางแผนลวงหนา    
เปนการบํารุ งรั กษาแบบแก ไข  (Breakdown 
maintenance) เปนการซอมแซมหรือเปล่ียน
ชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องจักร เมื่อเครื่องจักรนั้น        
เกิดชํารุดเสียหายจนไมสามารถทํางานได ซึ่งตาม
เ ป า ห ม า ย ส า ม า ร ถ ทํ า ก า ร ผ ลิ ต ชิ้ น ส ว น
รถจักรยานยนตได 1,100 ชิ้น/วัน จากการตรวจ 
พบวาจากการผลิตจริงสามารถทําการผลิตได 950 
ชิ้น/วัน คิดเปนรอยละ 13.64 ทําใหยอดการผลิต
ของทางบริษัทไมตรงตามเปาที่ทางบริษัทวางไว 
สาเหตุหลักมาจากเคร่ืองฉีดพลาสติกแบบแนวนอน
คอนขางเสียและมีปญหาบอยครั้ง สงผลทําใหตอง
หยุดการผลิตอยางฉับพลัน สงผลตอการมอบสินคา
ของทางบริษัท สาเหตุเน่ืองจากไมมีการบํารุง
เครื่องจักรอยางเปนระบบ จากปญหาดังกลาว     
จึงได เกิดการจัดทํากรณีศึกษา  การวางแผน
บํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องฉีดพลาสติกแบบ
แนวนอน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องจักรและ
ผลผลิตที่ ไดคุณภาพและเปนการชวยลดเวลา     
สูญเปลาเนื่องจากการหยุดซอมแซมเครื่องจักรของ
บริษัท เวิรคเทคนิคอล พลาสติก จํากัด ซึ่งไมไดมี
การวางแผนไวลวงหนา เปนการชวยลดตนทุนใน
การหยุดซอมแซมไดอีกทางหนึ่งดวยและยังสงผล
ใหกับบริษัทเกิดผลกําไรในการประกอบธุรกิจ  
 ในการวิ เคราะหหาสาเหตุปญหาของ
กระบวนการฉีดพลาสติก พบวา กระบวนการฉีด
พลาสติกจะมีองคประกอบหลักประกอบดวย คน 
เครื่องจักร วัตถุดิบ และวิธีการจากการศึกษา
องคประกอบในการวิเคราะหหาสาเหตุและผลของ
คน วิธีการ และวัตถุดิบน้ัน ทางผูศึกษาสามารถ  
ทําการควบคุมกระบวนการในการผลิตไดแตใน
ประเด็นของเคร่ืองฉีดพลาสติกน้ันทางผูวิจัย       
ไมสามารถทําการควบคุมกระบวนการในการผลิต
ได เนื่องมาจากบริษัท เวิรคเทคนิคอลพลาสติก 
จํากัด มีความจําเปนจะตองใชเคร่ืองฉีดพลาสติก
ซึ่งเปนเครื่องจักรหลักในการผลิต โดยที่เครื่องจักร

