
การทําแผนการบํารุงรักษาเครื่องปมน้ํา อาคาร 12 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

พิสิฐพงศ ยวนพันธุ, เมธวิน เจริญยิ่ง และ รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแกว 
สาชาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
บทคัดยอ 

 งานวิจัยเลมน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทําแผนการบํารุงรักษาเคร่ืองปมน้ํา อาคาร 12 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากการศึกษาเบื้องตนพบวาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไมมีแผนการบํารุงรักษาปมน้ํา โดยจะทําการบํารุงรักษาก็ตอเมื่อปมน้ํามีปญหาเทานั้น งานวิจัยนี้จึงไดเสนอ
การทําแผนการบํารุงรักษาปมนํ้าและไดนําใบตรวจเช็คไปใชในการเก็บขอมูล เพ่ือนํามาเปรียบเทียบผลกอน
และหลังการใชแผนการบํารุงรักษา 

วิเคราะหขอมูลปญหาของการทํางานของปมน้ํากอนใชแผนบํารุงรักษารายวันพบวา เครื่องปมน้ํา
ทํางานผิดปกติ เพรชเชอรไมตัดการทํางาน ทําใหปมทํางานตอเนื่องจํานวน 20 ครั้ง/12 วัน เฉลี่ยประมาณ 
1.66 ครั้ง/วัน สาเหตุหลักพบวาเกิดจากไมไดบํารุงรักษาเครื่องปมน้ํา จึงทําใหแรงดันตก และพบรอยร่ัว สงผล
ใหเครื่องปมน้ําตองปมตลอดเวลา ทําใหเกิดความรอนของมอเตอรและสงผลเสียระยะยาวกับอุปกรณอ่ืนๆ 

วิเคราะหขอมูลปญหาของการทํางานของปมน้ําหลังใชแผนการบํารุงรักษารายวัน พบวาเครื่องปมนํ้า
ทํางานปกติ เพรชเชอรตัดการทํางานตามปกติเมื่อถึงแรงดันที่ตั้งไว ทําใหการทํางานของปมตางจากกอนการ
บํารุงรักษาจํานวน 16 คร้ัง/ 12 วัน เฉลี่ยประมาณ 1.16 ครั้ง/วัน เหลือ 4 ครั้ง/ 26 วัน เฉลี่ยประมาณ 0.5 
ครั้ง/วัน สงผลทําใหประหยัดคาใชจายและปองกันความเสียหายตอตัวเครื่องในการซอมบํารุง 

 
คําสําคัญ : การบํารุงรักษาเชิงปองกัน, แผนการบํารุงรักษา, งานอาคารสถานท่ี 
 

 
บทนํา 

   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ตั้งอยูในพ้ืนที่มหาวิยาลัย มีการจัด
การศึกษา แบงออกเปน 2 ฝาย ไดแก ฝายประถม
และฝายมัธยม ประกอบดวยนักเรียนฝายประถม
จํานวน  482 คน  ฝ ายมัธยมจํ านวน  912 คน 
อาจารยฝายประถมจํานวน 28 คน อาจารยฝาย
มัธยมจํานวน 47 คน เจาหนาท่ีฝายประถมจํานวน 
10 คน เจาหนาที่ฝายมัธยมจํานวน 14 คน คนงาน
ฝายประถมจํานวน 4 คน คนงานฝายมัธยมจํานวน 
9 คน รวมจํานวนนักเรียนและบุคลากรฝายประถม
ทั้งสิ้น 524 คน และรวมจํานวนนักเรียนและ
บุคลากรฝายมัธยม 982 คน  โรงเรียนจึงมี
ความสําคัญและมีหนาที่ใหการศึกษาแกเด็กและ
เยาวชน เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดมีการพัฒนา

