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บทคัดยอ 
 

วัตถุประสงคหลักในการวิจยันี้ตองการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร มาประยุกตใชกับ
งานบํารุงรักษาเชิงปองกันสําหรับอาคารสํานักงานโดยใชโปรแกรม Microsoft Access โดยแยก
ประเภทเคร่ืองจักรในอาคารออกเปน 3 ระบบหลักท่ีสําคัญ คือระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ และ
ระบบสุขาภิบาล  

ท้ังนี้การพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลเคร่ืองจักรและอุปกรณ จะประกอบดวยสวน
แสดงผลขอมูล 4 สวน คือ สวนแสดงผลขอมูลเคร่ืองจักรอุปกรณ จะแสดงขอมูลประวัติ คุณสมบัติ 
ราคา วันเดือนปท่ีติดต้ัง วันส้ินสุดการใชงาน สวนแสดงผลขอมูลการบํารุงรักษา จะแสดงตารางการ
ตรวจเช็คการบํารุงรักษาแบบรายเดือนและรายป สวนแสดงผลขอมูลการซอมแซมเคร่ืองจักร จะ
แสดงขอมูลประวัติการซอมระหวางการบํารุงรักษารวมถึงความถ่ีในการซอมแซมเคร่ืองจักร สวน
บันทึกอะไหลและวัสดุซอมบํารุง จะแสดงอะไหลคงคลังสําหรับใชในการซอมบํารุงเคร่ืองจักร 

ท้ังนี้เพื่อใหระบบการจัดเก็บขอมูลดานการบํารุงรักษามีประสิทธิภาพเพิ่มมากย่ิงข้ึน 
และสามารถตรวจสอบประวัติการซอมบํารุงได โดยสวนแสดงผลขอมูลเครื่องจักรนั้น สามารถใช
ประมาณการอายุการใชงาน คาเส่ือมราคาของเครื่องจักร และยังสามารถคาดการณการชํารุดของ
เคร่ืองจักรในอนาคตได  สวนแสดงผลขอมูลการบํารุงรักษา สามารถนําผลการตรวจเช็คมาทําการ
วิเคราะหการจัดแผนงานประจําป ตามประเภทการใชงานของเคร่ืองจักรไดอยางเหมาะสม สวน
แสดงผลขอมูลการซอมแซมและแกไข สามารถนําขอมูลไปวิเคราะหอาการเสีย การประเมินอายุ
การใชงาน รวมถึงการเปรียบเทียบจุดคุมทุนระหวางการซอมแซมหรือจัดซ้ือเคร่ืองจักรใหมทดแทน
เคร่ืองจักรเดิม และสวนสุดทายคือการบันทึกอะไหลและวัสดุซอมบํารุง มีสวนชวยสําหรับการ
วิเคราะหความตองการของอะไหลไดอยางถูกตอง และแมนยําเพื่อปองกันปญหาการสํารองวัสดุท่ี
มากเกินความจําเปน 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to apply the preventive maintenance database system 
by using Microsoft Access as the significant instrument to all work related for the office building 
management. The fundamental data system of the interior machineries has been divided into 3 
categories; general electricity system, air condition system, and sanitary system. 

Referring to the systematical data entry for all machineries of this research has been 
segregated into four sectors which are the history of the equipments; utilized information, specific 
qualification, price, valid date of installation and expire date of utilization, the maintenance 
information; the monthly and annual maintenance schedule, the engines repairing information; 
during the maintenance and repaired frequency, and the spare part inclusive with its replacement 
recording for further plan of inventory in case.  

For more efficiency of the preventive maintenance database together with to be 
capable of sourcing the repaired information, the study has shown four beneficial results referring 
to the mentioned sectors as following. For the first machines historical sector cannot be only 
reviewed the utilized time period, the mechanic depreciation but it can be predictable the 
repairing time in the future also. Secondly, regarding to the maintenance information, it can be 
used for proper analyzing the annual plan per its supplied type. In addition to the machineries 
repairing and resolving information, it can be used to explain the root causes of equipment 
damage, working time estimation, and comparing the break-even point in the purpose of 
purchasing the new machinery or providing the replacement. And the last result of this study is 
the spare part data recording which it can be used for analyzed the actual requirement in order to 
prevent the immoderate inventory for the office building management onward.   
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญและท่ีมา 

ในปจจุบัน การแขงขันในเชิงธุรกิจมีความรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจท่ีเกี่ยวกับ
การบริหารอาคาร ทําใหผูประกอบการธุรกิจท่ีสามารถควบคุมจัดการคาใชจายในการบริหารใหมี
ประสิทธิภาพและลดตนทุนใหไดต่ําท่ีสุด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันในตลาด หาก
ผูประกอบการใดสามารถสรางความเช่ือม่ันใหกับลูกคาโดยมีการบริการที่ดี ก็จะสามารถรักษา
ลูกคา ซ่ึงมีอยูนอยในภาวะเศรษฐกิจปจจุบันเอาไวไดโดยไมเสียทีใหกับคูแขงทางการคา 

การปฏิบัติตอเคร่ืองจักรและอุปกรณเพื่อรักษาขอดีและลดขอเสีย มีหนทางที่ดีท่ีสุด 2 
ประการ คือ การใชงาน(Operation) และการบํารุงรักษา (maintenance) ท่ีถูกตองเหมาะสม โดยการ
ปฏิบัติตอเคร่ืองจักรและอุปกรณท้ังสองประการนี้ มีปจจัยท่ีตองพิจารณาต้ังแตระยะเร่ิมแรกของ
การสรางเคร่ืองจักรและอุปกรณนั้นๆ ข้ึนมา หรือระยะตนของวงจรชีวิต (life cycle) ของเคร่ืองจักร
และอุปกรณ คือ ระยะของการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบเบ้ืองตน (ถาเปนผูผลิต
เคร่ืองจักรและอุปกรณมาใชงานเอง) หรือระยะของการกําหนดรายละเอียด (specifications) ของ
เคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีจะจัดหามาใชในการผลิต ผลของการนําเอาประเด็นในดานการใชงานและ
การบํารุงรักษามาพิจารณาต้ังแตระยะแรกของวงจรชีวิต  จะทําใหปญหาการใชงานและ 
การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณนอยลง 

การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) คือการดําเนินการกิจกรรมซอม
บํารุงตามกําหนดเวลากอนท่ีเคร่ืองจักรจะเกิดการชํารุดเสียหาย ปองกันการหยุดของเคร่ืองจักรโดย
เหตุฉุกเฉิน สามารถทําไดโดยการตรวจสภาพเครื่องจักร การทําความสะอาดและหลอล่ืนอยางถูก
วิธี การปรับแตงใหเคร่ืองจักรท่ีจุดทํางานตามคําแนะนําของคูมือรวมถึงเปลี่ยนช้ินสวนตาม
กําหนดเวลา เชนการเปล่ียนลูกปน ถายน้ํามันเคร่ือง อัดจารบี 

ปจจุบันไดมีการนําคอมพิวเตอรมาชวยในการทํางานดานตางๆ กวางขวางมากย่ิงข้ึน 
เพื่อชวยแบงเบาภาระความยุงยาก  ซับซอนในดานการคํานวณรวมถึงความถูกตองในการจัดเก็บ
ขอมูลและลดความซํ้าซอนของขอมูล เขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วและถูกตอง ทําใหสามารถนําไป
ประกอบการตัดสินใจในการวางแผน และดําเนินการตางๆ ในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
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มากข้ึน นอกจากนี้การพัฒนาระบบดังกลาว เพ่ือเช่ือมโยงกับระบบบริหารในทางธุรกิจอ่ืนๆ เชน 
ระบบบัญชี, ระบบการจัดซ้ือ, ระบบวัสดุคงคลัง, ระบบการผลิต โดยมีเปาหมายเพื่อใหเกิดการใช
ขอมูลและทรัพยากรตางๆ โดยรวมของบริษัท หรือ องคกรนั้นๆ อยางไรก็ตามระบบบริหาร
ดังกลาวมักทําข้ึนเฉพาะบริษัทตางประเทศท่ีเขามาในประเทศเทานั้น เชน บริษัท AR Group ผูผลิต
และจําหนายโปรแกรมช่ือ “MAXIMO” บริษัท DATA Steam ผูผลิตโปรแกรม ช่ือ “Maintain IT 
Pro” หรือ บริษัท IFS ผูผลิตโปรแกรมช่ือ “IFS Applications 2000 B” ซ่ึงเหมาะสมกับบริษัทขนาด
ใหญท่ีมีระบบการซอมบํารุงท่ียุงยากและซับซอน มี 

องคกรการซอมบํารุงขนาดใหญท้ังโปรแกรมดังกลาวมีราคาคอนขางแพง ใหราคาสูง
เกินความสามารถของบริษัท  ขนาดกลางและเ ล็กโดยสวนใหญโปรแกรมเหลานี้ เปน
ภาษาตางประเทศ จึงทําใหผูใชเขาใจไดยาก ท้ังยังตองเสียคาใชจายในการเรียนรูฝกอบรมจํานวน
มากและใชเวลานานเพ่ือทําความเขาใจ 

จากขอมูลท่ีกลาวขางตนทําใหเห็นถึงความสําคัญของการออกแบบ และสรางโปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับการบริหาร และจัดการงานซอมบํารุง (CMMS) โดยทําการออกแบบและสรางใหมี
ความสามารถครอบคุมระบบงานซอมบํารุงหลักๆ ดังนี้ ระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกันและแกไข 
ระบบการบันทึกประวัติเคร่ืองจักร ระบบควบคุมอะไหล และการจัดซ้ือระบบใบสั่งงาน ระบบการ
วิเคราะหขอมูลทางเทคนิคและเศรษฐศาสตรงานซอมบํารุงโดยออกแบบโปรแกรมใหสามารถ
คํานวณการวัดผลของระบบงานซอมบํารุงดวยดัชนีคาความพรอมใชงาน (Availability) รวมถึง การ
คํานวณระยะเวลาของการชํารุดขัดของของอุปกรณ และประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรโดยรวมและ
คาใชจาย ตางๆ ในการซอมบํารุง 

การประยุกตใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรกับงานบํารุงรักษาเปนแนวทางในการจัดการ
งานบํารุงรักษารูปแบบหนึ่งท่ีจะนําไปสูความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงขอมูลรายละเอียด
ท้ังหมดจะถูกบันทึกลงในตารางโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel และจัดทําเปนฐานขอมูล 
ดานบํารุงรักษาในโปรแกรม Microsoft Access เพื่อสะดวกในการการตรวจสอบและคนหา
รายละเอียดของขอมูลและประวัติการซอมแซม การบํารุงรักษาตามแผนงาน 

 
1.2 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางโปรแกรม ระบบบริหารงานซอมบํารุง สําหรับอาคารสํานักงานตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

2. เพื่อปรับปรุงจัดทําแผนการบํารุงรักษารายป รายเดือน รวมถึงการสนับสนุนการบํารุงรักษา
ใหเขากลุมหรือ Route Work โดยใชโปรแกรม Microsoft Access 

DPU



3 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
1. พัฒนาแผนการบํารุงรักษาสําหรับอาคารสํานักงานโดยใชโปรแกรม Microsoft Access  

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เทานั้น 
2. ศึกษาและสรางระบบบริหารงานซอมบํารุงโดยครอบคลุมถึง ระบบการจัดการเคร่ืองจักร 

และอุปกรณ ระบบการซอมบํารุงเชิงปองกัน ระบบใบส่ังงาน ระบบอะไหลและวัสดุงานซอมบํารุง 
3. ประยุกตใชงานโปรแกรม Microsoft Access กับอุปกรณระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟา

ระบบสุขาภิบาล อาคารสํานักงานของตลาดหลักทรัพย 
 

1.4 ประโยชนท่ีไดรับ 
1. การบํารุงรักษาโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสามารถชวยแบงเบาภาระการจัดเก็บและ

ปองกันการสูญหายของตัวเอกสาร สะดวกตอการคนหาและการตัดสินใจในการซอมแซมหรือ
จัดซ้ือใหม 

2. มีระบบบันทึกขอมูลการบํารุงรักษา (PM) เพื่อทํารายงาน Actual & Plan ไดทันที 
3. สรางรายงานสําหรับการบริหารงานซอมบํารุงไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 
4. เรียนรูระบบบริหารงานซอมบํารุงดวยคอมพิวเตอร 
5. ลดอุบัติเหตุหรืออันตรายเนื่องจากการชํารุดของอุปกรณลงได 
6. ทําใหงายตอการวางแผน งบประมาณการซอมบํารุง จัดหาอะไหลตลอดจนควบคุมอุปกรณ

และเคร่ืองมือไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1.5 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
1. ศึกษา คนควา หนังสือ งานวิจัย และทฤษฏีท่ีเกี่ยวของกับงานซอมบํารุง เชน ระบบ

บริหารงานซอมบํารุงดวยคอมพิวเตอร ระบบจัดเก็บฐานขอมูล 
2. ศึกษาออกแบบระบบบริหารงานซอมบํารุงดวยคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสมกับอาคาร

สํานักงานโดยครอบคลุมระบบการจัดการเคร่ืองจักรและอุปกรณ ระบบการซอมบํารุงรักษาเชิง
ปองกัน ระบบใบส่ังงาน ระบบอะไหลงานซอมบํารุง 

3. จัดทําโครงสรางของระบบบริหารงานซอมบํารุงเพื่อนําระบบคอมพิวเตอรมาประยุกตใน
การสรางโปรแกรม 

4. สรางโปรแกรมระบบซอมบํารุงดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Microsoft Access) 
5. นําโปรแกรมระบบบริหารซอมบํารุง ท่ีสรางข้ึนไปใชงานกับอาคารสํานักงานตัวอยาง  

โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
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5.1 ศึกษาขอมูลพื้นฐานของอาคารสํานักงานตัวอยาง สําหรับปอนเขาสูโปรแกรม 
5.2 ทดลองใชงานโปรแกรมโดยปอนขอมูลจากอาคารสํานักงานตัวอยาง 
5.3 รายงานผลการทดสอบโปรแกรมตามฟงกชันที่ไดออกแบบไว 
5.4 ปรับปรุงระบบโปรแกรมท่ีสรางข้ึนใหไดผลถูกตองตามตองการ 

6. สรุปผลและเสนอแนะโปรแกรมท่ีไดสรางข้ึน 
7. จัดทํารูปเลมสารนิพนธ DPU
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บทที่  2 
ทฤษฎีและการศึกษาทีเ่กี่ยวของ 

 
2.1 การบํารุงรักษา 

ในอดีตการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรเปนไปอยางงายๆ และมีผลกระทบไมมากตอคุณภาพ
และการผลิต แตในปจจุบันเคร่ืองจักรและอุปกรณตางๆ มีความซับซอนมากข้ึน และมีผลกระทบ
โดยตรงตอการผลิตและคุณภาพของสินคา ความสําคัญของการบํารุงรักษาจึงเพิ่มสูงข้ึน การเพ่ิมข้ึน
ของปริมาณและคุณภาพของการผลิตมาจากการบํารุงและการจัดการท่ีดี ทําใหประสิทธิภาพของ
เคร่ืองจักรเพิ่มสูงข้ึนและคาใชจายในการผลิตลดลง 

2.1.1 ประเภทของงานบํารุงรักษา 
ประเภทของงานบํารุงรักษา ตามปกตินั้นมักจะรูจักคําวา การซอมแซม หรือ การซอม

บํารุงเม่ือเคร่ืองจักรเกิดการชํารุดเสียหายข้ึนมา แตงานบํารุงรักษาไมไดมีเฉพาะการซอมบํารุงเม่ือ
เคร่ืองจักรขัดของเพียงอยางเดียวซ่ึงสามารถแบงประเภทการบํารุงรักษาเคร่ืองจักร และ อุปกรณ
ออกเปน 6 ประเภทดวยกันคือ 

1) การบํารุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดของ (Breakdown Maintenance) 
2) การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) 
3) การบํารุงรักษาเชิงปรับปรุง (Corrective Maintenance) 
4) การปองกันการบํารุงรักษา (Maintenance Prevention) 
5) การบํารุงรักษาเชิงพยากรณ (Predictive Maintenance) 
6) การบํารุงรักษาดวยตัวเอง (Self Maintenance) 
สําหรับความหมายของงานบํารุงรักษาในแตละประเภท สามารถอธิบายไดดังนี้คือ 
2.1.1.1 การบํารุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดของ (Breakdown Maintenance) คือ การซอม

บํารุงเกิดข้ึน เม่ือเคร่ืองจักรขัดของหรือชํารุดขณะใชงานบางคร้ังอาจจะตองซอมใหญ สาเหตุอาจมา
จากเครื่องจักรนั้นไดรับการบํารุงรักษาเชิงปองกันนอยไป การใชงานบํารุงรักษาประเภทน้ีมัก
ประมาณเวลา และคาซอมแซมยากเพราะข้ึนอยูกับความเสียหายของเคร่ืองจักร 

2.1.1.2 การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) คือ การบํารุงรักษา
เคร่ืองจักรเพ่ือใหเคร่ืองจักรและอุปกรณตางๆ ยังคงสภาพการใชงาน ตามปกติโดยไมเกิดการ
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ขัดของหรือชํารุดขณะใชงานเพราะฉะนั้นจึงทําการบํารุงรักษากอนท่ีจะเกิดการขัดของโดยขอมูล
จากคูมือการบํารุงรักษาประจําเคร่ืองหรือขอมูลการวิเคราะหตางๆ เชน อัตราเฉลี่ยการขัดของ 
(MTBF) เปนตน 

2.1.1.3 การบํารุงรักษาเชิงปรับปรุง (Corrective Maintenance) คือการปรับปรุง 
ดัดแปลง แกไขเคร่ืองจักรท่ีใชในการผลิต เพื่อใหเคร่ืองจักรมีขีดความสามารถสูงข้ึน หรือผลิตได
มากข้ึน เร็วข้ึน มีคุณภาพมากข้ึน เปนตน เม่ือเราใชเคร่ืองจักรไปนานๆ การสึกหรอจะเกิดข้ึนอยาง
แนนอน แตจะเกิดข้ึนเร็วหรือชาข้ึนอยูกับการดูแลรักษาของผูท่ีทําการใชในการบํารุงรักษาเชิง
ปองกันดวย อยางไรก็ตามเม่ือช้ินสวนเคร่ืองจักรเกิดสึกหรอ การทําการ ปรับปรุงเปล่ียนแปลงแกไข
ใหมีสภาพดังเดิม หรือมีประสิทธิภาพเทาเดิม หรืออาจจะทําให ประสิทธิภาพสูงกวาเดิม โดย
สามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก งานปรับปรุงแกไข เคร่ืองจักรใหมีประสิทธิภาพในการผลิต
สูงกวาท่ีเปนอยู และงานดัดแปลงแกไขเคร่ืองจักรใหงาย ตอการบํารุงรักษา 

2.1.1.4 การปองกันการบํารุงรักษา (Maintenance Prevention) คือ ความตองการใหมี
งานบํารุงรักษานอยท่ีสุดและไมมีงานบํารุงรักษาเพ่ิมข้ึน เปนแนวคิดท่ีจะพยายามออกแบบ
เคร่ืองจักรอุปกรณตางๆ ใหมีการบํารุงรักษานอยท่ีสุด หรือไมมีเลย หากจําเปนตองทําไดโดยงาย
และส้ินเปลืองเวลานอยลง การจัดซ้ือเคร่ืองจักรใหมมิใชแตคํานึงเร่ืองประสิทธิภาพในการผลิต 
และราคาเปนสําคัญ ควรพิจารณาความยากงายตอการบํารุงรักษา การหาอะไหล และระดับความ
เช่ือม่ันของเคร่ืองจักรท่ีตองการจะซ้ือ ควรหลีกเล่ียงเคร่ืองจักรท่ีออกแบบใหม และยังไมเคยใชท่ีใด
มากอนเลย เพราะเคร่ืองจักรท่ีออกแบบใหมมักมีขอผิดพลาดเสมอ ผูออกแบบจะแกไขหลังจากท่ีมี
ผูซ้ือไปใช ตัวอยางผลิตภัณฑท่ีมีในปจจุบันท่ีแสดงการปองกันการบํารุงรักษา เชน แบตเตอร่ีใน
ปจจุบันที่ไมตองเติมน้ํากล่ัน เปนตน 

2.1.1.5 การบํารุงรักษาเชิงพยากรณ (Predictive Maintenance) โรงงานอุตสาหกรรมใด
สามารถจัดงานบํารุงรักษาชนิดนี้ไดมาก เคร่ืองจักรและอุปกรณ จะมีความถูกตองแมนยําสูง การ
คาดการณใหถูกตองไดนั้นจะตองมีขอมูลสถิติ มีการตัดสินใจวางแผน มีผังงานท่ีมีทีมงานจะไดรับ
ความเชื่อม่ัน ความเชื่อถือ ไววางใจจากระดับสูง โดยสามารถคํานวณการผลิต และ ประสิทธิภาพ
การเดินเคร่ือง (Operational Efficiency) ได ขอมูลท่ีนํามาใชกับการบํารุงรักษาชนิดคาดการณนี้จะ
เปนขอมูลดิบ สามารถนํามาวิเคราะหดวยวิธีคํานวณแบบธรรมดาได หากใชคอมพิวเตอรจะทําใหมี
ความถูกตองแมนยําสูง รวดเร็ว ทันเวลา จากขอมูลท่ีไดรับการวิเคราะหแลว รวมท้ังขอมูลลาสุดท่ี
เปนนโยบาย โครงการแผนการผลิต เปนตน แลวนํามาตัดสินใจลงแผนลวงหนา ดังนั้นการเตรียม
งานลวงหนา ทําใหผลงานและประสิทธิภาพของงานสูงตามไปดวย ขอมูลนี้เม่ือเราทําซํ้าๆ หลาย
ชวงเวลาและหลายป ทําใหเช่ือม่ันท่ีจะนําไปวางแผนตอไปไดสูง 
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2.1.1.6 การบํารุงรักษาดวยตัวเอง (Self Maintenance) เปนวิธีทางหรือความพยายามท่ี
จะเนนใหผูท่ีควบคุมเครื่องจักร เขามามีสวนรวมในการดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองจักร โดยขอเท็จจริง
แลวพนักงานประจําเคร่ืองจักรเปนผูท่ีใกลชิดเครื่องจักรมากท่ีสุด และรับรูความผิดปกติท่ีเกิดจาก
เคร่ืองจักรเปนอยางดี เชน เสียงผิดปกติ ท่ีเกิดจากการส่ัน อุณหภูมิเคร่ืองสูงข้ึน เปนตน การ
ดําเนินการบํารุงรักษา จะดําเนินไปได ตองมีความรวมมือระหวางฝายผลิตกับฝายบํารุงรักษา และ
ตองเปนนโยบายขององคกร งานหลักของพนักงานประจําเคร่ือง คือ ควบคุมใหเคร่ืองเดิน หรือ
ทํางานตามปกติ ตองดูแลความสะอาดเคร่ืองจักรท่ีรับผิดชอบ การหลอล่ืนประจําวัน การตรวจ
สภาพเคร่ืองจักรเบ้ืองตน และมีสวนรวมในการเปล่ียนช้ิน สวนรายงานความผิดปกติของเคร่ืองจักร
ปจจุบันงานบํารุงรักษาเคร่ืองจักรพัฒนาจากประเภทงานบํารุงรักษาดังท่ีไดกลาวมาแลวนั้น มาทํา
เปนงานบํารุงรักษาทวีผลท่ีทุกคนมีสวนรวม Total Productive Maintenance หรือยอวา TPM ( เซอิจิ  
2538) ซ่ึงหมายถึง การบํารุงรักษาท้ังหมด ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน และรวมไปถึงการระดมคน
ทุกคนท่ีทํางานเกี่ยวของกับเคร่ืองจักรตางๆ ใหมามีสวนรวมรับผิดชอบในการท่ีจะรักษาเคร่ืองจักร
และอุปกรณตางๆ ใหมีผลผลิตตามท่ีออกแบบหรือตามท่ีกําหนด ความสมบูรณของความหมายของ
การบํารุงรักษาทวีผล ท่ีทุกคนมีสวนรวมประกอบดวย 5 สวน คือ 

1) มีเปาหมายเพือ่ใหเคร่ืองจักรมีประสิทธิภาพโดยรวมสูงสุด 
2) กอใหเกิดระบบการบํารุงรักษาตลอดอายุของเคร่ืองจักร 
3) เปนกิจกรรมท่ีทุกฝายตองทํา เชน วิศวกรรม ผลิต บํารุงรักษา เปนตน 
4) เปนกิจกรรมท่ีพนักงานทุกคนต้ังแตระดับบริหารสูงสุดจนถึงพนักงานระดับลางตองทํา 
5) เปนกิจกรรมท่ีมีพื้นฐานมาจากการสงเสริมการบํารุงรักษาเชิงปองกันผานทางการ

บริหารแรงจูงใจหรือการทํางานดวยตนเองของกลุมยอย 
ดังนั้นจะเห็นไดวา การบํารุงรักษาทวีผลท่ีทุกคนมีสวนรวม (TPM) นั้นมีพื้นฐานสําคัญ

มาจากการบํารุงรักษาเชิงปองกัน เพราะฉะน้ันจึงเนนและวางรากฐานระบบการบํารุงรักษาเชิง
ปองกันใหแข็งแรงเสียกอนแลว จึงพัฒนาเปนการบํารุงรักษาทวีผลท่ีทุกคนมีสวนรวมตอไป  

ในประเทศอุตสาหกรรมเปนที่แนชัดแลววาการพัฒนาทางดานเทคนิคการบํารุงรักษา 
จําเปนตองเพิ่มจํานวนคนท่ีเกี่ยวของในการบํารุงรักษามากข้ึน เคร่ืองจักรยิ่งมีความยุงยากข้ึนจํานวน
ช้ินสวนตางๆ ท่ีจะตองบํารุงรักษาก็ยิ่งมากข้ึน ผูท่ีทําหนาท่ีบํารุงรักษาจะตองผานการฝกอบรมจนมี
ความชํานาญและมีจํานวนเพิ่มข้ึน 