ดังกลาวมีการใชงานมาอยางยาวนาน ทําใหสงผล
โดยตรงตอการผลิตชิ้นสวนรถจักรยานยนต 
 ดังนั้นทางผูวิจัยจึงจําเปนจะตองทําการ
บํ ารุ งรั กษา เชิ งปองกั น เ พ่ือที่ จะบํ ารุ งรั กษา
เครื่องจักรกอนท่ีเครื่องจะมีปญหา โดยจะแบง
ออกเปน 2 แผน ไดแก แผนการบํารุงรักษา        
เชิงปองกันประจําวัน และแผนการบํารุงรักษา    
เชิงปองกันประจําสัปดาห โดยจุดที่ตรวจสอบจะ
เปนสวนประกอบทั้งหมดของเครื่องจักร ไดแก     
คอปอน หัวฉีด และสกรูมอเตอร เพราะเปนจุดที่
เกิดปญหาบอยที่สุด และสามารถท่ีจะตรวจสอบได
ทุกวันสวนแผนประจําสัปดาหจะทําการตรวจสอบ
สอบปมไฮดรอลิก ถังน้ํามันไฮดรอลิก และวาลว    
เพราะเปนจุดที่เกิดปญหาไมบอย แตจะเกิดปญหา
ทุกสัปดาหซึ่งตรงกับนิยามของการบํารุงรักษา     
เชิงปองกันเครื่องฉีดพลาสติก เปนการบํารุงรักษา
โดยอาศัยหลักพ้ืนฐานในการดําเนินการตรวจสอบ
สภาพของเครื่องจักรตลอดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานเพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ
เครื่องจักรโดยฉับพลัน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 
 เพ่ือจัดทําแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน
เครื่องฉีดพลาสติกแบบแนวนอนประจําวัน และ
ประจําสัปดาห  
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 
 1. ประช ากร ท่ี ใ ช ใ น กา รศึ กษ า  คื อ 
พนักงานบริษัท เวิรคเทคนิคอลพลาสติก จํากัด 
จํานวน 25 คน 
 2. เครื่องจักท่ีใชในการวิจัย คือ เครื่องฉีด
พลาสติก ซึ่งสามารถแบงสาเหตุของการเกิดปญหา
ออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
  สวนที่  1 สาเหตุของการเกิด
ปญหาจากการตรวจสอบประจําวัน ไดแก คอปอน 
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6 ครั้ง/22 หัวฉีด 7 คร้ัง/22 วัน และสกรูมอเตอร 
8 ครั้ง/22 วัน 
  สวนที่  2 สาเหตุของการเกิด
ปญหาจากการตรวจเช็คประจําสัปดาห ไดแก 
ปมไฮดรอลิก 2 ครั้ง/สัปดาห ถังน้ํามันไฮดรอลิก   
1 ครั้ง/สัปดาห และวาลว 1 ครั้ง/สัปดาห 
 3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  คือ              
ใบตรวจเช็คการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรเชิงปองกัน 
ซึ่งประกอบดวยวิธีการสรางเครื่องมือในการวิจัย  
โดยรายละเอียดดังนี้ 
 วิธีการสรางเครื่องมือในการวิจัย 
 1. ทําการศึกษาเอกสาร บทความ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎี แนวคิด หลักการ    
ในการบํารุงรักษาเชิงปองกัน 
 2. กําหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการ
สรางเครื่องมือตามวัตถุประสงค 
 3. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควา    
มาสรางเครื่องมือในการวิจัย 
 4. นําแผนและใบตรวจเช็คการบํารุงรักษา 
เชิงปองกันมาทบทวนเพื่อปรับปรุงแกไข 
 5. นําแผนและใบตรวจเช็คการบํารุงรักษา
เชิงปองกันไปใหอาจารยที่ปรึกษาทําการตรวจสอบ 
 6. ทําการจัดพิมพแผนและใบตรวจสอบ
ฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ได
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากเจาหนาที่ผูที่
รับผิดชอบในการตรวจสอบเครื่องฉีดพลาสติก    
ดวยตนเองตามแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. เขาไปทําการเก็บขอมูลของเครื่องฉีด
พลาสติกแบบแนวนอนกอนการบํา รุงรักษา           
เชิงปองกันประจําวัน และประจําสัปดาห ในชวง
เวลาตั้งแต 1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2562 
 2. เขาไปทําการเก็บขอมูลของเครื่องฉีด
พลาสติกแบบแนวนอนหลั งการใชแผนการ
บํารุงรักษาเชิงปองกันประจําวัน และประจํา
สัปดาห ในชวงเวลาตั้งแต 1 ธันวาคม – 31 
ธันวาคม 2562 

 3. เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลครบตามที่
กําหนดแลว จึงนํามาดําเนินการวิเคราะหขอมูล
ตอไป 
 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ได
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากการตรวจสอบการ
บํารุงรักษาเคร่ืองฉีดพลาสติก โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 1. การวิเคราะหขอมูลจากเครื่องฉีด
พลาสติกโดยการเปรียบเทียบกอนและหลังของ
การใชแผนและใบตรวจสอบการบํารุ งรักษา       
เชิงปองกันของเคร่ืองฉีดพลาสติก คาสถิติพ้ืนฐาน 
ที่ใชไดแก คาความถ่ีรอยละ และคาเฉลี่ยเลขคณิต 

