
 
 

การวางแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันชุดอุปกรณจับยึดระบบการเชื่อม 
กรณีศึกษา บริษัท เอ เอส เอ มอเตอรพารท จํากัด 

วิทวัส พานิชวัฒนา, วนิดา ชวงเปย, ผศ.ดร.สมศักดิ์ มีนคร 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
บทคัดยอ 

 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทําแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันชุดอุปกรณจับยึดระบบการเชื่อม 
บริษัท เอ เอส เอ มอเตอรพารท จํากัด ชุดอุปกรณจับยึดระบบการเชื่อมเปนสวนประกอบของเครื่องเชื่อมที่ใช
ในการเชื่อมขอตอวงลอ ประกอบดวย ชุดควบคุม ระบบปรับไฟ มอเตอร ชุดไฮดรอลิก และตัวพิมพบน-ลาง 
ซึ่งจากการศึกษาเบ้ืองตนพบวาชุดอุปกรณจับยึดระบบการเชื่อมเกิดปญหาขัดของบอยที่สุดกวาเครื่องจักรอ่ืนๆ 
เนื่องจากเครื่องจักรเกาท่ีใชมานานแลว และโรงงานตัวอยางไมมีแผนในการบํารุงรักษาเครื่องจักร โดยจะทํา
การซอมบํารุงรักษาตอเมื่อเคร่ืองจักรมีปญหาในหนางานเทานั้น จึงทําใหตองหยุดกระบวนการผลิตอยาง
ฉับพลัน ทําใหสงผลตอการสงมอบสินคาใหกับลูกคาลาชา งานวิจัยนี้จึงไดจัดทําแผนในการบํารุงรักษาเชิง
ปองกันชุดอุปกรณจับยึดระบบการเชื่อม และไดจัดทําใบตรวจเช็คไปใชในการเก็บขอมูล เพ่ือนํามา
เปรียบเทียบผลกอนและหลังการบํารุงรักษาเชิงปองกัน ผลการวิจัยพบวา การวางแผนการบํารุงรักษาเชิง
ปองกันชุดอุปกรณจับยึดระบบการเชื่อมประจําวัน ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชุดควบคุม และระบบไฟฟาลดลง
เปนจํานวน 5 ครั้ง/22 วัน และจํานวน 7 ครั้ง/22 วัน สงผลทําใหประหยัดคาใชจายในการบํารุงรักษาเชิง
ปองกันเปนจํานวนเงิน 2,350 และ 2,600 บาท ตามลําดับ และการวางแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันชุด
อุปกรณจับยึดระบบการเชื่อมประจําสัปดาห พบวา ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับชุดไฮดรอลิก มอเตอร และ
ตัวพิมพบน-ลาง ลดลงเปนจํานวน 1 คร้ัง/4 สัปดาห, จํานวน 2 ครั้ง/4 สัปดาห และจํานวน 2 ครั้ง/4 สัปดาห 
สงผลทําใหประหยัดคาใชจายในการบํารุงรักษาเชิงปองกันเปนจํานวนเงิน 27,250, 11,800 และ 2,000 บาท 
ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ การวางแผน, การบํารุงรักษาเชิงปองกัน, ชุดอุปกรณจับยึดระบบการเช่ือม, ความเสียหายฉับพลัน,  

แผนการบํารุงรักษา 
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Abstract 
 
 The objective of this research is to create a preventive maintenance plan for the 

welding system gripping system. ASA Motor Parts Co., Ltd. The gripping system for welding is 

a component of the welding machine used to weld the ratchet joints. It consists of a control 

unit, power adjustment system, motor, hydraulic unit and upper-lower case. From the 

preliminary study, it is found that the welding system gripping sets has the most problems 

than other machines. Due to old machinery that has been used for a long time And the 

sample factory has no plans for machine maintenance The maintenance will be performed 

only when the machine has a problem on site. Therefore having to stop the production 

process suddenly Resulting in delayed product delivery to customers This research therefore 

has a plan for preventive maintenance, jigs and welding systems. And has prepared a check 

sheet for data collection To compare the results before and after preventive maintenance 

The results of the research showed that Preventive maintenance planning, fastening sets, 

daily welding systems Damage caused to the control unit And electrical systems reduced to 

5 times / 22 days and 7 times / 22 days, resulting in saving preventive maintenance 

expenses in the amount of 2,350 and 2,600 baht respectively. And preventive maintenance 

planning, jigs, welding systems for the week, found that damage to the hydraulic motor and 

upper-lower case Reduced to 1 time / 4 weeks, 2 times / 4 weeks and 2 times / 4 weeks, 

resulting in cost of preventive maintenance in the amount of 27,250, 11,800 and 2,000 baht 

respectively. 

