
การบ ารุงรักษาเครื่องถักแบบแบน กรณีศึกษา บริษัท เฮียกุ่ย จ ากัด 
เอกชัย 74 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

ศุภกิจ มุ่งขอบกลาง, อารีรักษ์ รุ่งเกษตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มีนคร 

สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดย่อ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยมีสัดส่วนมูลค่าเพ่ิม

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็นอันดับ 4 รองจากอุตสาหกรรมเครื่องจักร อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มและอุตสาหกรรมยานยนต์ ตามล าดับ โดยในการวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาการด าเนินงานการบ ารุงรักษา
เครื่องถักแบบแบน บริษัท เฮียกุ่ยและเพ่ือจัดท าคู่มือการบ ารุงรักษาเครื่องถักแบบแบน ได้ศึกษากระบวนการ
ท างานของเครื่องถักแบบแบนในส่วนของการถักและการบ ารุงรักษา โดยศึกษาจากเครื่องถักแบบแบนของ
บริษัท เฮียกุ่ย จ านวน 1 เครื่อง ใช้คู่มือปฏิบัติและใบแบบฟอร์มการตรวจเช็คเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการคิดต้นทุนค่าใช้จ่ายการบ ารุงรักษาเครื่องจักร โดยเปรียบเทียบราคาซื้อ
ใหม่ในส่วนที่เกิดการขัดข้องกับการบ ารุงรักษาในส่วนที่เกิดการขัดข้องของเครื่องถักแบบแบน ผลการวิจัย
พบว่าสาเหตุหลักมาจากเข็มแล็ชที่ไม่ได้รับการบ ารุงรักษาลิ้นเข็มแล็ชมีการหักงอแล้วไม่สามารถเกี่ยวเส้นด้าย
เพราะลิ้นเข็มแล็ชจะต้องได้รับการป้องกันหรือระวังการปิด-เปิด หรือการตกลงไปของฝุ่นหรือเส้นใยในลิ้นและ
ร่องลิ้นจะท าให้มีปัญหาการปิด-เปิดและชิ้นงานเสียหาย  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนและหลังการใช้คู่มือปฏิบัติงานพบว่าก่อนน าคู่มือการปฏิบัติงานการ
บ ารุงรักษาเครื่องถักแบบแบนไปใช้ส่งผลให้เข็มแล็ชเกิดเสียหายจ านวน 140 เล่ม /24วัน เฉลี่ย 5.83 เล่ม/วัน  
หลังน าคู่มือการปฏิบัติงานการบ ารุงรักษาเครื่องถักแบบแบนไปใช้ เข็มแล็ชเกิดการเสียหายจ านวนลดลงเหลือ
จ านวน 59 เล่ม /24วัน เฉลี่ยประมาณ 2.46 เล่ม/วัน ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการบ ารุงรักษาเครื่อง
ถักแบบแบน พบว่า ก่อนการน าคู่มือไปใช้เข็มแล็ชมีจ านวนลดลง 81 เล่ม/24วัน ค่าใช้จ่ายลดลงเฉลี่ย 4.22 
บาท 
 
ค าส าคัญ : การบ ารุงรักษา, คู่มือการปฏิบัติงานการบ ารุงรักษา, เครื่องถักแบบแบน 
 
 

 

บทน า 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม สิ่ ง ท อ แ ล ะ เ ค รื่ อ ง นุ่ ง ห่ ม

ความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยมี
สั ด ส่ ว น มู ล ค่ า เ พ่ิ ม ต่ อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ล ร ว ม
ภายในประเทศเป็นอันดับ 4 รองจากอุตสาหกรรม
เครื่องจักร อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ตามล าดับคิดเป็นมูลค่า 
245 พันล้านบาทหรือร้อยละ 2.2 ของภัณฑ์มวลทั้ง
ประเทศ ในปี 2554 ประเทศไทยมีมูลค่าการ
ส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มคิดเป็นมูลค่ารวม
ทั้งสิ้น 8356.2 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งร้อยละ 60 เป็น

