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บทท่ี 2 

 

ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือลดเวลาสูญเสีย (Downtime) ท่ีเกิดจากการขัดของ

และเสียหาย (Breakdown) ของเครื่องจักรอยางกะทันหัน ซ่ึงมีแนวความคิดในการใชหลักการ

จัดการงานบํารุงรักษาดวยการนํา Failure mode analysis กับ AHP มาใชวิเคราะหปญหาและ

ขอบกพรองในการบํารุงรักษาและกําหนดวิธีการบํารุงรักษาท่ีเหมาะสมกับสภาพการใชงานจริงของ

เครื่องจักรใหกับช้ินสวนหรืออุปกรณ มาประยุกตใชกับโรงงานตัวอยาง  ซ่ึงจะสามารถลดอัตรา

ความเสียหายของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตโดยการวิเคราะหหนาท่ีและขอบกพรองของ

ช้ินสวน เพ่ือกําหนดวิธีการบํารุงรักษาและจดัคาบเวลาในการทํางานตามแผนใหไดประโยชนสูงสุด 

(Scheduled PM Interval and Optimization) เหมาะสมกับการใชงานจริงของช้ินสวนหรืออุปกรณ

ในโรงงานตัวอยาง นอกจากนี้ไดนําเสนอวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของไวดวย ซ่ึงรายละเอียดมีดังตอไปนี ้

1  วิวัฒนาการของการบํารุงรักษา 

ในยุคตนๆ ของการใชเครื่องจักรนั้น มักจะใชจนกวาจะเกิดการเสียจึงทําการซอมแซม

ทําใหเกิดความเสียหายในรูปแบบตางๆเกิดตามมาตอมาเม่ือถึงยุกตปฏิวัติ  อุตสาหกรรมไดมีการวาง

ระบบงานเพื่อซอมบํารุงรักษาเชิงปองกันขึ้นเพ่ือยืดอายุการใชงานของเคร่ืองจักรและปองกันไมให

เครื่องจักรเกิดการเสียโดยกะทันหันตอมาไดวางระบบการบํารุงรักษาแบบทวีผลขึ้น  คือมีการ

บํารุงรักษาเชิงปองกันแตขณะเดียวกันตองประเมินวาคาบํารุงรักษาตองคุมกับผลผลิตท่ีไดรับเพ่ือ

สามารถดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักรใหสอดคลองกับความตองการใชเครื่องจักรใน

การผลิตท้ังในแงของเวลาและความแมนยําของผลท่ีไดจากการใชเครื่องจักรอุปกรณนั้นๆ

แนวความคิดและวิวัฒนาการในการบํารุงรักษาเกิดจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีในการผลิต

คอมพิวเตอร  จึงมีสวนชวยทําใหมีการมีการผลักดันเพ่ือใหเกิดการเปล่ียนแปลงของวิธีการ

บํารุงรักษาจากการซอมบํารุงเม่ือเสียซ่ึงเปนการวางแผนการซอมบํารุงกอนท่ีเครื่องจักรจะไม

สามารถดําเนินการไดโดยสามารถสรุปแนวของวิวัฒนาการท่ีเกิดขึ้นในชวงป ค.ศ.1950 ถึงหลังชวง

ป ค.ศ.2000 ไดดังภาพท่ี 3 และภาพท่ี 4 
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1940                1950       1960                                        1970       1980                                       1990 

 

 

ภาพท่ี 3 ทิศทางการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีการบํารุงรักษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุคแรก 

- ซอมเม่ือเสียหาย 

ยุคท่ีสอง 

- ความพรอมใชงานสูงข้ึน 

- อายุการใชงานสูงข้ึน 

ยุคท่ีสาม 

- เครื่องจักรมีความนาเช่ือถือและมี 

  ความพรอมในการใชงานสูง 

- คุณภาพช้ินงานดีข้ึน 

- ไมทําลายส่ิงแวดลอม 
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  1950 1951 1954 1957 1960-2000 

กระบวน 

การพัฒนา 

วิธีการ 

บํารุงรักษา 

  

  

  

  

  

  

 

การซอม

เม่ือเสีย 

(BM) 

 

การบํารุง 

รักษาเชิง 

ปองกัน 

(PM) 

การ 

บํารุงรักษา 

ทวีผล (PM) 

การ 

บํารุงรักษา 

เชิงปรับปรุง 

(CM) 

การปองกนัการ 

บํารุงรักษา 

(MP) 

Maintenance 

Prevention 

(MP) 

      Corrective Maintenance (CM) 

    Productive Maintenance (PM)   

Breakdown Maintenance (BM)     

ลักษณะ ซอมเม่ือ มักเปนการ บํารุงรักษา เนนการ 

เนนท่ีออกแบบ 

ใหระบบไม 

ตองการ 

บํารุงรักษาหรือ 

ตองบํารุงรักษา 

นอยท่ีสุด 

การ เครื่องจักร ปองกันกอน เพ่ือเพ่ิม ปรับปรุง 

บํารุงรักษา เกิดการ การชํารุด ผลผลิตเริ่ม แกไขสวนท่ี 

  ชํารุด   ถูกนํามาใช บกพรองท่ีทํา 

      โดยบริษัท ใหเครื่องจักร 

      

(GE: 

General) ชํารุด 

ภาพท่ี 4  แสดงวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีการบํารุงรักษา 

ท่ีมา: เษกสรร  สิงหธน,ู “ การบํารุงรกัษาเชิงแผนงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องจักรกรณีศึกษา

สายการบรรจนุ้ํายาทําความสะอาดสุขภณัฑ, ” (2551): 8 
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การพัฒนาเพ่ือหาแนวทางบํารุงรักษาคงไมสามารถดําเนินการไดอยางเกิดประสิทธิผล

หากปราศจากการศึกษาวิเคราะหรายละเอียดของเคร่ืองจักรโดยเฉพาะการจําแนกความสัมพันธ

ระหวางการทํางานของเครื่องจักรกับช้ินสวนตางๆและองคประกอบของเครื่องจักรแตละประเภท 

ดังนั้น การปรับปรุงประสิทธิภาพภาพงานบํารุงรักษาจะตองดําเนินการทบทวนรายละเอียดจาก

ขอมูลท่ีเกี่ยวของ เชน การประเมินมาตรฐานเครื่องจักร คูมือการใชงานคาใชจายสําหรับงาน

บํารุงรักษาและการวิเคราะห MTTR และ MTBF เปนตน โดยจะดําเนินการตามแนวทางดังนี้ 

1.1 การระบุกิจกรรมหลักของงานบํารุงรักษาเพ่ือศึกษาและจําแนกขั้นตอน

ปฏิบัติงานท่ีมีผลตอคาใชจายโดยรวมตลอดจนปจจัยท่ีกระทบตอสายการผลิตโดยใชขอมูลท่ีจัดเกบ็

บันทึกในฐานะขอมูลหรือใบคําส่ังซอมแซม 

1.2 การวิเคราะหเวลาท่ีใชในกิจกรรมงานบํารุงรักษาโดยมีการทบทวนขอมูลท่ี

เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อใชสําหรับเปนแนวทางปรับปรุงการทํางาน 

1.3 การลําดับความสําคัญขององคประกอบ / ช้ินสวน (Prioritized Part) ท่ีมี

ผลกระทบตอการปฏิบัติงานเพื่อกําหนดกิจกรรมท่ีจําเปนโดยใชขอมูลท่ีบันทึกหรือประเมินจากคา 

MTBF 

1.4 กําหนดวิธีการท่ีสามารถลดเวลาในการปฏิบัติงานของขั้นตอนหลัก โดย

ครอบคลุมถึงรายละเอียดท่ีเกี่ยวของ ดังเชน วิธีการตั้งเครื่อง การเคล่ือนยายอุปกรณ การปรับปรุง

เครื่องมือจับยึด (Fixture) ขอกําหนด / จุดตรวจสอบคุณภาพงานบํารุงรักษา (Maintenance Quality 

Check Point) และกําหนดการเสร็จส้ินของกิจกรรม (Work Schedule) 

1.5 นําขอมูลรายละเอียดจากการศึกษาลําดับความสําคัญของงานแลวมาจัดทํา

มาตรฐานซ่ึงประกอบดวยมาตรฐานสําหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานบํารุงรักษา การประมาณเวลา

มาตรฐาน (Estimation Time Standard) มาตรฐานคุณภาพสําหรับงานบํารุงรักษา (Maintenance 

Quality Standard) มาตรฐานคุณภาพช้ินสวนอะไหลสํารอง (Spare Part Quality Standard) ซ่ึงขอมูล

เหลานี้จะถูกจัดเก็บในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของงานบํารุงรักษา 

1.6 การปรับปรุงเครื่องจักร (Equipment Improvement) โดยมุงดําเนินเรื่อง

กิจกรรมการบํารุงรักษาเชิงปองกันในเวลาท่ีเหมาะสม ดวยการใชขอมูลลําดับความสําคัญของ

องคประกอบช้ินสวน (Priority Maintenance Part and Component) ซ่ึงจะสงผลตอการลดคาใชจาย

ในงานบํารุงรักษาเกิดความสอดคลองกับอายุการใชงานของเครื่องจักรโดยคํานึงถึงวงจรชีวิตของ

แตละองคประกอบ 

1.7 การสรุปรายละเอียดของแตละกิจกรรมท่ีใชสําหรับปรับปรุงงานบํารุงรักษา 

   ส
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1.8 รวบรวมรายละเอียดขอกําหนดของแตละงาน เพ่ือจัดทําแผนงานโดยรวมของ

การบํารุงรักษาประจําป (Overall Annual Maintenance Plan) และกําหนดการตางๆ ท่ีมีผลตอ

กิจกรรมการผลิตสําหรับการนําขั้นตอนกลาวไวเพ่ือไปใชปรับปรุงกิจกรรมบํารุงรักษาควรมีการ

ทบทวนอยางตอเนื่องดวยการวิเคราะหกิจกรรมบํารุงรักษาซ่ึงมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

1.8.1 วิเคราะหเวลาในดําเนินกิจกรรมบํารุงรักษา (Maintenance Work 

Hours) โดยมุงวิเคราะหแตละกิจกรรมของงานบํารุงรักษาตลอดจนปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ

งานบํารุงรักษาเพ่ือพัฒนาเทคนิคและวิธีการบํารุงรักษา ดังเชน การวิเคราะหความชํารุเสียหายใน

ระยะยาว 

1.8.2 การวิเคราะหเวลาสําหรับการซอมเครื่องจักร โดยจะวิเคราะหคาเวลา

เฉล่ียการซอมท่ีคิดตั้งแตการเริ่ม Breakdown จนกระทั่งดําเนินการซอมเสร็จส้ินและสามารถเดิน

เครื่องจักรใหใชงานไดหรือเรียกวาการวิเคราะห MTTR ซ่ึงแสดงดวยความสัมพันธระหวางเวลาท่ี

ใชสําหรับการบํารุงรักษา (Maintenance Work Hours) เทียบกับความถ่ีของการเกิดปญหาขัดของ

และมักถูกใชสําหรับการควบคุมงานบํารุงรักษาของระบบ โดยแสดงดวยสมการ (2) ดังนี้ 

 จากสมการ           MTTR = Rti / n                                                             (2)                                  

เม่ือ                               i = 1 

                                                              n = ความถ่ีของการขัดของ 

                                                            Rti = เวลาท่ีถูกใชสําหรับแกไขความขัดของ 

 

องคประกอบเวลาท่ีใชสําหรับการซอมบํารงุจะประกอบดวยเวลาการจัดเตรียมงานและ

เดินทางไปยังจุดขัดของสําหรับกรอบเวลาในชวงนี้จะพิจารณาตั้งแตการแจงเหตุขัดของท่ีเกิดขึ้นไป

ยังฝายงานบํารุงรักษาและเสร็จส้ินดวยการสงชางเทคนิคไปถึงท่ีเกิดเหตุเพ่ือดําเนินการแกไขปญหา

ท่ีเกิดขึ้นเวลาท่ีใชวินิจฉัยปญหา (Diagnosis Time) จะเปนชวงเวลาท่ีชางฝายเทคนิคดําเนินการ

ตรวจสอบหาตําแหนงและสาเหตุหลักท่ีเกิดความขัดของ (Root Cause Analysis) ซ่ึงระยะเวลาท่ีใช

ในชวงเวลานี้จะขึ้นอยูกับความซับซอนของปญหาและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีสนับสนุนตอการ

ตรวจวินิจฉัยปญหา เชน ความสวางบริเวณปฏิบัติงาน ความสะดวกในการเขาถึงจุดตรวจสอบ เปน

ตน ดังนั้นเพ่ือการวินิจฉัยท่ีแมนยํา (Diagnostic Accuracy) และลดความลาชาจะตองใชขอมูล

สนับสนุนการวินิจฉัยปญหาท่ีถูกจัดเก็บในชวงเวลาท่ีผานมา เชน ประวัติการชํารุดขัดของแนวทาง

ท่ีใชสําหรับแกไขขอมูลสรุปประจําวัน (Daily Summary) รวมทั้งคูมือปฏิบัติงานและขอกําหนดทาง

เทคนิคเวลาท่ีใชสําหรับจัดหาจัดซ้ืออะไหล (Parts Procurement) เปนเวลาท่ีสูญเสียกับการรอคอย

อะไหลท่ีใชสําหรับการถอดเปล่ียนดังนั้นการจัดเตรียมอะไหลใหพรอมเม่ือตองการใชงานจึงเปน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประเด็นสําคัญสําหรับการลดความสูญเสียจากการหยุดเดินเคร่ืองเพ่ือรอคอยอะไหลโดยท่ัวไปจะมี

นโยบายการสํารองอะไหลท่ีมีการใชงานบอยครั้งและใหความสําคัญกับอะไหลท่ีมีมูลคาสูง หรือ 

อะไหลท่ีมีชวงระยะเวลาในการจัดซ้ือนาน (Long Lead Time) เพ่ือลดภาระตนทุนการจัดเก็บและ

การเส่ือมสภาพหรือลาสมัยหากไมไดมีการเบิกใชงานนอกจากนี้ยังตองมีการศึกษาขอมูลทาง

เทคนิคและระบุ     รายละเอียดท่ีชัดเจนเกี่ยวกับช้ินสวนหรืออะไหลท่ีจะดําเนินการจัดซ้ือเพ่ือลด

ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นเวลาสําหรับการถอดประกอบและการซอมแซม (Disassembly and 

Repair Time) โดยท่ัวไปความรวดเร็วและคุณภาพของงานบํารุงรักษา  (Maintenance Quality) 

ขึ้นอยูกับปจจัยดานทักษะและประสบการณของชางเทคนิคแตละคน ดังนั้น การฝกอบรมเทคนิค

การปฏิบัติงานจึงไดมีบทบาทตอการพัฒนาชางเทคนิคใหเกิดความชํานาญตองมีการจัดเตรียมคูมือ

และวิธีการปฏิบัติงานหรือแมแตการจัดวางเคร่ืองมือท่ีจําเปนไวในบริเวณปฏิบัติงานเพื่อลดเวลา

สําหรับการคนหานอกจากน้ีแลวควรจะมีการออกแบบเครื่องจักรใหเหมาะสมและไมซับซอน

เกินไปและควรมีการปรับปรุงตําแหนงบริเวณท่ียากตอการเขาถึงจุดท่ีตองทําการแกไข หรือ ถอด

เปล่ียนอุปกรณ 

1.9 ขอควรพิจารณาสําหรับปรับปรุงผลิตภาพงานบํารุงรักษา 

1.9.1 การจัดทํามาตรฐานสําหรับงานบํารุงรักษา ประกอบดวย 

1.9.1.1 คูมือปฏิบัติงานบํารุงรักษา (Maintenance Work Manual) จะ

ประกอบไปดวยรายละเอียด เชน วิธีการทํางานการประมาณเวลาท่ีใชแกไขคุณภาพงานบํารุงรักษา 

และประเด็นทางดานความปลอดภัยในการทํางาน (Key Safety Points) 

1.9.1.2 การกําหนดรหัสของปญหาและแนวทางแกไขในคูมือ เพ่ือใช

อธิบายถึงขั้นตอนวิธีการคนหาปญหาและสภาพความผิดปกต ิ(Abnormal Condition) 

1.9.1.3 การนิยาม/จําแนกงานซอมฉุกเฉิน (Emergency Repair) อยาง

ชัดเจน 

1.9.2 การปรับปรุงวิธีการและปจจัยสนับสนุนงานบํารุงรักษา ประกอบดวย 

1.9.2.1 การจัดทําเครื่องมือจับยึดและอุปกรณสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานเชน การถอดแยก/การประกอบ (Disassembly and Reassembly) การปรับและการ

ตรวจสอบสภาพเปนตน 

1.9.2.2  จัดเตรียมความพรอมของส่ิงอํานวยความสะดวกเชน อุปกรณ

ลําเลียงขนถาย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



15 

1.9.2.3 ระบุวิธีการในการถอดเปล่ียนและการประกอบช้ินสวนอยาง

ถูกตอง 

1.9.2.4 การปรับปรุงสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเพื่อใหการ

ปฏิบัติงานนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย โดยพิจารณาปจจัยหลัก เชน 

ความสวางความรอน อากาศถายเท เปนตน 

1.9.3 การพัฒนาทักษะชางเทคนิคใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพโดยมุงเนนเทคนิคการซอมแซม/แกไขอยางเรงดวนการพัฒนาชางเทคนิคใหมีทักษะ

ในการปฏิบัติงานท่ีมีหลากหลาย (Multiskilled) และสามารถทํางานไดอยางถูกตองตลอดการสราง

วัฒนธรรมในการทํางานเปนทีม 

เครื่องจักรและอุปกรณหนึ่งจะประกอบไปดวยช้ินสวนตางๆ มากมาย ท้ังสวนท่ีเปน

เครื่องจักรกล (Mechanical Parts) และสวนท่ีเปนอิเล็กทรอนิคส (Electrical Parts) สวนประกอบ

เหลามีอายุการใชงานท่ีตางกันไป ดังนั้น ผูผลิตจึงไดมีการทดสอบเครื่องจักรเหลานี้เพ่ือตองการดูวา

เครื่องจักรเหลานี้จะไมสามารถใชงานไดตอไปอีก การทดสอบจะใชวิธีการตางๆ ท่ีทําการเรงหรือ

เพ่ิมภาระงานท่ีมากขึ้นใหกับเครื่องจักรและอุปกรณแทนท่ีจะปลอยใหเครื่องจักรและอุปกรณ

ทํางานตามปกติเพราะจะใชเวลานานกวาจะทําใหรูผลและนําขอมูลท่ีไดมาทําการทํานายความนาจะ

เปนท่ีจะเกิดการขัดของของเครื่องจักร ซ่ึงจะเรียกวา อัตราสวนการเสียหาย (Failure Rate) จากน้ัน 

นําขอมูลมาพล็อตกราฟ พบวา โดยท่ัวไปวงจรชีวิตของเครื่องจักรและอุปกรณจะมีลักษณะคลายกับ

รูปอางน้ํา ดังภาพท่ี 5 

 

 

 

 

 

   ส
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ภาพท่ี 5 แสดงวงจรชีวิตรูปอางน้ํา (Bath Curve) 

ท่ีมา: วัฒนา เชียงกูล, เกรียงไกร ดํารงรัตน และดลดิษฐ เมืองแมน.  (2553).  การจัดการงาน

บํารุงรักษาดวย Reliability.  กรุงเทพมหานคร.  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน): 155-156. 

 

โดยในชวงแรกเปนชวงท่ีมีอัตราการเสียของเครื่องจักรอันเกิดมาจากการติดตั้งของ

โรงงานหรือจากการผลิตท่ีไมสมบรูณทําใหเครื่องจักรการแสดงผลออกมาในชวงตนของการใช

งาน (Burn In) ชวงนี้กิจกรรมการบํารุงรักษาเริ่มลดลงจนเขาสูในชวงท่ีเปนสมรรถนะท่ีแทจริงเม่ือ

ทุกช้ินสวนทํางานเขากันไดดีตามปกติตามท่ีผูผลิตออกแบบไวชวงนี้กิจกรรมการบํารุงรักษาจะ

เปนไปในลักษณะตามรอบเวลาและเม่ือเขาสูชวงสุดทายเครื่องจักรเริ่มหมดอายุการใชงานจะเริ่มมี

การบํารุงรักษามากขึ้นจนในท่ีสุดอาจตองมีการทดแทนจากภาพที่ 5 แสดงใหเห็นวาเม่ือมีการ

ขัดของของเครื่องจักรและไดรับการซอมบํารุงเครื่องจักรก็จะกลับไปสูในสภาพตอนตนเหมือนกับ

การเริ่มใชเครื่องจักรใหมอีกครั้ง จนในทายท่ีสุดการซอมบํารุงก็ไมสามารถจะนําเครื่องจักรกลับมา

อยูในสภาพเดิมไดอีก ตัวอยางท่ีมองเห็นไดชัดเจน คือ เครื่องรถยนตเม่ือมีการบํารุงรักษา เชน การ

ถายนํ้ามันเครื่องทุกๆ 5,000 Km.หรือมีการเปล่ียนอะไหลและช้ินสวนเม่ือครบกําหนดเปนตน 

รูปแบบลักษณะการเสียหาย 5 แบบท่ีนาสนใจ มีดังนี้ 

แบบ A เปนแบบปกติโดยท่ัวไปรูปอางน้ํา Bath Curve มีอัตราการเสียนอยมากชวง

ตนจนถึงระยะเวลาหน่ึงอัตราการเสียจะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 

แบบ B มีอัตราการเสียไมคงท่ีแตเพ่ิมไมมาก 
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แบบ C แสดงการเริ่มเพ่ิมความนาจะเปนของการลมเหลว แตไมสามารถรูวาจะใช

ไปได 

อีกนานเทาใด 

แบบ D แสดงความนาจะเปนของการลมเหลวท่ีเริ่มจากต่ํา เนื่องจากเพ่ิงจะไดรับ

การ 

ซอมแซมและเริ่มเพ่ิมความนาจะเปนของการลมเหลวจนถึงจุดคงที ่

แบบ E แสดงการคงท่ีความนาจะเปนของการลมเหลวแบบสุม (Random Failure) 

แบบ A   

แบบ B   

แบบ C    

 

แบบ D    

 

แบบ E      

 

ภาพท่ี 6 ลักษณะของการเสียหาย 5 แบบ   

ท่ีมา: วัฒนา เชียงกูล, เกรียงไกร ดํารงรัตน และดลดิษฐ เมืองแมน.  (2553).  การจัดการงาน

บํารุงรักษาดวย Reliability.  กรุงเทพมหานคร.  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน): 155-156. 
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ในอุปกรณท่ีมีความซับซอนสูง เชน สายการบิน จุดเริ่มตนความนาจะเปนของการ

ลมเหลวเปนแบบสุมซ่ึงแสดงอยูในภาพท่ี 6 ตอนบนโดย 30 % ของการลมเหลวแบบ A และB จะ

เปนของโรงงานผลิตท่ัวไปและดวยเครื่องจักรอุปกรณรุนใหมท่ีมีความซับซอนมากยิ่งขึ้นรูปแบบ

ของการลมเหลวจะใกลเคียงกับอุตสาหกรรมการบินมากขึ้น 

 

2 รูปแบบการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรในระบบการผลิต 

จากนิยามของการบํารุงรักษาเครื่องจักรดังกลาว จะเห็นไดวาการบํารุงรักษาเครื่องจักร

นั้นมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการผลิต และเม่ือทําการศึกษาในรายละเอียดของกิจกรรมการ

บํารุงรักษาเครื่องจักรและการผลิต พบวา “วัตถุประสงคของการผลิต คือ ทําการผลิตใหไดมาซ่ึง

ผลผลิต (Productivity-P) ตองการดวยคุณภาพ (Quality-Q) ท่ีไดมาตรฐาน ตนทุนต่ํา (Cost-C) การ

สงมอบ (Delivery-D) และตองเปนไปตามกําหนดการและแผนงานท่ีวางไวการผลิตตองอยูในระดบั

ท่ีสรางความม่ันใจดานความปลอดภัย (Safety-S) ใหแกพนักงานและทําใหพนักงานมีขวัญและ

กําลังใจ (Morale-M) ท่ีดี” (เษกสรร, 2551: 18) ซ่ึงในการผลิตจําเปนตองใชทรัพยากรการผลิตและ

เครื่องจักรอุปกรณก็เปนสวนหนึ่งของทรัพยากรการผลิตสวนท่ีไดมาซ่ึงความพรอมในการใชงาน

ของเครื่องจักรอุปกรณก็เปนวัตถุประสงคหลักของการบํารุงรักษาเครื่องจักรหรืออาจจะกลาวไดวา

วัตถุประสงคหลักของการบํารุงรักษาเครื่องจักร คือ ตองการควบคุมความสามารถในการจัดหา

เครื่องจักรอุปกรณโดยใหมีตนทุนต่ําท่ีสุดและตองขยายอายุการใชงานของเคร่ืองจักรอุปกรณดังนัน้ 

การผลิตและการบํารุงรักษาเครื่องจักรจึงมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดดังท่ีไดแสดงไวดังภาพท่ี 8 

ในโรงงานอุตสาหกรรมท่ัวๆ ไปเม่ือพิจารณาถึงกิจกรรมการผลิตของฝายผลิตและกิจกรรมการ

บํารุงรักษาเครื่องจักรของฝายบํารุงรักษาจะเห็นกิจกรรมของท้ังสองฝายเกี่ยวของกันดังท่ีไดสรุปไว

ในภาพท่ี 10 และ ภาพท่ี 11 กลาวคือ เครื่องจักรอุปกรณท่ีใชในการผลิตของฝายผลิตนั้นเม่ือเกิด

เหตุขัดของกจ็ะสงไปทําการซอมท่ีฝายซอมบํารุงรักษาซ่ึงฝายซอมก็จะทําการวางแผนและจัดลําดับ

งานซอมและดําเนินการซอมแซม จากน้ันก็จะทําการสงกลับใหฝายผลิตใชในการผลิตตอไป สวน

ฝายบํารุงรักษาเครื่องจักรก็จะวางแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณและสงแผนการบํารุงรักษา

ใหฝายผลิตดําเนินการเพื่อจัดเตรียมเครื่องจักรอุปกรณใหพรอมในการดําเนินการบํารุงรักษา เม่ือถึง

เวลาฝายบํารุงรักษาก็จะทําการบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณและเม่ือเสร็จก็จะทําการสงกลับใหฝาย

ผลิต 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 7 โครงสรางงานบํารุงรกัษาโดยทั่วไป 

ท่ีมา: เษกสรร  สิงหธน,ู “ การบํารุงรกัษาเชิงแผนงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องจักรกรณีศึกษา

สายการบรรจนุ้ํายาทําความสะอาดสุขภณัฑ. ” (2551): 19 
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ภาพท่ี 8 ความสัมพันธระหวางการบํารุงรักษาและการผลิต 

ท่ีมา: เษกสรร  สิงหธน,ู “ การบํารุงรกัษาเชิงแผนงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องจักรกรณีศึกษา

สายการบรรจนุ้ํายาทําความสะอาดสุขภณัฑ. ” (2551): 20 

วัตถุประสงคหลักของการผลิตคือทําการผลิตใหไดมาซ่ึงผลผลิตที่
ตองการดวยคุณภาพที่ไดมาตรฐาน ตนทุนตํ่า  การสงมอบตองเปนไป
ตามแผนที่วางไว  สรางความม่ันใจดานความปลอดภัยใหแกพนักงาน
และทําใหพนักงานมีขวัญและกําลังใจดี 