2.1.2 วัตถุประสงคของการบํารุงรักษา (Objectives of Maintenance)  
ในชวงหลายปท่ีผานมา การบํารุงรักษาเหมือนจะไมคอยถูกพิจารณาใหมีบทบาท

เกี่ยวของกับการผลิต และเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหบริษัทตองมีรายจายเพิ่มข้ึน บอยคร้ังทีเดียวท่ีกลยุทธ
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ในการบํารุงรักษา คือ การลดคาใชจายการบํารุงรักษาลงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได โดยไมเคยคิดถึง
ผลเสียท่ีจะตามมาในภายหลัง 

การจัดการบํารุงรักษาสมัยใหมจะเปล่ียนมุมมองโดยไมเนนมากเกินไป ท่ีจะทําการ
ซอมแซมเคร่ืองจักรทุกคร้ังท่ีเคร่ืองจักรเสียหาย จะแสดงใหเห็นวากลยุทธการบํารุงรักษาไมประสบ
ความสําเร็จ การจัดการบํารุงรักษาสมัยใหมมุงเนนท่ีวิธีการทําใหอาคารสามารถประกอบธุรกิจได
อยางตอเนื่อง คือ การบํารุงรักษาท่ีมีราคาถูกท่ีสุด คือเม่ือเคร่ืองจักรท้ังหมดกําลังทํางานไดตามปกติ 

วัตถุประสงคของการบํารุงรักษาจึงพอสรุปไดดังนี้ 
2.1.2.1 รักษาสมรรถนะความพรอมใชงาน (Availability Performance) ประสิทธิภาพ

ของเคร่ืองจักร (Equipment Effectiveness) และอายุการใชงานเทคนิค (Technical Lifetime) ให
เปนไปตามแผน 

2.1.2.2 คาใชจายตํ่าท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดโดยตองคํานึงถึงความปลอดภัยเปนสําคัญการวัด
ประสิทธิภาพการบํารุงรักษาท่ีถูกตอง สมรรถนะความพรอมในการใชงานของเคร่ืองจักรและคาใช
จายการบํารุงรักษามีความเกี่ยวพันธกันอยางมาก อายุการใชงานของเคร่ืองจักรตองนํามาพิจารณา
ดวย เม่ือมีการพูดคุยเกี่ยวกับ วัตถุประสงคของการบํารุงรักษา การบํารุงรักษาท่ีเลว จะทําให
เคร่ืองจักรมีอายุการใชงานส้ันกวาปกติ โดยท่ัวไปแลวเคร่ืองจักรจะมีอายุการใชงานตามแผนและ
ในชวงเวลาดังกลาวจะตองวางกลยุทธการบํารุงรักษาท่ีดีใหแกเคร่ืองจักร 

กลยุทธการบํารุงรักษาท่ีดี เราจะตองพิจารณาเกี่ยวกับสมรรถนะความพรอมของการใช
งานของเคร่ืองจักรเปนสําคัญ และจะชวยประหยัดคาใชจายไดมากในระยะยาว 

2.1.3 ความหมายของการบํารุงรักษา 
การบํารุงรักษาประกอบดวยกิจกรรมตางๆ หลายอยาง การบํารุงรักษาแบบปองกัน 

(Preventive Maintenance) การบํารุงรักษาแบบแกไข (Corrective Maintenance) การตรวจสอบวัด
สภาพ (Condition Monitoring) การบํารุงรักษาแบบปรับปรุง (Improvement Maintenance) จากคํา
จํากัดความเราสามารถแบงการบํารุงรักษาออกเปนสามสวนดังนี ้

1) การบํารุงรักษาแบบแกไข (Corrective Maintenance) 
2) การบํารุงรักษาแบบปองกัน (Preventive Maintenance) 
3) การบํารุงรักษาแบบปรับปรุง (Improvement Maintenance) 
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รูปท่ี 2.1  กิจกรรมการบํารุงรักษา 

 

2.1.3.1 การบํารุงรักษาแบบแกไข  (Corrective Maintenance) การบํารุงรักษาแบบแกไข
บางคร้ัง ในสมัยกอนอาจกลาวไดวาเปนการบํารุงแบบฉุกเฉิน(Emergency maintenance) หรือ การ
บํารุงรักษาเม่ือเสีย (Break Down Maintenance) อยางไรก็ตามคําจํากัดความนี้ไมถูกตองทีเดียวนัก 
เพราะการบํารุงรักษาแบบแกไข (Corrective Maintenance) สามารถทําเปนแผนการบํารุงรักษาได
เชนกัน 

การบํารุงรักษาแบบแกไขคือ เม่ือเคร่ืองจักรขัดของและหรือกําลังมีการแกไขหรือ
ซอมแซม แสดงวากําลังดําเนินการบํารุงรักษาแบบแกไขอยูในขณะน้ัน ถาเครื่องจักรไมสามารถ
ทํางานไดตามมาตรฐานท่ีไดกําหนดไว แสดงวามีปญหาเกิดข้ึนแลวเราเรียกปญหานั้นวาปญหา
ขัดของหรือความเสียหาย (Failure) ซ่ึงเราจําเปนตองแกไขปญหาน้ัน เพ่ือใหเคร่ืองจักรกลับคืนสู
สภาพปกติตามเดิม 

2.1.3.2  การบํารุงรักษาแบบปองกัน (Preventive Maintenance) การใหคําจํากัดความ
ของการบํารุงรักษาแบบปองกันอาจมีความยุงยากข้ึนเล็กนอย บอยคร้ังท่ีพบวาการบํารุงรักษาแบบ
ปองกันเกี่ยวของกับการถอดช้ินสวนของเคร่ืองจักรและเปล่ียนช้ินสวนใหม เม่ือประกอบเคร่ืองจักร
เขาท่ีเดิม และเร่ิมทํางานใหมพบวา มีปญหาเกิดข้ึนกับเคร่ืองจักร เพราะชางซอมบํารุงไดใสปญหา
ใหมเขาไปในเคร่ืองจักรอีก  

ในการจัดการบํารุงรักษาสมัยใหม การบํารุงรักษาแบบปองกันไมไดเปนเพียงเฉพาะการ
ถอดช้ินสวนของเคร่ืองจักร และเปล่ียนช้ินสวนใหมเทานั้น โรงงานอุตสาหกรรมในปจจุบันจึงมี
นโยบายดานการบํารุงรักษาวา “อยาไปแตะตองเคร่ืองจักรท่ีกําลังทํางานดีอยูแลว” หมายถึง 
เคร่ืองจักรใดท่ีกําลังทํางานดีอยูแลว อยาไปแตะเคร่ืองจักรนั้นเพราะเปนการเส่ียงมากที่จะเกิด

การบํารุงรักษา 

การบํารุงรักษาแบบ
แกไข 

การบํารุงรักษาแบบ
ปองกัน 

การบํารุงรักษาแบบ
ปรับปรุง DPU
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ปญหาขัดของข้ึนในภายหลัง ในการจัดการบํารุงรักษา สมัยใหมเราจําเปนท่ีจะตองประยุกตใชวิธี
ตางๆ ทีมีประสิทธิภาพสูงรวมกับการบํารุงรักษาแบบปองกัน จึงจะทําใหผลลัพธสุดทายดีท่ีสุด 

ขอสังเกต การบํารุงรักษาแบบปองกันเปนงานบํารุงรักษาท่ีไดมีการวางแผนไวลวงหนา
ตามโปรแกรม แตการบํารุงรักษาแบบแกไขนั้นยากตอการคาดคะเนวาจะเกิดข้ึนเม่ือใด เพียงแต
ทราบวาจะเกิดข้ึนสักวันหนึ่งในอนาคต แตไมทราบเวลาแนนอน 

การบํารุงรักษาแบบปองกันทางตรงและทองออม (Direct and indirect Preventive 
Maintenance) 

การบํารุงรักษาแบบปองกันสามารถแยกไดเปน 2 สวน คือ การบํารุงรักษาแบบปองกัน
ทางตรง (Direct preventive maintenance) และการบํารุงรักษาแบบปองกันทางออม (Indirect 
Preventive Maintenance) (ดังรูป 2.2) 

 

 
 

รูปท่ี 2.2  การบํารุงรักษาแบบปองกันทางตรงและทางออม 
 

1) การบํารุงแบบปองกันทางตรง 
เปนการบํารุงรักษาเพื่อปองกันไมใหเคร่ืองจักรเกิดความเสียหายหรือปญหาขัดของ ท่ี

สงผลกระทบทางตรงตอสภาพของเคร่ืองจักร ตัวอยางของการบํารุงรักษาแบบปองกันทางตรง 
ไดแก การเปล่ียนช้ินสวนเคร่ืองจักรตามโปรแกรมท่ีกําหนดไว การซอมใหญ การหลอล่ืน การ
เปล่ียนน้ํามันหลอล่ืน และการทําความสะอาด ท้ังหมดเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวลวงหนา 

กิจกรรมที่กระทําตามการบํารุงรักษาแบบปองกัน ทางตรงมักถูกควบคุม โดยเวลาซ่ึง
อาจเปนเวลาตามปฏิทิน จํานวนช่ัวโมงของการทํางาน จํานวนระยะทางเปนกิโลเมตรของการขับข่ี 

การบํารุงรักษาแบบปองกัน 

ทางตรง ทางออม 

การตรวจวัดสภาพ (CBM) 

การตรวจจับการเสียหาย 

ตามกําหนดเวลา (FTM) 

การทําความสะอาด , การหลอล่ืน 

DPU



11 

และจํานวนช้ินงานของการผลิต เปนตน การบํารุงรักษา ลักษณะน้ีเรียกวา การบํารุงรักษาตาม
กําหนดเวลา Fixed Time Maintenance ซ่ึงยอวา FTM ท่ีถูกกําหนดไวแนนอน 

2) การบํารุงรักษาแบบปองกันทางออม 
การบํารุงรักษาเพื่อคนหาจุดขัดของท่ีเพิ่งจะเร่ิมเกิดข้ึนในเครื่องจักรกอนท่ีจะลุกลามไป

จนเปนความเสียหายหรือกระทบตอการผลิต การบํารุงรักษาแบบปองกันทางออม สามารถทําได
โดยการวัดหรือตรวจสอบสภาพเครื่องจักร เพื่อใหทราบสภาพของการทํางานของเคร่ืองจักร อยู
เสมอ 

การบํารุงรักษาแบบปองกันทางออม  จะไมมีผลกระทบ โดยตรงตอสภาพของ
เคร่ืองจักร และ มักถูกเรียกวา การตรวจสอบวัดสภาพ (Condition Monitoring) หรือ เรียกวา การ
บํารุงรักษาตามสภาพ Condition Based Maintenance หรือยอวา CBM การเปล่ียนช้ินสวนตางๆ ของ
เคร่ืองจักรจะข้ึนอยูกับสภาพจริงของช้ินสวนนั้นๆ อยางไรก็ตามการตรวจสอบวัดสภาพก็จะทําตาม
กําหนดเวลาเพ่ือใหทราบสภาพของเคร่ืองจักรในขณะน้ันเปนระยะๆ 

2.1.3.3 การบํารุงรักษาแบบปรับปรุง (Improvement Maintenance) เปนการดัดแปลง 
หรือ ปรับปรุงเคร่ืองจักรใหมีสภาพดีข้ึนกวาเดิม วัตถุประสงคของการบํารุงรักษาแบบปรับปรุง คือ 
การขจัดปญหาของเคร่ืองจักรใหหมดไปกลาวคือ ทําใหปญหานั้น ไมเกิดข้ึนอีกเลย (Design Out) 
หรือ ยืดอายุของช้ินสวนใหยาวนานท่ีสุด (Life Time Extension) 

2.1.4 การตรวจสอบสภาพแบบใชความรูสึกและแบบใชอุปกรณ (Subjective and Objective 
Condition Monitoring) การตรวจวัดสภาพของเคร่ืองจักรสามารถทําได 2 วิธี คือ 

2.1.4.1 การตรวจสอบวัดสภาพแบบใชความรูสึก (Subjective Condition Monitoring) 
การตรวจสอบสภาพแบบใชความรูสึก ทําโดยการใชความรูสึกของผูตรวจ เชน การฟงเสียง  
การสัมผัส การมองดู การดมกล่ิน และการชิม ผลจากการตรวจสอบสามารถนํามาใชประเมินสภาพ
ของเครื่องจักรได การตรวจสอบวัดสภาพแบบใชความรูสึกนี้ตองอาศัยชางท่ีมีประสบการณสูง ท่ี
สามารถบอกสภาพไดแมนยํากวาชางท่ียังขาดประสบการณ 

2.1.4.2 การตรวจวัดสภาพแบบใชอุปกรณ (Objective Condition Monitoring) 
การตรวจวัดสภาพแบบ ใชอุปกรณ ทําโดยการใชอุปกรณชวยในการตรวจวัด การ

ตรวจวัดสามารถทําไดหลายวิธี ท้ังแบบช้ันสูงและแบบธรรมดา คาท่ีตรวจวัดไดสามารถบอกสภาพ
ของเคร่ืองจักรหรือช้ินสวนตางๆ ของเคร่ืองจักรได และใหความแมนยําสูงกวาแบบใชความรูสึก
การตรวจวัดสภาพแบบใชอุปกรณสามารถแยกออกเปน 2 วิธีไดแก  

1) การตรวจสอบวัดตามชวงเวลา (Off – Line Condition Monitoring) คือการท่ีชาง
พรอมอุปกรณเดินไปรอบอาคาร และใชอุปกรณตรวจสอบสภาพของช้ินสวนตางๆ ของเคร่ืองจักร

DPU
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ตามจุดท่ีกําหนดเชน ตรวจสอบสภาพของแบร่ิงตามจุดตางๆ ของขอมูลท่ีวัดได จะถูกบันทึกไวเพื่อ
การวิเคราะหในภายหลัง การตรวจสอบวัด วิธีนี้ตองใชชางท่ีมีความรูความชํานาญในการใชอุปกรณ
วัดและสามารถวิเคราะหขอมูลได 

2) การตรวจสอบตอเนื่อง (On – Line Condition Monitoring) คือ การใชอุปกรณวัดตอ
โดยตรงกับเคร่ืองจักร และคาที่ไดจากการวัดจะแสดงออกมาอยางตอเนื่อง ทําใหทราบสภาพของ
เคร่ืองจักรตลอดเวลา การตรวจวัดวิธีนี้ใชเคร่ืองจักรหรือช้ินสวนของเคร่ืองจักรท่ีเกิดความเสียหาย
ไดดวยเวลาส้ันๆ หลังจากตรวจพบวาเร่ิมมีความผิดปกติการตรวจวัดตอเนื่องใชชวงจํานวนนอยกวา
การตรวจวัดตามชวงเวลา แตอยาลืมวาจะตองบํารุงรักษาอุปกรณวัดดวยเชนกัน   

2.1.5  การบํารุงรักษาแบบแกไขชนิดมีแผนและไมมีแผน (Planned and Unplanned 
Connective Maintenance) คือ การบํารุงรักษาท้ังหมดท่ีกระทําเพื่อแกไขปญญาท่ีเกิดข้ึนใน
เคร่ืองจักร การบํารุงรักษาแบบแกไข (ดังรูปท่ี 2.4) ไมจําเปนตองเปนการบํารุงรักษา เม่ือเสียหาย
หรือ การบํารุงรักษาแบบฉุกเฉินเทานั้นบางครั้งอาจจะเกิดส่ิงบกพรองข้ึนในเครื่องจักรกอนท่ีจะรุก
ลามมากจนเสียหายเกินแกไข  

การบํารุงรักษาแบบแกไขสามารถแบงออกเปน 2 กลุมคือ 
2.1.5.1 การบํารุงรักษาแบบแกไขชนิดมีแผน (Planned  Corrective maintenance) 

หมายถึงการบํารุงรักษาที่กระทําตอเคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีมีอาการหรือส่ิงบงบอกถึงการชํารุด
เสียหายท่ีจะเกิดข้ึนแตยังสามารถใชงานตอไปไดอีกระยะหน่ึงท่ีเพียงพอในการวางแผนและ
เตรียมการบํารุงรักษา เพื่อทําการแกไขกอนท่ีการชํารุดเสียหายจะเกิดข้ึนจนกระท่ังตองหยุด
เคร่ืองจักรและอุปกรณดังกลาว 

2.1.5.2 การบํารุงรักษาแบบแกไขชนิดไมมีแบบแผน (Unplanned Corrective 
maintenance) การบํารุงรักษาแบบแกไขชนิดไมมีแผน คือ การบํารุงรักษาท่ีไมสามารถวางแผนได 
เชน กรณีฉุกเฉินหรือมีความเสียหายเกิดข้ึนอยางไมคาดคิดมากอน ถาเวลาท่ีทราบลวงหนานอยกวา 
8 ช่ัวโมงจะถือไดวาการบํารุงรักษาแบบแกไขนั้นเปนชนิดไมมีแผน เพราะเวลานอยเกินไปที่จะ
วางแผนไดอยางเหมาะสม คือไมสามารถวางแผนเก่ียวกับกําลังแรงงาน และอะไหลตางๆ ไดกอนท่ี
จะเร่ิมงานบํารุงรักษา 

การบํารุงรักษาแบบแกไขชนิดไมมีแผน จะทําใหเสียคาใชจายในการบํารุงรักษาสูงมาก
และตองหยุดเคร่ืองจักรอยางไมคาดคิด ซ่ึงกระทบตอการผลิต เม่ือเครื่องจักรเกิดความเสียหายข้ึน
โดยไมคาดคิดจะเกิดการสูญเสียในการผลิตและคุณภาพของผลผลิตและคุณภาพผลผลิต ซ่ึงเปน
คาใชจายบํารุงรักษาทางออมในเวลาเดียวกัน คาใชจายบํารุงรักษาทางตรงจะสูงมากเชนกัน อัน
เนื่องมาจากความเสียหายของเคร่ืองจักร สงผลใหภาระงานของฝายบํารุงรักษาจะเพ่ิมสูงข้ึนเม่ือ

DPU



13 

เคร่ืองจักรเกิดความเสียหายซ่ึงจะนําไปสูคาใชจายท่ีสูง ภายในโรงงานมีการบํารุงรักษา แบบแกไข
ไมมีแผนเปนสวนใหญ แสดงใหเห็นถึงการบํารุงรักษาท้ังหมดถูกควบคุมดวยความเสียหายของ
เคร่ืองจักร 

ถาตองการใหอาคารมีประสิทธิภาพสูงในการประกอบธุรกิจ จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองลด
ความเสียหายของเคร่ืองจักร และจัดใหการบํารุงรักษาแบบแกไขเปนลักษณะมีแผน ส่ิงจําเปนท่ีตอง
ทราบคืองานบํารุงรักษาในอนาคตอันใกลนี้จะตองทําอะไรบาง เพื่อท่ีจะจัดเตรียมกําลังคน อุปกรณ
และเอกสารตางๆ ส่ิงนี้จะชวยลดคาใชจายบํารุงรักษาในทางออม (รูปที่ 2.3) และคาใชจาย
บํารุงรักษาทางตรงดวย 

 

 

รูปท่ี 2.3  การบํารุงรักษาทางออม 
 
 

 

การบํารุงรักษาทางออม 

ใชอุปกรณ ใชความรูสึก 

ใชประสาทสัมผัส เชน 
ดู ฟง ชิม 

ใชเคร่ืองมือวดัตาม
ชวงเวลาหรือวดัตอเนื่อง 

DPU
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รูปท่ี 2.4  การบํารุงรักษาแบบแกไข 
 

2.1.6 คาใชจายบํารุงรักษา (Maintenance Costs) 
บริษัทและองคกรตางๆ มีความสนใจในการลดคาใชจายบํารุงรักษา สวนมากมักมีความ

เขาใจผิดวา ผลผลิตกอใหเกิดรายรับ การบํารุงรักษากอใหเกิดรายจาย แตท่ีจริงแลวการไมเอาใจใส
ตอการบํารุงรักษา จะกอความสูญเสียอยางมหาศาล 

2.1.6.1 การบํารุงรักษาโดยพิจารณาผลลัพธเปนสําคัญ 
การควบคุมคาใชจายบํารุงรักษาตองกระทําอยางมีความรอบรูเกี่ยวกับการบํารุงรักษา 

บางคร้ังอาจมีผลเสียเกิดข้ึนเม่ือบริษัทพยายามปรับปรุงหรือลดคาใชจายบํารุงรักษา ความประหยัดท่ี
เกิดข้ึนจากการลดคาใชจายบํารุงรักษา อาจทําใหคาใชจายในการผลิตเพิ่มข้ึน 

การจัดการคาใชจายบํารุงรักษา มี 2 ทางคือ 
1) การบํารุงรักษาควบคุมดวยคาใชจาย (Cost) 
2) ารบํารุงรักษาควบคุมดวยผลลัพธ (Result) 

บริษัทจํานวนมากดําเนินการโดยนําคาใชจายมาเปนตัวควบคุมการบํารุงรักษา ส่ิงนี้
หมายถึงเจาหนาท่ีดูแลการบํารุงรักษา โดยเฝามองเฉพาะคาใชจายเทานั้น และไมเขาใจถึง
ความสัมพันธ ระหวางการบํารุงรักษา กับการผลิต การบํารุงรักษาท่ีควบคุมดวยคาใชจายมักจะทํา
ใหคาใชจายบํารุงรักษาในระยะยาวเพิ่มสูงข้ึน 

เจาหนาท่ีฝายบํารุงรักษามักประสบปญหาการจัดหาช้ินสวนอุปกรณ เนื่องจากไม
สามารถแสดงใหเจาหนาท่ีฝายการเงินเห็นถึงผลกําไรที่เกิดข้ึนจากการบํารุงรักษาใหเห็นไดชัดเจน
เม่ือมีกิจกรรมหรือแผนการลงทุนในโรงงาน 

การบํารุงรักษาแบบปองกัน 

มีแผน ไมมีแผน 

หยุดกะทันหัน 

เรงดวน 

วางแผนลวงหนา 

จัดเตรียมลวงหนา 

ไมสามารถควบคุมได สามารถควบคุมได DPU
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การจัดการบํารุงรักษา ท่ีควบคุมดวยคาใชจายถือวาลาสมัยแลวในปจจุบัน การนํา
คาใชจายมาควบคุมการบํารุงรักษาจะทําใหวิศวกร และชางเทคนิคมีความยากลําบากในการวัดผล ท่ี
เกิดจากการลงทุน ในการบํารุงรักษา ในรูปของเศรษฐศาสตร การหาคาใชจายที่เกิดข้ึนโดยตรง
สําหรับการบํารุงรักษานั้น ไมใชเร่ืองยากแตการท่ีจะเห็นผลลัพธจะยากกวา 

ความสําคัญสูงสุดของวัตถุประสงคของการบํารุงรักษา คือ “การรักษาสมรรถนะความ
พรอมใชงานตามแผนใหดําเนินตอไปดวยคาใชจายตํ่าท่ีสุดเทาท่ีจะทําได“ หมายถึง ผลลัพธระยะ
ยาวท่ีมีความสําคัญมาก คาใชจายในการบํารุงรักษาตองนํามาเกี่ยวพันธกับผลลัพธท้ังหมดที่ไดรับ
จากการบํารุงรักษาในกิจกรรมการผลิต ผูจัดการฝายบํารุงรักษาและฝายการเงินตองมีความสามารถ
ในการมองเห็นผลลัพธของกลยุทธการบํารุงรักษา 

การตัดคาใชจายบางสวนออกไป อาจมีผลเสียหายตอผลลัพธมากกวาคาใชจายท่ีตัด
ออกไปได ดังนั้น ตองนําคาใชจาย (Cost)  มาพิจารณาพรอมกับผลลัพธ (Result) และพิจารณาหาจุด
เหมาะสม คือคาใชจายตํ่าแตผลลัพธดีตามตองการ การบํารุงรักษา ขอมูลเกี่ยวกับคาใชจาย
บํารุงรักษาทางตรงหาไดงายมากจาก ฝายการเงินของบริษัท แตผลกระทบดานการเงินเนื่องจากการ
บํารุงรักษาจะหาขอมูลไดยาก 

2.1.6.2   ปจจัยที่เห็นไดชัดเจนวามีผลกระทบเนื่องจากการบํารุงรักษา คือ 
1) การสูญเสียคุณภาพ (Quality Losses) คุณภาพของสินคาลดลงเม่ือเคร่ืองจักร

ขาดการบํารุงรักษาท่ีดีถามีการเปล่ียนแปลงสถานการณบํารุงรักษา จะตองคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอ
คุณภาพเพราะการสูญเสียคุณภาพสามารถเกิดข้ึนไดจากการปรับลดคาใชจายการบํารุงรักษา 

2) การสูญเสียพลังงาน (Energy Losses) การส้ินเปลืองพลังงานท่ีมากข้ึนอาจ
เกิดการบํารุงรักษาท่ีไมเหมาะสม โดยทั่วไปแลวถามีการบํารุงรักษาท่ีดี เคร่ืองจักรจะใชพลังงาน
นอยลง 

3) คาใชจายตนทุน (Capital Costs) เม่ือมีการบํารุงรักษาที่ละเลย จะทําให
เคร่ืองจักรเสียบอย เม่ือเคร่ืองจักรเสียบอยจะนําไปสูความเสียหายหนัก และตองสํารองอะไหลไว
เปนจํานวนมากข้ึน ซ่ึงจะตองเสียคาใชจายตนทุนเพิ่มข้ึน  