 

Keywords : Planning, Preventive maintenance, Welding Clamping Set, Sudden damage,  

      Maintenance plan 

  

บทนํา 

ในระบบอุตสาหกรรมความเสียหายมี
ผลกระทบสําคัญในดานธุรกิจกําไรของบริษัท 
เครื่องจักรที่ถูกปลอยน่ิงไวจะทําใหเสียเวลาไปโดย
เปลาประโยชน การทํางานไมไดถูกทําใหดีที่สุด ทํา
ใหสัดสวนของคาใชจายไปสูผลผลิตติดลบ การ
ซอมแซมอยางรวดเร็วในอุปกรณเครื่องจักรเปนสิ่ง
สํ าคัญในการประสบความสํ า เร็ จทางธุ รกิ จ 
โดยเฉพาะในสภาวการณปจจุบันที่มีการแขงขัน

ของธุรกิจมากข้ึน การลงทุนในเครื่องจักรที่สูงขึ้น
จําเปนท่ีเราตองทําการบํารุงรักษาใหเครื่องจักรมี
ความพรอมในการใชงานอยูเสมอ และมีอายุการใช
งานของเคร่ืองจักรใหนานที่สุด เพ่ือตอบสนองตอ
ความตองการในการผลิตใหได จึงสงผลใหธุรกิจ
เล็ ง เห็นถึ งความสํ าคัญในกระบวนการซอม
บํารุงรักษาเพ่ือปองกันความเสียหายที่เรียกวา การ
บํารุงรักษาเพ่ือปองกันเครื่องจักร 
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 ธุรกิจอุตสาหกรรมปจจุบันทั่วโลกมีการ
แขงขันกันมาก ซึ่งธุรกิจทุกประเภทจะตองปรับตัว
ใหสามารถอยูรอดไดทั้งในดานการผลิต คุณภาพ
ของสินคา และตนทุน เพ่ือที่จะแขงขันกับคูแขงได
โดยมีเปาหมาย คือ การทําใหเกิดผลกําไรสูงสุด ซึ่ง
การประกอบธุรกิจผลิตวงลอสําเร็จรูปหรือลอ
แม็กซของรถจักรยานยนตก็เปนบริษัทหนึ่งที่ใช
เครื่องจักรในการผลิตเปนหลักโดยเฉพาะชุด
อุปกรณจับยึดระบบการเชื่อมซึ่งเปนสวนประกอบ
ของเครื่องเช่ือมที่มีความสําคัญมากในสายการผลิต
เพราะตองมีการจับยึดวงลอขณะทําการเชื่อม ถา
ไมมีชุดอุปกรณจับยึดระบบการเชื่อมนี้การผลิตวง
ลอสําเร็จรูปหรือลอแม็กซรถจักรยานยนตก็จะไม
เสร็จสมบูรณ (เกษม รุงเรือง,2552: 1) 
 ซึ่งบริษัท เอ เอส เอ มอเตอรพารท จํากัด 
เปนบริษัทที่ไดดําเนินการผลิตวงลอสําเร็จรูปหรือ
ลอแม็กซรถจักรยานยนตจํานวน 468,000 วง/ป 
ในสายการผลิตจะตองประกอบไปดวยเคร่ืองมวน 
เครื่องตัดเหล็ก เครื่องไส เครื่องเชื่อม เครื่องอัด
เจาะ และเครื่องขัดเงาวงลอ จากการตรวจเช็ค
กําลังการผลิตในสายการผลิต พบวา ชุดอุปกรณ
จับยึดระบบการเชื่อมซึ่งเปนสวนประกอบของ
เครื่องเช่ือมในการผลิตวงลอสําเร็จรูปหรือลอแม็กซ
รถจักยานยนต ตามเปาหมายชุดอุปกรณจับยึด
ระบบการเชื่อมจะตองทําการผลิตได 1,500 วง/วัน 
แตจากการตรวจเช็คชุดอุปกรณจับยึดระบบการ
เชื่อมสามารถทําการผลิตได1,250 วง/วัน คิดเปน
รอยละ 16.67 ทําใหยอดการผลิตของทางบริษัทไม
ตรงตามเปาหมายที่ทางบริษัทวางไว สาเหตุหลัก
มาจากชุด อุปกรณจับยึดระบบการ เชื่ อม ใน
สายการผลิตคอนขางเสียและมีปญหาบอยครั้ง 
เชน ขณะท่ีเครื่องจักรกําลังทําการผลิต อุปกรณ
ของตัวพิมพที่ใชยึดจับวงลอเกิดการแตกหักหรือ
แตกราว สงผลทําใหเกิดการระเบิด และมีการ
รั่วซึมภายในอุปกรณระบบไฮดรอลิก สงผลทําให
ตองหยุดทําการผลิตอยางฉับพลัน สงผลตอการ
มอบสินคาของทางบริษัท สาเหตุเนื่องจากไมมีการ
บํารุงรักษาเคร่ืองจักรอยางเปนระบบ ซึ่งการซอม