2. การวิเคราะหขอมูลจากการคิดตนทุน
ค า ใ ช จ า ย ก า ร บํ า รุ ง รั ก ษ า เ ชิ ง ป อ ง กั น                   
โดยเปรียบเทียบราคาซ้ือใหมในสวนที่เกิดการ
ขัดของกับการบํารุงรักษาเชิงปองกันในสวนที่เกิด
การขัดของของเครื่องฉีดพลาสติก สามารถทําการ
วิ เ ค ร า ะห ข อ มู ล ก า รคิ ด ต น ทุ น ก า ร ใ ช จ า ย            
การบํารุงรักษาเชิงปองกันแบงไดเปน 2 สวนไดแก 

2.1 การหาคาใชจายเน่ืองจากของเสีย 
(บาท/เดือน) = ผลตางจํานวนของเสียเฉลี่ยตอวัน
กอนและหลังปรับปรุง x ราคาวัสดุใหม (บาท/ชิ้น) 
x 30 วัน/เดือน  
 2.2 การหาคายอดสุทธิโดยหักคาอุปกรณ
การซอม  (บาท/ เดือน )  = การหาคา ใชจ าย
เนื่องจากของเสีย (บาท/เดือน) – [จํานวนของเสีย
เฉลี่ยตอวันกอนและหลังปรับปรุง x ราคาอุปกรณ
ซอม   (บาท/ชิ้น) – 30 วัน/เดือน] 
 

ผลการวิจัย 
 
 1. ผลการวิ จั ย ก อนการ บํ ารุ ง รั กษา        
เชิ งปองกันเครื่องฉีดพลาสติกแบบแนวนอน
ประจําวัน ในการเก็บขอมูลเดือนตุลาคม พบวา 
จากการตรวจสอบการบํารุ งรักษาเคร่ืองฉีด
พลาสติ กแบบแนวนอนประจํ า วั น  สา เห ตุ
ประกอบดวย คอปอน หัวฉีด และสกรูมอเตอร 
กอนการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรเชิงปองกัน คิดรวม
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เปนสาเหตุที่เกิดข้ึนจํานวน 21 คร้ัง/22 วัน เฉลี่ย
ประมาณ 0.95 ครั้ง/วัน  

 ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลกอน
การบํารุงรักษาเชิงปองกันประจําวัน  

อุปกรณ หนาที่การทํางาน 
จํานวน 

(ครั้ง/22 วัน) 
คอปอน ลําเลียงเม็ดพลาสติก 6 
หัวฉีด ฉีดพลาสติกที่ออก

จากกระบอกสูบเขา
สูแมพิมพ 

7 

สกรู
มอเตอร 

หมุนพาใหพลาสติก
เ ค ลื่ อ น ที่ แ ล ะ 
คลุกเคลาพลาสติก
ใหเปนเนื้อเดียวกัน 

8 

รวม  21 

2. ผลการวิจัยกอนการบํารุงรักษา        
เชิงปองกันเครื่องฉีดพลาสติกแบบแนวนอนประจํา
สัปดาห ในการเก็บขอมูลเดือนตุลาคม พบวา   
จากการตรวจสอบการบํารุ ง รักษาเครื่องฉีด
พลาสติกแบบแนวนอนประจําสัปดาหสาเหตุ
ประกอบดวย ปมไฮดรอลิก ถังนํ้ามันไฮดรอลิก 
และวาลว คิดรวมเปนสาเหตุที่เกิดขึ้นจํานวน 4 
ครั้ง/4 สัปดาห หรือเฉลีย่ประมาณ 1 ครั้ง/สัปดาห 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลกอน
การบํารุงรักษาเชิงปองกันประจําสัปดาห  

อุปกรณ หนาที่การทํางาน 
จํานวน
(ครั้ง/4 
สัปดาห) 