4) การสูญเสียผลผลิต (Production Losses) ถาการบํารุงรักษาดี การสูญเสีย
ผลผลิตจะลดลง มีปจจัยท่ีมองไมเห็น จํานวนมากท่ีกระทบตอผลผลิต กลยุทธการบํารุงรักษาท่ี
ถูกตอง จะชวยลดการสูญเสียผลผลิต 

5) การสูญเสียกําลังผลิต (Capacity Losses) ในระยะยาวถาเคร่ืองจักรขาดการ
บํารุงรักษาท่ีดีจะทําใหกําลังผลผลิตหรือความสามารถของเคร่ืองจักรลดลงเนื่องจากการสึกหรอ
และเส่ือมสภาพ กําลังผลิตลดลงยอมหมายถึงลดลงนั่นเอง 

DPU
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6) สภาวะแวดลอมการทํางาน (Work Environment) สภาวะแวดลอมการ
ทํางานท่ีดีมีสวนสรางบรรยากาศที่ดีตอการทํางาน และทําใหเกิดความปลอดภัย การบํารุงรักษาท่ี
เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดสภาวะแวดลอมท่ีดีตอการทํางาน เนื่องจากพ้ืนฐานสําคัญประกาศหนึ่ง
ของการบํารุงรักษา คือ ความสะอาดและการดูแลใหเปนระเบียบเรียบรอย ปจจัยของมนุษยจะมี
ผลกระทบตอผลผลิต 

7) การสูญเสียตลาด (Lost Market) การบํารุงรักษาท่ีไมดีจะนําไปสูการหยุด
การผลิตโดยไมวางแผนมากอน ทําใหสงสินคาใหแกลูกคาไมทันเวลา ลูกคาอาจมองหาผูผลิตราย
อื่นและทําใหสูญเสียตลาดของเราไปในท่ีสุด 

2.1.6.3 คาใชจายบํารุงรักษาทางตรงและทางออม (Direct and Indirect maintenance 
Costs) คาใชจายบํารุงรักษาสามารถแยกออกเปน 2 ประเภท คือ 

1) คาใชจายบํารุงรักษาทางตรง 
2) คาใชจายบํารุงรักษาทางออม 

คาใชจายบํารุงรักษาทางตรงมีความสัมพันธโดยตรงกับสมรรถนะของงานบํารุงรักษา
ในขณะท่ีคาใชจายทางอออมเปนการสูญเสียที่เกิดจากการบํารุงรักษา 

คาใชจายบํารุงรักษาทางตรง : 
- เงินเดือนและคาจาง 
- คาวัสด ุ
- คาดําเนินงานธุรการ 
- คาใชจายสําหรับการฝกอบรม 
- คาอะไหล 
- คาแรงงานผูรับเหมา 
- คาดัดแปลง 

คาใชจายบํารุงรักษาทางออม การสูญเสียรายไดหรือการสูญเสียอ่ืนๆ ท่ีมีผลจากการ
หยุดการผลิต เนื่องจากการบํารุงรักษา 

สําหรับการจัดการบํารุงรักษาที่ควบคุมดวยผลลัพธ  จะตองวิ เคราะหคาใชจาย
บํารุงรักษาทางตรง และเปรียบเทียบกับคาใชจายบํารุงรักษาทางออม เจาหนาท่ีฝายบํารุงรักษา
จะตองเรียนรูดานเศรษฐศาสตรและสามารถคํานวณผลกระทบดานเศรษฐศาสตร เนื่องจากการ
บํารุงรักษาคาใชจายบํารุงรักษาทางตรง และทางออมมีความสัมพันธกัน ถาเปรียบเทียบคาใชจาย
บํารุงรักษาของรถยนต คาใชจายบํารุงรักษาทางออมมีคานอยมากเม่ือรถยนตยังคงใชงานไดอยูโดย
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ไมมีปญหาคาใชจายบํารุงรักษาโดยตรงก็มีคานอยเชนกัน รถยนตตองไดรับการบริการตามท่ีผูผลิต
กําหนด 

2.1.7 สมรรถนะความพรอมใชงาน (Availability Performance) 
สมรรถนะความพรอมใชงานเปนการวัดประสิทธิภาพการบํารุงรักษา และแสดงการวัด

เปนเวลาของความสามารถในการทํางานเคร่ืองจักรโดยปราศจากปญหาภายใตสภาพการทํางานท่ี
กําหนด 

สวนหนึ่งของสมรรถนะความพรอมใชงานข้ึนอยูกับคุณลักษณะเฉพาะของระบบ
เทคนิคและบางสวนข้ึนอยูกับประสิทธิภาพของการดําเนินการและการบํารุงรักษา และการ
บํารุงรักษาคําจํากัดความของสมรรถนะความพรอมใชงาน (Availability Performance) อยางเปน
ทางการ คือความสามารถของเคร่ืองจักรในการทํางานอยางเหมาะสม แมวาจะมีความเสียหาย มีการ
ขัดจังหวะ และมีขีดจํากัดเกิดข้ึนในทรัพยากรการบํารุงรักษา สมรรถนะความพรอมใชงานสามารถ
แยกเปน 3 สวน คือ 

1) สมรรถนะความเช่ือถือได (Reliability Performance) 
2) สมรรถนะสนับสนุนการบํารุงรักษา (Maintenance Support Performance) 
3) สมรรถนะการบํารุงรักษาได (Maintainability Performance) 
2.1.7.1 สมรรถนะความเช่ือถือได (Reliability Performance) สมรรถนะความเช่ือถือได

ของเคร่ืองจักรสามารถวัดไดในคาของ Mean Time Failure ซ่ึงยอวา MTTF หรือ Mean Time 
between Failure ซ่ึงยอวา MTBF  

คา MTTF เปนเวลาเฉล่ียท่ีเคร่ืองจักรสามารถทํางานไดตามปกติระหวางจุดการทํางาน
ซ่ึงเนื่องมาจากการบํารุงรักษา เคร่ืองจักรท่ีมีสมรรถนะสูงเช่ือถือไดสูง หมายถึง มีคา MTTF ท่ี
ยาวนาน สมรรถนะความเช่ือท่ีไดมีอิทธิพลสูงมากในชวงเร่ิมตนของโครงการ ในการตัดสินใจเลือก
ซ้ือเคร่ืองจักร และมีผลกระทบตอการผลิตและการบํารุงรักษาในชวงการดําเนินงาน 

คําจํากัดความของสมรรถนะเช่ือถือไดอยางเปนทางการ คือความสามารถของ
เคร่ืองจักร ในการทํางานไดตามตองการภายใตเง่ือนไข และสภาพการทํางานท่ีกําหนดในชวงเวลาท่ี
กําหนด 

2.1.7.2 สมรรถนะสนับสนุนการบํารุงรักษา (Maintenance Support Performance) 
สมรรถนะสนับสนุนการบํารุงรักษาสามารถวัดไดในคาของ Mean Waiting Time ซ่ึงยอวา MWT  
สมรรถนะสนับสนุนการบํารุงรักษาวัดไดจากคาเฉลี่ยของเวลาในการรอคอยทรัพยากร สําหรับการ
บํารุงรักษาเม่ือเคร่ืองจักรหยุดการทํางาน องคกรการบริหารกลยุทธฝายผลิตและฝายบํารุงรักษามี
อิทธิพลตอสมรรถนะสนับสนุนการบํารุงรักษา การจัดองคกรไมเหมาะสมจะเสียเวลารอคอย
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ยาวนานมาก ถาสมรรถนะสนับสนุนการบํารุงรักษาสูงจะหมายถึง MWT ท่ีส้ัน คําจํากัดความของ
สมรรถนะสนับสนุนการบํารุงรักษาอยางเปนทางการ คือ ความสามารถขององคกรการบริหารการ
บํารุงรักษาภายใตสภาพท่ีกําหนดในการจัดหาทรัพยากรที่ตองการเพื่อการบํารุงรักษาเคร่ืองจักร 

2.1.7.3 สมรรถนะการบํารุงรักษาได (Maintainability Performance) สมรรถนะการ
บํารุงรักษาไดสามารถวัดไดในคาของ Mean Time To Repair ซ่ึงยอวา MTTR สมรรถนะการ
บํารุงรักษาไดวัดจากคาเฉล่ียของเวลาในการซอมแซมเคร่ืองจักรและมีอิทธิพลอยางมากจากการ
ออกแบบเครื่องจักร MTTR  จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับการออกแบบของเคร่ืองจักรและความ
ชํานาญของชางในการบํารุงรักษา ถาสมรรถนะการบํารุงรักษาไดมีคาสูงหมายถึงคา MTTR ท่ีส้ัน 
คือ ใชเวลาส้ันในการซอมแซมเคร่ืองจักร คําจํากัดความของ สมรรถนะการบํารุงรักษา ไดอยางเปน
ทางการคือ ความหมายของเครื่องจักรภายใตสภาพการใชงานตามกําหนดสามารถกลับคืนสูสภาพ
เดิมไดหลังจากเร่ิมการทําบํารุงรักษาดวยข้ันตอนและทรัพยากรที่กําหนด 

ถาตองการใหสมรรถนะความพรอมใชงานสูงข้ึน จําเปนตองเพิ่มสมรรถนะความ
เช่ือถือไดสมรรถนะสนับสนุนการบํารุงรักษาและสมรรถนะการบํารุงรักษาไดใหสูงข้ึน 

2.1.8 เวลาสูญเปลาเฉล่ีย (Mean Down Time) 
เวลาสูญเปลาเฉล่ีย (Mean down Time) ยอวา MDT เปนคารวมของ MWT และ MTTR 

ในทางปฏิบัติแลวอาจเปนการยากท่ีจะแยกใหเห็นชัดเจนวาอะไรคือเวลารอคอย (MWT) และอะไร
คือเวลาซอมแซม (MTTE) ในกรณีนี้จึงใช MDT จึงเปนตัวแทนของเวลาท้ังหมดต้ังแตเคร่ืองจักร
เร่ิมหยุดทํางานจนกระท้ังทํางานไดใหมอีกคร้ังหนึ่ง 

สูตรการหาคาสมรรถนะความพรอมใชงาน 

 

MWTMTTRMTTF
MTTF

MDTMTTF
MTTF

TdmTup
TupA

++
=

+
=

+
=                        (2-1) 

A  = สมรรถนะความพรอมใชงาน (Availability Performance) 
Tup  = เวลาท่ีใชประโยชน (Time UP) 
Tdm   = เวลาสูญเปลา (Down time due maintenance) 

 

DPU



19 

 
 

รูปท่ี 2.5  สมรรถนะความพรอมใชงาน 
 

        

2.1.9 เศรษฐศาสตรการบํารุงรักษา (Maintenance Economy) 
แผนการบํารุงรักษาไดรับการจัดการในแนวทางท่ีถูกตอง อัตราผลผลิตจะเพิ่มข้ึน 

ยอมข้ึนอยูกับกําลังผลิตของเคร่ืองจักร แตเปนการยากที่จะใหไดผลผลิตเทากับกําลังผลิต ท้ังนี้
เนื่องจากปจจัยหลายอยาง เชน การสูญเสียเนื่องจากการบํารุงรักษา การสูญเสียคุณภาพ การสูญเสีย
อัตราเร็วการผลิตฯลฯ ซ่ึงลวนแลวแตมีผลกระทบตออัตราผลผลิต การใชงานเคร่ืองจักร 100 % 
หมายถึงเคร่ืองจักรตองไมหยุดเลยเม่ือมีแผนการผลิตนั้นหมายถึง สมรรถนะความพรอมใชงาน 100 
% ถาสมรรถนะความพรอมใชงานต่ํา ผลผลิตจะตํ่าลงดวย 

เนื่องจากการบํารุงรักษา มีผลกระทบตอสมรรถนะความพรอมใชงานของเคร่ืองจักร
อยางมากและอัตราผลผลิตจะถูกกระทบโดยตรง เม่ือมีการลงทุนในการบํารุงรักษา จะตองมีการ
คํานวณจุดคุมทุนของอัตราผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน อัตราผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนยอมทําใหผลผลิตมีปริมาณ
เพิ่มข้ึนของคุณภาพของผลผลิตสูงข้ึน คาใชจายตนทุนจึงตํ่าลงฯลฯ ถามีแผนการลงทุนในการ
บํารุงรักษา จะตองคํานวณหาการเพิ่มข้ึนของสมรรถนะความพรอมใชงานดวยเม่ือส้ินสุดโครงการ 
และคํานวณหาวา สมรรถนะความพรอมใชงานท่ีเพิ่มข้ึนนั้นมีผลกระทบตออัตราการผลิตอยางไร  

 
 

สมรรถนะความพรอมใชงาน 

สมรรถนะความเช่ือถือได 

MTTF 
เวลาสูญเปลาเฉล่ีย 

MDT 

สมรรถนะการ
บํารุงรักษาได 

สมรรถนะ
สนับสนุน 

MTTR MWT 
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2.1.10 การคํานวณสมรรถนะความพรอมใชงาน 
การจัดการบํารุงรักษาท่ีดีตองมีการคํานวณสมรรถนะความพรอมใชงาน การคํานวณ

ดานเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับการบํารุงรักษาตองเร่ิมตนดวยการคํานวณสมรรถนะความพรอมใชงาน
เพื่อหาการเพ่ิมข้ึนและการปรับปรุงใหดีข้ึนของสมรรถนะความพรอมใชงานเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีการวางแผนไว 

 

                           %100Χ
++

=
MTTRMWTMTTF

MTTFA                                         (2-2) 

                

            หรือ         %100Χ
+

=
MDTMTTF

MTTFA                                                         (2.3) 

              
เม่ือ   A = สมรรถนะความพรอมใชงาน (Availability Performance) 
 MTTF = Mean Time to Failure 
 MWT = Mean Waiting Time 
 MTTR = Mean Time to Repair 
 MDT = Mean Down Time = MWT + MTTR 
 

 

                            %100Χ
+

=
TdmTup

TupA                                                               (2-4) 
 

             เม่ือ            Tup  =  เวลาท่ีใชงานเคร่ืองจักรสําหรับการผลิต 
                              Tdm  = เวลาท่ีเคร่ืองจักรหยดุการทํางานเพ่ือบํารุงรักษา 
 

                          FailureHours
a
TupMTTF /

1+
=                                                    (2-5) 

 

    a  = จํานวนครั้งของการหยดุเคร่ืองจักร (Number of failures) 
ในการปฏิบัติงานจริง อาจเปนการยากท่ีจะแยกระหวาง MWT กับ MTTR ดังนั้นจึงมัก

รวมกันเปน MDT 
 

                             FailureHours
a

TdmMDT /=                                                    (2-6) 
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Tup1 Tdm1 Tup2 Tdm2 Tup3 Tdm3 Tup4 Tdm4 Tup5 

 
 
 
 
                                               
 

               
5

54321 TupTupTupTupTupMTTF ++++
=                                    (2-7) 

 
                      (Mean Time to Failure) 

                 
4

4321 TdmTdmTdmTdmMDT +++
=                                              (2-8) 

                             
                      (Mean Down Time) 

                                 TupTTdmTdmTTup −=−= ,                                          (2-9) 
                            

2.1.11 ประสิทธิผลเคร่ืองจักรโดยรวม (Overall Equipment Effectiveness) 
ถึงแมวาสมรรถนะความพรอมใชงานของเคร่ืองจักรมีความสําคัญมากก็ตามมันเปน

เพียงส่ิงท่ีแสดงใหเห็นถึงสัดสวนของเวลาท่ีใชเคร่ืองจักรทํางานเมื่อเทียบกับเวลาท้ังหมด 
สมรรถนะความพรอมใชงานเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอท่ีจะบงช้ีถึงอัตราผลผลิตท้ังหมดของ
เคร่ืองจักร 

การวัดประสิทธิผลเคร่ืองจักรโดยรวม จะตองพิจารณาปจจัยอ่ืนๆดวย ไดแก อัตราเร็ว
ของเคร่ืองจักรและคุณภาพของผลผลิต 

เม่ือพิจารณาเคร่ืองจักรในอุดมคติซ่ึงสามารถผลิตสินคาออกมาได 100 % ในชวงเวลาที่
กําหนด แตในทางปฏิบัติแลวคงไมไดท่ีเคร่ืองจักรจะทํางานโดยไดผลผลิตออกมาครบสมบูรณ 100 
%  

ปจจัยท่ีขัดขวางไมใหไดผลผลิตตามเปาหมาย ไดแก 

T = เวลาปฏิทิน (Calendar Time) 

Prod 
Tup 

Stop 
Tdm DPU
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2.1.11.1 การหยุดของเคร่ืองจักร คงเปนการยากมากที่จะใหเคร่ืองจักรทํางานได
ตลอดเวลา โดยไมมีการหยุดพักเลย 

2.1.11.2 การสูญเสียอัตราเร็วของเคร่ืองจักร เนื่องจากขอจํากัดบางอยางจึงไม
สามารถเดินเคร่ืองจักรใหมีกําลังผลิตตามพิกัดได 

2.1.11.3 การสูญเสียคุณภาพของผลผลิต ผลผลิตบางช้ินอาจตองถูกคัดออกเน่ืองจาก
มีคุณภาพต่ํากวาท่ีกําหนด 

ตามปจจัยตางๆ ขางตน ประสิทธิผลเคร่ืองจักรโดยรวมสามารถคํานวณไดดังนี้ 
 

QPAOEE ××=                                                            (2-10) 
 

เม่ือ   A = สมรรถนะความพรอมใชงาน (Availability Performance) ของเคร่ืองจักร 
 P = สมรรถนะอัตราเร็วการผลิต (Production Speed Performance)   ของเคร่ืองจักร 
 Q = สมรรถนะคุณภาพ (Quality Performance) ของผลผลิต 

 
2.2 ระบบการจัดการบํารุงรักษา 

ปจจุบันมีความตองการผลกําไร และผลผลิตสูงมาก เคร่ืองมือตางๆ จึงถูกนํามาใชใน
การจัดการผลิต เชน TQM, TPM, JIT กิจกรรมของการบํารุงรักษาท่ีดี หมายถึง การควบคุมท่ีดีของ
องคกรการบํารุงรักษาและกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ ส่ิงท่ีสําคัญก็คือขอมูลซ่ึงจะตองผานการวิเคราะห
ทันทีวาเกิดอะไรขึ้น 

ระบบการจัดการบํารุงรักษามีความจําเปนมากในการจัดการกิจกรรมการบํารุงรักษา
ดําเนินไปอยางถูกตอง ระบบการจัดการบํารุงรักษาอาจเปนธรรมดาหรือแบบคอมพิวเตอรก็ไดซ่ึง
ข้ึนอยูกับความเหมาะสม แตจุดประสงคหลักก็คือ เพื่อใหระบบการจัดการบํารุงรักษาดําเนินไปได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

ระบบการจัดการบํารุงรักษาแบบธรรมดา จะใชเวลาในการดําเนินงานมากกวาแบบ
คอมพิวเตอร และไมสามารถเขาถึงขอมูลไดงายนัก แบบคอมพิวเตอรมีความสะดวกและรวดเร็วกวา
แบบธรรมดา ถาโรงงานในปจจุบันไมมีระบบการจัดการบํารุงรักษาและเราเลือกใชระบบไดอยาง
เหมาะสมจะชวยในการประหยัดเงินไดอยางมาก จากการเก็บรวบรวมขอมูลพบวาการใชระบบการ
จัดการบํารุงรักษา (Maintenance Management System ซ่ึงยอวา MMS) หรือระบบการจัดการ
บํารุงรักษาดวยคอมพิวเตอร (Computerize Maintenance Management System, CMMS) จะชวย
ประหยัดเวลาไดอยางมาก ซ่ึงอาจจะประหยัดไดถึง 20% นอกจากนี้ยังมีขอดีอ่ืนๆ อีก ไดแกอายุการ
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ใชงานของเคร่ืองจักรยาวนานมากข้ึน (10%) ลดคาใชจายแรงงาน (10-20%) ลดการเก็บรักษาอะไหล
ในสโตร (10-20%) โดยท่ัวไปแลวจะสมารถลดคาใชจายบํารุงรักษาท้ังหมดลงไดประมาณ 10-20% 

2.2.1 วงจรการบํารุงรักษาพื้นฐาน (Basic Maintenance Cycle) 
เพื่อใหสามารถควบคุมการบํารุงรักษาไดดี และเพ่ิมผลผลิตไดอยางตอเนื่อง  แผนก

บํารุงรักษาจะตองใชระบบการจัดการบํารุงรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนแบบธรรมดาหรือแบบ
คอมพิวเตอรก็ได 

การใช MMS หรือ CMMS อยางใหไดผล ตองมีการวิเคราะหรายงานประจําวันโดย
ตลอดอยางตอเนื่อง การวางแผน คือหัวใจสําคัญในการบํารุงรักษา คือ ตองไมกระทบตอการผลิต ไม
กอใหเกิดการสูญเสียการผลิตและคุณภาพของผลผลิต การบํารุงรักษาท้ังหมดตองดําเนินไปอยางมี
แผน ไมวาจะเปนการบํารุงรักษาแบบแกไขหรือแบบปองกันก็ตาม ควรจัดใหเปนไปตามแผนมาก
ท่ีสุด 

งานการบํารุงรักษาทั้งหมดจะตองดําเนินไปตามวงจรการบํารุงรักษาพ้ืนฐาน วงจรการ
บํารุงรักษาพื้นฐาน  หมายถึง การบํารุงรักษาท้ังหมดตองดําเนินไปอยางมีแผน การบันทึกขอมูลและ
การวิเคราะหขอมูลดําเนินไปดวยวิธีการท่ีเหมาะสม โดยมากแลวความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมักมีสาเหตุ
มาจากการขาดการวางแผน ขาดการบันทึกขอมูล และขาดการวิเคราะหขอมูลเหลานั้น 

2.2.2 โมดูลพื้นฐาน (Basic Modules) 
เพื่อใหวงจรการบํารุงรักษาพ้ืนฐานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ จะตองใชระบบที่

สามารถใหระบบขอมูลอยางรวดเร็วและเพียงพอตอพนักงานท่ีจะสามารถตัดสินใจอยางถูกตอง เพื่อ
หลีกเล่ียงการสูญเสียเวลาในเวลาเดียวกันระบบจะตองชวยพนักงานใหสามารถรักษาขอมูลพื้นฐาน
ท้ังหมดไดอยางมีระเบียบ โดยท่ัวไประบบจะประกอบดวยโมดูลพื้นฐาน ท่ีมีหนาท่ี ดังน้ี 
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รูปท่ี 2.6  วงจรการบํารุงรักษาพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.7  หนาท่ีพื้นฐานของระบบซอมบํารุง 

การวางแผน 

การบันทึกขอมูล 

การปฏิบตัิงาน 
วงจรบํารุงรักษาการวิเคราะห 

ระบบบันทึกและใช
งานเอกสาร 

ระบบขอมูล
เคร่ืองจักรและ

อุปกรณ 

ระบบบํารุงรักษา 
เชิงปองกัน 

การวิเคราะห 
ทางเทคนิคทาง
เศรษฐศาสตร 

ระบบใบส่ังงาน 
สําหรับการบํารุง 

ระบบวัสดุคง
คลังอะไหล
และการ
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1) การบํารุงรักษาแบบปองกัน 
2) การบันทึกขอมูลของโรงงานของเคร่ืองจักร 
3) ระบบควบคุมอะไหลในสโตรและระบบการจัดซ้ือ 
4) การบันทึกเอกสารตางๆ 
5) ระบบการวางแผนสําหรับการบํารุงรักษาและใบส่ังงาน 
6) ระบบวิเคราะหทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตรของประวัติโรงงานความพรอมใช

งานของเคร่ืองจักรและความพรอมของการบํารุงรักษา 
2.2.3 โครงสรางสายงานของระบบการบํารุงรักษาแบบปองกัน 

ในโรงงานอุตสาหกรรมมักมีเคร่ืองจักรแตกตางชนิดกันจํานวนมากมาย เคร่ืองจักบาง
เคร่ืองตองใชการบํารุงรักษาแบบปองกันเพื่อใหไดผลผลิตตามกําหนด มีงานบํารุงรักษาแบบปองกัน 
(PM) จํานวนมากมายในโรงงานท่ีจะตองปฏิบัติ ถาไมไดทํา PM มักจะเกิดปญหาขอขัดแยงข้ึนเสมอ
และเสียคาใชจายมากเนื่องจากเวลาสูญเปลา ระบบ PM จะชวยใหการบํารุงรักษาแบบปองกันดําเนิน
ไปตามแผน 

2.2.4 การทํา PM 
การเลือก PM แบบไหนท่ีควรนํามาใชกับเคร่ืองจักรตางๆ PM เปนการเปล่ียนแปลงตาม

กําหนดเวลา การตรวจวัดสภาพ การตรวจสอบ การทําความสะอาด และการหลอล่ืน ตองระบุวาใคร
เปนผูปฏิบัติงานอะไรในการทํา PM ผูปฏิบัติอาจเปนชางเครื่องกล ชางไฟฟา พนักงานเดิน
เคร่ืองจักรฯลฯ ตองใหขอมูลวาจะตองทํา PM เม่ือใด PM บางอยางกระทําในขณะเคร่ืองจักรทํางาน
และบางอยางตองกระทําเม่ือเคร่ืองจักรหยุดทํางานซ่ึงจะตองกําหนดใหชัดเจน กําหนดชวงเวลาท่ี
จะตองทํา PM เชน ทุกสัปดาหหรือทุกเดือน บางคร้ังอาจจําเปนตองกําหนดรายละเอียดวิธีการทํา 
PM โดยเฉพาะอยางยิ่งถาพนักงานท่ีปฏิบัติงานเพิ่งจะมารับงานใหม การทํา PM อาจเปนงานท่ี
คอนขางยาก บางบริษัทมีการทํา PM แตไมไดผล การทําใหไดผลนั้นตองพิจารณา PM  เปน
โครงการหนึ่งของบริษัท 