  IN PUT                                 Process                      Output 

 

 

 

 

แรงงาน(Man) 

วัตถุดิบ
(Material) 

วิธีการผลิต
(Method) 

กระบวน
การผลิต
ที่ดีและได
มาตรฐาน 

Productivity-P 

Quality – Q 

Cost – C 

Delivery – D 

Safety – S 

Morale – M 

เคร่ืองจักรที่เกิด
เหตุขัดของ 

เคร่ืองจักรที่ตองการ
การบํารุงรักษา 

INPUT                                                      PROCESS                          OUTPUT 

หรือ 

ทรัพยากร
ตางๆ 

-Spare parts 

-Tools 

-Energy 

-Facility 

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
มาตรฐาน 

Standard  
Procedure 

 

เคร่ืองจักรที่
พรอมใชงาน
ในการ
ดําเนินการ
ผลิต 

     การผลิต 

(Production) 

วัตถุประสงคหลักของการบํารุงรักษาคือ ตองการควบคุมความสามารถไดของเคร่ืองจักร
อุปกรณตนทุนตํ่าที่สุดและตองการขยายอายุการใชงานของเคร่ืองจักรอุปกรณ 

     การผลิตบํารุงรักษาเคร่ืองจักร 

(Maintenance) 
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ภาพท่ี 9 แผนภาพแสดงการไหลของกจิกรรมการบํารุงรักษาและการผลิต  

ท่ีมา: เษกสรร  สิงหธน,ู “ การบํารุงรกัษาเชิงแผนงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องจักรกรณีศึกษา

สายการบรรจนุ้ํายาทําความสะอาดสุขภณัฑ. ” (2551): 21 

2.1 การจําแนกงานบํารุงรักษาสามารถจําแนกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 

2.1.1 เปนงานบํารุงรักษาท่ีไดวางแผนไวกอน (Planned Maintenance) คืองาน

บํารุงรักษาท่ีดําเนินตามแผนท่ีไดวางไวลวงหนาของฝายซอมบํารุงรักษาเพ่ือปองกันการหยุดของ

เครื่องจักรและอุปกรณท่ีเกิดขึ้นอยางกะทันหัน หรือ เปนการลดการเกิดเหตุขัดของของเครื่องจักร

อุปกรณใหนอยท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดโดยการวางแผนตองระบุถึงงานอะไรท่ีตองปฏิบัติและจะ

ทํางานนั้นอยางไรโดยระบุถึงทรัพยากรตางๆ ท่ีตองการไมวาจะเปนช้ินสวนอะไหลเครื่องมือและ

อุปกรณตางๆ รวมทั้งทักษะของพนักงานซอมบํารุงรักษาซ่ึงงานซอมบํารุงรักษาท่ีไดวางแผนไวจะ

ไดมาจากการซอมบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) และการซอมบํารุงรักษาเชิง

พยากรณ (Predictive Maintenance) ซ่ึงการซอมบํารุงรักษาเชิงปองกันประกอบไปดวยการ

ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรอุปกรณ การทําความสะอาด การทําการหลอล่ืนใหถูกวิธี รวมถึง การ

ปรับแตงใหเครื่องจักรหรืออุปกรณเปนไปตามคําแนะนําของคูมือการใชงานและการปรับปรุงหรือ

เปล่ียนช้ินสวนอะไหลตามกําหนด ดังแสดงในภาพที่ 10 
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2.1.2 งานบํารุงรักษาฉุกเฉิน (Breakdown Maintenance: BM)     

การบํารุงรักษาเม่ือเครื่องจักรอุปกรณเกิดชํารุดหรือหยุดโดยกะทันหันเม่ือกระบวนการผลิตมีอัตรา

การผลิตต่ํากวาอัตราการผลิตปกติของเครื่องจักรอุปกรณการซอมบํารุงรักษาฉุกเฉินนี้มักจะ

หลีกเล่ียงไมไดเนื่องจากเครื่องจักรท้ังหลายถึงแมวาจะไดรับการบํารุงรักษาตามแผนการท่ีไดวางไว

ดีเพียงใดก็ยังมีโอกาสเกิดเหตุขัดของโดยฉุกเฉินขึ้นมาไดตลอดเวลาแนวทางของงานซอม

บํารุงรักษาฉุกเฉินนี้มี 2 แนวทาง คือ การซอมแซมช้ินสวนอะไหลของเครื่องจักรอุปกรณท่ีเกิด

เหตุขัดของและอีกแนวทางหน่ึง คือ การเปล่ียนช้ินสวนอะไหลใหมถาการซอมแซมไมคุมคาโดย

ปกติท่ัวไปเวลาท่ีใชในการงานซอมบํารุงรักษาฉุกเฉินนี้จะนานกวางานซอมบํารุงรักษาท่ีได

วางแผนไว ซ่ึงเวลาการซอมบํารุงรักษาฉุกเฉินนี้สามารถลดไดเม่ือองคกรมีขั้นตอนการซอม

บํารุงรักษา (Maintenance Procedures) และระบบการซอมบํารุงรักษาท่ีดีรวมทั้งบุคลากรท่ีไดรับ

การฝกฝนมาก็จะสามารถชวยลดเวลาการซอมบํารุงรักษาฉุกเฉินนี้ไดเม่ือเครื่องจักรอุปกรณเกิด

เหตุขัดของ พนักงานในฝายซอมบํารุงควรจะพยายามคนหาสาเหตุของการเกิดเหตุขัดของซ่ึงสาเหตุ

เหลานี้ควรจะไดรับการบันทึกและวิเคราะหทุกครั้ง รวมทั้งกิจกรรมการแกไขการเกิดเหตุขัดของก็

ควรจะอธิบายไวดวยงานซอมบํารุงรักษาฉุกเฉินสามารถสรุปไดดังแผนผัง (Flow Chart) แสดงใน

ภาพท่ี 11 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 10 ผังการดําเนินกิจกรรมการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร 

ท่ีมา: เษกสรร  สิงหธน,ู “ การบํารุงรกัษาเชิงแผนงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องจักรกรณีศึกษา

สายการบรรจนุ้ํายาทําความสะอาดสุขภณัฑ. ” (2551):  23 
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ภาพท่ี 11 แผนผังการบํารุงรักษาเครื่องจักรกรณีฉุกเฉิน 

ท่ีมา: เษกสรร  สิงหธน,ู  “การบํารุงรกัษาเชิงแผนงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องจักรกรณีศึกษา

สายการบรรจนุ้ํายาทําความสะอาดสุขภณัฑ.”  (2551): 24 
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ภาพท่ี 12  ผังการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรท่ีไดวางแผนลวงหนา 

ท่ีมา: เษกสรร  สิงหธน,ู “การบํารุงรกัษาเชิงแผนงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องจักรกรณีศึกษาสาย

การบรรจุน้ํายาทําความสะอาดสุขภณัฑ. ”  (2551): 25 
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2.2 รูปแบบการบํารุงรักษาแบบตางๆ มีดังตอไปนี ้

2.2.1 การบํารุงรักษาแบบซอมเม่ือเสีย (Breakdown Maintenance) 

2.2.2 การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) 

2.2.3 การบํารุงรักษาทวีผล (Productive Maintenance) 

2.2.4 การบํารุงรักษาเชิงปรับปรุงแกไข (Corrective Maintenance) 

2.2.5 การปองกันการบํารุงรักษา (Maintenance Prevention) 

2.2.6 วิศวกรรมความนาเช่ือถือ (Reliability Engineering) 

2.2.7 ทีโรเทคโนโลยี (Terotechnology) 

2.2.8 บํารุงรักษาทวีผลท่ีทุกคนมีสวนรวม (Total Productive Maintenance) 

2.2.9 การบํารุงรักษาเชิงพยากรณ (Predictive Maintenance) 

2.2.10 การบํารุงรักษาเชิงรุก (Proactive Maintenance) 

วัตถุประสงคของการนําศาสตรดานการบํารุงรักษามาใชก็เพ่ือดูแลเครื่องจักรกลให

ทํางานอยางตอเนื่องและทํางานใหเต็มประสิทธิภาพซ่ึงเปนส่ิงท่ีตองการของทุกๆ  องคการ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองทําใหเครื่องจักรเหลานี้หยุด

ทํางานเนื่องจากการชํารุดใหนอยท่ีสุดจะเห็นวาวัตถุประสงคของงานการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล ก็

คือการลดจํานวนครั้งของการชํารุดของเครื่องจักรใหนอยท่ีสุด ลดคาใชจายงานซอมแซม และการ

เพ่ิมชวงเวลาความพรอมใชงานของเครื่องจักร (Machine Availability Period) รวมถึงเพ่ิมความ

ปลอดภัยใหกับผูท่ีทํางานท่ีเกี่ยวของ การบํารุงรักษาสามารถแบงออกเปน 4 ประเภท คือ 

1. การซอมเม่ือเสีย (Breakdown Maintenance: BM) วิธีการบํารุงรักษาวิธีนี้เปน

แนวความคิดในงานการบํารุงรักษาท่ีเกาแกท่ีสุดในตําราบางเลมใหนิยามวิธีการบํารุงรักษาแบบนีว้า

“ ดําเนินการโดยไรการบํารุงรักษา (No maintenance at All or Maintenance Less) ”  ท้ังนี้อาจเปน

เพราะวาโดยขอเท็จจริงแลวก็คือวาบุคลากรในฝายบํารุงรักษาจะไมออกไปปฏิบัติงานใดๆเลย

จนกวาจะมีรายงานวามีเครื่องจักรชํารุดใชงานตอไปไมได อยางไรก็ตามการบํารุงรักษาแบบนี้ยังคง

มีใชอยูกับสถานการณบางลักษณะ เชน ในเครื่องจักรท่ีไมสลับซับซอนและมีช้ินสวนอะไหลพรอม

อยูเสมอหรือสามารถส่ังซ้ือไดอยางทันทีทันใดโดยคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการบํารุงรักษาแบบนี้ควร

จะมีคาใชจายนอยกวาการประยุกตใชวิธีการรักษาวิธีอ่ืนๆ ตัวอยางการบํารุงรักษาแบบนี้ ไดแก 

หลอดไฟฟา ซ่ึงถูกปลอยไวจนกระท่ังหลอดขาดหรือในกรณีแผนผาเบรกรถยนตหนาสัมผัส สลิบ

ลิง เปนตน ขอเสียในการบํารุงรักษาชนิดนี้ไดแก 

1. 1ไมมีสัญญาณใดๆ บอกเปนการเตือนลวงหนาเม่ือเครื่องจักรเริ่มชํารุด 

1.2ไมสามารถยอมรับได ในระบบท่ีตองการความเช่ือม่ันสูง เชน ในอากาศยาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.3 เก็บช้ินสวนอะไหลไวเปนจํานวนมากซ่ึงหมายถึงคาใชจายในการเก็บ

ของคงคลังสูง 

1.4 ไมสามารถบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติตามแผนการผลิตไดตามประสงค 

1.5 ไมสามารถวางแผนงานในแผนกการบํารุงรักษาได 

 

2. การบํารุงรักษาตามแผน (Plan Maintenance: PM) เพ่ือเปนการลบลางขอบกพรอง

ของการบํารุงรักษาเม่ือชํารุดจึงไดมีการพัฒนางานทางดานการบํารุงรักษาตามแผนขึ้นมากลาวโดย

ยอก็คือการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลตามระยะเวลาท่ีกําหนดขึ้นโดยอาจไดมาจากประสบการณหรือ

จากคูมือการใชงานของเคร่ืองจักรนั้นๆ อยางไรก็ตามการชํารุดของเคร่ืองจักรโดยไมคาดคิดก็ไม

สามารถขจัดออกไปไดเนื่องมาจากวารูปแบบความชํารุดของเครื่องจักร (ในแงการกระจายทาง

สถิต)ิ ไมไดอยูในลักษณะของการกระจายแบบสมํ่าเสมอ ดังนั้น จึงเปนการยากท่ีจะเลือกชวงการ

บํารุงรักษาตามแผนท่ีเหมาะสมและในบางกรณีถึงแมวาไดปฏิบัติการบํารุงรักษาตามแผนแลวก็ตาม

ก็ยังคงมีโอกาสท่ีจะเกิดการชํารุดของเครื่องจักรโดยไมคาดคิดอีกอยางหลีกเล่ียงไมได สรุปไดวา

การใชการบํารุงรักษาแบบนี้จะทําใหเปนการเพ่ิมคาใชจายในการผลิตท้ังทางตรงและทางออม

ตัวอยางของการบํารุงรักษาแบบนี ้ไดแก การตรวจเช็คระดับน้ํามันท่ีบริเวณชองตรวจระดับน้ํามัน 

การเปล่ียนถายน้ํามันตามระยะเวลา การถอดเปล่ียนช้ินสวนท่ีสําคัญบางช้ินสวนตามระยะเวลา ฯลฯ 

ปญหาหนึ่งท่ีจะพบเสมอเม่ือทําการบํารุงรักษาตามระยะเวลา คือ ทําการเปล่ียนช้ินสวนบางช้ินโดย

ไมจําเปนและในบางกรณีอาจจะเปนการรบกวนช้ินสวนในระบบอ่ืนโดยไมจําเปนรวมไปถึงใน

กรณีท่ีมีการประกอบกลับของช้ินสวนเขาท่ีไมถูกตองซ่ึงนับวาไดรับผลเสียมากกวาผลดีเสียอีก 

ในชวงศตวรรษท่ีผานมาจึงมีวิธีการบํารุงรักษาแบบใหมท่ีเรียกกันวา (RELIABILITY CENTRED 

MAINTENANCE: RCM) โดยมีหลักการ ยอๆ ดังนี้ 

2.1 ตรวจวิเคราะหหาช้ินสวนวิกฤต 

2.2 ตรวจสอบชิ้นสวนวิกฤตตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

2.3 ถอดช้ินสวนออกเพ่ือปรับสภาพ 

2.4 ถอดเปล่ียนช้ินสวนวิกฤต 

2.5 ในกรณีของช้ินสวนท่ีไมวิกฤตก็ใหใชตอไปจนชํารุด 

2.6 ในบางกรณีท่ีจําเปนใหทําการออกแบบช้ินสวนบางชิ้นใหม 
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3. การบํารุงรักษาเชิงพยากรณหรือการคาดคะเน (Predictive Maintenance) หรือ (Fix it 

before fails) โดยท่ัวไปในปจจุบันเปนท่ีทราบกันแลววาเครื่องจักร กลจะมีกลไกและวิธีทํางาน

สลับซับซอนมากกวาในสมัยกอนๆ รวมทั้งเปนการยากท่ีจะทําการถอดเปล่ียนหรือทําการตรวจเช็ค

ตามจุดท่ีสําคัญของงานการบํารุงรักษาตามแผน (Plan maintenance) วิธีการในงานการบํารุงรักษา

โดยการคาดคะเนนับไดวาเปนปรัชญาใหมในศาสตรของการบํารุงรักษาเครื่องจักร แนวความคิด

โดยสรุปก็คือ การใชวิธีการหรือเทคนิคใหมๆของเครื่องมือวัดชนิดตางๆ เชน อุปกรณท่ีในการวัด

ความส่ันสะเทือน กลองอินฟราเรด เทอรโมกราฟฟ เปนตน โดยพ้ืนฐานแลวพอท่ีจะจัดแบงการ

บํารุงรักษาแบบนี้ออกเปนวิธียอยๆ คือ 

 

1. การวิเคราะหสัญญาณความส่ันสะเทือน (Vibration Analysis) 

2. การวิเคราะหสารหลอล่ืนใชแลว (Oil / Wear Particle Analysis) 

3. การวิเคราะหสมรรถนะเครื่องจักร (Performance Monitoring) 

4. การวิเคราะหภาพถายความรอน (Thermography Monitoring) 

 

ซ่ึงมักจะเรียกวิธีการเหลานี้วาการติดตามสภาพเครื่องจักร (Condition Monitoring) หรือเรียกอีกช่ือ

หนึ่งวาการติดตามสุขภาพเครื่องจักร (Machine Health Monitoring) ก็จัดไดวาเปนสวนหนึ่งของการ

บํารุงรักษาแบบคาดคะเน ความจริงแลวการทํา CM: Condition Monitoringหรือ MHM: Machine 

Health Monitoring ไมใชของใหม เพราะโดยท่ัวไปแลววิศวกร หรือ ผูควบคุมเครื่องก็ใชสามัญ

สํานึกในการดูแลเครื่องจักรอยูแลว เชน การใชสายตาตรวจดูลักษณะโดยทั่วไป การใชจมูกดมกล่ิน

ไหม การใชหูฟงเสียงท่ีดังผิดปกต ิและการใชฝามือสัมผัส (ความรอนและ/หรือความส่ันสะเทือน) 

เปนตน อยางไรก็ตามวิธีการตรวจสอบดังกลาวจะเปนลักษณะการประเมินสภาพเครื่องจักรท่ีไมมี

ขอยุติท่ีแนนอน ท้ังนี้เนื่องมาจากความไมเท่ียงตรงของประสาทสัมผัสแตละคนท่ีไมเหมือนกัน 

ดังนั้น การใชเครื่องมือตรวจวัดเชิงปริมาณสําหรับการบํารุงรักษาแบบคาดคะเนจึงเปนส่ิงสําคัญ 

ท้ังนี้ เพราะทําใหไดขอสรุปท่ีไมมีการบิดพล้ิวในการประเมิน  ดังนั้น จากความหมายของ 

“PREDICTIVE MAINTENANCE”  ก็พอท่ีจะสรุปไดวา เม่ือสามารถทราบถึงลักษณะของตนเหตุ

ของการชํารุดก็พอท่ีจะสามารถจัดเตรียมการลวงหนาสําหรับ แรงงาน ช้ินสวนอะไหล และกําหนด

ชวงเวลาการทํางานท่ีไมขัดกับแผนการผลิตหลักโดยมีการประยุกตใชอยางเหมาะสมผลประโยชน

ท่ีคาดวาจะไดรับ คือ 

1. ลดคาใชจายในการบํารุงรักษา 
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2. ลดสถิติการชํารุดของเครื่องจักร 

3. ลดเวลาในการซอมเม่ือเครื่องจักรเสีย 

4. การบํารุงรักษาเชิงรุก (PROACTIVE MAINTENANCE) เปนการบํารุงรักษา

กอนท่ีเครื่องจักรจะเริ่มท่ีจะชํารุด นับวาการใชเทคนิคการบํารุงรักษาเครื่องจักรท่ีคอนขางใหมใน

อุตสาหกรรมบานเราท้ังนี้เพราะแนวคิดดังกลาวนี้ถูกตีพิมพเม่ือประมาณป ค.ศ.1985 โดยยอแลว

งานการบํารุงรักษาแบบนี้จะมุงพิจารณาที่ “รากเหงาของปญหา (Root Causes of Failure)” โดยท่ี 

Root Causes สามารถแบงยอยออกเปนแปดอยาง คือ 

1. ความไมเสถียรทางเคมี (Chemical Stability) 

2. ความไมเสถียรทางกายภาพ (Physical Stability) 

3. ความไมเสถียรทางอุณหภูมิ (Temperature Stability) 

4. ความไมเสถียรทางการสึกหรอ (Wear Stability) 

5. ความไมเสถียรทางการรั่วไหล (Leakage Stability) 

6. การเกิดโพรงอากาศในระบบไฮโดรลิก (Cavitation) 

7. ความไมเสถียรในระดับของส่ิงสกปรก (Contamination) 

8. ความไมเสถียรจากการบิดตัวหรือเยื้องศูนย (Distortion & Misalignment) 

 

เม่ือใดมีการไมสมดุลในระบบของเคร่ืองจักรจะเกิดความไมมี Stability ใน Root 

Causes ท่ีกลาวมา หรือ อาจจะมีความไมสมดุลในระบบมากกวาหนึ่งสาเหตุก็เปนได ตัวอยางท่ีเห็น

ไดงายๆ ในระบบไฮโดรลิก ก็คือ การท่ีมีส่ิงสกปรก (Contaminates) หลุดรอดเขาในระบบซ่ึงอาจจะ

เกิดจากการเติมน้ํามันสกปรกเขาในระบบการเส่ือมสภาพของไสกรองอากาศ การชํารุดฉีกขาดของ

ซีล เปนตน ส่ิงสกปรกดังกลาวจะเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหระบบขาดสมดุลไป เม่ือวิศวกรหรือ

ผูชํานาญการทราบถึง Root Causes ก็จะทําการแกไขใหระบบกลับคืนสูสมดุล เชนใชไสกรองมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น เปล่ียนซีลท่ีขาด หรือ กรองน้ํามันท่ีสงสัยวามีส่ิงสกปรกผสมอยูเปนตน 

อยางไรก็ตามเนื่องจากจําเปนตองใชท้ังเครื่องมือ และบุคคลากรท่ีมีความชํานาญสูงในการคนหา 

Root Causes แนวความคิดการบํารุงรักษาแบบนี้จึงยังไมแพรหลายมากนักโดยท้ังส่ีแนวทางในการ

บํารุงรักษา สามารถสรุปได คือ 

 

1. Breakdown Maintenance - ซอมเม่ือเสีย 

2. Preventive Maintenance - ซอมกอนท่ีจะชํารุด 

3. Predictive Maintenance - ซอมเม่ือเริ่มท่ีจะชํารุด 
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4. Proactive Maintenance – ซอมกอนท่ีจะเริ่มชํารุด 

 

2.3 ลักษณะการบํารุงรักษาดวยวิธีตางๆ 

2.3.1 การซอมฉุกเฉิน–การซอมเม่ือเสีย (BREKDOWN MAINTENANCE: BM) 

บางครั้งถูกเรียกวา Emergency Maintenance, Run-To-Failure, Failure Maintenance, Panic 

Maintenance หรือ Reactive Maintenance เปนการบํารุงรักษาหรือซอมหลังการเกิดการชํารุดของ

ช้ินสวนเครื่องจักรหรืออุปกรณ เปนวิธีการท่ีไมมีการวางแผนลวงหนาและมักจะทําใหเกิดคาใชจาย

ในการซอมบํารุงสูงและสรางความไมพอใจใหกับบุคลากรท่ีตองมาทํางานนอกเวลาเชน พนักงาน

ฝายผลิตหรือพนักงานในฝายบํารุงรักษา 

2.3.2 การบํารุงรักษาตามสภาพ(CONDITION BASED MAINTENANCE: CBM) 

หมายถึงการบํารุงรักษาตามสภาพ โดยตองมีการตรวจติดตามสภาพของเครื่องจักร (condition 

monitoring) เพ่ือใหทราบสภาพการทํางานของเครื่องจักรอยูเสมอและทําใหเห็นแนวโนมของ

ปญหากอนท่ีจะเริ่มเกิดขึ้นจริง 

จากแนวคิดในการบํารุงรักษาสมัยใหมคือ “อยาแตะตองเครื่องจักรท่ีทํางานดีอยู

แลว” แตใชการบํารุงรักษาตามสภาพแทนซ่ึงจะดีกวาเพราะไมมีใครอยากถูกผาตัดท้ัง ๆ ท่ีสุขภาพ

ยังดีอยูแตขอตรวจสุขภาพรางกายเปนประจําจะดีกวาหรือท่ีเรียกกันวา “Condition Based 

Maintenance: CBM” (ธนกร, 2552: 27) ซ่ึงการดําเนินการบํารุงรักษาแบบ CBM นี้มีลักษณะของ

การบํารุงรักษาดังนี้  การตรวจสอบสภาพอุปกรณ (condition monitoring) เปนการดําเนินการ

ติดตามตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับสภาพอุปกรณในดานตาง ๆ แลวนํามาประเมินถึงสภาพอุปกรณวา

เหมาะสมท่ีจะดําเนินการบํารุงรักษาหรือตรวจซอมแลวหรือยัง ซ่ึงนํามาใชประโยชนในการกําหนด

ชวงเวลาการบํารุงรักษาท่ีเหมาะสมการตรวจสอบสภาพอุปกรณ จะประกอบดวย การใชสัมผัสของ

คน (Subjective Method) การใชเครื่องมือตรวจวัด (Objective Method) และ การติดตั้งอุปกรณเฝา

ติดตามสภาพการเดินเคร่ือง (Continuous Monitoring) ดังแสดงในภาพท่ี 13 

 
ภาพท่ี 13  ผังองคประกอบของการตรวจสอบสภาพอุปกรณ 

การตรวจสอบสภาพอุปกรณ

การใชสัมผสัของคน การใชเคร่ืองมือตรวจวัด
การติดตั้งอุปกรณเฝ า

ติดตามสภาพการเดินเคร่ือง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



31 

 1.การใชสัมผัสของคน เปนวิธีการใชสัมผัสของคนตรวจติดตามสภาพเครื่องจักรเพ่ือ

คนหา Failure หรือแนวโนมของการเกิด Failure ดวย Five Sense Inspection ไดแก Visual 

Inspection เชน การสังเกตขนาด รูปราง ระดับ การไหลแสง สี Sound Inspection เชน เสียงดัง เสียง

คอย เสียงกระทบกระแทก ผิดปกติ การสัมผัส เชนความรอน ความส่ันสะเทือน ความแข็งออน ผิว

หยาบละเอียด การสูดดมกล่ินท่ีผิดปกติ เชน กล่ินไหม กล่ินสารระเหย การชิมรสตาง ๆซ่ึงท่ีกลาวมา

ท้ังหมดเรียกวา Subjective เนื่องจากเปนการตรวจสอบท่ีใหผลขึ้นอยูกับความรูสึกของแตละบุคคล 

ไมถือเปนมาตรฐานแตเปนวิธีการท่ีใหผลรวดเร็วและประหยัดท่ีสุดโดยวิธีการทํา Subjective 

Condition Monitoringไดแก 

 1.1 การสังเกตดวยสายตา (Looking) คือ การสังเกตสภาพภายนอกและความ

ผิดปกติท่ัวไป ไดแก การรั่วซึม ระดับหรือการไหลในSight Glass ขนาดและรูปรางเปนตน 

1.2 การฟงเสียง (Listening) คือ การฟงเสียงท่ีผิดปกติเชน เสียงการรั่วไหล เสียง

การส่ัน การกระแทก เสียงท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก ๆ 

1.3 การดมกล่ิน (Smelling) คือ การดมกล่ินท่ีผิดปกติเชน กล่ินไหมเปนตน 

 1.4 การชิมรส (Testing) ไมมีใชในงานบํารุงรักษาเครื่องกล 

 1.5 การสัมผัสทางกาย (Feeling) คือ การใชมือแตะเพ่ือสังเกตการส่ันสะเทือนหรือ

ความรอนเนื่องจากของไหลภายในทอ แสดงถึงการรั่วไหล ความตึงของสายพาน เปนตน 

 2. การใช เครื่องมือตรวจวัด  เปนวิธีการใชอุปกรณเครื่องมือตรวจวัดตาง ๆ 

(Instruments) เชน Thermometer, Vibro Meter, Tachometer, Shock Pulse Meter, Ultrasonic Flow 

Meter เปนตน ในการติดตามตรวจสอบสภาพเครื่องจักรซ่ึงมีมาตรฐานสมํ่าเสมอตลอดต้ังแตเริ่ม

ตรวจสอบครั้งแรกโดยไมตองใชความรูสึกของคนมาเกี่ยวของ  

3. การติดตั้งอุปกรณเฝาติดตามสภาพการเดินเครื่อง เปนการติดตั้งอุปกรณท่ีคอยเฝา

ติดตามสภาพการเดินเครื่อง (supervisory) หลายอยางไวกับเครื่องจักรตลอดเวลา ท้ังยังสามารถ