ปมไฮดรอ
ลิก 

ทําใหน้ํามันไฮดรอลิก  
มีแรงดัน 

2 

ถังน้ํามัน 
ไฮดรอลิก 

เปนตัวกลางในการ
ถายทอดแรงไปยังสวน
ตางๆ 

1 

วาลว อุปกรณควบคุมแรงดัน 
ควบคุมทิศทาง และ 1 

ปริมาณการไหลของ
น้ํามันไฮดรอลิก 

รวม  4 
  
 3. ผลการวิจัยหลังการบํารุงรักษาเชิง
ปองกันเครื่องฉีดพลาสติกแบบแนวนอนประจําวัน 
ในการเก็บขอมูลเดือนธันวาคม พบวา จากการ
ตรวจเช็คการบํารุงรักษาเคร่ืองฉีดพลาสติกแบบ
แนวนอนประจําวัน สาเหตุประกอบดวย คอปอน 
หัวฉีด และสกรูมอเตอร หลังการบํารุงรักษา
เครื่องจักรเชิงปองกัน คิดรวมเปนสาเหตุที่เกิดข้ึน
10 ครั้ง/22 วันเฉลี่ยประมาณ 0.45 ครั้ง/วัน 

 

 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลกอน
การบํารุงรักษาเชิงปองกันประจําวัน 

อุปกรณ หนาที่การทํางาน 
จํานวน
(ครั้ง/4 
สัปดาห) 

ปมไฮดรอ
ลิก 

ทําใหน้ํามันไฮดรอลิก 
มีแรงดัน 

1 

ถังน้ํามันไฮ
ดรอลิก 

เปนตัวกลางในการ
ถายทอดแรงไปยังสวน
ตางๆ 

1 

วาลว 

อุปกรณควบคุมแรงดัน 
ควบคุมทิศทาง และ
ปริมาณการไหลของ
น้ํามันไฮดรอลิก 

0 

รวม  2 

4. ผลการวิจัยหลังการบํารุงรักษา         
เชิงปองกันเครื่องฉีดพลาสติกแบบแนวนอนประจํา
สัปดาห ในการเก็บขอมูลเดือนธันวาคม พบวา 
จากการตรวจสอบการบํารุ งรักษาเคร่ืองฉีด
พลาสติกแบบแนวนอนประจําสัปดาห สาเหตุ
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ประกอบดวยปมไฮดรอลิก ถังน้ํามันไฮดรอลิก และ
วาลว คิดรวมเปนสาเหตุที่เกิดขึ้น 2 ครั้ง/4 
สัปดาห เฉลี่ยประมาณ 0.5 ครั้ง/สัปดาห 

 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลหลังการ

บํารุงรักษาเชิงปองกันประจําสัปดาห 

อุปกรณ หนาที่การทํางาน 
จํานวน
(ครั้ง/4 
สัปดาห) 

ปมไฮดรอ
ลิก 

ทําใหน้ํามันไฮดรอลิก 
มีแรงดัน 

1 

ถังน้ํามันไฮ
ดรอลิก 

เปนตัวกลางในการ
ถายทอดแรงไปยังสวน
ตางๆ 

1 

วาลว 

อุปกรณควบคุมแรงดัน 
ควบคุมทิศทาง และ
ปริมาณการไหลของ
น้ํามันไฮดรอลิก 

0 

รวม  2 
 

 5. ผลเปรียบเทียบกอนการบํารุงรักษา  
เชิงปองกัน พบวา 

 5.1 กอนการบํารุงรักษา          
เชิงปองกันประจําวัน คิดรวมเปนสาเหตุที่เกิดขึ้น
จํานวน 21 ครั้ง/22 วัน เฉลี่ยประมาณ 0.95 ครั้ง/
วัน เมื่อมีการจัดทําใบตรวจสอบและแผนการ
บํารุ งรักษาเครื่องฉีดพลาสติกแบบแนวนอน      
หลังการบํารุงรักษาเครื่องจักรเชิงปองกันคิดรวม
เปนสาเหตุที่เกิดข้ึนจํานวน 10 คร้ัง/22 วันเฉลี่ย
ประมาณ 0.45 คร้ัง/วัน ซึ่งสาเหตุที่เกิดจากการ
ขัดของของเครื่องฉีดพลาสติกลดลงจํานวน 11 
ครั้ง/22 วัน เฉลี่ยประมาณ 0.5 ครั้ง/วัน 