ความตองการระบบ PM ถาไมมีความจําเปนตองทํา PM ระบบจะไมไดผลความตองการ 
PM ควรมุงเนนความประหยัดหรือกําไรเพิ่มข้ึน เชนสมรรถนะความพรอมการใชงานเพิ่มสูงข้ึน 
จํานวนแรงงานลดลง และอายุการใชงานยาวนานมากข้ึน การนํา PM มาใชตองปฏิบัติตามแผนท่ีวาง
ไวในเบ้ืองตน และควรมีลักษณะดังนี้ 
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2.2.4.1 การศึกษาเบ้ืองตน 
เพื่อคนหาสถานะภาพในปจจุบันสถานะภาพของ PM ในปจจุบันควรถูกนํามาวิเคราะห 

เพื่อใหการทํา PM ไดผล ตองวิเคราะหผลกําไรจากการทํา PM โดยพิจารณาทุกแงทุกมุม ท้ังดานบวก
ท้ังดานลบ แลวสรุปผลสุดทาย 

2.2.4.2 ระบุขอกําหนดตางๆ 
ขอกําหนดตางๆ ควรผานการประเมินกอนท่ีจะทําข้ันตอนตอไป เคร่ืองจักรบางเคร่ือง

อาจไมตองการทํา PM บางเคร่ืองอาจมีราคาแพงเกินไปในการทํา PM เม่ือเปรียบเทียบกับการ
บํารุงรักษาเม่ือเสียหาย (Break Down) และตองแบงโรงงานออกเปนพื้นท่ีและกลุมเครื่องจักรตาม
ความสําคัญของเคร่ืองจักร 

2.2.4.3 ระบุองคกรของโครงการ                                    
ตองกําหนดองคกรของโครงการ โดยประกอบดวยกลุมบุคคลท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตอ

การผลิตและมีอํานาจในการตัดสินใจ กลุมบุคคลในโครงการควรประกอบดวยผูจัดการฝายผลิต 
ผูจัดการฝายบํารุงรักษา และซุปเปอรไวเซอรจากท้ังสองฝาย นอกจากนี้ ตองมีกลุมบุคคลท่ี
ปฏิบัติงาน PM โดยกลุมบุคคลนี้ตองคุนเคยกับเครื่องจักรท่ีมีอยูและสามารถกําหนดความตองการ 
PM ของแตละเคร่ืองจักรได 

2.2.4.4 การเลือกระบบ 
ข้ันตอนตอไป คือการเลือกระบบการจัดการบํารุงรักษาที่เหมาะสมกับการทํา PM ใน

โรงงานระบบอาจเปนแบบธรรมดาหรือแบบใชคอมพิวเตอร แตปจจุบันมักนิยมใชคอมพิวเตอร แต
บริษัทจะตองตัดสินใจเลือกระบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับโรงงานในปจจุบัน ระบบการจัดการ
บํารุงรักษาแบบใชคอมพิวเตอร Computerized Maintenance Management System ซ่ึงยอวา CMMS 
ไดรับการพัฒนาจนมีประสิทธาภาพสูงในปจจุบัน และมีหลายรูปแบบใหเลือกใชตามความ
เหมาะสมกับกิจกรรมของบริษัท 

1) ระบบใชคอมพิวเตอรในปจจุบัน CMMS ท่ีออกจําหนายในทองตลาดนั้นมี
มากมายหลายบริษัทและ PM  ก็เปนหนึ่งในโมดูลท่ีมีอยูใน CMMS การใชระบบ CMMS จะชวยให
เกิดความสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน  คอมพิวเตอรจะถูกบรรจุดวย  ขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการทํา 
PM เคร่ืองจักรตางๆ กําหนดการสําหรับการทํา PM สามารถคนหาขอมูลและพิมพ หรือแสดงขอมูล
ตางๆ ท่ีตองการไดอยางรวดเร็ว และสามารถแกไขขอมูลไดอยางสะดวก 

ระบบจะแจงรายการบํารุงรักษาประจําตามกําหนดเวลาซ่ึงรวมถึงรายการทํา PM 
ท้ังหมดท่ีอาจทําในขณะท่ีเคร่ืองจักรกําลังทํางานหรืออาจทําโดยไมตองมีแผนงานพิเศษ 
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รายการบํารุงรักษาประจําตามกําหนดอาจเปนการตรวจสอบประจําวัน รายละเอียดการ
ปฏิบัติงาน คาท่ีมีความวิกฤติ  ระยะเวลาที่ตองใชในแตละงาน 

2) ระบบธรรมดาอาจออกแบบไดหลายวิธี  ขอดีของระบบธรรมดา  คือมีราคา
ถูก และขอเสีย คือตองคํานวณดวยผูทํางาน ใชแรงงานจํานวนมาก และเสียเวลาเม่ือเปรียบเทียบกับ
แบบใชคอมพิวเตอร 

ระบบธรรมดาอาจประกอบดวยบอรดแสดงผลงาน  บัตรบันทึกตางๆ ฯลฯ  และ
กฎระเบียบการปฏิบัติงานเพ่ือใหงานดําเนินไปไดอยางเหมาะสม 

2.2.4.5 กําหนดเวลาและแผนการทํางาน 
การทํา PM ตองถือวาเปนโครงการของบริษัท โดยจะตองมีกําหนดเวลาและแผนการ

ทํางานตามท่ีกลาวมาแลววาการทํา PM เปนงานท่ีใชเวลานาน และมักจะนานกวาท่ีคาดคิดเสมอการ
วางแผนจึงเปนส่ิงสําคัญ ถาไมมีการวางแผนและกําหนดเวลา มักมีแนวโนมท่ีจะเล่ือนโครงการ
ออกไปอยูเสมอ 

2.2.4.6 การกําหนดกรอบของโครงการ 
การเร่ิมทํา PM ท่ีเหมาะสมไมควรทําพรอมกันท้ังโรงงาน ควรเลือกเคร่ืองจักรนํารอง 

หรือสายการผลิตนํารอง หรือพื้นท่ีนํารองสําหรับการเร่ิมทํา PM พื้นท่ีนํารองดังกลาวจะเปนจุดท่ี
เหมาะสมสําหรับการทดลองทํา PM และมีผลกระทบไมมากถามีความผิดพลาดในขณะทดลอง และ
เปนจุดท่ีพนักงานตองปรับตัวเองสูสถานการณใหม ถาการทํา PM เร่ิมพรอมกันทุกจุดในโรงงาน จะ
มีโอกาสสูงมากท่ีจะลมเหลว การทํา PM ตองคอยเปนคอยไป จากพื้นท่ีนํารอง และเม่ือไดผลเปนท่ี
พอใจแลวจึงขยายไปยังพื้นท่ีอ่ืนๆ 

2.2.4.7 ทําผานองคกรและสายงานประจําวัน 
การบริหารงาน PM จะทําอยางไรนั้นควรกําหนดไวตั้งแตเร่ิมตนกอนทํา PM การบริหาร

มีหลายวิธี โดยท่ัวไปแลวมักใหเจาหนาท่ีฝายบํารุงรักษารับผิดชอบการทํา PM ท้ังหมด แตแนวทาง
ใหมมักใหพนักงานฝายผลิตมีสวนรวมดวยในการทํา PM ของเคร่ืองจักรท่ีพนักงานเหลานั้นดูแลอยู
วิธีท่ีดีท่ีสุดคือ แบงความรับผิดชอบรวมกันระหวาง ฝายบํารุงรักษากับฝายผลิต ฝายผลิตอาจ
รับผิดชอบงานท่ีงายกวาฝายบํารุงรักษา 

ในกรณีท่ีเปนองคกรขนาดใหญ  มักแยกองคกรบริหารงาน PM ออกมาตางหากจาก
องคกรบริหารปกติ แผนก PM ดูแลโดยวิศวกร องคกรบริหารงาน PM แบบนี้มีขอดี คือ งาน PM 
สามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่องโดยไมถูกกระทบ เพราะวาบุคลากรเขาใจงาน PM ทํางานเต็มเวลา
และเม่ือทําตอไปในข้ันท่ีสูงข้ึน เชนมีการตรวจวัดสภาพของเคร่ืองจักร โดยใชอุปกรณตางๆ 
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บุคลากรของ PM สามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง ขอเสียของการแยกองคกร PM ออกเปนอิสระ คือ 
อาจทําใหความสัมพันธระหวางแผนก PM กับแผนกบํารุงรักษาอ่ืนๆ ถูกกระทบ 

2.2.4.8 เอกสารทํา PM 
ข้ันตอนนี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูลและทํา PM กิจกรรมของ PM เรียงลําดับกอนหลัง

ควรเปนดังนี ้
1) การทําความสะอาด (Cleaning) 
2) การหลอล่ืน (Lubrication) 
3) การตรวจสอบ, การตรวจวัดสภาพ (Inspection. Condition Monitoring) 
4) การเปล่ียนช้ินสวนตามกําหนดเวลา (Fixed Time Replacement) 

การทําความสะอาดและการหลอล่ืนเปนสวนพื้นฐานของ PM และตองใหความสําคัญ
ในลําดับตนๆ  

การตรวจสอบและการตรวจวัดสภาพควรกระทําในขณะท่ีเคร่ืองจักรกําลังทํางานเปน
ลําดับแรกเพ่ือไมตองหยุดเคร่ืองจักร แตถาไมสามารถตรวจสอบหรือตรวจวัดสภาพไดเลย จึงจะใช
วิธีการเปล่ียนช้ินสวนตามกําหนดเวลา 
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รูปท่ี 2.8  วงจรระบบการบํารุงรักษา 

 
ขอมูลท่ีตองเก็บรวบรวมนั้นควรประกอบดวยส่ิงตอไปนี้ 
1) หมายเลขหนวย (Unit Number) ตองบันทึกหมายเลขหนวยของเคร่ืองจักรบางคร้ัง

เคร่ืองจักรอาจถูกแยกออกเปนสวนยอยๆ 
2) หมายเลขขบวนการ (Process Number) บางคร้ังอาจตองระบุเคร่ืองจักรดวยหมายเลข

กระบวนการ 

ระบบงานบํารุงรักษา 

การบํารุงรักษาเชิงปองกัน การบํารุงรักษาแบบแกไข 

รายการ PM 
แบบกําหนด 
เวลาแนนอน 

รายการ PM แบบ 
มีเงื่อนไขหรือการ 

เฝาตรวจวดั 

ระบบ 
วัสด ุ

คงคลัง/ 
จัดซ้ือ 

ขอมูล 
เคร่ือง 
จักร 

ขอมูล 
เอกสาร 
ทาง 

เทคนิค 

 
แรง 

งาน 

แผนงาน PM การวัดคา, สงคากลับ 

แผนการผลิต 

แผนงานซอมบํารุง 

   การบันทึกขอมูล 

   การวิเคราะห 
   การปฏิบัติงาน 

ออกใบงาน 

ใบรายงานผล 

ปรับปรุง
ระบบซอม
บํารุง 
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3) กลุมผูปฏิบัติงาน (Category of Doer) ตองระบุกลุมผูปฏิบัติงาน PM ดวยวาเปนใคร 
4) ชวงเวลา (Interval) ชวงเวลาการทํา PM แตละคร้ังตองระบุไวดวย ซ่ึงอาจเปนเวลา

ตามปฏิทินเวลาเปนช่ัวโมงหรือชวงเวลาเปนระยะทาง 
5) เสนทาง (Geographical Route Way) เสนทางสําหรับการเดินทางไปตรวจสอบตาม

จุดตางๆ ตองกําหนดไวอยางเหมาะสม ไมควรเดินยอยกลับไปกลับมา 
6) กิจกรรมทําในระหวางเคร่ืองเดินหรือเคร่ืองหยุด (Activity during Operation of Stop) 

การทํา PM แตละอยางตองผานการวิเคราะหมากอนวาสามารถทําไดในขณะท่ีเคร่ืองจักรกําลัง
ทํางานหรือทําไดเฉพาะเมื่อเคร่ืองจักรตองหยุดทํางานเทานั้น 

7) ขอกําหนดของแผน (Planning Requirements) งาน PM บางอยางตองมีขอกําหนด
ของแผนงานเปนพิเศษ งาน PM บางอยางตองทําในชวงเวลาใดเวลาหน่ึงของป หรือตองจางจาก
แหลงภายนอก 

8) ซ้ือเคร่ืองจักร,หนวยยอย (Equipment, Subassembly Name) ควรบันทึกซ้ือเคร่ืองจักร
ไวดวย 

9) คูมือแนะนํา (Instructions) บางคร้ังอาจตองใชคูมือแนะนําการปฏิบัติงาน ถาคูมือมี
ความยุงยากควรปรับปรุงใหสามารถเขาใจไดงาย 

2.2.5 ระบบการวางแผน/ใบส่ังงานและกําหนดการสําหรับการบํารุงรักษา 
การบํารุงรักษาท้ังหมดควรดําเนินไปอยางมีแผนไมวาจะเปนการบํารุงรักษาแบบแกไข 

หรือแบบปองกันก็ตาม ระบบการวางแผนควรประกอบดวยระบบใบส่ังงานซ่ึงบันทึกงานท้ังหมดไว
งานบํารุงรักษาจะถูกกําหนดไวในแผนตามระบบ PM หรือเม่ือพบปญหาข้ึนจากการตรวจวัดสภาพ
โครงการหรืองานออกแบบใหมตางๆ ควรบันทึกไวในระบบใบส่ังงานดวย (Work Order System)  

ในระบบการวางแผนนั้น ทรัพยากรท่ีมีจะถูกจัดแบงตามความเหมาะสม มีลําดับ
ความสําคัญมีกําหนดการและราคาคาใชจาย 

2.2.5.1 ระบบการวางแผน 
ระบบบํารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพตองมีแผนการซอมแซม การซอมใหญ อ่ืนๆ โดยมี

ผลกระทบตอการผลิตใหนอยท่ีสุด งานจะถูกสรางข้ึนตามขีดจํากัดของทรัพยากร เชน 
1) ความเหมาะสมสําหรับการวางแผนและโอกาสสําหรับการทํางาน 
2) ทรัพยากรในรูปแบบของ Man – Hours ท่ีมีอยูของชางทุกสาขา 
3) ปริมาณและความสามารถของอุปกรณท่ีมีอยู เชน เคร่ืองมือตางๆ  
4) ลําดับความสําคัญของงานเปนการท่ีจะตองกําหนดแผนงานใหกระทําทุก

คร้ังท่ีฝายผลิตหยุดการผลิตเพื่อใหเกิดประโยชน 
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2.2.5.2 ระบบใบส่ังงาน 
ระบบใบส่ังงานอาจเปนแบบธรรมดาหรือใชคอมพิวเตอรได  โดยต้ังเปนนโยบายไววา

จะไมมีการทําการบํารุงรักษาถาไมมีใบส่ังงาน ใบส่ังงานประจําตองดําเนินตอไปอยางตอเนื่องโดย
ไมลาชา 

ระบบใบส่ังงานมีความจําเปนสําหรับการติดตามงานบํารุงรักษาในดานเทคนิคและ
เศรษฐศาสตรและในเวลาเดียวกันก็ทราบวามีงานอะไรบางท่ีจะตองทําตอไป 

การวางแผนงานและระบบเตรียมงานสําหรับใบส่ังงานประจําวัน  มีศูนยกลางอยูท่ี
ระบบการบํารุงรักษา  ผูวางแผนงาน  วิศวกร  โฟรแมนและเสมียนรับใบส่ังงานสามารถเขาถึงขอมูล
ไดจากจอคอมพิวเตอรท่ีกําหนดไวตามจุดตางๆ ท่ีเหมาะสม 

ผูวางแผนงานยังสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ในโมดูลอ่ืนๆ ของระบบบํารุงรักษา เชน 
1) ขอมูลโรงงานและเคร่ืองจักร 
2) ระบบควบคุมอะไหลในสโตร 
3) ระบบการจัดซ้ือระบบจัดเก็บเอกสาร 
4) ระบบวิเคราะหดานเทคนิค/เศรษฐศาสตร 
ขอมูลจากแหลงตางๆ ทําใหสามารถวางแผนไดอยางเหมาะสม และแผนนี้จะถูกบรรจุ

ลงในแผนหลัก ซ่ึงเจาหนาท่ีทุกหนวยสามารถตรวจสอบหนาท่ีของตัวเองได  หลังจากทํางานเสร็จ
แลวจะรายงานยอนกลับเขาระบบเพื่อใหระบบทันสมัยอยูเสมอ  และสามารถเปรียบเทียบงานท่ีทํา
เสร็จแลวกับงานท่ีประเมินไวคร้ังแรกได ระบบยังบรรจุขอมูลอ่ืนๆอีก เชน ขอมูลเกี่ยวกับบุคคล 
การเงินคูสัญญา ฯลฯ 

2.2.6 ระบบควบคุมอะไหล 
ระบบควบคุมอะไหลชวยตรวจนับอะไหลตางๆ ท้ังหมดท่ีมีอยูในสโตร และใหขอมูล

อะไหลท่ีมีและตําแหนงท่ีเก็บตลอดจนปริมาณของอะไหลแตละชนิด นอกจากนี้ยังใหขอมูลเกี่ยวกับ
คุณลักษณะจําเพาะ ผูผลิต และราคาเปนตน ทําหนาท่ีเสมือนกองอํานวยการสําหรับการเบิกจาย
อะไหล การสํารองอะไหล ฯลฯ ระบบควบคุมอะไหลสามารถทํางานรวมกับระบบการบันทึกขอมูล
โรงงานไดเปนอยางดี 

อะไหลและวัสดุคงคลังซอมบํารุง  หมายถึง  ช้ินสวนอะไหลสําหรับอุปกรณและ
ช้ินสวนสําหรับงานซอมบํารุงท่ัวไป เชน เคร่ืองมืออุปกรณมาตรฐานตางๆ เปนตน วัตถุประสงค
ของระบบการควบคุมอะไหลและวัสดุคงคลังซอมบํารุง คือ ชวยใหผูควบคุมงานซอมบํารุงสามารถ
จัดหาอะไหลและคงคลังซอมบํารุงท่ีควบคุมไดงาย การเก็บรักษาอะไหลและวัสดุคงคลังจําแนกเปน 
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2 ระบบใหญๆ ไดแก คลังอะไหลและวัสดุซอมบํารุงแบบรวมศูนย (Centralized) และแบบกระจาย
ศูนย (Decentralized) 

ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขอดีและขอเสียตางๆ ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพโรงงานน้ันๆ การจัด
คลังและวัสดุซอมบํารุงแบบกระจายศูนยมีวัตถุประสงคเพื่อทําใหอะไหลและวัสดุซอมบํารุงมีการ
เคล่ือนยายระหวางแตละคลังอะไหลตางๆ (Storerooms) นอยที่สุดจึงควรจัดใหมีอะไหลและวัสดุ
ซอมบํารุงของแตละคลังอะไหลเพียงพอกับเคร่ืองจักรอุปกรณ ในบริเวณคลังอะไหลนั้นๆ การ
เคล่ือนยายของอะไหล และวัสดุซอมบํารุงภายในโรงงานท่ัวๆไป แสดงไดดัง รูปท่ี 2.9 

ระบบควบคุมอะไหลและวัสดุคงคลังซอมบํารุงอยางงายประกอบดวยสวนตางๆ การ
แบงแยกประเภทอะไหลและวัสดุคงคลังซอมบํารุงสามารถแบงแยกประเภทไดหลายแบบไดแก 

2.2.6.1 การจําแนกอะไหลและวัสดุคงคลังซอมบํารุงตามระบบ ABC 
ผูควบคุมระบบอะไหลและวัสดุคงคลังซอมบํารุงควรเขาใจวาคาใชจายของการเก็บ

รักษา และคาใชจายในการจัดหาอะไหลและวัสดุซอมบํารุงข้ึนอยูกับจํานวนอะไหลและวัสดุซอม
บํารุงท่ีหมุนเวียนในแตละป  คาใชจายของการเก็บรักษาอะไหลและวัสดุซอมบํารุงลดลงเม่ือจํานวน
ของอะไหลและวัสดุซอมบํารุงลดลงแตจะทําใหคาใชจายของการจัดหาในแตละปเพิ่มข้ึนดังนั้นการ
พิจารณาจํานวนอะไหลและวัสดุซอมบํารุงท่ีจัดเก็บควรพิจารณาคาใชจายรวมของการเก็บรักษาและ
การจัดหาที่ต่ําท่ีสุด  ในระบบจําแนกอะไหลและวัสดุซอมบํารุงแบบ ABC นั้น 

Class A คือ อะไหลและวัสดุซอมบํารุงท่ีมีจํานวน 10-15% ของท้ังหมดโดยมีมูลคาเงิน
ระหวาง 70-85% ของการลงทุนในคงคลังท้ังหมด โดยมีการควบคุมสําหรับอะไหลและวัสดุซอม
บํารุง Class A ท่ีมีมูลคาคงคลังสูงควรมีการจัดหาดวยจํานวนการส่ังซ้ือท่ีประหยัด (Economic 
Ordering Quantity ซ่ึงยอวา EOQ) และรักษาระดับอะไหลและวัสดุสํารองใหต่ําท่ีสุดเปนตน ซ่ึงตอง
มีการควบคุมอะไหลและวัสดุซอมบํารุงประเภทนี้อยางใกลชิด 

Class B คือ อะไหลและวัสดุซอมบํารุงท่ีมีอยู 20-30% ของท้ังหมดโดยมีมูลคาประมาณ 
25% ของการลงทุนในคลังท้ังหมด จํานวนอะไหลและวัสดุสํารอง ควรมีขนาดใหญกวาวัสดุ Class 
A เนื่องจากคาใชจายของการเก็บรักษาตํ่ากวาโดยจํานวนของการจัดซ้ือในแตละคร้ังมากวาวัสดุ 
Class A 

Class C คือ อะไหลและวัสดุซอมบํารุงท่ีมีอยู 60-70% ของท้ังหมดโดยมีมูลคาการลงทุน
ประมาณ 10% ของการลงทุนในคงคลังท้ังหมด การควบคุมไมตองใกลชิดนัก วิธีการคือควรรักษา
ระดับของอะไหลและวัสดุสํารอง ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม เชน 10 สัปดาหหรือตามคาบเวลาท่ี
กําหนดทุก 6 เดือน การจําแนกอะไหลและวัสดุซอมบํารุงตามความจําเปนของการใชงาน 
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จําแนกเปนอะไหลส้ินเปลืองลักษณะของอะไหลส้ินเปลืองมีดังตอไปนี้ 
1) อายุการใชงานส้ัน 
2) มีการชํารุดขัดของในโหมด (Mode) “wear out” 
3) มีคงคลังเก็บไวใชงาน 
4) ควรมี Safety Stock และจุดส่ังซ้ือ 
5) ควรใชระบบ EOQ หรือการวางแผนความตองการวัสดุ (MRP) เม่ือจํานวน

อะไหลและวัสดุไมคงท่ี 
6) ตนทุนท่ีสําคัญ คือ ตนทุนการจัดหา กับตนทุนการเก็บรักษา 

ในการสรางแผนอะไหลจะทําการคํานวณหาจํานวนอะไหลวัสดุคงคลังท่ีเหมาะสม 
(Safety Stock) จุดส่ังซ้ืออะไหลและจํานวนส่ังซ้ืออะไหลท่ีเหมาะสม (EOQ) ซ่ึงสามารถทําการ
คํานวณได ดังนี้ 

Safety Stock คือจํานวนอะไหลวัสดุคงคลังท่ีนอยท่ีสุดท่ีจะคงมีเหลือไวในสต็อกแลวจะ
เช่ือม่ันไดวาจะมีอะไหลพอใชเม่ือเวลาท่ีตองการอะไหล เม่ือใชอะไหลวัสดุคงคลังจนจํานวนนอย
กวา Safety Stock แลวจะตองทําการส่ังซ้ืออะไหลเพิ่ม เรียกจุดนี้วา จุดส่ังซ้ือ โดยจะทําการส่ังซ้ือ
ตามจํานวนการส่ังซ้ือท่ีประหยัด (EOQ) ซ่ึงคา Safety Stock หาไดจากนําระยะเวลาในการสงของ
หารดวยระยะเวลาในการใชอะไหลคร้ังตอไป 

จํานวนส่ังซ้ืออะไหลตอคร้ัง หาไดจากจํานวนการสั่งซ้ือท่ีประหยัด (Economic Order 
Size ซ่ึงยอวา EOQ) โดยปริมาณการส่ังซ้ือตอคร้ังท่ีประหยัดคือ ขนาดของการส่ังท่ีทําใหคาใชจาย
รวมตอป (Total Annual Cost) ของการจัดเก็บและการส่ังซ้ือมีคาตํ่าสุด เพราะคาใชจายในการจัดเก็บ
กับคาใชจายในการสั่งซ้ือจะเดินไปในทางตรงขามกัน กลาวคือ ถาขนาดของลอต(lot) เพิ่มข้ึน 
คาใชจายในการจัดเก็บจะเพิ่มข้ึนตาม แตคาใชจายในการส่ังซ้ือจะลดลง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาถา
ขนาดของลอต ลดลง คาใชจายในการจัดเก็บจะลดลง แตคาใชจายในการส่ังซ้ือจะเพิ่มข้ึน โดย
ปริมาณการส่ังซ้ือตอคร้ังท่ีประหยัดหาไดจาก 
 

เม่ือ ( )ISAEOQ /.2=                                                                                  (2-11) 
 

A = คาใชจายในการออกแบบสั่งซ้ือ (หนวย: บาท / ใบส่ังซ้ือ) 
S = ความตองการใชอะไหล (หนวย: ปริมารณอะไหล / ป) 

              โดยในหนึ่งปมีวันทาํงาน 300 วัน, 1 เดือนทํางาน 25 วัน และ 1 สัปดาหทํางาน 6 วัน  
ดังนั้น 
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S = 300 วัน/ความถ่ีในการใชอะไหล (วัน) x จํานวนท่ีใชตอคร้ัง 
I = คาเก็บรักษาอะไหลคงคลัง (หนวย: บาท/อะไหล/ป) 
2.2.6.2 อะไหลประกนั Assurance Spare Part ลักษณะของอะไหลประกันมีดงัตอไปนี ้