การส่งออกสิ่งทอรวมมูลค่า 5047.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และร้อยละ 40 เป็นการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม
รวมมูลค่า 3308.5 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งขยายตัว
เพ่ิมร้อยละ 2.5 โดยเฉพาะสิ่งทอที่มีมูลค่าการ
ส่งออกเป็นอันดับ 12 ของโลกดังนั้น อุตสาหกรรม
สิ่งทอจึงนับเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการรวม
ห น่ ว ย ย่ อ ย ห ล า ย ห น่ ว ย เ ข้ า ด้ ว ย กั น  จ า ก
อุตสาหกรรมต้นน้ าคือ เส้นใย ไปอุตสาหกรรม
กลางน้ าคือ ปั่นด้าย ทอผ้า ถักผ้า ฟอก ย้อม พิมพ์
และตกแต่งส าเร็จ ไปจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ า 
คือเครื่องนุ่งห่ม ความต่อเนื่องของแต่ละหน่วย
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อุ ต ส าหกร รมจึ ง มี ค ว ามส า คั ญที่ จ ะช่ ว ย ให้
อุตสาหกรรมทั้งระบบด าเนินไปได้ด้วยดี (ณรัช พร
นิธิบุญ, 2559 ,น.13) 

 ปัจจุบันบริษัท เฮียกุ่ย ที่ตั้ง เอกชัย 74 เขต บาง
บอน กรุงเทพมหานคร เป็นบริษัทที่ผลิตผ้าถัก เช่น เสื้อ
แขนยาว เสื้ อแขนยาวไหมพรม ผ้าม่าน เป็นต้น 
ความเร็วของเครื่องจักรจะอยู่ที่ขนาด ชิ้นส่วนผ้าถัก 
ลวดลายและการตั้งค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การ
วางแผนในงานซ่อมบ ารุงของบริษัทฯ คือการการ
บ ารุงรักษาแบบไม่มีการวางแผนล่วงหน้าท าให้ไม่
สามารถน ามาใช้งานได้ ท าให้ต้นทุนในกระบวนการ
ผลิตสูงขึ้น (ณัฐกร วิเศษศิริกุล,2554) 

เนื่องจากเป็นการบ ารุงรักษาไม่เป็น
ระบบ ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า ท าให้เครื่องจักรหยุด
บ่อยครั้งส่งผลต่อการปฏิบัติงานในการผลิตผ้าถัก 
พบว่าเครื่องถักแบบแบน ตามเป้าหมายก าลังการผลิต
จะต้องท าการผลิต 19 ชิ้น/วัน/เครื่อง แต่จากการ
ตรวจเช็คเครื่องถักแบบแบนสามารถท าการผลิตได้ 
15 ชิ้น/วัน/เครื่อง (ทางบริษัทท าการผลิต 24 ชั่วโมง/
วัน) สาเหตุหลักมาจากเข็มแล็ช ซึ่งเข็มเป็นอุปกรณ์ที่
ส าคัญของอุปกรณ์ในการสร้างห่วงถัก เนื่องจากเป็น
อุปกรณ์พ้ืนฐานในการถัก เข็มจะท าหน้าที่ในการ
สร้างห่วงแต่ละห่วงจากเส้นด้ายคล้องเข้ากับอีกห่วง 
เข็มที่ใช้ในแต่ละเครื่องจะมีจ านวนมากและแตกต่าง
กัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องถัก การออกแบบ
และความหนาของเข็มถักที่แตกต่างกันออกไป (บุญ
ยิ่ง พุ่มเปื่อย, ม.ป.ป) 

เข็มที่ ใช้ ในเครื่องถักจะมีความซั บซ้อน
มากกว่าเข็มที่ ใช้ในจักรเย็บผ้า และต้องมีความ
แข็งแรงพอที่จะท าการสร้างห่วง จ านวนเข็มที่ติดตั้ง
ลงบนเครื่องถักจะแปรเปลี่ยนได้และเข็มแต่ละเล่มจะ
ท าการสร้างห่วงในแนวดิ่งและต้องท าการถักหลาย ๆ 
ล้านห่วงโดยไม่มีข้อผิดพลาด จึงได้จัดท าคู่มือการ
บ ารุงรักษาเพ่ือไม่ให้เกิดการขัดข้องหรือเครื่องจักร
หยุดการท างาน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพ่ือศึกษาการบ ารุงรักษาเครื่องถักแบบแบน 
2.เพ่ือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานบ ารุงรักษา
เครื่องถักแบบแบน 
 

