
การบํารุงรักษาเคร่ืองกลึงแบบยันศูนย 
กรณีศึกษา บริษัท ทวีลาภ จํากัด 

หทัยภัทร คํานุช, ฉัตรชัย พึ่งสัมพันธ และ ผศ.ดร.สมศักดิ์ มีนคร  
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนนัทา 

 
บทคัดยอ 

 กระบวนการในการผลิตชิ้นสวนอะไหลจําเปนที่จะตองใชเครื่องจักรที่มีความสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามแผนงานที่วางไว โดยใชระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีสั้นที่สุด ซึ่ง จากการศึกษาการ
เครื่องกลึงของบริษัท ทวีลาภ พบวา มีจํานวนของชิ้นงานท่ีไมไดคุณภาพที่เกิดจากการทํางานของ
เครื่องจักรมากถึง 193 ครั้ง/20 วัน เฉล่ียประมาณ 9.65 ครั้ง/วัน จึงจําเปนตองทําการบํารุงรักษาเชิง
ปองกันเคร่ืองกลึงแบบยันศูนย ของบริษัท ทวีลาภ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้  1.เพ่ือ
ทําการศึกษากระบวนการทํางานของเครื่องกลึงแบบยันศูนย  โดยศึกษาจากเคร่ืองกลึงแบบยันศูนยของ
บริษัท ทวีลาภ 2.เพ่ือทําการบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องกลึงแบบยันศูนย 3.เพื่อจัดทําคูมือการบํารุงรักษา
เชิงปองกันเครื่องกลึงแบบยันศูนยในสวนของ และขอบเขตของการวิจัยเพ่ือใหการการวิจัยในคร้ังนี้ ทาง
ผูวิจัยไดทําการกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 1.เครื่องกลึงแบบยันศูนยของบริษัททวีลาภ 2..สถานท่ี
ในการศึกษา 117 ซอย จรัญสนิทวงศ 62 แขวง บางยี่ขัน เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700  
3.ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาต้ังแตเดือน สิงหาคม 2562 – มีนาคม 2563 เปนระยะเวลา 8 เดือน 
ซึ่งวิธีการดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้1.เจาหนาที่เก็บขอมูลตามแบบฟอรมใบตรวจเช็คประจําวัน
เครื่องกลึงแบบยันศูนยกอนทําการบํารุงรักษาเครื่องกลึงแบบยันศูนยในชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนตุลาคม 
ถึง เดือนพฤศจิกายน ป 2562 2.เมื่อเก็บขอมูลครบตามกําหนด จึงทําการนําขอมูลที่เก็บตามแบบฟอรม
ใบตรวจเช็คประจําวันเคร่ืองกลึงแบบยันศูนย มาทําการวิเคราะหขอมูล  3.จัดทําคูมือการบํารุงรักษา
เครื่องกลึงแบบยันศูนย ในสวนของระบบหลอเย็น และนําคูมือการบํารุงรักษาเคร่ืองกลึงแบบยันศูนย ใน
สวนของระบบหลอเย็นไปปฏิบัติ 4.เจาหนาที่เก็บขอมูลตามแบบฟอรมใบตรวจเช็คประจําวันเครื่องกลึง
แบบยันศูนยหลังทําการบํารุงรักษาเครื่องกลึงแบบยันศูนยในชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนธันวาคม ถึง เดือน
มกราคม ป 2562 5.เมื่อเก็บขอมูลครบตามกําหนด จึงทําการนําขอมูลที่เก็บตามแบบฟอรมใบตรวจเช็ค
ประจําวันเครื่องกลึงแบบยันศูนย มาทําการวิเคราะหขอมูลและนํามาเปรียบเทียบผลกอนและหลังการทํา
การบํารุงรักษา พบวาหลังจากทําการบํารุงรักษาเครื่องจักรเชิงปองกันมีจํานวนของช้ินงานท่ีไมไดคุณภาพ
เพียง 66 ครั้ง/20 วัน เฉลี่ยประมาณ 3.30 ครั้ง/วัน ซึ่งลดลงจํานวน 127คร้ัง/20 วัน เฉลี่ยประมาณ 6.35 
ครั้ง/วันทําใหประหยัดคาใชจายในการบํารุงรักษาเชิงปองกันเปนจํานวนเงิน 1,178.72 บาท 

 
คําสําคัญ : การบํารุงรักษาเชิงปองกัน, คูมือการบํารุงรักษา, เครื่องกลึงแบบยันศูนย 
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บทนํา 
ธุ ร กิ จ อย า งห น่ี งที่ เ ป ดตั ว ควบคู กั บ

