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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดอัตราการสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการบรรจุสารละลาย
โซลเว้นท์ โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีวิศวกรรมความน่าเชื่อถือน ามาวางแผนบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
เพ่ิมความน่าเชื่อถือให้กับเครื่องจักรเครื่องจักรและวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์เชิงวิศวกรรมเปรียบเทียบ
กับการซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึกการผลิต/
บรรจุสินค้าประจ าวัน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนภาพพาเรโตและแผนผังก้างปลา สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความน่าเชื่อถือ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) อัตราการสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการบรรจุสารละลายโซลเว้นท์ หลังการบ ารุงรักษา
เชิงป้องกันบนพื้นฐานทฤษฎีวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 99.27  
 2) การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพื้นฐานทฤษฎีวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ สามารถเพ่ิม
ความน่าเชื่อถือให้กับเครื่องจักรหลังการปรับปรุงคิดเป็นร้อยละ 41.7  
 3) ด้านเศรษฐศาสตร์เชิงวิศวกรรม พบว่าการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพ้ืนฐานวิศวกรรม
ความน่าเชื่อถือใช้เงินลงทุนเท่ากับ 151,500 บาท คิดเป็นมูลค่าเทียบเท่ารายปีหลังสิ้นสุดโครงการ 5 ปี 
ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 เท่ากับ 11,957.70 บาทต่อปี มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 9 เดือน 25 วัน 
ซึ่งมีความคุ้มค่ามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทนซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่ารายปี
เท่ากับ 66,313.61 บาทต่อปี 
 
 
 
 

 
 
 
ค าส าคัญ: การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพื้นฐานทฤษฎีวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ  
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ABSTRACT 
 

 The research aimed to reduce loss rate on solvent filling process by based on 
reliability engineering theory applied to preventive maintenance planed. To increase reliability 
of the machines. The economics analysis was compared to purchase new machine for 
replacement. The research instruments for collecting data was production filling daily record.  
The data was analyzed by Pareto charts and fishbone diagrams. The statistics used in the 
research were percentage, mean and reliability. 
 The research revealed that: 
 1) Loss rate reduction of solvent filling process before and after preventive 
maintenance based on reliability engineering theory decreased to 99.27%.   
 2) Preventive maintenance based on reliability engineering theory could 
increase the reliability of machine after the improvement at 41.7 %. 
 3) For engineering economics, it was found that preventive maintenance 
based on reliability engineering theory investment was 151,500 baht. The equivalent 
annualized value after the end of 5 years project was 8 percent, the discount rate was 
equaled to 11,957.70 baht per year within the payback period of 9 months and 25 days.  
Which was more valuable when compared to the purchasing of new machine for 
replacement that cost the annual equivalent value of 66,313.61 baht per year.  
 
 
 
 
 
 
 

Keywords:  preventive maintenance based on reliability engineering theory.  
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กิตติกรรมประกาศ 
               

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล มงคล อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร 
อาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย ที่ปรึกษาร่วมและอาจารย์จักรพันธ์ ปิ่นทอง ที่ให้ความรู้ ค าแนะน า ข้อคิดเห็น
ในเนื้อหาสาระ ตลอดจนการตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ผู้วิจัยขอขอบคุณในความกรุณาของท่านเป็นอย่างสูง 
            ขอขอบคุณคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทุกท่าน
ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ชี้แนะแนวทางให้ค าแนะน าในการท าวิทยานิพนธ์เป็นอย่างดี   
            ขอขอบคุณ คุณอนุสรณ์ แสงหิรัญ ผู้จัดการบริษัท เอ็ม เอส แมชชีนเนอรี่ จ ากัด และบริษัท
กรณีศึกษาและพนักงานฝ่ายผลิตของบริษัทกรณีศึกษาที่ให้ข้อมูลในการท าวิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จได้ด้วยดี   
            ขอขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 5 ทุกท่านและรวมถึงรุ่นพ่ีนักศึกษาปริญญาโท 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ส าหรับแนวคิดและก าลังใจที่ดี 
ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ทุกท่าน 
           ท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ บิดา และมารดา  ผู้ที่ให้ชีวิต ความรู้ ทุกสิ่งทุกอย่างกับข้าพเจ้า 
และเป็นก าลังใจ สนับสนุนด้วยดีตลอดมา จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และประโยชน์
ที่ได้รับจากวิทยานิพนธ์นี้ผู้วิจัยขอมอบให้แก่บุคคลที่สนใจที่จะศึกษาในเรื่องของความน่าเชื่อถือ
ไปประยุกต์ใช้ในงานวิทยานิพนธ์เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 ปัจจุบันธุรกิจการค้าภาคอุตสาหกรรมมีการแข่งขันที่สูง เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมรวมทั้งการเพ่ิมจ านวนของประชากรที่มีอย่างต่อเนื่อง ท าให้ความต้องการพลังงาน
และวัตถุดิบเพ่ือไปใช้ในอุตสาหกรรมมีเพิ่มขึ้น สารละลายโซลเว้นท์เป็นวัตถุดิบอีกประเภทหนึ่งที่ใช้
ในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญในการผลิตสินค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมสี 
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และ อุตสาหกรรมการพิมพ์ เป็นต้น (บริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมีคอล, 2556, หน้า 1) 
สารละลายโซลเว้นท์ได้มาจากการกลั่น การสกัดน้ ามันดิบในอุณหภูมิต่างๆ และกระบวนการจัดการ
ของสารแต่ละชนิด  
 
ตาราง 1  สถิติน าเข้าน้ ามันดิบของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555–2558  
 

ปี   ปริมาณ (เมตริกตัน)   มูลค่า: ล้านบาท 
2555  48,944,305   1,120,452.80 
2556  53,045,762   1,203,801.30 
2557  48,126,389   1,079,590.30 
2558  52,677,885   663,211.68 
รวม  202,794,341   4,067,056.08 

ที่มา: (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2559, หน้า 1) 
 
 จากตาราง 1 แสดงปริมาณการน าเข้าน้ ามันดิบของประเทศไทยต่อปีที่น ามาผ่านกระบวนการ
เป็นพลังงานเชื้อเพลิงและสารละลายโซลเว้นท์ชนิดต่างๆใช้ในประเทศ จะเห็นว่าปริมาณการน าเข้าน้ ามันดิบ
ปีตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี 2558 โดยเฉลี่ยเท่ากับ 50,698,585.25 เมตริกตันต่อปี แสดงให้เห็นแนวโน้ม
ของปริมาณความต้องการใช้ของอุตสาหกรรมไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและมีปริมาณมาก จากรายงาน
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กล่าวว่า แนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยปี 2559 คาดว่า
จะมีอัตราการขยายตัวที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ทั้งนี้ปัจจัยส าคัญคาดว่ามาจากภาวะ
เศรษฐกิจภายในประเทศ และประเทศที่เป็นตลาดส่งออกหลักของไทย ได้แก่ ประเทศจีน และกลุ่มประเทศ
ในสหภาพยุโรป มีอัตราการขยายตัวต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงการปรับตัวของระดับราคาน้ ามันดิบ
ที่อยู่ในช่วงขาลง สภาวะทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริการวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศยังคงเป็นปัจจัยส าคัญที่อุตสาหกรรมต้องติดตาม ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อม 
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2 

โดยการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศและภาวะเศรษฐกิจโลก (ส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2559, หน้า 9) จากสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมดังกล่าวหลายๆ องค์กร
ต้องมีการปรับตัว สรรหาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าเพื่อให้มีผลก าไร
และมีความเติบโตในธุรกิจก่อให้เกิดการแข่งขันด้านการค้าที่มากขึ้น ซึ่งการลดต้นทุน ลดการสูญเสีย
ในกระบวนการผลิตก็เป็นอีกกลยุทธ์ที่สามารถช่วยให้องค์กรอยู่รอดและมีความสามารถในการแข่งขันได้  
 บริษัทตัวแทนจ าหน่ายโซลเว้นท์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ท าธุรกิจจ าหน่ายสารละลาย
โซลเว้นท์และเคมีภัณฑ์ โดยการน าสินค้าจากภายในและภายนอกประเทศมาด าเนินการบรรจุลงถัง
ขนาด 200 ลิตรและขนาด 18 ลิตร ขายให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม ผู้วิจัยเป็นพนักงานในบริษัทดังกล่าว
มีหน้าที่ดูแลและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการต่างๆในโรงงานและได้พบปัญหา คือ เกิดการสูญเสีย
ในกระบวนการบรรจุสารละลายโซลเว้นท์ จากสถิติข้อมูลประเภทการสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการ
บรรจุสินค้าสารละลายโซลเว้นท์ประจ าปี 2558 มีจ านวนของเสียเกิดขึ้นรวม 5,111 ลิตร คิดเป็นมูลค่าเงิน
ที่สูญเสีย 255,550 บาท  
 

 
 
ภาพ 1  ประเภทการสูญเสียจากกระบวนการผลิต/บรรจุโซลเว้นท์ประจ าปี 2558 
ที่มา: (ข้อมูลแผนกผลิตบริษัทกรณีศึกษาจ าหน่ายโซลเว้นท์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร, 2559) 
 
 จากภาพ 1 ตามหลักการพาเรโต 80:20 ของโจเซฟ จูราน (ศุภชัย นาทะพันธ์, 2551, หน้า 81) 
ข้อมูลที่มีความส าคัญจะมีเพียงเล็กน้อย (vital few) ดังนั้นข้อมูลรั่วจากปั๊มบรรจุสารละลายโซลเว้นท์ 
คือ สาเหตุหลักของปัญหาการสูญเสียที่จะต้องน ามาจัดการแก้ไข การสูญเสียจากปั๊มบรรจุสินค้า
มีจ านวน 3,659 ลิตร คิดเป็นมูลค่าเงินเท่ากับ 182,950 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูง ผู้วิจัยจึงเห็นควร
ที่จะศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งปัจจุบัน



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

3 

ปัญหาดังกล่าวทางบริษัทยังไม่มีด าเนินการแก้ไขอย่างชัดเจน มีแต่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพ่ือให้
งานด าเนินไปก่อนจึงเกิดการสูญเสียในกระบวนการบรรจุอย่างต่อเนื่องทุกปี ท าให้ต้นทุนของการผลิตเพ่ิมขึ้น 
 Jay Heizer & Barry render (2551, หน้า 3) กล่าวว่า การจัดการการปฏิบัติการเป็นศาสตร์
ที่สามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก ได้น าเอาแนวคิด
การจัดการการปฏิบัติการมาประยุกต์ใช้ด้วยกันทั้งสิ้น ไม่เว้นแม้แต่กระทั่งการประยุกต์ใช้ในส านักงาน 
โรงพยาบาล ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า หรือโรงงานการผลิตสินค้าและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
จ าเป็นต้องมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือตลอด จนเทคนิคของการจัดการการปฏิบัติการด้วยเช่นกัน 
 วินัย เวชวิทยาขลัง (2550, หน้า 9) กล่าวว่าในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตจะประกอบด้วย
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ มากมาย ผู้บริหารส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญต่อการผลิตว่า จ านวนการผลิต
ที่ได้เป็นไปตามเป้าหมายต่อชั่วโมงต่อวันหรือไม่ มีผู้บริหารส่วนน้อยที่เห็นว่าเบื้องหลังของความส าเร็จ
ที่ท าให้ได้ผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมายส่วนหนึ่ง คือ ความส าคัญของการบริหาร การจัดการ การบ ารุงรักษา
เครื่องจักรอย่างมีระบบ  
 จากการศึกษาหนังสือ ต ารา เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรมและศึกษาปัญหา
ของบริษัทกรณีศึกษา ผู้วิจัยมุ่งจัดการแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวคิดการบ ารุงรักษารวมถึงได้ศึกษางานวิจัย
ของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการลดอัตราการสูญเสียและการบ ารุงรักษาเครื่องจักร และผู้วิจัยเชื่อว่า
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีวิศวกรรมความน่าเชื่อถือในการบ ารุงรักษาเครื่องจักรจะสามารถแก้ไขปัญหา
และลดอัตราการสูญเสียที่เกิดจากปั๊มบรรจุสารละลายโซลเว้นท์ รวมถึงสามารถลดต้นทุนการผลิต
และเพ่ิมก าไรให้กับบริษัทตัวแทนจ าหน่ายสารละลายโซลเว้นท์ได้ 
 
1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งค าถามการวิจัยดังนี้ 
 การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพ้ืนฐานทฤษฎีวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ สามารถลดอัตราการสูญเสีย
ในกระบวนการบรรจุโซลเว้นท์ได้อย่างไร 

