
การบ้ารุงรักษาเครื่องบรรจุน ้า กรณีศึกษา บริษัท กวินณาน ้าดื่ม จ้ากัด 
อ้าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

ดนัยนันท์ อินนา, เกริกชัย เกื อชาติ และ ผศ.ดร.สมศักดิ์ มีนคร  
สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาการด้าเนินงานการบ้ารุงรักษาเครื่องบรรจุน้้า บริษัท  กวินณาน้้าดื่ม จ้ากัด 
และเพ่ือจัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานการบ้ารุงรักษาได้ศึกษากระบวนการท้างานของเครื่องบรรจุน้้าในส่วนของหัว
บรรจุและการบ้ารุงรักษา โดยศึกษาจากเครื่องบรรจุน้้าของ บริษัท กวินณาน้้าดื่ม จ้ากัด จ้านวน 1 เครื่อง ใช้
คู่มือการปฏิบัติงานการบ้ารุงรักษาและใบแบบฟอร์มการตรวจเช็คเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการคิดต้นทุนค่าใช้จ่ายการบ้ารุงรักษาเครื่องจักร โดยเปรียบเทียบต้นทุนในการผลิต
ก่อนและหลังการใช้คู่มือการปฏิบัติงานการบ้ารุงรักษาเครื่องบรรจุน้้า  
 ผลการวิจัยพบว่าการหยุดการท้างานของเครื่องบรรจุน้้าก่อนการบ้ารุงรักษาจ้านวน 26 วันของเครื่อง
บรรจุน้้าหยุดการท้างาน 86 ครั้ง/26วัน เฉลี่ยประมาณ 3.31 ครั้ง/วัน สาเหตุหลักเกิดจากการหัวบรรจุน้้า
ขัดข้อง เนื่องจากไม่ได้บ้ารุงรักษาหัวบรรจุน้้า จึงท้าให้สปริงในหัวบรรจุน้้าไม่ยืดหยุ่นสปริงจึงค้าง ส่งผลท้าให้
เครื่องบรรจุน้้าต้องหยุดการผลิต ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการบ้ารุงรักษาจ้านวน 26 วัน ทางผู้วิจัยพบว่า 
หลังการน้าคู่มือการปฏิบัติงานการบ้ารุงรักษาไปใช้ เครื่องบรรจุน้้าหยุดการท้างานลดลงเป็นจ้านวน 50 ครั้ง/
26 วัน เฉลี่ยประมาณ 1.92 ครั้ง/วัน เหลือ 36 ครั้ง/26 วัน เฉลี่ยประมาณ 1.38 ครั้ง/วัน ส่งผลท้าให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ้ารุงเป็นจ้านวนเงิน 500 บาทต่อเดือน 

 

ค้าส้าคัญ : การบ้ารุงรักษา, คู่มือการปฏิบัติงานการบ้ารุงรักษา, เครื่องบรรจุน้้า 
 
 

บทน้า 
 การบ้ารุงรักษาเครื่องจักรท้าได้หลายวิธี
โดยใช้หลักการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร
เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและ
ผลกระทบด้านคุณภาพ (Failure Mode and 
Effects Analysis :FMEA) จัดท้าแผนการ
บ้ารุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน และจัดท้าคู่มือ
การปฏิบัติงานเป็นต้น โดยพบว่ามีการน้าหลักการ
ต่างๆ มาใช้ในการบ้ารุงรักษาเครื่องจักรหลายชนิด 
เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องจักรโดยระบบ
บ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน กรณีศึกษา : โรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม (สรัณญา ศิลาอาสน์, 
2551) การลดของเสียในอุตสาหกรรมผลิตล้อ 
อลูมิเนียมอัลลอยด์ (สุวิมล จันทร์แก้ว , 2549) 
จัดท้าแผนการบ้ารุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันใน

อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส้าเร็จรูป (สุพลเชษฐ์ เพ็ชรัตน์, 
2550) เป็นต้น 