1) อายุการใชงานยาว 
2) การชํารุดขัดของอยูในโหมดของ “Random” 
3) มีคงคลังเพื่อใชงานนอย 
4) ตนทุนท่ีสําคัญคือ ตนทุนเนื่องจากการสูญเสียและการมีอะไหลระบบสองถัง 

ช้ินสวนและวัสดุซอมบํารุงประเภท B โดยสวนใหญมีจํานวนมากและถูกใชงาน
บอยคร้ังเราสามารถควบคุมอะไหลและวัสดุซอมบํารุงลักษณะนี้ไดโดยใชแนวความคิดของ “ระบบ
สองถัง” โดยท่ีจํานวนส่ังซ้ือท่ีประหยัด (EOQ) ใชพิจารณากําหนดจํานวนของการส่ังซ้ือและรับวัสดุ
ซ่ึงคงคลังท้ังสองแบงออกเปนสองถังท่ีมีจํานวนเทาๆ กัน  ในกรณีท่ีอะไหลและวัสดุเปนช้ินเล็กๆ 
เชน สกรูตางๆ อาจใชน้ําหนักเปนเกณฑในการพิจารณาจํานวนของอะไหลและวัสดุในถังท้ังสอง
เม่ือมีความตองการใชอะไหลและวัสดุซอมบํารุง  และช้ินสวนอะไหลและวัสดุซอมบํารุงถูกนํา
ออกมาใชจากถังใดถังหนึ่งในสองถังเม่ือถังแรกถูกใชหมดแลวคงคลังในถังท่ีสองจะเพียงพอตอ
ความตองการระหวางการจัดหาอะไหลและวัสดุจากผูขายเพื่อเพ่ิมเติมใหถังท้ังสองเต็ม 

การจัดทําเอกสารการใชอะไหล และวัสดุซอมบํารุงสําหรับการควบคุมอะไหล  และ
วัสดุซอมบํารุงประเภทตางๆ ท่ีสําคัญ  โดยการจัดทําเอกสารท่ีเกี่ยวของกับปริมาณอะไหล และวัสดุ
ซอมบํารุงท่ีมีอยูปริมาณท่ีใชและสถานท่ีเก็บ  ซ่ึงมีความจําเปนท่ีตองจัดทํา  และการติดตามจํานวน
อะไหล  และวัสดุท่ีใชบันทึกโดยใชบัตรบันทึกเวลา ใบส่ังงานซอมบํารุง  หรือแยกเปนเอกสารอีก
ประเภทหนึ่ง  พนักงานซอมบํารุงควรบันทึกขอมูลทุกคร้ังท่ีมีการใชอะไหลและวัสดุซอมบํารุง
โดยเฉพาะกับอะไหลและวัสดุประเภทท่ีมีความสําคัญ  โดยบันทึกในหัวขอตาง ตอไปนี้ 

รหัสคําส่ังงานหรือศูนยคาใชจายท่ีคิดใชจาย 
1) ช่ืออะไหลและจํานวนท่ีใช 
2) สถานท่ีของอะไหลและวัสดุท่ีเสียท่ีไมสามารถซอมได (Non repairable) กับสามารถ

ซอมได (Repairable) เพื่อใชออกคําส่ังงานซอมแซมตอไป 
2.2.7 ระบบการจัดซ้ือ 

โมดูลการจัดซ้ือเปนเครื่องมืออยางหน่ึง  สําหรับเตรียมการพิมพใบท่ีตองการซื้อและ
คําส่ังซ้ือ  ใบตองการซ้ือจะแสดงออกมาเม่ือปริมาณอะไหลลดลงถึงจุดกําหนด คําส่ังซ้ือจะมีผลทันที
เม่ือใบตองการซ้ือผานการอนุมัติ  ระบบการจัดซ้ือยังตรวจสอบคําส่ังท่ีผานการอนุมัติและใบสงของ
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ตรวจจับการสงมอบท่ีไมสมบูรณ  ตรวจจับการสงมอบอะไหล การสงอะไหลคืนฯลฯ นอกจากนี้ยัง
ชวยใหการจัดซ้ือดําเนินไปอยางสะดวกและงายข้ึน  และยังมีขอดีอ่ืนๆ อีกหลายประการ 

2.2.8 ระบบเอกสาร 
ระบบเอกสารถูกนํามาใชเพื่อระบุแบบพิมพเขียวและคูมือในการแนะนําตางๆ ท่ีมีอยู

ของแตละเคร่ืองจักร ระบบใหขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเก็บเอกสารเทคนิค การเก็บขอมูลเขาไวใน
คอมพิวเตอร 

เวลาท่ีใชในการเตรียมงานบํารุงรักษาสามารถลดใหนอยลงไดโดยการใชไฟลพิเศษท่ี
เก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคูมือตางๆ แบบพิมพเขียว และเอกสารอ่ืนๆ ระบบบํารุงรักษา
สามารถทํางานรวมกันโมดูลดังกลาวไดดีโดยทําการติดตอเช่ือมโยงระหวางแผนกบํารุงรักษาแผนก
ออกแบบและผูขายเคร่ืองจักรและใหขอมูลหมายเลขงานเขียนแบบซ่ึงทําใหคนหาแบบไดอยาง
รวดเร็ว  

2.2.9 ระบบสําหรับการวิเคราะหทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตรของประวัติโรงงาน 
ระบบการจัดการบํารุงรักษาท่ีใชคอมพิวเตอร มีขอดีปลายประการอยางหน่ึงท่ีเห็นได

ชัดเจนคือ ระบบมีความสามารถสูงท่ีจะใหการปรับปรุงดําเนินไปอยางตอเนื่องการวิเคราะหผลลัพธ
ท่ีเกิดจากกิจกรรมท่ีทําตามแผน การนําไปใชงานชวงเวลาเหลานี้ มีความสําคัญตองานบํารุงรักษา 

ระบบการจัดการบํารุงรักษามีรายงานตางๆ เปนจํานวนมาก ปญหาขัดของท้ังหมดที่
เกิดข้ึนในระหวางชวงเวลาท่ีกําหนด และสัดสวนของการบํารุงรักษาแบบปองกันและแบบแกไข ซ่ึง
เปนเสมือนตัวช้ีความสําเร็จของงาน 

รายงานท่ีสําคัญรายการหนึ่งในหลายๆ รายการแสดงใหเห็นวาช้ินสวนใดของเคร่ืองจักร
ท่ีเสียคาใชจายบํารุงรักษาสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับการเปล่ียนใหม รายงานอ่ืนในสิบลําดับแรก
แสดงใหเห็นวาช้ินสวนใดของเคร่ืองจักร ท่ีตองการบํารุงรักษามากท่ีสุดในชวงเวลากําหนดหรือมี
เวลาสูญเสียมากท่ีสุด นอกจากนี้ยังมีรายงานอ่ืนๆ อีกหลายอยาง เชน รายงานทางเศรษฐศาสตร
เกี่ยวกับเวลาและวัสดุท่ีใช การวิเคราะหแสดงใหเห็นผลกระทบของงานบํารุงรักษาที่มีตอการผลิต
รายงานเหลานี้ตองการใชวิธีอยางงาย สําหรับการรายงานขอมูลเกี่ยวกับผลการบํารุงรักษา 

ไฟลของงานที่เสร็จแลวจะถูกนํามาใชเปนพื้นฐานสําหรับการเตรียมการและวางแผน
งานใหมตอไป ขอมูลท่ีสามารถแยกออกจากระบบ เชน 

1) สถิตการเกิดปญหาขัดของ 
2) การกระจายของกลุมงาน 
3) หนวยท่ีเสียคาใชจายบํารุงรักษาสูงมาก 
4) เคร่ืองจักรท่ีกอการสูญเสียการผลิตสูงมาก 
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5) เคร่ืองจักรท่ีตองการบํารุงรักษาบอยมาก 
 
2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ในการศึกษาคร้ังนี้มีทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยอยูหลายเร่ืองท่ีมีความเกี่ยวของโดย
หลักๆ จะประกอบไปดวยทฤษฎีเร่ืองระบบการจัดการงานซอมบํารุง และระบบฐานขอมูล  

2.3.1 การสํารวจงานวิจัยท่ีเกี่ยวของการบํารุงรักษา 
อลงกฎ ชุตินันท (2527) ไดกลาวถึงความสําคัญของการวางแผนการบํารุงรักษาเนื่องจาก

เปนงานท่ีมีความละเอียดออนและตองนําเอาความรู เทคนิคและประสบการณหลายๆดานเขาดวยกัน
งานบํารุงรักษาสามารถ ท่ีจะกําหนดการปฏิบัติงานใหอยูในรูปของแผนแมบทได โดยแบงออกเปน 
2 ระดับ 

1) แผนการบํารุงรักษาระยะส้ันและกําหนดเวลาทํางาน ซ่ึงเปนการแจกจายงานแก
พนักงานบํารุงรักษาวันตอวัน สัปดาหตอสัปดาห โดยใชระบบการส่ังงาน (Job Order System) เปน
เคร่ืองมือ 

2) แผนการบํารุงรักษาระยะยาว เปนการจัดทําแผนงาน เพื่อกําหนดแนวทางและใชเปน
หลักในการปฏิบัติของงานซอมบํารุง ใหงานท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องมีความสอดคลองกันท้ังนี้
จําเปนตองมีการอางอิงขอมูลและสถิติรวมท้ังประวัติงานบํารุงรักษาดวยแผนกพัฒนางานบํารุงรักษา 
มีเปาหมายเพื่อประเมินคาและแนวโนมของความตองการงานบํารุงรักษาในอนาคตท้ังดานทรพัยากร
และเทคนิค โดยท่ีการจัดทําแผนนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากฝายบริหารดวย 

คณิต เสรตระกูล (2534) เสนอการปรับปรุงระบบบํารุงรักษาเพื่อเพ่ิมผลผลิตดังกลาว คือ
เปนการวางโปรแกรมการบํารุงรักษา ในลักษณะปองกันมิใหเคร่ืองจักรหยุดงาน โดยเนนท่ี
การศึกษาเฉพาะโรงงานตัวอยาง ซ่ึงเปนโรงงานอาหารกระปองขนาดใหญ ท่ีทําการผลิตปลาทูนา
บรรจุกระปองคาดวาจะสามารถเปนแนวทางในการเพ่ิมผลผลิตสําหรับโรงงานอาหารกระปอง 
โดยท่ัวไประบบบํารุงรักษาท่ีปรับปรุงสามารถลดอัตราการปฏิบัติงานผิดพลาดของเคร่ืองปดฝา
กระปองประมาณ 3.54% และลดคาใชจายในการบํารุงรักษาตอหนวยผลผลิตประมาณ 0.26 บาทตอ
หนวย 

พรฉัตรชัย  สังขรัตน (2543) ไดพัฒนาโปรแกรมการจัดการซอมบํารุงเชิงปองกันของ
เคร่ืองจักร เพื่อลดเวลาการทํางานลวงเวลาและลดเวลาวางในการปฏิบัติงานแตละวัน  ชวยอํานวย
ความสะดวกในการจัดการขอมูล การเบิกจาย การส่ังซ้ือสารหลอล่ืน และชวยในการตัดสินใจในการ
คงคลังสารหลอล่ืน จากการที่ไดพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อแกไขปญหาดังกลาว สามารถ
วางแผนงานบํารุงรักษาเชิงปองกันของเคร่ืองจักรไดอยางเหมาะสม โดยลดเวลาวางจากการ
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ปฏิบัติงานบํารุงรักษาเชิงปองกัน ของแตละวันลงได 62.07 % และสามารถใชคนในการปฏิบัติงาน
บํารุงรักษาเชิงปองกันเคร่ืองจักรนอยลงจากเดิม 1 คน ในสวนของงานดานการจัดการสารหลอล่ืน DPU
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บทที่  3 
ข้ันตอนการดําเนินการ 

 
3.1 ศึกษาอาคารสํานักงานตัวอยาง 

ลักษณะของอาคารสํานักงานตัวอยางเปนอาคารสํานักงานท่ีดําเนินธุรกิจประเภท
การเงิน  เปนอาคารสูงขนาด 20 ช้ัน มีพื้นท่ีรวม 22,000 ตารางเมตร (รูปท่ี 3.1) พื้นท่ีสวนใหญเปน 
สํานักงานต้ังแตช้ัน 4 - 17 มีพื้นท่ีเปนหอประชุมและสตูดิโอช้ัน 2, 3 และ 11 สวนช้ัน 1 จัดใหเปน
เคารเตอรประชาสัมพันธและโถงนิทรรศการ เปดทําการวันจันทร-วันศุกร เวลาการทํางานปกติของ
พนักงาน สวนใหญเปนเวลา 08.00 – 17.00 น. ในปจจุบันทางบริษัทไดมีนโยบายในการใช
ประโยชนจากหอประชุมใหไดมากท่ีสุด ทําใหมีการจัดอบรมสัมมนาสําหรับพนักงานและบุคคล
ท่ัวไปทุกวันเสารและอาทิตย มีการใชระบบไฟฟาระบบปรับอากาศ และสุขาภิบาลตลอดท้ังป 
 

 
 
รูปท่ี 3.1  ลักษณะของอาคารสํานักงานกรณีศึกษา 
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หนวยงานท่ีมีความสําคัญในการดูแลระบบอุปกรณตางๆในอาคาร คือ แผนกซอมบํารุง 
โดยไดวาจางบริษัทภายนอกทําการบริหารและซอมบํารุง สัญญา 2 ป เม่ือส้ินสุดสัญญา

มีการประมูลงานข้ึนใหม  ทําใหเกิดปญหาในการจัดงานบํารุงรักษา  
จากการศึกษาปญหาระบบการซอมบํารุงของอาคารสํานักงานตัวอยางในสวนตางๆท่ี

เกี่ยวกับงานซอมบํารุงการจัดองคกร, การซอมบํารุงฉุกเฉินและการซอมบํารุงเชิงปองกัน, รายงาน
การซอมประจําเดือน, คาใชจายในการซอมบํารุงจากการสอบถามพนักงานซอมบํารุง พบปญหาท่ี
เกิดข้ึน มีดังนี้ 

1) แตละบริษัทท่ีรับจางมีแผนงานการจัดการซอมบํารุงท่ีไมเหมือนกัน  
2) เมื่อมีการเปล่ียนบริษัทขอมูลเดิมมีการขาดหาย รายการอุปกรณไมครบ 
3) คนหาประวัติเคร่ืองจักร, ประวัติการซอมและปรับปรุงแกไขขอมูลงานซอม

ยอนหลังยากตองใชเวลานาน 
4) การซอมบํารุงเชิงปองกันมักไมเปนไปตามแผน เนื่องจากมีงานเรงดวนจํานวนมาก

ทําใหตองแกไขปญหาเฉพาะหนาบอยๆ 
5) งานซอมไมมีมาตรฐานท่ีแนนอน ขาดอุปกรณและความรูความเขาใจ 
จากปญหาดังกลาวสามารถนําระบบการบริหารการจัดการงานซอมบํารุงดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอรมาชวยในการทํางาน การจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล เพื่อชวยปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานซอมบํารุงโดยขอมูลดังกลาวจะเปนสวนประกอบในการวิเคราะห
ออกแบบและสรางระบบ ลดปญหางานซอมบํารุง 

การซอมบํารุงเกี่ยวของกับขอมูลซอมบํารุงประเภทตางๆ เชน ขอมูลของเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ ขอมูลการซอมบํารุงเชิงปองกัน ขอมูลการส่ังงานซอมบํารุงรักษา ขอมูลอะไหลและวัสดุ
ซอมบํารุง เปนตน  

การจัดโครงสรางและประมวลผลขอมูลของระบบซอมบํารุงทําได 2 วิธี คือ วิธีการ
เขียนดวยมือและวิธีการทําดวยระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงท้ังสองวิธีใหผลลัพธท่ีมีคุณคาตอผูใชงาน
เชนเดียวกัน อยางไรก็ตามระบบสารสนเทศการซอมบํารุงตองมีความแมนยํา สมบูรณเช่ือถือได 
ยืดหยุน และสามารถสืบคนแหลงท่ีมาของขอมูลตางๆได การนําระบบคอมพิวเตอรมาชวยในการ
จัดโครงสราง ประมวลผล และจัดทํารายงานผลท่ีตองการ เพื่อทําใหระบบสารสนเทศการซอมบํารุง
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น คือการสรางระบบการจัดการซอมบํารุงรักษาดวยคอมพิวเตอรเพื่อให
การซอมบํารุงเคร่ืองจักรและอุปกรณของอาคารเกิดความสะดวกรวดเร็วและสามารถซอมบํารุงและ
แกไขงานไดทันเวลา 
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3.2 การออกแบบระบบการจัดการซอมบํารุงดวยคอมพิวเตอร 
การออกแบบระบบการจัดการซอมบํารุงดวยคอมพิวเตอรเร่ิมจากการศึกษาความ

ตองการของผูใชงานและจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบระบบใหมีความ
เหมาะสมและเกิดประโยชนตอผูใชงานมากท่ีสุด มีข้ันตอน ดังนี้ 

3.2.1 รวบรวมขอมูลผูใชระบบ (User Requirements) 
ตองรูกอนวาใครบางท่ีจะมาเปนผูใชระบบ (User)  เชน วิศวกร เจาหนาท่ีสโตร 

พนักงานจัดซ้ือ พนักงานฝายบัญชี หรือผูบริหาร เปนตน หลังจากน้ันจะตองทําการรวบรวมขอมูล
ของผูใชระบบใหครอบคลุมและชัดเจนมากท่ีสุด ควรนําเอาตัวอยางเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ เชน 
แบบฟอรมท่ีทํางานจริงมาศึกษา เพื่อจะไดออกแบบและเขียนโปรแกรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.2.2  การออกแบบระบบ 
การออกแบบระบบถือเปนหัวใจของการพัฒนาระบบงานฐานขอมูล ซ่ึงการออกแบบ

ระบบนี้จะครอบคลุมถึงการออกแบบโปรแกรมขอมูล และฐานขอมูล การออกแบบตารางการ
จัดเก็บขอมูลโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel ซ่ึงเปนขอมูลรายละเอียดของอุปกรณท่ีไดเก็บ
รวบรวมขอมูลไวกอนแลว ท้ังนี้เพื่อใหเกิดความสะดวกในการจัดเก็บขอมูลและเพ่ิมเติมเฉพาะสวน
ของขอมูลท่ีตองการลงในตารางเก็บขอมูล ในสวนของการประมวลผลและแสดงผลฐานขอมูลนั้น
จะใชโปรแกรม Microsoft Access โดยการแปลงไฟลของตารางการเก็บขอมูลมาอยูในรูปของ
ตาราง (Table) ในโปรแกรมฐานขอมูล ตารางเก็บขอมูลจะตองสามารถจัดเก็บขอมูลไดอยางถูกตอง
และสมบูรณมากท่ีสุด สวนการออกแบบฐานขอมูลจะประกอบไปดวย 2 ข้ันตอนคือ 

3.2.2.1  การออกแบบภาพรวมของระบบ เชน จะแบงขอมูลออกเปนกี่ตาราง แตละ
ตารางมีความสัมพันธกันอยางไร หลังจากนั้นการ Normalize เพื่อลดความซํ้าซอนของขอมูล 
สําหรับการออกแบบฐานขอมูลในระดับนี้ โดยสวนใหญจะนิยมใช ER-Diagram (Entity 
Relationship Diagram) ในการออกแบบ 

3.2.2.2  การออกแบบระดับ Logical คือ การออกแบบรายละเอียดของฐานขอมูล เชน 
ในตารางประกอบไปดวยฟลดอะไรบาง มีฟลดเปนอินเด็กซ และชนิดของฟลดมีขนาดเทาใด เชน 
เปนตัวเลข ตัวอักษร หรือเปนประเภท วันท่ี/ เวลา เปนตน รวมถึงขอบเขตของขอมูลในแตละฟลด
วาจะมีคาเปนอะไรไดบาง 

3.2.3  การเขียนโปรแกรม 
หลังจากท่ีไดแบบแปลนของระบบแลว จึงเร่ิมพัฒนาโปรแกรมตามระบบท่ีไดรับการ

ออกแบบไวเพือ่ใหไดระบบที่มีความเชื่อถือไดสูง เพราะถาเขียนโปรแกรมโดยท่ีไมมีการออก 
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แบบกอนจะทําใหเกิดขอผิดพลาดข้ึนไดงาย และโปรแกรมท่ีไดยังไมมีประสิทธิภาพอีกดวย (รูปท่ี 
3.2 - 3.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.2  ข้ันตอนการทํางานของระบบขอมูลเคร่ืองจักรอุปกรณ 

 
 

เริ่มการทํางาน 

สรางขอมูลพ้ืนฐาน 
รวบรวมขอมูลบริษัท 
กําหนดมาตรฐาน 

บันทึกขอมูล 

แฟมขอมูลพ้ืนฐาน 
นําไปใชตอที่ระบบ 

งานอื่นๆ 

ออกจากระบบ 

จัดทํารายงานขอมูล 
พ้ืนฐานที่ตองการ 

รายงานขอมูลพ้ืนฐาน 

ออกจากระบบ 
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ใช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.3  ข้ันตอนการทํางานของระบบอุปกรณ 

เริ่มการทํางาน 

รวบรวมขอมูลการซอมบํารุง 
รักษาของอุปกรณที่ตองการ 

บันทึกขอมูล 

ระบบขอมูลของอุปกรณ 

คูมือ  และเอกสาร 
ของอุปกรณ 

ขอมูลจากระบบ 
อะไหลและวัสดุ 

ซอมบํารุง 

อุปกรณชํารุด 
ขัดของหรือไม 

รายงานบัญชีรายการ 
อุปกรณ 

จัดทํารายงานบัญชี 
รายการอุปกรณ ไมใช 

นําไปใชตอที่ระบบซอมบํารุง 
รักษาเชิงปองกัน, ระบบการสั่ง 
งานซอมบํารุง, ระบบอะไหล 

และวัสดุซอมบํารุงและระบบ 
ประสิทธิภาพเครื่องจักร 

ออกจากระบบ 

บันทึกขอมูลประวัติการชําระ 
ขัดของของอุปกรณ 

บันทึกขอมูลความเสียหาย 
ของอุปกรณ 

แฟมขอมูลประวัติและ 
ความเสียหายของอุปกรณ 

จัดทํารายงานสําหรับ 
อุปกรณ 

ออกจากระบบ รายงานประวัติการชํารุด
ขัดของของอุปกรณ 
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ไม 

ใช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3.4  ข้ันตอนการทํางานระบบวัสดุคงคลังและจัดซ้ือ 

เริ่มการทํางาน 

เตรียมขอมูล 
อะไหล, เอกสาร 

รวบรวมขอมูลอะไหล 

บันทึกขอมูล 

ระบบวัสดุคงเหลือ 
และจัดซื้อ 

ตรวจสอบคลัง 
อะไหลและวัสดุ 

นําไปใชตอ 
ระบบเครื่องจักรอุปกรณ 
ระบบซอมบํารุงเชิงปองกัน 

ระบบใบสั่งงาน 

ดําเนินการจัดหาร 
ออกใบสั่งซื้อ,ขอซื้อ 

จัดสราง 

จํานวนอะไหล 
เพียงพอ ? 