 
1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้  
 1.3.1 เพ่ือลดอัตราการสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการบรรจุสารละลายโซลเว้นท์ โดยการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพ้ืนฐานทฤษฎีวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ 
 1.3.2 เพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือให้กับเครื่องจักร โดยการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพ้ืนฐาน
ทฤษฎีวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ 

1.3.3 เพ่ือวิเคราะห์ผลด้านเศรษฐศาสตร์ 
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1.4 สมมติฐำนกำรวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
 การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพ้ืนฐานทฤษฎีวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ สามารถลดอัตราการสูญเสีย
จากกระบวนการบรรจุสารละลายโซลเว้นท์ได้ 
  
1.5 ขอบเขตกำรวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 ขอบเขตในการศึกษาและด าเนินการในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้บริษัทตัวแทนจ าหน่ายสารละลาย
โซลเว้นท์และเคมีภัณฑ์ในกรุงเทพมหานคร โดยจ ากัดการวิจัยไว้เพียงพ้ืนที่แผนกผลิต ผู้วิจัยจึงได้ก าหนด
ขอบเขตการด าเนินการวิจัยไว้ ดังต่อไปนี้ 
 1.5.1 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 ประชากร คือ พนักงานของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายสารละลายโซลเว้นท์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 63 คน ซึ่งประกอบด้วยพนักงานฝ่ายผลิต 15 คน พนักงานฝ่ายขนส่ง 20 คน ฝ่ายส านักงาน 15 คน 
ฝ่ายสโตร์ 7 คน ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ 3 คน ซ่อมบ ารุง 3 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ค านวณจากประชากรฝ่ายผลิตจ านวน 15 คน
จาก 5 สายการผลิต โดยวิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 3 คนหรือ 1 สายการผลิต 
 1.5.2 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ ผู้วิจัยศึกษาพ้ืนที่ปฏิบัติงานของแผนกผลิตซึ่งเป็นพ้ืนทีท่ี่ใช้ในการบรรจุ
สินค้าและจุดวางเครื่องจักรที่ 4 ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายสารละลายโซลเว้นท์ 
 1.5.3 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาแนวคิดความสูญเสีย 7 ประการของดวงรัตน์ ชีวะปัญญาโรจน์
และศุภศักดิ์ พงษ์อนันต์ (2544, หน้า 4-22) จากแนวคิดที่ 6 ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย 
(delay/idle time) โดยมุ่งเน้นการสูญเสียจากความไม่พร้อมใช้งานของอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 
ซึ่งการสูญเสียจากกระบวนการบรรจุโซลเว้นท์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายสารละลายโซลเว้นท์ที่ผู้วิจัยศึกษา
สอดคล้องกับแนวคิดหัวข้อการสูญเสียนี้ ใช้เครื่องมือแผนภาพพาเรโต (ศุภชัย นาทะพันธ์, 2551, หน้า 81) 
ในการคัดเลือกปัญหาและน ามาแก้ไขปัญหาโดยใช้แผนผังก้างปลาในการวิเคราะห์ปัญหาการสูญเสีย
อาการเสียของเครื่องจักรในการผลิต ศึกษาแนวคิดทฤษฎีวิศวกรรมความน่าเชื่อถือของ Elsayed A. (2012, 
pp. 1-73); Dhillon B.S. (2002, pp. 187-205); สมภพ ตลับแก้ว (2550, หน้า 133-136); โกศล ดีศีลธรรม 
(2547, หน้า 34-45) ศึกษาแนวคิดการบ ารุงรักษาเชิงปรับปรุงของสุพัฒน์ เซียศิริวัฒนา, วัฒนา เชียงกูล
และเกรียงไกร ด ารงรัตน์ (2549, หน้า 42-45) ทฤษฎีและแนวคิดชนิดและโครงสร้างของซีลกันรั่วของโคอิจิ 
โอนิชิและฉัตรชัย มานะดี (2542, หน้า 82-106) วิเคราะห์และปรับปรุงสมรรถนะเพ่ิมความน่าเชื่อถือ
ให้กับเครื่องจักร วัดและทดสอบอายุความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร น าความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร
ที่ได้จัดท าเป็นแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันแนวคิดของโกศล ดีศีลธรรม (2547, หน้า 20)  
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 1.5.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำด ำเนินกำรท ำวิจัย เริ่มตั้งแต่เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามา
วิเคราะห์และการบ ารุงรักษาปรับปรุงเครื่องจักร รวมถึงการจัดตั้งเป็นมาตรฐานการท างาน ตั้งแต่เดือน 
ตุลาคม 2559 ถึงเดือน มีนาคม 2560 
 1.5.5 ตัวแปรที่ศึกษำจำกกำรศึกษำงำนวิจัยที่เกี ่ยวข้อง  ผู ้วิจัยได้ก าหนด ตัวแปรต้น 
และตัวแปรตาม เพื่อลดอัตราการสูญเสียในกระบวนการบรรจุสารละลายโซลเว้นท์ซ่ึงมีแนวทางดังนี้ 
 1) ตัวแปรต้น คือ การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพ้ืนฐานทฤษฎีวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ 
 2) ตัวแปรตาม คือ อัตราการสูญเสียที่เกดิจากกระบวนการบรรจุสารละลายโซลเว้นท์ลดลง  
 
1.6 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งลดอัตราการสูญเสียที่เกิดจากการบรรจุสารละลายโซลเว้นท์ 
และรักษาสภาพการเดินเครื่องจักรที่เหมาะสม ก่อนที่เครื่องจักรจะเกิดการขัดข้อง โดยประยุกต์ใช้แนวคิด
ความน่าเชื่อถือจัดท าแผนบ ารุงรักษาเชิงป้องกันตามช่วงเวลา เพ่ือลดโอกาสของการช ารุดท าให้เครื่องจักร
มีความน่าเชื่อถือ (reliability) ที่สูงขึ้น ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแปรซึ่งคัดเลือกมาจากผลงานวิจัยที่กล่าวมา
และทฤษฎีที่เก่ียวข้องมีดังนี้  
              1.6.1 ตัวแปรต้น คือ การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพ้ืนฐานวิศวกรรมความน่าเชื่อถือเป็นปัจจัย
การจัดการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบรรจุสารละลายโซลเว้นท์ วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ คือ การบ ารุงรักษา
ตามแผนงานและก าหนดระยะเวลา ก่อนที่เครื่องจักรจะเกิดการขัดข้อง โดยมีการจัดท าแผนตามช่วงเวลา
เพ่ือลดโอกาสของการช ารุด ท าให้เครื่องจักรมีความน่าเชื่อถือ (reliability) ที่สูงขึ้น (โกศล ดีศีลธรรม, 2547, 
หน้า 20) ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของอนุพล จินวรรณ (2554, หน้า ข) การประยุกต์การวิเคราะห์อาการ
ที่ผิดปกติและผลกระทบของความเสียหายและหลักการความน่าเชื่อถือเพ่ือวางแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน
ในโรงสีข้าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักร โดยอาศัย
หลักการของการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรมาประยุกต์ใช้ งานวิจัยของสันติ วิจิตรก าเนิดกุล (2555, 
หน้า ข) ได้ท าการวิจัยการวางแผนบ ารุงรักษาเชิงป้องกันเพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือให้เครื่องจักร กรณีศึกษา
โรงงานผลิตน้ ามันหล่อลื่นขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิมระยะเวลาการขัดข้องของเครื่องจักร 
จากที่ได้ด าเนินการตามแผนบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน งานวิจัยของสมพงษ์ วรรณศิริลักษณ์ (2556, หน้า ข) 
ได้ท าวิจัยการประยุกต์เทคนิคความน่าเชื่อถือของการบ ารุงรักษาเป็นศูนย์กลางเพ่ือการบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกันในโรงกลั่นน้ ามัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของ
เครื่องจักรโดยอาศัยหลักการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงความ
น่าเชื่อถือของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม 
 1.6.2 ตัวแปรตาม คือ อัตราการสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการบรรจุสารละลายโซลเว้นท์ลดลง
ผู้วิจัยต้องการทราบว่าการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพ้ืนฐานวิศวกรรมความน่าเชื่อถือจะสามารถน ามาใช้
กับกระบวนการบรรจุโซลเว้นท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในด้านการอัตราลดสูญเสีย (waste) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักดิ์ สัมฤทธิ์ (2552, หน้า ข) ได้ท าการวิจัยการลดเวลาสูญเสียในการผลิต 
โดยวิธีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพ้ืนฐานทฤษฎีความน่าเชื่อถือกรณีศึกษาอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
คอนกรีตส าเร็จรูป โดยใช้หลักการวิศวกรรมความน่าเชื่อถือในการวิเคราะห์หารอบการเปลี่ยนทดแทน 
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เพ่ือน าไปปรับปรุงแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน งานวิจัยของพิเชษฐ์ แก้วไทรท้วม (2554, หน้า ข) 
ได้ท าการวิจัยการประยุกต์ใช้การบ ารุงรักษาด้วยทฤษฎีความน่าเชื่อถือเพ่ือลดเวลาสูญเสียในการผลิต 
กรณีศึกษาโรงงานผลิตกระดาษมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดเวลาสูญเสียที่เกิดจากปัญหาการขัดข้องและเสียหาย
ของเครื่องจักรในระหว่างท าการผลิต และก าหนดวิธีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันให้กับชิ้นส่วนอุปกรณ์
ของโรงงานกรณีศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดดังกล่าวข้างต้นแล้ว เชื่อว่าการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบน
พ้ืนฐานวิศวกรรมความน่าเชื่อถือจะลดอัตราการสูญเสียจากกระบวนการบรรจุสารละลายโซลเว้นท์ได้ 
 
                        ตัวแปรต้น                                                       ตัวแปรตาม             
                          
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.7 นิยำมค ำศัพท์เฉพำะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพท์เฉพาะดังนี้ 
 1.7.1 การอัตราลดการสูญเสียจากกระบวนการบรรจุสารละลายโซลเว้นท์  หมายถึง 
กระบวนการบรรจุสินค้าที่ผู้วิจัยเพ่ิมการวิเคราะห์บนพ้ืนฐานวิศวกรรมความน่าเชื่อถือและจัดท าเป็นแผน
ในการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันเรื่องการท างานของเครื่องจักรปั๊มบรรจุสินค้าที่ท างานเกี่ยวกับการสูบถ่าย
สินค้าลงภาชนะบรรจุแล้วท าให้อัตราการสูญเสียจากการบรรจุลดลง 
 1.7.2 วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ หมายถึง ความน่าจะเป็นของเครื่องจักรอุปกรณ์สามารถท างานได้
อย่างปกติภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ก าหนด โดยใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและสถิติมาวิเคราะห์
วัดค่าความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรอุปกรณ์ซึ่งใช้สมการทางสถิติค านวณ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์
หรือพยากรณ์งานด้านบ ารุงรักษาจากแนวคิดของวิศกรรมความน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยวัดและทดสอบอายุ
ความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรโดยใช้สมการวิศกรรมความน่าเชื่อถือ เริ่มจากใช้งานไปจนเครื่องจักรเสียช ารุด
หยุดซ่อม บันทึกข้อมูลเพ่ือประเมินหรือคาดการณ์ความน่าเชื่อถือและก าหนดระยะเวลาแผนงานบ ารุงรักษา
เชิงป้องกัน  
 1.7.3 การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน หมายถึง การบ ารุงรักษาและการรักษาสภาพการเดินเครื่อง
ที่เหมาะสม ก่อนที่เครื่องจักรจะเกิดการขัดข้อง โดยมีการจัดท าแผนตามช่วงเวลาเพ่ือลดโอกาสของการช ารุด 
ท าให้เครื่องจักรมีความน่าเชื่อถือ (reliability) โดยมีขั้นตอน 1) ทะเบียนเครื่องจักรกล 2) รวบรวม

1) การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพ้ืนฐานทฤษฎี
วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ แบ่งเป็น 3 ด้าน 

    (1) การจัดการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบรรจุ
สารละลายโซลเว้นท์ 

    (2) การบ ารุงรักษาเชิงปรับปรุง 
    (3) การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 

 

 

 
                                                                                                   