ซึ่งบริษัทกวินณาน้้าดื่ม เป็นบริษัทที่ได้
ด้าเนินการผลิตน้้าดื่มจ้านวน 168,000 แพ็ค/ปี 
โดยมีสายการผลิตจ้านวน 2 สายการผลิต แต่ละ
สายการผลิตจะมี เครื่ องมือ/ อุปกรณ์ที่ ใช้ ใน
สายการผลิต  จะประกอบด้วยเครื่องบรรจุน้้าดื่ม
บรรจุขวดแบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ จาก
การตรวจเช็คก้าลังการผลิตในสายการผลิต พบว่า 
เครื่องบรรจุน้้าดื่มแบบอัตโนมัติ ตามเป้าหมาย
ก้าลังการผลิตจะต้องท้าการผลิต 540 แพ็ค/วัน 
แต่จากการตรวจเช็คเครื่องบรรจุน้้ าดื่มแบบ
อัตโนมัติสามารถท้าการผลิตได้ 500 แพ็ค/วัน คิด
เป็นร้อยละ 7.41 ซึ่งเกิดจากการขัดข้องอุปกรณ์ใน 
1 เดือน ประกอบด้วยของสายพานลมจ้านวน 1 
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ครั้ง ที่จับคอขวดจ้านวน 4 ครั้ง หัวฉีดน้้าท้าความ
สะอาดจ้านวน 6 ครั้ง หัวบรรจุน้้าจ้านวน 86 ครั้ง 
และหัวขันปิดฝาขวดจ้านวน 2 ครั้ง จากสาเหตุที่
เครื่องบรรจุน้้าต้องหยุดการท้างาน เนื่องจากการ
ขัดข้องของหัวบรรจุน้้าที่มีการขัดข้องเป็นจ้านวน
มากที่สุด สาเหตุเกิดจากการไม่ได้บ้ารุงรั กษา
เครื่องบรรจุน้้า จึงท้าให้หัวบรรจุน้้าและอุปกรณ์
อ่ืนๆท้างานได้ ไม่ เต็มประสิทธิภาพ  ส่งผลให้
เครื่องจักรในสายการผลิตต้องหยุดการท้างานเฉลี่ย
ประมาณ 3 ครั้ง/วัน ท้าให้การผลิตไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ทางบริษัทตั้งไว้ มีผลกระทบต่อการส่ง
มอบสินค้าของทางบริษัท จากการตรวจเช็ ค
เนื่ องมาจากไม่มีการบ้ ารุ งรั กษาเครื่ องมือ/
เครื่องจักร ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ท้าการศึกษาการบ้ารุงรักษาเครื่องบรรจุน้้าและ
จัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานการบ้ารุงรักษาของบริษัท
กวินณาน้้าดื่ม อ้าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
เพ่ือที่จะให้มีมาตรฐานในการบ้ารุงรักษาเครื่อง
บรรจุน้้า 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการบ้ารุงรักษาเครื่องบรรจุ

น้้า 
2. เ พ่ือจัดท้าคู่มือการปฏิบัติ งานการ

บ้ารุงรักษาเครื่องบรรจุน้้าในส่วนของหัวบรรจุน้้า 
 

ระเบียบวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่ มตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ น
กา รศึ กษากา รบ้ า รุ ง รั กษ า เ ค รื่ อ งบ ร รจุ น้้ า 
กรณีศึกษา บริษัท กวินณาน้้าดื่ม จ้ากัด อ้าเภอ
เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เพ่ือที่จะมีมาตรฐานใน
การบ้ารุงรักษาเครื่องบรรจุน้้าในการผลิต มีดังนี้ 
 1) เครื่องบรรจุน้้าหมายเลข 13-955 เป็น
กลุ่ มตั ว อย่ า ง ในการศึ กษาก ารท้ า ง านของ
เครื่องจักร 