บันทึกขอมูลในระบบวัสดุ 
คงคลังและจัดซื้อ 

รายงานการเคล่ือนไหว 
อะไหลและวัสดุ 

จบการทํางาน 
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รูปท่ี 3.5  ข้ันตอนการทํางานของระบบการซอมบํารุงรักษาเชิงปองกัน 
 
 
 
 

เริ่มการทํางาน 

แฟมขอมูลบัญชี 
รายการอุปกรณ 

บงช้ีอุปกรณที่ตองทําการ 
ซอมบํารุงรักษาเชิงปองกัน 

รวบรวมขอมูลการซอมบํารุง 
รักษาเชิงปองกันของอุปกรณ 

กําหนดมาตรฐานการซอมบํารุง 
รักษาเชิงปองกันอุปกรณ 

การตรวจสอบ, ทําความสะอาด 
หลอลื่อ, ปรับแตงเปล่ียนช้ิน 
สวนอะไหล และเง่ือนไข 

บันทึกขอมูลมาตรฐานการซอม 
บํารุงรักษาเชิงปองกันของอุปกรณ 

ขอมูลวัสดุอะไหลจากระบบ
วัสดุคงคลังและจัดซื้อ 

แฟมขอมูลมาตรฐานการซอมบํารุง 
รักษาเชิงปองกันอุปกรณ 

จบการทํางาน 

เอกสารและคูมือการซอม
บํารุงรักษาของอุปกรณ DPU
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รูปท่ี 3.6  ข้ันตอนการทํางานของระบบการส่ังงานซอมบํารุงรักษา 

ความตองการการซอม 
บํารุงรักษาอุปกรณ 

 
ซอมแซมอุปกรณที่ 

ชํารุดขัดของ 

ซอมบํารุงรักษา
เชิงปองกันรักษา 

จัดทํารายงานคําสั่ง 
งานซอมบํารุง 

รวบรวมขอมูลของอุปกรณ 
ที่ชํารุดขัดของ 

กําหนดวิธีการทํางาน, เอกสาร 
ประกอบ, อะไหลและวัสด ุ
พนักงานและเคร่ืองมือที่ใช 
สําหรับงานซอมแซมอุปกรณ 

มาตรฐานการซอมบํารุงรักษา 
เชิงปองกันของอุปกรณจาก 

ระบบซอมบํารุงรักษาเชิงปองกัน 

บันทึกขอมูลคําสั่งงานซอม 
แซมอุปกรณที่ชํารุดขัดของ 

กําหนดแผนการซอม 
บํารุงรักษา 

เลือกประเภทของ 
รายงานท่ีตองการ 

พนักงานทํางานซอมแซม 
อุปกรณเสร็จ 

พิมพคําสั่งงาน PM และ 
แจกจายใหกับพนักงานซอม 
บํารุงที่ไดรับมอบหมาย 

คําสั่งงานซอมแซม 
อุปกรณ 

คําสั่งงาน 
PM อุปกรณ 

รายงานผลการ 
ซอมแซมและ 
บํารุงรักษา 

อุปกรณรายเดือน 
หรือรายงานแสดง 
คําสั่งงานซอม 

พนักงานทํางาน PM 
ของอุปกรณเสร็จ 

บันทึกขอมูลงาน PM 
อุปกรณที่ทําเสร็จ 

บันทึกขอมูลงานซอมแซม 
อุปกรณที่ทําเสร็จ 

ปดคําสั่งงานซอมแซม ปดคําสั่งงาน PM 
ออกจากระบบ 

พิมพคําสั่งงานซอมแซมและ 
แจกจายใหกับพนักงานซอม 
บํารุงที่ไดรับมอบหมาย 

ไมใช 

ใช 

ใช 

ไมใช 

ไมใช 

ใช 

ใบแจงซอม DPU
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3.2.4  การทดสอบโปรแกรมและใชงาน 
เปนการทดสอบโปรแกรมท่ีเราไดเขียนข้ึนมา เพ่ือกําจัดขอผิดพลาดตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน

ซ่ึงโปรแกรมท่ีดีควรมีการทดสอบอยางละเอียด ในทุกฟงกชันการทํางานและตองมีการทดสอบ
ระบบโดยรวมทั้งระบบ เพื่อใหไดโปรแกรมท่ีไมมีขอผิดพลาด หรือมีความผิดพลาดนอยท่ีสุด 

หลังจากที่ไดเขียนโปรแกรมและทดสอบเปนท่ีเรียบรอยแลว ข้ันตอนตอไป คือ การ
ติดต้ังโปรแกรมท่ีเราไดพัฒนาข้ึนมาใหแกผูใชระบบ รวมท้ังสอนวิธีใชงานดวย เพื่อใหผูใชระบบ
สามารถทํางานไดตอไป 

3.2.5 การวิเคราะหความตองการประเภทขอมูลและการรายงานผลการซอมบํารุง 
จากการวิเคราะหความตองการประเภทขอมูล และการรายงานผลการซอมบํารุงรักษา

จากท้ังสองสวนโดยพิจารณาเกณฑตางๆ ท่ี สามารถสรุปความตองการประเภทขอมูลและการ
รายงานผลการซอมบํารุงของผูใชงาน และจากงานวิจัยและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของของระบบการจัดการ
ซอมบํารุงดวยคอมพิวเตอร เพื่อนํามาใชเปนขอกําหนดสําหรับการออกแบบระบบไดดังตอไปนี้ 

3.2.5.1 การทํางานและหนาท่ีของระบบการจัดการซอมบํารุงดวยคอมพิวเตอร ไดแก 
1) จัดทําคําส่ังงานซอมแซมและคําส่ังงานซอมบํารุงเชิงปองกันอุปกรณตามท่ี

ผูใชงานกําหนด 
2) รายงานผลการซอมแซมและการซอมบํารุงเชิงปองกันอุปกรณรายเดือน 
3) รายงานการใชอะไหลและสรุปคาใชจายของการซอมบํารุงรายเดือน 
4) รายงานบัญชีรายการอุปกรณ 
5) รายงานประวัติการชํารุดขัดของของอุปกรณ 
6) รายงานการจัดการงานซอมแซมแกไขรายเดือน 
7) รายงานคําส่ังงานซอมแซมและคําส่ังงานซอมบํารุงรักษาเชิงปองกันลาชา 

3.2.5.2  จํานวนรายการอุปกรณที่สามารถใชกับระบบท่ีออกแบบควรมากกวา 10 
รายการ 

3.2.5.3  ความรวดเร็วและถูกตองของรายงานท่ีไดรับจากระบบที่ออกแบบสูงกวาระบบ
ซอมบํารุงแบบเดิม 

3.2.5.4  ผูใชคือวิศวกรอาคารมีหนาท่ีวางแผนซอมบํารุงและหัวหนาซอมบํารุงทําหนาท่ี 
นําคําส่ังงานซอมบํารุง จายใหพนักงานควบคุมและพนักงานซอมบํารุง 

3.2.5.5  ระบบการจัดการซอมบํารุงดวยคอมพิวเตอร ควรมีการบํารุงรักษาท่ีเสีย
คาใชจายนอยและมีการปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอรของระบบที่ออกแบบอยางตอเนื่องไดงาย 
จากการวิเคราะหความตองการประเภทขอมูลและการรายงานผลการซอมบํารุงรักษาทําใหการ
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ออกแบบระบบการจัดการซอมบํารุงดวยคอมพิวเตอรท่ีชวยใหการทํางานของระบบซอมบํารุงรักษา
ของอาคารสํานักงานตัวอยางใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

จากการศึกษาระบบซอมบํารุงของอาคารสํานักงานตัวอยางและการวิเคราะหความ
ตองการของผูใชงานและจากงานวิจัยและทฤษฏีท่ีเกี่ยวของสามารถออกแบบระบบการซอมบํารุงท่ี
ประกอบดวยระบบตางๆ เพื่อใหการทํางานครอบคลุมระบบงานซอมบํารุงโดย ประกอบดวย 5 
ระบบหลักดังนี้ 

1) ระบบขอมูลเคร่ืองจักร 
2) ระบบขอมูลบํารุงรักษา 
3) ระบบขอมูลซอมบํารุง 
4) ระบบขอมูลอะไหล 
5) ระบบควบคุมใบส่ังงาน 

        
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.7  โครงสรางหลักของระบบสารสนเทศการซอมบํารุงรักษา 

 
 

ระบบการสั่งงาน 
ซอมบํารุง 

ระบบการบันทึกแกไขขอมูล 
ประมวลผลและรายงานผล 

การซอมบํารุงรักษา 

สวนนําเขา สวนกระบวนการ สวนผลลัพธ 

ขอมูลซอมบํารุง 

ใบส่ังงานซอม 
บํารุง 

รายงานผลการ 
ซอมบํารุง 
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ระบบงานหลักของโครงสรางพื้นฐานของระบบสารสนเทศการซอมบํารุงท่ีออกแบบมี
สวนประกอบท่ีสําคัญมีความสัมพันธกัน 3 สวน ไดแก สวนนําเขา (Input) สวนกระบวนการ 
(Process) สวนผลลัพธ (Output) ประกอบดวย 

1) การบันทึกผลการซอมบํารุง และการบันทึกประวัติการเสีย ชํารุดขัดของของอุปกรณ 
2) การบันทึกการใชอะไหลและวัสดุซอมบํารุง  พนักงานและเคร่ืองมือสําหรับการ

ซอมบํารุงรักษาอุปกรณ 
3) การบันทึกรายละเอียดท่ีจําเปนสําหรับการซอมบํารุงคร้ังตอไป 
ในสวนคําส่ังงานซอมแซมและคําส่ังซอมบํารุงรักษาเชิงปองกันถูกจัดทําข้ึนในรูป

เอกสารคําส่ังงานซอมบํารุง 
3.2.6 สวนนําเขาของระบบสารสนเทศการซอมบํารุงรักษา 

คือ การรวบรวมและจัดเก็บขอมูลซอมบํารุงท่ีตองการไดแกขอมูลคุณสมบัติของ
อุปกรณขอมูลวิธีการซอมบํารุงรักษาอุปกรณ ขอมูลพนักงาน และเคร่ืองมือท่ีใชสําหรับการซอม
บํารุงรักษา เม่ือพิจารณาแหลงท่ีมาของขอมูลสวนนําเขาพบวา ขอมูลการซอมบํารุงตางๆ ท่ีไดรับ
จากสองแหลงใหญ  คือแหลงขอมูลภายในและแหลงขอมูลภายนอกระบบสารสนเทศการซอมบํารุง
รายละเอียดของขอมูลจากท้ัง 2 ขอมูล แสดงไดดังตอไปนี้ 

3.2.6.1 แหลงขอมูลภายใน 
1. ขอมูลรายละเอียดหลักของเคร่ืองจักรอุปกรณ 

ขอมูลรายละเอียดหลักอุปกรณคุณสมบัติของเคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีใชงานภายใน
อาคารสํานักงานประกอบดวยหัวขอตางๆ ดังนี้ 

1) รหัสเคร่ืองจักร 
2) ช่ือเคร่ืองจักร 
3) ยี่หอ 
4) สถานท่ีติดต้ัง 
5) รุน 
6) หมายเลขประกอบ 

 

7) รายละเอียดของอุปกรณ 
8) วันท่ีติดต้ัง 
9) วันท่ีส้ินสุดการใชงาน 
10) ราคาเคร่ืองจักร (บาท) 
11) คาเส่ือมราคา 
12) รูปภาพประกอบ 
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2. ขอมูลเอกสารประกอบการซอมบํารุงรักษา 
ขอมูลเอกสารประกอบการซอมบํารุงรักษาคือขอมูลเอกสารท่ีใชประกอบการซอม

บํารุงเคร่ืองจักรและอุปกรณประกอบดวยหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้  
1) รหัสอุปกรณ 
2) รหัสเอกสาร 
3) รายละเอียดของเอกสาร 

4) วิธีการทํางาน 
5) รูปประกอบ 
6) แฟมขอมูลประกอบ 

3. ขอมูลอะไหลและวัสดุซอมบํารุง 
ขอมูลอะไหลและวัสดุซอมบํารุงรักษาคือขอมูลอะไหลและวัสดุสําหรับการซอม

บํารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ ซ่ึงประกอบดวยหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้ 
1) ลําดับอะไหลและวัสด ุ

ซอมบํารุง 
2) รหัสอุปกรณ 
3) รหัสอะไหลและวัสด ุ
4) ช่ืออะไหลและวัสด ุ
5) ชนิดอะไหลและวัดสุ 

6) รายละเอียดของอะไหล 
และวัสด ุ

7) ราคาอะไหลและวัสด ุ
8) จํานวนอะไหลและวัสดุท่ีมีอยู 
9) จํานวนอะไหลและวัสดุท่ีคงเหลือ 
10) คาอะไหลและวัสดุท้ังหมด 

4. ขอมูลการซอมบํารุงรักษาเชิงปองกัน 
ขอมูลการซอมบํารุงรักษาเชิงปองกันคือขอมูลการซอมบํารุงรักษาเชิงปองกันของ

เคร่ืองจักรและอุปกรณประกอบดวยหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้ 
1) รหัสอุปกรณ 
2) รหัสซอมบํารุงรักษาเชิง 

ปองกัน 
3) ช่ืองาน PM 
4) รายละเอียดงาน PM 
5) หมายเลขงาน PM 
6) ประเภทของงาน PM 
7) ความถ่ีของงาน PM 
8) แผนกท่ีทํางาน PM 
9) วิธีการทํางาน PM 

10) ข้ันตอนการทาํ PM 
11) รูปกระกอบงาน PM 
12) ช่ัวโมงการทํางาน PM 
13) คาอะไหลและวัสดุซอมบํารุงงาน  

PM 
14) คาใชจายท่ัวไปงาน PM 
15) รหัสการเปล่ียนอะไหลซอมบํารุง 
16) จํานวยอะไหลท่ีใช 
17) วิธีการเปล่ียนอะไหลซอมบํารุง 
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5. ขอมูลพนักงานซอมบํารุง 
ขอมูลพนักงานซอมบํารุงคือขอมูลของพนักงานท่ีทํางานซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและ

อุปกรณประกอบดวยหวัขอตางๆ ดังตอไปนี้ 
1) รหัสพนักงานซอมบํารุง 
2) รายละเอียดของพนักงาน 

ซอมบํารุง 

3) รายช่ือพนักงาน 
4) ความชํานาญของพนักงาน 
5) คาใชจายของพนักงาน 

3.2.6.2 แหลงขอมูลภายนอก 
1. ขอมูลจากแหลงภายนอกระบบสารสนเทศการซอมบํารุงคือ ขอมูลท่ีไดรับ

จากพนักงานและผูวางแผนการซอมบํารุงรักษา ประกอบดวย ขอมูลการส่ังงานซอมบํารุงรักษาคือ 
ขอมูลการส่ังงานซอมแซมและขอมูลการส่ังงานซอมบํารุงรักษาเชิงปองกันของเครื่องจักรและ
อุปกรณ ประกอบดวยหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้ 

1) รหสัคําส่ังงาน 
2) ช่ือผูแจง 
3) แผนกผูแจง 
4) วันท่ีแจง 
5) ประเภทของคําส่ัง 

งานซอมบํารุง 
6) หมายเลขคําส่ังงาน 

ซอมบํารุง 
7) รหัสอุปกรณ 
8) ลําดับของคําส่ังงาน 

ซอมบํารุง 
9) ช่ือผูรับคําส่ังงาน 

ซอมบํารุง 
10) แผนกของผูรับคําส่ัง 

งานซอมบํารุง 

11) วันท่ีเร่ิมงาน 
12) รหัสเอกสารประกอบงานซอม

บํารุงรักษา 
13) ข้ันตอนการทาํงานซอมบํารุง 
14) วันท่ีเสร็จงาน 
15) อาการขัดของ 
16) วิธีการซอม 
17) รหัสอะไหลและวัสด ุ
        ซอมบํารุงท่ีใช 
18) จํานวนอะไหลและวัสดุ 
         ซอมบํารุงท่ีใช 
19) คาใชจายงานซอมบํารุงรักษา 
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2. ขอมูลความเสียหายของอุปกรณ 
ขอมูลความเสียหายของอุปกรณ  คือขอมูลความเสียหายของเคร่ืองจักรและอุปกรณท่ี

เกิดข้ึนประกอบดวยหวัขอตางๆ ดังตอไปนี้ 
1) รหัสอุปกรณ 
2) ประเภทความเสียหายของ 

อุปกรณ 
3) ชนิดความเสียหายของ 

อุปกรณ 
4) สาเหตุความเสียหายของ 

อุปกรณ 

5) รูปความเสียหารของอุปกรณ 
6) ผูตรวจสอบความเสียหายของ

อุปกรณ 
7) วันท่ีความเสียหายของอุปกรณ 

3. แผนกการซอมบํารุง 
ขอมูลการซอมแผนกการซอมบํารุง คือ ขอมูลท่ีไดจากการวางแผนซอมบํารุงรักษา

เคร่ืองจักรและอุปกรณซ่ึงกําหนดโดยผูวางแผนโดยรับขอมูลจากรายงาน PM 
3.2.7 สวนผลลัพธของระบบ 

สวนผลลัพธของระบบสารสนเทศการซอมบํารุงเปนสวนท่ีทําหนาท่ีจัดทําสารสนเทศท่ี
มีประโยชนสําหรับผูใชงานระบบในรูปแบบของเอกสารคําส่ังงานซอมบํารุงรักษา ซ่ึงไดแก คําส่ัง
งานซอมบํารุงรักษาเชิงปองกัน และคําส่ังงานซอมแซมเคร่ืองจักรอุปกรณและผลลัพธอีกรูปแบบ
หนึ่งคือ รายงานผลการซอมบํารุงท่ีไดรับจากระบบสําหรับแจกจายใหกับผูวางแผนงานซอมบํารุง
และพนักงานซอมบํารุง รายงานผลการซอมบํารุงรักษาแบงออกเปน 3 ประเภทไดแก 

1) รายงานกําหนดการซอมบํารุงรักษา รายงานนี้จัดทําตามคาบเวลา หรือตาม
กําหนดเวลาเชน ทุกๆ วัน ทุกๆ เดือน เปนตน 

2) รายงานซอมบํารุงตามความตองการ รายงานนี้จัดทําข้ึนตามความตองการของผู
วางแผนหรือผูจัดการแผนกซอมบํารุง 

3) รายงานพิเศษของระบบการจัดการซอมแซมบํารุงรักษา ดวยคอมพิวเตอรท่ีวิจัยนี้ 
คือรายงานคําส่ังงานซอมแซมและคําส่ังงานซอมบํารุงรักษาเชิงปองกนัอุปกรณท่ีลาชา 

3.2.8 สวนกระบวนการของระบบ  
สวนกระบวนการของระบบสารสนเทศการซอมบํารุง  คือสวนท่ีทําหนาท่ีประมวลผล

และเก็บรักษาขอมูลการซอมบํารุงรักษาเพื่อใชประโยชนสําหรับการซอมบํารุงในอนาคต  จากระบบ
สารสนเทศการซอมบํารุงรักษาท่ีออกแบบประกอบดวยกระบวนการของระบบหลักซ่ึงมีหนาท่ีดังน้ี 
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3.2.8.1 ระบบพื้นฐาน 
ระบบพ้ืนฐานทําหนาท่ีจัดเก็บ แกไข ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานท่ัวไปของบริษัท

เพื่อใหระบบอ่ืนๆ นําไปใชงานไดแก 
1) ขอมูลพื้นฐานท่ัวไป เชน  ขอมูลรหัสบัญชี, ขอมูลคาใชจาย 
2) ขอมูลชื่อ ท่ีอยูบริษัท 
3) ขอมูลผูจัดจําหนาย 
4) ขอมูลผูผลิต 
5) ขอมูลพนักงาน 
6) ขอมูลตําแหนง, แผนก คาใชจายตอแผนกและตําแหนง 

3.2.8.2 ระบบอุปกรณ 
ระบบอุปกรณทําหนาท่ีจัดเก็บ แกไข  และประมวลผลท่ีเกี่ยวของกับอุปกรณภายใน

ระบบการซอมบํารุงรักษา (มีข้ันตอนการทํางานของระบบอุปกรณแสดงดังรูปท่ี 3.3) ไดแก 
1) รายละเอียดหลักของอุปกรณ 
2) อะไหลและวสัดุซอมบํารุงของอุปกรณ 
3) เอกสารประกอบของอุปกรณ 
4) หมายเหตุของอุปกรณ 
5) ประวัติการชํารุดขัดของของอุปกรณ 
6) การบันทึกความเสียหายของอุปกรณ 
7) จัดทําบัญชีรายการอุปกรณภายในระบบ 
8) จัดทํารายงานประวัติการชํารุดขัดของของอุปกรณ 

3.2.8.3 ระบบอะไหลและวัสดุซอมบํารุง 
ระบบอะไหลและวัสดุซอมบํารุงทําหนาท่ีจัดเก็บ  แกไข ประมวลผลและรายงานผล 

ขอมูลอะไหลและวัสดุท่ีใชสําหรับการซอมบํารุงรักษาและชํารุดขัดของซ่ึงประกอบดวยการทํางาน
ตามหนาท่ีตางๆ ดังตอไปนี้ (การทํางานของระบบอุปกรณแสดงดังรูปท่ี 3.4) 

1) การจัดเก็บ แกไขและปรับปรุงขอมูลอะไหลและวัสดุซอมบํารุงรักษา
รวมถึงขอมูล เคร่ืองมือ และพนักงานท่ีใชในงานซอมบํารุงรักษา 

2) จัดทํารายงานการใชอะไหลและวัสดุซอมบํารุงรักษารายเดือน 
3) คํานวณระยะเวลาเฉล่ียระหวางการชํารุดขัดของของอะไหลมีข้ันตอน 
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3.2.8.4 ระบบซอมบํารุงรักษาเชิงปองกัน 
ระบบซอมบํารุงรักษาเชิงปองกันทําหนาท่ีตางๆ ดังตอไปน้ี (ข้ันตอนการทํางานของ

ระบบอุปกรณแสดงดังรูปท่ี 3.5) 
1) สราง จัดเก็บ แกไข ปรับปรุงขอมูลการซอมบํารุงรักษาเชิงปองกันของ

อุปกรณเพื่อนําไปสรางงานซอมบํารุงรักษาเชิงปองกันมาตรฐานสําหรับอุปกรณ 
2) วางแผนการซอมบํารุงรักษาเชิงปองกันตามแผนท่ีผูวางแผนงานกําหนด 

3.2.8.5 ระบบการส่ังงานซอมบํารุง 
ทําหนาท่ีจัดเก็บ แกไข ประมวลผลและรายงานผลขอมูลการส่ังงานซอมบํารุงรักษา

อุปกรณ (มีข้ันตอนการทํางานของระบบอุปกรณแสดงดังรูปท่ี 3.6) ไดแก 
1) สรางคําส่ังงานซอมบํารุงรักษาเชิงปองกัน  และคําส่ังงานซอมแซมอุปกรณ

ตามแผนการซอมบํารุงรักษา  และความตองการของผูใชงาน 
2) จัดเก็บประวัติของคําส่ังงานซอมแซม และคําส่ังงานซอมบํารุงรักษา 

เชิงปองกันของอุปกรณ 
3) เปดและปดคําส่ังงานซอมบํารุงรักษา 
4) จัดทํารายงานผลการซอมแซมและซอมบํารุงรักษาเชิงปองกันอุปกรณราย

เดือน 
5) จัดทํารายงานคําส่ังงานซอมบํารุงรักษาเชิงปองกัน  และคําส่ังงานซอมแซม

อุปกรณท่ีลาชากวากําหนด 
6) คํานวณภาระงานซอมบํารุงรักษาเชิงปองกันสําหรับพนักงาน 
7) จัดทํารายงานสรุปคาใชจายของการซอมบํารุงรักษาอุปกรณรายเดือนโดยใช

ขอมูลผลการทํางานซอมบํารุงรักษาท่ีบันทึกไวในระบบการส่ังงานซอมบํารุง  
 
3.3 การสรางโปรแกรมคอมพิวเตอร 

3.3.1 การสรางและจัดการโครงสรางฐานขอมูลซอมบํารุง 
ขอมูลการซอมบํารุงรักษาของระบบการจัดการซอมบํารุงดวยคอมพิวเตอร มีการจัดการ

โครงสรางฐานขอมูลการซอมบํารุง ใหมีการใชประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด ฐานขอมูลซอม
บํารุงควรถูกออกแบบใหสามารถเก็บขอมูลซอมบํารุงรักษาท่ีสําคัญท้ังหมด และจัดใหมีการเขาถึง
ขอมูลเหลานั้นสะดวกรวดเร็ว และงายตอการแกไขปรับปรุง การพิจารณาการจัดโครงสรางขอมูล
ซอมบํารุงภายในฐานขอมูลประกอบดวยการเก็บรักษาขอมูลซอมบํารุงภายในฐานขอมูลและผูท่ี
สามารถเขาถึงขอมูลเหลานั้น เพื่อนําขอมูลไปใชงานแบบพ้ืนฐานความตองการประเภทขอมูลและ
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การรายงานผลดังท่ีกลาวไวแลวขางตน การเก็บรักษาขอมูลซอมบํารุงภายในฐานขอมูลซอม
บํารุงรักษาประกอบดวย การจัดโครงสรางและการจัดเรียงขอมูลซอมบํารุงโดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร โครงสรางขอมูลของโปรแกรมคอมพิวเตอรฐานขอมูลของโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ในการวิจัยนี้การจัดเก็บขอมูลซอมบํารุงภายในฐานขอมูล ซ่ึงขอมูลซอมบํารุงรักษาถูก
จัดเก็บในรูปแบบของแฟมฐานขอมูลดวยโปรแกรม Microsoft Access 2010 ท่ีใชเปนตัวจัดการ
ระบบทางดานฐานขอมูลท้ังหมด สําหรับการจัดทําฐานขอมูลการบํารุงรักษาน้ัน จะมีเคร่ืองมือท่ีใช
ในการสรางและจัดการกับฐานขอมูล ดังตอไปนี้ 

1) ตาราง (Table) เปนแหลงสําหรับจัดเก็บขอมูลท่ีมีความสัมพันธกันอยางมีโครงสราง
ไวในท่ีเดียวกัน นอกจากน้ียังสามารถสืบคนขอมูลออกมาใชประโยชนไดไมวาจะเปน การเพิ่ม
ขอมูลใหม การปรับปรุงแกไขขอมูลและการลบขอมูล 

2) คําส่ัง (Query) เปนคําส่ังสําหรับคนหาขอมูลจากตารางที่มีในฐานขอมูลและดึง
ขอมูลท่ีไดเหลานั้นข้ึนมาแสดง นอกจากนั้นยังสามารถทําการปรับปรุงขอมูล เพิ่มขอมูลและลบ
ขอมูลในตารางได 

3) สืบคน (Form) เปนเคร่ืองมือสําหรับนําเสนอขอมูลจากตาราง หรือ คําส่ังโดยจะชวย
สรางจอภาพสําหรับติดตอกับผูใช เพื่อใหจัดการกับขอมูลไดงายข้ึน ไดแก การปอนขอมูลใหม การ
เพิ่มขอมูล การปรับปรุงขอมูลและการลบขอมูล นอกจากนี้ยังชวยใหผูใชสามารถทํางานในรูปแบบ
อ่ืนตามท่ีผูใชตองการไดโดยการสราง Control ตางๆข้ึน เชน สรางปุมบันทึกขอมูล ปุมแสดง
รูปภาพ เปนตน 

4) รายงาน (Report) เปนเครื่องมือสําหรับนําเสนอขอมูลท้ังบนจอภาพและพิมพออก
ทางเครื่องพิมพในรูปแบบของรายงาน ซ่ึงประกอบไปดวยขอมูลท้ังหมดหรือเพียงบางสวนท่ี
ตองการนําเสนอ นอกจากนี้ยังสามารถสรุปผลขอมูลโดยรวมของรายงานไดอีกดวย Report 
สามารถแสดงผลลัพธของขอมูลออกทางเครื่องพิมพในรูปแบบของรายงาน โดยสามารถจัดใหอยู
ในรูปแบบท่ีสวยงามตามท่ีตองการเพื่อนําไปใชในการตัดสินใจไดสะดวกและงายมากยิ่งข้ึน 
รายงานจะมีขอแตกตางจากคําส่ัง และสืบคน คือ สามารถนําเสนอขอมูลไดเทานั้น ไมสามารถ
เปล่ียนแปลงโดยการเพิ่ม แกไขและลบขอมูลผานเคร่ืองมือชนิดนี้ 