เขาใจ ทางการศึกษา ระบบสาธารณูปโภคจึงเปน
สิ่งสําคัญของอาคารเรียน ระบบประปาภายใน
อาคารจึง เปนสวนประกอบหนึ่ งที่สํ าคัญของ
โรงเรียน ทั้งการสํารองนํ้า และใชจายภายใน
อาคาร เนื่องจากมีเหตุการณน้ําไมไหล หองน้ําและ
ระบบประปาของอาคารใชงานไมได น้ําประปา
ควบคุมโดยระบบอัตโนมัติ ซึ่งใชเครื่องปมน้ําเปน
องคประกอบท่ีสําคัญ 
      การดูแลบํารุงรักษาเพ่ือปองกันเหตุขัดของ
ของการทํางานระบบปมน้ําจึงเปนสวนประกอบ
สํ า คั ญ ข อ ง ก า ร ทํ า ง า น  ร ะ บ บ ข อ ง ป ม น้ํ า
ประกอบดวยถังแรงดัน ซึ่งเปนอุปกรณสําคัญของ
เครื่องปม ในการสูบน้ําไปพักในแทงคน้ํา เพรช
เชอรสวิตซ ซีลยางตาง ๆ ที่เปนอุปกรณควบคุม ซึ่ง
หากผานการใชงานนานแลว ทางหนวยงานไมทํา
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การบํารุงรักษาก็จะทําใหเกิดผลเสียของเครื่องปม 
และสิ้นเปลืองพลังงาน การดูแลบํารุงรักษาจึงเปน
สิ่งสําคัญ เพ่ือปองกันการเสียหายของเครื่องปม 
และยืดอายุการใชงาน ดังนั้นทางผูจัดทําจึงศึกษา
และสรางแบบตรวจเซ็ค และทําแผนบํารุงรักษา
เครื่องปมน้ํา ซึ่งใชคูกับการบํารุรักษาเครื่องปมน้ํา
ของอาคาร 12 โรงเรียนสาธิต เ พ่ือแกไขและ
ป อ งกั นกา ร เ สี ยห าย  และป อ งกั น การ เ กิ ด
เหตุขัดของ ในขณะบุคลากร และในเรียนระหวาง
การใชงาน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาระบบการทํางานของปมน้ํา
อาคาร 

2. จัดทําแผนการบํารุงรักษาเคร่ืองปมน้ํา
อาคาร 12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

3. เพ่ือจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการ
บํารุงรักษาเชิงปองกันเคร่ืองปมน้ํา  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

เพ่ือใหขอบเขตของการวิจัยฉบับน้ีเปนไป
ตามจุดประสงคที่กําหนดไว ทางผูวิจัยจึงไดทําการ
กําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 

1. ศึกษากระบวนการทํางานของปมน้ํา 
ของ อาคาร 12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภฏัสวนสุนันทา 

2. ศึกษาการจัดทําคูมือการบํารุงรักษา
เครื่องปมน้ํ า อาคาร  12 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3. สถานที่ ใ นการ ศึกษา  อาคาร  12 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาการทํา
แผนการบํารุ ง รักษาเคร่ืองปมน้ํ า  อาคาร  12 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เพ่ือที่จะมีมาตรฐานในการบํารุงรักษาเครื่องปมนํ้า 
มีดังนี้ 
  1) ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือรอง
ผูอํานวยการท่ีมีหนาที่รับผิดชอบ และผูเกี่ยวของ
กับฝายอาคารและสถานที่ของโรงเรียน ไดแก 
หัวหนาฝายอาคารสถานท่ี เจาหนาที่และคนงาน 
จํานวน 5 ทาน เปนผูใหขอมูลในการวิจัยในครั้งนี้     

2) เครื่องปมน้ําอาคาร 12 จํานวน 1 ตัว 
เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาการทํางาน 

 
    2. วิธีการสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
 การทําแผนการบํารุงรักษาปมน้ําอาคาร 12 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แบบประจํารายสัปดาห ซึ่งแบงออกเปนขั้นตอน
ดังนี้ 

1) ศึกษาคนควาเอกสาร บทความ 
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบํารุงรักษา 

2) ทําการรวบรวมเอกสารตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการทําแผนการบํารุงรักษาเครื่องปม
น้ํา ทั้งในรูปแบบหนังสือ บทความ วิทยานิพนธ 
รวมถึงแหลงขอมูลจากอินเตอรเน็ตที่เชื่อถือได 