กําหนดใหมีการบันทึกขอมูลไดเชน ระบบ DCIS ทําใหสามารถรู ถึงสภาวะการทํางานของ

เครื่องจักรไดทุกขณะท่ีเดินเครื่องอยู (real time) และสามารถเห็นแนวโนมของการเส่ือมสภาพได

ทันทีหรือเรียกดูขอมูลยอนหลังเพ่ือสืบคนจุดเริ่มตนของการเปล่ียนแปลงได ขั้นตอนของการ การ

บํารุงรักษาตามสภาพมีดังนี้  

 3.1 เริ่มจากมีการบันทึกขอมูลสภาพเครื่องจักรตั้งแตเริ่มตนไว 

 3.2 กําหนดระยะคาบเวลาในการตรวจติดตามสภาพเครื่องจักรเพ่ือใหทราบสภาพ

เครื่องจักรในขณะน้ันเปนระยะ ๆ 
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 3.3 นําขอมูลจํานวนมากที่ไดจากการตรวจติดตามจัดทําเปนขอมูลเชิงสถิติซ่ึง

แสดงในรูปกราฟแนวโนมและวิเคราะหดวยหลักสถิต ิ

 3.4 กําหนดมาตรฐานขอบเขตหรือขีดจํากัดของคาสัญญาณตาง ๆ ท่ีไดจากการ

ตรวจวัดโดยอุปกรณเครื่องมือ เชน Upper Limit, Lower Limit, Limit to Action & Limit to Stop 

Machine 

 3.5 ทําการประเมินสภาพจากการตรวจติดตามท้ังหมดมาแปลผลโดยวิเคราะห

เทียบกับขอมูลเริ่มตนหรือบันทึกเหตุการณท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด 

 3.6 กําหนดแผนการบํารุงรักษาหรือเวลาท่ีลงมือซอมบํารุงนั้น 

 3.7  สุดทายดําเนินการซอมและบํารุงรักษาตามสภาพท่ีเกิดขึ้นนั้น 

 

ประโยชนท่ีไดจาก การบํารุงรักษาตามสภาพ  

 1. หนวยงานซอมบํารุงสามารถลดขอบเขตของานซอมลงเหลือเทาท่ีจําเปน ลดการ 

Over Maintenance ชวยลด Outage Duration และสนับสนุน Work Optimization 

 2. รูจุดขัดของท่ีเพ่ิงจะเริ่มเกิดขึ้นในเคร่ืองจักรกอนท่ีจะลุกลามไปจนเปนความเสียหาย

อยางใหญหลวง 

 3. ลดเวลาในการหยุดเครื่องจักรหรืออุปกรณ 

 4. ยืดอายุการใชงานของอุปกรณเครื่องจักร 

 5. ยืดอายุการใชงานของอะไหลใหนานขึ้นทําใหใชงานคุมคาและลดจํานวนอะไหลท่ี

ตองเก็บสต็อกไว 

การทํา Condition Base Maintenance นั้นเปนแนวทางใหมในงานซอมบํารุงโดย

ทําการซอมบํารุงตามสภาพจาก Condition Monitoring ซ่ึงจะชวยใหขยายระยะเวลาออกไปได เพ่ิม 

Availability ลด Work Load ลงลด Maintenance Cost ลง ปรับปรุงการวางแผนบํารุงรักษาและชวย

ในการวางแผนจัดการ Spare Part ท่ีดีขึ้น 

2.3.3 บํารุงรักษาเชิงปรับปรุงแกไข (CORRECTIVE MAINTENANCE: CM)

วิธีการบํารุงรักษานี้เรียกวา“การติดตามสมรรถนะเครื่องจักร” โดยท่ีเม่ือสมรรถนะเครื่องจักรลดลง

ก็จะตองใชวิธีการในการบํารุงรักษา หรือ เพ่ือทําการปรับตั้งใหสภาพเครื่องจักรกลับไปมีสภาพ

ใกลเคียงหรือเหมือนกับสภาพเดิมใหมากท่ีสุด อาจจะตองมีการคาดคะเนมีการวางแผนลวงหนา

และอาจจะตองทําการปรับปรุงเปล่ียนแปลงบางช้ินสวนของเคร่ืองจักร ท้ังนี้ขึ้นอยูกับประสบการณ

และนอกจากนั้นวิธีการบํารุงรักษาแบบนี้ยังรวมไปถึงการซอมแซมเม่ือเครื่องจักรชํารุดแตจะตาง

จาก BM ตรงท่ีตองทําการปรับปรุงแกไขในส่ิงท่ีคิดวาเปนสวนท่ีทําใหเครื่องจักรชํารุดดวยอายุ เชน 
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เปล่ียนแปลงชนิดวัสด ุขนาดของแบร่ิง ฯลฯ โดยสรุปอาจจะกลาวไดวา CM เปนวิธีการบํารุงรักษา

ท่ีผสมผสานกันระหวาง BM และทํา CORRECTIVE MAINTENANCE คือ การปรับปรุง

เปล่ียนแปลงหลังการชํารุดใหถูกตอง 

2.3.4 EMERGENCY MAINTENANACE สามารถศึกษารายละเอียดไดในการ

บํารุงรักษาแบบซอมฉุกเฉิน – การซอมเม่ือเสีย (BREAKDOWN MAINTENANCE: BM) ซ่ึง

ลักษณะการบํารุงรักษาจะคลายคลึงกัน 

2.3.5 FAILURE MAINTENANCE สามารถศึกษารายละเอียดไดในการ

บํารุงรักษาแบบซอมฉุกเฉิน – การซอมเม่ือเสีย (BREAKDOWN MAINTENANCE: BM) ซ่ึง

ลักษณะการบํารุงรักษาจะคลายคลึงกัน 

2.3.6  FIXED - TIME MAINTENANCE สามารถศึกษารายละเอียดไดจากการ

บํารุงรักษาแบบ TIME – BASE MAINTENANCE ซ่ึงลักษณะการบํารุงรักษาคลายคลึงกัน 

2.3.7  IMPROVEMENT MAINTENANCE สวนของการบํารุงรักษาแบบนี้เปน

วิธีการท่ีรวมการปรับปรุง / เปล่ียนแปลง และ การพัฒนาในการออกแบบช้ินสวนอุปกรณของ

เครื่องจักรใหมใหเหมาะสมกับสภาพการใชงานมากย่ิงขึ้น 

2.3.8. MACHINE - BASE MAINTENANCE เปนความคิดของการบํารุงรักษา

กอนท่ีจะเกิดการชํารุดใดๆ เชน การบํารุงรักษาเชิงรุก (PROACTIVE MAINTENANCE) หรือ

อาจจะเปนการบํารุงรักษาในชวงระยะแรกๆ ของอาการท่ีสอเคาวาเครื่องจักรเริ่มมีปญหา เชน การ

บํารุงรักษาเชิงปองกัน หรือ การบํารุงรักษาเชิงพยากรณ 

2.3.9  MAINTENANCE PREVENTION เปนแนวทางในการบํารุงรักษาแบบหนึ่ง

ท่ีตองการกําจัดหรือขจัดการบํารุงรักษาออกไป เพ่ือใหสามารถใชงานเครื่องจักรอุปกรณไดโดยไม

มีการขัดจังหวะสวนหนึ่งของวิธีการบํารุงรักษาแบบนี้ ไดแก อุปกรณหรือช้ินสวนเครื่องจักรท่ีไม

ตองมีการบํารุงรักษา เชน แบตเตอรี่แบบไมใชน้ํากล่ัน “ไมกินน้ํากล่ัน” ลูกหมากรถยนตรุนใหมท่ี

ไมตองอัดจาระบีตลอดอายุการใชงาน เปนตน 

2.3.10  MAINTENANCE TRIBOLOGY เปนการบํารุงรักษาโดยนําเอาแนวทาง

ในดานไทรโบโลยี ( การเสียดทาน การหลอล่ืน และการสึกหรอ) เขามามีสวนในการบํารุงรักษา

เพ่ือปองกัน หรือ ชะลอการเส่ือมสภาพ นอกจากนั้น ยังใชเทคโนโลยีดานไทรโบโลยี เพ่ือใชในการ

วิเคราะหหาสาเหตุของการชํารุดโดยในบางสวนของไทรโบโลยี  ยังสามารถนํามาใชในการ

ดําเนินการบํารุงรักษาเชิงพยากรณได เชน การวิเคราะหเศษโลหะหรือการวิเคราะหสารหลอล่ืนใช

แลวเพ่ือประเมินสภาพเคร่ืองจักร 
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2.3.11 ON-CONDITION MAINTENANCE เปนรูปแบบบํารุงรักษาผสมผสาน

กันระหวางการบํารุงรักษาเชิงรุก การบํารุงรักษาเชิงปองกัน และการบํารุงรักษาเชิงพยากรณโดย

สรุปก็คือการบํารุงรักษาตามสภาพเครื่องจักรหรือการเฝาระวังสภาพเครื่องจักรนั้นเอง 

2.3.12 PLANNED MAINTENANCE เปนการบํารุงรักษาท่ีมีประโยชนมากตอ

เครื่องจักรกลท้ังนี้เพ่ือการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลตามท่ีวางแผนไวในระหวางการใชเครื่องจักรกล

เหลานั้น การดําเนินงานก็จะตองมีกลุมของผูดําเนินงานในฝายการบํารุงรักษาและฝายผลิตโดยท่ี

ตองมีการบํารุงรักษาในชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสม และสะดวกที่สุดตอท้ังฝายผลิตและฝาย

บํารุงรักษา การบํารุงรักษาแบบนี้จะใชชวงเวลาการบํารุงรักษาท่ีเหมาะๆ ท่ีเครื่องจักรวางหรือหยุด

ใชงานจากเหตุผลอ่ืนนอกเหนือไปจากการชํารุดของตัวเครื่องจักรกลเอง 

2.3.13 PREDICTIVE MAINTENANCE การท่ีสามารถในการคาดคะเนอัตราการ

เส่ือมสภาพของเครื่องจักกลในอนาคตจากผลการวิเคราะหท่ีพอจะทําใหสามารถคาดคะเน/ทํานาย/

พยากรณอาการการชํารุดในปจจุบันทําใหสามารถจัดวางแผน เพ่ือทําการบํารุงรักษาเครื่องจักรใน

ชวงเวลาท่ีเหมาะสมและสะดวกที่สุดซ่ึงในระหวางการใชงานกอนท่ีจะถึงชวงของการซอมจริงๆ 

นั้นก็อาจจะมีการเขาไปดูแลในขั้นตนหรือการบํารุงรักษาเล็กๆ นอยๆ ใหมีความถ่ีมากขึ้นหรือ

อาจจะตองทําการเฝาระวังเครื่องจักรอยางตอเนื่อง 

2.3.14 PREVENTIVE MAINTENANCE การตรวจสอบการเส่ือมสภาพของ

เครื่องจักรท่ีใชในเวลาปจจุบันทําใหสามารถดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องจักร เพ่ือปองกันไมใหเกิด

การชํารุดหรือเส่ือมสภาพมากย่ิงขึ้นไปอีกปกติแลวการบํารุงรักษาแบบนี้ตองมีการติดตาม

ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรมากพอควร เพ่ือทําใหมีหลักเกณฑท่ีนาเช่ือถือวาควรดําเนินการ 

บํารุงรักษาท่ีจุดใด และชวงเวลาใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุดมักเรียกการบํารุงรักษาแบบนี้วาการ

บํารุงรักษาตามระยะเวลา (TIME BASE MAINTENANCE: TBM) 

2.3.15 PROACTIVE MAINTENANCE เปนการติดตามสภาวะของปจจัยท่ีมีผล

ทําใหเครื่องจักรเกิดการชํารุด อาทิ รากของสาเหตุ 8 ประการ การบํารุงรักษาแบบนี้ไมใชการ

ติดตามสัญญาณ/เหตุการณท่ีเกิดอาการของการชํารุดไปแลว ดังนั้น จึงสามารถกําหนดวิธีการ

บํารุงรักษาท่ีเหมาะสมเพ่ือปองกันการเริ่มเส่ือมสภาพของเคร่ืองจักรตั้งแตเริ่มติดตั้ง  หรือ ซ้ือ

เครื่องจักรกันเลยท่ีเดียว 

2.3.16 PRODUCTIVE MAINTENANCE เปนวิธีการในการบํารุงรักษาท่ีพัฒนา

เพ่ิมมาจากการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (PREVENTIVE MAINTENANCE) นอกเหนือจากการ

ดําเนินการในการบํารุงรักษาตามระยะเวลาและการเส่ือมสภาพแลวยังตองศึกษาดานความคุมคา

ทางดานเศรษฐศาสตรสําหรับการเลือกใชวิธีการบํารุงรักษาแบบตางๆ ใหเหมาะสมกับความสําคัญ
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ของเครื่องจักรอีกดวย ท้ังนี้เปาหมายสวนหนึ่งของการบํารุงรักษาแบบนี้ คือพยายามดําเนินใหมี

คาใชจายของการบํารุงรักษาตลอดอายุขัยของเครื่องจักรใหมีคาต่ําสุด (Minimum Life Cycle Cost) 

อีกดวย 

2.3.17 REACTIVE MAINTENANCE สามารถศึกษารายละเอียดไดในการ

บํารุงรักษาแบบซอมฉุกเฉิน–การซอมเม่ือเสีย (BREAKDOWN MAINTENANCE: BM) จะ

คลายกัน 

2.3.18 RELIABILITY-CENTRED-MAINTENANCE (RCM) ซ่ึงเปนลักษณะ

การบํารุงรักษาโดยรวบยอดสําหรับการทํางานแบบเปนระบบของการดําเนินงานตอเครื่องจักรกล

ซ่ึงรวมไปถึงความนาเช่ือถือ ความปลอดภัย และความคุมคาของการลงทุนท้ังในสวนเงินลงทุนซ้ือ

เครื่องจักร คาใชจายในการดําเนินงาน คาซอมและบํารุงรักษาวิธีการบํารุงรักษาแบบนี้อาจเรียกได

วาเปน Machine-Based Maintenance โดยจะมีพ้ืนฐานอยูท่ีการบํารุงรักษาเชิงปองกัน แตจะมี

การศึกษาวิเคราะหรูปแบบการชํารุดของช้ินสวนอุปกรณเครื่องจักรท้ังระบบและทําการจัดตั้งระบบ

การใชงานและดูแลรักษาช้ินสวนเครื่องจักรอุปกรณใหเกิดความนาเช่ือถือใหสูงโดยอยูภายใต

สภาวะการใชงานปกติใหมากท่ีสุด 

2.3.19 TEAM-BASED MAINTENANCE สามารถศึกษารายละเอียดไดในการ

บํารุงรักษาแบบทวีผลท่ีทุกคนมีสวนรวม (Total Productive Maintenance: TPM) ซ่ึงลักษณะการ

บํารุงรักษาจะคลายคลึงกัน 

2.3.20 TEROTECHNOLOGY มีความหมายและวิธีการเชนเดียวกันกับการ

บํารุงรักษาทวีผล คือ ตองการการบํารุงรักษาแบบผสมผสานใหกับเครื่องจักรในโรงงาน โดยท่ีตอง

ดําเนินการใหมีคาใชจายในการใชงานและการบํารุงรักษามีคาต่ําสุดตลอดอายุขัยเครื่องจักร 

2.3.21 TIME-BASE MAINTENANCE ในบางครั้งเรียกการบํารุงรักษาแบบนี้วา 

Fixed-Time Maintenance โดยท่ีจากประสบการณในอดีตและการวิเคราะหทางดานสถิติผนวกเขา

กับการคาดคะเนอยางมีหลักการและอยางระมัดระวังวาควรตองมีการดําเนินงานอยางไรบางเพ่ือ

จัดทําเปนระบบการบํารุงรักษาตามระยะเวลาของแตละองคประกอบ หรือ สวนประกอบในระบบ

เครื่องจักรเพ่ือใหแนใจวาจะไมทําใหมีโอกาสในการเกิดการชํารุดโดยไมคาดคิด ซ่ึงหากสามารถท่ี

จะปองกันไมใหเกิดการชํารุดไดนั้นตองมีการดําเนินการกอนท่ีเครื่องจักรจะชํารุดโดยท่ีตองมีการ

พิจารณาถึงชวงเวลาท่ีเหมาะสม รวมทั้ง ตองมีคาใชจายในการดําเนินการท่ีสมดุลระหวางคาใชจาย

ในการซอมบํารุงแบบฉุกเฉินตอคาใชจายในการบํารุงรักษาเชิงปองกัน แตอยางไรก็ตามวิธีการนี้ก็

ใชไดดีเฉพาะการชํารุด/การเส่ือมสภาพ หรือ การสึกหรอตามระยะเวลาเทานั้นในการดําเนินการใน
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การบํารุงรักษาจะทําไดในสองลักษณะ คือ ทําตามกําหนดตามระยะเวลาจากปฏิทินหรือทําการ

บํารุงรักษาตามระยะเวลาช่ัวโมงการใชงานของเคร่ืองจักรจริงๆ 

2.3.22 TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM) เปนวิธีการในการ

บํารุงรักษาโดยการจัดวางระบบใหมีการพัฒนาวิธีการบํารุงรักษาใหมีความตอเนื่องอยูตลอดการท่ี

ปริมาณการผลิตตองลดลงก็ขึ้นอยูกับวาเครื่องจักรกลมีสมรรถนะลดลง  และไมไดรับการ

บํารุงรักษาจากผูท่ีเกี่ยวของหรือไม วัตถุประสงคของการบํารุงรักษาแบบนี้ก็เพ่ือสนับสนุนการ

ทํางานของกลุมคนท่ีเกี่ยวของกับเครื่องจักรใหมีมากขึ้นท้ังในสวนของ ฝายวิศวกรรม ฝายการ

บํารุงรักษาและฝายผลิต การบํารุงรักษาแบบนี้ตองดําเนินการอยางจริงจังและรวมถึงตรวจสอบการ

ทําความสะอาด เปนตน นอกจากนั้นยังมีการทํากิจกรรมกลุมเพ่ือชวยในการแกปญหาท่ีเกิดขึ้นกับ

เครื่องจักรกลอีกดวย 

 

3 การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (PREVENTIVE MAINTENANCE) 

การบํารุงรักษาโดยทั่วไปในภาคอุตสาหกรรมจะมีแผนบํารุงรักษาอยูแลวซ่ึงจะไดจาก

คูมือการบํารุงรักษาท่ีมากับเครื่องจักรการบํารุงรักษาจะเปนแบบ TPM และเปนการบํารุงรักษาเชิง

ปองกัน (Preventive Maintenance) ซ่ึงไดทํา PM แลวแตก็ยังมีเหตุขัดของขึ้น (Breakdown) ดังนั้น 

ในการบํารุงรักษาเชิงปองกันจะเปนแนวคิดท่ีตอง "ปองกัน" การเกิดเหตุตางๆ กับเครื่องจักรท่ีไม

สามารถคาดการณลวงหนาได การท่ีตองหยุดเครื่องไมวากรณีใดๆ ถือเปนการสรางความเสียหาย

ใหแกภาคอุตสาหกรรมอยางรายแรง ดังนั้น จึงมีการวางระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกันเกิดขึ้นเพ่ือ

ทําการตรวจสอบสภาพเครื่องจักร การเติมน้ํามัน การหลอล่ืน การถอดเปล่ียนช้ินสวน การจดบันทึก

การดําเนินงานเพื่อเปนขอมูลในการวางแผน การบํารุงรักษา การวิเคราะหขอมูลท่ีบันทึกไวเพ่ือ

คนหาจุดท่ีเปนสาเหตุของปญหาเพ่ือสรางมาตรการแกไข ท้ังนี้ก็เพ่ือปรับปรุงแผนการบํารุงรักษาให

สอดคลองกับสภาพเครื่องจักรท่ีเปล่ียนไปตามเวลาใหเหมาะสมกับสภาวะนั้นๆการดําเนินงาน

วางแผนระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกนั ประกอบดวย 

1. การจัดทําทะเบียนประวัติเครื่องจักร 

2. การจัดทํารายละเอียดและมาตรฐานงาน Preventive Maintenance 

3. การวางแผนการดําเนินงาน 

4. การนําไปสูการปฏิบัต ิ

5. การติดตามและประเมินผล 

การปฏิบัติงานบํารุงรักษาเชิงปองกันประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ คือ 

1. การทําความสะอาดเครื่องจักร และบริเวณโรงงาน (Cleaning) 
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2. การหลอล่ืน (Lubrication) 

3. การตรวจสภาพ (Inspection) 

4. การปรับแตงและเปล่ียนช้ินสวน (Adjustment and Replacement) 

3.1 การทําความสะอาดเครื่องจักรและบริเวณโรงงาน การปฏิบัติงานในสวนนี้จะถือ

เปนงานแมบทของการซอมบํารุงเปนส่ิงท่ีสะทอนใหเห็นถึงการจัดการของโรงงานและความรูสึก

ของพนักงานโดยท่ีการทําความสะอาดเครื่องจักรจะทําใหเกิดผลด ีดังนี้ 

3.1.1 ขณะทําความสะอาดพนักงานไดเห็นสวนตางๆของเครื่องจักรซ่ึงเปนการ

รับรูสภาพปกติของเครื่องจักรภายนอกเม่ือสังเกตเห็นสภาพปกติพ้ืนฐานจะสามารถทําการแกไขได 

3.1.2 การขจัดฝุนละอองส่ิงสกปรกบนเคร่ืองจักรเปนการชวยลดความสึกหรอของ

เครื่องจกัรและลดความผิดพลาดในการใชงานเครื่องจักร 

3.1.3 ลดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน โดยท่ัวไปปญหาในเรื่องความสะอาดของ 

โรงงานจะเกิดจากสาเหตุตางๆ คือ 

3.1.3.1 ผูบริหารไมไดใหความสนใจและเครงครัดในเรื่องความสะอาด 

3.1.3.2ไมมีการจูงใจพนักงานใหมีความรวมมือในเรื่องความสะอาด 

3.1.3.3 พนักงานเกี่ยงความรับผิดชอบในเรื่องหนาท่ีและขอบเขต 

แนวทางแกปญหาเหลานี้สามารถทําไดโดยใหมีการดําเนินการในเรื่องตอไปนี ้

1. กําหนดนโยบายท่ีชัดเจนและเปนท่ีรับรูของพนักงานทุกระดับ 

2. สรางส่ิงจูงใจท่ีไมอยูในรูปตัวเงิน เพ่ือใหพนักงานมีความรับผิดชอบ 

3. แบงหนาท่ีและขอบเขตความรับผิดชอบในเร่ืองความสะอาดอยางชัดเจน 

3.2 การหลอล่ืน (Lubrication) การหลอล่ืนเปนงานขั้นพ้ืนฐานในการปองกันการชํารุด

และชวยลดความสึกหรอเนื่องจากการเสียดสีของช้ินสวนโลหะของเครื่องจักรทุกชนิด  ทําให

ประสิทธิภาพเครื่องจักรสูงขึ้นเพราะจะชวยลดแรงเสียดทานขณะเคล่ือนไหวของชิ้นสวนการจัด

แผนงานหลอล่ืนท่ีดีจึงกอประโยชนในดานตางๆ ดังนี้ 

3.2.1 ลดการสูญเสียของเคร่ืองจักรเนื่องจากเครื่องจักรชํารุด 

3.2.2 ลดตนทุนทางดานแรงงาน วัสดุ และพลังงานในการผลิต 

3.2.3 ลดความผิดพลาดในงานหลอล่ืน 

3.2.4 ลดปริมารณการใชสารหลอล่ืน 

การวางแผนงานหลอล่ืนเพ่ือใหงานทางดานหลอล่ืนมีประสิทธิภาพสูงสุด ในทางปฏิบัติ

จะตองมีการจัดระบบงานหลอล่ืนตามขั้นตอน ดังนี้ 
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1. ศึกษาความตองการใชสารหลอล่ืน ชนิด ปริมาณ ระยะเวลาโดยศึกษาจากคูมือ

การใชงานเครื่องจักร (Operating Manual) หรือคําแนะนําของผูผลิตสารหลอล่ืนท่ีเช่ือถือได 

2. เลือกเทียบเคียงชนิดของน้ํามันสารหลอล่ืนใหประเภทสารหลอล่ืนนอยท่ีสุด 

ท้ังนี้เพ่ือความสะดวกในการจัดซ้ือ จัดเก็บ และการเลือกใชงานอยางถูกตอง 

3. จัดระบบคงคลังของสารหลอล่ืนใหแยกออกโดยเฉพาะสวน 

4. จัดทําสัญลักษณและประเภทน้ํามันหลอล่ืนโดยใชสี หรือสัญลักษณอ่ืนๆ ลง

บนภาชนะหรืออุปกรณบรรจุ การแจกจาย และการใชน้ํามันหลอล่ืน 

5. ปรับปรุงวิธีการหลอล่ืนใหสะดวก สะอาด และปลอดภัย 

6. บันทึกการหลอล่ืนท่ีเหมาะสมเพ่ือปองกันความผดิพลาดและเปนขอมูลอางอิง

สําหรับการใชงาน 

7. วิเคราะหและแกไขระบบงานหลอล่ืนใหทันสมัยอยูเสมอ 

 

การวางแผนงานหลอล่ืนจะประกอบไปดวยแผนงานดังตอไปนี ้

1. แผนหลอล่ืน หลักการจัดทําสามารถทําไดเปน 2 รูปแบบ คือ 

1.1 แผนการใชวัสดุหลอล่ืนประกอบดวย ขอมูลของชนิดและประเภทของวัสดุ

หลอล่ืนในสตอก ประเภทและชนิดสารหลอล่ืนท่ีใชกับเครื่องจักรแตละเครื่องและตองมีปริมาณ

วัสดุคงคลังของสารหลอล่ืนแตละประเภท 

1.2 แผนการเปล่ียนวัสดุหลอล่ืนประกอบดวยขอมูลดานรายการ  หรือ ช่ือ

เครื่องจักรชนิดเครื่องจักร ชวงเวลาการเปล่ียนสารหลอล่ืน ตลอดจนวิธีการเปล่ียนสารหลอล่ืน 

2. กําหนดเวลาการหลอล่ืนหลัก จะตองจัดทําเปนตารางการปฏิบัติงานหลอล่ืนตาม

แผนการหลอล่ืนหลักซ่ึงตองสอดคลองกับแผนการซอมบํารุงหลักของโรงงานดวยการควบคุมงาน

หลอล่ืนโดยท่ัวไปนิยมใชบัตรควบคุมงานหลอล่ืน ซ่ึงเปนบัตรประจําแตละเครื่อง ซ่ึงในบัตรจะ

ประกอบดวยขอมูลทางดานการหลอล่ืน เชน ประเภทและชนิดสารหลอล่ืน สารหลอล่ืนเทียบเคียง

ปริมาณและระยะเวลาการเปล่ียนถาย รวมทั้งขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมเติมตามความจําเปนความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงานหลอล่ืนมีอยู 2 แนวคิดใหญๆ คือ การใชพนักงานซอมบํารุงปฏิบัติงานหลอล่ืน

ท้ังหมด สวนอีกแนวคิดหนึ่ง คือ การใชพนักงานฝายผลิตเปนผูปฏิบัติงานหลอล่ืนเพ่ือบํารุงรักษาท้ัง 