 
  
 
 
 

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบกอนการบํารุงรักษา
เชิงปองกันประจําวัน 

 

 

 ภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบสาเหตุ
กอนและหลังการบํารุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติก
แบบแนวนอนประจําวัน 

 5.2 กอนการบํารุงรักษา           
เชิงปองกันประจําสัปดาห คิดรวมเปนสาเหตุที่
เกิดขึ้นจํานวน 4 ครั้ง/4 สัปดาห หรือเฉลี่ย
ประมาณ 1 ครั้ง/สัปดาห เมื่อมีการจัดทําใบ
ตรวจสอบและแผนการบํารุงรักษาเคร่ืองฉีด
พลาสติกแบบแนวนอน  หลังการบํารุ งรักษา
เครื่องจักรเชิงปองกันคิดรวมเปนสาเหตุที่เกิดขึ้น
จํานวน 2 ครั้ง/4 สัปดาห เฉลี่ยประมาณ 0.5 ครั้ง/
สัปดาห ซึ่งสาเหตุที่เกิดจากการขัดของของ    

6 

7 

8 

3 3 

4 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
จํา
นว
นค

รั้งข
อง
สา
เห
ตุ 

กอนการบํารุงรักษา 

หลังการบํารุงรักษา 

จุดที่
ตรวจเช็ค 

กอน
บํารุงรักษา 
(ครั้ง/22 
วัน) 

หลัง
บํารุงรักษา 
(ครั้ง/22 
วัน) 

ลดลง 
(ครั้ง/22 
วัน) 

คอปอน 6  3 3 

หัวฉีด 7 3 4 

สกรู
มอเตอร 

8 4 4 

รวม 21 10 11 
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เครื่องฉีดพลาสติกลดลงจํานวน 2 คร้ัง/4 สัปดาห 
เฉลี่ยประมาณ 0.50 ครั้ง/4 สัปดาห 

 
ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบหลังการ

บํารุงรักษาเชิงปองกันประจําสัปดาห 

 

 
 ภาพที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบสาเหตุ
กอนและหลังการบํารุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติก
แบบแนวนอนประจําสัปดาห 

 จากการศึกษาการบํารุงรักษาเครื่องจักร
เชิงปองกันสามรถทําการลดจํานวนครั้งในการ
บํ า รุ ง รั กษา เชิ งป อ ง กั น เ ครื่ อ งฉี ดพลาส ติ ก         
แบบแนวนอน ซึ่งทําใหเคร่ืองจักรสามารถทํางาน
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ทําใหสามารถประหยัด

คาใชจายในการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรเชิงปองกัน 
ดังนี้ 

1. การบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องฉีด
พลาสติกแบบแนวนอนประจําวันซ่ึงสาเหตุที่เกิด
จากการขัดของของเครื่องจักรลดลงจํานวน 11 
ครั้ง/22 วัน เฉลี่ยประมาณ 0.55 ครั้ง/วัน            
ซึ่งประกอบดวย คอปอน จํานวน 3 ครั้ง/22 วัน 
และหัวฉีด จํานวน 4 ครั้ง/22 วัน และสกรู
มอเตอร จํานวน 4 ครั้ง/22 วัน ทําใหประหยัด
คาใชจาย    ในการบํารุงรักษาเชิงปองกันเปน
จํานวนเงิน 17,500 6,900 บาท และ 21,200 
บาท ตามลําดับ 

2. การบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องฉีด
พลาสติกแบบแนวนอนประจําสัปดาห ซึ่งสาเหตุที่
เกิดจากการขัดของของเครื่องจักรลดลงจํานวน 2 
ครั้ง/4 สัปดาห เฉลี่ยประมาณ 0.50 ครั้ง/4 
สัปดาห ประกอบดวย ปมไฮดรอลิก ถังน้ํามันไฮ
ดรอลิก และวาลวจํานวน 2 ครั้ง/4 ทําใหประหยัด
คาใชจายในการบํารุงรักษาเชิงปองกันเปนจํานวน
เงิน 30,000 บาท 11,100 บาทและ 2,100 บาท 
ตามลําดับ 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
 การ ศึกษาการวา งแผน บํ า รุ ง รั กษา         
เชิ งปองกันเครื่องฉีดพลาสติกแบบแนวนอน 
กรณีศึกษาบริษัท เวิรคเทคนิคอลพลาสติก จํากัด 
เลขที่ 44/19 หมูที่ 5 ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี     
จ .สมุทรปราการทางผูวิจัยไดทําการวางแผน
บํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องฉีดพลาสติกแบบ
แนวนอนออกเปน 2 แผนดังนี้ 
 1. การวางแผนบํารุงรักษาเชิงปองกัน
เครื่องฉีดพลาสติกแบบแนวนอนประจําวัน พบวา     
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคอปอน หัวฉีด และสกรู
มอเตอรลดลงเปนจํานวน 3 ครั้ง/22 วัน และ
จํานวน 4 ครั้ง/22 วัน และจํานวน 4 ครั้ง/22 วัน 
สงผลใหประหยัดคาใชจายในการบํารุงรักษา      
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ดรอลิก  

2 1 1 

2. ถัง
น้ํามันไฮ
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เชิงปองกันเปนเงินจํานวน 13,300 บาท 4,900 
บาท 16,200 บาท ตามลําดับ 
 2. การวางแผนบํารุงรักษาเชิงปองกัน
เครื่องฉีดพลาสติกแบบแนวนอนประจําสัปดาห 
พบวา ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับปมไฮดรอลิก    
ถังน้ํามันไฮดรอลิก และวาลว ลดลงเปนจํานวน 2 
ครั้ง/4 สัปดาห สงผลทําใหประหยัดคาใชจาย      
ในการบํารุ ง รักษาเชิงปองกันเปนจํานวนเงิน 
30,000 บาท 11,100 บาท 2,100 บาท 
ตามลําดับ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากการการศึกษาการวางแผนบํารุงรักษา
เชิงปองกันเครื่องฉีดพลาสติกแบบแนวนอน 
กรณีศึกษาบริษัท เวิรคเทคนิคอลพลาสติก จํากัด 
ทางผู วิ จั ยสามารถอภิปรายผลจากการวิจั ย         
โดยแบงเปน 2 แผนดังนี้ 
 1. กอนการบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่อง
ฉีดพลาสติกแบบแนวนอนประจําวัน  พบวา        
ความเสียหายที่เกิดข้ึนกับคอปอน หัวฉีด และสกรู
มอเตอร  คิดรวมเปนสาเหตุที่ เกิดขึ้นจํานวน        
21 ครั้ง/22 วัน หรือเฉลี่ยประมาณ 0.95 ครั้ง/วัน 
เมื่อมีการจัดทําแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน
เครื่ อ งฉี ดพลาสติ กแบบแนวนอน  หลั งการ
บํารุงรักษาเครื่องจักรเชิงปองกัน คิดรวมเปน
สาเหตุที่เกิดข้ึนจํานวน 10 คร้ัง/22 วัน หรือเฉลี่ย
ประมาณ 0.45 ครั้ง/วัน ซึ่งสาเหตุที่เกิดการขัดของ
ของ เครื่ อ งจั กรประจํ า วั นลดลง จํ านวน  11    
ครั้ง/22 วัน เฉลี่ยประมาณ 0.5 ครั้ง/วัน 
 2. หลั ง ก า รบํ า รุ ง รั กษ า เ ชิ ง ป อ ง กั น      
เครื่องฉีดพลาสติกแบบแนวนอนประจําสัปดาห 
พบวา ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับปมไฮดรอลิก     
ถังน้ํามัน ไฮดรอลิก และวาลว คิดรวมเปนสาเหตุที่
เกิดขึ้นจํานวน 4 คร้ัง/4 สัปดาห หรือเฉลี่ย
ประมาณ 1 คร้ัง/สัปดาห เมื่อมีการจัดทําแผนการ
บํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องฉีดพลาสติกแบบ
แนวนอนหลังการบํารุงรักษาเครื่องจักรเชิงปองกัน 