1) อัตราการสูญเสียที่เกิดจากการบรรจุ
สารละลายโซลเว้นท์ลดลง 
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คู่มือเครื่องจักร 3) จัดท าใบตรวจสอบ (check sheet) 4) จัดท าใบรายการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
5) การวางแผนเพ่ือก าหนดตารางการบ ารุงรักษา 6) การฝึกอบรมบุคลากร 
 1.7.4 การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพ้ืนฐานวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ หมายถึง การใช้ความรู้
ทางด้านวิศวกรรมและสถิติประยุกต์ มาวิเคราะห์ค่าความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรอุปกรณ์ซึ่งใช้สมการ
ทางสถิติค านวณการตรวจวัดความน่าเชื่อถือ (reliability) R(t) = e- tλ อายุการใช้งานเฉลี่ยของเครื่องจักร 
(MTBF) อัตราการช ารุด (failure rate) และน าค่าความน่าเชื่อถือที่ได้มาก าหนดเป็นแผนบ ารุงรักษา
เชิงป้องกันเครื่องจักร  
 1.7.5 งานบ ารุงรักษาเชิงปรับปรุง หมายถึง เป็นงานบ ารุงรักษาที่ใช้ความรู้ทางวิศวกรรม
มาออกแบบปรับปรุงชิ้นส่วนของเครื่องจักรอุปกรณ์หรือออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และคุณภาพของการผลิตสินค้าให้ได้ดีขึ้น มากขึ้น และท าให้เครื่องจักรอุปกรณ์มีความพร้อม มีความมั่นคง
น่าเชื่อถือสูงขึ้น คือ ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลิตสินค้าให้ต่ าลงได้  
 1.7.6 เครื่องจักร หมายถึง ปั๊มที่ใช้ส าหรับสูบถ่ายสารละลายโซลเว้นท์ ในกระบวนการบรรจุ
สินค้า โดยที่ผู้วิจัยน าการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพ้ืนฐานวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ มาแก้ไขปัญหาเพ่ือลด
การสูญเสียในกระบวนการผลิต  
 1.7.7 อัตราการสูญเสียจากกระบวนการบรรจุสารละลายโซลเว้นท์ หมายถึง จ านวนหรือปริมาณ
ของสินค้า (โซลเว้นท์) ที่สูญเสียจากเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้า 
 1.7.8 สารละลายโซลเว้นท์ หมายถึง สินค้าประเภทสารท าละลาย (solvents) ซึ่งเป็นผลผลิต
จากการน าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติในการท าละลาย เพ่ือให้สารเคมีอ่ืนที่มีลักษณะ
ที่เป็นของแข็งประเภทต่างๆ สามารถรวมตัวกันได้ น ามาใช้ในงานอุตสาหกรรมเช่น สี หมึกพิมพ์ 
อิเล็กทรอนิคส์ บรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์ ยาง เป็นต้น 
 
1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังนี้ 
            1.8.1 สามารถลดการสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการบรรจุโซลเว้นท์ 
            1.8.2 สามารถก าหนดแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันเพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือให้กับเครื่องจักร   
            1.8.3 สามารถเปรียบเทียบให้เห็นมูลค่าของการซ่อมบ ารุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรที่มีอยู่เดิม
กับการตัดสินใจลงทุนซื้อเครื่องจักรรุ่นอื่นทดแทน 
            1.8.4 สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้กับองค์กร
และการลดต้นทุนเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจต่อไป 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การบ ารุงรักษาเครื่องจักรเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลก าไรให้กับองค์กร 
ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ (reliability engineering) และการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน
มาประยุกต์ใช้ในการจัดงานบ ารุงรักษาเครื่องจักร เพ่ือก าหนดงานและจัดคาบเวลาการบ ารุงรักษาเครื่องจักร
อย่างมีระบบและแผนงาน รวมถึงการบ ารุงรักษาเครื่องจักรให้มีค่าใช้จ่ายต่ าและได้ประโยชน์กับองค์กร
เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายโซลเว้นท์ โดยมีทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวข้อง
กับงานวิจัย ซึ่งจะน ามาประยุกต์ใช้ในการลดอัตราการสูญเสียจากการบรรจุโซลเว้นท์ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 2.1 บริบทของสถานประกอบการ 
 2.1.1 ประวัติและความเป็นมาของสถานประกอบการ 
 2.1.2 โครงสร้างขององค์กร 
 2.1.3 กระบวนการบรรจุโซลเว้นท์ 
 2.1.4 ความรู้พื้นฐานเรื่องโซลเว้นท์ 
 2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ 
 2.3 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความสูญเสีย 7 ประการ 
 2.4 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการบ ารุงรักษา 
 2.4.1 วิวัฒนาการของการบ ารุงรักษา 
 2.4.2 การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
 2.4.3 การบ ารุงรักษาเชิงปรับปรุง 
 2.5 ทฤษฎีและแนวคิดชนิดและโครงสร้างของซีลกันรั่ว 
 2.6 ทฤษฎีและแนวคิดการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
 2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.8 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2.1 บริบทของสถานประกอบการ 
 
 2.1.1 ประวัติและความเป็นมาของสถานประกอบการ 
 บริษัทตัวแทนจ าหน่ายโซลเว้นท์ในกรุงเทพมหานคร ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2550 มีพ้ืนที่ประมาณ 4 ไร่ 
มีพนักงานทั้งหมดประมาณ 63 คน ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ (โซลเว้นท์)ประเภท
สารละลาย ไฮโดรคาร์บอน, ออกซี่จีเนเตท และผลิตภัณฑ์เคมีพิเศษ โดยบริษัทได้จัดหาผลิตภัณฑ์ทั้งจาก
ภายในประเทศและต่างประเทศ และสามารถรองรับความต้องการลูกค้าได้หลากหลายอุตสาหกรรม มีบริการ
จัดหาสูตรเฉพาะส าหรับลูกค้าเพ่ือลดต้นทุนหรือใช้งานเฉพาะด้าน ทั้งยังมีบริการการแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ 
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เช่น การแบ่งบรรจุขนาด 18 ลิตร, 200 ลิตร ไปจนถึงการจัดส่งด้วยรถบัลค์ ขนาด 15,000 ลิตร และมี
บริการผลิต หรือผสมสารละลายตามความต้องการของลูกค้าบริษัทกรณีศึกษา มีก าลังการผลิต 
32,000 ลิตรต่อวัน หรือสามารถบรรจุสินค้าได้ 480 ถังต่อวัน 14,400 ถังต่อเดือนหรือ 172,800 ถังต่อปี 
สินค้าที่จ าหน่าย เช่น 1) Toluene 2) White Spirit 3040 3) Solvent 1425 3) Topsol A 100 3) Topsol 
A150 4) Acetone 5) Isopropyl Alcohol และเคมีภัณฑ์อ่ืนๆ 
 2.1.2 โครงสร้างขององค์กร 

 

 

ภาพ 3  โครงสร้างขององค์กรบริษัทตัวแทนจ าหน่ายโซลเว้นท์ 
ที่มา: (แผนกบุคคลบริษัทตัวแทนจ าหน่ายโซลเว้นท์ , 2558) 
 
 2.1.3 กระบวนการบรรจุโซลเว้นท์        
 1) ขั้นตอนผลิตและบรรจุโซลเว้นท์ 
 (1) ฝ่ายขายรับค าสั่งซื้อจากลูกค้าแจ้งผ่านฝ่ายประสานงานไปยังฝ่ายผลิตแจ้ง
ออกสูตรการผลิตและเบิกวัตถุดิบจากแผนกสโตร์จากนั้นเตรียมอุปกรณ์การผลิต ปั๊ม สายโหลด เครื่อง
ชั่งน้ าหนัก แทงค์ผลิต ภาชนะบรรจุสินค้า 
 (2) ใส่วัตถุดิบลงแทงค์ผลิตหรือถังผลิต ตามล าดับ ปริมาตรและน้ าหนัก ที่สูตร
การผลิต/บรรจุระบุ จนกระท่ังครบทุกรายการ 
 (3) กวนส่วนผสมสินค้าให้เข้ากันโดยระบบใบกวนมอเตอร์ลมใช้เวลา 5-10 นาท ี
 (4) เก็บตัวอย่างสินค้า บน ล่าง ขนาด 500 CC. ส่งให้ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ 
 (5) เมื่อผลการผลิตผ่านการตรวจสอบ จึงด าเนินการบรรจุสินค้าลงภาชนะบรรจุ 
 (6) ตรวจสอบภายในและภายนอกภาชนะบรรจุที่จะน ามาบรรจุสินค้า 
 (7) ชั่งน้ าหนักถังเปล่าบนเครื่องชั่งแล้วบันทึกผลในเอกสารแบบบันทึกการบรรจุ 
 (8) บรรจุสินค้าตามปริมาตรหรือน้ าหนักเดินเครื่องปั๊มบรรจุสินค้าลงภายในถัง
ตามน้ าหนักที่เอกสารระบุโดย น้ าหนักถัง+น้ าหนักเนื้อสินค้า = น้ าหนักรวม ลงบันทึกน้ าหนักรวมใน
แบบฟอร์มบันทึกการบรรจุ 
 (9) แผนกตรวจสอบคุณภาพ (QC) ท าการตรวจสอบรับประกันสินค้า (quality 
assurance) และติด QC PASS ที่ภาชนะสินค้า 
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 (10) น าถังท่ีบรรจุได้น้ าหนักแล้ววางไว้บนพาเลทๆ ละ 4 ถังและท าฉลากสินค้า 
 (11) จัดเก็บสินค้าเข้าพ้ืนที่จัดเก็บรอส่งมอบให้ลูกค้า 
 

 
 
ภาพ 4  การผลิตและบรรจุสารละลายโซลเว้นท์ 
ที่มา: (ระเบียบปฏิบัติแผนกผลิตบริษัทกรณีศึกษา, 2554, หน้า 4) 
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ภาพ 5  การบรรจุสารละลายโซลเว้นท์ลงถัง 200 ลิตร 
ที่มา: (วิธีปฏิบัติงานการบรรจุสารละลายลงถัง 200 ลิตรบริษัทกรณีศึกษา, 2554, หน้า 3) 
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 2) การบ ารุงรักษาเครื่องจักรในปัจจุบันของสถานประกอบการ  
 บริษัทตัวแทนจ าหน่ายสารละลายโซลเว้นท์มีแผนกซ่อมบ ารุงเป็นผู้รับผิดชอบงาน
ด้านการบ ารุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน โดยผังการบริหารงานจะมีหัวหน้าแผนกซ่อม 1 คน ทีมช่างซ่อมบ ารุง 
2 คน ท าหน้าที่ซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงาน ปัจจุบันบริษัทกรณีศึกษาใช้วิธีการบ ารุงรักษา
แบบ breakdown maintenance ฉุกเฉินหรือที่เรียกว่าซ่อมเมื่อเสีย การซ่อมบ ารุงเมื่อเครื่องจักร
เกิดการเสียหายอย่างฉับพลันโดยไม่ทราบล่วงหน้า พนักงานหน่วยงานผลิตจะท าการแจ้งมายังแผนกซ่อม
บ ารุงโดยใช้เอกสารใบแจ้งซ่อม พร้อมทั้งแจ้งอาการเสียหายที่เกิดขึ้น เมื่อหน่วยงานซ่อมบ ารุงรับทราบ
แล้วก็จะส่งช่างเข้าไปประเมินสภาพเครื่องจักรและหาแนวทางในการซ่อม กรณีซ่อมได้ก็จะจัดการทันที 
กรณีซ่อมไม่ได้ต้องรออะไหล่หรือด้วยเหตุผลอ่ืนหรือต้องแจ้งช่างจากภายนอกเข้ามาจัดการจะท าการ
แจ้งวันเวลาซ่อมแล้วเสร็จมายังฝ่ายผลิต  
 2.1.4 ความรู้พื้นฐานเรื่องโซลเว้นท์ 
 ตามประกาศสรรพสามิต ฉบับลงวันที่ 7 มกราคม 2541 สารที่เป็นโซลเว้นท์ จะหมายถึง 
(ส านักงานสรรพสามิตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2, 2558, หน้า 1) 
 1) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่มีจุดเดือดสุดท้ายไม่เกินกว่า 400 องศาเซลเซียส 
ตามวิธีการทดสอบ ASTM D86 (american standard testing method 86) 
 2) เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 8 ตัว ได้แก่ เพนเทน เฮกเซน เบนซีน โทลูอีน ออร์โทไซลีน 
พาราไซลีน เพตาไซลีน มิกซ์ไซลีน 
 สารทีไ่ม่เป็นโซลเว้นท์ ได้แก่ 
     1) สารเคมีภัณฑ์อินทรีย์อ่ืนๆ แต่ไม่รวมถึงสารเคมีภัณฑ์ 8 ตัว ทีก่ล่าวถึง 
     2) น้ ามันหล่อลื่น ไขหล่อลื่น น้ ามันเกียร์ น้ ามันเบรค น้ ามันไฮโดรลิต และไวท์ออยล์ 
     3) น้ ามันอ่ืนๆ ที่ปรากฏตามพิกัด  
 สารละลายโซลเว้นท์และการใช้งาน 
      1) ความหมายและคุณสมบัติของโซลเว้นท์ 
      2) แหล่งของโซลเว้นท์ 
      3) ชนิดของโซลเว้นท์ 
      4) กระบวนการผลิตโซลเว้นท์ 
      5) การใช้งานของโซลเว้นท์ 
 โซลเว้นท์ คือ สารละลายโซลเว้นท์หรือสารท าละลายหรือตัวท าละลาย หมายถึง สารที่เป็น
ของเหลว (โดยส่วนใหญ่) ที่ไม่ว่องไวต่อปฏิกิริยาและสามารถละลายสารอ่ืนหรือตัวถูกละลายได้ เพ่ือให้เกิด
จุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้ (บริษัทเอเชียแปซิฟิก ปิโตรเคมี จ ากัด, 2554, n.d.) 
 การดูแล (handle) เช่น ละลายสารที่เป็นของแข็งหรือของหนืดเพ่ือให้สามารถสูบถ่ายได้สะดวก 
 การประยุกต์ใช้ (apply) เช่น มีความสามารถท าให้เม็ดสีติดหรือเคลือบลงบนผนังหรือท าให้
หมึกพิมพ์ลงบนกระดาษท่ีต้องการได้ 
 การแยก (separate) เช่น สามารถสกัดเอาน้ ามันที่เราต้องการออกจากเมล็ดพืชได้ 
 แหล่งที่มาของโซลเว้นท์ (sources) 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