ระเบียบวิจัย 
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
การบ ารุงรักษาเครื่องถักแบบแบนกรณีศึกษา บริษัท 
เ ฮี ย กุ่ ย  จ า กั ด  เ อ ก ชั ย  7 4  เ ข ต  บ า ง บ อ น 
กรุ ง เทพมหานคร  เ พ่ือที่ จะมีมาตรฐานในการ
บ ารุงรักษาเครื่องถักแบบแบน  มีดังนี้ 

1.ศึกษากระบวนการท างานของเครื่องถักแบบ
แบนในส่วนของการถัก โดยศึกษาจากเครื่องถักแบบ
แบนของกรณีศึกษา บริษัท เฮียกุ่ย จ ากัด จ านวน 1 
เครื่อง 
 2.ศึกษาการจัดท าคู่มือการบ ารุงรักษาเครื่อง
ถักแบบแบนในส่วนของการถัก 
 3.สถานที่ท าการวิจัย  กรณีศึกษา บริษัท 
เ ฮียกุ่ย  จ ากัด เอกชัย 74 เขต บางบอน 
กรุงเทพมหานคร 
 4.ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาตั้งแต่
เดือน สิงหาคม 2562 –มีนาคม 2563 เป็นระยะเวลา 
8 เดือน 

 
ขั้นตอนการวิจัย 

การบ ารุงรักษาเครื่องถักแบบแบน กรณีศึกษา 
กรณีศึกษา บริษัท เฮียกุ่ย จ ากัด เอกชัย 74 เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่
รับผิดชอบในการตรวจเช็คเครื่องถักแบบแบนด้วยตนเอง
ตามคู่มือปฏิบัติและแบบฟอร์มมาตรฐานในการตรวจเช็ค
การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องถักแบบแบน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1.พนักงานเก็บข้อมูลเครื่องถักแบบแบนก่อนการ
ใช้คู่มือปฏิบัติงานเครื่องถักแบบแบนแบบประจ าวัน
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ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 ถึง พฤศจิกายน 
2562 

2.จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
 3. พนักงานเก็บข้อมูลเครื่องถักแบบแบนหลัง
การใช้คู่มือปฏิบัติงานเครื่องถักแบบแบน ในช่วง
ระยะเวลา ตั้งแต่  20 ธันวาคม 2562 ถึง มกราคม 
2563 

 4. เมื่อเก็บข้อมูลตามก าหนดแล้ว จึงท าการ
น ามาเปรียบเทียบข้อมูลต่อไป 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบของ
พนักงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลจากใบ
รายการตรวจสอบการบ ารุงรักษาเครื่องถักแบบแบน
ในการผลิตประจ าวัน จ านวน 24 ชุด ดังตารางที่ 1 
ผลการตรวจเช็คข้อมูลก่อนน าคู่มือการปฏิบัติงานการ
บ ารุงรักษาประจ าวัน 

 
ชื่ออุปกรณ์ ข้อมูลเดือน

ตุลาคม 
จ านวน
ครั้ง/24วัน 

เข็มแล็ช เข็มหักงอ 140 
รวม  140 

 
จากตารางที่ 1 ผลการตรวจเช็คข้อมูลก่อน

น าคู่มือการปฏิบัติงานการบ ารุงรักษาเครื่องถักแบบ
แบนไปใช้ ในการเก็บข้อมูลเดือนตุลาคม พบว่า
สาเหตุหลักมาจากเข็มแล็ชที่ไม่ได้รับการบ ารุงรักษา 
เนื่องจากลิ้นเข็มแล็ชมีการหักงอแล้วไม่สามารถเกี่ยว
เส้นด้ายเพราะลิ้นเข็มแล็ชจะต้องได้รับการป้องกัน
หรือระวังการปิด-เปิด หรือการตกลงไปของฝุ่นหรือ
เส้นใยในลิ้นและร่องลิ้นจะท าให้มีปัญหาการปิด-เปิด 
ส่งผลให้เข็มแล็ชเกิดเสียหายจ านวน 140 เล่ม /24วัน 
เฉลี่ย 5.83 เล่ม/วัน 