2 แนวคิดนี้มีขอดีขอเสียในตนเอง วิธีการใชพนักงานซอมบํารุงเปนผูปฏิบัติงานหลอล่ืนจะไดรับ

ความนิยมมากกวาเพราะงายตอการควบคุมและการรับผิดชอบแตจะมีผลเสียในเรื่องความเบ่ือหนาย

ตองาน สวนการใชพนักงานฝายผลิตเปนผูปฏิบัติงานหลอล่ืนจะมีผลดีดานการมีสวนรวมในดาน

การบํารุงรักษาแตผลเสียดานหนาท่ีความรับผิดชอบและการถอยทอดงานจะสูงกวา โดยสรุปแลว 
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การนําเอาแนวคิดไดมาใชนั้นไมมีขอจํากัดไดๆ ท้ังส้ิน แตจะขึ้นอยูกับความเหมาะสมทางดานการ

จัดการของแตละโรงงาน 

3.3 การตรวจสภาพ 

การตรวจสภาพเคร่ืองจักรมีเปาหมายเพ่ือคนหาความบกพรอง (Defect) ขั้นตน ซ่ึง

อาจจะนําไปสูการขัดของของเครื่องจักรจนถึงตองหยุดเครื่องจักร  (Failure) ในระยะตอไป 

โดยท่ัวไปการขัดของเรงรัดไมมีคุณลักษณะท่ีแนนอน อาการท่ีเกิดขึ้นจะสะสมจนกลายเปนความ

เสียหายท่ีรุนแรงอาจใชเวลายาวหรือส้ันท่ีสามารถตรวจพบไดกอนหรือไมสามารถตรวจพบเลยก็ได 

การตรวจสะภาพจึงเขามามีบทบาทในการปองกันการลุกลามของปญหาท่ีเครื่องจักรขัดของจนตอง

หยุดใชงาน ในการปฏิบัติงานซอมบํารุงมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษา เพ่ือทําความเขาใจอยางถองแท

ถึงสาเหตุการชํารุดและขัดของของช้ินสวนและอุปกรณเครื่องจักรผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับเครื่องจักร

เนื่องจากการชํารุดและขัดของนั้นๆ ระดับความรุนแรงท่ีเกิดขึ้น วิธีการตรวจพบอาการผิดปกติของ

เครื่องจักรท้ังหมดท่ีกลาวถึงนี้เปนพ้ืนฐานสําคัญของงานซอมบํารุงเพ่ือใหเครื่องจักรอยูในสภาพ

ปกติการตรวจสภาพสามารถแบงไดเปน 2 วิธี คือ 

3.3.1 การตรวจสภาพดวยความรูสึกโดยอาศัยประสาทสัมผัส และความรูสึกของ

ผูตรวจสภาพเปนเกณฑในการตัดสินใจดวย การฟงเสียง การวัดความส่ันสะเทือนดวยความรูสึกการ

มองเห็น การไดการดมกล่ิน โดยใชประสาทสัมผัส ดังภาพท่ี 16 เปนตน 

3.3.2 การตรวจสอบดวยกรรมวิธีนี้ตองอาศัยกรรมวิธีท่ีมีหลักเกณฑและการใช

เครื่องมือท่ีเหมาะสมแลวเปรียบเทียบกับขอกําหนด หรือ มาตรฐานทางวิศวกรรมกําหนดเพ่ือ

ตัดสินใจวาเครื่องจักรมีความคลาดเคล่ือนเกิดขึ้นหรือไมและสามารถใชวิธีปรับแตงใหอยูในสภาพ

ปกติดวยวิธีการใดบางท่ีใชปฏิบัติการทางดานการตรวจสภาพจําเปนตองใช 2 วิธีประกอบกัน วิธี

แรก สามารถปฏิบัติไดอยางรวดเร็วแตจําเปนตองอาศัยประสบการณและความชํานาญการคลุกคล่ี

กับเครื่องจักรอุปกรณเปนระยะเวลาพอสมควร สวนวิธีหลังนั้นเปนวิธีการท่ีทําใหเกิดความม่ันใจใน

ผลการตรวจสภาพ รวมทั้งความแนนอนในการควบคุมมาตรฐานการเลือกใชวิธีการใดมากกวากัน

ขึ้นอยูกับความตองการและฐานะทางการเงินของบริษัทในอุตสาหกรรมรวมท้ังขนาดของ

อุตสาหกรรม โดยท่ัวไปการตรวจสภาพจึงมักอาศัยความรูสึกรวมกับการใชเครื่องมือบางสวนท่ี

จําเปนและมีราคาไมสูงนัก ในสวนพนักงานตรวจสภาพควรเปนกลุมของพนักงานท่ีมีหนาท่ี

รับผิดชอบและมีความเปนอิสระในการทํางานสูงมีความเขาใจในหนาท่ีของงานตรวจสภาพเปน

อยางดีซ่ึงงานตรวจสภาพเปนวิธีการคนหาความผิดปกติเบ้ืองตนของเครื่องจักรกอนท่ีจะเกิดความ

เสียหายรุนแรง พนักงานตรวจสภาพจึงตองปฏิบัติงานโดยปราศจากอคติและไมจดทํารายงานท่ีอยู
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ในรูปของการฟองความผิดพนักงานนอกจากนี้เพ่ือปองกันและหลีกเล่ียงการถูกบีบคั้นจากพนกังาน

หรือหนวยงานอ่ืน พนักงานตรวจสภาพควรจะรายงานตรงตอหัวหนาหนวยงาน 

3.4 การปรับแตงและเปล่ียนช้ินสวนการใชงานเครื่องจักรแมจะมีระบบหลอล่ืนหรือการ

ตรวจสภาพท่ีดีเพียงใด ความคลาดเคล่ือนเนื่องจากความสึกหรอของชิ้นสวนเปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียง

ไมได การท่ีจะใหเครื่องจักรอยูในสภาพท่ีปกติ การปรับแตงและการเปล่ียนช้ินสวน จึงเขามามี

บทบาทในงานซอมบํารุงดวยการปรับแตงเปนวิธีการท่ีชวยใหเครื่องจักรกลับสูสภาพปกติท่ี

สามารถทํางานไดอยางถูกตองตามขอกําหนดจะกระทําในหลายกรณ ีคือ 

1. เม่ือสึกหรอของช้ินสวนจนใชงานไมได 

2. เม่ือช้ินสวนเกิดการลาแตยังใชงานได 

3. เม่ือมีการเปล่ียนอะไหลช้ินสวนใหม 

ในการปรับแตงเครื่องจักรและอุปกรณจะตองกระทําภายใตมาตรฐานท่ีกําหนดขึ้น

เฉพาะสําหรับแตละเครื่องเทานั้นจะนําเอามาตรฐานเคร่ืองจักรตางเครื่องไปใชปะปนกันไมได

มาตรฐานการปรับแตงเกิดขึ้นจากการนําเทคนิค และมาตรฐานท่ัวไปทางดานวิศวกรรมมากําหนด

เปนมาตรฐานพิเศษเฉพาะเครื่องจักร นอกจากการปฏิบัติงานตามมาตรฐานเครื่องจักรแลวการ

ปรับแตงควรจะดําเนินการตามคูมือท่ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานท่ีกําหนดขึ้นอยางชัดเจนเนื่องจากงาน

ทางดานการปรับแตงเปนงานละเอียด พนักงานท่ีรับผิดชอบในการปรับแตงจึงควรเปนผูเช่ียวชาญ

เฉพาะดานท่ีไดรับการฝกฝนมาเปนอยางดีในเรื่องเทคนิคการปรับแตง การใชเครื่องมือวัดท่ีจําเปน

ตองาน  ท้ังนี้ เพ่ือใหการปรับแตงมีความสมบูรณถูกตองตามมาตรฐานการเปล่ียนช้ินสวน 

เชนเดียวกับการปรับแตงการเปล่ียนช้ินสวนเปนวิธีท่ีชวยใหเครื่องจักรกลับเขาสูสภาพปกติในการ

ทํางานไดอยางถูกตองตามขอกําหนด ดังภาพท่ี 14 ซ่ึงจะดําเนินงานในกรณีตอไปนี้ คือ 

1. ช้ินสวนสึกหรอจนใชไมไดแลว 

2. ช้ินสวนขัดของจนตองหยุดการทํางานเครื่องจักรโดยส้ินเชิง 

3. เม่ือช้ินสวนมีอายุการใชงานเกินกําหนด 

4. เม่ือช้ินสวนมีอายุงานใกลเคียงท่ีกําหนดแตมีการซอมใหญเครื่องจักรควรมีการ

เปล่ียนช้ินสวนนั้น ซ่ึงการเปล่ียนช้ินสวนเครื่องจักรจะดําเนินการในโอกาส เม่ือเครื่องจักรชํารุด

ขัดของตองหยุดโดยทันทีหรือมีการหยุดซอมใหญเกิดขึ้นเนื่องจากการเปล่ียนช้ินสวนเครื่องจักร

สามารถสงผลกระทบตอคาใชจายทางดานการซอมบํารุงไดมากท่ีสุด ดังนั้นจําเปนตองมีการศึกษา

จุดเหมาะสมของการเปล่ียนช้ินสวนวาอยูเวลาใดดวยการเก็บสถิติการเปล่ียนช้ินสวนไวและ

คาใชจายท่ีเกิดขึ้นแลวจะตองทําการวิเคราะหอยางละเอียดรอบคอบสวนเทคนิคในการเปล่ียน

ช้ินสวนมีขอควรระวังและปฏิบัติตามดังนี้ 
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1. ปฏิบัติตามคําแนะนําพิเศษของเครื่องจักรนั้นๆ 

2. ใชเครื่องมือและอุปกรณท่ีถูกตอง มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

3. ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

4. ใชพนักงานท่ีเหมาะสมกับงาน 

การซอมบํารุงเชิงปองกันเปนแนวคิดท่ีดีและไดรับการยอมรับในการปฏิบัติโดยท่ัวไปแตจะมี

หลากหลายกิจกรรม จําเปนตองยกเลิกการซอมบํารุงเชิงปองกันไปเพราะประสบปญหาในรูปแบบ

ตางๆ การนําระบบการซอมบํารุงเชิงปองกันมาใชจึงตองอยูในลักษณะท่ีคอยเปนคอยไปไมวาง

โครงงานท่ีใหญโตเกินความสามารถของหนวยงานแลวจึงทําการขยายออกไป เม่ือการดําเนินงาน

ในระดับตนไดผลแลวขยายขอบเขตงานออกไปยังหนวยงานอ่ืนๆ ตองคํานึงถึงความจําเปนของ

หนวยงานนั้นดวย ดังภาพท่ี 14 

 
 

ภาพท่ี 14  แสดงผังปฏิบัติการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance)  

ท่ีมา: เษกสรร  สิงหธน,ู  “การบํารุงรกัษาเชิงแผนงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องจักรกรณีศึกษา

สายการบรรจนุ้ํายาทําความสะอาดสุขภณัฑ. ” (2551): 38 
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ภาพท่ี 15 สาเหตุการเส่ือมสมรรถนะของเคร่ืองจักรท่ีใชในสายการผลิตโดยท่ัวไป 

ท่ีมา: เษกสรร  สิงหธน,ู “ การบํารุงรกัษาเชิงแผนงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องจักรกรณีศึกษา

สายการบรรจนุ้ํายาทําความสะอาดสุขภณัฑ.”  (2551): 38 
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ภาพท่ี 16 แสดงผังการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) 

ท่ีมา: เษกสรร  สิงหธน,ู  “ การบํารุงรกัษาเชิงแผนงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องจักรกรณีศึกษา

สายการบรรจนุ้ํายาทําความสะอาดสุขภณัฑ.” (2551): 40 
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4  การวางแผนการบํารุงรักษา 

เปนความพยายามท่ีใหไดมาซ่ึงขั้นตอนท่ีจะใชในการบริหารงานดานซอมบํารุง เพ่ือให

สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค เปาหมาย และนโยบาย ท่ีไดวางไวโดยการติดตามสภาพของ

เครื่องจักรและอุปกรณอยูเปนประจําโดยจะเชื่อมโยงความสัมพันธของคาใชจายในการบํารุงรักษา

ท้ังดานบุคลากรและวัสด ุการทําการวางแผนกิจกรรมการบํารุงรักษา การตั้งมาตรฐานและการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพจะประกอบดวย4 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นตอนการวางแผน (Planning) 

2. การลงมือทําหรือปฏิบัติตามแผน (Do) 

3. ขั้นตอนของการประเมินผลการดําเนินงาน (Check) 

4. ขั้นดรงคไวซ่ึงวิธีการ (Action) 

โดยรวบรวมปญหาตางๆ ท่ีเกิดจากการดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข 

โดยปองกันไปใหม ดังแสดงในภาพที่ 17 

 
 

ภาพท่ี 17 วงจรควบคุมการวัดประสิทธิผล 

ท่ีมา: เษกสรร  สิงหธน,ู “ การบํารุงรกัษาเชิงแผนงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องจักรกรณีศึกษา

สายการบรรจนุ้ํายาทําความสะอาดสุขภณัฑ. ” (2551):  41 
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การใชประโยชนจากขอมูล 

1. PLAN - กําหนดมาตรฐานและแผนการบํารุงรักษา 

2. DO - ซอมแซม ทําการปรับแตง ตรวจเติมน้ํามัน / ตรวจสอบ 

3. CHECK - บันทึกและวิเคราะหผล 

4. ACTION - ปอนขอมูลกลับ / ประยุกตขาวสารขอมูลในการวางแผนคร้ังตอไป 

จุดมุงหมายของ PDCA คือ การปองกันการเกิดซํ้าสอง การปองกันการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือ

รายงานถึงผูเกี่ยวของและผูบังคับบัญชา เพ่ือทําหนังสือส่ังการจากผูเกี่ยวของละผูบังคับบัญชาเพ่ือ

นําขอมูลการวิเคราะหในระยะยาว และการสงขาวสารไปยังหนวยออกแบบ 

4.1 ขอควรคํานึงในการวางแผนการบํารุงรักษา 

4.1.1 การแบงแยกเครื่องจักรตามลําดับความสําคัญโดยดูวาเครื่องจักรแตละชนิดมี

ผลกระทบตอกระบวนการผลิต (จํานวนผลิต, คุณภาพ) มากนอยเพียงไร 

4.1.2 การกําหนดการเปล่ียนแปลงความถ่ีของการบํารุงรักษา โดยท่ัวไปความถ่ี

ของการบํารุงรักษาจะยึดถือเวลาเดินเครื่องของโรงงาน ซ่ึงปริมาณการผลิตหรือปริมาณผลผลิตท่ี

ออกมาเปนมาแนวทางในการกําหนด 

4.1.3 การกําหนดรูปแบบของการบํารุงรักษาเครื่องจักร โดยรูปแบบของการ

บํารุงรักษานี้จะกําหนดขึ้นโดยดูจากลักษณะคุณสมบัติ เง่ือนไขการทํางาน ความเส่ือมสภาพของ

สมรรถนะและลําดับความสําคัญของเครื่องจักรอุปกรณโดยรูปแบบการบํารุงรักษาดังภาพท่ี 2-20 
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ภาพท่ี 18 รูปแบบการบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ 

ท่ีมา: เษกสรร  สิงหธน,ู  “ การบํารุงรกัษาเชิงแผนงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องจักรกรณีศึกษา

สายการบรรจนุ้ํายาทําความสะอาดสุขภณัฑ. ” (2551): 42 

 

4.2 ชนิดของแผนการบํารุงรักษาตามคาบเวลา 

4.2.1 การแบงตามระยะเวลา แบงไดเปน 

4.2.1.1 แผนบํารุงรักษาระยะยาว และรายป เปนการวางแผนการบํารุงรักษา

ระยะยาวของเคร่ืองจักรอุปกรณ (โดยมีการประสานแผนผลิต แผนเครื่องจักรอุปกรณ และแผน

คาใชจายในการบํารุงรักษา) 

4.2.1.2 แผนการบํารุงรักษารายคาบหกเดือน(ครึ่งป) เปนการวางแผน

ปฏิบัติการบํารุงรักษาของการบํารุงรักษารายป (กําหนด วัน เดือน การซ้ืออุปกรณ และการซอม

บํารุง) 

4.2.1.3 แผนการบํารุงรักษารายเดือน จะดูผลสะทอนท่ีไดจากการตรวจซอม

ของแผนปฏิบัติตามการบํารุงรักษา (สภาพของจํานวนการซอมและการจัดหาอะไหล เปนตน) 

4.2.1.4 แผนรายสัปดาห เปนการควบคุมดูแลความกาวหนาของแผนปฏิบัต ิ

4.2.1.5 แผนพิเศษ เปนแผนขนาดใหญซ่ึงตองวางแผนประจําวันเปนพิเศษ 
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4.2.2 การแบงตามลักษณะเฉพาะ แบงไดเปน 

4.2.2.1 เปนตารางการบํารุงรักษาเฉพาะชนิดของเครื่องจักร นิยมใชสําหรับ

เครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชรวมกัน เชน เครน คอมเพรสเซอร และระบบทิศทางสามารถวาง

แผนการบํารุงรักษาเปนระบบตามกลุมชนิดของเครื่องจักรอุปกรณได 

4.2.2.2 เปนตารางแผนการบํารุงรักษาเฉพาะวัสดุ ซ่ึงจะเปนตารางแผนการ

บํารุงรักษาเฉพาะช้ินสวนโดยจะเปนตารางแผนบํารุงรักษาของวัสดุส้ินเปลืองท่ีใชแทนกันได 

4.2.2.3 เปนตารางแผนบํารุงรักษาอุปกรณพิเศษ  ตองทํารวมกับการ

ควบคุมดูแลประวัติแตละอุปกรณโดยท่ัวไปใชในแผนบํารุงรักษาช้ินสวนอะไหลสําคัญท่ีซอมแซม

ไมได 

4.3 ส่ิงท่ีจําเปนสําหรับแผนการบํารุงรักษา 

การวางแผนการบํารุงรักษาและการปฏิบัตินั้น จะพิจารณาไดจากการตรวจสอบและการตรวจซอม

เครื่องจักรอุปกรณ และมาตรฐานการบํารุงรักษาทุกชนิด ดังนั้น แผนการตรวจการตรวจซอมแซม

และมาตรฐานการเปล่ียนช้ินสวนจึงจําเปนและสําคัญควบคูกันไปกับแผนการบํารุงรักษาโดยมี

ส่ิงจําเปนสําหรับการบํารุงรักษามีดังนี ้คือ 

4.3.1 แผนการตรวจการซอมบํารุง ถือวาเปนรากฐานสําคัญของกิจกรรมการ

บํารุงรักษา แตถาไมสามารถติดตามขอมูลการบํารุงรักษาอยางแนนอนโดยการตรวจการซอมเพ่ือ

นําไปทบทวนแผนการบํารุงรักษาได ส่ิงท่ีสําคัญสําหรับแผนการตรวจสอบสภาพ คือ 

4.3.2 มีการกําหนดวิธีการตรวจสอบการตรวจซอม 

4.3.3 สามารถรับทราบถึงการเปล่ียนแปลงสภาพเชิงปริมาณ และคาดคะเนการ

เส่ือมสภาพในอนาคตได 

4.3.4 มีมาตรฐานเพื่อควบคุมดูแลความละเอียด และ มาตรฐานการเปล่ียน

ช้ินสวนเพ่ือพิจารณาดําเนินการไดงายขึ้น 

4.3.5 มาตรฐานเทคนิคการบํารุงรักษา เพ่ือโยงผลการตรวจและการตรวจ

ซอมแซมเขากับแผนการบํารุงรักษาจําเปนตองมีมาตรฐานดานเทคนิคการบํารุงรักษา เชนมาตรฐาน

การควบคุมความละเอียด มาตรฐานการใชช้ินสวน ซ่ึงแบงเปนมาตรฐานเทคนิครวมกันท่ีสามารถ

ใชรวมกันไดและมาตรฐานเทคนิคการบํารุงรักษาเฉพาะของช้ินสวน หรือ เฉพาะเครื่องจักรอุปกรณ 

 

4.4 การควบคุมเหตุขัดของ 

4.4.1 เวลาขัดของของเครื่องจักรอุปกรณจะเปนตัวควบคุมท่ีสําคัญในการวาง

แผนการบํารุงรักษาเพ่ือใหเวลาขัดของนอยลง  โดยท่ัวไปแผนบํารุงรักษาจึงมักมีแนวโนมท่ี
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คาใชจายในการบํารุงรักษาจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากตองเตรียมอะไหลมากขึ้นและการซอมตองเร็ว

ยิ่งขึ้น 

4.4.2 วิเคราะหรายละเอียดของการปองกันมิใหเกิดเหตุขัดของซํ้า ทําใหทราบถึง

ตนตอของสาเหตุแลวทําการแกไขปรับปรุง เพ่ือปองกันมิเกิดเหตุขัดของซ่ึงเปนเรื่องสําคัญใน

กิจกรรมการบํารุงรักษาโดยไมกอใหเกิดเหตุขัดของแบบเดียวกันเปนครั้งท่ีสอง 

4.4.3 ถาแผนบํารุงรักษาดีจะสงผลใหเหตุขัดของจากการสึกหรอจะนอยลงจะ

กลายเปนเหตุขดัของระยะแรกเม่ือเริ่มใชงานเครื่องจักรและเหตุขัดของโดยบังเอิญเทานั้น 

4.5 การควบคุมอะไหล 

4.5.1 นอกจากการจัดหาอะไหลใหสอดคลองกับแผนงานแลว ยังมีความจําเปน

ท่ีตองเตรียมอะไหลไวจํานวนหนึ่งเพ่ือทําซอมแซมอยางกะทันหันเม่ือเครื่องจักรอุปกรณเกิด

เหตุขัดของอยางฉับพลัน (โดยท่ัวไปเรียกวาอะไหลฉุกเฉิน) 

4.5.2 หนวยของอะไหลมีแนวโนมจากหนวยช้ินสวนขึ้นไป เปนชุดอะไหล 

เชน เครื่องปรับความเร็วปมและชุดอะไหลเปนสวนๆ มากขึ้น 

5 การวัดประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร 

การวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรนั้นมีดวยกันหลายวิธี   และท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยนี้

คือ 

5.1 การวัดผลโดยใชเปอรเซ็นตความพรอมใชงานเครื่องจักร (% Machine 

Availability) ซ่ึงคา % Machine Availability หาไดจากสูตร 

 

% Machine Availability = เวลาทํางานของเครื่องจักร-เวลาเครื่องจักรเกิดขัดของ x 100                (3) 

                                                                เวลาการทํางานของเครื่องจักร 

 

การวัดผลโดยใชคา % Machine Availability มีความหมายวาหลังจากทําการปรับปรุง

แลวทําการคํานวณไดคา % Machine Availability มีคาเพ่ิมขึ้นกวาชวงกอนการปรับปรุงหมายถึง

การปรับปรุงนี้ใหผลดีขึ้น 

5.2 การวัดผลโดยใชเวลาเฉล่ียการซอมแซม (Mean Time to Repair: MTTR) ซ่ึงคา

เวลาเฉล่ียการซอมแซม หาไดจากสูตร 

 

เวลาเฉล่ียการซอมแซม = เวลาท่ีเครื่องจักรหยุดเนื่องจากการขัดของ (ชม.)                                    (4) 

                                                จํานวนครั้งท่ีเครื่องจักรหยุด (ครั้ง) 
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คาการวัดโดยใชคาเวลาเฉล่ียในการซอมแซมนี ้มีความหมายวา ถาทําการปรับปรุงแลว

คํานวณไดคาเวลาเฉล่ียการซอมแซมมีคาลดลงกวาชวงกอนการปรับปรุง หมายถึง การปรับปรุงทํา

ใหไดผลดีขึ้น การวิเคราะหเพ่ือหาสาเหตุการขัดของจะตองมีการดําเนินการอยางเปนขั้นตอนและ

เปนไปอยางมีระบบถึงจะไดขอมูลท่ีนําไปสูการกําหนดแนวทางเพ่ือทําแผนการบํารุงรักษา 

5.3 หลักการคํานวณคาประสิทธิผลของเครื่องจักร 

5.3.1 เวลาท้ังหมด (Total Available Time) ชวงเวลาการทํางานท้ังหมดในการ

ทํางาน เชน 1 กะ 1 วัน หรือ 1 สัปดาห เปนตนเวลาท้ังหมด (Total Available Time) 

5.3.2 เวลารับภาระงาน (Loading Time) เวลาท่ีตองการใหเครื่องจักรซ่ึงเปนเวลา

ท้ังหมดหักดวยเวลาหยุดตามแผนเวลารับภาระงาน (Loading Time) หยุดตามแผน 

5.3.3 เวลาเดินเครื่อง (Operating Time) เวลาท่ีเครื่องจักรทํางานไดซ่ึงเปนเวลา

รับภาระงานหักดวยเวลาท่ีสูญเสียจากเครื่องจักรหยุด  เชน การขัดของของเครื่องจักร และการ

สูญเสียเวลาในการปรับแตงเครื่องจักรเวลาเดินเครื่องจักร (Operating Time) เครื่องจักรหยุด 

5.3.4 เวลาเดินเคร่ืองจักรสุทธิ (Net Operating Time) เวลาท่ีตองการเดินเคร่ืองจักร

ตามทฤษฎีเม่ือตองการผลิตช้ินงานตามจํานวนท่ีกําหนดเวลาเดินเครื่องจักรสุทธิ (Net Operating 

Time) สูญเสียความเร็ว 

5.3.5 จํานวนช้ินงานท้ังหมด (Out Put) จํานวนช้ินงานท่ีผลิตไดท้ังหมด 

จํานวนช้ินงานดี ช้ินงานเสีย 

5.3.6 อัตราการเดินเคร่ือง (Availability Rate: A) คือความพรอมของ 

เครื่องจักรในการทํางานซ่ึงเปนการเปรียบเทียบระหวางเวลาเดินเครื่อง (Operating Time) กับเวลา

รับภาระ 

 

อัตราการเดนิเคร่ือง (A)          = เวลารับภาระงาน – เวลาท่ีเครื่องจักรหยุด                                     (5) 

                                                               เวลารับภาระงาน 

 

          หรือ                          =                   เวลาเดินเคร่ือง 

                                                               เวลารับภาระงาน 

 

การสูญเสียเวลาท่ีเครื่องจักรหยุด (Downtime Loss) มีสาเหตุมาจากความสูญเสีย

เนื่องจากเครื่องจักรขัดของ (Machine Breakdown) และความสูญเสียเนื่องจากการปรับแตง 
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5.3.7 สมรรถนะการเดินเคร่ืองจักร (Performance Efficiency: P) คือสมรรถนะการ

ทํางานของเครื่องจักร โดยการเปรียบเทียบระหวางเวลาเดินเครื่องสุทธิ (Net Operating Time) กับ

เวลาเดินเคร่ืองจักร ( Operating Time) 

 

สมรรถนะการเดนิเคร่ือง (P)                  =    เวลามาตรฐาน X จํานวนช้ินงานท่ีผลิตได                 (6) 

                                                                                    เวลาการเดินเคร่ืองจักร 

                                                        =       เวลาเดินเคร่ืองจักรสุทธิ 

                                                                   เวลาเดินเคร่ืองจักร 

การสูญเสียดานสมรรถนะ (Performance Loss) สาเหตุมาจากการสูญเสียเนื่องมาจากการหยุดเล็กๆ 

นอยๆ การเดินเคร่ืองตัวเปลา (Minor Stoppage & Idling Losses) และความสูญเสียความเร็ว 