3) นําขอมูลท่ีไดสรางเคร่ืองมือเพ่ือการ
วิจัย แบบตรวจเช็ครายสัปดาห 3 ครั้ง/สัปดาห 

4) นําแบบฟอรมมาตรฐานในการ
ตรวจเช็คการบํารุงรักษาเคร่ืองปมน้ํามาทบทวน
ปรับปรุงแกไข 

5) นําแบบฟอรมมาตรฐานในการ
ตรวจเช็คการบํารุงรักษาเครื่องปมน้ําไปใหอาจารย
ตรวจสอบความถูกตอง 

6) จัดทําแผนการบํารุงรักษาและทําการ
จัดทําคูมือและแบบฟอรมมาตรฐานฉบับสมบูรณ
และนําไปใชจริง 
  3. การรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้ง
นี้ มีข้ันตอนดังนี้ 
      โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดย
การศึกษาของจริงภาคสนาม การสังเกต สัมภาษณ 
และบันทกึภาพสถานท่ีจริง โดยแบงประเภทดังนี้ 
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  1) การสังเกต ผูวิจัยไดทําการสังเกตการ
ทํางานของเคร่ืองปมน้ํา 

 2) กา ร สั มภ าษณ  ผู วิ จั ย ได ทํ า ก า ร
สัมภาษณบุคคลตางๆ ซึ่งไดแก รองผูอํานวยการ
สถานศึกษา  และหัวหนาฝายอาคารสถานที่ 
เจาหนาที่ฝายอาคารสถานท่ี คนงานประจําอาคาร 
รวมทั้งสิ้น 5 ราย 

3) ถายภาพ ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูล 
โดยการถายภาพเกี่ยวกับเคร่ืองปมนํ้า และมาตร
วัดแรงดัน 

 
  4. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

1) แบบบันทึกขอมูล เปนแบบท่ีใชในการ
สํารวจและบันทึกขอมูล  โดยเปนการบันทึก
มาตรฐานในดานตางๆ ไมวาจะเปนการทํางานของ
ปมในขณะที่เคร่ืองกําลังทํางาน แรงดันของปม วา
เปนไปตามมาตรฐานหรือไม เพื่อเสนอเปนแนวทาง
ในการทําแผนบํารุงรักษา 

2) แบบสังเกต เปนการสังเกต การบันทึก 
และถายภาพในขณะเคร่ืองปมกําลังทํางาน 

 
  5. การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ มีดังนี้ 
   1) วิเคราะหขอมูลทางกายภาพ เพ่ือ
รวบรวมขอมูลไปกําหนดเปนตัวแปรในการวิจัย 

2) วิเคราะหแบบสัมภาษณ จากกลุม
ตัวอยาง 

3) นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห และทําการ
สรุปผล เพ่ือเสนอแนวทางในการบํารุงรักษาเครื่อง
ปมน้ํ าในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
สวนสุนันทาใหมีประสิทธิภาพ 

4) สรุปผลและจัดทําแผนการบํารุงรักษา
เครื่องปมน้ํา 

 
ผลการศึกษาวิจัย 

การทําแผนการบํารุงรักษาเครื่องปมน้ํา
อาคาร 12 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเครื่อง