ตารางที่ 2 ผลการตรวจเช็คข้อมูลหลังการน า
คู่มือการปฏิบัติงานการบ ารุงรักษาประจ าวัน 

 
 
ชื่ออุปกรณ์ ข้อมูลเดือน

ธันวาคม 
จ านวนครั้ง/
24วัน 

เข็มแล็ช เข็มหักงอ 59 
รวม  59 
 
จากตารางที่ 2 ผลการตรวจเช็คข้อมูลหลังน า

คู่มือการปฏิบัติงานการบ ารุงรักษาเครื่องถักแบบแบนไป
ใช้ ในการเก็บข้อมูลเดือนธันวาคม จากการตรวจเช็ค
แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องถักแบบแบน พบว่าเข็ม
แล็ชเกิดการเสียหายจ านวนลดลงเหลือจ านวน 59 เล่ม 
/24วัน เฉลี่ยประมาณ 2.46 เล่ม/วัน 

 
ตาตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการ
บ ารุงรักษาเครื่องถักแบบแบนในส่วนของการถัก 

ผลการเก็บ
ข้อมูล 

เล่ม/24
วัน 

เล่ม/
วัน 

ก่อน 140 5.83 
หลัง 59 2.46 
ลดลง -81 -3.37 
 หมายเหตุ      (+) หมายถึงเพิ่มขึน้    (-) หมายถึง

ลดลง 
จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบก่อนและ

หลังการบ ารุงรักษาเครื่องถักแบบแบน พบว่า ก่อน
การน าคู่มือไปใช้ สาเหตุหลักมาจากเข็มแล็ชที่ไม่ได้
รับการบ ารุงรักษาจึงท าให้มีเศษเส้นด้ายเข้าไปใน
บริเวณช่องเข็มแล็ชจนไม่สามารถเกี่ยวเส้นด้ายได้
หรือลิ้นเข็มแล็ชมีการหักงอ ส่งผลให้เข็มแล็ชเกิด
เสียหายจ านวน 140 เล่ม/24วัน เฉลี่ย 5.83 เล่ม/วัน 
เมื่อทางผู้ วิจั ยได้จัดท าคู่ มือการปฏิบัติ งานการ
บ ารุงรักษาเครื่องถักแบบแบนในส่วนของการถัก หลัง
การน าคู่มือปฏิบัติงานไปใช้ พบว่าเข็มแล็ชเกิดการ
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เสียหายจ านวนลดลงเหลือจ านวน 59 เล่ม /24วัน 
เฉลี่ยประมาณ 2.46 เล่ม/วัน 

 

 
 

ภาพที่ 1 แผนภูมิกราฟแท่งการเปรียบเทียบ
จ านวนเขม็แล็ชก่อนและหลังการบ ารุงรักษา 

 
จากภาพ 4.1 แผนภูมิกราฟแท่งการ

เปรียบเทียบเข็มแล็ชก่อนและหลังการบ ารุงรักษา 
พบว่ า  เมื่ อทางผู้ วิ จั ย ได้ จั ดท าคู่ มื อปฏิบั ติ การ
บ ารุงรักษาเครื่องถักแบบแบนการบ ารุงรักษาเครื่อง
ถักแบบแบน (ในส่วนของการถัก) จากการตรวจเช็ค
หลังการบ ารุงรักษาเครื่องถักแบบแบน เข็มแล็ชมี
จ านวนลดลง 81 เล่ม/24วัน เฉลี่ยประมาณ 3.38 
เล่ม/วัน 

 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการบ ารุงรักษาศึกษาเครื่องถัก
แบบแบน กรณีศึกษา กรณีศึกษา บริษัท เฮียกุ่ย 
จ ากัด เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้
ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการบ ารุงรักษา มี
ผลการวิจัยโดยสรุปได้ดังนี้ 