 2) พนังงานใน บริษัท กวินณาน้้าดื่ม 
จ้ากัด ทั้งหมด 3 คน ให้ข้อมูลในการท้างานของ
เครื่องจักร 
2. ขอบเขตของการวิจัย 
 1) ศึกษากระบวนการท้างานของเครื่อง
บรรจุน้้าแบบอัตโนมัติ โดยศึกษาจากเครื่องบรรจุ
น้้าแบบอัตโนมัติ ของ บริษัท กวินณาน้้าดื่ม จ้ากัด
จ้านวน 1 เครื่อง  
 2) ศึกษาการจัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานการ
บ้ า รุ ง รั ก ษ า เ ค รื่ อ งบ ร ร จุ น้้ า แ บ บ อั ต โ น มั ติ 
กรณีศึกษา บริษัท กวินณาน้้าดื่ม จ้ากัด 
 3) สถานที่ในการศึกษาบริษัท กวินณาน้้า
ดื่ม  จ้ ากัด  246 หมู่  6 ต้ าบลเกาะลันตาใหญ่ 
อ้าเภอ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
 4) ระยะเวลาในการด้าเนินการศึกษา
ตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 – มีนาคม พ.ศ. 
2563 เป็นระยะเวลา 8 เดือน 
3. ขั้นตอนการท้าวิจัย 
 1) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลโดย
ใช้แบบฟอร์มการบ้ารุงรักษาเครื่องบรรจุน้้าก่อน
การบ้ารุ งรักษาเครื่องจักรประจ้าวัน ในช่วง
ระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 
2562 
 2) วิเคราะห์ข้อมูลการขัดข้องของเครื่อง
บรรจุน้้า ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายนถึง 
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 3) สร้างคู่มือการปฏิบัติงานการ
บ้ารุงรักษาเครื่องบรรจุน้้า ตั้งแต่ 4 พฤศจิกายน – 
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 4) น้าคู่มือการปฏิบัติงานการบ้ารุงรักษา
เครื่องบรรจุมาให้พนักงานทดลองใช้ ตั้งแต่ 25 
พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 5 )  เ ก็ บข้ อมู ล หลั ง ก า รน้ า คู่ มื อ ก า ร
ปฏิบัติ งานการบ้ารุ งรักษาเครื่องบรรจุมาให้
พนักงานทดลองใช้  ตั้ งแต่  2 ธันวาคม – 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 6) วิ เคราะห์ผลหลั งการน้าคู่มือการ
ปฏิบัติ งานการบ้ารุ งรักษาเครื่ องบรรจุมาให้
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พนักงานทดลองใช้  ตั้ งแต่  3 มกราคม –  6 
มกราคม พ.ศ. 2563 
 7) เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการน้า
คู่มือการปฏิบัติงานการบ้ารุงรักษาเครื่องบรรจุมา
ให้พนักงานทดลองใช้ ตั้งแต่ 7 มกราคม – 10 
มกราคม พ.ศ. 2563 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การบ้ารุงรักษาเครื่องบรรจุน้้า กรณีศึกษา
บริษัท กวินณาน้้าดื่ม จ้ากัด อ้าเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่ จากการวิเคราะห์การหยุดท้างาน
ของเครื่องบรรจุน้้าจ้านวน 26 วัน ซึ่งการตรวจเช็ค
เครื่องบรรจุน้้าตลอดเวลาการท้างานในส่วนของ
การผลิตน้้าในเดือนตุลาคม ปี 2562 พบว่า สาเหตุ
หลักมาจากหัวบรรจุน้้าขัดข้อง เนื่องจากการไม่ได้
บ้ารุงรักษาหัวบรรจุน้้า ส่งผลท้าให้เครื่องบรรจุน้้า
ต้องหยุดการผลิตและท้าให้การผลิตไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ทางบริษัทตั้งไว้ ผลการวิเคราะห์มี
รายละเอียดดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจเช็ค
ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจเช็ค การ
บ้ารุงรักษาเครื่องบรรจุน้้าในส่วนของหัวบรรจุน้้า
ในกระบวนการท้างาน จ้านวน 26 ชุด ดังตารางที่ 
1 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนน้าคู่มือการ
ปฏิบัติงานการบ้ารุงรักษาประจ้าวัน 