13 

 1) ไม้ (wood) เช่น เมท านอล (methanol) สามารถได้จากเปลือกไม้ 
 2) ถ่านหิน (coal) เช่น อะซีโตน (acetone) สามารถผลิตได้จากการกลั่นของถ่านหิน  
 3) น้ ามันดิบ (crude oil หรือ mineral oil) เช่น โทลูอีน (toluene) ไวท์สปิริต 3040 
 4) ก๊าซธรรมชาติ (natural gas) เช่น รับเบอร์โซลเว้นท์ (1425) เฮกเซน (hexane)  
 5) น้ ามันพืช (vegetable oil) เช่น น้ ามันละหุ่ง 
 ชนิดของโซลเว้นท์ สารที่เป็นของเหลวสามารถจัดเป็นโซลเว้นท์ ได้ เช่น  
 1) น้ า (water) 
 2) สารละลายไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon solvents) ยังแบ่งเป็น อะลิฟาติก 
ไฮโดรคาร์บอน (aliphatics) เช่น รับเบอร์โซลเว้นท์อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (aromatics) เช่น โทลูอีน 
 3) เคมีคอล โซลเว้นท์ (chemical หรือ oxygenated solvents) แบ่งเป็น คีโตน (ketone) 
แอลกอฮอล์ (alcohol) เอสเทอร์(ester) ไกลคอลอีเธอร์และเอสเทอร์ (glycol ether & ester) 
 4) ฮาโลจีเนทเตตโซลเว้นท์ (halogenated solvents) เช่น พวก chlorinated solvent 
 5) อ่ืนๆ เช่น สารประกอบของไนโตรเจน เช่น DMF หรือ ซัลเฟอร์ เช่น sulfolane 
 
ตาราง 2  ความแตกต่างระหว่าง ไฮโดรคาร์บอนและเคมีคอลโซลเว้นท์ 
 

ไฮโดรคาร์บอน เคมีคอล โซลเว้นท์ 
1) มีเฉพาะไฮโดรเจนและคาร์บอน เท่านั้น 1) มีไฮโดรเจนคาร์บอนและออกซิเจน 
2) ผลิตได้จากน้ ามันโดยกระบวนการทาง  
   กายภาพ การกลั่น การสกัด การทรีท เช่น   
   ไฮโดรจีเนชั่น 

2) ผลิตได้จากกระบวนการทางเคมีของสารตั้งต้น 
    เอทธีลีน (ethylene) C = C  
    โพรพิลีน (propylene) C - C = C  
    บิวทลีีน (butylene) C- C =C - C  
    เบนซีน (benzene) C6H6 

3) ส่วนใหญ่เป็นของผสมของสารหลายตัว 
   (performance products) เช่น rubber   
   solvent, white spirit 
4) คุณสมบัติของสารที่ได้จากการกลั่นขึ้น 
   กับแหล่งของน้ ามันดิบที่ใช้ 

3) ส่วนใหญ่เป็นของบริสุทธ์ตัวเดียว  
    (specification products) เช่น ไอโซโพรพิว 
    แอลกอฮอล์ (IPA) อะซีโตน (acetone)  
    เมทธิล เอทธิล คีโตน (MEK)  
    เอทธิล อะซีเตต (ethyl acetate) 

ที่มา: (บริษัท เอเชียแปซิฟิก ปิโตรเคมี จ ากัด, 2554, หน้า 1) 
 
 เงื่อนไขในการเลือกใช้โซลเว้นท์แต่ละชนิด 
 1) ความสามารถทางเทคนิค (technical performance)  
 (1) ความสามารถในการละลาย (solvent power)  
 (2) ความหนืด (viscosity)  
 (3) อัตราการระเหย (evaporation rate)  
 (4) ลักษณะ (appearance)  
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 (5) ความเข้ากันได้ (compatibility)  
 (6) กลิ่น (odour) 
 2) สุขภาพ อนามัย และ สิ่งแวดล้อม (health safety and environment)  
 (1) สุขภาพและอนามัย เช่น เรื่อง ความเป็นพิษ (toxicity)  
 (2) สิ่งแวดล้อม เช่น การย่อยสลาย VOC's (volatile organic compounds)  
 (3) จุดวาบไฟ (flash point) เช่น ความยากง่ายในการติดไฟ  
 (4) ข้อก าหนดของกฎหมาย 
 3) เศรษฐกิจ  
 (1) ราคาและ product availability 
 

 
 
ภาพ 6  กระบวนการผลิตโซลเว้นท์ (solvent manufacture) 
ที่มา: (บริษัท เอเชียแปซิฟิก ปิโตรเคมี จ ากัด, 2554, หน้า 2) 
 
 ลักษณะทั่วไปที่ส าคัญของโซลเว้นท์ 
 1) ไฮโดรคาร์บอน โซลเว้นท์ ราคาถูก กลิ่นบาง (กลิ่นเพิ่มข้ึนตามจ านวนของของสาร 
อะโรมาติก) ความสามารถในการละลายใช้ได้ (การละลายเพ่ิมขึ้นตามจ านวนของสารอะโรมาติก) 
 2) แอลกอฮอล์ ราคาปานกลาง กลิ่นไม่ฉุน (pleasant odour) การละลายใช้ได้หรือเป็น 
latent solvent ที่ดี 
 3) คีโตน การละลายดีมาก กลิ่นฉุนกว่า เอสเทอร์  
 4) เอสเทอร์ การละลายดีแต่น้อยกว่าคีโตนกลิ่นบางดีสามารถกัดกร่อนได้ในสภาวะที่มีน้ า  
 5) ไกลคอลอีเทอร์ สามารถละลายได้ทั้งในสารที่มีข้ัวและไม่มีขั้วเป็น coupling agent  
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ตาราง 3  กระบวนการผลิตไฮโดรคาร์บอนโซลเว้นท์ 
 

กระบวนการ (process) จุดประสงค์ (purpose) 
Distillation เพ่ือแยกเป็นส่วนๆ (fractions) 

Hydrotreating เพ่ือขจัดซัลเฟอร์และไนโตรเจน 
Hydrogenation เปลี่ยนสารอะโรมาติกให้เป็นแนพธีนและโอลีฟินส์

ให้เป็นพาราฟินส์ 
Sulfolane extraction สกัดเอาสารอะโรมาติก 

Alkylation เพ่ือผลิตพวกไอโซ-พาราฟินส์ 
Plat forming เพ่ือเปลี่ยนนาฟธาให้เป็น platformate ที่มี

สารอะโรมาติกสูง 
Catalytic cracking เพ่ือหักพวกสารที่หนักให้เบาท าให้ได้พวก Mogas 

ที่มา: (บริษัท เอเชียแปซิฟิก ปิโตรเคมี จ ากัด, 2554, หน้า 4) 
 
 การใช้งานของโซลเว้นท์ (solvent applications) 
 1) เรซิน สี ทินเนอร์ 
 2) กาว (กาวยาง เทปกาว) 
 3) หมึกพิมพ์ (บรรจุภัณฑห์รือสิ่งพิมพ์) 
 4) ยาปราบศัตรูพืช 
 5) ยาก าจัดแมลงในบ้านเรือน 
 6) สกัดน้ ามันพืช โลหะหรือยา 
 7) ยางรถยนต์ และอุปกรณ์ 
 8) ยาและคอสเมติกส์ 
 9) สารชะล้างท าความสะอาด 
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ภาพ 7  แผนผังของสารประกอบปิโตรเคมีคอล 
ที่มา: (บริษัท เอเชียแปซิฟิก ปิโตรเคมี จ ากัด, 2554, หน้า 8) 
 
2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับวิศวกรรมความน่าเช่ือถือ 
 
 Dhillon B.S. (2002, pp. 187-189) ความน่าเชื่อถือคือความน่าจะเป็นที่ผลิตภัณฑ์สามารถปฎิบัติ
หน้าที่เป็นที่น่าพอใจตามระยะเวลาเมื่อใช้งานภายใต้เงื่อนไขก าหนด และเป็นปัจจัยส าคัญในการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ เพราะว่าความน่าเชื่อถือที่ต่ าของอุปกรณ์หมายถึงต้องมีการซ่อมที่บ่อยครั้ง 