ปมน้ําและสภาพปญหาทางกายภาพ ผูวิจัยไดทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการศึกษา การ
สัมภาษณผูที่เกี่ยวของจํานวนทั้งสิ้น 5 ราย และได
ทําแบบสํารวจตรวจเช็คเครื่องปมน้ํา ผลจากการ
วิเคราะหขอมูลมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. การวิเคราะหแบบสัมภาษณ 
 จากการท่ีไดไปสัมภาษณผูดูแลอาคาร 12 ทั้ง 
5 ราย พบวา วิจัยไดสอบถามถึงการตรวจสอบ
เครื่องปมน้ําของอาคาร ซึ่งจากการสัมภาษณพบวา
เครื่องปมน้ําของอาคาร 12 มีการทํางานคอนขาง
หนักเนื่องจากปม 1 ตัว ถูกปมเพ่ือใชในระหวางชั้น 
หองน้ําทั้งตึกและน้ําตกบริเวณดานหนา และ
ทํางานมาหลายปแลว 
 การใชตารางตรวจเช็คเครื่องปมน้ํานั้นจึงเปน
สิ่งสําคัญ เนื่องจากการทํางานของปม และอายุการ
ทํางานของปมอาจจะเสื่อมถอยลงหากไมมีการ
บํารุงรักษา การตรวจสอบจึงเปนสิ่งที่สําคัญมาก 
หากมีแบบฟอรมการตรวจเช็คจะสามารถชวยใน
เรื่องการดูแลหรือซอมบํารุงเครื่องปมน้ํายืดอายุ
การใชงานและประหยัดไดอีก 
     ผูวิจัยไดสอบถามปญหาของปมน้ําและการใช
งานของนักเรียน ซึ่งจากกการสัมภาษณพบวา 
เนื่องจากการความตองการใชน้ําในแตละชั้นมี
จํานวนมาก น้ําถูกจายไมพอ เพรสเชอรสวิทซไม
ทํางาน ทําใหการกดนํ้าในหองน้ําในแตละครั้งตัว
หนึ่งไหลแรง ตัวหน่ึงไมไหล ทําใหนักเรียนบางสวน
กดคันโยกน้ําจนคางและหักเสียหาย เพราะระบบมี
ปญหา  การบํารุงรักษาจึงเปนสิ่งสําคัญ เพ่ือให
ระบบนํ้าไมขัดของและทํางานเต็มประสิทธิภาพ
ตามปกติ 
 

 
ภาพที่ 1 กราฟแทงการเปรียบเทียบปญหา 
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จากภาพท่ี 1 กราฟแทงการเปรียบเทียบเคร่ืองปม
น้ํากอนและหลังการใชแผนบํารุงรักษาพบวา เมื่อ
ทางผูวิจัยไดจัดทําแผนการบํารุงรักษาเครื่องปมน้ํา 
จากการตรวจเช็คหลังการใชแผนบํารุงรักษาพบวา 
การทํางานของเคร่ืองปมน้ําที่ผิดปกติลดลง 16
ครั้ง/12 วันหรือ 4 สัปดาห  เหลือจํานวน 4 ครั้ง/
12 วัน หรือ 4 สัปดาห เฉลี่ยประมาณ 0.5 ครั้ง/
วัน 
   จากการศึกษาการบํารุงรักษาเครื่องปมน้ํา
สาเหตุหลักเกิดจากการไมไดตรวจเช็คเครื่องปมน้ํา 
จึ งทํ า ให เพรช เชอร ส วิ ตซ ไมตั ดการทํ า ง าน 
เนื่องจากแรงดันของน้ําไมถึงท่ีตั้งเอาไว เกิดจาก
รอยร่ัวซึมของซีลตัวปม ทําใหเคร่ืองตองทํางาน
ตลอดเวลา  หลังจากการนําแผนการบํารุงรักษา
รายสัปดาหไปใชสามารถลดปญหาของการทํางาน
ตลอดเวลาของปมนํ้าลง และปองกันมอเตอรเกิด
ความเสียหายลงได สงผลใหเครื่องปมน้ําทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถประหยัด
คาใชจายในการบํารุงรักษาเคร่ืองปมนํ้า ดังตาราง
ที ่1 

จ า ก ต า ร า ง ที่  1 จ า ก ก า ร ทํ า แ ผ น
บํารุงรักษาเครื่องปมน้ํา ทําใหเครื่องปมน้ําเกิดการ
ทํางานผิดปกติลดลง 16 ครั้ง/12 วันหรือ 4 
สัปดาห  เฉลี่ ยประมาณ 1.16 ครั้ ง/วัน  ทําให
ประหยัดคาใชจายในการบํารุงรักษาเคร่ืองปมน้ํา
เปนจํานวนเงิน 180 บาท 