บํารุงแบบเดิมของบริษัทคือ เปนการซอมทันทีเมื่อ
เกิดเหตุขัดของ จึงทําใหเครื่องจักรไมสามารถ
ทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากเปนการ
บํารุงรักษาไมเปนระบบ ไมมีการวางแผนลวงหนา
จึงทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับเคร่ืองจักรหยุดบอยครั้ง 
และยังสงผลใหบริษัทตองซื้อชิ้นสวนใหมมาเปล่ียน 
ทําใหเสียคาใชจายเพิ่มมากข้ึน 

ในการวิ เคราะหหาสาเหตุปญหาของ
กระบวนการผลิตวงลอ พบวา กระบวนการผลิตวง
ลอจะมีองคประกอบหลักประกอบดวย  คน 
เครื่องจักร วัตถุดิบ และวิธีการ จากการศึกษา
องคประกอบในการวิเคราะหหาสาเหตุและผลของ 
คน วิธีการ และวัตถุดิบนั้น ทางผูวิจัยสามารถทํา
การควบคุมกระบวนการในการผลิตได แตใน
ประเด็นของชุดอุปกรณจับยึดระบบการเชื่อมที่เปน
สวนประกอบของเครื่องเชื่อมนั้นทางผูวิจัยไม
สามารถทําการควบคุมกระบวนการในการผลิตได 
เนื่องจากชุดอุปกรณจับยึดระบบการเชื่อมเปน
เครื่ องจักรที่ เก าและมีความถี่ ในการใช งาน
คอนขางมาก อีกทั้งยังขาดการบํารุงรักษาอยาง
เปนระบบ เพราะบริษัทไมมีแผนในการบํารุงรักษา
เครื่องจักร จึงทําใหเครื่องจักรมีปญหาและตอง
หยุดทําการผลิตบอยคร้ัง 

ดังนั้นทางผูวิจัยจึงจําเปนจะตองทําการ
บํ ารุ งรั กษา เชิ งปองกัน เ พ่ือ ท่ี จะบํ ารุ งรั กษา
เครื่องจักรกอนที่เครื่องจะมีปญหา  โดยจะแบง
ออกเปน 2 แผน ไดแก แผนบํารุงรักษาเชิงปองกัน
ประจําวัน และแผนบํารุงรักษาเชิงปองกันประจํา
สัปดาห โดยจุดที่ตรวจสอบจะเปนสวนประกอบ
ทั้งหมดของเคร่ืองจักร ไดแกชุดควบคุม ระบบปรับ
ไฟ ชุดไฮดรอลิก มอเตอร และตัวพิมพบน-ลาง ใน
สวนของแผนประจําวันจะทําการตรวจสอบชุด
ควบคุม และระบบปรับไฟ เพราะเปนจุดที่เกิด
ปญหาบอย และสามารถที่จะตรวจสอบไดทุกวัน 
สวนแผนประจําสัปดาหจะทําการตรวจสอบชุด  
ไฮดรอลิก มอเตอร และตัวพิมพบน-ลางเพราะเปน
จุดที่เกิดปญหาไมบอย แตจะเกิดปญหาทุกสัปดาห
ซึ่งตรงกับนิยามของการบํารุงรักษาเชิงปองกันชุด
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อุปกรณจับยึดระบบการเปนการบํารุงรักษาโดย
อาศัยหลักพ้ืนฐานในการดําเนินการตรวจสอบ
สภาพของเครื่องจักรตลอดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือปองกันความเสียหายที่จะเกิด
ขึ้นกับเครื่องจักรโดยฉับพลัน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 
เพ่ือจัดทําแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน

ชุดอุปกรณจับยึดระบบการเชื่อม ประจําวัน และ
ประจําสัปดาห 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 1. ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ 
พนักงานบริษัท เอ เอส เอ มอเตอรพารท จํากัด 
จํานวน 50 คน 
 2. รายงานวิจัยนี้ทําการศึกษา ชุดอุปกรณ
จับยึดระบบการเช่ือม ซึ่งสามารถแบงสาเหตุของ
การเกิดปญหาออกเปน 2 สวนดังนี้  

สวนที่ 1 สาเหตุของการเกิดปญหา
จากการตรวจสอบประจําวัน ไดแก ชุดควบคุม 11    
ครั้ง/22 วัน และระบบปรับไฟ 16 ครั้ง/22 วัน 

สวนที่ 2 สาเหตุของการเกิดปญหา
จากการตรวจสอบประจําประสัปดาห ไดแก ชุดไฮ
ดรอลิก 3 ครั้ง/4สัปดาห มอเตอร 3 คร้ัง/4สัปดาห 
และตัวพิมพบน-ลาง 4 ครั้ง/4สัปดาห  

4. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ ใบ
ตรวจสอบการบํารุงรักษาเครื่องจักรเชิงปองกัน ซึ่ง
ประกอบดวยวิธีการสรางเครื่องมือในการวิจัยโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

วิธีการสรางเครื่องมือในการวิจัย 

1. ทําการศึกษาเอกสาร บทความ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎี แนวคิด หลักการใน   
การบํารุงรักษาเชิงปองกัน 

 2. กําหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการ
สรางเครื่องมือตามวัตถุประสงค 

 3. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนความา
สรางเครื่องมือในการวิจัย 
 4. นําแผนและใบตรวจสอบการ
บํารุงรักษาเชิงปองกันมาทบทวนเพ่ือปรับปรุง
แกไข 
 5. นําแผนและใบตรวจสอบการ
บํารุงรักษาเชิงปองกันไปใหผูทรงคุณวุฒิทําการ
ตรวจสอบ  
 6. ทําการจัดพิมพแผนและใบตรวจสอบ
การบํารุ งรักษาเชิ งปองกันฉบับสมบูรณ เ พ่ือ
นําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีได
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากเจาหนาที่ผูที่
รับผิดชอบในการตรวจสอบชุดอุปกรณจับยึดระบบ
การเชื่อมตามแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. เขาไปทําการเก็บขอมูลของชุดอุปกรณ
จับยึ ดระบบการ เชื่ อมก อนการ บํารุ ง รั กษา 
ประจําวัน และประจําสัปดาห ในชวงระยะเวลา
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562 
 2. เขาไปทําการเก็บขอมูลของชุดอุปกรณ
จั บยึ ด ระบบการ เชื่ อมห ลั งการ ใช แผนการ
บํารุงรักษาเชิงปองกันประจําวัน และประจํา
สัปดาห ในชวงระยะเวลาตั้งแต 1 ธันวาคม 2562 
- 31 ธันวาคม 2562 
 3. เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลครบตามท่ี
กําหนดแลว จึงนํามาดําเนินการวิเคราะหขอมูล
ตอไป 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ได
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากการตรวจสอบการ
บํารุงรักษาชุดอุปกรณจับยึดระบบการเชื่อมโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลจากชุดอุปกรณจับ
ยึดระบบการเชื่อม โดยการเปรียบเทียบกอนและ
หลั ง ของการ ใช แผนและใบตรวจสอบการ
บํารุงรักษาเชิงปองกันของชุดอุปกรณจับยึดระบบ
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การเชื่อม คาสถิติพ้ืนฐานที่ใช ไดแก คาความถี่รอย
ละ และคาเฉลี่ยเลขคณิต  

2. การวิเคราะหขอมูลจากการคิดตนทุน
ค า ใ ช จ า ยการบํ า รุ ง รั กษา เชิ งป อ งกัน  โ ดย
เปรียบเทียบราคาซื้อใหมในสวนที่เกิดการขัดของ
กับการบํารุงรักษาเชิงปองกันในสวนที่เกิดการ
ขัดของชุดอุปกรณจับยึดระบบการเชื่อม สามารถ
ทําการวิเคราะหขอมูลการคิดตนทุนคาใชจายการ
บํารุงรักษาเชิงปองกันแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 