 ประวัติความเป็นมาของความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นแขนงวิชาหนึ่ง กล่าวถึงในช่วงปี ค.ศ. 1930 
แนวคิดความน่าจะเป็นถูกน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพลังงานไฟฟ้า และในสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ประเทศเยอรมันได้ใช้แนวคิดพ้ืนฐานความน่าเชื่อถือมาปรับปรุงความน่าเชื่อถือของจรวดมิสไซร์ 
V1 และ V2 ในปี ค.ศ. 1950 กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับ
ความน่าเชื่อถือและในปี ค.ศ. 1952 เปลี่ยนเป็นกลุ่มถาวรและเป็นที่รู้จักในฐานะที่ปรึกษาของกลุ่ม
ความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จัดท าเป็นรายงานและเผยแพร่ใน ค.ศ. 1957 
 ในปี ค.ศ. 1954 การประชุมสัมมนาระดับชาติเรื่องความน่าเชื่อถือและการควบคุมคุณภาพ
ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1956 เผยแพร่เป็นครั้งแรกโดยขายเป็นหนังสือ
เรื่องปัจจัยความน่าเชื่อถือส าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภาคพ้ืนดิน ในปีต่อมากองทัพอากาศสหรัฐ (USAF) 
ได้เผยแพร่ข้อมูลความน่าเชื่อถือของทหารเป็นครั้งแรกในชื่อโปรแกรมการรับประกันความน่าเชื่อถือ
ส าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในปี ค.ศ. 1962 จัดเป็นโปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาในสาขาวิศวกรรม
ความน่าเชื่อถือ โดยกองทัพอากาศสถาบันเทคโนโลยีไดทัน รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา 
 ปัจจุบันมีสื่อสิ่งพิมพ์มากมายในด้านของความน่าเชื่อถือ และแต่ละปีมีจัดสัมมนามากมายทั่วโลก
ที่จัดทั้งในและนอกวงการ นอกจากนี้หลายสถาบันการศึกษามีเปิดสอนในสาขาวิชาวิศกรรมความน่าเชื่อถือ
อีกด้วย 
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 สาเหตุหลักของความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ ปัญหาและแนวคิดอัตราการพังหรือเสียหาย
เส้นโค้งอ่างน้ า (bath tub curve) ความต้องการขั้นพ้ืนฐานของโรงงานที่มีประสิทธิภาพ คือ การท างาน
ของเครื่องจักรที่มีความน่าเชื่อถือ ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
การท าก าไรและก าลังการผลิต นานนับปีที่ได้มีการค้นคว้าและก าหนดสาเหตุหลักของอุปกรณ์ที่มี
ความน่าเชื่อถือต่ า จากการศึกษาบนพ้ืนฐานข้อมูลที่ถูกต้องเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ได้แบ่งสาเหตุ
ของปัญหาความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ 
 1) ขายและการตลาด คิดเป็นร้อยละ 28 
 2) การจัดตารางการผลิต คิดเป็นร้อยละ 20 
 3) การบ ารุงรักษา คิดเป็นร้อยละ 17 
 4) กาปฏิบัติการผลิต คิดเป็นร้อยละ 17 
 5) จัดซื้อ คิดเป็นร้อยละ 10 
 6) วิศวกรโรงงาน คิดเป็นร้อยละ 8 
 ในช่วงอายุการใช้งานอัตราความเสี่ยง (hazard rate) เป็นค่าคงที่และความล้มเหลวเกิดขึ้นแบบสุ่ม
หรือไม่สามารถคาดการณ์บางสาเหตุของการขัดข้องประกอบไปด้วยข้อผิดพลาดในการออกแบบ 
สภาพแวดล้อมที่ใช้ไม่ถูกต้อง ตรวจไม่พบข้อบกพร่อง ความผิดพลาดที่เกิดจากคน และการใช้งานในทางที่ผิด
และความล้มเหลวที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง เช่น สิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ประสิทธิภาพการปฏิบัติการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ช่วงการสึกหรอ (wear out region) จะเริ่มต้นเมื่อผ่านช่วงเวลาช่วงเวลาการใช้งาน 
อัตราความเสี่ยง (hazard rate) จะเพ่ิมขึ้นในช่วงการสึกหรอซึ่งมีสาเหตุบางอย่างส าหรับการเกิดการสึกหรอ
เสีย หรือขัดข้อง คือ การสึกหรอจากอายุการใช้งาน การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม 
ขีดจ ากัดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนสึกหรอจากแรงเสียดทาน การกัดกร่อน การซ่อม (overhaul) ที่ไมถู่กต้อง 
ช่วงระยะเวลาการสึกหรอเสียหรือขัดข้องสามารถลดลงได้โดยนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติงานการบ ารุงรักษา
เชิงป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ปัญหาความช ารุดเสียหายอุปกรณ์ (failure) เป็นประเด็นส าคัญของทุกองค์กร เนื่องจาก
มีปัญหาดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียไม่เพียงแต่เวลาในการผลิต แต่ยังท าให้เสียโอกาสทางการแข่งขัน
ดังนั้น ความน่าเชื่อถือระบบจะสามารถขจัดความผันแปรของระบบซึ่งระบบจะต้องถูกออกแบบ เพ่ือให้มี
สมรรถนะและมาตรฐานตามที่คาดหมาย การบ ารุงรักษาจึงเป็นการรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
รักษาอุปกรณ์ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน ส่วนความน่าเชื่อถือเป็นค่าความน่าจะเป็น (probability) ที่ชิ้นส่วน
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์สามารถท างานอย่างได้อย่างเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ก าหนด (specified time) 
ดังนั้น การด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเครื่องจักร จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะเพ่ิมผลิตภาพ (productivity) 
ในการด าเนินงานโดยที่ความน่าเชื่อถือ หมายถึง คุณภาพตลอดช่วงเวลาการใช้งาน ส่วนการประกันคุณภาพ 
หมายถึง คุณภาพ ณ เวลาการตรวจสอบ (inspection) ดังนั้น การตรวจสอบความน่าเชื่อถือจึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของฝ่ายงานวิศวกรรมและงานคุณภาพ โกศล ดีศีลธรรม (2547, หน้า 34) 
 2.2.1 วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ 
 ความน่าเชื่อถือ หมายถึง ความน่าจะเป็นของผลิตภัณฑ์ที่จะปฏิบัติงานหรือให้บริการได้ตาม
ระยะเวลา ภายใต้เงื่อนไขการออกแบบ และท างานโดยไม่เสียหรือขัดข้อง (Elsayed A. Elsayed, 
2012, หน้า 3)  
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 ความน่าเชื่อถือ คือ ความน่าจะเป็นที่ชิ้นส่วนหรือระบบทางวิศวกรรมจะท างานได้อย่างสมบูรณ์
ตามข้อก าหนดภายใต้สภาวะเงื่อนไขและช่วงเวลาที่ชิ้นส่วนหรือระบบนั้นท างาน (สมภพ ตลับแก้ว, 2550, 
หน้า 2)  
 reliability หมายถึง ความน่าเชื่อถือเครื่องจักรอุปกรณ์ ที่พิจารณาจากโอกาสของปัจจัยเสี่ยง
ของข้อขัดข้องช ารุดเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานภายในช่วงคาบเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นกระบวนการ
บริหารงานซ่อมบ ารุงรักษาที่มีการตัดสินใจในการท างาน โดยใช้เหตุผลตัวเลขทางด้านความน่าเชื่อถือได้
ของอุปกรณ์ (reliability figure) ซึ่งสามารถค านวณได้โดยวิชาทางสถิติ แทนการตัดสินใจด้วยความช านาญ
ของบุคคล (สุพัฒน์ เซียศิริวัฒนา วัฒนา เชียงกูล และเกรียงไกร ด ารงรัตน์, 2549, หน้า 30) 
            วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ (reliability engineering) เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการทดสอบการวิเคราะห์
ความน่าจะเป็น (probability analysis) และการส ารวจภาคสนาม (field survey) ซึ่งเนื้อหาจะอธิบายถึง
วิธีการเบื้องต้นที่ถูกใช้ในการประมาณความน่าเชื่อถือและสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ
กระบวนการ (โกศล ดีศีลธรรม, 2547, หน้า 34) 
 reliability engineer (วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ) หมายถึง การใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม
และสถิติประยุกต์ มาใช้วิเคราะห์ค่าความเสี่ยงและความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรอุปกรณ์ ในสภาวะ
การใช้งานในแต่ละคาบช่วงเวลา (สุพัฒน์ เซียศิริวัฒนา วัฒนา เชียงกูล และเกรียงไกร ด ารงรัตน์, 
2549, หน้า 30)  
 สรุป วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ หมายถึง ความน่าจะเป็นของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่สามารถท างาน
ได้อย่างปกติภายในระยะเวลาและเงื่อนไขท่ีก าหนด โดยใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและสถิติประยุกต์ 
มาวิเคราะห์ค่าความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรอุปกรณ์ซึ่งใช้สมการทางสถิติค านวณ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์
หรือพยากรณ์งานด้านบ ารุงรักษา   
 1) แนวคิดการทดสอบอายุ 
 การทดสอบอายุการใช้งาน (life-testing) มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจว่า
ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์จะสามารถถูกใช้งานตามข้อก าหนดหรือไม่ ในสภาวะการท างานหรือเงื่อนไข
ที่ก าหนดไว้ผลการทดสอบจะท าให้ผู้ผลิตสามารถรับประกันคุณภาพของสินค้าหากผ่านการทดสอบ
ตามสภาวะเงื่อนไขการท างานและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งาน หากเกิดข้อบกพร่องในระหว่าง
การทดสอบทางผู้ผลิตก็จะสามารถก็จะได้ปรับแก้ก่อนที่จะปล่อยของเสียออกสู่ตลาดและใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึก
ระหว่างทดสอบในการปรับปรุงปัจจัย ที่ช่วยป้องกันข้อบกพร่องไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าอีกซ่ึงอายุการใช้งาน คือ 
หนึ่งในเกณฑ์แห่งคุณภาพ (quality criteria) ที่ถูกใช้งานโดยปราศจากความบกพร่องหรือรักษาคุณลักษณะ
ทางคุณภาพ (quality characteristics) ตลอดช่วงอายุการใช้งาน 
 2) การค านวณเพ่ือวัดความน่าเชื่อถือ 
 ถ้าหากวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ (reliability engineer) แห่งบริษัทขายอุปกรณ์ไฟฟ้า
แห่งหนึ่ง ได้ท าการเลือกเครื่องปิ้งขนมปัง (toaster) อย่างสุ่ม 5 เครื่อง และได้ให้พนักงานทดลองใช้งาน 
ซึ่งทุกๆ เช้าพนักงานแต่ละคนจะท าการปิ้งขนมปัง โดยใช้เครื่องของบริษัท และน าเครื่องส่งกลับมายังบริษัท
เมื่อต้องการท าการซ่อมแซม หลังจากนั้น 1,000 วัน ทางบริษัทก็ได้ท าการเก็บข้อมูลจากเครื่องปิ้งขนมปัง
ทั้งห้านี้ โดยการแสดงข้อมูลในตาราง 4 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

19 

ตาราง 4  ตัวอย่างข้อมูลจ านวนการซ่อมของเครื่องปิ้งขนมปัง 
 

เครื่องปิ้งขนมปัง จ านวนครั้งของการซ่อม 
1 3 
2 2 
3 5 
4 2 
5 1 

รวม 13 
ที่มา: (โกศล ดีศีลธรรม, 2547, หน้า 35) 
 
 ท าการค านวณค่าความน่าเชื่อถือของเครื่องปิ้งขนมปังในช่วงการใช้งาน 1000 วัน 
โดยหาค่าเฉลี่ยการขัดข้องที่สามารถซ่อมแซมได้และค่าที่ค านวณได้จะให้สารสนเทศที่มีคุณค่าเกี่ยวกับ
ความน่าเชื่อถือเมื่อเปรียบเทียบกับตราผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ และสามารถประมาณค่าใช้จ่าย ส าหรับการรับประกัน
การใช้งาน (warranty cost) 
 

ค่าเฉลี่ยการขัดข้อง = 13/5 = 2.6 ครั้ง 
  
 ดังนั้น อาจกล่าวว่าค่าที่ค านวณได้ คือ ค่าเฉลี่ยที่เครื่องปิ้งขนมปังต้องท าการซ่อม 
2.6 ครั้งในทุกๆ 1000 ชั่วโมง ภายใต้การใช้งานปกติ ซึ่งหน่วยพ้ืนฐานส าหรับการวัดความน่าเชื่อถือ 
มักใช้อัตราการช ารุด (failure rate) ซึ่งเป็นการวัดสัดส่วนการช ารุดของอุปกรณ์ท่ีถูกทดสอบ (FR (%)) 
หรือความถี่ของการขัดข้องระหว่างชั่วโมงการปฏิบัติการ (operating time) ภายใต้สภาวะการท างานปกติ 
ดังแสดงในสมการ 
 

FR (%)
ท่ีทดสอบจ านวนหน่วย

การขัดข้องจ านวนคร้ัง=  x 100  

 

FR (N) 
มงการท างานจ านวนช่ัวโ
การขัดข้องจ านวนคร้ัง=  x 100 

 
 3) การค านวณค่าเวลาเฉลี่ยการช ารุด 
 เราสามารถรายงานความน่าเชื่อถือของเครื่องปิ้งขนมปังด้วยการใช้ค่า MTBF 
(mean time between failure) ที่ถูกใช้วัดความน่าเชื่อถืออย่างแพร่หลาย ด้วยการน าค่าช่วงเวลา
รวมหารด้วย จ านวนครั้งของการช ารุดเฉลี่ย 
 

MTBF = 1000/2.6 = 384.6 วัน 
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 ค่าที่ค านวณได้ จะบอกว่าเครื่องปิ้งขนมปังมีเวลาใช้งานจนกระทั่งส่งซ่อม โดยเฉลี่ย 
384.6 วัน แต่ไม่ได้หมายถึงเครื่องปิ้งขนมปังทุกเครื่องต้องท าการซ่อมภายในระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีนี้
อาจแสดงถึง 50% โดยประมาณ จะต้องท าการซ่อมภายใน 384.6 วัน ถ้าหากความน่าจะเป็นของการ
ช ารุดมีการกระจายแบบปกติ (normal distribution) 
 นอกจากนี้มีค่า MTBF ยังผกผันกับค่าอัตราการช ารุด (failure rate) ซึ่งแสดงด้วย
ความสัมพันธ์ดังนี้ 

 