 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองการทําแผนการบํารุงรักษา
อาคาร12โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ผูวิจัยไดดําเนินการแกไขปญหาดวยวิธีการ
บํารุงรักษา โดยแผนการบํารุงรักษาเปนเครื่องมือ
ตรวจเช็ค มีผลวิจัยโดยสรุปดังนี้ 
ตารางที่ 1 การวิเคราะหคาใชจายในการบํารุงรักษา 

การวิเคราะหขอมูลปญหาของการทํางาน
ของปมน้ํากอนใชแผนบํารุงรักษารายวันพบวา 
เครื่องปมน้ําทํางานผิดปกติ เพรชเชอรไมตัดการ

ทํางาน ทําใหปมทํางานตอเนื่องจํานวน 20ครั้ง/12
วัน เฉลี่ยประมาณ 1.66 คร้ัง/วัน สาเหตุหลัก
พบวาเกิดจากไมไดบํารุงรักษาเคร่ืองปมน้ํา จึงทํา

ใหแรงดันตก และพบรอยร่ัว สงผลใหเครื่องปมนํ้า
ตองปมตลอดเวลา  ทําให เกิดความรอนของ
มอเตอรแบะสงผลเสียระยะยาวกับอุปกรณอ่ืนๆ 
   การวิเคราะหขอมูลปญหาของการทํางาน
ของปมน้ําหลังใชแผนการบํารุงรักษารายวัน พบวา
เครื่องปมน้ําทํางานปกติ เพรชเชอรตัดการทํางาน
ตามปกติเมือ่ถึงแรงดันที่ตั้งไว ทําใหการทํางานของ
ปมตางจากกอนการบํารุงรักษาจํานวน 16 ครั้ง/ 
12วัน เฉลี่ยประมาณ 1.16 ครั้ง/วัน เหลือ 4 ครั้ง/
26 วัน เฉลี่ยประมาณ 0.5 ครั้ง/วัน สงผลทําให
ประหยัดคาใชจายและปองกันความเสียหายตอ
ตัวเครื่องในการซอมบํารุง 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
      จากการศึกษาการทําแผนการบํารุงรักษา
เครื่องปมน้ําอาคาร 12 โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา สามารถอภิปรายผลจากการ
วิจัยไดดังนี้ 
      จากผลการเปรียบเทียบขอมูลกอนและหลัง
การบํารุ งรักษาเค ร่ืองปมน้ํ า  ซึ งกอนการนํา

สาเหตุ จํานวน
ครั้ง/
12วัน
หรือ4
สัปดาห 

ราคา
ของ 
ใหม 

ราคา
อุปกรณ
การ
ซอม/
หนวย 

ราคาคา
ซอม/12
วันหรือ
4
สัปดาห 

ยอด
สุทธิโดย
การหัก
คาซอม
บาท/12
วันหรือ
4
สัปดาห 

ซีลฝง
ตัวปม
(แมคคา
นิคอล
ซีล) 

16 230
บาท 

50 50 180 

เพรช
เชอร
สวิตซ 

 500
บาท 

   