2.1 การหาคาใชจายเนื่องจากของ
เสีย (บาท/เดือน) = ผลตางจํานวนของเสียเฉลี่ยตอ
วันกอนและหลังปรับปรุง X ราคาวัสดุใหม (บาท/
หนวย) X 30 วัน/เดือน  

2.2 การหาคายอดสุทธิโดยหักคา
อุปกรณการซอม (บาท/เดือน) = การหาคาใชจาย
เนื่องจากของเสีย (บาท/เดือน) – [จํานวนของเสีย
เฉล่ียตอวันกอนและหลังปรับปรุง X ราคาอุปกรณ
ซอม (บาท/หนวย) X 30 วัน/เดือน)] 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิจัยกอนการบํารุงรักษาเชิง

ปองกันชุดอุปกรณจับยึดระบบการเชื่อมประจําวัน
ในการเก็บขอมูลเดือนตุลาคม พบวา จากการ
ตรวจสอบการบํารุงรักษาชุดอุปกรณจับยึดระบบ
การเชื่อมประจําวัน  สาเหตุประกอบดวย ชุด
ควบคุม และระบบปรับไฟ กอนการบํารุงรักษา
เครื่องจักรเชิงปองกัน คิดรวมเปนสาเหตุที่เกิดขึ้น
จํานวน 27 ครั้ง/22 วัน หรือเฉลี่ยประมาณ 1.23 
ครั้ง/วัน 

 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลกอนการ
บํารุงรักษาเชิงปองกันประจําวัน 

 
อุปกรณ หนาที่การทํางาน จํานวน 

(ครั้ง/22วัน) 

ชุดควบคุม 
ควบคุมให

เครื่องจักรทํางาน
ไดตามเง่ือนไข 

11  

ระบบปรับ
ไฟ 

ปรับระดับไฟที่ใชใน
การเชื่อม 16 

รวม  27 

 
2. ผลการวิจัยกอนการบํารุงรักษาเชิง

ปองกันชุดอุปกรณจับยึดระบบการเชื่อมประจํา
สัปดาห ในการเก็บขอมูลทุกวันศุกรของเดือน
ตุลาคม พบวา จากการตรวจสอบการบํารุงรักษา
ชุดอุปกรณจับยึดระบบการเชื่อมประจําสัปดาห 
สาเหตุประกอบดวย ชุดไฮโดรอลิก มอเตอร และ
ตัวพิมพบน-ลาง กอนการบํารุงรักษาเครื่องจักรเชิง
ปองกัน คิดรวมเปนสาเหตุที่เกิดขึ้นจํานวน 10 
ครั้ง/4 สัปดาห หรือเฉล่ียประมาณ 2.5 ครั้ง/
สัปดาห 

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลกอนการ
บํารุงรักษาเชิงปองกันประจําสัปดาห 

 
อุปกรณ หนาที่การทํางาน จํานวน 

(ครั้ง/4สัปดาห) 

ชุดไฮดรอ
ลิก 

ดันตัวพิมพเพ่ือให
จับวงลอใหรอยที่
จะเชื่อมติดพอดี

กัน 

3 

มอเตอร 
เปนระบบ

ขับเคล่ือนของ
เครื่อง 

3 

ตัวพิมพ
บน-ลาง 

จับยึดวงลอ 4 

รวม  10 
  

3. ผลการวิจัยหลังการบํารุงรักษาเชิง
ปองกันชุดอุปกรณจับยึดระบบการเชื่อมประจําวัน
ในการเก็บขอมูลเดือนธันวาคม พบวา จากการ
ตรวจสอบการบํารุงรักษาชุดอุปกรณจับยึดระบบ
การเชื่อมประจําวัน สาเหตุที่ประกอบดวย ชุด
ควบคุม และระบบปรับไฟ หลังการบํารุงรักษา
เครื่องจักรเชิงปองกัน คิดรวมเปนสาเหตุที่เกิดขึ้น
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จํานวน 15 ครั้ง/22 วัน หรือเฉลี่ยประมาณ 0.68 
ครั้ง/วัน 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลหลังการ
บํารุงรักษาเชิงปองกันประจําวัน 
 
อุปกรณ หนาที่การทํางาน จํานวน 

(ครั้ง/22วัน) 