Failure rate (λ ) MTBF
1 384.6

1 = 0.0026 

 
 ค่าที่ค านวณได้จะชี้บอกว่ามีโอกาสเพียง 0.0026 หรือ 0.26% ที่เครื่องจะช ารุด
หรือขัดข้องภายในหนึ่งวัน โดยค่าดังกล่าวจะถูกน าไปใช้ส าหรับการออกแบบ 
 Mean time between failure: MTBF หมายถึง อายุใช้งานเฉลี่ยของเครื่องจักร
อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ก่อนเกิดข้อขัดข้องเสียหาย (สุพัฒน์ เซียศิริวัฒนา, วัฒนา เชียงกูล และ
เกรียงไกร ด ารงรัตน์, 2549, หน้า 24)   
 4) การวัดระดับความน่าเชื่อถือ 
 ความน่าเชื่อถือของกระบวนการผลิต มีความเกี่ยวข้องกับความพยายามในการลด
จ านวนครั้ง หรือความถี่ของการเกิดความบกพร่องต่างๆ กับเครื่องจักรอุปกรณ์ ความน่าเชื่อถือเป็นปริมาณ
ที่มีค่าเปลี่ยนแปลงตามเวลา ความน่าเชื่อถือจัดเป็นตัวท านายสภาพอย่างหนึ่ง (relevant condition 
predictor) ที่ใช้พิจารณาจัดการงานซ่อมบ ารุง เพ่ือให้สามารถมองเห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เวลา และสภาวะที่แตกต่างกันได้ (Saranga & Knezevic, 2001) สูตรที่ใช้
ในการค านวณหาค่าความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรอุปกรณ์นั้น อยู่รูปแบบของสมการฟังก์ชันเอกซ์โพเนลเชียล 
ดังต่อไปนี้ 

 
R(t) = e- tλ  
 

 โดยที่ R(t) คือ ค่าความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรอุปกรณ์ 
 E คือ ค่าลอการิธึมธรรมชาติ (Natural logarithms) มีค่าประมาณ 2.71828 
 λ  คือ ค่าอัตราการเกิดความบกพร่องของเครื่องจักรอุปกรณ์ (failure rate) 
 t คือ ช่วงเวลาที่พิจารณาความน่าเชื่อถือของกระบวนการผลิต 

 
 5) สมการและการวิเคราะห์ทางสถิติ 
 สุพัฒน์ เซียศิริวัฒนา, วัฒนา เชียงกูล และเกรียงไกร ด ารงรัตน์ (2549, หน้า 332-334) 
สมการและการวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ การใช้สมการสถิติชนิดต่างๆ ที่สามารถ ค านวณได้ด้วยมือ  
หรือโปรแกรมส าเร็จรูปอธิบาย ท านายการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ สมการสถิติ หลักที่นิยมใช้อยู่ คือ ความพร้อม
ใช้งาน (availability) และความน่าเชื่อถือได้ (reliability) 
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 ความพร้อมใช้งานสูง หมายความว่า เครื่องจักรใช้งานได้มากกว่าเครื่องจักรที่มี
ความพร้อมใช้งานต่ ากว่า นั่นคือ ค่าต้นทุนส่วนคงที่ในการผลิตสินค้าที่ผลิตด้วยเครื่องจักรนั้นก็มีค่า
ต่ ากว่าด้วย ความพร้อมใช้งานมากก็มีความหมายว่า ถึงแม้จะเสียบ่อย แต่ก็ใช้เวลาซ่อมสั้นกว่า (MTTR ต่ า 
คือ ฝีมือดีซ่อมได้เร็ว และ MWT ตา คือ ไม่มีการเสียเวลารอไม่ว่าจะเป็นอะไหล่หรืออะไรก็ตาม) ท าให้
สามารถกลับมาใช้งานได้อีกในเวลาอันรวดเร็วกว่า ดังนั้น ถ้าสินค้าของเรามีจุดเด่นที่ราคาถูกกว่าคู่แข่ง 
เครื่องจักรที่ให้ความพร้อมใช้งานสูงกว่าย่อมมีผลดีกับเรามากกว่า ทั้งนี้ ต้องรวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง
ให้กลับมาใช้งานได้ด้วยต้นทุนที่ไม่สูงด้วยเท่านั้น 
 ความน่าเชื่อถือได้สูง หมายความว่า เครื่องจักรไม่ค่อยเสียบ่อย ใช้ได้นานกว่า
จะเสียอีกครั้ง แต่ไม่ได้บอกว่าเสียแล้วกลับมาใช้งานได้ในเวลาอันรวดเร็วหรือช้าเพียงใด อันนี้มันบอกว่า
ถ้าสินค้าเราเป็นอะไรที่เกี่ยวกับความหวัง (expectation) เช่น งานบริการ ความน่าเชื่อถือได้เป็นเรื่องใหญ่ 
เมื่อหวังให้ได้รับบริการก็ด้องการให้ได้รับแบบครบถ้วนและสมบูรณ์ ตัวอย่างที่ซับซ้อน คือ การบินที่ต้อง
ทั้งตรงเวลาและถึงจุดหมายแบบปลอดภัย เมื่อบินขึ้นไปแล้วต้องไปให้ถึง การขัดข้องกลางอากาศเป็นเรื่อง
ที่ไม่สามารถรับได ้
 ดังนั้น การพิจารณาเรื่องให้ได้ประโยชน์สูงสุดในส่วนที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือได้
จึงต้องพิจารณาเป็นหลายแนวทางคือ ทั้งด้าน availability และ reliability หรือผสมกันแต่แน่นอน
ไมว่่าจะเป็นกรณีไหนก็ต้องพิจารณาเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ต่ าที่สุด 
 
 ตัวอย่างการค านวณ reliability และ availability 
 ข้อมูล: สมมติเครื่องจักรมีสถิติการเสีย 2 ครั้ง ใน 3 ปี ระยะเวลาหยุดเฉลี่ย
ครั้งละ 10 ชั่วโมง 
 จ านวนชั่วโมงใน 1 ปี เท่ากับ 8,760 ชั่วโมง ดั งนั้น จ านวนชั่วโมงทั้งสิ้น 
= 3X 8,760 = 26.280 ชั่วโมง 
 จ านวนชั่วโมงท่ีหยุด คือ 10 X 2 = 20 ชั่วโมง 
 จ านวนชั่วโมงท่ีใช้งานได้ = 26,280 - 20 = 26,260 ชั่วโมง 
 ระยะห่างเฉลี่ยในการเสียแต่ละครั้ง (MTBF) = 26,260/2 = 13,130 ชั่วโมง 
 availability = 26,260/26,280 = ร้อยละ 99.92 
 จาก reliability = e ^ [ - (t)/(MTBF)] ณ ชั่วโมงท่ี t ดังนั้น 
 reliability ที่ 26,280 ชั่วโมง = e ^ [- (26,280)/(13,130)] = ร้อยละ 13.51 
 
 ตัวอย่างข้างต้น แสดงพฤติกรรมการเสียและการซ่อม คือ ในระยะเวลา 3 ปี เครื่องจักร
เสีย 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ชั่วโมง เราจะค านวณชั่วโมงท่ีใช้งานได้รวม 26,260 ชั่วโมง และมีอัตราการเสีย
เฉลี่ย 13.130 ชั่วโมงต่อครั้ง ค่าความพร้อมค านวณได้เท่ากับร้อยละ 99.92 ซึ่งเป็นค่าที่สูงมาก การค านวณ
สมมติว่า เครื่องจักรมีอัตราเสีย (failure rate) คงที่เราจะค านวณค่าความน่าเชื่อถือได้เท่ากับร้อยละ 13.51 
หมายความว่า เครื่องจักรนี้มีโอกาสที่ท างานได้ครบ 26,280 ชั่วโมง เพียงร้อยละ 13.51 เท่านั้น เรียกได้ว่า
แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะท างานอยู่ได้ครบก าหนดโดยไม่เสีย ในมุมมองของการซ่อมบ ารุง คือ ท าอย่างไร
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จึงจะเปลี่ยนการเสียแบบวางแผนไม่ได้ หรือที่เรียกว่า breakdown นี้เป็นการวางแผนซ่อมล่วงหน้า
โดยใช้ตัวเลขสถิติเข้ามาช่วยตัดสินใจ  
 ความน่าเชื่อถือ คือ ความน่าจะเป็นที่ชิ้นส่วนหรือระบบทางวิศวกรรมจะสามารถ
ท างานได้อย่างสมบูรณ์ตามข้อก าหนดภายใต้สภาวะเงื่อนไขและภายใต้ช่วงเวลาที่ต้องการ (สมภพ ตลับแก้ว, 
2548, หน้า 9)  
 การพังของเครื่องจักรกลหรือระบบทางวิศวกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ค าตอบก็คืออัตราการพังหรืออัตราความเสียหายจะมีการเปลี่ยนแปลงคล้ายๆ กับ เส้นโค้งอ่างน้ า 
(bath tub curve)  
 

 
 
ภาพ 8  เส้นโค้งอ่างน้ า (bath-tub curve) 
ที่มา: (สมภพ ตลับแก้ว, 2533, หน้า 30) 
 