อุตสาหกรรมมาโดยตลอด นั่นคือ การประกอบ
ธุรกิจโรงกลึง เพ่ือผลิตชิ้นสวนอะไหลใหกับ
อุตสาหกรรมตาง ๆ ธุรกิจโรงกลึง เปนธุรกิจ
ขนาดยอมแตมีความสํา คัญเปนอย างมาก
เนื่องจากอุตสาหกรรมตาง ๆ ยอมตองการ
อะไหลเพ่ือนํามาซอมบํารุงเครื่องจักรใหสามารถ
ผลิตสินคาไดตามความตองการ และสามารถ
แขงขันกับคูแขงได  จึงมีความจําเปนที่ตองมีโรง
ก ลึ งผ ลิ ต ชิ้ น ส ว นอะ ไหล ไ ว ใ ห บ ริ ก า ร กับ
อุตสาหกรรมตาง ๆ ดวยเหตุผลนี้ทําใหเรา
เล็งเห็นถึงความสําคัญของธุรกิจโรงกลึง จึงสนใจ
ที่จะทําการศึกษา เราจึงหาขอมูลเกี่ยวกับการทํา
ธุรกิจโรงกลึง และเขาไปศึกษาในโรงกลึงโดยหา
จากโรงกลึงที่ใกลกับสถานศึกษาเพ่ือใหสะดวก
ตอการทําวิจัย เมื่อเราเขาไปทําการศึกษาจึงทํา
ใหทราบวา โรงกลึงนั่นประกอบดวยเครื่องจักร 
3 ประเภท ไดแก 1.เคร่ืองมิลลิ่ง 2.เครื่องไส 
แล ะ  3 . เ ค รื อ ง ก ลึ ง  แต จ า ก กก า ร ศึ กษ า
กระบวนการทํางานทําใหเราทราบวาเครื่องกลึง
แบบยันศูนยเปนเครื่องจักรที่ใชงานมากที่สุด ซึ่ง
ในการผลิตชิ้นสวนอะไหลนั้น จําเปนจะตองใช
เครื่องกลึงยันศูนยในการผลิตชิ้นสวนอะไหล
อยางตอเน่ือง และการที่จะทําใหเคร่ืองจักร
สามารถผลิตชิ้นสวนอะไหลไดอยางตอเนื่อง
จําเปนจะตองมีการบํารุงรักษาเครื่องจักรใหคง
สภาพในการใชงานไดตลอดเวลา ซึ่งจากการ
สังเกตุจะพบไดวาสวนประกอบโดยรวมของ
เครื่องจักร สวนใหญเปนอะไหลหนัก ที่รอเวลา
เปล่ียนเทาน้ัน มีเพียงวิธีเดียวที่จะทําใหอะไหล
ใชงานไดยาวนานก็คือการบํารุงรักษาเครื่องจักร 
เราจึงมุงเนนความสนใจไปท่ีระบบหลอเย็น 

เ พ ร า ะ ร ะบบหล อ เ ย็ น มี ส ว น ช ว ย ใ นกา ร
บํารุงรักษาเครื่องกลึงยันศูนยใหมีประสิทธิภาพ
และสามารถใชงานไดอยางยาวนาน  

ซึ่งในการทํางานของเครื่องกลึงแบบยัน
ศูนย โดยเฉพาะระบบหลอเย็นเปนสวนประกอบ
ที่จําเปนและมีความสําคัญในการทํางานของ
เคร่ืองกลึงแบบยันศูนย ถาไมไดการบํารุงรักษา
ตลอดเวลาจะสงผลใหชิ้นงานไมไดคุณภาพ ทํา
ใหผิวของชิ้นงานเกิดรอยขรุขระ ชิ้นงานเกิด
ความรอนมากจนไฟไหมหรือควันขึ้น หรือเกิด
ประกายไฟได จึงทําใหอาจตองทําการแกไข
ชิ้นงานหรืออาจตองผลิตชิ้นงานข้ึนมาใหม ซึ่ง
ตนทุนของแตละชิ้นงานคอนขางสูง และอาจ
สงผลใหไมสามารถสงมอบชิ้นงานไดตามกําหนด 
อาจสงผลใหลูกคาไปใชบริการโรงกลึงรายอ่ืน
แทน ทําใหเสียโอกาสทางการคา  