เคร่ืองมือท้ัง 4 ชนิดท่ีประกอบดวย ตาราง (Table) คําส่ัง (Query) สืบคน (Form) และ 
รายงาน (Report) นั้นเปนเครื่องมือท่ีใชทํางานกับขอมูลของโปรแกรม Microsoft Access ซ่ึงใน
หลักการของความสัมพันธของเคร่ืองมือท้ัง 4 ชนิด ในดานการสงผานขอมูลเพื่อนําไปใชงาน
ระหวางเคร่ืองมือแตละชนิดมีความสัมพันธดังรูปท่ี 3.10 
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รูปท่ี 3.9  ความสัมพันธโดยรวมระหวางเครื่องมือตางๆใน Microsoft Access 
 

โดยความสัมพันธในการสงขอมูลระหวางเคร่ืองมือท้ัง 4 ชนิด อธิบายไดดังนี้ 
1) Table และ Query ลูกศรชี้ไปท้ัง 2 ขาง หมายถึง Query ถูกสรางข้ึนโดยนําขอมูลจาก 

Table มาใชและในทางกลับกัน เม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอมูลภายใน Query ก็จะสงผลใหขอมูลใน 
Table เปล่ียนแปลงไปดวย ดังน้ันจึงมีการสงขอมูลจาก Query กลับมายัง Table  

2) Table และ Form ลูกศรชี้ไปท้ัง 2 ขาง หมายถึง สามารถสราง Form เพื่อแสดงขอมูล
จาก Table ไดและในทางกลับกันก็สามารถเปล่ียนแปลงขอมูลผาน Form มายัง Table ได 

3) Query และ Form ลูกศรช้ีไปท้ัง 2 ขาง หมายถึง สามารถสราง Form โดยนําขอมูล
จาก Query มาใชหรือแสดงบน Form ไดและในทางกลับกันก็คือสามารถปรับปรุงขอมูลผาน Form 
มายัง Query ได 

4) Table และ Report ลูกศรชี้ไปทางเดียวกันจาก Table ไปยัง Report หมายถึง Report 
จะนําขอมูลจาก Table มาใชแสดงไดอยางเดียวเทานั้น แตไมสามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลใน Table 
ผานมายัง Report ได 

Query และ Report ลูกศรชี้ไปทางเดียวจาก Query ไปยัง Report เชนเดยีวกับกรณี 
Table และ Report นั่นคือ Report จะนําขอมูลจาก Query มาใชแสดงไดอยางเดยีวโดยไมสามารถ
เปล่ียนแปลงขอมูลใน Query ผานมายัง Report ได 

เม่ือพิจารณาโครงสรางสวนประกอบตางๆของโปรแกรมของคอมพิวเตอรท่ี
ประกอบดวย 7 ระบบหลัก โดยในแตระบบหลักของโปรแกรมทําหนาท่ี ดังตอไปนี ้

3.3.1.1 ระบบพื้นฐาน มีหนาท่ีการทํางานดังตอไปนี้ 

Query 

Table 
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โปรแกรมของระบบอุปกรณทําหนาท่ี บันทึก แกไข ลบ และคนหาขอมูลในฐานขอมูล
ซอมบํารุงเพื่อ บันทึก แกไข ลบ และคนหาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับขอมูลพื้นฐาน ไดแก  รายละเอียด
หลักของบริษัท โครงการ ผูจัดจําหนาย ผูผลิต ขอมูลพนักงาน ขอมูลตําแหนง แผนกคาใชจาย 
รายละเอียดขอมูลพนักงาน 

3.3.1.2 ระบบอุปกรณ มีหนาท่ีการทํางานดังตอไปนี้ 
โปรแกรมของระบบอุปกรณทําหนาท่ี บันทึก แกไข ลบ และคนหาขอมูลในฐานขอมูล

ซอมบํารุงรักษาเพื่อ บันทึก แกไข ลบและคนหาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับอุปกรณ  ไดแก การสราง
อุปกรณ รายละเอียดหลักของอุปกรณ  อะไหลท่ีใชกับอุปกรณ  บันทึกหมายเหตุของอุปกรณ 
ประวัติการชํารุดขัดของ  และความเสียของอุปกรณ  ความตองการของผูวางแผน  และผูใชงาน 

3.3.1.3 ระบบอะไหลและวัสดุ มีหนาท่ีการทํางานดังตอไปนี้ 
โปรแกรมของระบบอะไหลและวัสดุซอมบํารุงรักษาของอุปกรณ  สามารถ  บันทึก  

แกไข ลบ  และคนหาขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับอะไหลและวัสดุซอมบํารุงของเคร่ืองจักรและ
อุปกรณไดแก  รายละเอียดของอะไหลและวัสดุ  รูปประกอบและขอกําหนด สถานท่ีเก็บ จํานวน
อะไหล  การเบิกจาย การส่ังซ้ือและการรายงานผลการบริหารของระบบอะไหลและวัสดุซอม
บํารุงรักษา ไดแกรายงานการใชอะไหลและวัสดุซอมบํารุงรักษารายเดือน  การคํานวณระยะเวลา
การเคล่ือนไหวอะไหลและวัสดุซอมบํารุงรักษาเฉล่ีย 

3.3.1.4 ระบบการซอมบํารุงรักษาเชิงปองกัน มีหนาท่ีการทํางานดังตอไปนี้ 
สามารถ บันทึก แกไข ลบ และคนหาขอมูลการซอมบํารุงรักษาเชิงปองกันของอุปกรณ 

ไดแก รายละเอียดของการซอมบํารุงรักษาเชิงปองกัน การหลอล่ืน และการปรับแตงเปล่ียนอะไหล
ของเคร่ืองจักรและอุปกรณ โดยท่ีขอมูลเหลานี้ถูกนําไปใชสําหรับการวางแผนและการส่ังงานการ
ซอมบํารุงรักษาเชิงปองกันโปรแกรมของระบบการซอมบํารุงเชิงปองกันสามารถทําหนาท่ี วาง
แผนการซอมบํารุงรักษาเชิงปองกันของอุปกรณ ประกอบดวย 2 สวนท่ีสําคัญไดแก 

1) การบันทึก แกไข และลบ ขอมูลภายในฐานขอมูลการวางแผนการซอม
บํารุงเชิงปองกันของอุปกรณ เพื่อใชกําหนดรายการซอมบํารุงเชิงปองกันท่ีเปนมาตรฐานของ
อุปกรณ และใชกําหนดรายการซอมบํารุงรักษาเชิงปองกันของอุปกรณ ซ่ึงประกอบดวยขอมูลตางๆ
ไดแก หมายเลขคําส่ังงาน PM ผูแจงงานPM วันเวลาท่ีแจงงาน PM ประเภทของงานPM พนักงาน
ซอมบํารุง อะไหลท่ีใช เปนตน 

2) การวางแผนการซอมบํารุงรักษาเชิงปองกันของอุปกรณใชขอมูลการซอม
บํารุงรักษาของเคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีตองการจากฐานขอมูลการวางแผนการซอมบํารุงรักษาเชิง
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ปองกัน นํามาประมวลเพื่อกําหนดรายการอุปกรณท่ีตองการซอมบํารุงเชิงปองกันในวัน/เดือน/ป ท่ี
ตองการ 

3.3.1.5 ระบบการส่ังงานซอมบํารุงรักษา มีหนาท่ีการทํางานดังตอไปนี ้
โปรแกรมระบบการสั่งงานซอมบํารุงรักษาของอุปกรณทําหนาท่ี บันทึก แกไข ลบ 

คนหาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการส่ังงานซอมบํารุงรักษาอุปกรณ ไดแก การแจงซอมอุปกรณ คําส่ังงาน
ซอมบํารุงเชิงปองกันของอุปกรณ การจัดเตรียมงานซอม เอกสารประกอบการซอมบํารุงพนักงานท่ี
ใชซอมบํารุง และการส่ังงานซอมบํารุงรักษาประกอบดวยการออกใบส่ังงานซอมแซมและใบส่ัง
งานซอมบํารุงรักษาเชิงปองกันของอุปกรณ การติดตามและบันทึกงานซอมบํารุง โดยแสดง
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) การออกใบส่ังงานซอมแซม เม่ือเกิดการชํารุดขัดของกับอุปกรณพนักงาน
ควบคุมอุปกรณท่ีชํารุดขัดของแจงความตองการซอมแซมอุปกรณใหผูควบคุมงานหรือผูวางแผน
ซอมบํารุงทราบเพื่อดําเนินการออกใบส่ังซอมแซมอุปกรณท่ีชํารุดขัดของ โดยท่ีใบส่ังงาน 
ซอมแซมอุปกรณจะประกอบดวยขอมูลตางๆ ไดแก หมายเลขงานซอม ผูแจง วันท่ีแจงซอม รหัส
อุปกรณท่ีชํารุดขัดของ ประเภทและความสําคัญของการซอม อาการและสาเหตุของการชํารุด 
ขัดของ ผูรับงานและผูควบคุมงานซอม จะทําการวางแผนจัดเตรียมงานซอมโดยเตรียม วัสดุแรงงาน 
วันและเวลาท่ีซอมแซมอุปกรณเพื่อปลอยงานออกไปซอม และนําขอมูลหลังจากการซอมเสร็จ 
วิธีการซอมแซม อะไหล เคร่ืองมือ ท่ีใชซอมแซม กลับมาบันทึกขอมูล 

2) การออกใบส่ังงานซอมบํารุงรักษาเชิงปองกัน การออกใบส่ังงานซอม
บํารุงรักษาเชิงปองกันของอุปกรณเปนการทํางานภายหลังจากการวางแผนซอมบํารุงเชิงปองกัน
ดวยการออกคําส่ังใหพนักงานซอมบํารุงทํางานซอมบํารุงรักษาเชิงปองกันกับเคร่ืองจักร และ 
อุปกรณดวยวิธีการที่กําหนดในวันท่ีตามแผนการซอมบํารุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ ซ่ึงการแสดงผล
คําส่ังงานซอมบํารุงรักษาเชิงปองกันอุปกรณมี 2 รูปแบบคือการแสดงผลทางจอภาพ และ การแสดง
คําส่ังซอมบํารุงรักษาเชิงปองกันในรูปแบบฟอรมบนกระดาษ 

3) การคํานวณคาใชจายการซอมบํารุง คาใชจายการซอมบํารุงรักษาของระบบ
ประกอบดวย คาซอมแซมอุปกรณไดแก คาอะไหลและวัสดุ คาเคร่ืองมือ และคาแรงงานของการ
ซอมแซมอุปกรณกับคาซอมบํารุงรักษาเชิงปองกันอุปกรณ รวมเปนคาใชจายการซอมบํารุงรักษา
ของอุปกรณท้ังหมด 
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บทที่  4  
ผลการศึกษา 

 
การ ศึกษาการประยุ กต ใช ง านโปรแกรมคอมพิ ว เตอร กับง านบํ า รุ ง รักษา 

เชิงปองกันสําหรับอาคารสํานักงาน พบวางานบํารุงรักษา มีสวนสําคัญในการบริหารอาคาร ซ่ึง
สามารถใชเปนคาบงช้ี การควบคุมงบประมาณ คาใชจาย อะไหล รวมถึงการสํารองอะไหลและ
อุปกรณ วิเคราะหผลการลงทุนในการซอม หรือการเปล่ียนเคร่ืองจักรใหม ซ่ึงประกอบดวยขอมูล 4 
สวนหลักสําคัญ คือ ขอมูลเคร่ืองจักรอุปกรณ ขอมูลการบํารุงรักษา ขอมูลการซอมแซม และ ขอมูล
อะไหลตางๆ โดยในแตละสวนมีขอมูลรายการอุปกรณของระบบตางๆ ประกอบดวย 3 ระบบ
หลักๆ คือ ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟา และระบบสุขาภิบาล จากขอมูลดังกลาว สามารถนํามา
สรางโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อคนหารายการอุปกรณ การซอมแซม การบํารุงรักษา รวมถึง
อะไหลและวัสดุอุปกรณในแตระบบ เพื่อเพ่ิมความสะดวกในการจัดเก็บ การคนหา และการควบคุม
วัสดุ รวมถึงการใชประโยชนเพื่อนําไปวิเคราะหกําหนดจํานวนวัสดุในสํารองคลัง (Stock) โดยแยก
ตามองคประกอบของขอมูลท่ีใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ประกอบดวยสวนแสดงผลขอมูล 2 สวน 
ดังนี้ 

1)  สวนแสดงผลขอมูลทางหนาจอคอมพิวเตอร 
2)  สวนแสดงผลขอมูลแบบรายงาน 

 
4.1 สวนแสดงผลขอมูลทางหนาจอคอมพิวเตอร 

สวนแสดงผลขอมูลทางหนาจอคอมพิวเตอร จะแสดงผลของขอมูลการบันทึกผานหนา
จอคอมพิวเตอร แบงออกเปน 4 ฐานขอมูล ดังนี้    

4.1.1  สวนแสดงผลขอมูลเคร่ืองจักรอุปกรณ 
เปนการแสดงผลขอมูลเคร่ืองจักรอุปกรณในระบบอาคาร ประกอบดวย 3 ระบบ คือ 

ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟา และระบบสุขาภิบาล โดยในแตละระบบแสดงถึงขอมูล ประวัติ
เคร่ืองจักรอุปกรณ รายละเอียดคุณสมบัติของเครื่องจักร รูปแบบคอมพิวเตอรในสวนระบบขอมูล
เคร่ืองจักรอุปกรณ แสดงดังรูปท่ี 4.1 
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รูปท่ี 4.1  ขอมูลเคร่ืองจักรอุปกรณในอาคารสํานักงาน 

 
จากขอมูลเคร่ืองจักรอุปกรณ สามารถแสดงขอมูลประวัติ และ รายละเอียดของ

เคร่ืองจักรภายในอาคาร ได 3 ระบบ ดังน้ี 
4.1.1.1 ระบบปรับอากาศ 
รายงานสวนแสดงผลขอมูลเคร่ืองจักรอุปกรณทางหนาจอคอมพิวเตอรของระบบปรับ

อากาศ (รูปท่ี 4.2) เปนการสืบคน จากรายช่ือเคร่ืองจักรอุปกรณของระบบปรับอากาศ ประกอบดวย 
1) Air Handing Unit (AHU) หมายถึง เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ ตั้งแต 20 ตัน

ข้ึนไป ในระบบปรับอากาศ  
2) Air Split Type หมายถึง เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดใชสารทํา

ความเย็น 
3) Chiller หมายถึง เคร่ืองทําความเย็นขนาดใหญท่ีมีหนาท่ี ในการผลิตน้ําให

เย็นและสงผานปมน้ําตางๆ ไปยังทอสงน้ําเย็นเขาสูเคร่ืองสงลมเย็นท่ีมีอยูในหองของแตละพื้นท่ี
ของอาคาร 

4) Chiller Pump หมายถึง ปมน้ําท่ีใชสําหรับสงน้ําเย็นท่ีออกจาก Chiller เพื่อ
สงน้ําเย็น เขาไปในระบบทอน้ําเย็นสง เพื่อไหลเวียนเขาเคร่ือง AHU 

5) Cold Water Pump หมายถึง ปมท่ีใชสําหรับสงน้ําเย็นท่ีกลับออกมาจาก
เคร่ือง AHU อยูในระบบทอน้ําเย็นกลับ เพื่อสงน้ําเย็นกลับเขาไปทําความเย็นอีกคร้ังท่ีเคร่ือง Chiller 

6) Condenser Pump หมายถึง ปมน้ํา ท่ีใชสําหรับสงน้ําท่ีเขาไปแลกเปล่ียน
ความรอนออกจากตัว Chiller เพื่อสงน้ําข้ึนไประบายความรอนออกในระบบ Cooling Tower  
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7) Cooling Tower หมายถึง เคร่ืองระบายความรอนออกจากน้ําในระบบปรับ
อากาศขนาดใหญ 

8) Exhaust Fan หมายถึง พัดลมระบายอากาศ ดูดอากาศเสียออกนอกอาคาร 
9) Fan Coil Unit หมายถึง เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก ต่ํากวา 20 ตัน ในระบบ

ปรับอากาศ 
 

 
 

รูปท่ี 4.2  ขอมูลทางหนาจอคอมพิวเตอรสวนขอมูลเคร่ืองจักรอุปกรณระบบปรับอากาศ 
 

เม่ือพิจารณารายละเอียดของขอมูลระบบปรับอากาศตามรหัสเคร่ืองจักร ซ่ึงจะแสดงใน
รูปท่ี 4.3 ผลท่ีไดจะแสดงสวนประกอบของเคร่ืองจักร คือ ช่ือเคร่ืองจักร ยี่หอ สถานท่ีติดต้ัง Model 
Serial No Manufacture  Model Motor Capacity (TON)  Motor HP/RPM  Power Supply  Bearing 
Motor  Belt No  Motorize Valve  Motor Damper  Year MNF  วันท่ีติดต้ัง  วันท่ีส้ินสุดการใชงาน  
รอบการบํารุงรักษา (วัน)  มูลคาเคร่ืองจักร (บาท) และคาเส่ือมราคา 
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รูปท่ี 4.3  ขอมูลทางหนาจอคอมพิวเตอรของระบบปรับอากาศ ตามรหัสอุปกรณ 
 

4.1.1.2 ระบบไฟฟาแสงสวาง  
รายงานสวนแสดงผลขอมูลเคร่ืองจักรอุปกรณทางหนาจอคอมพิวเตอรของระบบไฟฟา 

(ดังรูปท่ี 4.4) เปนการสืบคนหาจากรายช่ือของอุปกรณไฟฟา แตละประเภท ประกอบดวย  
1) Automatic Transfer Switch หรือ ATS มีหนาท่ีส่ังใหเคร่ืองกําเนิดไฟฟา

ทํางานอัตโนมัติในชวงเวลาท่ีไฟจากการไฟฟาดับหรือไฟตก 
2) Elevator หรือ ระบบลิฟต หมายถึงพาหนะที่ใชโดยสาร ขนของ เคล่ือนท่ี

ข้ึนลงในแนวดิ่ง 
3) Capacitor Bank คืออุปกรณท่ีจายคา Reactive power ใหกับอุปกรณทาง

ไฟฟาจําพวกขดลวด เชนมอเตอร และหมอแปลงไฟฟา เพราะอุปกรณพวกนี้จะมีคา Reactive 
power สูงมากๆ ซ่ึง Reactive power ก็คือกําลังไฟฟาสูญเสีย ไมไดนํามาใชงานจริง แตเวลาคิดคาไฟ
เขาก็เอามาคิดดวย จึงมีการชดเชยการสูญเสียโดย Capacitor Bank ชวยใหคา PF. สูงข้ึนอยางนอย 
0.85 ตามนโยบายของการไฟฟา 

4) Escalator หรือ บันไดเล่ือน หมายถึง พาหนะที่ใชโดยสาร เคล่ือนท่ีใน
แนวราบ หรือราดเอียง 

5) Emergency Light หมายถึง การใหแสงสวางเม่ือแหลงจาย ไฟฟาปกติ
ลมเหลว การใหแสงสวางฉุกเฉินรวมถึง การใหแสงสวางเพื่อการหนีภัย 

6) Transformer หรือหมอแปลงไฟฟา เปนอุปกรณไฟฟา ท่ีใชในการสงผาน
พลังงานจากวงจรไฟฟาหนึ่งไปยังอีกวงจรโดยอาศัยหลักการของแมเหล็กไฟฟา ปกติจะใชการ
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เช่ือมโยงระหวางระบบไฟฟาแรงสูง และไฟฟาแรงตํ่า หมอแปลงเปนอุปกรณหลักในระบบสง
กําลังไฟฟา 

7) Main Distribution Board คือ แผงจายไฟฟาขนาดใหญ นิยมใชในอาคาร
ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ และโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการใชไฟฟาจํานวนมาก โดยรับไฟจาก
การไฟฟาหรือดานแรงต่ํา ของ หมอแปลงจําหนาย แลวจายโหลดไปยังแผงยอยตามสวนตาง ๆ ของ
อาคารสวิทชบอรดอาจเรียก อีกชื่อหนึ่งวา Main Distribution Board (MDB) 

8) Generator หรือ เคร่ืองกําเนิดไฟฟาเปนอุปกรณท่ีใชสําหรับแปลงพลังงาน
กลเปนพลังงานไฟฟา โดยอาศัยหลักการทํางาน เม่ือมีสนามแมเหล็กเคล่ือนท่ีตัดผานขดลวด หรือ
ขดลวดเคล่ือนท่ีตัดสนามแมเหล็กก็จะไดไฟฟาออกมา 

9) Fire Protection ระบบปองกันเพลิงหรือดับเพลิงโดยตรง เชน ระบบ
สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง ทอดับเพลิง ระบบสปริงเกลอร เคร่ือง
ดับเพลิง ระบบควบคุมควันไฟ 

 

 
 

รูปท่ี 4.4  ขอมูลทางหนาจอคอมพิวเตอรของขอมูลอุปกรณระบบไฟฟาแสงสวาง 
 

รายละเอียดของขอมูลระบบไฟฟาตามรหัสเคร่ืองจักร ประกอบดวย ช่ือเคร่ืองจักร  
ยี่หอ  สถานท่ีติดต้ัง  Model  Serial No  Manufacture  Type  Rated Voltage/Current  Rated KVA  
Pump Capacity (usgpm)  Pump RPM  Motor HP  Year MNF  วันท่ีติดต้ัง  วันท่ีส้ินสุดการใชงาน  
รอบการบํารุงรักษา (วัน)  มูลคาเคร่ืองจักร (บาท) และคาเส่ือมราคาแสดงดังรูปท่ี 4.5 

DPU



64 

 
 

รูปท่ี 4.5  ขอมูลทางหนาจอคอมพิวเตอรระบบไฟฟาแสงสวาง ตามรหสัอุปกรณ 
 

4.1.1.3 ระบบสุขาภิบาล 
รายงานสวนแสดงผลขอมูลเคร่ืองจักรอุปกรณทางหนาจอคอมพิวเตอรของระบบ

สุขาภิบาล (รูปท่ี 4.6) เปนการสืบคนหาจากรายช่ือของระบบประปาและระบบบําบัดน้ําเสีย ภายใน
อาคาร ประกอบดวย  

1) Booster Pump คือ ชุดปมน้ําเพิ่มแรงดัน ใชสําหรับเพิ่มแรงดันใหกับเสนทอ 
เปนระบบที่ใชปมน้ําตอเขากับเสนทอ และจายน้ําไปยังเคร่ืองสุขภัณฑและอุปกรณตางๆโดยตรง 
หรืออาจจะใชเสริมกับระบบถังสูงเพื่อเพิ่มความดันใหกับน้ําสําหรับจายใหเคร่ืองสุขภัณฑซ่ึงอยูช้ัน
บนสุด 

2) Markup Pump คือ ปมท่ีสูบน้ําสงผานเคร่ืองกรองน้ําไปเติมให Cooling 
Tower 

3) Sewage Pump ระบบน้ําเสีย คือการระบายนํ้าเสียหรือน้ําท่ีไมตองการระบาย
ออกจากระบบ โดยอาศัยความตางระดับน้ําในบอสูบเพียงอยางเดียว นํามาควบคุมการทํางาน ของ
ปมน้ําโดยใชลูกลอย Float Switch ตามระดับท่ีตองการ 

4) Sludge Pump เปนปมน้ําท่ีอยูในระบบบําบัดน้ําเสีย ทําหนาท่ีสูบของเสียให
ไหลเวียนภายในบอบําบัด 

5) Drain Pump ปมน้ําท่ีใชสูบน้ําในบอน้ําท้ิงภายในอาคาร เพื่อระบายออกสู
รางระบายน้ํา 
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6) Effluent Pump สําหรับสูบจายน้ําเสียท่ีมีสารเคมีปะปนเล็กนอยได มีคา
ความเปนกรด ดางท่ีสามารถใชไดจะอยูท่ีประมาณ 4 -10 (PH) และเคร่ืองสูบน้ํารุนนี้สามารถสูบ
ของเหลวหรือสูบน้ําท่ีมีส่ิงสกปรกปนอยูดวยได 

7) Fountain Pump (ปมน้ําพุ) เปนปมสูบน้ําในระบบน้ําในสวนประดับอาคาร 
(น้ําพุ น้ําตก) ทําหนาท่ีสูบน้ําใหไหลเวียนภายในบอตกแตง 
  

 
 

รูปท่ี 4.6  ขอมูลทางหนาจอคอมพิวเตอรของขอมูลอุปกรณระบบสุขาภบิาล 
 

รายละเอียดของขอมูลระบบสุขาภิบาลตามรหัสเคร่ืองจักร ซ่ึงจะแสดงสวนประกอบ
ของ  ช่ือเคร่ืองจักร  รหัสเคร่ืองจักร  ยี่หอ  สถานท่ีติดต้ัง  Model  Serial No  Manufacture  Motor 
HP/Amp  Year MNF  Power Supply  CT RPM/CFM  Bearing  วันท่ีติดต้ัง  วันท่ีส้ินสุดการใชงาน  
รอบการบํารุงรักษา (วัน)  มูลคาเครื่องจักร (บาท) และคาเส่ือมราคา ซ่ึงผูใชสามารถทําการสืบ
คนหาประวัติการซอมบํารุงท่ีดําเนินการแลว และท่ียังไมไดดําเนินการ จากรหัสเคร่ืองจักรของ
ระบบสุขาภิบาล แสดงดังรูปท่ี 4.7 
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รูปท่ี 4.7  ขอมูลทางหนาจอคอมพิวเตอรระบบระบบสุขาภิบาล ตามรหสัอุปกรณ 
 