 ช่วงที่ 1: ช่วงเวลา T = 0 ถึง T = t1 ในช่วงเวลาเริ่มแรก (T = 0) ถึงแม้ว่าจะเป็น
ช่วงเริ่มแรก แต่ชิ้นงานเหล่านี้อาจจะมีค่าความเสี่ยงสูงที่จะเสียหาย(เราอาจจะสงสัยว่าชิ้นงานที่เพิ่ง
จะผลิตยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยท าไมจึงมีความเสี่ยงสูง) สาเหตุที่เป็นไปได้ก็อาจมาจาก 
 (1) ความไม่ได้มาตรฐานในการผลิตหรือการควบคุมคุณภาพ 
 (2) ความผิดพลาดจากการออกแบบ 
 (3) ความผิดพลาดที่เกิดจากการติดตั้ง ( installation) สาเหตุนี้ค่อนข้างส าคัญ
เพราะว่าผู้ใช้งานอาจจะยังไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างเต็มที่ในการใช้อุปกรณ์นั้นๆ 
 อัตราความเสียหาย (failure rate) หรืออัตราการพัง (hazard rate) ในช่วงเริ่มแรกนี้
จะมีค่ามากแล้วค่อยๆ ลดลง (linearly decreasing failure rate) เราเรียกช่วงนี้ว่าการเกิดความเสียหาย
ในช่วงแรก (early failure region) ซึ่งความเสียหายในช่วงนี้จะท าให้เกิดค่าใช้จ่าย (ที่ไม่จ าเป็น) 
ในการซ่อมแซม หรือความไม่พอใจของลูกค้าที่มีต่อตัวสินค้า เป็นต้น อัตราความเสียหายในช่วงนี้
สามารถลดลงได้ถ้าหากว่าผู้ผลิตมีการปรับปรุงระบบกระบวนการควบคุมคุณภาพให้ดีขึ้นก่อนส่งถึงมือลูกค้า
หรือเรียกว่า burn-in period system 
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 ช่วงที่ 2: ช่วงเวลา T = t1 ถึง T = t2 ช่วงเวลานี้เรียกว่าช่วงที่เกิดความเสียหาย
แบบคงที่ (constant failure rate region) หรือช่วงเวลาการใช้งานปกติ อัตราความเสียหายในช่วงนี้
จะไม่ขึ้นอยู่กับเวลาการใช้งานหรือฟังก์ชันใดๆ แต่จะขึ้นอยู่กับ ภาระงาน (load) ที่มากระท าต่อชิ้นงาน เช่น
ถ้าภาระงานมีค่ามาก อาจจะก่อให้เกิดความเค้นที่มากเกินไปสะสมอยู่ภายในชิ้นส่วน ขณะเดียวกัน
ค่าภาระงานต่ าก็อาจจะท าให้เกิดความล้า (fatigue) ภายในเนื้อวัสดุของชิ้นส่วนเช่นรถยนต์ที่ถูกขับด้วย
ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดเวลาอาจจะท าให้เครื่องยนต์ท างานได้ไม่สมบูรณ์ ตามสมรรถนะ
ของเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนกลไกต่างๆ อาจจะเสื่อมได้หรืออาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากข้อบกพร่องทางคุณสมบัติ
ทางกลหรือทางไฟฟ้าของเนื้อวัสดุ ผู้ผลิตส่วนใหญ่ต่างก็มุ่งหวังที่จะให้ชิ้นส่วนต่างๆ มีช่วงอายุการใช้งาน
ให้นานที่สุดเท่าท่ีจะนานได้ 
 ช่วงที่ 3: ช่วงเวลา T = t2 ถึง T = ∞ ช่วงเวลานี้เรียกว่าช่วงการสึกหรอ (wear-out 
region) ในช่วงเวลานี้อัตราความเสียหายจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่ม (random) แต่จะมีสาเหตุหลักๆ มาจาก 
 (1) อายุการใช้งาน 
 (2) การสึกหรอของชิ้นส่วนต่างๆ 
 อัตราความเสียหายจะเพ่ิมขึ้นอย่างมาก (linearly increasing failure rate) ในช่วงปลาย
อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ หากวิศวกรต้องการที่จะลดผลกระทบของความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ 
อาจจะท าได้โดยการวางแผนระบบการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน (preventive maintenance) หรือการเปลี่ยน
และทดแทนชิ้นส่วนหรือเครื่องจักรนั้นๆ 
 6) วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 ระพินทร์ โพธิ์ศรี (2549, หน้า 41-44) การสุ่มตัวอย่างเป็นสิ่งจ าเป็นมาก
ในการด าเนินการวิจัยเพราะโดยทั่วไปประชากรมีเป็นจ านวนมากไม่สามารถจะเก็บข้อมูลจากประชากร
ทุกหน่วยได้ เพราะจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูงหรือแม้ว่าจะมีงบประมาณเพียงพอที่จะเก็บข้อมูลจากประชากร
ทุกหน่วยก็จริง แต่ก็อาจสรุปผลการวิจัยไม่ทันกับเหตุการณ์กว่าจะทราบผลการวิจัยก็หมดความจ าเป็น
ที่ต้องใช้ผลการวิจัยแล้ว ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องสุ่มตัวอย่างและศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 
 หลักส าคัญในการสุ่มตัวอย่าง คือ พยายามเลือกกลุ่มตัวอย่างให้มีลักษณะเหมือน
หรือใกล้เคียงกับ ประชากรให้มากที่สุด สามารถอนุมานคุณลักษณะของประชากรได้แม่นที่สุด 
           การสุ่มแบบเน้นกระบวนการสุ่มเป็นการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะส าหรับการวิจัย
เชิงส ารวจที่ สามารถก าหนดขอบเขตประชากรได้แน่นอนสามารถท าทะเบียนสมาขิกของประชากร
ได้ชัดเจนวิธีการสุ่ม ตัวอย่างแบบเน้นกระบวนการสุ่มมี 4 วิธี ดังนี้ 
 (1) การสุ่มแบบง่าย (simple random sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างที่สมาชิก
ทุกหน่วยมีโอกาส ถูกเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างเท่าเทียมกันเช่น สุ่มตัวอย่าง 25 คน จากนักศึกษา 500 คน 
อาจท าได้ โดยก าหนดหมายเลขนักศึกษาทั้ง 500 คน เริ่มจาก 0-499 ใส่ฉลากหมายเลขทั้งหมดในกล่องใบหนึ่ง 
คนให้คละกันแล้วหยิบขึ้นมาครั้งละใบ จดหมายเลขที่ได้ไว้ แล้วใส่ฉลากคืนลงไป ท าเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ 
จนครบ 25 หมายเลข 
 (2) การสุ่มแบบเป็นระบบ (systematic sampling) คือ การสุ่มตัวอย่างในกรณี
ที่สมาชิกของ ประชากรเป้าหมายได้รับการจัดล าดับไว้ด้วยวิธีสุ่มแล้ว สามารถใช้ล าดับที่ดังกล่าว  
ส าหรับการสุ่มตัวอย่าง 
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 (3) การสุ่มแบบแบ่งส่วน (stratified sampling) คือ การสุ่มตัวอย่างในกรณีที่
ประชากร เป้าหมาย ประกอบด้วยบุคคลหลายลักษณะ ซึ่งมีสัดส่วนแตกต่างกัน จ าเป็นต้องสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งส่วน จึงจะได้กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นตัวแทนของประชากรเป้าหมายดังกล่าว 
 (4) การสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (cluster sampling) คือ การสุ่มตัวอย่างในกรณีที่
ประชากรเป้าหมายมีขนาดใหญ่และต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก หากต้องรวบรวมข้อมูลจากวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบธรรมดาหรือแบบแบ่งส่วน จ าเป็นต้องสุ่มแบบเป็นกลุ่ม 
 การสุ่มตัวอย่างแบบไม่เน้นกระบวนการสุ่ม คือ การสุ่มตัวอย่างกรณีท่ีไม่สามารถ
ก าหนดขนาด ที่แน่นอนของประชากรได้วิธีการสุ่มตัวอย่างกรณีนี้มี 3 วิธี ดังนี้ 
 (1) การสุ่มแบบตามสะดวก (convenient sampling) คือ การสุ่มตัวอย่างโดยใช้
วิธีเลือกหน่วย ตัวอย่างตามความสะดวก 
 (2) การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (specific purpose sampling) คือ การสุ่มตัวอย่าง
โดยผู้วิจัยพิจารณาคัดเลือกหน่วยตัวอย่างให้ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 (3) การสุ่มแบบอาสาสมัคร (volunteer sampling) คือ การวิจัยบางกรณีไม่สามารถ
จะสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวกหรือเฉพาะเจาะจงได้ 
              จากวิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มแบบง่ายในการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากฝ่ายผลิต
ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายสารละลายโซลเว้นท์เพ่ือใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 
 