5.3.8  อัตราคุณภาพ (Quality Rate: Q) คือความสามารถในการผลิตของดีใหตรง

ตามขอกําหนดของเครื่องจักรและตามขอกําหนดของลูกคาตอจํานวนของท่ีผลิตท้ังหมด 

 

อัตราคุณภาพ (Q)           =  จํานวนช้ินงานท้ังหมด – จํานวนช้ินงานเสีย                                        (7) 

                                                  จํานวนช้ินงานท้ังหมด 

 

                                         =                        จํานวนช้ินงานดี 

                                                             จํานวนช้ินงานท้ังหมด 

 

การสูญเสียดานคุณภาพ (Quality Loss) มีสาเหตุมาจากความสูญเสียเนื่องจากงานเสีย

งานซอม (Rework) และความสูญเสียชวงเริ่มตนจากการผลิต (Start up Loss) 

 

6 การดําเนินงานบํารุงรักษาตามแผน (PLANNED MAINTENANCE)  

พ้ืนฐานของระบบการผลิตท่ีดี นั่นคือ การท่ีเครื่องจักรจะอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี

ตลอดเวลา (Reliability) ระบบการบํารุงรักษาท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยสงเสริมและดุรงคไวซ่ึงสภาพ

ดังกลาวของเครื่องจักร ระบบการบํารุงรักษาท่ีรูจักกันท่ัวไปในปจจุบัน คือ การบํารุงรักษาทวีผล

แบบทุกคนมีสวนรวม (Total Productive Maintenance) เปนการบํารุงรักษาท่ีเปนหนาท่ีของทุกคน

ไมใชฝายซอมบํารุงเพียงอยางเดียวแตถึงอยางไรฝายซอมบํารุงก็ยังคงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการ

บํารุงรักษาตามแผน หรือ Planned Maintenance แผนในการบํารุงรักษาสามารถแบงออกเปน

แผนการปฏิบัติตามระบบการบํารุงรักษา (Plan - Based Systematic Activities) และแผนการปฏิบัติ
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เม่ือเครื่องจักรเสียหาย (Non-Systematic Activities) ซ่ึงเปนความเสียหายแบบฉับพลัน (Sporadic 

Failures) การบํารุงรักษาตามแผนทําใหการเสียของเครื่องจักรขณะใชงานลดลงไดหรือหากเกดิขึน้ก็

จะกลับมาใชงานไดตามปกติอยางรวดเร็วดังนั้นจึงเห็นไดวาการบํารุงรักษาตามแผนน้ันมีความ

จําเปน 

6.1 กิจกรรมในระบบการบํารุงรักษาตามแผน 

กิจกรรมเพ่ือใหเครื่องจักรใชงานไดดีตลอดเวลาจะประกอบไปดวยกิจกรรม

เพ่ือใหเครื่องจักรมีอัตราการใชงานสูง (Availability) และ เพ่ือ เพ่ิมความสามารถในการซอมแซม

(Maintainability) วิธีการบํารุงรักษาท่ีจะชวยสงเสริม  Availability และ Maintainability 

ประกอบดวยการบํารุงรักษาแบบตางๆ ดังตอไปนี ้

การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) 

การบํารุงรักษาเชิงพยากรณ (Predictive Maintenance) 

การบํารุงเชิงแกไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) 

การปองกันการบํารุงรักษา (Maintenance Preventive) 

เพ่ือความพรอมเม่ือเกิดความเสียหาย การบํารุงรักษาเม่ือเกิดเหตุขัดของ (BM) 

6.2 กิจกรรมในเชิงการบริหารการบํารุงรักษาเพ่ือใหการบํารุงรักษาตามแผน

ไดรับการสนับสนุน ไมวาจะเปนขอมูลเครื่องจักร อะไหล และอ่ืนๆ โดยท่ัวไปตองมีกิจกรรมเชิง

บริหารประกอบไปดวย 

6.2.1 การจัดการขอมูลตางๆ เครื่องจักรในการบํารุงรักษา 

6.2.2 การจัดการช้ินสวนและอะไหล (Spare Part Management) 

6.2.3 การจัดการตนทุนการบํารุงรักษา (Maintenance Cost Management) 

6.3 กิจกรรมสนับสนุนจากฝายผลิต เพ่ือใหการบํารุงรักษาบรรลุวัตถุประสงคใน

การดําเนินการตามแนวทางของ TPM จําเปนตองมีการปฏิบัติงานรวมกันระหวางฝายซอมบํารุงกับ

ฝายผลิตโดยกิจกรรมของฝายผลิตท่ีตองการเพ่ือสนับสนุนการบํารุงรักษาตามแผน ก็คือ 

6.3.1 การบํารุงรักษาดวยตนเอง (Autonomous Maintenance) 

6.3.2 การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Individual Improvement) 

การบํารุงรักษาตามแผนโดยดําเนินกิจกรรมตางๆ ท้ังหมดนั้นทําใหสามารถเพิ่มผลผลิต

ไดโดยการปรับปรุงผลิตผลท่ีจะออกมาในรูปของความพยายามใหเครื่องจักรเสียเปนศูนย  (Zero 
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Failure) ของเสียเปนศูนย (Zero Defect) อุบัติเหตุเปนศูนย (Zero Accidents) และชวยลดส่ิงตางๆ ท่ี

จําเปน 

 

7 การวิเคราะหลักษณะขอบกพรองและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA)  

การวิเคราะหลักษณะขอบกพรองและผลกระทบ (FMEA) วามีความหมายถึง การ

วิเคราะหขอบกพรองท่ีเกิดขึ้น และผลของขอบกพรองดังกลาวโดย FMEA จะเนนเทคนิคทาง

วิศวกรรมตัวหนึ่งท่ีใชในการนิยามบงช้ี และกําจัดท้ิง ซ่ึงสาเหตุของขอบกพรองท่ีเกิดขึ้นแลว 

(Activate Cause) และมีแนวโนมวาจะเกิดขึ้น (Potential Cause) โดยขอบกพรองดังกลาวอาจจะอยู

ในรูปของปญหาหรือความคลาดเคล่ือนได และการวิเคราะหดังกลาวนี้ จะตองดําเนินการกอนสง

มอบสินคาหรือบริการใหกับลูกคา เพ่ือการประกันคุณภาพท่ีสมบูรณแบบ โดยการวิเคราะหเพ่ือการ

ประเมินผลจะดําเนินการได 2 แนวทาง คือประการแรก ใชขอมูลในอดีตของผลิตภัณฑหรือการ

บริการนั้น หรือใชขอมูลจากผลิตภัณฑหรือการบริการท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน หรือขอมูลท่ีไดจาก

ฝายประกันสินคา หรือขอมูลจากคํารองเรียนของลูกคา หรือขอมูลอ่ืนๆ ท่ีจะทําใหระบุถึง

ขอบกพรองไดประการท่ีสอง ใชสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ตัวแบบทางคณิตศาสตร การ

จําลองผล (Simulation) QFD และวิศวกรรมไววางใจ (Reliability Engineering) สําหรับการบงช้ี

และนิยามถึง ขอบกพรอง (กิติศักดิ,์ 2551)  

7.1 การวิเคราะหลักษณะขอบกพรองและผลกระทบ (FMEA) ท่ีดีจะทําใหสามารถ 

7.1.1 ช้ีบงถึงขอบกพรองท่ีเกิดขึ้นและมีแนวโนมวาจะเกิดขึ้น 

7.1.2 ช้ีบงถึงสาเหตุและผลของแตละขอบกพรอง 

7.1.3 จัดลําดับความสําคัญและช้ีบงถึงขอบกพรองตามตัวเลขกําหนดกอนหลัง

ความเส่ียง (Risk Priority Number – RPN) ซ่ึงพิจารณาจากความถ่ีในการเกิดความรุนแรง และ

แนวโนมท่ีขอบกพรองจะเกิดกับลูกคา 

7.1.4 กําหนดถึงปญหาท่ีจะเกิดขึ้นตามมาและการแกไข 

7.1.5 ลักษณะสําคัญ 3 ประการของการวิเคราะหลักษณะขอบกพรองและ

ผลกระทบ (FMEA) 

7.1.6 จะตองมีการแสดงใหเห็นถึงรูปแบบของ ความลมเหลว ปญหา และความ

ผิดพลาดตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแลว จากระบบงาน การออกแบบ การผลิตและการบริการ

อยางชัดเจนและมีการประเมินผล 

7.1.7 จะตองมีการบงช้ีการกระทํา สําหรับการลด หรือขจัดโอกาสของความ 

ลมเหลว ปญหาและความผิดพลาดนั้นๆท่ีจะเกิดขึ้นมาอีก 
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7.1.8 จะตองมีการบันทึกลงในแบบฟอรมมาตรฐาน 

7.2 ประเภทของการวิเคราะหลักษณะขอบกพรองและผลกระทบ (FMEA) 

7.2.1 การวิเคราะหลักษณะขอบกพรองและผลกระทบ (FMEA) ในงานระบบ 

ใชในการวิเคราะหระบบและระบบยอยตางๆ ในขั้นตอนการออกแบบแนวคิด (Concept Design) 

โดย FMEA ในงานระบบจะเนนท่ีการวิเคราะหหาขอบกพรองแนวโนมท่ีเกิดกับการทํางาน 

(Function) ของระบบเนื่องจากความไมมีประสิทธิภาพของระบบ ท้ังนี้จะครอบคลุมถึงการศึกษา

อิทธิพลรวมระหวางระบบกับองคประกอบตางๆ ของระบบดวย 

7.2.2 การวิเคราะหลักษณะขอบกพรองและผลกระทบ (FMEA) ในการออกแบบ

ใชในการวิเคราะหผลิตภัณฑท่ีออกแบบไดกอน ใหฝายผลิตดําเนินการผลิตในเชิงพาณิชยตอไป 

โดย FMEA ประเภทนี้จะเนนถึงขอบกพรองอันเนื่องจาก ความไมมีประสิทธิภาพของการออกแบบ 

7.2.3 การวิเคราะหลักษณะขอบกพรองและผลกระทบ (FMEA) ในกระบวนการ

ผลิตใชในการวิเคราะหการผลิตและกระบวนการประกอบ โดย FMEA ประเภทนี้จะเนนถึง 

ขอบกพรองอันเนื่องจากความไมมีประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและการประกอบ 

7.2.4 การวิเคราะหลักษณะขอบกพรองและผลกระทบ (FMEA) ในงานบริการ 

ใชในการวิเคราะหถึงกระบวนการบริการกอนท่ีจะสงมอบใหกับลูกคาโดย FMEA ประเภทนี้ 

จะเนนถึงขอบกพรอง ความผิดพลาด หรือความคลาดเคล่ือน อันเนื่องจากความไมมีประสิทธิภาพ

ของระบบกระบวนการ 

7.3 ขั้นตอนการทําการวิเคราะหลักษณะขอบกพรองและผลกระทบ(FMEA) 

กระบวนการสําหรับดําเนินการ FMEA ใหประสบผลสําเร็จ สามารถแบงแยกไดเปนขั้นตอนดังภาพ

ท่ี 19 แสดงขั้นตอนการทํา (FMEA) 
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ภาพท่ี 19  ขั้นตอนการวิเคราะหลักษณะขอบกพรองและผลกระทบ(FMEA) 

ท่ีมา: กุสุมา  จิรวงศสวัสดิ,์ “ การประยุกตใช FMEA และ AHPเพ่ือปรับปรุงกระบวนการการผลิต 

ฟริต. ” (2550): 20 
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8 การตัดสินใจโดยใชกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห (Analysis Hierarchy Process: AHP)  

กระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห เปนกระบวนการท่ีใชในการ “วัดคาระดับ” ของการ

ตัดสินใจในเร่ืองตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหผลการตัดสินใจท่ีถูกตองตรงกับเปาหมายของ

การตัดสินใจไดมากท่ีสุด (สุธรรม, 2549)  กระบวนการท่ีวานี้ไดรับการคิดคนเม่ือปลายศตวรรษท่ี 

1970 โดยศาสตราจารย Thomas Saaty (โทมัส สาตตี้) แหงมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย 

 

8.1 การนําเอากระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหไปใชกับปญหาท่ีมีลักษณะดังตอไปนี ้

8.1.1 การจัดลําดับความสําคัญ 

8.1.2 การเลือกทางเลือกเปนกลุมๆ 

8.1.3 การเลือกนโยบายท่ีดีท่ีสุด 

8.1.4 การตัดสินเรื่องกฎเกณฑตางๆ 

8.1.5 การกระจายทรัพยากร 

8.1.6 การคาดการณผลท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และการประเมินความเส่ียง 

 8.1.7 การวัดผลหรือการประเมินผล                                  

 8.1.8 การวางแผน 

8.1.9 การลดความขัดแยง 

 

8.2 หลักการสําคัญของกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห (วิฑูรย, 2542) 

8.2.1 หลักการสรางรูปแบบของปญหา จะตองสรางรูปแบบของปญหาใหเปน

โครงสรางลําดับช้ันท่ีมีความเช่ือมโยงกันระหวางระดับช้ัน  โดยแตละปจจัยท่ีอยูในระดับช้ัน

เดียวกันจะเปนอิสระตอกัน ซ่ึงองคประกอบหลักของโครงสรางลําดับช้ันประกอบดวย ระดับช้ัน

ของวัตถุประสงคระดับช้ันของปจจัยท่ีใชเปนเกณฑการตัดสินใจ และระดับช้ันของทางเลือกตางๆ

ของปญหาตามลําดับ 

8.2.2 หลักการใชดุลยพินิจเชิงเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบความสําคัญของปจจัย

ตางๆในกระบวนการลําดับเชิงวิเคราะห ผูตัดสินใจตองเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีอยูในระดับช้ัน

เดียวกันเปนคูๆโดยคํานึงถึงความสําคัญท่ีมีตอระดับช้ันท่ีสูงกวาเปนคูๆ จนครบทุกปจจัย 

8.2.3 หลักการความสอดคลองของเหตุผล  ความสอดคลองของเหตุผลมี

ความหมายสองประการประการแรก หลักการตัดสินใจภายใตวัตถุประสงคเดียวกัน ประการท่ีสอง 

การวิเคราะหความสอดคลอง 

8.3 ขั้นตอนของกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห
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ประกอบดวยสามหลักการหลัก คือ หลักการสรางรูปแบบของปญหา หลักการใชดุลยพินิจ

เปรียบเทียบ และหลักการความสอดคลองของเหตุผลท่ีกลาวไวขางตน ประกอบดวยขั้นตอนยอย 8 

ขั้นตอนสําหรับการประยุกตใชกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหดังนี ้

8.3.1 การวางกรอบของปญหากอนอ่ืนจะตองม่ันใจวากระบวนการลําดับช้ันเชิง

วิเคราะห สามารถตอบคําถามท่ีตั้งไวไดแลววางกรอบของปญหา กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค

ยอย และกําหนดทางเลือกใหมีความชัดเจนเพ่ือไมใหเกิดความสับสนหรือเกิดความลําเอียงในการ

ตัดสินใจ รวมถึงการกําหนดคุณสมบัติของบุคคล และหลักเกณฑตางๆในการตัดสินใจ 

8.3.2 การสรางแผนภูมิของกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหโดยการนําเปาหมาย 

วัตถุประสงคยอย ทางเลือกท่ีไดจากขั้นตอนท่ี 1 มาเขียนเปนโครงสรางลําดับช้ันโดยเริ่มจาก

ระดับช้ันบนสุดลงมา ระดับช้ันบนสุดคือเปาหมาย ระดับช้ันตอมาเปนวัตถุประสงคยอย และ

ทางเลือก ตามลําดับ จํานวนระดับช้ันขึ้นอยูกับความซับซอนของปญหาท่ีทําการศึกษา 

 

 

ระดับ1  

เปาหมาย,วัตถุประสงค 

 

 

ระดับ2 

เกณฑ,วัตถุประสงคยอย                                                               ..................... 

 

 

 

ระดับ 3 

ทางเลือก,ปจจัย                                                                            ...................... 

 

ภาพท่ี 20  รูปแบบท่ัวไปของโครงสรางลําดับช้ันเชิงวิเคราะห  

ท่ีมา: กุสุมา  จิรวงศสวัสดิ์, “ การประยุกตใช FMEA และ AHP เพ่ือปรับปรุงกระบวนการการผลิต 

ฟริต. ” (2550): 48 

8.3.3 การสรางตารางเมตริกซเพ่ือวินิจฉัยเปรียบเทียบปจจัยตางๆเปนคูๆ   

กระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหกําหนดตัวเลข 1-9 ตามตารางท่ี 4  แทนระดับความสําคัญของการ

เปาหมาย 

วัตถุประสงค 1 วัตถุประสงค 2 

ทางเลือก 2 

วัตถุประสงค N 

ทางเลือก 1 ทางเลือก N 
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เปรียบเทียบปจจัยตางๆท่ีมีตอปจจัยในระดับช้ันท่ีสูงกวา  ตารางเมตริกซมีชองวางใหใสผลการ

วินิจฉัยในพ้ืนท่ีเหนือเสนทแยงมุงเปนคาตางตอบแทนหรือเศษสวน ดังนั้นถาปจจัย A มีความสําคัญ

กวาปจจัย B ในระดับ 5 คาตัวเลขท่ีไดใหเขียนลงบนพ้ืนท่ีเหนือเสนทแยงมุมของเมตริกซ 

 

เกณฑการตัดสินใจ ปจจัย A ปจจัย B ปจจัย C 

ปจจัย A 1 5  

ปจจัย B 1/5 1  

ปจจัย C   1 

 

แตในทางตรงกันขาม ถาปจจัย A มีความสําคัญนอยกวาปจจัย B ท่ีระดับ 5 คาท่ีไดก็จะ

เปนเศษสวนเหนือเสนทแยงมุม คาท่ีเปนเศษสวนแสดงวา A มีระดับความสําคัญนอยกวา B 

 

 

สวนคาท่ีอยูดานลางเสนทแยงมุมจะเทากับคาตางตอบแทน ของคาท่ีอยูเหนือเสนทแยงมุมเสมอ 

 

ตารางท่ี 4 มาตราสวนในการวินิจฉัยเปรียบเทียบเปนคูๆ (Saaty, 1980) 

 ความหมาย คําอธิบาย 

1 ความสําคัญเทากัน 

(Equally Important) 

ท้ังสองปจจัยมีความสําคญัตอ 

วัตถุประสงคเทากนั 

3 สําคัญกวาปานกลาง 

(Moderately More Important) 

ปจจัยท่ีพิจารณามีความสําคัญมากกวา

อีกปจจัยหนึ่งปานกลาง 

5 สําคัญกวาอยางเดนชัด 

(Strongly More Important) 

ปจจัยท่ีพิจารณามีความสําคัญมากกวา

อีกปจจัยหนึ่งอยางเดนชัด 

7 สําคัญกวาอยางเดนชัดมาก 

(Very Strongly More Important) 

ปจจัยท่ีพิจารณามีความสําคัญมากกวา

อีกปจจัยหนึ่งอยางเดนชัดมาก 

9 สําคัญกวาสูงสุด ปจจัยท่ีพิจารณามีความสําคัญสูงสุด 

เกณฑการตัดสินใจ ปจจัย A ปจจัย B ปจจัย C 

ปจจัย A 1 1/5  

ปจจัย B 5 1  

ปจจัย C   1 
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(Extremely More Important) 

2,4,6,8 สําคัญท่ีอยูระหวางแตละระดับ 

(Intermediate Judgment Value) 

ความสําคัญก้ํากึ่งระหวางความสําคัญ

แตละระดับตามลําดับตวัเลข 

 

8.3.4 หาผลการวินิจฉัยเปรียบเทียบเปนคูๆ ท้ังหมดทีละคูแลวใสขอมูลตัวเลขของ

การวินิจฉัยเปรียบเทียบลงในตารางเมตริกซตามขั้นตอนท่ี 3 จนครบทุกเกณฑในการตัดสินใจ 

8.3.5 หลังจากใสขอมูลของการวินิจฉัยเปรียบเทียบท้ังหมดลงในตารางเมตริกซ

แลวจึงคํานวณหาลําดับความสําคัญและวิเคราะหความสอดคลองของการตัดสินใจในแตละระดับ 

8.3.6 ดําเนินการตามขั้นตอนท่ี 3, 4 และ 5 สําหรับปจจัยแตละระดับช้ัน แตละชุด

ตามโครงสรางแผนภูมิลําดับช้ัน 

8.3.7 สังเคราะหองคประกอบท้ังหมดของแผนภูมิ โดยนําเอาลําดับความสําคัญ 

ของปจจัยในระดับลางมาถวงน้ําหนัก กับลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีอยูในระดับถัดขึ้นไป และ

นําคาผลรวมท่ีไดมาหาคาลําดับความสําคัญท่ัวท้ังแผนภูมิ ทําเชนนี้จนถึงลําดับช้ันลางสุด 

8.3.8 คํานวณหาคาความสอดคลองของการตัดสินใจท่ัวท้ังแผนภูมิ เพ่ือทดสอบวา

การวินิจฉัยท่ัวท้ังแผนภูมิสมเหตุสมผลหรือไม  โดยมีขอกําหนดของคาอัตราสวนความไม

สอดคลอง (Inconsistency Ratio: IR) ดังตอไปนี ้

 

IR  0.05 สําหรับการเปรียบเทียบ 3 ปจจัย 

IR  0.09 สําหรับการเปรียบเทียบ 4 ปจจัย 

IR  0.10 สําหรับการเปรียบเทียบ 5 ปจจัยขึ้นไป 

 

8.4 การวิเคราะหลําดับความสําคัญ 

ลําดับความสําคัญของกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหแบงออกเปน 3 ประเภท ดังตอไปนี ้

8.4.1 ลําดับความสําคัญเฉพาะแหง คือลําดับความสําคัญของแตละปจจัยใน

ระดับช้ันเดียวกันภายใตปจจัยท่ีอยูระดับช้ันสูงกวาถัดไป 

8.4.2 ลําดับความสําคัญท่ัวท้ังแผนภูมิ คือ ลําดับความสําคัญของแตละปจจัยใน

แผนภูมิ เม่ือเทียบกับคะแนนของปจจัยท่ีเปนปญหาหรือเปาหมาย ซ่ึงอยูระดับช้ันสูงสุดและตองมี 

คาเทากับ 1 เสมอ 

8.4.3 ลําดับความสําคัญรวม คือ ลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีเปนทางเลือกท่ีใช

ในการตัดสินใจ ซ่ึงไดมาจากผลรวมของลําดับความสําคัญท่ัวท้ังแผนภูมิของเกณฑตางๆในแตละ
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ทางเลือก 

8.5 ขั้นตอนการวิเคราะหลําดับความสําคัญ 

ลําดับความสําคัญเกิดจากการนําเอาผลการวินิจฉัยเปรียบเทียบเปนคูๆ ของทุกๆ ปจจัยในตาราง

เมตริกซมาสังเคราะห ตัวอยางเชน การเลือกซ้ือรถยนต 3 ยี่หอท่ีอยูในระดับเดียวกันคือ A, B,C โดย

ใชเกณฑความสะดวกสบายเพียงเกณฑเดียว เริ่มตนโดยการสรางตางเมตริกซ แลวใสช่ือรถท้ังใน

แนวนอนและแนวตั้ง ตอจากนั้นใสเลขหนึ่งลงตามเสนทแยงมุมของตารางเมตริกซแลวทําการ

เปรียบเทียบแลวใสตัวเลขในการเปรียบเทียบในสวนท่ีอยูเหนือเสนทแยงมุม สวนพ้ืนท่ีท่ีอยูใตเสน

ทแยงมุมเปนเพียงคาตางตอบแทน ซ่ึงจะเปนเศษสวนของคาท่ีอยูเหนือเสนทแยงมุม โดยยึดปจจัย

ในแนวตั้งเปนหลัก  แลวนําปจจัยในแนวนอนมาเปรียบเทียบ  ในกรณีท่ีปจจัยในแนวตั้งมี

ความสําคัญมากกวาปจจัยในแนวนอนจะไดตัวเลขแสดงความสําคัญเปน 1 ถึง 9 ในกรณีท่ีปจจัยใน

แนวตั้งมีความสําคัญนอยกวาปจจัยในแนวนอนจะไดตัวเลขแสดงความสําคัญเปนเศษสวน  ดัง

ตัวอยางตอไปนี้เปนการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสามยี่หอ ภายใตเกณฑความสะดวกสบายอยาง

เดียวแสดงดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5  เมตริกซแสดงผลการเปรียบเทียบเปนคูๆ 

ความสะดวกสบาย ยี่หอ A1 ยี่หอ A2 ยี่หอ A3 

ยี่หอ A1 1 1/2 1/4 

ยี่หอ A2 2 1 1/2 

ยี่หอ A3 4 2 1 
 

รถยี่หอ A เม่ือเปรียบเทียบกับรถยี่หอ B แลวพบวารถยี่หอ A มีความสะดวกสบาย

นอยกวารถยี่หอ B เล็กนอย ซ่ึงจะไดคาความสําคัญเปนเศษสวนเหนือเสนทแยงมุม สวนใตเสน

ทแยงมุมจะเปนเศษสวนของคาเหนือเสนทแยงมุม จึงทําใหไดคาความสําคัญเปนจํานวนเต็มในชอง

ยี่หอ B เม่ือเปรียบเทียบกับยี่หอ A ในการทําวินิจฉัยเปรียบเทียบจะทําเฉพาะสวนท่ีเหนือเสนทแยง

มุมเทานั้นสวนพ้ืนท่ีใตเสนทแยงมุมเปนคาตางตอบแทนของพ้ืนท่ีเหนือเสนทแยงมุม สูตรท่ีใชใน

การคํานวณหาจํานวนครั้งในการทําการวินิจฉัย คือ 

 

 จํานวนคร้ังในการวนิิจฉยั   =  ( n2-n)/2                                                                                                                                      (8) 

 

โดยท่ี n = จํานวนปจจัยท่ีถูกนํามาเปรียบเทียบเปนคูๆ           

หลังจากทําการวินิจฉัยปจจัยแถวท่ี 1 แลว ปจจัยท่ีเหลือก็สามารถหาไดจากความสัมพันธของตัว

เลขท่ีเกิดขึ้นแลว เชน A=2B และ B=2C ก็สามารถสรุปไดวา A=4C หรือผูทําการวินิจฉัยสามารถใส
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คาการวินิจฉัยของคูท่ีมีความชัดเจนท่ีสุดกอน สวนคูท่ีเหลือก็สามารถหาคาไดจากความสัมพันธท่ี

เกิดขึ้นได เม่ือทําการวินิจฉัยเสร็จแลวลําดับตอไป คือ การคํานวณหาลําดับความสําคัญ โดยมี

ขั้นตอนดังนี้       

8.5.1 หาผลรวมของตัวเลขในแตละหลักของตารางเมตริกซ 

ความสะดวกสบาย ยี่หอ A1 ยี่หอ A2 ยี่หอ A3 

ยี่หอ A1 1 1/2 1/4 

ยี่หอ A2 2 1 1/2 

ยี่หอ A3 4 2 1 

ผลรวม 7 3.5 1.75 

 