ชื่ออุปกรณ์ สาเหตุ 
จ้านวนครั้ง/

26วัน 

หัวบรรจุน้้า 
หัวบรรจุน้้า

ขัดข้อง 
86 

รวม  86 
 
จากตารางที่ 1 ผลการตรวจเช็คข้อมูลก่อนน้าคู่มือ
การปฏิบัติงานการบ้ารุงรักษาเครื่องบรรจุน้้าไปใช้ 
ในการเก็บข้อมูลเดือนตุลาคม จากการตรวจเช็ค
แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องบรรจุน้้า พบว่า
สาเหตุหลักเกิดจากการขัดข้องของหัวบรรจุน้้า 
เนื่องจากไม่ได้ท้าการบ้ารุงรักษา จึงท้าให้สปริงใน

หัวบรรจุน้้าไม่ยืดหยุ่นสปริงจึงค้าง ส่งผลท้าให้
เครื่องบรรจุน้้ าต้องหยุดการผลิต จ้านวน 86 
ครั้ง/26วัน เฉลี่ยประมาณ 3.31 ครั้ง/วัน 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหลังน้าคู่มือการ
ปฏิบัติงานการบ้ารุงรักษาประจ้าวัน 

ชื่ออุปกรณ์ สาเหตุ 
จ้านวนครั้ง/

26วัน 

หัวบรรจุน้้า 
หัวบรรจุน้้า

ขัดข้อง 
36 

รวม  36 
 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหลัง
การน้าคู่มือการปฏิบัติงานการบ้ารุงรักษาเครื่อง
บรรจุน้้าไปใช้มีข้ันตอนดังนี้  

1.ปิดการท้างานเครื่องจักร หมุนสวิตซ์ไป
ทาง OFF เพ่ือปิดการท้างานของเครื่องบรรจุน้้า 

2 .  ต รว จสอบหั ว จ่ า ยน้้ า แ ละสปริ ง 
ตรวจสอบด้วยตาเปล่าว่าสปริงมีการติดขัดจุดไหน 
ตรวจสอบว่าสปริงดีดกลับทุกตัวหรือไม่ และ
ตรวจสอบว่าหัวจ่ายน้้าอุดตันหรือไม่ 

3. ตรวจสอบพิจารณาสปริงและหัวจ่ายน้้า 
ใช้คีมล็อคจับน็อตตัวผู้ และใช้ประแจแหวนเบอร์
10 ขันน็อตตัวเมียของหัวบรรจุน้้าออกมาเพ่ือ
น้ามาตรวจสอบ เสร็จแล้วตรวจสอบความยืดหยุ่น
ของสปริง โดยกดสปริงลงเพ่ือดูการดีดตัวกลับของ
สปริง และตรวจสอบว่าหัวจ่ายน้้าผิดปกติที่จุดใด มี
การอุดตันหรือไม่ 
 4. การเปลี่ยนอุปกรณ์ (กรณีที่บ้ารุงรักษา
ไม่ได้) พิจารณาว่าชิ้นส่วนใดเกิดการช้ารุดและจึง
เปลี่ยนชิ้นส่วนที่ช้ารุด และน้าสปริงใหม่หรือหัว
จ่ายน้้าใหม่มาประกอบแทนแล้วจึงน้าไปประกอบ
เข้ากับตัวเครื่อง โดยใช้คีมล็อคจับน็อตตัวผู้ และใช้
ประแจแหวนเบอร์10 ขันน็อตตัว เมียเข้ากับ
ตัวเครื่อง 
 5. บ้ารุงรักษา น้าหัวจ่ายและสปริงน้้ามา
ท้าความสะอาด และใช้วาสลีนทาบริเวณสปริง 
และส่วนต่าง ๆ ของหัวบรรจุน้้า 
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 6. เปิดเครื่องตามปกติ หมุนสวิตซ์ไปทาง 
ON เพ่ือเปิดการท้างานของเครื่องบรรจุน้้าและ
ตรวจเช็คว่าเครื่องบรรจุน้้าท้างานปกติหรือไม่ 