ชุดควบคุม 
ควบคุมให

เครื่องจักรทํางาน
ไดตามเง่ือนไข 

6  

ระบบปรับ
ไฟ 

ปรับระดับไฟที่ใชใน
การเชื่อม 9 

รวม  15 

 
 4. ผลการวิจัยหลังการบํารุงรักษาเชิง
ปองกันชุดอุปกรณจับยึดระบบการเชื่อมประจํา
สัปดาห ในการเก็บขอมูลทุกวันศุกรของเดือน
ธั น ว าคม  พบบว า  จากการตรวจสอบการ
บํารุงรักษาชุดอุปกรณจับยึดระบบการเชื่อมประจํา
สัปดาห  สาเหตุประกอบดวย  ชุดไฮดรอลิก 
มอเตอร และตัวพิมพบน-ลาง หลังการบํารุงรักษา
เครื่องจักรเชิงปองกัน คิดรวมเปนสาเหตุที่เกิดขึ้น
จํานวน 5 ครั้ง/4 สัปดาห หรือเฉลี่ยประมาณ 1.25 
ครั้ง/สัปดาห 
 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูลกอนการ
บํารุงรักษาเชิงปองกันประจําสัปดาห 

 
อุปกรณ หนาที่การทํางาน จํานวน 

(ครั้ง/4สัปดาห) 

ชุดไฮดรอ
ลิก 

ดันตัวพิมพเพ่ือให
จับวงลอใหรอยที่
จะเชื่อมติดพอดี

กัน 

2 

มอเตอร 
เปนระบบ

ขับเคล่ือนของ
เครื่อง 

1 

ตัวพิมพ
บน-ลาง 

จับยึดวงลอ 2 

รวม  5 

 
 5. ผลการเปรียบเทียบกอนการ
บํารุงรักษาและหลังการบํารุงรักษาเชิงปองกัน 
พบวา 
 5.1 กอนการบํารุงรักษาเครื่องจักรเชิง
ปองกันประจําวัน คิดรวมเปนสาเหตุจํานวน 27 
ครั้ง/22 วัน เฉลี่ยประมาณ 1.23 ครั้ง/วัน เมื่อมี
การจัดทําใบตรวจสอบและแผนการบํารุงรักษาชุด
อุปกรณจับยึดระบบการเชื่อม หลังการบํารุงรักษา
เครื่องจักรเชิงปองกันคิดรวมเปนสาเหตุจํานวน 15 
ครั้ง/22 วัน เฉลี่ยประมาณ 0.68 ครั้ง/วัน ซึ่ง
สาเหตุที่เกิดจากการขัดของของชุดอุปกรณจับยึด
ระบบการเชื่อมลดลงจํานวน 12 ครั้ง/22 วัน เฉลี่ย
ประมาณ 0.55 ครั้ง/วัน 
 
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบกอนการบํารุงรักษา
เชิงปองกันประจําสัปดาห 
 

 
 
 
 
 
 

จุดที่
ตรวจเช็ค 

กอน
บํารุงรักษา 
(ครั้ง/22 
วัน) 

หลัง
บํารุงรักษา 
(ครั้ง/22 
วัน) 

ลดลง 
(ครั้ง/22 
วัน) 

ชุด
ควบคุม 

11  6 5 

ระบบ
ปรับไฟ 

16 9 7 

รวม 27 15 12 
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ภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบสาเหตุกอนและ
หลังการบํารุงรักษาชุดอุปกรณจับยึดระบบการ

เชื่อมประจําวัน 
 

 5.2 กอนการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรเชิง
ปองกันประจําสัปดาห คิดรวมเปนสาเหตุจํานวน 10 
ครั้ง/4 สัปดาห เฉลี่ยประมาณ 2.5 คร้ัง/สัปดาห เมื่อ
มีการจัดทําใบตรวจเช็คและแผนการบํารุงรักษาชุด
อุปกรณจับยึดระบบการเชื่อม หลังการบํารุงรักษา
เครื่องจักรเชิงปองกันคิดรวมเปนสาเหตุจํานวน 5 
ครั้ง/4 สัปดาห เฉลี่ยประมาณ 1.25 คร้ัง/สัปดาห ซึ่ง
สาเหตุที่เกิดจากการขัดของของชุดอุปกรณจับยึด
ระบบการเชื่อมลดลงจํานวน 5 คร้ัง/4 สัปดาห เฉลี่ย
ประมาณ 1.25 ครั้ง/สัปดาห 
 
ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบหลังการบํารุงรักษาเชิง
ปองกันประจําสัปดาห 
 

 
 
 

 

ภาพที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบสาเหตุกอนและ
หลังการบํารุงรักษาชุดอุปกรณจับยึดระบบการ

เชื่อมประจําสัปดาห 
 
 จากการศึกษาการบํารุงรักษาเครื่องจักร
เชิงปองกันสามารถทําการลดจํานวนคร้ังในการ
บํารุงรักษาเชิงปองกันชุดอุปกรณจับยึดระบบการ
เชื่อม ซึ่งทําใหเครื่องจักรสามารถทํางานไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ ทําใหสามารถประหยัดคาใชจาย
ในการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรเชิงปองกัน ดังนี้ 
 1. การบํารุงรักษาชุดอุปกรณจับยึดระบบ
การเชื่อมประจําวัน ซึ่งสาเหตุที่เกิดจากการขัดของ
ของเครื่องจักรลดลงจํานวน 12 ครั้ง/22 วัน เฉลี่ย
ประมาณ 0.55 ครั้ง/วัน ซึ่งประกอบดวย ชุด
ควบคุม จํานวน 5 ครั้ง/22 วัน ระบบปรับไฟ 
จํานวน 7 ครั้ง/22 วัน ทําใหประหยัดคาใชจายใน
การบํารุงรักษาเชิงปองกันเปนจํานวนเงิน 2,350 
และ 2,600 บาท ตามลําดับ 
 2. การบํารุงรักษาชุดอุปกรณจับยึดระบบ
การเชื่อมประจําสัปดาห ซึ่งสาเหตุที่เกิดจากการ
ขัดของของเคร่ืองจักรลดลงจํานวน 5 ครั้ง/4 
สัปดาห เฉลี่ยประมาณ 1.25 ครั้ง/4 สัปดาห ซึ่ง
ประกอบดวย ชุดไฮโดรอลิกจํานวน 1 ครั้ง/4 
สัปดาห มอเตอร จํานวน 2 ครั้ง/4 สัปดาห และ
ตัวพิมพบน-ลาง จํานวน 2 ครั้ง/4 สัปดาห ทําให
ประหยัดคาใชจายในการบํารุงรักษาเชิงปองกัน
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เปนจํานวนเงิน 27,250, 11,800 และ 2,000 บาท 
ตามลําดับ 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

 การศึกษาการวางแผนการบํารุงรักษาเชิง
ปองกันชุดอุปกรณจับยึดระบบการเชื่อม  ของ
บริษัท เอ เอส เอ มอเตอรพารท จํากัด เลขที่ 166 
ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย อําเภอกระทุม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร ทางผูวิจัยไดทําการวาง
แผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันชุดอุปกรณจับยึด
ระบบการเช่ือมแบงออกเปน 2 แผนดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยการวางแผนการ
บํารุงรักษาเชิงปองกันชุดอุปกรณจับยึดระบบการ
เชื่อมประจําวัน พบวา ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
ชุดควบคุม และระบบไฟฟาลดลงเปนจํานวน 5 
ครั้ง/22 วัน และจํานวน 7 คร้ัง/22 วัน สงผลทํา
ใหประหยัดคาใชจายในการบํารุงรักษาเชิงปองกัน
เ ป น จํ า น ว น เ งิ น  2,350 แ ล ะ  2,600 บ า ท 
ตามลําดับ 

2. จากผลการวิจัยการวางแผนการ
บํารุงรักษาเชิงปองกันชุดอุปกรณจับยึดระบบการ
เชื่อมประจําสัปดาห พบวา ความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับชุดไฮดริลอก มอเตอร และตัวพิมพบน-ลาง 
ลดลงเปนจํานวน 1 คร้ัง/4 สัปดาห, จํานวน 2 
ครั้ง/4 สัปดาห และจํานวน 2 ครั้ง/4 สัปดาห 
สงผลทําใหประหยัดคาใชจายในการบํารุงรักษาเชิง
ปองกันเปนจํานวนเงิน 27,250, 11,800 และ 
2,000 บาท ตามลําดับ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
จากการศึกษาการวางแผนการบํารุงรักษา

เชิงปองกันชุดอุปกรณจับยึดระบบการเชื่อม ของ
บริษัท เอ เอส เอ มอเตอรพารท จํากัด ทางผุวิจัย
สามารถอภิปรายผลจากการวิจัย โดยแบงเปน        
2 แผนดังนี ้

1. กอนการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรเชิง
ปองกันประจําวัน พบวา ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ

ชุดควบคุม และระบบปรับไฟ คิดรวมเปนสาเหตุที่
เกิดข้ึนจํานวน 27 ครั้ง/22 วัน หรือเฉลี่ยประมาณ 
1.23 ครั้ง/วัน เมื่อมีการจัดทําแผนการบํารุงรักษา
เชิงปองกันชุดอุปกรณจับยึดระบบการเชื่อม หลัง
การบํารุงรักษาเครื่องจักรเชิงปองกัน คิดรวมเปน
สาเหตุที่เกิดขึ้นจํานวน 15 ครั้ง/22 วัน หรือเฉลี่ย
ประมาณ 0.68 ครั้ง/วัน ซึ่งสาเหตุที่เกิดจากการ
ขัดของของเคร่ืองจักรประจําวันลดลงจํานวน         
12 ครั้ง/22 วัน เฉลี่ยประมาณ 0.55 ครั้ง/วัน 

2. กอนบํารุงรักษาเครื่องจักรเชิงปองกัน
ประจําสัปดาหพบวา ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชุด 
ไฮดรอลิก มอเตอร และตัวพิมพบน-ลาง คิดรวม
เปนสาเหตุที่เกิดขึ้นจํานวน 10 ครั้ง/4 สัปดาห 
หรือเฉลี่ยประมาณ 2.5 ครั้ง/สัปดาห เมื่อมีการ
จัดทําแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันชุดอุปกรณจับ
ยึดระบบการเชื่อม หลังการบํารุงรักษาเครื่องจักร
เชิงปองกัน คิดรวมเปนสาเหตุที่เกิดขึ้นจํานวน 5 
ครั้ง/4 สัปดาห หรือเฉลี่ยประมาณ 1.25 ครั้ง/
สัปดาห  ซึ่ งสาเหตุที่ เกิดจากการขัดของของ
เครื่องจักรประจําสัปดาหลดลงจํานวน 5 ครั้ง/4 
สัปดาห เฉลี่ยประมาณ 1.25 ครั้ง/สัปดาห 

เนื่องจากการใชงานของชุดอุปกรณจับยึด
ระบบการเชื่อมมีความถี่ในการใชงานคอนขางมาก 
และขาดการบํารุงรักษา  โดยเฉพาะอยางยิ่ ง
ผูรับผิดชอบชุดอุปกรณจับยึดระบบการเชื่อม ใน
การใชงานไมมีการดูแลรักษาเครื่องจักรใหมีความ
พรอมในการใชงานตลอดเวลาจนเปนสาเหตุหลัก
ทําใหเครื่องจักรเกิดปญหาขัดของตลอดเวลาของ
แตละวันจึงสงผลทําใหตองหยุดทําการผลิตอยาง
ฉับพลัน สงผลตอการมอบสินคาของทางบริษัท ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ เกษม รุงเรือง (2552) ที่
ไดศึกษาเร่ือง การวางแผนบํารุงรักษาเชิงปองกัน
เครื่องจักรในอุตสาหกรรมรีเลย ที่มีการวางแผน
บํารุงรักษาเชิงปองกันความเสียหายจากการใชงาน
หรืออาจใชวิธีการซอมบํารุงรักษาชิ้นสวนบางชิ้น
ของเครื่องจักรท่ีไดรับความเสียหาย  
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ขอเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาการวางแผนการบํารุงรักษา

เชิงปองกันชุดอุปกรณจับยึดระบบการเชื่อม ของ
บริษัท เอ เอส เอ มอเตอรพารท จํากัด ทางผูวิจัย
มีขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลวิจัยไปใชและเพ่ือการ
ทํางานวิจัยครั้งตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. การดําเนินแผนการบํารุงรักษาเชิง
ปองกัน จะตองมีการดําเนินการอยางตอเน่ือง ซึ่ง
ถาหากไมจัดทําตามแผนที่วางไว  อาจทําให
เครื่องจักรหยุดขัดของมากขึ้นและสงผลกระทบตอ
การผลิตเพ่ิมมากข้ึน 

2. ผูบริหารควรใหความสําคัญกับงานซอม
บํารุงเทียบเทากับงานผลิต เพราะหนวยงานซอม
บํารุงเปนหนวยงานที่สนับสนุนใหงานดานการผลิต
เปนไปตามเปาหมาย 
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