มอเตอร
ปมน้ํา 

 1,690
บาท 
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แผนการบํารุงรักษาไปปฏิบัติพบปญหาของการ
ทํางานของเครื่อง จํานวน 20 คร้ัง/ 12 วัน เฉลี่ย
ประมาณ 1.66 คร้ัง/วัน เมื่อมีการจัดทําแผนการ
บํารุงรักษาเครื่องปมนํ้าและแบบฟอรมมาตรฐาน
ในการตรวจเช็คการบํารุงรักษาเครื่องปมน้ํา ผล
วิเคราะหขอมูลหลังจากการนําแผนตรวจเช็ค
เครื่องปมน้ําไปใชคิดเปนจํานวน เหลือ 4 คร้ัง/ 26
วัน เฉล่ียประมาณ 0.5 คร้ัง/วัน เน่ืองจากการใช
งานของเครื่องปมน้ํามีการใชงานอยางตอเนื่อง
หลายปและไมมีแผนตรวจเช็คในการบํารุงรักษา
เครื่องปมน้ํา จนเปนสาเหตุหลักทําใหเครื่องปมน้ํา
เกิดการทํางานผิดปกติในการใชงานในแตละวัน จึง
สงผลใหเกิดความสุญเสียของอะไหลอ่ืนในระยะ
ยาว ซึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เกษม รุงเรือง 
(2552) ที่ไดศึกษาเร่ือง การวางแผนบํารุงรักษาเชิง
ปองกันเครื่องจักรในอุตสาหกรรมรีเลย ที่มีการ
วางแผนบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องจักร และนํา
แผนบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องจักรไปใชในการ
ปฏิบัติงาน 
        การนําแผนการบํารุงรักษาเคร่ืองปมน้ําไปใช 
การทํางานผิดปกติของเคร่ืองปมนํ้าลดลงจํานวน 
16 ครั้ง/12 วัน เฉลี่ยประมาณ 1.16 ครั้ง/12 วัน 
ทําใหประหยัดคาใชจายในการบํารุงรักษาเครื่อง
ปมน้ําเปนจํานวนเงิน 180 บาท และปองกันความ
เสียหายตออุปกรณอ่ืน เนื่องจากการนําแผนการ
บํารุงรักษาเคร่ืองปมน้ําไปใชสามารถประหยัด
คา ใชจ ายจากการ ท่ีทางของโรงเรี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีทางเลือกใน
การบํารุ งรักษาเครื่องปมน้ํ าที่อาจจะเปลี่ยน
อุปกรณใหมทั้งชุดที่ไดรับความเสียหายจากการใช
งานหรืออาจใชวิธีการซอมบํารุงเครื่องปมน้ํ า    
บางชื้นสวนที่ไดรับความเสียหาย ซึงปองกันความ
เสียหายของเครื่องปมนํ้าและทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

ขอเสนอแนะ 
      จากการศึกษาการทําแผนการบํารุงรักษา
เครื่องปมน้ําของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ทางผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
   1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลวิจัยไปใช 
 1) การศึกษาการทําแผนบํารุงรักษาเครื่อง
ปมน้ําเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้นที่นํามาใชปรับปรุง
ระบบการซอมบํารุงเครื่องปมน้ําในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือลดความ
เสียหายของเครื่องปมน้ํา ทีมีผลกระทบจากเคร่ือง
ปมทํางานผิดปกติ ซึ่งยังสามารถใชวิธีทางดานการ
บํารุงรักษา ในการแกไขปรับปรุงระบบตางๆทีตอง
ใชงานอยางตอเนื่องไดอีก เชน การบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ 
 2) ควรจัดทําแผนในการตรวจเช็คและซอม
บํารุงอุปกรณอาคารอ่ืน ๆ เพ่ือลดความเสียหาย
จ า ก ก า ร ทํ า ง า น อ ย า ง ต อ เ นื่ อ ง  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพและอายุการใชงานไดอยางยาวนาน 
 3) จากการศึกษารวบรวมและเก็บขอมูลการ
ทํางานของเครื่องปมน้ําของ อาคาร 12 โรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทําใหเห็น
วา ความผิดปกติของเครื่องจักรนั้นทําใหเกิดวาม
เสียหายของตัวเครื่อง การบํารุงรักษาจึงเปนสิ่ง
สําคัญอยางมาก และมีอุปกรณเครื่องจักรอีกหลาย
อยางหลายแขนงท่ีขาดการบํารุงรักษา วิจัยเลมนี้
จึงเปนแนวทางท่ีสามารถศึกษาเปนแนวทางได 
  2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1) ศึกษาการบํารุงรักษาลิฟตและคูมือการ
ใชลิฟตในอาคาร 

2) ศึกษาการทําแผนบํารุงรักษาเชิง
ปองกันระบบประปาในหองน้ํา เพ่ือจัดทําแผนและ
ใบตรวจเช็คระบบประปาในหองน้ํา 
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