ในการเก็บข้อมูลเดือนธันวาคม จากการ
ตรวจเช็คแบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องบรรจุน้้า 
พบว่าเครื่องบรรจุน้้าหยุดท้างานลดลงเหลือจ้านวน 
36 ครั้ง/26 วัน เฉลี่ยประมาณ 1.38 ครั้ง/วัน  

 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการ
บ้ารุงรักษาเครื่องบรรจุน้้า 

 
จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบก่อน

และหลังการน้าคู่มือการปฏิบัติงานการบ้ารุงรักษา
เครื่องบรรจุน้้าไปใช้พบว่า ก่อนการน้าคู่มือการ
ปฏิบัติงานการบ้ารุงรักษาเครื่องบรรจุน้้าไปใช้ 
สาเหตุหลักเกิดจากการขัดข้องของหัวบรรจุน้้า 
เนื่องจากไม่ได้ท้าการบ้ารุงรักษา จึงท้าให้สปริงใน
หัวบรรจุน้้าไม่ยืดหยุ่นสปริงจึงค้าง ส่งผลท้าให้
เครื่องบรรจุน้้าต้องหยุดการผลิต จ้านวน 86 ครั้ง/
26 วัน เฉลี่ยประมาณ 3.31 ครั้ง/วัน เมื่อทางผู้วิจัย
ได้จัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานการบ้ารุงรักษาเครื่อง
บรรจุน้้าในส่วนของหัวบรรจุน้้าจากการตรวจเช็ค
หลังการน้าคู่มือการปฏิบัติงานการบ้ารุงรักษา
เครื่องบรรจุน้้า พบว่าเครื่องบรรจุน้้าหยุดการ
ท้างานลดลง 50 ครั้ง/26 วัน เหลือจ้านวน 36 
ครั้ง/26 วัน เฉลี่ยประมาณ 1.38 ครั้ง/วัน 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กราฟแท่งการเปรียบเทียบเครื่องจักร
ก่อนและหลังการบ้ารุงรักษา 
 

จากภาพที่1 กราฟแท่งการเปรียบเทียบ
เครื่องจักรก่อนและหลังการบ้ารุงรักษา พบว่า เมื่อ
ทางผู้ วิ จั ย ได้ จั ดท้ าคู่ มื อการปฏิบัติ ง านการ
บ้ารุงรักษาเครื่องบรรจุน้้าในส่วนของหัวบรรจุน้้า
จากการตรวจเช็คหลังการบ้ารุงรักษาเครื่องบรรจุ
น้้า เครื่องบรรจุน้้าหยุดการท้างานลดลง 50 ครั้ง/
26 วัน เหลือจ้ านวน 36 ครั้ ง /26 วัน เฉลี่ ย
ประมาณ 1.38 ครั้ง/วัน 

จากการท้าคู่มือการบ้ารุงรักษาเครื่อง
บรรจุน้้าท้าให้เครื่องจักรหยุดท้างานลดลงจ้านวน 
50 ครั้ง/26 วัน เฉลี่ยประมาณ 1.92 ครั้ง/วัน ท้า
ให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษาเครื่องบรรจุ
น้้าเป็นจ้านวนเงินทั้งสิ้น 500 บาทต่อเดือน 
 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการบ้ารุงรักษาเครื่องบรรจุ

