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 งานวิจยันีมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้หลกัการ ของการบาํรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือ
เป็นศูนย์กลาง  ในโรงงานแมชชินนิงชินส่วนอลูมิเนียมของอุตสาหกรรมยานยนตร์ โดยมี
วตัถุประสงค์เพือแสดงให้เห็นว่า  แนวทางตามหลักการบาํรุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชือถือเป็น
ศูนยก์ลาง  สามารถประยุกตใ์ชใ้นการปรับปรุงความน่าเชือถือของเครืองจกัรในโรงงานกรณีศึกษา
ซึงมีลกัษณะกระบวนการผลิตประกอบไปดว้ยสายการผลิตย่อยๆหลายสายการผลิต   และเพือลด
เวลาสูญเสียทีเกิดจากปัญหาการขดัขอ้งและเสียหายของเครืองจกัรในระหวา่งทาํการผลิตในโรงงาน
กรณีศึกษาได ้ ขนัตอนตามหลกัการบาํรุงรักษานีเริมจาก  การเลือกเครืองจกัรทีมีความสําคญั ซึง
กระทบต่อกระบวนการผลิตในโรงงานกรณีศึกษา ระบุระบบการทาํงานยอ่ยและหนา้ทีการใชง้าน 
ระบุความลม้เหลวและจดัลาํดบัความสาํคญัของชินส่วนอุปกรณ์ วิเคราะห์คุณลกัษณะความเสียหาย  
สาเหตุ  และผลกระทบทีเกิดขึน จากนนัเลือกเทคนิคการบาํรุงรักษาทีเหมาะสมกบัชินส่วนอุปกรณ์ 

และสร้างแผนการบาํรุงรักษาและนาํไปใชง้านต่อไป  จากผลการดาํเนินการวิจยัในครังนี เครืองจกัร 

CNC Machining Center (Brother) ถูกเลือกมาใช้เป็นเครืองจกัรกรณีศึกษา และภายหลงัการ
ประยุกต์ใช้แผนการบาํรุงรักษาพบว่า อตัราความพร้อมในการใช้งานของเครืองจกัร (Machine 

Availability) โดยเฉลียเพิมขึนจากเดิม 92.72% เป็น 96.45% หรือเพิมขึน 4.02% และเวลาเฉลีย
ระหวา่งการเสียหาย (MTBF) เฉลียเพิมขึนจาก 1,622 นาที/เครือง เป็น 4,460 นาที/เครือง  หรือคิด
เป็น 275%   
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 This research aims to adapt Reliability-Centered Maintenance (RCM) in the 

aluminum machining factory of automobile industry in order to show that RCM can improve 

reliability of the machine in the case study plant which is sub - processing consisting of many 

production lines, and reduce waste  time  due to damage of the machine during production in the 

case study plant. The process begins with the selection of machine which affects production 

process of the case study plant, identification of sub-system, functions, and failures, analysis of 

damage, cause, and effect, selection of appropriate maintenance techniques, including creation 

and implementation of maintenance plan.  From the research, CNC Machining center (Brother) is 

selected as a machine for the case study. After the adaptation of maintenance plan, it is found that 

the average availability average value increases from 92.72% to 96.45% or increases 4.02%. 

Mean Time Between Repair (MTBF) increases from 1,622 minutes/machine to 4,460 

minutes/machine or increases 275%.  
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 วทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ดว้ยความกรุณาในการให้ความช่วยเหลืออยา่ง
ดียิงของอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร ทีกรุณาให้
แนวคิด คาํแนะนาํ และขอ้คิดเห็นอนัเป็นประโยชน์ต่องานวิจยัมาโดยตลอด รวมถึงคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านซึงประกอบดว้ย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพทูรย ์ ศิริโอฬาร และอาจารย์
ดร.สิทธิชยั แซ่เหล่ม  ทีช่วยใหค้าํแนะนาํ และขอ้คิดเห็นในการทาํวิจยั จึงขอกราบขอบพระคุณเป็น
อยา่งสูงไว ้ณ ทีนีดว้ย 
 นอกจากนีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณทีมงานโรงงานตวัอย่าง อนัได้แก่ ผูจ้ดัการส่วน
บาํรุงรักษา  ผูจ้ดัการแผนกบาํรุงรักษาเครืองจกัรเอ็นจิน  ผูจ้ดัการแผนกแมชชินิงอะลูมิเนียม
พนกังานแผนกบาํรุงรักษา   ตลอดรวมถึงพนกังานจากหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งของโรงงาน
ตวัอยา่งทุกท่านทีไดเ้อือเฟือใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในทุกๆ ดา้นในการทาํวจิยั 
 