วิเคราะห์ข้อมูลการหยุดการท างานของเครื่อง
ถักแบบแบนก่อนการบ ารุงรักษาเครื่องถักแบบแบน
จ านวน 24 วัน พบว่าเครื่องถักแบบแบนหยุดการ

ท างาน 140 ครั้ง/24วัน เฉลี่ย 5.83 ครั้ง/วัน พบว่า
สาเหตุหลักมาจากเข็มแล็ชที่ไม่ได้รับการบ ารุงรักษาจึง
ท าให้มีเศษเส้นด้ายเข้าไปในบริเวณช่องเข็มแล็ชจนไม่
สามารถเกี่ยวเส้นด้ายได้หรือลิ้นเข็มแล็ชมีการหักงอ 
ส่งผลให้ชิ้นงานเสียหายและต้องหยุดการท างานของ
เครื่องจักร ควรบ ารุงรักษาเป็นประจ าทุกอาทิตย์ 
วิธีการบ ารุงรักษาคือการเป่าลมเพ่ือน าเศษเส้นด้ายออก
จากแป้นเข็มแล็ชแล้วทาน้ ามันเพ่ือลดแรงเสียดทาน
จากนั้นน าผ้ามาเช็คท าความสะอาด 

1. ผลการตรวจเช็คข้อมูลก่อนการบ ารุงรักษา
เครื่องถักแบบแบนจ านวน 24 วัน พบว่าสาเหตุหลักมา
จากเข็มแล็ชที่ไม่ได้รับการบ ารุงรักษา เนื่องจากลิ้นเข็ม
แล็ชมีการหักงอแล้วไม่สามารถเกี่ยวเส้นด้ายเพราะลิ้น
เข็มแล็ชจะต้องได้รับการป้องกันหรือระวังการปิด-เปิด 
หรือการตกลงไปของฝุ่นหรือเส้นใยในลิ้นและร่องลิ้นจะ
ท าให้มีปัญหาการปิด-เปิด ส่งผลให้เข็มแล็ชเกิดเสียหาย
จ านวน 140 เล่ม /24วัน เฉลี่ย 5.83 เล่ม/วัน 

2. ผลการตรวจเช็คข้อมูลหลังน าคู่มือการ
ปฏิบัติงานการบ ารุงรักษาเครื่องถักแบบแบนไปใช้ ใน
การเก็บข้อมูล เดือนธันวาคม จากการตรวจเช็ค
แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องถักแบบแบน พบว่าเข็ม
แล็ชเกิดการเสียหายจ านวนลดลงเหลือจ านวน 59 เล่ม 
/24วัน เฉลี่ยประมาณ 2.46 เล่ม/วัน 

3. เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการ
บ ารุงรักษาพบว่าเครื่องจักรหยุดการท างานลดลง 81 
เล่ม/24วัน เฉลี่ยประมาณ 3.38 เล่ม/วัน ส่งผลให้
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงลดลงเป็นจ านวน
เงิน 2,511 บาท เฉลี่ยประมาณ 93 บาท/วัน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันเครื่องถักแบบแบน ซึ่ง
ก่อนการบ ารุงรักษาเครื่องถักแบบแบนรวมในส่วนของ
การถัก พบว่าสาเหตุหลักมาจากเข็มแล็ชที่ไม่ได้รับการ
บ ารุงรักษาจึงท าให้มีเศษเส้นด้ายเข้าไปในบริเวณช่องเข็ม
แล็ชจนไม่สามารถเกี่ยวเส้นด้ายได้หรือลิ้นเข็มแล็ชมีการ