น้้ากรณีศึกษา บริษัท กวินณาน้้าดื่ม จ้ากัด 246 
หมู่ 6 ต้าบลเกาะลันตาใหญ่ อ้าเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่ ผู้วิจัยได้ด้าเนินการแก้ไขปัญหาด้วย
วิธีการบ้ารุงรักษา มีผลการวิจัยโดยสรุปดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลการหยุดการท้างานของ
เครื่องบรรจุน้้าก่อนการบ้ารุงรักษาจ้านวน 26 วัน
พบว่า เครื่องบรรจุน้้าหยุดการท้างาน 86 ครั้ง/26 
วัน เฉลี่ยประมาณ 3.31 ครั้ง/วัน พบว่าสาเหตุ
หลักเกิดจากการขัดข้องของหัวบรรจุน้้า เนื่องจาก
ไม่ได้มีการบ้ารุงรักษาหัวบรรจุน้้า จึงท้าให้สปริงใน

ข้อมูล ครั้ง/26วัน ครั้ง/วัน 
ก่อน 86 3.31 
หลัง 36 1.38 
ลดลง 50 1.92 

86 

36 

0

50

100

หวับรรจนุ ำ้ 

แผนภูมิกราฟแท่งการเปรียบเทียบ
สาเหตุก่อนและหลังการบ้ารงุรักษา  

 ก่อนปรับปรุง 

หลงัปรับปรุง 
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หัวบรรจุน้้าไม่ยืดหยุ่นสปริงจึงค้าง ส่งผลท้าให้
เครื่องบรรจุน้้าต้องหยุดการผลิต 

2. วิเคราะห์ข้อมูลการหยุดการท้างานของ
เครื่องบรรจุน้้าหลังการบ้ารุงรักษาจ้านวน 26 วัน 
พบว่า หลังการบ้ารุงรักษาเครื่องบรรจุน้้าหยุดการ
ท้างานลดลงเป็นจ้านวน 50 ครั้ง/26 วัน เฉลี่ย
ประมาณ 1.92 ครั้ง/วัน เหลือ 36 ครั้ง/26 วัน 
เฉลี่ยประมาณ 1.38 ครั้ง/วัน ส่งผลท้าให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ้ารุงเป็นจ้านวนเงิน 500 
บาทต่อเดือน 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการบ้ารุงรักษาเครื่องจักร 
ของ บริษัท กวินณาน้้าดื่ม จ้ากัด อ้าเภอเกาะลัน
ตา จังหวัดกระบี่ สามารถอภิปรายผลจากการวิจัย
ได้ดังนี้ 

การ เปรี ยบ เที ยบก่ อนและหลั งกา ร
บ้ารุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งก่อนการน้าคู่มือการ
ปฏิบัติงานการบ้ารุงรักษาเครื่องบรรจุน้้ารวมคิด
เป็นสาเหตุจ้านวน 83 ครั้ง/26 วัน เฉลี่ยประมาณ 
3.31 ครั้ง/วัน เมื่อมีการจัดท้าคู่มือการปฏิบัติงาน
การบ้ารุงรักษาเครื่องบรรจุน้้าและแบบฟอร์ม
มาตรฐานในการตรวจเช็คการบ้ารุงรักษาของ
เครื่องบรรจุน้้า หลังจากน้าคู่มือการปฏิบัติงานการ
บ้ารุงรักษาเครื่องบรรจุน้้าไปใช้คิดเป็นจ้านวน 36 
ครั้ง/26 วัน เฉลี่ยประมาณ 1.38 ครั้ง/วัน 
เนื่องจากการใช้งานเครื่องบรรจุน้้ามีการใช้งาน
อย่างต่อเนื่องและไม่มีเวลาในการบ้ารุงรักษาเครื่อง
บรรจุน้้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เครื่องบรรจุน้้าในการใช้งานไม่มีการดูแลรักษา
เครื่องบรรจุน้้าพร้อมการใช้งานอย่างต่อเนื่องจน
เป็นสาเหตุหลักท้าให้เครื่องบรรจุน้้าเกิดปัญหา
ขัดข้องตลอดเวลาในการใช้งานของแต่ละวันจึง
ส่งผลท้าให้ไม่สามารถผลิตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษม รุ่งเรือง (2552) 
ที่ได้ศึกษาเรื่อง การวางแผนบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน
เครื่องจักรในอุตสาหกรรมรีเลย์ ที่มีการวางแผน
บ้ารุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร และน้าแผน