  8.5.2 หารตัวเลขในแตละหลักดวยคาผลรวมของหลักนั้น 

ความสะดวกสบาย ยี่หอ A1 ยี่หอ A2 ยี่หอ A3 

ยี่หอ A1 1/7 2/7 4/7 

ยี่หอ A2 1/7 2/7 4/7 

ยี่หอ A3 1/7 2/7 4/7 

ผลรวม 1/7 2/7 4/7 

8.5.3 หาคาเฉล่ียของแตละแถวนอน 

ความสะดวกสบาย ยี่หอ A1 ยี่หอ A2 ยี่หอ A3 คาเฉล่ีย 

ยี่หอ A1 1/7 2/7 4/7 0.14 

ยี่หอ A2 1/7 2/7 4/7 0.29 

ยี่หอ A3 1/7 2/7 4/7 0.57 

 

คาเฉล่ียของแตละแถวท่ีได 0.14, 0.29 และ 0.57 คือ คาลําดับความตองการเปรียบเทียบ 

โดยรวมนั่นเอง ซ่ึงสามารถสรุปผลจากการสังเคราะหตัวเลขท่ีไดจากการวินิจฉัยวา ภายใตเง่ือนไข 

ความสะดวกรถยี่หอ C มาเปนอันดับ 1 เทากับ 57% รถยี่หอ B มาเปนอันดับ 2 เทากับ 29% รถยี่หอ 

A มาเปนอันดับ 3 เทากับ 14% 
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8.6 การวิเคราะหอัตราสวนความไมสอดคลองของการตัดสินใจ 

โดยปกติแลวการใชประสบการณ ความรูสึกในการวินิจฉัยปญหาท่ีมีความซับซอนนั้นยากท่ีจะทํา

ใหมีความสอดคลองสมบูรณ 100% แตความไมสอดคลองนั้นจะตองอยูในระดับท่ียอมรับได 
ตอไปนี้เปนตัวอยางแสดงการวิเคราะหความสอดคลองของการตัดสินใจเลือกรถยนตสามยี่หอ โดย
ใชเกณฑความสะดวกสบายเพียงอยางเดียว มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 

8.6.1 เมตริกซสรุปผลการเปรียบเทียบรถ 3 ยี่หอ ภายใตเกณฑความสะดวกสบาย 

ความสะดวกสบาย ยี่หอ A1 ยี่หอ A2 ยี่หอ A3 

ยี่หอ A1 1 2 4 

ยี่หอ A2 1/2 1 4 

ยี่หอ A3 1/4 1/4 1 

ผลรวม 7 3.5 5 

 

8.6.2 หาผลรวมแนวนอนและหาคาเฉล่ียตามแนวนอนจะไดคาความสําคัญ 

ความ

สะดวกสบาย 

ยี่หอ A1 ยี่หอ A2 ยี่หอ A3 ผลรวมของ 

แนวนอน 

ลําดับความสําคัญ 

รวม 

ยี่หอ A1 1/7 2/7 4/7 0.4 0.40/3 = 0.13 

ยี่หอ A2 1/11 2/11 8/11 0.63 0.63/3 = 0.21 

ยี่หอ A3 1/6 1/6 4/6 1.97 1.97/3 = 0.66 

 

8.6.3 การหาผลคูณของคาท่ีไดจากการเปรียบเทียบกับคาความสําคัญ 

ความสะดวกสบาย ยี่หอ A1 

(0.13) 

ยี่หอ A2 

(0.21) 

ยี่หอ A3 

(0.66) 

ยี่หอ A1 1*0.13 0.5*0.21 0.25*0.66 

ยี่หอ A2 2*0.13 1.0*0.21 0.25*0.66 

ยี่หอ A3 4*0.13 4.0*0.21 1.00*0.66 
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8.6.4 การหาผลรวมในแนวนอนของผลคูณท่ีไดจากขัน้ตอนท่ี 3 

ความสะดวกสบาย ยี่หอ A1 ยี่หอ A2 ยี่หอ A3 ผลรวมของ 

ยี่หอ A1 0.13 0.11 0.17 0.41 

ยี่หอ A2 0.26 0.21 0.17 0.64 

ยี่หอ A3 0.52 0.84 0.66 2.02 

 

 

เม่ือไดผลรวมในแนวนอนแตละแถวแลว ก็นําผลรวมนั้นตั้งแลวหารดวยลําดับความสําคัญโดยรวม 
 
                      ( 0.41)/(0.13)       =               3.15 

                      (0.64)/(0.21)        =               3.05 

                      (2.02)/(0.66)        =               3.06 

 
นําผลลัพธท่ีไดมาบวกกันแลวหารดวยจํานวนปจจัย ในตัวอยางนี้จํานวนปจจัยเทากับ 3 

 
                          (3.15+3.05+3.06)   =      9.26    =   3.09  =  λmax 

                                     3                          3 

เม่ือทราบ λ max จะตองหาคาดัชนีความสอดคลอง (CI) ซ่ึงไดมาจากการคํานวณดังสมการ 

 

                          C I      =    ( λ max – n)                                                                                     (9) 

                                                n-1 

 

              CI จากการคํานวณ   =  (3.09 – 3)    =  0.045 

                                             2 

 

 

เพ่ือหาอัตราสวนความไมสอดคลอง ตองนําผลลัพธ CI ท่ีไดมาเปรียบเทียบคา CI ท่ีไดมาจาก 

การสุมตัวอยางตารางเมตริกซจํานวนมาก ดังนี้ 
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ตารางท่ี 6 แสดงคา CI ท่ีไดจากการสุมตัวอยาง 

ขนาดของตาราง

เมตริกซ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

คา CI ท่ีไดจากการ

สุมตัวอยาง 

0 0 0.52 0.89 1.11 1.25 1.40 1.45 1.49 

 

 

                      IR =  CI จากการคํานวณ         =         0.45     =   0.09  หรือ  9 % 

                                CI จากการสุมตัวอยาง                  0.52 

 

สรุปคาอัตราสวนความไมสอดคลองเทากับ 0.09 หรือ 9% ซ่ึงสูงกวาคาท่ียอมรับไดคือ 5% 

สําหรับการเปรียบเทียบ 3 ปจจัย แสดงวาไมมีความสอดคลองของการตัดสินใจ ทําใหไมสามารถ 

ยอมรับการตัดสินใจได สามารถแกไขดวยการทําการเปรียบเทียบใหม 

 

9 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เษกสรร (2551) วิทยานิพนธไดกลาวถึง การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของ

เครื่องจักร สายการบรรจุน้ํายาทําความสะอาดสุขภัณฑ โรงงานผลิตน้ํายาสุขภัณฑทางเคมีซ่ึงมี

ปญหาดานการหยุดกะทันหันของเครื่องจักร อีกท้ังไมมีระบบบริหารงานซอมบํารุงท่ีดีพอ เม่ือ

วิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาพบวามีสาเหตุสําคัญ 2 ประการ คือ 1) ระบบงานบํารุงรักษาเชิง

ปองกันเดิมไมมีประสิทธิภาพ ไดแก การขาดมาตรฐานและการควบคุมงานบํารุงรักษาเชิงปองกันท่ี

เหมาะสม ทําใหเครื่องจักรขาดการบํารุงรักษาท่ีดีพอสงผลใหเครื่องจักรในสายการผลิตขัดของบอย 

2) สภาพพ้ืนฐานของเครื่องจักรเกาเพราะขาดการดูแลและการบํารุงรักษา อีกท้ังสภาวะแวดลอมใน

การทํางานของเครื่องจักรตองอยูกับสารเคมีตลอดเวลา ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพการ

ทํางานของเครื่องจักร การศึกษานี้ไดศึกษาหาแนวทางในการบริหารจัดการระบบการบํารุงรักษา

เครื่องจักร เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

อลงกฏ  (2527) ไดบรรยายถึงความสําคัญของการวางแผนงานซอมบํารุง เนื่องจากเปน

งานท่ีมีความละเอียดและตองผนวกความรู เทคนิค และประสบการณหลายๆ ดานเขาดวยกันงาน

ซอมบํารุงสามารถกําหนดการปฏิบัติงานใหอยูในรูปของแผนแมบทไดโดยแบงออกเปน 3ระดับ 

คือ 
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1. ระดับท่ีหนึ่ง แผนการซอมบํารุงระยะส้ัน และกําหนดเวลาทํางานเปนการแจกจายงานแก

พนักงานซอมบํารุงวันตอวัน สัปดาหตอสัปดาห โดยใชระบบการส่ังงานเปนเคร่ืองมือ 

2. ระดับท่ีสอง แผนการซอมบํารุงระยะยาว ซ่ึงเปนการจัดทําแผนงานเพื่อกําหนดหาแนวทางและ

หลักปฏิบัติของงานซอมบํารุงเพ่ือใหงานทีตองดําเนินอยางตอเนื่องมีความสอดคลองกันท้ังนี้

จําเปนตองมีการอางอิงถึงขอมูลและสถิติรวมทั้งประวัติงานซอมบํารุงดวย 

3. ระดับท่ีสาม แผนพัฒนางานซอมบํารุงมีเปาหมาย เพ่ือประเมินคาและแนวโนมของความตองการ

งานซอมบํารุงในอนาคตท้ังทางดานทรัพยากรและเทคนิคโดยท่ีการจัดทําแผนนี้ตองไดรับความ

เห็นชอบจากฝายบริหารดวยเสมอ 

กุสุมา (2550) ไดศึกษากระบวนการผลิต วิเคราะหหาสาเหตุโดยใชแผนภาพสาเหตุและ

ผลจากนั้นทําการวิเคราะหลักษณะขอบกพรองและผลกระทบสําหรับกระบวนการผลิต พรอมกับ

ประเมินผลความสําเร็จจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยอาศัยหลักการกระบวนการลําดับช้ัน

เชิงวิเคราะหดําเนินการแกไขขอบกพรองโดยการพัฒนาแบบฟอรมการตรวจสอเครื่องจักร

ประจําวัน และเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน ฝกอบรมพนักงาน ออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล 

2k เพ่ือปรับอัตราการหมุนสงวัตถุดิบและขนาดสกรูท่ีเหมาะสมและการทดลองแบบปจจัยเดียว เพ่ือ

กําหนดปริมาณทรายท่ีเหมาะสมขั้นตอนการทําความสะอาด ผลการวิเคราะหน้ําหนักความสําคัญ

ของปจจัยสนับสนุนเรียงตามลําดับดังนี้ การปรับปรุงเครื่องจักร (0.531) การปรับปรุงวิธีการทํางาน 

(0.469) จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตในครั้งนี้จํานวนของเสียลดลงโดยเฉล่ีย 68,337.5 ก.ก. 

เหลือ 50,856.6 ก.ก. คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 314,656.2 บาท และคุณภาพฟริตเพ่ิมขึ้นตาม

เปาหมายคุณภาพ ณ ระดับ 98.6% 

ฐิติวุฒิ  (2546) ไดทําการศึกษาและหาแนวทางการลดของเสียในกระบวนการผลิต โดย

พัฒนาและปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพในโรงงานตัวอยาง ซ่ึงเปนโรงงานผลิตกระเบ้ืองมุง

หลังคาคอนกรีตท่ีกระบวนการผลิตกระเบ้ืองหลังคาคอนกรีตสีน้ําเงิน สําหรับการวิเคราะหมีการนํา

เทคนิคการวิเคราะหขอบกพรองและผลกระทบในกระบวนการผลิต (Failure Mode and Effect 

Analysis :FMEA) และแผนภาพแสดงสาเหตุและผลมาใชเพ่ือหาสาเหตุของขอบกพรองภายหลังนํา

แผนการควบคุมกระบวนการผลิต ท่ีเสนอแนะไปปฏิบัติจริงภายในโรงงานตัวอยาง พบวาปริมาณ

กระเบ้ืองเสียจากสีไมสมํ่าเสมอท่ีตรวจพบในสวนของการตรวจสอบภายหลังการผลิตลดลงจาก

7.4% เหลือ 4.1%  

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 3 

 

วิธีการดําเนินงาน 

 

การวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินงานเพ่ือทําการศึกษาถึงขอมูลการทํางานของเครื่องจักรใน

สายการผลิตอาหารสําเร็จรูปของโรงงานกรณีศึกษา โดยทําการศึกษากระบวนการผลิตและการใช

ระบบ FMEA และ AHP มาประยุกตใชกับระบบบริหารการบํารุงรักษาเครื่องจักรเพ่ือใชเปนขอมูล

และนํามาวิเคราะหหาวิธีการบํารุงรักษาท่ีเหมาะสม และการจัดเก็บอะไหลเครื่องจักรท่ีเหมาะสม 

จากการศึกษาปญหาท่ีเกิดในการบริหารการซอมบํารุงของกลุมเครื่องจักรตัวอยางมีแนวทาง

ดําเนินงานวิจัยดังนี้ 

 

1 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1.1   ศึกษาสภาพการดําเนินงานของโรงงานตัวอยางและวิเคราะหปญหา 

1.2   ศึกษาขั้นตอนการทํางานของสายการผลิตตัวอยางในโรงงานกรณีศึกษา 

1.3   ทําการเลือกเครื่องจักรท่ีสงผลกระทบตอปญหาท่ีเกิดขึ้น 

1.4   จําแนกสวนประกอบของเคร่ืองจักรออกเปนระบบยอย 

1.5   วิเคราะหความสําคัญของช้ินสวนอุปกรณในแตละระบบยอย 

1.6 นําขอมูลมาวิเคราะหคุณลักษณะความเสียหายและผลกระทบ (Failure Mode 

Analysis) ของช้ินสวนอุปกรณของเครื่องท่ีสําคัญเพ่ือใชในการกําหนดวิธีการบํารุงรักษา 

1.7 นําขอมูลจากการวิเคราะหและตัดสินใจเลือกวิธีการบํารุงรักษาโดยใชกระบวนการ

ลําดับช้ันเชิงวิเคราะห (Analysis Hierarchy Process: AHP) 

1.8 จัดทําแผนการบํารุงรักษาโดยใชวิธีท่ีไดจากการเลือก และนําไปใชกับเครื่องจักร

ในโรงงานกรณีศึกษา 

1.9 สรุปผลการวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัย 

จากขั้นตอนตางๆ ท่ีไดกลาวมาขางตน สามารถอธิบายเปนแผนผังแสดงลําดับขั้นตอน

การดําเนินงานวิจัยไดดังภาพท่ี 21 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 21 แผนผังแสดงลําดับขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 

ศึกษาสภาพการดําเนินงานของโรงงานกรณีศึกษา 
และวิเคราะหปญหาท่ีเกิดขึ้น 

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบํารุงรกัษา 

ทําการเลือกเครื่องจกัรท่ีสงผลกระทบตอปญหาท่ีเกิดขึ้น 

จําแนกสวนประกอบของเคร่ืองจกัรออกเปนระบบยอย 

วิเคราะหคณุลักษณะความเสียหายและผลกระทบ(Failure Mode 

Analysis)ของกระบวนการท่ีเกิดจากเครื่องจกัร 

เลือกแนวทางการบํารุงรักษากระบวนการลําดับช้ัน

เชิงวิเคราะห (Analysis Hierarchy Process: AHP) 

จัดทําแผนการบํารุงรกัษา 
และนําไปใชกับเครื่องจกัรโรงงานกรณีศึกษา 

สรุปผลการดําเนินงานวิจัยและนําเสนอผลงานวจิัย 

ศึกษาขั้นตอนการทํางานของสายการผลิตตัวอยางในโรงงานกรณีศึกษา 
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2 ศึกษาสภาพการดําเนินงานของโรงงานตัวอยางและวิเคราะหปญหา 

2.1 ขอมูลเบ้ืองตนของโรงงานตัวอยาง  

โรงงานตัวอยางท่ีผูวิจัยทําการศึกษาในครั้งนี้  เปนโรงงานประเภทอุตสาหกรรม

อาหาร ตั้งอยูท่ีอําเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี   กอตั้งขึ้นเม่ือป 2537 โดยมีการรวมทุนกันระหวางผู

ถือหุนในประเทศไทย และผูถือหุนจากประเทศญี่ปุน     มีพ้ืนท่ีของโรงงานทั้งหมด 40 ไร มี

รูปแบบการวางผังโรงงานดังภาพท่ี 22 

 

 
ภาพท่ี 22 ผังโรงงานตัวอยาง 

อาคารในโรงงานประกอบดวยอาคารผลิต 3 อาคาร  อาคารคลังสินคา 3 อาคาร และ

ในอาคารคลังสินคาแบงเปนอาคารเก็บสินคาประเภท สินคา Frozen 1 อาคาร อาคารเก็บวัตถุดิบ  

1 อาคาร และอาคารเก็บสินคาสําเร็จรูป 1 อาคาร พ้ืนท่ีนอกจากนี้เปนพ้ืนท่ีของระบบผลิตน้ํา  

ระบบผลิตไอน้ํา  ระบบบําบัดน้ําเสีย  และอาคารสํานักงานอ่ืนๆ  ปจจุบันโรงงานไดรับการ

รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000  GMP  HACCP  HALAL บริษัท กรณีศึกษาไดรับการรับรอง

ระบบการบริหารงานคุณภาพ  ISO 9002:1994  ในป พ.ศ.2545 ปรับเปล่ียนเปนระบบ ISO 

9001:2000  ในป พ.ศ. 2546 และเขาสูระบบ ISO 9001:2008 ในทุกกระบวนการและระบบ ISO 

22000:2005 ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑซอสในป พ.ศ. 2552  ผลิตภัณฑของโรงงานไดแก
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สินคาท่ีเปนสินคาของโรงงานเอง  และสินคาท่ีผลิตใหผูขายรายอ่ืน  ซ่ึงประกอบดวย ซอสปรุง

รส  ซอสผง  น้ําสมสายชูกล่ัน  น้ําสมสายชูหมัก  มายองเนส  น้ําจิ้มสุกี้  น้ําสลัด  ซุปแชแข็ง 

ขาวโพดแชแข็ง  ไขPasteurized  ผักสดสําหรับ Fast food ตางๆ มีการขายท้ังในและตางประเทศ  

มีการทํางาน 7 วันตอสัปดาห ทําการผลิต 24 ช่ัวโมงในบางสายการผลิต แบงเปนการทํางาน 3 

กะ กะท่ี1ทํางานระหวางเวลา 8.00-16.00น. กะท่ี2ทํางานระหวางเวลา 16.00-24.00น. กะท่ี3 

ทํางานระหวางเวลา 24.00-8.00น.มีการจางพนักงานท้ังรายเดือน   รายวัน และรายเหมา  ปจจุบัน

มีพนักงานท้ังหมดประมาณ 900 คน  

2.2 ระบบการบริหารงาน 

การดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ ฝายบริหารไดกําหนดโครงสรางองคกร

โดยแบงเปน 5 ฝาย โดยแตละฝายประกอบดวยสวนงานยอยดังแผนผัง มีหนาท่ีรับผิดชอบตามท่ี

กําหนดในระเบียบปฏิบัติของบริษัทดังภาพท่ี 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 23 แสดงผังโครงสรางองคกรของโรงงานตัวอยาง 

 

กรรมการผูจัดการ 

ฝายทรัพยากรมนุษย

และการจัดการท่ัวไป 

ฝายพาณิชย ฝายโรงงาน ฝายประกัน

คุณภาพ 

ฝายธุรกิจ 

สวนสํานักงาน 

สวนโรงงาน 

สวนบัญชี 

สวนจัดซื้อ 

สวนคอมพิวเตอร

สวนวางแผน

สวนวิศวกรรม 

สวนจัดสงและคลังสินคา 

สวนผลิต 

สวนประกัน

สวนระบบ
คุณภาพ 

สวนธุรกิจ  

สวน
พัฒนา
สินคา 
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2.3 กระบวนการผลิตมายองเนส 

ในหัวขอนี้กลาวถึงขั้นตอนในกระบวนการผลิตมายองเนส  ซ่ึงจะเลือกมา

ทําการศึกษา  และแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต จุดประสงคเพ่ือชวยใหสามารถเขาใจ

ขั้นตอนการทํางานไดงาย และชวยในการสรางแผนภาพสาเหตุและผลเพ่ือใชในการวิเคราะหหา

สาเหตุของปญหา 

 

ตารางท่ี 7 แสดงขั้นตอนกระบวนการผลิตมายองเนส 

 

ขั้นตอน ภาพประกอบ 

1. เตรียมสารอาหารท่ีจะใชในการผสม  เพ่ือทํามายอง

เนส 

 

 

 

 
 

2.ทําการ Pasteurized แปง และสารอาหารตางๆท่ีได

เตรียมไว (โดยการ Heat up อุณหภูมิมิใหได 90 องศา

เซลเซียสแลวทําใหเย็นลง เหลือ 12-15 องศาเซลเซียส) 

 

 

  
3.นําแปงและสารอาหารเขาถังผสม P-Mixer แลวทํา

การผสมโดยใชใบกวนและในขณะเดียวกันก็ทําการดึง

อากาศออกโดยการ Vacuum  
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4.นําเนื้อสินคาท่ีทําการผสมแลวไปผานชุด 

Homogenizer ในท่ีนี้คือชุด F-Mixer เพ่ือใหเนื้อของมา

ยองเนสละเอียดและเนียนขึ้น 

 

 

  
5.สงมายองเนสไปเขาเครื่องบรรจุและทําการบรรจุ  

โดยจะบรรจุเปนขวดหรือเปนถุง 

 

 

 

 
6.ทําการบรรจุ ลงกลองเพ่ือออกจําหนาย 
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2.4 สภาพปจจุบันการทํากิจกรรมการบํารุงรักษา 

ปจจุบันระบบซอมบํารุงของโรงงานตัวอยาง ประกอบดวยวิธีการบํารุงรักษา 2 แบบ 

ไดแก การบํารุงรักษาแบบฉุกเฉิน (Breakdown Maintenance) และการบํารุงรักษาเชิงปองกัน 

(Preventive Maintenance) ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 2.4.1 การบํารุงรักษาแบบฉุกเฉิน (Breakdown Maintenance) การซอมบํารุงวิธี

นี้เกิดขึ้นเม่ือเครื่องจักรเกิดการเสียหายอยางฉับพลันโดยไมทราบลวงหนา พนักงานหนวยงาน

ผลิตจะทําการแจงมายังแผนกซอมบํารุง พรอมท้ังจดบันทึกอาการเสียหายท่ีเกิดขึ้น  เม่ือ

หนวยงานซอมบํารุงรับทราบแลวก็จะสงชางเขาไปประเมินสภาพเคร่ืองจักรและทําการแกไข 

 

2.4.2 การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) พนักงานแผนก

ซอมบํารุงจะดําเนินการตรวจเช็ค PM ตามแผนงานประจําวัน โดยมีหนาท่ีในการทําความ

สะอาด การหลอล่ืนช้ินสวนเครื่องจักร และเปล่ียนอะไหลตามรายการ PM ท่ีหัวหนาแผนกผลิต

ไดออกรายการซอมบํารุงเชิงปองกัน 

2.5 ปญหาท่ีพบในงานซอมบํารุงของโรงงานตัวอยาง 

จากท่ีกลาวขางตนพบวาระบบการบํารุงรักษาท่ีกําลังดําเนินการอยูในปจจุบัน ยังมี

ประสิทธิภาพไมดีนัก การนําไปปฏิบัติจริงยังมีปญหา ไมสามารถลดเวลาหยุดทํางานของ

เครื่องจักรได ผลท่ีสามารถสังเกตไดอยางชัดเจนคือยังมีเครื่องจักรบางอยางเสียบอยมาก ซ่ึงมี

สาเหตุดังนี ้

2.5.1สาเหตุจากตัวเครื่องจักร 

2.5.1.1 เครื่องจักรสวนมากเปนเครื่องจักรท่ีใชงานมานานแลว สวน

หนึ่งเปนเคร่ืองจักรมือสองทําใหความคงทนของเครื่องไมสูงมากนัก 

2.5.1.2 เครื่องจักรสวนใหญถูกใชงานอยางหนักวันละ 24 ช่ัวโมง 

สัปดาหละ 7วัน ทําใหเครื่องจักรมีความสึกหรอ และเส่ือมสภาพเร็ว 

2.5.1.3 เครื่องจักรขาดการดูแลรักษาเนื่องจากทีมซอมบํารุงมีนอย 

ในขณะท่ีงานซอมมีมาก 

2.5.1.4 ขาดแคลนเอกสารและขอมูลท่ีสําคัญในการวางแผนการ

บํารุงรักษาเครื่องจักร เชน คูมือเครื่องจักร ระเบียบวิธีการซอมบํารุง ใบแจงซอม ทําให

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



72 

 

 

 

ผูปฏิบัติงานอาศัยประสบการณลองผิดลองถูกทําใหเกิดการขัดของไดงายและซอมบํารุงไดชา 

2.5.2 สาเหตุจากผูปฏิบัติงาน 

2.5.2.1 พนักงานปฏิบัติงานกับเครื่องจักรสวนใหญ มีอัตราการลาออก

สูง ทําใหขาดประสบการณความชํานาญในการควบคุมและปรับแตงเครื่องจักร 

2.5.2.2 ชางซอมบํารุงแตละคนมีความชํานาญในการซอมแซม

เครื่องจักรแตละประเภทไมเหมือนกัน บอยครั้งท่ีชางซอมท่ีไมชํานาญในดานนั้นเขาไปซอม

แลวใชเวลานานและยังทําใหอาการขัดของตอเนื่อง 

 

2.5.3 สาเหตุจากการจัดการ 

2.5.3.1 ขาดมาตรฐานในการปฏิบัติงานและบํารุงรักษา 

2.5.3.2 ขาดการวางแผนซอมบํารุงรักษาเชิงปองกันอยางเปนระบบ 

2.5.3.3 ขาดการจัดเก็บขอมูลการทํางาน ทําใหขาดขอมูลอางอิงในการ

ซอมแซม 

 

การท่ีไมเขาใจถึงความสําคัญของขอมูลท่ีหนวยซอมบํารุงตองการ ทําใหไมไดรับ

ความรวมมือในการบันทึกขอมูลเอกสารตางๆ ขอมูลท่ีไมสมบูรณถูกตองจะทําใหวิเคราะห

ผิดพลาดได  จากสาเหตุดังกลาวขางตนสงผลทําใหแผนการบํารุงรักษาท่ีใชอยูในปจจุบันขาด

ความนาเช่ือถือสวนหนึ่งอาจมาจากการที่ไมเขาใจถึงความสําคัญของขอมูลท่ีหนวยซอมบํารุง

ตองการ ทําใหไมไดรับความรวมมือในการบันทึกขอมูลเอกสารตางๆ ขอมูลท่ีไมสมบูรณ

ถูกตองจะทําใหวิเคราะหผิดพลาดได  จากสาเหตุดังกลาวขางตนสงผลทําใหแผนการบํารุงรักษา

ท่ีใชอยูในปจจุบันไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร 

 

3 ศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบํารุงรักษา 

ในการวิจัยครั้งนี้ ไดทําการเนนและใหความสําคัญกับการลดเวลาสูญเสียในการ

ผลิตโดยวิธีการบํารุงรักษาเชิงปองกัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงมุงเนนศึกษาเกี่ยวกับการนําวิธีการ

วิเคราะหคุณลักษณะความเสียหาย (Failure Mode Analysis ) มาวิเคราะหหาสาเหตุท่ีแทจริงใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การเสียหายของเคร่ืองจักรพรอมท้ังนําหลักการทางกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห 

(Analysis Hierarchy Process: AHP) ประยุกตใชเพ่ือเลือกวิธีท่ีเหมาะสมสําหรับการบํารุงรักษา 

 