140 

59 

0

50

100

150

ก่อนการบ ารุงรักษา หลงัการบ ารุงรักษา 

ชื่อ
แก
น 

ชื่อแกน 

แผนภูมิกราฟแท่งการเปรียบเทียบสาเหตุก่อน
และหลงัการบ ารุงรักษา 
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หักงอ ส่งผลให้ชิ้นงานเสียหายและต้องหยุดการท างาน
ของเครื่องจักร คิดเป็นสาเหตุจ านวน 140 เล่ม/24วัน 
เฉลี่ย 5.83 เล่ม/วัน เมื่อมีการจัดท าคู่และแบบฟอร์ม
มาตรฐานในการตรวจเช็คการบ ารุงรักษาของเครื่องถัก
แบบแบนหลังการบ ารุงรักษาเครื่องถักแบบแบนรวมคิด
เป็นสาเหตุจ านวน 59 เล่ม/24วัน เฉลี่ยประมาณ 2.46 
เล่ม/วัน เนื่องจากการใช้งานเครื่องถักแบบแบนมีการใช้
งานตลอดระยะเวลาจนไม่มีเวลาในการบ ารุงรักษาเครื่อง
ถักแบบแบนในส่วนของการถัก จนเป็นสาเหตุหลักท าให้
เครื่องถักแบบแบนเกิดปัญหาขัดข้องในการใช้งานของแต่
ละวันจึงส่งผลท าให้ไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพล
เชษฐ์ เพ็ชรัตน์ (2550) จัดท าแผนการบ ารุงรักษา
เครื่องจักรเชิงป้องกันในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
โดยใช้โรงงานตัวอย่างผลิตสินค้าประเภทเสื้อผ้าส าเร็จรูป
เป็นกรณีศึกษา จึงได้น าเสนอระบบซ่อมบ ารุงรักษา และ
คู่มือปฏิบัติเพื่อใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักร ผู้วิจัย
ได้น าระบบไปปฏิบัติ และท าการวัดประสิทธิผลของทาง
โ ร งงานจากระบบที่ ด า เนิ นการ  โ ดย เมื่ อท ากา ร
เปรียบเทียบผลการด าเนินการ และหลังการด าเนินการ
ผลที่ได้รับจากการบ ารุงรักษาที่ได้ศึกษา 

การน าคู่มือการปฏิบัติการบ ารุงรักษา
เครื่องถักแบบแบนไปใช้ เข็มแล็ชเกิดการเสียหายลดลง
จ านวน 81 เล่ม/24วัน เฉลี่ยประมาณ 3.38 เล่ม/วัน 
ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงเป็นจ านวนเงิน 
2,511 บาท เฉลี่ยประมาณ 93 บาท/วัน เนื่องจากการ
น าคู่มือการปฏิบัติงานการบ ารุงรักษาเครื่องถักแบบ
แบนไปใช้สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการบ ารุงรักษาเครื่องถักแบบ
แบนของบริษัทเฮียกุ่ย เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลวิจัยไปใช้และเพ่ือ
การท างานวิจัยครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลวิจัยไปใช้ 
1. เจ้าของบริษัท สามารถน าคู่มือการ

ปฏิบัติการบ ารุ งรักษา เครื่ องถักแบบแบนและ
แบบฟอร์มมาตรฐานในการตรวจเช็คการบ ารุงรักษา
ของเครื่องถักแบบแบนไปใช้ในการบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกันเครื่องถักแบบแบนจากการผลิตผ้าถัก 

2. สามารถน าคู่มือการปฏิบัติการบ ารุงรักษา
เครื่องถักแบบแบนและแบบฟอร์มมาตรฐานในการ
ตรวจเช็คการบ ารุงรักษาของเครื่องถักแบบแบนไปใช้
ในกับการบริการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรประเภทอ่ืน 
ๆ ได ้
 

ข้อเสนอแนะเพ่ืองานวิจัยครั้งต่อไป 
1. ศึกษาเทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องจักรใน

งานอุตสาหกรรมของโรงงานประเภทอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ 

2. ศึ กษาการบ า รุ ง รั กษา เครื่ อ งจั กรกั บ
เครื่องจักรประเภทอ่ืนที่ใช้ภายในโรงงานเพ่ือจัดท า
คู่มือการปฏิบัติการบ ารุงรักษาเครื่องถักแบบแบนและ
แบบฟอร์มมาตรฐานในการตรวจเช็คการบ ารุงรักษา
ของเครื่องจักร 

3. คู่มือการปฏิบัติงานการบ ารุงรักษาเป็นเพียง
ส่วนหนึ่งในการบ ารุงรักษาแต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักในการ
บ ารุงรักษา ซึ่งในการวิจัยครั้งต่อไปควรน าหลักการ
อ่ืนเข้ามาร่วมด้วย 
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