บ้ารุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

การน้าคู่มือการปฏิบัติงานการบ้ารุงรักษา
เครื่องบรรจุน้้าไปใช้ การขัดข้องจากการผลิตของ
เครื่องบรรจุน้้าลดลงจ้านวน 50 ครั้ง/26 วัน เฉลี่ย
ประมาณ 1.92 ครั้ง/วัน ท้าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการบ้ารุงรักษาเครื่องจักรเป็นจ้านวนเงิน 500 
บาทต่อเดือน เนื่องจากการน้าคู่มือการปฏิบัติงาน
การบ้ารุงรักษาเครื่องบรรจุน้้ า ไปใช้สามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการที่ทาง บริษัท กวินณา
น้้าดื่ม จ้ากัด จะมีทางเลือกในการการบ้ารุงรักษา
เครื่องจักรที่อาจต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งชุดซึ่ง
ได้รับความเสียหายจากการใช้งานหรืออาจใช้
วิธีการซ่อมบ้ารุงรักษาเครื่องจักรของชิ้นส่วนที่
ได้รับความเสียหายจากการใช้งาน ซึ่งทางบริษัท 
กวินณาน้้าดื่ม จ้ากัด ต้องประเมินค่าใช้จ่ายว่า
ทางเลือกใดให้ความคุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งจะ
ส่ งผลต่อต้นทุนในการผลิตน้้ าดื่ มของบริษัท 
กวินณาน้้าดื่ม จ้ากัด 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน้าผลวิจัยไปใช้ 

1. เจ้าของ บริษัท กวินณาน้้าดื่ม จ้ากัด 
สามารถน้าคู่มือการปฏิบัติงานการบ้ารุงรักษา
บรรจุน้้าและแบบฟอร์มมาตรฐานในการตรวจเช็ค
การบ้ารุงรักษาของเครื่องบรรจุน้้า ไปใช้ในการ
บ้ารุงรักษาเครื่องบรรจุน้้าจากการผลิต 

2. สามารถน้าคู่มือการปฏิบัติงานการ
บ้ า รุ ง รั กษา เครื่ อ งบรรจุ น้้ า และแบบฟอร์ ม
มาตรฐานในการตรวจเช็คการบ้ารุงรักษาของ
เครื่องบรรจุน้้าไปใช้กับการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องจักรประเภทอ่ืนๆ 

ข้อเสนอแนะเพ่ืองานวิจัยครั้งต่อไป 
1. ศึกษาเทคนิคการบ้ารุงรักษาเครื่องจักร

ในงานอุตสาหกรรมของโรงงานประเภทบรรจุน้้า 
2. ศึกษาการบ้ารุงรักษาเครื่องจักรกับ

เครื่องจักรประเภทอ่ืนที่ใช้ภายในโรงงานเครื่อง
บรรจุน้้ า เ พ่ือจั ดท้ าคู่ มื อการปฏิบัติ ง านการ
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บ้ารุ งรักษาและแบบฟอร์มมาตรฐานในการ
ตรวจเช็คการบ้ารุงรักษาของเครื่องจักร 

3. คู่มือการปฏิบัติงานการบ้ารุงรักษาเป็น
เพียงส่วนหนึ่งในการบ้ารุงรักษาแต่ไม่ใช่ปัจจัยหลัก
ในกาบ้ารุงรักษา ซึ่งในการวิจัยครั้งต่อไปควรน้า
หลักการอื่นเข้ามาร่วมด้วย 
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