4.1.2 สวนแสดงผลขอมูลการบํารุงรักษา 
สวนแสดงผลขอมูลการบํารุงรักษา เปนสวนการบันทึกขอมูลท่ีไดรับจากทีมชางท่ีมี

หนาท่ีทําการบํารุงรักษาตามแผนประจําป ซ่ึงสวนใหญวิศวกรอาคารจะเปนผูกําหนด จุดประสงค
ของการบํารุงรักษาเคร่ืองจักร เพื่อยืดอายุการใชงานของเคร่ืองจักร ปองกันความเสียหายของ
เคร่ืองจักร สามารถนําขอมูลท่ีไดรับจากทีมชาง มาทําการออกแบบโปรแกรมสําหรับเก็บบันทึก
ขอมูลการบํารุงรักษา โดย ประกอบดวย 3 ระบบ คือ ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟา และ ระบบ
สุขาภิบาล โดยแตละระบบแสดงถึงขอมูล การบํารุงรักษา ประวัติการบํารุงรักษา รูปแบบ
คอมพิวเตอรในสวนของระบบบํารุงรักษาเคร่ืองจักรอุปกรณ แสดงดังรูปท่ี 4.8 
 

 
 

รูปท่ี 4.8  ขอมูลทางหนาจอคอมพิวเตอรของระบบการบํารุงรักษา 
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4.1.2.1 ระบบปรับอากาศ 
สวนแสดงผลขอมูลการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรอุปกรณทางหนาจอคอมพิวเตอรของ

ระบบปรับอากาศ (รูปท่ี 4.9) เปนการสืบคนขอมูล จากรหัสเคร่ืองจักรอุปกรณ ตัวอยางเชน AHU-
1/1 หมายถึง หมายถึง เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวนติดต้ังอยูช้ันที่ 1 ตัวท่ี 1 

 

 
  

รูปท่ี 4.9  ขอมูลทางหนาจอคอมพิวเตอรสวนคนหาขอมูลการบํารุงรักษาระบบปรับอากาศ 
 

ขอมูลตารางการตรวจเช็ค การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรอุปกรณ ในระบบปรับอากาศ ตาม
ชวงระยะเวลาการบํารุงรักษา แบบรายเดือน และรายป (รูปท่ี 4.10) ตัวอยางเชน เคร่ืองปรับอากาศ 
AHU-1/1 ในรอบการบํารุงรักษาแบบรายเดือน จําเปนตองตรวจเช็ค ตามรายการบํารุงรักษาราย
เดือน (Mount) จํานวน 15 รายการ ทําใหผูใชงานสามารถวาง Program การบํารุงรักษาไดงายข้ึน   
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รูปท่ี 4.10  ขอมูลทางหนาจอคอมพิวเตอรตารางการตรวจเช็คของระบบปรับอากาศแบบรายเดือน 
     และรายป 
 

4.1.2.2 ระบบไฟฟา 
รายงานสวนแสดงผลขอมูลการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรอุปกรณทางหนาจอคอมพิวเตอร

ของระบบไฟฟา (รูปท่ี 4.11) เปนการสืบคนขอมูล จากรหัสเคร่ืองจักรอุปกรณ ตัวอยางเชน GEN-
01 หมายถึง เคร่ืองกําเนิดไฟฟา ตัวท่ี 1 
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รูปท่ี 4.11  ขอมูลทางหนาจอคอมพิวเตอรสวนคนหาขอมูลการบํารุงรักษาระบบไฟฟา 
 

ขอมูลตารางการตรวจเช็ค การบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ ในระบบไฟฟา ตามชวง
ระยะเวลาการบํารุงรักษา แบบรายเดือน และรายป ตัวอยางเชน Emergency Light ตัวท่ี 1ในรอบการ
บํารุงรักษาแบบรายเดือน จําเปนตองตรวจเช็ค ตามรายการบํารุงรักษารายเดือน (Month) จํานวน 9 
รายการ 
 

 
 

รูปท่ี 4.12  ขอมูลทางหนาจอคอมพิวเตอรตารางการตรวจเช็คของระบบไฟฟาแบบรายเดือน 
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4.1.2.3 ระบบสุขาภิบาล 
รายงานสวนแสดงผลขอมูลการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรอุปกรณทางหนาจอคอมพิวเตอร

ของระบบสุขาภิบาล (ดังรูปท่ี 4.13) เปนการสืบคน จากรหัสเคร่ืองจักรอุปกรณของระบบสุขาภิบาล 
ตัวอยางเชน BP-18/1 หมายถึง ชุดปมน้ําเพิ่มแรงดัน ช้ันท่ี 18 ตัวท่ี 1  

 

 
 
รูปท่ี 4.13  ขอมูลทางหนาจอคอมพิวเตอรสวนคนหาขอมูลการบํารุงรักษาระบบสุขาภิบาล 

 
ขอมูลตารางการตรวจเช็ค การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรอุปกรณ ในระบบสุขาภิบาล ตาม

ชวงระยะเวลาการบํารุงรักษา แบบรายเดือน และรายป ตัวอยางเชน ชุดปมน้ําเพิ่มแรงดัน BP-18/1 
ในรอบการบํารุงรักษาแบบรายเดือน จําเปนตองตรวจเช็ค ตามรายการบํารุงรักษารายเดือน (Mount) 
จํานวน 13 รายการ  
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รูปท่ี 4.14  ขอมูลทางหนาจอคอมพิวเตอรตารางการตรวจเช็คของระบบสุขาภิบาล สวนปมน้ําเพิ่ม

แรงดันแบบรายเดือน 
 

4.1.3 สวนแสดงผลขอมูลการซอมแซมและแกไข 
สวนแสดงผลขอมูลการซอมแซมและแกไขเปนการบันทึกขอมูลการซอมแซม

เคร่ืองจักรอุปกรณท่ีเจาหนาท่ีซอมบํารุงตรวจพบ ระหวางการบํารุงรักษา โดยแจงใหเจาหนาธุรการ
ฝายวิศวกรรม เปนผูออกใบสรุปงานซอม เมื่อเจาหนาท่ีซอมบํารุง ไดดําเนินการแกไขเสร็จ จึงนําผล
การซอม บันทึกลงในโปรแกรมท่ีไดออกแบบไว ประกอบดวย 3 ระบบ คือ ระบบปรับอากาศ 
ระบบไฟฟา และระบบสุขาภิบาล โดยในแตละระบบแสดงถึงขอมูล การซอมแซมหลังจากการ
ตรวจเช็คตามชวงระยะเวลาการบํารุงรักษา  รวมถึงประวัติการซอม และการแจงซอม รูปแบบ
คอมพิวเตอรในสวนของขอมูลการซอมแซมและแกไข แสดงดังรูปท่ี 4.15 
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รูปท่ี 4.15  ขอมูลทางหนาจอคอมพิวเตอรของระบบการซอมแซม 
 

รายงานสวนแสดงผลขอมูลการซอมแซมเคร่ืองจักรอุปกรณทางหนาจอคอมพิวเตอร
ของระบบปรับอากาศ (รูปท่ี 4.16) เปนการแสดงผลขอมูลงานซอมแซมระบบปรับอากาศท่ีอยู
ระหวางดําเนินการแกไข โดยจะแสดง รหัสของงาน หมายถึง ลําดับของงานซอมแซม รหัส
เคร่ืองจักร หมายถึง อุปกรณเคร่ืองจักรท่ีตรวจพบถึงความชํารุดเสียหาย วันท่ีแจงซอม หมายถึง 
วันท่ีเปดบันทึกการซอมบํารุงเคร่ืองจักรระบบปรับอากาศ วันท่ีปดงาน หมายถึง วันท่ีดําเนินการ
ซอมแซมแลวเสร็จ ผูแจงซอม หมายถึงผูท่ีพบอาการเสียซ่ึงเปนลูกคาหรือชางซอมบํารุง  เบอร
ติดตอ หมายถึงเบอรท่ีใชสําหรับติดตอประสานงาน หนวยงาน หมายถึง หนวยงานท่ีผูแจงสังกัดอยู 

อาการเสีย หมายถึง อาการเสียของเคร่ืองจักรหรือความผิดปกติของเครื่องจักร  ปุม หมายถึง 
ปุมกดเพื่อเขาสูหนาบันทึกการซอมบํารุงเคร่ืองจักรระบบปรับอากาศ 

 

 
 

รูปท่ี 4.16  ขอมูลทางหนาจอคอมพิวเตอรสวนระบบการซอมแซมโดยสืบคนจากรหสัเคร่ืองจักร
อุปกรณของระบบปรับอากาศ 
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เ ม่ือดํา เนินการกด  เ พ่ือ เข า สูหนาจอแสดงผลบันทึกการซอมแซม  โดยมี
สวนประกอบหลักท่ีสําคัญอยู 2 สวน คือ 

1) สวนของการแจงซอมและออกใบสรุปงานซอม ประกอบดวย รหัสงาน รหัส
เคร่ืองจักร วันท่ีเร่ิมงาน วันท่ีปดงาน ผูแจงซอม สังกัดฝาย เบอรติดตอ และบันทึกอาการเสีย 

2) สวนบันทึกการซอมแซม ซ่ึงแสดงถึงรายละเอียดการซอม ผูซอมแซม เบอรโทร
ประสานงาน สังกัด บันทึกการซอม และบันทึกจํานวนรายการอะไหลท่ีใชซอมแซม แสดงไดดังรูป
ท่ี 4.17 

 

 
 
รูปท่ี 4.17 ขอมูลทางหนาจอคอมพิวเตอรระบบการซอมแซมโดยวิธีการสืบคนจากรหัส 

   เคร่ืองจักรอุปกรณของระบบปรับอากาศ 
 
4.1.4 ระบบอะไหลและวัสดุซอมบํารุง  
ระบบอะไหลและวัสดุซอมบํารุง เปนการบันทึกวัสดุคงคลัง สําหรับใชในการซอม

เคร่ืองจักรภายในอาคาร การบันทึกจะกระทําโดย เจาหนาท่ีสโตร เพื่อความสะดวกในการวัสดุ
อะไหล จะกระทําโดยการกําหนดเปนหมวดหมู และต้ังรหัสนําหมูเปน พยัญชนะภาษาอังกฤษ เชน 
A = a ท้ังนี้ในการบันทึก จะแสดงถึงจํานวน และราคาของวัสดุ จะประกอบดวย 3 ระบบ คือ ระบบ
ปรับอากาศ ระบบไฟฟาแสงสวาง และระบบสุขาภิบาล โดยรูปแบบคอมพิวเตอรของระบบอะไหล
และวัสดุซอมบํารุง แสดงดังรูปที่ 4.18 
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รูปท่ี 4.18  ขอมูลทางหนาจอคอมพิวเตอรของระบบอะไหลและวัสดุซอมบํารุง 

 

ดังนั้น จากการพัฒนาโปรแกรมการบํารุงรักษาสําหรับอาคารสํานักงาน ชวยใหผูใชงาน
สามารถนําโปรแกรมท่ีไดไปใชงานใหเกิดประโยชน ตอการบริหารจัดการงานซอมบํารุงรักษางาน
วิศวกรรมในอาคารเปนอยางมาก เพราะสามารถชวยลดระยะเวลาสําหรับการตรวจสอบหาขอมูล 
ชวยในการหาประวัติของเคร่ืองจักร สามารถนําขอมูลที่ไดนําไปใชในการบริหารจัดการตางๆโดย
ในโปรแกรมจะทําการบันทึกขอมูลเคร่ืองจักรอุปกรณท่ีมีอยูภายในอาคารท้ัง 3 ระบบ ไดแก ระบบ

ปรับอากาศ ระบบไฟฟา และระบบสุขาภิบาล ขอมูลท่ีไดไปสามารถนําไปทําการวางแผนบริหาร
จัดการเกี่ยวกับงานซอมบํารุงเคร่ืองจักร เพื่อใหเคร่ืองจักรและอุปกรณตางๆ มีความพรอมใชงานอยู
เสมอ ทางดานการซอมแซมงานและอุปกรณนั้น โปรแกรมสามารถชวยในการบันทึกทางดาน 
รายการเปด-ปด และสรุปรายการซอมแซมแกไขในแตละวันได ชวยในการจัดการทางดานงานคง

คางประจําวัน และเพื่อชวยในการประเมินความเส่ือมสภาพของเคร่ืองจักรหรือ อุปกรณช้ินนั้นๆ ได
เปนอยางดี  ทําใหผูท่ีใชงานมีเคร่ืองมือท่ีใชในการบริหารงานซอมบํารุงใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน  
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บทที่  5 
สรุปผลการศึกษา 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรกับงานบํารุงรักษาเชิงปองกัน สําหรับอาคาร
สํานักงาน โดยใชโปรแกรม Microsoft Access เปนการพัฒนาและดําเนินการเก็บขอมูลในระบบ
ปรับอากาศ ระบบไฟฟาและระบบสุขาภิบาลเพื่อบันทึกขอมูลประวัติเคร่ืองจักร ขอมูลการ
บํารุงรักษา ขอมูลการซอมแซม และ ขอมูลวัสดุอะไหล ท่ีใชในการซอมแซม ซ่ึงสามารถนํามาใช
ในการสืบคนคนหาขอมูลเคร่ืองจักรภายในอาคารและรายละเอียดของอุปกรณไดอยางสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเหมาะแกการใชงาน  ซ่ึงจากการดําเนินการจัดทําฐานขอมูล 
ประกอบดวย 

1. สวนแสดงผลขอมูลทางหนาจอคอมพิวเตอร 
2. สวนแสดงขอมูลรายละเอียดของอุปกรณในระบบตางๆ 

5.1.1 สวนแสดงผลขอมูลทางหนาจอคอมพิวเตอร จะแสดงผลขอมูลการบันทึกผานหนา
จอคอมพิวเตอร แบงออกเปน 4 ฐานขอมูล ได แก 

1) สวนแสดงผลขอมูลเคร่ืองจักรอุปกรณ 
สวนแสดงผลขอมูลเคร่ืองจักรอุปกรณในระบบประกอบอาคาร ประกอบดวย 3 ระบบ 

คือ ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟา และระบบสุขาภิบาล โดยแตละระบบแสดงถึงขอมูล ประวัติ
เคร่ืองจักรอุปกรณ รายละเอียดคุณสมบัติของเครื่องจักร ราคาเคร่ืองจักร วันเดือนปท่ีติดต้ัง วันท่ี
ส้ินสุดการใชงาน ซ่ึงเปนการประมาณอายุการใชงาน คาเส่ือมราคาในท่ีนี้จะแสดงราคาคาเส่ือม
สะสมของเคร่ืองจักร ท้ังนี้ เพื่อใหทราบถึงท่ีมาของเคร่ืองจักร คุณสมบัติของเคร่ืองจักรเดิม 
เนื่องจากในอนาคตเคร่ืองจักรเดิมเกิดการชํารุดไมสามารถซอมแซมได หรือ ประเมินราคาคาซอม
หากมีราคาแพงไมคุมคา กับการจัดซ้ือเคร่ืองจักรใหมท่ีประสิทธิการทํางานสูงกวา 

2) สวนแสดงผลขอมูลการบํารุงรักษา 
สวนแสดงผลการบันทึกขอมูลการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรภายในอาคาร แสดงถึง ตาราง

การตรวจเช็ค การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรอุปกรณ ตามชวงระยะเวลาการบํารุงรักษา แบบรายเดือน 
และรายป โดยผลที่ไดมาจากการปฏิบัติงานและตรวจสอบของพนักงานชางบํารุงรักษาเคร่ืองจักร 
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ตามแผนงานประจําปท่ีไดรับจากวิศวกรประจําอาคาร ซ่ึงเปนผูกําหนดเครื่องจักรแตละประเภทถึง
กําหนดการบํารุงรักษา ท้ังนี้ตองไมมีผลกระทบกับการดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ ของพนักงาน
โดยรวม เนื่องจากอาคารสํานักงานตัวอยางไดเปดดําเนินการมาหลายป เคร่ืองจักรสวนใหญอยูใน
สภาพพรอมใช แตเคร่ืองยังคงสามารถทํางานไดดี นั่นคือผลท่ีไดมาจากการบํารุงรักษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

3) สวนแสดงผลขอมูลการซอมแซมและแกไข 
สวนแสดงผลของขอมูลการบันทึกการซอมแซมเคร่ืองจักรอุปกรณท่ีเจาหนาท่ีซอม

บํารุงตรวจพบ ระหวางการบํารุงรักษา โดยในแตละระบบจะแสดงถึง ประวัติการตรวจเช็คท่ีผานมา 
พรอมขอมูลการซอมบํารุง หรือการซอมแซมเคร่ืองจักร รวมถึงการเปล่ียนแปลงตางๆท่ีเกิดข้ึน ทํา
ใหรูถึงสภาพความเส่ือม และอายุการใชงานของเคร่ืองจักร แลวนําขอมูลท่ีไดไปใชวิเคราะหอาการ
ชํารุดของเคร่ืองจักร ประเมินอายุการใชงาน และเปรียบเทียบความคุมทุนระหวางการซอม และซ้ือ
ใหม 

4) สวนบันทึกอะไหลและวัสดุซอมบํารุง 
เปนรูปแบบการบันทึกวัสดุในการซอมบํารุงและอะไหลคงคลัง สําหรับใชในการซอม

เคร่ืองจักร มีรายการอะไหลท่ีใชในแตละระบบรวมอยูภายในฐานขอมูลเดียวกัน การบันทึกขอมูล
อะไหลและวัสดุสําหรับการซอมบํารุง มีสวนชวยเหลือในการซอมแซมเคร่ืองจักรเพราะสามารถนํา
ขอมูลไปวิเคราะหความตองการของการสํารองวัสดุใหเพียงพอตอการซอมบํารุง 

5.1.2 สวนแสดงขอมูลรายละเอียดของอุปกรณ ประกอบดวยระบบหลัก 3 ระบบ คือ ระบบ
ปรับอากาศ ระบบไฟฟา และระบบสุขาภิบาล จะใชเปนขอมูลพื้นฐานท่ีมีประโยชนตองาน
บํารุงรักษา มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ระบบปรับอากาศ 
แสดงขอมูลอุปกรณของระบบปรับอากาศ ผูใชงานฐานขอมูลสามารถที่จะสืบคน

รายละเอียดของเคร่ืองปรับอากาศท่ีติดต้ังภายในอาคารผานทางหนาจอคอมพิวเตอรภายใตเง่ือนไข
ท่ีกําหนด นอกจากนี้ยังสามารถสืบคนจาก รหัสเครื่องปรับอากาศ รูปแบบการนําเสนอรายงานจะ
แสดงขอมูลรายละเอียดตามที่ผูใชงานฐานขอมูลตองการ โดยรายละเอียดของรายงานจะแสดง
สถานที่ติดต้ังและรายละเอียดของเคร่ืองปรับอากาศ เชน ยี่หอ ขนาดการทําความเย็น กําลังไฟฟา 
อายุการใชงาน เปนตน 

2) ระบบไฟฟา 
แสดงขอมูลอุปกรณของระบบไฟฟา ผูใชงานฐานขอมูลสามารถสืบคนรายละเอียดของ

อุปกรณในระบบไฟฟาได  คือ Automatic, Transfer,  Switch,  Elevator,  Capacitor, Bank, 
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Escalator, Emergency, Light, Transformer, Main, Distribution, Board, Generator, Fire, Protection 
ตามท่ีไดกําหนดไวในฐานขอมูล รายละเอียดของอุปกรณ ประกอบดวย รหัสเคร่ืองจักร ช่ือ
เคร่ืองจักร ยี่หอ สถานท่ีติดต้ัง Model, Serial, No, Manufacture, Type, Rated, Voltage/Current, 
Rated, KVA, Pump, Capacity (usgpm), Pump, RPM, Motor, HP, Year, MNF, วันท่ีติดต้ัง วันท่ี
ส้ินสุดการใชงาน รอบการบํารุงรักษา (วัน) มูลคาเคร่ืองจักร (บาท) และคาเส่ือมราคา 

3) ระบบสุขาภิบาล 
แสดงขอมูลอุปกรณของระบบสุขาภิบาล ประกอบดวยอุปกรณ ในระบบประปา ระบบ

ทอระบายน้ําท้ิง ระบบระบายน้ําฝนและระบบบําบัดน้ําเสีย เปนตน ผูใชงานฐานขอมูลสามารถ
สืบคนรายละเอียดของอุปกรณในระบบสุขาภิบาลได คือ Booster Pump Markup Pump Sewage 
Pump Sludge Pump Drain Pump Effluent Pump Fountain Pump ตามท่ีกําหนดรายละเอียดเอาไวใน
ฐานขอมูล ประกอบดวย ช่ือเคร่ืองจักร รหัสเคร่ืองจักร ยี่หอ สถานท่ีติดต้ัง Model Serial No 
Manufacture Motor HP/Amp Year MNF Power Supply CT RPM/CFM Bearing วันท่ีติดต้ัง วันท่ี
ส้ินสุดการใชงาน รอบการบํารุงรักษา (วัน) มูลคาเคร่ืองจักร (บาท) และคาเส่ือมราคา 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากการพัฒนาประยุกตใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรกับงานบํารุงรักษาเชิงปองกัน เพื่อ
ใชงานคนหาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองจักรและอุปกรณภายในอาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหการจัดเก็บขอมูลของเคร่ืองจักรอุปกรณมีความถูกตอง ปองกัน
ขอมูลสูญหาย เม่ือเกิดการเปล่ียนบุคคลากร และลดความซํ้าซอนของขอมูล เพื่อเขาถึงขอมูลการ
บํารุงรักษา สามารถตรวจสอบการซอมบํารุงเคร่ืองจักรอุปกรณในระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟา
และระบบสุขาภิบาลไดอยางรวดเร็วและถูกตอง สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจในการวาง
แผนการซอมบํารุงในคร้ังตอไป และดําเนินการตางๆ ในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน  
 
5.3 ขอเสนอแนะ 

จากการพัฒนาประยุกตใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรกับงานบํารุงรักษาเชิงปองกัน มี
ขอแนะนําเพื่อใชสําหรับการดําเนินการ การจัดทําฐานขอมูลใหเปนไปอยางถูกตองสมบูรณ 
สามารถนําไปพัฒนาตอเพื่อเปนประโยชนในอนาคต ไดดังนี้ 
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1) ในการรวบรวมขอมูลเคร่ืองจักรอุปกรณแตละประเภท สามารถดูไดจากฉลากท่ีติดอยูกับ
เคร่ืองจักร ความถูกตองและรายละเอียดของขอมูลท่ีครบถวนจะทําใหโปรแกรมมีความถูกตอง
สมบูรณและมีประโยชนตอผูใชงานอยางมาก 

2) ในการบันทึกขอมูลควรไดรับความรวมมือจากพนักงานซอมบํารุงและวิศวกรประจําอาคาร 
เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองสมบูรณ ท้ังนี้ผูพัฒนาโปรแกรมควรสอบถามถึงความตองการของการใช
งานใหครบถวนเสียกอน 

3) ศึกษาการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีนํามาใช เชน สูตรการคํานวณหาคาเส่ือมของ
เคร่ืองจักรกับงานบํารุงรักษา 

4) ควรพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรใหสามารถกําหนดระดับความสามารถในการใชงาน
โปรแกรมคอมพิวเตอรกับงานบํารุงรักษา ตามหนาการทํางานและความรับผิดชอบของการใชงาน 

5) ปรับปรุงการทํางานของโปรแกรมใหเปนระบบอัตโนมัติเพิ่มข้ึนและเพ่ิมสวนอํานวยความ
สะดวกสําหรับการทํางาน การส่ังซ้ืออะไหลและวัสดุซอมบํารุงรักษาระบบเตือนอัตโนมัติเม่ือมีงาน
หรือครบกําหนดการซอมบํารุงรักษา เปนตน 

6) ควรมีการอบรมเพื่อเพิ่มความรูความเขาใจหรือความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และ
การบํารุงรักษาใหกับพนักงาน 

 
5.4 ขอแนะนําสําหรับการวิจัยตอไป 

จากการพัฒนาประยุกตใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรกับงานบํารุงรักษาเชิงปองกัน เพื่อ
เพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติงานและการพัฒนาโปรแกรมใหมีประโยชนมากข้ึน รองรับกับ
สภาวการณปจจุบัน ควรขยายผลของการจัดทําฐานขอมูล โดยการเพิ่มเติมขอมูลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีซอมบํารุง และการคํานวณหาประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรตางๆท่ีเกี่ยวของใหมีความ
ครบถวนสมบูรณมากข้ึน ดังนี้ 

1) พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรกับงานบํารุงรักษา สําหรับการจัดทําฐานขอมูลดาน
บํารุงรักษาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีสามารถประยุกตใชทําฐานขอมูล เชน Visual Basic เพื่อให
สามารถใสขอมูล รูปภาพ กราฟ เพื่อใหฐานขอมูลมีขอมูลท่ีผูใชสามารถวิเคราะหไดท้ังทางตัวเลข
และรูปภาพทําใหเกิดความสะดวกในการใชงานฐานขอมูลมากยิ่งข้ึน 

2) พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการแจงเตือนลวงหนางานซอมบํารุงรักษา
เคร่ืองจักรภายในอาคาร  เม่ือถึงรอบระยะเวลาการบํารุงรักษาคร้ังตอไป  
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3) ควรปรับปรุงใหโปรแกรมมีความสามารถในการใชงานบนระบบเครือขาย  สามารถ
ใชงานไดหลายๆ คนพรอมกัน โทรศัพทมือถือ หรือ อินเตอรเน็ต หรือสามารถ Link ขอมูลในการ
แสดงผลออกสูระบบเคร่ืองโทรศัพทหรือแจงเตือนทางโทรศัพทได เปนตน DPU
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