คิดรวมเปนสาเหตุที่เกิดขึ้นจํานวน 2 ครั้ง/4 
สัปดาห เฉลี่ยประมาณ 0.5 ครั้ง/สัปดาห ซึ่ง
สาเหตุที่เกิดจากการขัดของของเครื่องจักรประจํา
สัปดาหลดลงจํานวน 2 ครั้ง/4 สัปดาห เฉลี่ย
ประมาณ 0.5   ครั้ง/สัปดาห  
 เนื่ อ งจากการ ใช ง านของ เค ร่ื อ งฉี ด
พลาสติกแบบแนวนอนมีความถี่ในการใชงาน
คอนขางมากและขาดการบํารุงรักษา โดยเฉพาะ
อยางยิ่ งผู รับผิดชอบเครื่องฉีดพลาสติกแบบ
แนวนอน  ในการ ใช ง านไมมี การ ดูแลรักษา
เครื่องจักรใหมีความพรอมในการใชงานตลอดเวลา
จนเปนสาเหตุหลักทําใหเครื่องจักรเกิดปญหา
ขัดของตลอดเวลาของแตละวัน จึงสงผลทําใหตอง
หยุดทําการผลิตอยางฉับพลัน สงผลตอการมอบ
สินคาของทางบริษัท ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย 
เกษม รุงเรือง (2552) ที่ไดศึกษาเรื่อง การวางแผน
บํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องจักรในอุตสาหกรรม
รี เลย  ที่มีการวางแผนบํารุงรักษาเชิงปองกัน    
ความเสียหายจากการใชงานหรืออาจใชวิธีการซอม
บํารุงรักษาชิ้นสวนบางชิ้นของเครื่องจักรที่ไดรับ
ความเสียหาย ซึ่ งทางบริษัท เวิรคเทคนิคอล   
พลาสติก จํากัด ตองประเมินคาใชจายวาทางเลือก
ใดมีความคุมคาตอการลงทุนมากกวา ซึ่งจะสงผล
ตอตนทุนในการผลิตของทางบริษัท 
 

ขอเสนอแนะ 
 

 จากการการศึกษาการวางแผนบํารุงรักษา
เชิงปองกันเครื่องฉีดพลาสติกแบบแนวนอน 
กรณีศึกษาบริษัท เวิรคเทคนิคอลพลาสติก จํากัด 
ทางผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลวิจัยไปใช
แ ล ะ เ พ่ื อ ก า ร ทํ า ง านวิ จั ย ค รั้ ง ต อ ไป  โ ด ยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. การศึกษาน้ีเปนเพียงวิธีการหนึ่งเทานั้น
ที่นํามาใชปรับปรุงระบบการซอมบํารุงเครื่องจักร
ในโรงงานกรณีศึกษาดังกลาว  เ พ่ือลดปญหา      
การขัดของของเครื่องจักร และลดของเสียจากงาน
ซอมท่ีมีผลกระทบจากเครื่องจักร ซึ่งยังสามารถใช
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วิธีทางดานวิศวกรรมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในการ
แก ไขและปรับปรุงระบบงานซอมบํารุ งห รือ
ปรับปรุงผลผลิตไดอีก เชน การวางแผนการผลิต
และการควบคุมคุณภาพ 
 2. ผูบริหารควรใหความสําคัญกับงานซอม
บํารุงเทียบเทากับงานผลิต เพราะหนวยงาน     
ซอมบํารุงเปนหนวยงานที่สนับสนุนใหงานดาน   
การผลิตเปนไปตามเปาหมาย 
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