4 ทําการเลือกเคร่ืองจักรที่สงผลกระทบตอปญหาที่เกิดขึ้น 

แนวทางการเลือกองคประกอบท่ีสําคัญ (Critical Component) โดยพิจารณาจาก

ระบบยอยท่ีมีรูปแบบความเสียหายวิกฤต (Critical Failure Mode) ซ่ึงมีผลกระทบตอ

กระบวนการผลิต ความปลอดภัย เปอรเซ็นตการใชประโยชนของเครื่องจักรท่ีเสียหาย หรือการ

บํารุงรักษาโดยแนวทางหรือกระบวนการเลือกองคประกอบวิกฤตนี้จะแสดงดวยแผนภาพทาง

โลจิก (Logic Diagram) ดังภาพท่ี 24  
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ภาพท่ี 24  แผนภาพการเลือกองคประกอบท่ีสําคัญ (Critical Component) สูตรท่ีใชในการคํานวณคา

ความสําคัญของเครื่องจักร (Machine Criticality, MC) 

  1. คะแนน 0 หมายถึง ไมมีผลกระทบจากปจจัยนั้น 

2. คะแนน 1 หมายถึง ผลกระทบจากปจจัยนั้นมีนอยมาก 

  3. คะแนน 2 หมายถึง ผลกระทบจากปจจัยนั้นมีปานกลาง 

  4. คะแนน 3 หมายถึง ผลกระทบจากปจจัยนั้นมีมากท่ีสุด 

 จากน้ันนําคะแนนท่ีไดมาคํานวณคาความสําคัญของเครื่องจักร (MC) 

 

                   MC = 3EM + 2UR + 3SEI + 1MTC                                           (10) 

องคประกอบท่ีสําคัญ ไมใชองคประกอบท่ีสําคัญ 

มีความยุงยากซับซอนในการซอม

บํารุง (MTC) หรือไม 

สงผลกระทบตอความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมท่ี

นําไปสูความเสียหายของเครื่องจกัร (SEI) หรือไม 

เปอรเซ็นตการใชประโยชนของเครื่องจกัรท่ีเสียหาย (UR) 

สงผลกระทบตอกระบวนการผลิต(EM) หรือไม 

ผลกระทบจากรูปแบบความชํารุด

ี

ใช 

ใช 

ใช 

ไม 

ไม 

ไม 

ไม 
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โดยท่ี    MC = ความสําคัญของเคร่ืองจักร (Machine Criticality) 

      EM = ผลกระทบตอกระบวนการผลิต 

      UR = เปอรเซ็นตการใชประโยชนของเครื่องจักรท่ีเสียหาย 

     SEI = ผลกระทบตอความปลอดภัยและสภาพส่ิงแวดลอมท่ีนําไปสูความ

เสียหายของเครื่องจักร 

         MTC = ความยุงยากซับซอนในการซอมบํารุง 

ตารางท่ี 8 ตัวอยางการคํานวณคาความสําคัญของเครื่องจักร (Machine Criticality, MC) 

 

A : 20 ถึง 27 เครื่องจักรนั้นสําคัญมาก 

B : 12 ถึง 19 เครื่องจักรนั้นสําคัญปานกลาง 

C : 0 ถึง 11 เครื่องจักรนั้นสําคัญนอย 

 

Weight                                        3                      3                       2                      1 

Machine Code         SEI              EM                UR               MCT             MC   

Criticality Code      

M1                             1                  2                     2                   0                  13   

B     

M2                             2                  2                     2                   1                  17   

B     

M3                             3                  3                     3                   1                  25   

A     

: 

:                                     
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 ภาพท่ี 25 กระบวนการผลิตมายองเนสของโรงงานตัวอยาง 
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เม่ือไดทําการศึกษากระบวนการผลิตมายองเนสและเคร่ืองจักรแลว   ตอไปเปนการ

จัดทําตารางแสดงหนาท่ีของเครื่องจักรแตละเครื่องในกระบวนการผลิตมายองเนสในแตละ

กระบวนการ     ท้ังกระบวนการเตรียมงาน (Preparation Process)  กระบวนการผสม (Mixing 

Process)  กระบวนการบรรจุ (Filling Process) และกระบวนการบรรจุ (Packing Process) เพ่ือนํา

ขอมูลนี้ไปทําการคํานวณหาคาความสําคัญของเครื่องจักร (Machine Criticality, MC) ของ

กระบวนการผลิตมายองเนสตอไปโดยใชสมการท่ี  10 แลวใหสมาชิกกลุมรวมกันกําหนดตัวเลข

ความสําคัญในแตละตัวแปรในสมการท่ี 10  ซ่ึงประกอบดวยสมาชิก 9 ทานดังนี้ 

ผูจัดการสวนวิศวกรรม                  อายุงาน      8     ป       

ผูจัดการแผนกวิศวกรรม                อายุงาน     20    ป 

ผูจัดการแผนกผลิต 1                    อายุงาน      20    ป 

ผูจัดการแผนกผลิต 2                    อายุงาน      20    ป 

หัวหนาหนวยผลิต                       อายุงาน      15    ป 

หัวหนาหนวยบํารุงรักษา 1           อายุงาน      15    ป 

หัวหนาหนวยบํารุงรักษา 2           อายุงาน      15    ป 

หัวหนาทีมบํารุงรักษา 1               อายุงาน      10    ป 

หัวหนาทีมบํารุงรักษา 2               อายุงาน      10    ป 

 

ตารางท่ี 9 ตารางแสดงหนาท่ีของอุปกรณในกระบวนการผลิตมายองเนส 

ลําดับท่ี เครื่องจักร CODE หนาท่ี 

 Preparation Process     

1 Soy bean oil feed pump MYOP01 เปน เพื่อเตรียมสงไปใหความรอน 

2 Heating Tank 500L MYM02 เปน ถังถังผสมสารอาหาร และแปงมันและ

ใหความรอน และเปนถังผสมเพื่อใหแปงสุก

โดยใหความรอนดวยSteamใหความรอนสูง

ถึง 90 องศาเซลเซียส 
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3 MONO Feed Pump MYH03 เปน Pump ท่ีใชสําหรับ Discharge แปงจาก

ถังHeating สงเข าทอCooling เพื่อลด

อุณหภูมิจาก 90 ลงเหลือ 20 องศาเซลเซียส 

 Mixing  Process    

4 Surlary Tank MYP04 เปน ถังผสม  สวนผสมของมายองเนสไดแก

ไข น้ําสมสายชู และสารอาหารอื่นๆตาม

สูตรการผลิตกอนสงเขาถังผสม P- Mixer 

5 Surlary Pump MYST05 เปน Pump ท่ีใชสําหรับสงสารอาหารท่ีผสม

แลวสงเขาไปยังถัง P - Mixer 

6 P-Mixer MYPM06 เปนถังผสมโดยใชมอเตอรใบกวนชวยใน

การกวนผสมสารอาหารและแปงภายใต

ระบบ สุญญากาศ โดยการVacuum เพื่อดึง

อากาศออกจากเนื้อมายองเนส เพื่อเพิ่มอายุ

สินคา 

7 Discharge Pump MYDP07 เปนPumpท่ีดึงเอาเนื้อมายองเนส  จากถัง   

P-Mixer แลวสงเขาชุด F- Mixer 

8 F-Mixer MYFM08 เปนท้ัง Pump และ Homogenizer ทําหนาท่ี

บดใหเนื้อสินคาละเอียดข้ึน แลวสงมายอง 

เนส ท่ีละเอียดแลวเขา Stock tank 

 Filling Process    

9 Filling Pump MYFP09 เปนชุดไสกรองเพ่ือกรองตะกอนน้ําสม ชุดท่ี

2 

15 Filling Machine Semi 

auto 

MYFMC10 เครื่องปดฝาขวดใชปดฝาขวดหลังจากบรรจุ

น้ําสมแลว 
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16 Brand Sealer MYBS11 เปนเครื่องซีลปากถุงหลังจากท่ีบรรจุเนื้อ

สินคาลงถุงแลว 

 Packing  Process    

17 Conveyor  MYCV 12 สายพานสงขวด/ถุง 

18 Motor Conveyor Filling 

Machine  

MYCVM01 มอเตอรขับสายพาน 

19 Motor Conveyor 

Carton Room  

MYCVM02 มอเตอรขับสายพาน 

20 Ink jet  IJW450MY เครื่องยิงวันท่ี แบบ Inkjet 

21 Metal Detector MTDMY13 เครื่องตรวจจับโลหะใชสําหรับตรวจจับเศษ

โลหะท่ีอาจปนเปอนมากับเนื้อสินคา 

22 Trapping  Machine MYTP014 เครื่องรูดกลองหลังจากบรรจุถุง /ขวดลง

กลองแลว 

23 Weight Checker MYWC015 เครื่องช่ังน้ําหนักเพื่อตรวจสอบน้ําหนัก

หลังจากลงกลองแลวเพื่อยืนยันความถูกตอง 

 
เม่ือสมาชิกในกลุมไดทําการรวมกําหนดตัวเลขความสําคัญในสมการท่ี 10 แลวจัดทําตารางการ
คํานวณเพื่อหาความสําคัญของเครื่องจักรไดผลดังตารางท่ี 10 นี้ 
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ตารางท่ี 10 การคํานวณคาความสําคัญของเคร่ืองจักร (Machine Criticality, MC) ของกระบวนการ
ผลิตมายองเนส 

 

 

 

No. 

Weight 3 3 2 1 

MC 
Criticali

ty Code Machine Code SEI EM UR MCT 

1 MYOP01 1 2 1 1 12 B 

2 MYM02 1 2 1 1 12 B 

3 MYH03 2 2 2 2 18 B 

4 MYP04 2 2 2 3 19 B 

5 MYST05 1 2 1 1 12 B 

6 MYPM06 3 3 2 3 25 A 

7 MYDP07 3 3 2 2 24 A 

8 MYFM08 3 3 2 3 25 A 

9 MYFMC10 2 2 2 1 17 B 

10 MYBS11 2 2 2 2 18 B 

11 MYCV 12 2 2 2 1 17 B 

12 MYCVM01 2 2 2 1 17 B 

13 MYCVM02 2 2 2 1 17 B 

14 IJW450MY 2 2 2 3 19 B 

15 MTDMY13 2 2 2 3 19 B 

16 MYTP014 2 2 2 1 17 B 

17 MYWC015 2 2 2 3 19 B 
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5 จําแนกสวนประกอบของเคร่ืองจักรออกเปนระบบยอย 

 หลังจากไดทําการจัดแบงระบบการผลิตออกเปนระบบยอยแตละเครื่องจักร ทีมงานของ

โรงงานตัวอยางไดทําการเลือกพิจารณาชิ้นสวนอุปกรณท่ีมีลําดับความวิกฤติ (Critical code) ระดับ 

A ซ่ึงถือวาเปนเคร่ืองจักรสําคัญมาก ท่ีจะใชในการศึกษาครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้ 

1. เครื่องผสมแบบสุญญากาศ  P- Mixer 

2. Discharge Pump 

3. F-Mixer 

ซ่ึงแตละเครื่องจักรจะมีช้ินสวนจํานวนมาก ประกอบเขาดวยกัน โดยสามารถจําแนกออกเปนช้ิน
สวนยอยๆ ออกมาไดดังนี ้
 

ตารางท่ี 11 ตารางแสดงช้ินสวนประกอบยอยของ เครื่องผสมแบบสุญญากาศ  P- Mixer  ของ

กระบวนการผลิตมายองเนส 

ลําดับท่ี Component Function Function  Failure 

1 ถังผสม เปนถังผสมเนื้อมายองเนส ถังรั่ว  สินคารั่วออกดานนอก 

2 ใบกวน 
กวนตีเนื้อมายองเนสและสวนผสมให

เขากัน ใบกวนไมหมุน 

3 เพลาใบกวน สงกําลังหมุนใบกวน ใบกวนแกวงสั่น  ถังผสมสั่น  

4 ลูกปนประคองเพลา ประคองเพลาและชวยลดแรงเสียดทาน

ทําใหเพลาหมุนไดคลองข้ึน เพลาสั่นคลอน มีเสียงดัง 

5 Mechanical Seal 
ปองกันไมใหเนื้อมายองเนสรั่วมาตาม

แกนเพลา เนื้อสินคารั่วออกตามแกนเพลา 

6 
หน าแปลนปด ชุด

ลูกปน 

ปองกันไมใหสงสกปรก  ฝุนผง เขา

ลูกปน เนื้อสินคารั่วออกตามแกนเพลา 

7 มอเตอรกําลัง เปนตนกําลังขับสายพาน มูเลขับสาบพานไมหมุน 

8 ลูกปนมอเตอร รองรับและประคองเพลามอเตอร มอเตอรไมหมุน ความเร็วรอบ

ของใบกวนไมไดตามตองการ 

9 เพลามอเตอร สงกําลังจากมอเตอรไปขับมูเล มอเตอรไมหมุน  สั่นมีเสียงดัง   
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ตารางท่ี 11(ตอ) ตารางแสดงช้ินสวนประกอบยอยของ เครื่องผสมแบบสุญญากาศ  P- Mixer  ของ

กระบวนการผลิตมายองเนส 
 

ลําดับท่ี Component Function Function  Failure 

10 สายพาน สงกําลังหมุนจากมอเตอรไปขับเพลา ใบกวนไมหมุน 

11  มูเล 

สําหรับใสสายพานใชสงกําลังระหวาง

มอเตอรและเพลาใบกวนและทดรอบ

ของมอเตอร 

ขับสายพานไมได  ใบกวนไม

หมุน 

12 ขาถังผสม รองรับถังผสม ถังผสมเอียงลม  ทํางานไมได 

13 ชุดควบคุม ควบคุมการทํางานของอุปกรณ

ประกอบชุด P-Mixer 
P-Mixer หยุดทํางาน 

14 Auto valve ปด เปดควบคุมการไหลของสวนผสม

และเนื้อสินคาใหเขาถังผสม 

สวนผสมและเนื้อสินคาไมเขา

ถังผสมลิ้นวาลวปดไมสนิท /

วาลวไมทํางาน 

15 Auto airvent  valve 
เปด  ปด ใหอากาศเขา  ออกถังผสม 

ผสมสินคาไมไดลิ้นวาลวปดไม

สนิท/วาลวไมทํางาน 

16 Discharge valve เปด ปด ใหเนื้อสินคาออกจากถังผสม

เม่ือผสมเสร็จ 

นําสินคาออกจากถังผสมไมได

ลิ้นวาลวปดไมสนิท/วาลวไม

ทํางาน 

17 Bottom sensor ตรวจจับระดับเนื้อสินคาในถังผสม  

ปองกันการผสมผิดพลาด 

ไมทราบระดับสินคาในถังผสม  

การผสมผิดพลาด 

18 Vacuum valve 
เปด  ปด ใหอากาศเขา  ออกถังผสม 

ผสมสินคาไมไดลิ้นวาลวปดไม

สนิท/วาลวไมทํางาน 
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ตารางท่ี 12 ตารางแสดงช้ินสวนประกอบยอยของ Discharge Pump ของกระบวนการผลิตมายอง

เนส 

ลําดับท่ี Component Function Function  Failure 

1 มอเตอร ตนกําลังสงเขาเพลาขับ เพลาและใบพัดปมไมหมุน 

2 เพลามอเตอร สงกําลังหมุนยอย ใบพัดปมไมหมุน 

3 ยอย เช่ือมตอเพลาของมอเตอรกับชุดเพลาเกียร เพลาและใบพัดปมไมหมุน 

4 ลูกปนมอเตอร รองรับและประคองเพลามอเตอรและชวย

ลดแรงเสียดทางจากการหมุน 

เพลาไมหมุน  ความเร็วรอบ

ลดลง 

5 เสื้อปม 
หอหุมใบพัด และเปนภาชนะรับแรงดัน

ของการหมุนสงมายองเนสจากถังผสม

และสงไปเขาชุดบดของ F-Mixer 

สินคารั่วไหล   

6 ใบพัดปม ดูด-สงเนื้อมายองเนสออกจากหองเสื้อปม 
สงเนื้อสินคาไมได  อัตราการ

ไหลลดลง 

7 Gear Box 
ลดรอบของมอเตอรและสงกําลังใหเพลา

ขับใบพัดปม 
เพลาและใบพัดปมไมหมุน 

9 Oil seal 
ปองกันน้ํามันจากหองเกียรรั่วไหลออก

ตามเพลา 
น้ํามันรั่วไหล 

10 Mechanical Seal 
ปองกันเนื้อมายองเนสจากหองปมรั่วออก

จากหองปม 

เนื้อสินคารั่วไหลออกตาม

แกนเพลา 

11 เพลาปม สงกําลังจากยอยไปขับใบพัดปม ใบพัดปมไมหมุน 
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ลําดับท่ี Component Function Function  Failure 

12 ลูกปนปม 
รองรับประคองและลดแรงเสียดทานจาก

การหมุนของเพลาปม 

เพลาไมหมุน  ความเร็วรอบ

ลดลง 

 

ตารางท่ี 13 ตารางแสดงช้ินสวนประกอบยอยของ F-Mixer ของกระบวนการผลิตมายองเนส 

ลําดับท่ี Component Function Function  Failure 

1 มอเตอร ตนกําลังสงเขาเพลาขับ เพลาและใบพัดปมไมหมุน 

2 เพลามอเตอร สงกําลังหมุนยอย ใบพัดปมไมหมุน 

3 ยอย 
เช่ือมตอเพลาของมอเตอรกับชุด

เพลาขับใบพัดRotor 
เพลาและใบพัดปมไมหมุน 

4 ลูกปนมอเตอร 

รองรับและประคองเพลามอเตอร

และชวยลดแรงเสียดทางจากการ

หมุนของเพลา 

เพลาไมหมุน  ความเร็วรอบลดลง 

5 เสื้อปม Stator หอหุมใบพัด Rotorและเปนและ

เปนชุดStator 

สินคารั่วไหล 

6 ชุดใบRotor 
บด/ตัด/เฉือน เนื้อมายองเนสใหละ

เอียดโดยทํางานรวมกับชุด Stator 
เนื้อสินคาแตก  ไมสมํ่าเสมอ 

7 Bear Shaft Unit เปนสวนเก็บน้ํามันหลอลื่นเพลา

และลูกปนประคองเพลา 

เพลาสั่น  ลูกปนแตก 

8 Oil seal 
ปองกันน้ํามันรั่วออกจากหอง

น้ํามันของ Bare Shaft unit 

น้ํามันรั่วออกจากหองน้ํามันของ Bare 

Shaft unit 

9 Shaft Seal 
ปองกันน้ํามันรั่วออกตามเพลา 

น้ํามันรั่วออกตามเพลา 
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ตารางท่ี 13 (ตอ) ตารางแสดงช้ินสวนประกอบยอยของ F-Mixer ของกระบวนการผลิตมายองเนส 

 

ลําดับท่ี Component Function Function  Failure 

10 

ชุ ด ป รั บ

ค ว า ม

ละเอียด 

ปรับระยะหางระหวางใบRotor 

และ Stator เพื่อปรับความละเอียด

ของเนื้อมายองเนส 

ปรับความละเอียดของเนื้อสินคาไมได 

11 Safety Lock 

ปองกันไมให Rotor เคลื่อนท่ีเขา

ไปเสียดสีกับStator จนเกิดความ

เสียหาย 

RotorและStator จนเกิดความเสียหาย 

12 ฐานเครื่อง  ยึดมอเตอรและชุดหัว Statorใหอยู

กับท่ี 

มอเตอรสั่น  เพลาคด ไมหมุน 

เม่ือทําการคัดเลือกช้ินสวนท่ีจะทําการศึกษา และกําหนดกรอบในการพิจารณาพรอมท้ัง

วิเคราะหหนาท่ีของช้ินสวนแลว ในลําดับตอไปช้ินสวนดังกลาวจะถูกนํามาวิเคราะหคนหาสาเหตุ

ท่ีแทจริงในการเสียหายของเครื่องจักรดวยวิธีการวิเคราะหอาการขัดของและผลกระทบ (FMEA) 

ของช้ินสวนเครื่องผสมแบบสุญญากาศ  P- Mixer, F-Mixer และ Discharge Pump (เปนอุปกรณท่ี

มีความวิกฤตในระดับ A) 

6 วิเคราะหอาการขัดของและผลกระทบ (Failure mode analysis) ของช้ินสวนของเคร่ืองจักร 

วัตถุประสงคหลักของการจัดทําการวิเคราะหอาการขัดของ (Failure Mode Analysis) 

คือ เพ่ือตองการทราบถึงความเสียหายท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นกับช้ินสวนของสวนประกอบของ

เครื่องจักร โดยกําหนดใหผูท่ีมีประสบการณในการซอมบํารุงและผูท่ีทําหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับ

เครื่องจักรรวมมือวิเคราะหถึงสาเหตุท้ังหลายท่ีสงผลตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงจากการวิเคราะห

ความวิกฤตของช้ินสวนอุปกรณในกระบวนการผลิตมายองเนส ดังบทท่ี 3 ไดเลือกพิจารณา

ช้ินสวนอุปกรณท่ีมีความวิกฤตในระดับ A (เปนอุปกรณท่ีมีความสําคัญ) มาจําแนกออกเปนช้ิน

สวนยอยดังตารางท่ี 14 และวิเคราะหอาการขัดของและผลกระทบ  
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   ตารางที่ 14 ตารางการวิเคราะหอาการขัดของและผลกระทบ (Failure Mode Analysis) ของชิ้นสวนยอยสําหรับ F-Mixer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ ชิ้นสวน ลักษณะขอบกพรองที่

เปนไปได(Failure 

Mode) 

ผลกระทบจากจากขอบกพรองที่

เปนไปได 

(Failure Effect ) 

แนวโนมของสาเหตุที่

เปนไปได     

(Failure Cause) 

สถานะ การปองกัน 

การปองกัน การตรวจสอบ 

1 มอเตอรกําลัง มอเตอรไมทํางาน  ความ

รอนสูง 

ชุด Rotor ไมหมุนทําใหไมสามารถ

ผสมสินคาได เครื่องจักรหยุดทํางาน/

ผลผลิตลดลง/สินคาไมไดคุณภาพ 

ระบบไฟฟาผิดปกติ 

ลูกปนติด เกิด Over load 

มอเตอรไหม ใชงานเกิน

กําลัง 

ติดตั้งอุปกรณปองกัน Overload 

ตรวจสภาพความพรอมกอนใช

งาน/สํารองมอเตอร 

ตรวจสอบตาม

ระยะ 6เดือน 

2 เพลามอเตอร เพลาสึก มอเตอร สั่นมี

เสียงดัง 

มอเตอรOver load  เครื่องจักรหยุด

ทํางาน/ผลผลิตลดลง/สินคาไมได

คุณภาพ 

เพลาสึก  ลูกปนประครอง

เพลาไม Balance 

ทําความสะอาด/หลอลื่น ตรวจสอบตาม

ระยะ 1เดือน 

3 ยอย ยอยสึก  เพลาสั่น ชุด Rotor และ Stator สั่นเสียดสีกัน 

สินคาไมละเอียด/ผลผลิตลดลง/

สินคาไมไดคุณภาพ 

เกิดจากการหมดอายุการ

ใชงาน/ การกัดกรอน 

ทําความสะอาดตรวจสภาพความ

พรอมกอนใชงาน 

ตรวจสอบตาม

ระยะ 1เดือน 

4 ลูกปนมอเตอร มอเตอรมีเสียงดัง 

ความเร็วรอบไมไดตาม

กําหนด  มีความรอนสูง 

มอเตอรไมหมุน ความเร็วรอบของใบ

กวนไมไดตามตองการ    มีเสียงดัง 

ลูกปนสึก  ขาดการหลอ

ลื่น 

สํารองลูกปน/หลอลื่น ตรวจสอบตาม

ระยะ 1เดือน 

5 เสื้อปม Stator สึกหรอ ผุกรอน สินคารั่วไหล  เสี่ยงกับสิ่งปนเปอน

ในอาหาร/ผลผลิตลดลง/สินคาไมได

คุณภาพ 

เกิดจากการหมดอายุการ

ใชงาน/ การกัดกรอน 

ทําความสะอาดตรวจสภาพความ

พรอมกอนใชงาน 

ตรวจสอบตาม

ระยะ 1เดือน 
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       ตารางที่ 14(ตอ) ตารางการวิเคราะหอาการขัดของและผลกระทบ (Failure Mode Analysis) ของชิ้นสวนยอยสําหรับ F-Mixer  
  

ลําดับ

ที่ 

ชิ้นสวน ลักษณะขอบกพรองที่

เปนไปได(Failure Mode) 

ผลกระทบจากจากขอบกพรอง

ที่เปนไปได 

(Failure Effect ) 

แนวโนมของสาเหตุที่เปนไป

ได    (Failure Cause) 

สถานะ การปองกัน 

การปองกัน การตรวจสอบ 

6 ชุดใบRotor สึกหรอ ผุกรอน เนื้อสินคาแตก  ไมสม่ําเสมอ/

ผลผลิตลดลง/สินคาไมได

คุณภาพ 

เกิดจากการหมดอายุการใช

งาน/ การกัดกรอน 

ทําความสะอาดตรวจ

สภาพความพรอมกอนใช

งาน 

ตรวจสอบตาม

ระยะ 1เดือน 

7 Bear Shaft Unit เพลาสั่น  เพลาคด เพลา

สึก 

ผสมสินคาไมได/ผลผลิตลดลง/

สินคาไมไดคุณภาพ 

รับภาระมากเกินไป ลูกปน

ประคองเพลาชํารุด 

สํารองเพลา ตรวจสอบตาม

ระยะ 6เดือน 

8 Oil seal รั่ว ฉีกขาด น้ํามันรั่วออกจากหองน้ํามัน

ของ Bare Shaft unit/ผลผลิต

ลดลง/สินคาไมไดคุณภาพ 

เกิดจากการหมดอายุการใช

งาน/ การประกอบผิดพลาด/ผิด

ขนาด 

สํารอง Seal ตรวจสอบตาม

ระยะ3เดือน 

9 O-ring รั่ว ฉีกขาด สินคารั่วไหล  เสี่ยงกับสิ่ง

ปนเปอนในอาหาร 

เกิดจากการหมดอายุการใช

งาน/ การประกอบผิดพลาด/ผิด

ขนาด 

สํารอง O-ring ตรวจสอบตาม

ระยะ 1เดือน 

10 Shaft Seal รั่ว น้ํามันรั่วออกตามเพลา ปดไม

อยู 

เกิดจากการหมดอายุการใช

งาน/ การกัดกรอน 

สํารอง Seal ตรวจสอบตาม

ระยะ3เดือน 



 

 88 

 

 

 

   ตารางที่ 14 (ตอ) ตารางการวิเคราะหอาการขัดของและผลกระทบ(Failure Mode Analysis)ของชิ้นสวนยอยสําหรับ F-Mixer  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                       

ลําดับ

ที่ 

ชิ้นสวน ลักษณะขอบกพรองที่

เปนไปได(Failure Mode) 

ผลกระทบจากจากขอบกพรองที่

เปนไปได  (Failure Effect ) 

แนวโนมของสาเหตุที่

เปนไปได     

(Failure Cause) 

สถานะ การปองกัน 

การปองกัน การตรวจสอบ 

 

 