จ า กก า ร ศึ กษ าป ญห าทั้ ง ห มดขอ ง
กระบวนการผลิตชิ้นงานของโรงกลึงทวีลาภ 
พบวา ปญหาที่มีผลตอชิ้นงานและกระบวนการ
ผลิตชิ้นงานมากที่สุด คือ การทํางานในสวนของ
เคร่ืองจักร เนื่องจากพบวาในล็อตการผลิต
ชิ้นสวนอะไหลในเดือนตุลาคม ป 2562 พบวา 
บริษัท ทวีลาภไมสามารถสงชิ้นงานใหกับลูกคา
ได ต าม เป าหมายที่ กํ าหนดไว   เนื่ อ งจาก
เคร่ืองกลึงแบบยันศูนยมีชิ้นงานที่จะตองทําการ
ผลิตจํานวน 350 ชิ้น แตจากการตรวจเช็ค
เคร่ืองกลึงแบบยันศูนยสามารถทําการผลิต
ชิ้นงานที่ไดคุณภาพเพียง 157 ชิ้น คิดเปนรอย
ละ 55.14 ซึ่ งสาเหตุที่ทําใหชิ้นงานที่ ไมได
คุณภาพเกิดจากการทํางานของระบบหลอเย็น
ในเครื่ องกลึ ง  เนื่ องจากระบบหลอเย็นใน
เคร่ืองกลึงขาดการบํารุงรักษา จึงทําใหเกิ ด
ชิ้นงานไมไดคุณภาพ โดยลักษณะของชิ้นงาน
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ไมไดคุณภาพมีดังน้ี คือ ผิวของชิ้นงานเกิดรอย
ไหม ซึ่งกอใหเกิดสนิมบนผิวของชิ้นงานตอมาใน
ภายหลัง สาเหตุหลักมาจากระบบหลอเย็นที่ไมมี
ประสิทธิภาพ  จึ งทํ า ใหปญหาในส วนของ
เครื่องจักรควรไดรับการแกไขโดยเร็วที่สุด เพ่ือ
ลดความสูญเสียทรัพยากรการผลิต และเพ่ือ
นําไปสูการแกปญหาในสวนอื่น ๆ ที่เหลือตอไป             

จากการศึกษาปญหาในสวนเครื่องจักร
พบวา เครื่องกลึงแบบยันศูนยมีองคประกอบ
หลักประกอบดวย ความถี่ในการใชงานของ
เครื่องกลึง ซึ่งเครื่องกลึงมีความถี่ในการใช
คอนขางคงท่ี สวนการบํารุงรักษาของเคร่ืองกลึง
แบบยันศูนยในสวนของระบบหลอเย็น ถาหาก
ตองการใหเครื่องจักรอยูในสภาพพรอมใชงานอยู
เสมอจําเปนจะตองมีการบํารุงรักษาเชิงปองกัน
ใหกับระบบหลอเย็นของเคร่ืองกลึงแบบยันศูนย 
โดยอา ศัยหลั ก พ้ืนฐานในการ ดํ า เนิ นการ
ตรวจสอบสภาพของระบบหลอเย็นในเครื่องจักร
ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพ่ือปองกัน
ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนกับชิ้นงาน ดังนั้นทาง
ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาการ
บํ า รุ ง รั กษา เชิ งป อ งกันระบบหล อ เย็ น ใน
เครื่ องกลึ งแบบยันศูนยของบริษัททวีลาภ 
เ พ่ือ ท่ีจะใหมีมาตรฐานในการบํา รุง รักษา
เครื่องกลึงแบบยันศูนยที่ใชในการผลิตชิ้นสวน  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องกลึงแบบ

ยันศูนย  กรณีศึ กษาบริ ษัท  ทวี ล าภ  จาก
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1.เพ่ือทําการศึกษากระบวนการทํางาน
ของเครื่องกลึงแบบยันศูนย โดยศึกษาจาก
เครื่องกลึงแบบยันศูนยของบริษัท ทวีลาภ 

2. เ พ่ือทําการบํารุ ง รักษาเชิงปองกัน
เครือ่งกลึงแบบยันศูนย  

3. เ พ่ือจัดทําคูมือการบํารุงรักษาเชิง
ปองกันเครื่องกลึงแบบยันศูนย ในสวนของ                     
ระบบหลอเย็น กรณีศึกษาบริษัท ทวีลาภ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ

เครื่องกลึงแบบยันศูนยของบริษัททวีลาภ 
2. ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ 