    11 

ชุดปรับความ

ละเอียด 

สึกหรอ ผุกรอน ปรับความละเอียดของเนื้อสินคา

ไมได/ผลผลิตลดลง/สินคาไมได

คุณภาพ 

เกิดจากการหมดอายุการ

ใชงาน/ การกัดกรอน 

ทําความสะอาดตรวจสภาพ

ความพรอมกอนใชงาน 

ตรวจสอบตามระยะ

3เดือน 

12 Safety Lock หลุด  ใสไมตรงตําแหนง RotorและStator เลื่อนในขณะทํางาน

ทําใหเสียดสีกันจน เกิดความเสียหาย/

ผลผลิตลดลง/สินคาไมไดคุณภาพ 

การใชงานไมถูกวิธี  สึก

หรอ 

ทําความสะอาดตรวจสภาพ

ความพรอมกอนใชงาน 

ตรวจสอบตามระยะ

3เดือน 

13 ฐานเครื่อง ผุกรอน  เครื่องสั่น แทน

ยึดหลวมเกิดจากการเปน

สนิม 

เครื่องจักรหยุดทํางาน/ผลผลิตลดลง เกิดจากการหมดอายุการ

ใชงาน/ การกัดกรอน 

ทําความสะอาดตรวจสภาพ

ความพรอมกอนใชงาน 

ตรวจสอบตามระยะ 

6เดือน 
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             ตารางที่ 15 ตารางการวิเคราะหอาการขัดของและผลกระทบ (Failure Mode Analysis) ของชิ้นสวนยอยสําหรับ P-Mixer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ

ที่ 

ชิ้นสวน ลักษณะขอบกพรองที่

เปนไปได(Failure Mode) 

ผลกระทบจากจากขอบกพรองที่

เปนไปได  (Failure Effect ) 

แนวโนมของสาเหตุที่

เปนไปได     

(Failure Cause) 

สถานะการปองกัน 

การปองกัน การตรวจสอบ 

1 ถังผสม ถังรั่ว  สินคารั่วออกดาน

นอก 

ผลิตสินคาไมได สินคาเกิดการ

ปนเปอน/ผลผลิตลดลง 

เกิดจากการหมดอายุการใช

งาน/ การกัดกรอน  มีสิ่ง

แปลกปลอมปนไปในถัง

ขณะผสม 

ทําความสะอาด ตรวจสอบตาม

ระยะ 1 ป 

2 ใบกวน ใบกวนไมหมุน/แกวงสั่น/

ผุกรอน 

ผสมสินคาไมได คุณภาพสินคา

ไมไดตามขอกําหนด/ผลผลิตลดลง 

เกิดจากการหมดอายุการใช

งาน/ การกัดกรอน  มีสิ่ง

แปลกปลอมปนไปในถัง

ขณะผสม 

ทําความสะอาด ตรวจสอบ

สิ่งแปลกปลอมเสมอกอน

ผสม 

ตรวจสอบตาม

ระยะ 6เดือน 

3 เพลาใบกวน ใบกวนแกวงสั่น  เพลาคด 

เพลาสึก 

ผสมสินคาไมได คุณภาพสินคา

ไมไดตามขอกําหนด/ผลผลิตลดลง 

รับภาระมากเกินไป ลูกปน

ประคองเพลาชํารุด/

ประกอบเพลาไม Balance 

สํารองเพลา ตรวจสอบตาม

ระยะ 6เดือน 

4 ลูกปน

ประคองเพลา 

เพลาสั่นคลอน มีเสียงดัง ไมสามารถผสมสินคาได ผลผลิต

ลดลง 

ลูกปนสึกหรอ แกนเพลา

ไม Balance /ลูกปนแตก/

ประกอบลูกปนไมถูกตอง 

สํารองลูกปน/หลอลื่น ตรวจสอบตาม

ระยะ 1เดือน 
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                    ตารางที่ 15 (ตอ) ตารางการวิเคราะหอาการขัดของและผลกระทบ (Failure Mode Analysis) ของชิ้นสวนยอยสําหรับ P-Mixer  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

ลําดับที่ ชิ้นสวน ลักษณะขอบกพรองที่

เปนไปได(Failure Mode) 

ผลกระทบจากจากขอบกพรองที่

เปนไปได  (Failure Effect ) 

แนวโนมของสาเหตุที่

เปนไปได    

 (Failure Cause) 

สถานะ การปองกัน 

การปองกัน การตรวจสอบ 

5 Mechanical Seal Seal  เกิดการสึกหรอ เนื้อสินคารั่วออกตามแกนเพลา สินคา

เกิดการปนเปอน 

ชุดMechanical Seal สึก/

การประกอบMechanical 

seal ไมถูกตอง 

สํารองMechanical 

seal 

ตรวจสอบตาม

ระยะ 1เดือน 

6 หนาแปลนปดชุด

ลูกปน 

หนาแปลนสึก ชํารุด เนื้อสินคารั่วออกตามแกนเพลา สินคา

เกิดการปนเปอน 

หนาแปลนปดลูกปนสึก ทําความสะอาด ตรวจสอบตาม

ระยะ 6เดือน 

7 มอเตอรกําลัง มอเตอรไมทํางาน  ความ

รอนสูง 

มูเลขับสาบพานไมหมุนทําใหไม

สามารถผสมสินคาได 

ระบบไฟฟาผิดปกติ ลูกปน

ติด เกิด Over load มอเตอร

ไหม 

ติดตั้งอุปกรณปองกัน 

Overload/สํารอง

มอเตอร 

ตรวจสอบ

ตามระยะ 6

เดือน 

8 ลูกปนมอเตร มอเตอรมีเสียงดัง ความเร็ว

รอบไมไดตามกําหนด  มี

ความรอนสูง 

มอเตอรไมหมุน ความเร็วรอบของใบ

กวนไมไดตามตองการ    มีเสียงดัง 

ลูกปนสึก/ลูกปนแตก/ ขาด

การหลอลื่น 

สํารองลูกปน/หลอ

ลื่น 

ตรวจสอบตาม

ระยะ 1เดือน 

9 เพลามอเตอร มอเตอร สั่นมีเสียงดัง เพลาสึก  มอเตอรOver load ไม

สามารถผสมสินคาได/ผลผลิตลดลง/

สินคาไมไดคุณภาพ 

เพลาสึก  ลูกปนประครอง

เพลาไม Balance 

ทําความสะอาด/หลอ

ลื่น 

ตรวจสอบตาม

ระยะ 1เดือน 
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       ตารางที่ 15 (ตอ) ตารางการวิเคราะหอาการขดัของและผลกระทบ (Failure Mode Analysis) ของชิ้นสวนยอยสําหรับ P-Mixer  

                                                                                                                                        

 

ลําดับที่ 

ชิ้นสวน ลักษณะขอบกพรองที่

เปนไปได(Failure Mode) 

ผลกระทบจากจากขอบกพรองที่

เปนไปได  (Failure Effect ) 

แนวโนมของสาเหตุที่

เปนไปได    (Failure Cause) 

สถานะ การปองกัน 

การปองกัน การตรวจสอบ 

10 สายพาน สายพานหยอน,เกิดการลื่น  

ความเร็วรอบของใบกวน

ไมปกติ ชากวากําหนด 

ใบกวนไมหมุน  หรือหมุนชา  สินคา

ผสมกันไดไมดีไมไดคุณภาพ 

สายพานตึง/หยอนเกินไป 

สินคามีความหนืดมากทําให

สายพานลื่น/มูเลหลวม 

ตั้งสายพานใหพอดีไมตึง

หรือหยอนเกินไป 

ตรวจสอบตาม

ระยะ 1เดือน 

11  มูเล แตกชํารุด   ขับสายพานไมได  ใบกวนไมหมุน

ความเร็วรอบใบกวนไมไดตาม

ขอกําหนด สินคาไมไดคุณภาพ /

ผลผลิตลดลง 

วางมูเลขับและตามไมได

ระนาบ  สายพานตึงเกินไป 

ทําความสะอาด/ตรวจสอบ

ไมใหมูเลหลวม 

ตรวจสอบตาม

ระยะ 1เดือน 

12 ขาถังผสม ขาถังผุไมไดระนาบถัง

ผสมเอียงลม  ทํางานไมได 

ผสมสินคาไมได /ผลผลิตลดลง ถูกกัดกรอน   ทําความ

สะอาดไมทั่วถึง 

ทําความสะอาด ตรวจสอบตาม

ระยะ 1เดือน 

13 ชุด

ควบคุม 

ระบบทํางานไมถูกตอง

ตามขั้นตอน 

การทํางานของกระบวนการผิดเพี้ยน

ไป/ผสมสินคาไมได /ผลผลิตลดลง 

อุปกรณ Sensor ชํารุด   ทําความสะอาด/ตรวจสอบ

การทํางานของ Sensor 

ตรวจสอบตาม

ระยะ 1เดือน 

14 Auto 

valve 

ลิ้นวาลวสึกปดไมสนิท/

วาลวไมทํางาน 

สวนผสมและเนื้อสินคาไมเขาถังผสม/

ผลผลิตลดลง/สินคาไมไดคุณภาพ 

ลิ้นวาลวและซีล สึก กาน

วาลวสึก / ระบบลมแรงดัน

ตก มีสิ่งแปลกปลอมแทรก

ระหวางซีล 

ทําความสะอาด/สาํรอง

วาลว 

ตรวจสอบตาม

ระยะ 1เดือน 
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     ตารางที่ 15 (ตอ) ตารางการวิเคราะหอาการขัดของและผลกระทบ (Failure Mode Analysis) ของชิ้นสวนยอยสําหรับ P-Mixer  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 

 

 

ชิ้นสวน 

ลักษณะขอบกพรองที่

เปนไปได(Failure Mode) 

ผลกระทบจากจากขอบกพรองที่

เปนไปได  (Failure Effect ) 

แนวโนมของสาเหตุที่เปนไป

ได    (Failure Cause) 

สถานะ การปองกัน 

การปองกัน การตรวจสอบ 

         

 

15 

Auto airvent  valve ลิ้นวาลวสึกปดไมสนิท/

วาลวไมทํางาน 

ผสมสินคาไมได/ผลผลิตลดลง/

สินคาไมไดคุณภาพ 

ลิ้นวาลวและซีล สึก กาน

วาลวสึก / ระบบลมแรงดัน

ตก มีสิ่งแปลกปลอมแทรก

ระหวางซีล 

ทําความสะอาด/สาํรอง

วาลว 

ตรวจสอบตาม

ระยะ 1เดือน 

 

 

16 

Discharge valve ลิ้นวาลวสึกปดไมสนิท/

วาลวไมทํางาน 

นําสินคาออกจากถังผสมไมได/

ผลผลิตลดลง/สินคาไมไดคุณภาพ 

ลิ้นวาลวและซีล สึก กาน

วาลวสึก / ระบบลมแรงดัน

ตก มีสิ่งแปลกปลอมแทรก

ระหวางซีล 

ทําความสะอาด/สาํรอง

วาลว 

ตรวจสอบตาม

ระยะ 1เดือน 

 

 

 

17 

Bottom sensor ตรวจจับระดับสินคา

ผิดพลาด,ระบบควบคุม

สั่งการผิดพลาด 

ไมทราบระดับสินคาในถังผสม  

การผสมผิดพลาด  ขั้นตอนการ

ทํางานผิดพลาด,สินคาเสียหาย

เนื่องจากการผสมผิดพลาด/

ผลผลิตลดลง/สินคาไมไดคุณภาพ 

Sensor ชํารุด ถูกใบกวนชน

เลื่อนตําแหนง/ฉนวนแทง 

Sensor ชํารุด 

สํารอง Sensor /ทํา

มาตรฐานการติดตั้ง 

ตรวจสอบตาม

ระยะ 1เดือน 
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  ตารางที่ 15 (ตอ) ตารางการวิเคราะหอาการขัดของและผลกระทบ (Failure Mode Analysis) ของชิ้นสวนยอยสําหรับ P-Mixer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

ลําดับที่ 

        ชิ้นสวน ลักษณะขอบกพรองที่

เปนไปได 

(Failure Mode) 

ผลกระทบจากจากขอบกพรอง

ที่เปนไปได   

(Failure Effect ) 

แนวโนมของสาเหตุที่เปนไปได    

(Failure Cause) 

สถานะ การปองกัน 

การปองกัน การตรวจสอบ 

18 O-Ring  ปากถัง ฉีกขาด อากาศเขาถัง/ผลผลิตลดลง/

สินคาไมไดคุณภาพ 

เกิดจากการหมดอายุการใชงาน/ 

การประกอบผิดพลาด/ผิดขนาด 

สํารอง O-Ring ตรวจสอบตาม

ระยะ3เดือน 

19 Vacuum valve ลิ้นวาลวสึกปดไมสนิท/

วาลวไมทํางาน 

ผสมสินคาไมได/ผลผลิต

ลดลง/สินคาไมไดคุณภาพ 

ลิ้นวาลวและซีล สึก กานวาลว

สึก / ระบบลมแรงดันตก มีสิ่ง

แปลกปลอมแทรกระหวางซีล 

ทําความสะอาด ตรวจสอบตาม

ระยะ 1เดือน 
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       ตารางที่ 16 ตารางการวิเคราะหอาการขัดของและผลกระทบ (Failure Mode Analysis) ของชิ้นสวนยอยสําหรับ Discharge Pump   
 

ลําดับที่ ชิ้นสวน 
ผลกระทบจากจากขอบกพรองที่เปนไปได  

(Failure Effect ) 

แนวโนมของสาเหตุที่เปนไปได    

(Failure Cause) 

สถานะ การปองกัน 

การปองกัน การตรวจสอบ 

1 มอเตอรกําลัง ชุด Rotor ไมหมุนทําใหไมสามารถสงเนื้อ

สินคาได เครื่องจักรหยุดทํางาน/ผลผลิตลดลง/

สินคาไมไดคุณภาพ 

ระบบไฟฟาผิดปกติ ลูกปนติด เกิด 

Over load มอเตอรไหม ใชงานเกิน

กําลัง 

ติดตั้งอุปกรณปองกัน Overload 

ตรวจสภาพความพรอมกอนใช

งาน/สํารองมอเตอร 

ตรวจสอบตาม

ระยะ 6เดือน 

2 เพลามอเตอร  มอเตอรOver load  เครื่องจักรหยุดทํางาน เพลาสึก  ลูกปนประครองเพลาไม 

Balance 

ทําความสะอาด/หลอลื่น ตรวจสอบตาม

ระยะ3เดือน 

3 ยอย ชุด Rotor และ Stator สั่นเสียดสีกัน สินคาไม

ละเอียด 

เกิดจากการหมดอายุการใชงาน/ 

การกัดกรอน 

ทําความสะอาดตรวจสภาพความ

พรอมกอนใชงาน 

ตรวจสอบตาม

ระยะ 1เดือน 

4 ลูกปนมอเตร มอเตอรไมหมุน ความเร็วรอบของใบกวน

ไมไดตามตองการ    มีเสียงดัง 

ลูกปนสึก  ขาดการหลอลื่น สํารองลูกปน/หลอลื่นให

เหมาะสมสม่ําเสมอ 

ตรวจสอบตาม

ระยะ 1เดือน 

     5 

เสื้อปม  สินคารั่วไหล  เสี่ยงกับสิ่งปนเปอนในอาหาร/

ผลผลิตลดลง/สินคาไมไดคุณภาพ 

 

เกิดจากการหมดอายุการใชงาน/ 

การกัดกรอน 

ทําความสะอาดตรวจสภาพความ

พรอมกอนใชงาน 

ตรวจสอบตาม

ระยะ 1เดือน 
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       ตารางที่ 16 (ตอ) ตารางการวิเคราะหอาการขดัของและผลกระทบ (Failure Mode Analysis) ของชิ้นสวนยอยสําหรับ Discharge Pump  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 

 

 

 

       ชิ้นสวน 

ผลกระทบจากจากขอบกพรองที่เปนไปได  

(Failure Effect ) 

แนวโนมของสาเหตุที่เปนไปได    

(Failure Cause) 

สถานการณปองกัน 

การปองกัน การตรวจสอบ 

6 ใบพัดปม สงสินคาไมได  Flow  rate ตก/ผลผลิตลดลง/สินคา

ไมไดคุณภาพ 

เกิดจากการหมดอายุการใชงาน/ การ

กัดกรอน 

ทําความสะอาดตรวจ

สภาพความพรอมกอน

ใชงาน 

ตรวจสอบตาม

ระยะ 1เดือน 

7 Gear Box เพลาและใบพัดปมไมหมุน ชุดเฟองGear สึก  ขาดการหลอลื่น ทําความสะอาด/หลอลื่น ตรวจสอบตาม

ระยะ 1เดือน 

8 Oil seal น้ํามันรั่วออกจากหองน้ํามันของ Bare Shaft unit เกิดจากการหมดอายุการใชงาน/ การ

ประกอบผิดพลาด/ผิดขนาด 

สํารอง Oil seal ตรวจสอบตาม

ระยะ3เดือน 

9 Mechanical Seal น้ํามันรั่วออกตามเพลา ปดไมอยู เกิดจากการหมดอายุการใชงาน/ การ

กัดกรอน 

สํารอง Mechanical seal ตรวจสอบตาม

ระยะ1เดือน 

10 เพลาปม  มอเตอรOver load  เครื่องจักรหยุดทํางาน/ผลผลิต

ลดลง/สินคาไมไดคุณภาพ 

เพลาสึก  ลูกปนประครองเพลาไม 

Balance 

ทําความสะอาด/หลอลื่น ตรวจสอบตาม

ระยะ 1เดือน 

11 ลูกปนปม มอเตอรไมหมุน ความเร็วรอบไมไดตามตองการ   

มีเสียงดัง/ผลผลิตลดลง/สินคาไมไดคุณภาพ 

ลูกปนสึก  ขาดการหลอลื่น สํารองลูกปน/หลอลื่น ตรวจสอบตาม

ระยะ 1เดือน 

12 O-ring สินคารั่วไหล  เสี่ยงกับสิ่งปนเปอนในอาหาร/

ผลผลิตลดลง/สินคาไมไดคุณภาพ 

เกิดจากการหมดอายุการใชงาน/ การ

ประกอบผิดพลาด/ผิดขนาด 

สํารอง O-ring ตรวจสอบตาม

ระยะ 1เดือน 
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 7 การวิเคราะหและตัดสินใจเลอืกวิธีการบํารุงรักษาโดยใชกระบวนการลาํดบัช้ันเชิงวิเคราะห

(Analysis  Hierarchy  Process: AHP)                                                                                                                               

 เม่ือไดผลการวิเคราะหผลกระทบแลว    จากนั้นจะใชการวิเคราะหและตัดสินใจเลือก

วิธีการบํารุงรกัษาโดยใชกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห (Analysis Hierarchy Process: AHP) 

โดยการวางกรอบของปญหา กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคยอย และกําหนดทางเลือกซ่ึงในตัวยาง

นี้วางกรอบของปญหาคือตองการหาวิธีการบํารุงรักษาช้ินสวนยอยของเครื่องจกัรท่ีไดทําการ

วิเคราะหอาการขัดของและผลกระทบ(FMEA) แลวและ เปาหมายคือ  ช้ินสวนยอยแตละช้ินท่ี

ตองการหาวิธีบํารุงรกัษาท่ีเหมาะสมของเคร่ืองผสม P-Mixer , F-Mixer และ Discharge Pump 

จากน้ันกําหนดเกณฑท่ีใชในการตดัสินใจ  ในท่ีนี้คือ 

-  ผลกระทบตอเวลาการผลิต    

- ผลกระทบกับคุณภาพสินคา   

- ผลกระทบตอตนทุนการผลิต   

- ผลกระทบตอความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม  

 จากน้ันกําหนดทางเลือกคือวิธีการบํารุงรักษาแตละเครื่องไดแกวิธี 

- TBM : Time Base Maintenance (การบํารุงรักษาตามเวลา) 

- CBM : Condition Base Maintenance (การบํารุงรักษาตามสภาพ) 

- RTF  : Run to failure (การซอมเม่ือเสีย) 

 

และนํามาเขียนเปนแผนภูมิการใช AHP วิเคราะหการตัดสินใจเลือกวิธีการบํารุงรักษาของ

สวนประกอบของเคร่ืองจักร   และตอไปนี้เปนตัวอยางในการแสดงวิธีการเลือกวิธีการบํารุงรักษา

ช้ินสวนของเคร่ืองจักรของ F-Mixer โดยเลือกช้ินสวนของลูกปนมอเตอรมาเปนตัวอยางดังนี ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 26 แผนภูมิของกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห 

 

ดํา เนินการสรางตารางเมตริกซ เ พ่ือวินิจฉัยเปรียบเทียบปจจัยตางๆเปนคูๆ    

กระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหกําหนดตัวเลข 1-9 ตามเกณฑการใหคะแนน 

 

 

เปาหมาย

เกณฑ

ทางเลอืก

ลูกปืนมอเตอร

มผีลกระทบตอ
เวลาการผลติ

มผีลกระทบกับ
คุณภาพสนิค า

มผีลกระทบตอต นทนุ
การผลติ

มผีลกระทบกับความ
ปลอดภัยและ
สภาพแวดล อม

TBM CBM RTF
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จากการรวมกันวิเคราะหโดยให ผูชํานาญงานบํารุงรักษาในแผนกวิศวกรรม ใหคะแนนในแตละ

ตารางเมตริกซและไดผลตัวอยางดังนี ้

ใหน้ําหนักสําหรับเกณฑการประเมิน 

 

 

เกณฑการตัดสินใจ 

ปจจัย 

ผลกระทบตอ

เวลาการผลิต 

ผลกระทบตอ

คุณภาพสินคา 

ผลกระทบตอ

ตนทุนการผลิต 

ผลกระทบตอความ

ปลอดภัยและ

ส่ิงแวดลอม 

ผลกระทบตอเวลา

การผลิต 
1 1/4 1/5 5 

ผลกระทบตอ

คุณภาพสินคา 
4 1 2 3 

ผลกระทบตอตนทุน

การผลิต 
5 1/2 1 2 

ผลกระทบตอความ

ปลอดภัยและส่ิงแวด

ลม 

1/5 1/3 1/2 1 

ผลรวม 10.20 2.08 3.70 11.00 
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เกณฑการตัดสินใจ 

ปจจัย 

ผลกระทบ

ตอเวลาการ

ผลิต 

ผลกระทบ

ตอคุณภาพ

สินคา 

ผลกระทบตอ

ตนทุนการผลิต 

ผลกระทบตอ

ความ

ปลอดภัยและ

สิ่งแวดลอม 

(ผลรวม/

4)x100 

ผลกระทบตอเวลาการ

ผลิต 
0.10 0.12 0.05 0.45 18.17 

ผลกระทบตอคุณภาพ

สินคา 
0.39 0.48 0.54 0.27 42.14 

ผลกระทบตอตนทุน

การผลิต 
0.49 0.24 0.27 0.18 29.56 

ผลกระทบตอความ

ปลอดภัยและสิ่งแวด

ลม 

0.02 0.16 0.14 0.09 10.14 

ผลรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 100 

ใหน้ําหนักสําหรับเกณฑการตัดสินใจเลือกวิธีการบํารุงรักษาแตละวิธี 

ผลกระทบตอเวลา

การผลิต 
TBM CBM RTF 

TBM 1 1/3 7 

CBM 3 1 6 

RTF 1/7 1/6 1 

ผลรวม 4.14 1.50 14.00 

 

ผลกระทบตอ

เวลาการผลิต 
TBM CBM RTF 

(ผลรวม/3)x100 

TBM 0.24 0.22 0.50 32.12 

CBM 0.72 0.67 0.43 60.65 

RTF 0.03 0.11 0.07 7.23 

ผลรวม 1.00 1.00 1.00 100.00 
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ผลกระทบตอ

คุณภาพสินคา 
TBM CBM RTF 

(ผลรวม/

3)x100 

TBM 0.68 0.30 0.86 61.15 

CBM 0.23 0.10 0.02 11.54 

RTF 0.10 0.60 0.12 27.31 

ผลรวม 1.00 1.00 1.00 100.00 

 

 

ผลกระทบตอตนทุน

การผลิต 
TBM CBM RTF 

TBM 1 1/3 1/3 

CBM 3 1 4 

RTF 3 1/4 1 

ผลรวม 7.00 1.58 5.33 

 

 

 

 

 

ผลกระทบตอ

คุณภาพสินคา 
TBM CBM RTF 

TBM 1 3 7 

CBM 1/3 1 1/6 

RTF 1/7 6 1 

ผลรวม 1.48 10.00 8.17 
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ผลกระทบตอ

ตนทุนการผลิต 
TBM CBM RTF 

(ผลรวม/

3)x100 

TBM 0.14 0.21 0.06 13.86 

CBM 0.43 0.63 0.75 60.34 

RTF 0.43 0.16 0.19 25.80 

ผลรวม 1.00 1.00 1.00 100.00 

 

 

ผลกระทบตอความ

ปลอดภัยและ

ส่ิงแวดลอม 

TBM CBM RTF 

TBM 1 1/3 3 

CBM 3 1 6 

RTF 1/3 1/6 1 

ผลรวม 4.33 1.50 10.00 

 

 

ผลกระทบตอความ

ปลอดภัยและ

ส่ิงแวดลอม 

TBM CBM RTF (ผลรวม/

3)x100 

TBM 0.23 0.22 0.30 25.10 

CBM 0.69 0.67 0.60 65.30 

RTF 0.08 0.11 0.10 9.60 

ผลรวม 1.00 1.00 1.00 100.00 
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ทางเลือก 

ระดับคะแนนของแตละเกณฑการตัดสินใจ 

ผลกระทบตอ

เวลาการผลิต 

ผลกระทบตอ

คุณภาพสินคา 

ผลกระทบตอ

ตนทุนการผลิต 

ผลกระทบตอ

ความปลอดภัย

และส่ิงแวดลอม 

TBM 32.12 61.15 13.86 25.10 

CBM 60.65 11.54 60.34 65.30 

RTF 7.23 27.31 25.80 9.60 

       

 

จากตัวอยางของการใชวิธีกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหในการหาวิธีบํารุงรักษาท่ี

เหมาะสมของชิ้นสวนยอยของเครื่องจักรในตัวยางนี้คือ ลูกปนมอเตอรจะสามารถเลือกวิธี

บํารุงรักษาไดคือ วิธี CBM หรือการบํารุงรักษาตามสภาพซ่ึงมีเปอรเซ็นตจากการเลือกถึง 40.34 %  

ช้ินสวนนี้มีผลกระทบกับคุณภาพสินคามากท่ีสุดถึง 42.14 %  และตารางการวิเคราะหช้ินสวนอ่ืนๆ

สามารถดูในภาคผนวก   เม่ือไดผลผลการเลือกวิธีการบํารุงรักษาโดยใชกระบวนการลําดับช้ันเชิง

วิเคราะห(Analysis Hierarchy Process: AHP) แลวขั้นตอนตอไปเปนการนําผลการเลือกวิธี

บํารุงรักษาท่ีไดไปจัดทําเปนแผนการบํารุงรักษาและดําเนินการตามแผน และดําเนินการบันทึกและ

ประมวลผลตอไป ซ่ึงจะกลาวในบทท่ี 4 

ทางเลือก 

ผลกระทบตอ

เวลาการผลิต 

ผลกระ

ทบตอ

คุณภา

พ

สินคา 

ผลกระทบ

ตอตนทุน

การผลิต 

ผลกระทบ

ตอความ

ปลอดภัย

และ

สิ่งแวดลอม 

SUM PRODUCT 

X 100 (%) ลําดับที่เลือก 

18.17 42.14 29.56 10.14 

TBM 0.0583 0.2577 0.0410 0.0255 38.24 2 

CBM 0.1102 0.0486 0.1783 0.0662 40.34 1 

RTF 0.0131 0.1151 0.0763 0.0097 21.42 3 
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