เครื่องกลึงแบบยันศูนยรหสัหมายเลข 76-258 
ของบริษัททวีลาภ  

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 
แบบฟอรมใบตรวจเช็คประจําวันเครื่องกลึงแบบ
ยันศูนย  

 
วิธีการสรางเครื่องมือในการวิจัย  
1. ทําการศึกษาเอกสาร บทความ และ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎี  
2. กําหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการ 

สรางเครื่องมือตามวัตถุประสงค   
3. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนความา 

สรางเครื่องมือในการวิจัย   
4. นําคูมือและแบบฟอรมใบตรวจเช็ค

ประจําวันเครื่องกลึงแบบยันศูนยมาทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงแกไข  

5. นําคูมือและแบบฟอรมใบตรวจเช็ค
ประจําวันเครื่องกลึงแบบยันศูนยไปใหอาจารยที่
ปรึกษาทําการตรวจสอบ   

6. ทําการจัดพิมพคูมือและแบบฟอรมใบ
ตรวจเช็คประจําวันเครื่องกลึงแบบยันศูนยฉบับ
สมบูรณเพื่อนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง 
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การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย 
1. เก็บขอมูลตามแบบฟอรมใบตรวจเช็ค

ประจําวันเครื่องกลึงแบบยันศูนยกอนทําการ
บํารุงรักษาเครื่องกลึงแบบยันศูนย 

2 .  นําขอมูลที่ เก็บตามแบบฟอรมใบ
ตรวจเช็คประจําวันเครื่องกลึงแบบยันศูนย มา
ทําการวิเคราะหขอมูล 

3. จัดทําคูมือการบํารุงรักษาเครื่องกลึง
แบบยันศูนย ในสวนของระบบหลอเย็นและนํา
คูมือไปปฏิบัติ 

4. เก็บขอมูลตามแบบฟอรมใบตรวจเช็ค
ประจําวันเครื่องกลึงแบบยันศูนยหลังทําการ
บํารุงรักษาเครื่องกลึงแบบยันศูนย 

5 .  นําขอมูลที่ เก็บตามแบบฟอรมใบ
ตรวจเช็คประจําวันเครื่องกลึงแบบยันศูนย มา
ทําการวิเคราะหขอมูลและนํามาเปรียบเทียบผล
กอนและหลังการทําการบํารุงรักษา 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัย 
1. การวิเคราะหขอมูลจากคาใชจายใน

การผลิตชิ้นงานใหมกับคาใชจายการบํารุงรักษา
เครื่องจักรเชิงปองกันกอนและหลังของการ
ปฏิบัติงานโดยใชใชคูมือการปฏิบัติงานการ
บํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องกลึงแบบยันศูนยใน
สวนของระบบหลอเย็น โดยใชการเปรียบเทียบ
คาใชจ ายจากใบสรุปราคาการบํารุ งรักษา
ประจําวัน  

 2.  การวิ เคราะหขอมูลจากจํานวน
ชิ้นงานท่ีไมไดคุณภาพกอนและหลังของการ
ปฏิบัติงานโดยใชใชคูมือการปฏิบัติงานการ
บํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องกลึงแบบยันศูนยใน
สวนของระบบหลอเย็น โดยใชการเปรียบเทียบ
จํานวนชิ้นงานท่ีไมไดคุณภาพจากแบบฟอรมใบ
ตรวจเช็คประจําวันเครื่องกลึงแบบยันศูนย 

ผลการวิจัย 
1 .  ผลการตรวจเช็คขอมูลกอนการ

บํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องกลึงแบบยันศูนยใน
การเก็บขอมูลเดือนตุลาคม จากการตรวจเช็ค
การบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องกลึงแบบยัน
ศูนย พบวาสาเหตุหลักเกิดจากผิวชิ้นงานเกิด
รอยไหมจํานวน 193 ชิ้น/20วัน เฉลี่ยประมาณ 
9.65 ครั้ ง/วัน หรือประมาณ 48.25 ครั้ ง/
สัปดาห 

ตารางที่  1  การตรวจ เช็ คก อนการ
บํารุงรักษาเชิงปองกันเคร่ืองกลึงแบบยันศูนย 

สาเหตุ จํานวน 
(ครั้ง/20วัน) 

1.ผิวของชิ้นงานเกิด
รอยไหม 

193 

 
2 .  ผลการตรวจเช็ คข อมู ลห ลังการ

บํารุงรักษาเชิงปองกันเคร่ืองกลึงแบบยันศูนย 
พบวาสาเหตุหลักเกิดจากผิวชิ้นงานเกิดรอยไหม
จํานวน 66 ชิ้น/20วัน เฉลี่ยประมาณ3.30 ครั้ง/
วัน หรือประมาณ 16.50 ครั้ง/สัปดาห 

 
ตารางที่ 2 การตรวจเช็คหลังการ

บํารุงรักษาเชิงปองกันเคร่ืองกลึงแบบยันศูนย 
สาเหตุ จํานวน 

(ครั้ง/20วัน) 
1.ผิวของชิ้นงานเกิด
รอยไหม 

66 

3. ผลการเปรียบเทียบกอนและหลังการ
บํารุงรักษาเชิงปองกันเคร่ืองกลึงแบบยันศูนย 
พบวา กอนการบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องกลึง
แบบยันศูนย มีชิ้นงานเกิดทีร่อยไหมจํานวน 193 
ชิ้น/20วัน เฉลี่ยประมาณ 9.65 ครั้ง/วัน และ
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หลังการบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องกลึงแบบ
ยันศูนย มีชิ้นงานเกิดที่รอยไหมจํานวน 66 ชิ้น/
20วัน เฉลี่ยประมาณ 3.30 คร้ัง/วัน ซึ่งจํานวน
ของชิ้นงานเกิดที่รอยไหมลดลงจํานวน 127 ชิ้น/
20วัน เฉลี่ยประมาณ 6.35 ครั้ง/วัน 
สาเหตุ กอน

บํารุงรักษา 
(ครั้ง/20 
วัน) 

หลัง
บํารุงรักษา 
(ครั้ง/20 
วัน) 

ลดลง 
(ครั้ง/
20 
วัน) 

1.ผิวของ
ชิ้ น ง า น
เกิดรอย
ไหม 

193 66 127 

 

 
ภาพที่ 4.1 กราฟแทงการเปรียบเทียบสาเหตุ

กอนและหลังการบํารุงรักษา 
จากการศึกษาการบํารุงรักษาเชิงปองกัน

เครื่องกลึงแบบยันศูนย หลังการบํารุงรักษาเชิง
ปองกันสามารถลดลงสงผลตอการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทําใหสามารถประหยัด
คาใชจายในการบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องกลึง
แบบยันศูนย ซึ่งราคาการผลิตชิ้นใหมอยูที่ 450 
บาทตอชิ้น แตหลังจากการทําการบํารุงรักษา
ระบบหลอเย็นของเคร่ืองกลึงแบบยันศูนย พบวา 
ราคาคาซอมบํารุงเฉลี่ยอยูที่ 25.7 บาทตอชิ้น 
ทํ า ให ส ามารถประหยั ดค า ใช จ า ย ในการ

บํารุงรักษาเชิงปองกันเคร่ืองกลึงแบบยันศูนย
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 424.3 บาท 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษากระบวนการทํางานของ
เคร่ืองกลึงแบบยันศูนย ของบริษัท ทวีลาภ เพ่ือ
ทําการบํารุงรักษาและจัดทําคูมือบํารุงรักษาเชิง
ปองกันเคร่ืองกลึงแบบยันศูนย ซึ่งประชากรท่ีใช
ในการวิจัย คือ เครื่องกลึงแบบยันศูนยรหัส
หมายเลข 76-258 ของบริษัททวีลาภ จาก
การศึกษาและจัดทําคูมือการบํารุงรักษาเชิง
ปองกันเครื่องกลึงแบบยันศูนย และเม่ือนําคูมือ
ไปใชกับเครื่องกลึง พบวา สาเหตุหลักเกิดจาก
ผิวชิ้นงานเกิดรอยไหมลดลงจํานวน 127 ชิ้น/20
วัน เฉลี่ยประมาณ 6.35 ครั้ง/วัน ผลทําให
ประหยัดคาใชจายในการบํารุงรักษาเชิงปองกัน
เปนจํานวนเงิน 424.3 บาท 

 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาการบํารุงรักษาเชิงปองกัน

เคร่ืองกลึงแบบยันศูนย กรณีศึกษาบริษัท ทวี
ลาภ พบวา กอนการบํารุงรักษาเครื่องจักรเชิง
ปองกันประจําวัน มีผิวท่ีชิ้นงานเกิดรอยไหม
จํานวน 193 ชิ้น/20วัน เฉลี่ยประมาณ 9.65 
ครั้ง/วัน หรือประมาณ 48.25 คร้ัง/สัปดาห เมื่อ
จัดทําคูมือการบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องกลึง
แบบ ยันศู น ย ใ นส ว นขอ ง ร ะบบหล อ เ ย็ น 
กรณีศึกษาบริษัททวีลาภ พบวา หลังการนําคูมือ
ไปใช มีชิ้นงานที่เกิดรอยไหมเปนจํานวนเพียง 
66 ชิ้น/20วัน เฉลี่ยประมาณ 3.30 ครั้ง/วัน ซึ่ง
ลดลงจากเดิม 127 ชิ้น/20วัน เฉลี่ยประมาณ 
6.35 ครั้ง/วัน ผลทําใหประหยัดคาใชจายในการ

19
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บํารุงรักษาเชิงปองกันเปนจํานวนเงิน 424.3 
บาท เนื่องจากการทําการบํารุงรักษาเครื่องกลึง
แบบยันศูนย ในสวนของระบบหลอเย็น ทําให
กระบวนการกลึงของเครื่องจักร ไมเกิดการ
สะสมความรอนจนทําใหชิ้นงานเกิดรอยไหม จึง
ทําใหจํานวนของชิ้นงานที่ไมไดคุณภาพมีจํานวน
ที่ลดลงซึ่งลดลงเหลือ 66 ชิ้น/20วัน จากเดิม 
193 ชิ้น/20วัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
เกษม รุงเรือง (2552) ที่ไดศึกษาเร่ือง การ
วางแผนบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องจักรใน
อุตสาหกรรมรีเลย ที่มีการวางแผนบํารุงรักษา
เชิงปองกันเครื่องจักร และนําแผนบํารุงรักษาเชิง
ปองกันเคร่ืองจักรไปใชในการปฏิบัติงาน 

 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาการบํารุงรักษาเครื่องจักร
เชิงปองกัน ของบริษัททวีลาภ อําเภอบางพลัด 
กรุงเทพมหานครฯ ผูวิจัยทางผูวิจัยไดจัดทําคูมือ
การบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องกลึงแบบยัน
ศูนย ซึ่งสามารถลดจํานวนของชิ้นงานท่ีไมได
คุณภาพลงเหลือ 66 ชิ้น/20วัน จากเดิม 193 
ชิ้น/20วัน ทางผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะสําหรับ
การนําผลวิจัยไปใชและเพ่ือการทํางานวิจัยคร้ัง
ตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1 .  การศึกษานี้ เปนเ พียงวิธีการหนึ่ ง
เทานั้นที่นํามาใชปรับปรุงระบบการซอมบํารุง
เครื่องจักร ในโรงงานกรณีศึกษาดังกลาว เพ่ือลด
ปญหาการขัดของของเคร่ืองจักร และลดของเสีย
จากงานซอมที่มี ผลกระทบจากเคร่ืองจักร ซึ่งยัง
สามารถใชวิธีทางดานวิศวกรรมอุตสาหการอ่ืน ๆ 
ในการแกไขและปรับปรุงระบบงานซอมบํารุง 

หรือปรับปรุงผลผลิตไดอีก เชน การวางแผนการ
ผลิตและการควบคุม คุณภาพ  

2. ผูบริหารควรใหความสําคัญกับงาน
ซอมบํารุงเทียบเทากับงานผลิต เพราะหนวยงาน
ซอม บํารุงเปนหนวยงานที่สนับสนุนใหงานดาน
การผลิตเปนไปตามเปาหมาย 

 
เอกสารอางอิง 

นาวิน เสริมทรัพย.(2552).คูมือการบํารุงรักษา 
เครื่องจักรในระบบสายพานลําเลียง. 
กรุงเทพมหานคร. กิจการรวมคาเอ็น 
ดับเบิ้ลยูอา-เอสบีซีซี 

เกษม รุงเรือง. (2552). การวางแผนการบํารุง 
รักษาเชิงปองกันเครื่องจักรใน 
อุตสาหกรรมรีเลย.วิทยานิพนธปริญญา 
มหาบัณฑิต, สาขาการจัดการทาง 
วิศวกรรม. กรุงเทพมหานคร:  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 

สํานักงานชลประทานที่ 5 กรมชลประทาน  
(2560) คูมือปฏิบัติงานการปฏิบัติงาน 
ซอมแซมบํารุงรักษา ดานชางกล(การ 
ตรวจสอบฟองอากาศระบบหลอเย็น 
(แบบปด)ของเครื่องยนต. 
กรุงเทพมหานคร กรมชลประทาน 
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