2.3 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความสูญเสีย 7 ประการ 
 
 ความสูญเสีย 7 ประการเป็นความสูญเสียต่างๆ ที่แฝง อยู่ในกระบวนการผลิต ซึ่งท าให้ต้นทุน
การผลิตสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ยังท าให้เกิดความล่าช้าในการผลิตและผู้ปฏิบัติงานต้องเสียเวลา
ในการแก้ไขปัญหาที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่มีความสูญเสียต่างๆ เหล่านี้แทนที่จะสามารถใช้เวลาช่วงนั้น
ในการปฏิบัติงานให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพหรือคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น จึงจ าเป็น
อย่างยิ่ง ที่จะต้องเรียนรู้ว่ามีความสูญเสียใดบ้างอยู่ในกระบวนการของเราและจะท าอย่างไร เพ่ือที่จะขจัด
ความสูญเสียนั้นให้หมดไป (ดวงรัตน์ ชีวะปัญญาโรจน์และศุภศักดิ์ พงษ์อนันต์, 2544, หน้า 4) 
 2.3.1 ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (over production) 
 แนวคิดดั้งเดิมจะพยายามใช้เครื่องจักรและพนักงานในการผลิตให้มากท่ีสุด โดยไม่ค านึงถึง
ความสามารถในการรับงานต่อ และความต้องการงานของสถานีงานถัดไป การปฏิบัติงาน ในแนวทางนี้
จะท าให้เกิดผลเสียตามมาคือ เมื่อแต่ละสถานีงานที่จ าเป็นต้องท างานต่อเนื่องกัน ไม่สามารถผลิตงานได้
อย่างสมดุลก็จะเกิดงานที่ต้องรอการผลิตหรือที่เราเรียกว่า งานระหว่าง กระบวนการผลิต (work in process: 
WIP) ยิ่งท าการผลิตนานเท่าไร ปริมาณของ WIP ก็จะยิ่งมาก ขึ้นเท่านั้น ซึ่ง WIP ที่กองรออยู่ในกระบวนการ
ผลิตนี้เองจะท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา การคิดว่า ควรมี WIP ไว้เพ่ือจะได้มั่นใจว่าจะมีงานไว้ส ารอง
ส าหรับการผลิตตลอดเวลาแม้ในเวลาที่มีปัญหา ในกระบวนการผลิตเกิดขึ้นก็ตามเป็นแนวความคิด
ที่ไม่ถูกต้อง เพราะที่จริงแล้วการมี WIP มากๆ ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหา นอกจากนั้น ยังเป็นการปิดบัง
ไม่ให้เราเห็นถึงปัญหาที่มีอยู่ใน กระบวนการผลิตอีกด้วย  
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 1) เกิดความต้องการพ้ืนที่ในการจัดเก็บ WIP เมื่อท าการผลิตมากๆ หากไม่มีความ
ระมัดระวัง และควบคุมในกระบวนการผลิตให้อยู่ในสภาพสมดุล (line balance) สิ่งที่ตามมาก็คือ WIP 
ในตอนแรกที่ยังมีปริมาณไม่มากนัก WIP เหล่านั้น จะลูกจัดเก็บไว้ในบริเวณท างานท าให้สูญเสียพ้ืนที่ท างาน
ส่วนหนึ่งไปท าให้การขนส่งขนย้ายท าได้ล าบาก การควบคุมเครื่องจักรและการซ่อมแซมท าได้ไม่สะดวก 
เป็นต้น แต่เมื่อ WIP มีมากจนไม่สามารถเก็บไว้ในบริเวณท างานแล้วก็ จะต้องหาพ้ืนที่เพ่ือท าการเก็บ WIP 
ชั่วคราว เพ่ือรอการใช้งานต่อไปซึ่งเป็นการใช้พ้ืนที่อย่างไม่ คุ้มค่า และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดหาสถานที่
รวมไปถึงการดูแล WIP ให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ จนกว่าจะน าไปใช้ 
 2) ความไม่ปลอดภัยในการท างาน เมื่อมี WIP มากและจัดเก็บอย่างไม่เป็นระเบียบ 
การกองไม่มั่นคงพอ ก็อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ เช่น WIP หล่นลงมาแตกหัก เสียหาย หรือ หล่นทับ
พนักงาน เกิดการสะดุดหกล้มเนื่องจากมี WIP กีดขวางอยู่การควบคุมหรือซ่อมแซม เครื่องจักรไม่สะดวก
และอาจเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากเสียพ้ืนที่บางส่วนในการเก็บ WIP สิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้น ก็ล้วนสร้าง
ความเสียหายให้กับทั้งคน และทรัพย์สิน 
 3) เกิดการขนย้ายไปเก็บชั่วคราว เมื่อใช้ไม่หมดหรือมีการเปลี่ยนค าสั่งผลิตในการขนย้าย
จะต้องใช้ทั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ในการขนย้าย เวลา และแรงงาน โดยที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมต่องานนั้นเลย 
(มูลค่าเพ่ิม หมายถึง การท าให้ชิ้นงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ) และท าให้
เสียเวลาอีกด้วย 
 4) ของเสียจากกระบวนการก่อนหน้าไม่ได้รับการแก้ไขทันที เพราะค้างอยู่ใน WIP 
การที่เราท าการผลิตแต่ละครั้งในปริมาณมากๆ (large lot size) บางครั้งอาจเกิดของเสียที่มีลักษณะซ้ าๆ กัน
เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก เช่น ชิ้นงานมีรอยขีดข่วนในต าแหน่งเดิม ชิ้นงานสกปรกเนื่องจากมีผงฝุ่น
จากเครื่องจักรเข้ามาในชิ้นงาน เป็นต้น เมื่อของเสียเหล่านี้ค้างอยู่ใน WIP และค้างอยู่เป็นเวลานาน กว่าจะถึง
กระบวนการผลิตถัดไปหรือถูกตรวจสอบ ซึ่งในช่วงเวลานั้นเครื่องจักรเดิมก็จะผลิตงานเสียเพ่ิมขึ้นอีก 
จนกว่าจะมีการพบของเสียที่อยู่ใน WIP และมีการรายงานกลับมาเพ่ือแก้ไข ซึ่งการผลิตของเสียจะเป็นการเสีย
ทั้งเวลา วัตถุดิบ แรงงาน พลังงาน โดยเปล่าประโยชน์ และยังต้อง น าของเสียเหล่านั้นมาแก้ไข (rework) 
หรือทิ้งไปหากไม่สามารถแก้ไขได้ 
 5) ต้นทุนวัสดุ แรงงาน ค่าโสหุ้ยที่ใช้ไปแล้วในการผลิตจม เมื่อเราท าการผลิตไปบางส่วน
เราต้องลงทุนในด้านของวัตถุดิบ ค่าแรงงานที่ให้กับพนักงานและค่าโสหุ้ยต่างๆ ซึ่งเงินที่ น ามาลงทุนนั้น 
มีทั้งส่วนที่เป็นเงินของหน่วยงานเอง หรือ อาจเป็นเงินที่ต้องท าการกู้ยืมมา ในกรณีเงินกู้ เราจะต้องเสีย
ดอกเบี้ยให้กับผู้ให้กู้ด้วย ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไร ดอกเบี้ยก็จะยิ่งเพ่ิมสูงขึ้น เท่านั้น หากเราใช้เวลานาน
กว่าจะผลิตสินค้าออกมาขายท ารายได้ให้กับหน่วยงานแก้ว การน าเงินไปช าระเงินกู้ก็จะยิ่งนานตามไปด้วย 
ซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มรายจ่ายให้กับหน่วยงาน 
 6) ปิดบังปัญหาต่างๆ ในกระบวนการผลิต เช่น ใช้เวลานานในการปรับตั้งเครื่องจักร (long 
set-up time) หรือเครื่องจักรเสีย (machine break down) เพราะเม่ือเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้น ก็ยังไม่เห็น
ผลกระทบต่อกระบวนการผลิตมากนักเนื่องจากยังมี WIP ส ารองไว้มาก ส าหรับการผลิตในส่วนถัดไป
อยู่ตลอดเวลา โดยไม่เกิดการหยุดชะงักในการผลิตบางครั้งอาจดูเหมือนว่าท างานไม่ทันด้วยซ้ าไป
แต่จริงๆ แล้ว หากเรามองข้ามปัญหาเหล่านี้ ก็จะเป็นการใช้เครื่องจักรที่มีอยู่ไม่คุ้มค่าและเสียค่าใช้จ่ายมาก
เกินความจ าเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายและเวลาที่ต้องเสียไปในการซ่อมเครื่องจักร 
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 7) ใช้เวลาในการผลิตนาน เพราะเมื่อท าการผลิตแต่ละครั้งในปริมาณมาก บางครั้งลูกค้า
อาจมีความต้องการสินค้าหลายๆ รุ่นหรือประเภท ในปริมาณไม่มากนัก ในเวลาที่รวดเร็ว หากเราใช้เวลา
ไปในการผลิตสินค้าที่เกินความจ าเป็น (ผลิตสินค้าที่ลูกค้ายังไม่มีความต้องการหรือเกิน ความต้องการ
ในขณะนั้น) ก็จะท าให้ลูกค้าได้รับสินค้าเข้า และ อาจท าให้ลูกค้าไม่พอใจได้ 
 2.3.2 ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลังท่ีไม่จ าเป็น (unnecessary stock)  
            การเก็บวัสดุหรือชิ้นส่วนต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลิตไว้เป็นจ านวนมาก  
เป็นแนวความคิดดั้งเดิมเพ่ือประกันว่ามีวัสดุส าหรับการผลิตเพียงพออยู่ตลอดเวลา แม้ว่าจะเกิด
เหตุการณ์ไว้ล่วงหน้า เช่น ปริมาณของเสียเพ่ิมสูงมาก วัสดุมีการสูญหาย ฯลฯ แนวความคิดนั้นก็ยัง 
เป็นที่นิยมใช้ในสถานประกอบการหลายๆ แห่งในปัจจุบัน เพราะความคิดว่าการสั่งซื้อเป็นจ านวนมาก
จะมีส่วนลดด้านราคาที่ดูเหมือนว่าท าให้ต้นทุนวัสดุต่ าลง แต่ในแนวคิดใหม่กลับมองในทางตรงกันข้ามว่า 
การเก็บสินค้าคงคลังที่มีมากจนเกินความจ าเป็นนี้ก่อให้เกิดความสูญเสียและปัญหาต่างๆ ตามมา ได้แก ่
 1) ต้องใช้พ้ืนที่ในการเก็บรักษาวัสดุคงคลัง ซึ่งเป็นการใช้พ้ืนที่อย่างไม่คุ้มค่า เพราะเรา
ได้ใช้พื้นที่ส่วนนั้นโดยที่ไม่ได้ท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นแก่วัสดุที่จัดเก็บแทนที่ส่วนนี้ไปในการผลิต 
เพื่อให้ได้สินค้าออกมา โดยเฉพาะโรงงานที่มีพื้นที่จ ากัดการจัดสรรพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ยิ่ง
ทวีความส าคัญมากด้วย 
 2) ต้นทุนวัสดุจม เพราะต้องจ่ายค่าวัตถุดิบหรือวัสดุต่างๆ ไปมากกว่าปริมาณที่ท า
การผลิตจริงในเวลานั้น ซึ่งกว่าจะได้ผลตอบแทนกลับมาครบก็เมื่อน าวัตถุดิบเหล่านั้นไปท าการผลิต 
เสร็จเป็นสินค้าขายให้ลูกค้า หากเงินที่น ามาจ่ายค่าวัสดุหรือวัตถุดิบต่างๆ เป็นเงินกู้ ก็จะต้องเสียดอกเบี้ย
อีกด้วย ยิ่งระยะเวลาที่วัสดุอยู่โรงงานนานมากเท่าไร ต้นทุนวัสดุที่จ่ายไปแล้วก็จมอยู่นานเท่านั้น 
 3) วัสดุเกิดการเสื่อมคุณภาพถ้าขาดการจัดเก็บแบบเข้าก่อนออกก่อน (first-in-out, first-
come-first-serve) ในการจัดการสินค้าคงคลังนั้น หากไม่มีการควบคุมที่ดีพอแล้วก็อาจมีการใช้วัสดุ  
ที่ไม่เหมาะสม คือ การใช้แต่วัสดุที่ท าการสั่งซื้อเข้ามาใหม่ ท าให้มีวัสดุตกค้างอยู่ในคลังเป็นระยะเวลานาน 
จนท าให้วัสดุนั้นเสื่อมคุณภาพ ไม่สามารถน ามาใช้งานใหม่ได้ เมื่อมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าภายในคลัง
ก็จะต้องทั้งวัสดุส่วนนี้ไป ซึ่งเป็นการสูญเสียเงินที่ต้องจ่ายไปในการซื้อวัสดุนั้นมาโดยที่ไม่ได้ผลตอบแทน
จากการลงทุน อีกทั้ง ยังเป็นการเสียพ้ืนที่ในการจัดเก็บวัสดุที่ไม่สามารถใช้งานได้อีก 
 4) เกิดความซ้ าซ้อนในการสั่งซื้อ ถ้าควบคุมปริมาณและต าแหน่งที่จัดเก็บไม่ถูกต้อง 
ท าให้มีการสั่งซื้อวัสดุเข้ามาโดยที่ยังคงมีวัสดุนั้นเหลืออยู่มากซึ่งท าให้เกิดต้นทุนวัสดุเพ่ิมขึ้น โดยไม่จ าเป็น
ที่จะต้องจ่ายในเวลานั้น 
 5) ต้องการแรงงานในการจัดการจ านวนมาก เพ่ือท าการควบคุมปริมาณและควบคุม 
การรับ-จา่ยวัสดุ ตลอดจนดูแลให้วัสดุเหล่านั้นคงอยู่ในสภาพดี 
 6) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค าสั่งผลิต ก็จะเกิดวัสดุตกค้างอยู่ในคลังเป็นจ านวนมาก โดยที่
ยังไม่รู้ว่าจะมีความต้องการใช้อีกเมื่อไหร่ หรือหากมีการยกเลิกการผลิตสินค้าแบบนั้น วัสดุบางอย่าง
ที่ไม่สามารถดัดแปลงใช้กับสินค้าแบบอ่ืนที่ยังท าการผลิตอยู่ก็จะต้องขายคืนหรือทิ้งไป 
 2.3.3 ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง (transportation) 
 การขนส่ง หมายถึง กิจกรรมที่ท าให้วัสดุต่างๆ ภายในโรงงานเกิดการเคลื่อนย้าย เปลี่ยนแปลง
สถานที่ เช่น การขนย้ายวัสดุระหว่างกระบวนการผลิต การขนย้ายวัสดุไปเก็บบนคลัง เป็นต้น ทั้งนี้ไม่รวมถึง
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การขนส่งที่เกิดขึ้นภายนอกโรงงาน เช่น การขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า การขนส่งนับเป็นกิจกรรมที่จ าเป็น 
ต้องเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เพ่ือให้สามารถด าเนินการผลิตไปได้อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิม
แก่วัสดุกล่าวคือ ในขณะที่เราท าการขนส่งนั้นวัสดุไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นส่วนของผลิตภัณฑ์
แต่ท าให้เกิดต้นทุนการขนส่งเพราะในการขนส่งแต่ละครั้งจะต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพลังงาน
เชื้อเพลิง เพ่ือใช้ขับเคลื่อนยานพาหนะ แรงงานคน เพ่ือท าการควบคุมการขนย้ายตลอดจนเวลาที่ต้องเสียไป
ในการขนส่ง หากเราไม่มีการควบคุมการขนส่งก็จะท าให้เกิดความสูญเสียขึ้น บ่อยครั้งที่พบว่าเราไม่ท า
การขนย้ายเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น แต่ยังมีการขนย้ายซ้ าซ้อนหรือใช้เส้นทางในการขนส่งไม่เหมาะสม ซึ่งจะยิ่ง
ท าให้ต้นทุนการขนส่งเพ่ิมขึ้นไปอีก 
 1) เกิดต้นทุนการขนส่ง ได้แก่ 
 (1) แรงงาน ในการขนส่งจ าเป็นต้องใช้แรงงานคน เพ่ือท าการขนย้ายสิ่งของวัสดุต่างๆ 
หรือท าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ท่ีใช้ในการขนส่ง 
 (2) พลังงาน หรือเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขับเคลื่อนอุปกรณ์ ยานพาหนะ เช่น น้ ามัน 
ไฟฟ้า 
 (3) เครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการขนย้าย เช่น เครน รถยก รถเข็น 
 (4) ค่าบ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ทุกเวลา 
 2) วัสดุเสียหายจากการตกหล่น หากในการขนส่งไม่ระมัดระวังมากเพียงพอแล้ว 
วัสดุสิ่งของที่จะท าการขนส่งอาจตกหล่นจากอุปกรณ์ขนย้าย หรือ หลุดมือระหว่างการส่งต่อได้ 
 3) วัสดุเกิดการสูญหายและตกหล่นไประหว่างทางที่ท าการขนส่ง ถ้าหากภาชนะบรรจุ
มีรอยรั่วหรือช ารุด 
 4) อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้หากผู้ท าการขนส่งขาดความระมัดระวัง หรือใช้ความเร็ว
มากเกินไปในการขนส่ง เพ่ือจะได้ลดระยะเวลาในการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากค่าตอบแทนในการขนย้าย
คิดเป็นจ านวนเที่ยวหรือระยะทางความระมัดระวังก็จะยิ่งลดน้อยลง เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็จะเป็นการสูญเสีย
ทั้งคนและสิ่งของ คือ อาจเกิดอันตรายท าให้คนที่อยู่ในบริเวณขนส่งบาดเจ็บหรือวัสดุสิ่งของแตกหักเสียหาย 
รวมไปถึงเครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีอาจจะเสียหายต้องท าการซ่อมแซม หรือหากไม่สามารถที่จะซ่อมได้ก็จะต้องท า
การซื้อใหม ่
 5) สูญเสียเวลาในการผลิต ถ้าการขนส่งวัสดุไม่ทันต่อการผลิต ก็จะท าให้หน่วยงาน 
การผลิตที่ไม่สามารถท างานได้จนกว่าจะได้รับวัสดุครบ ในระหว่างนี้พนักงานในหน่วยงานนั้นก็จะต้อง
เสียเวลารอคอย โดยที่ไม่ได้สร้างงานให้เกิดขึ้น (โดยเฉพาะหากพนักงานไม่มีทักษะอ่ืนที่จะสามารถโยกย้าย
ไปท างานอ่ืนชั่วคราวในระหว่างที่รอคอย) ซึ่งท าให้ผลงานออกมาช้า บางครั้งท าให้ผลิตสินค้าได้ช้าไม่ทัน
กับแผนการผลิตที่วางเอาไว้และถึงมือลูกค้าช้ากว่าที่สัญญาไว้กับลูกค้าท าให้ลูกค้าไม่พอใจและขาด
ความเชื่อมั่นได้ในสถานการณ์ปัจจุบันมีผู้ผลิตสินค้าแต่ละประเภทหลายรายด้วยกันหากเราไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและบริการ รวมไปถึงการจัดส่งที่ตรงต่อเวลา
แล้วก็อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้เราสูญเสียตลอดและความสามารถในการแข่งขันได้ 
 2.3.4 ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสียหรือแก้ไขงานเสีย (defects/rework) 
 แนวคิดของระบบการผลิตดั้งเดิมมักยอมรับว่าต้องมีของเสียเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและเชื่อว่า 
การตรวจสอบจะช่วยให้กระบวนการผลิตมีของเสียลดลง ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดเพราะการตรวจสอบ
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เป็นกระบวนการในการเลือกและตัดสินใจว่า ของชิ้นนี้ดีหรือเสีย ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ แต่ไม่ได้ช่วยในการค้นหา
และขจัดสาเหตุที่แท้จริง 
 1) ต้นทุนสูญไปโดยเปล่าประโยชน์ เมื่อเราน าวัตถุดิบเข้ามาท าการผลิตแล้วต้นทุนต่างๆ 
ก็เริ่มเกิดขึ้นต้ังแต่ต้นทุนในการจัดซื้อหรือจัดหาวัสดุ ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนการท างานของเครื่องจักร 
ตลอดจนค่าโสหุ้ยในการผลิต เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา เป็นต้น โดยที่ผลตอบแทนการลงทุนนี้จะได้รับ
ก็ต่อเมื่อสินค้าที่ผลิตขึ้นมาสามารถน าไปขายให้กับลูกค้าได้ แต่หากสินค้านั้นไม่ได้คุณภาพดีตามที่
ลูกค้าต้องการ ไม่สามารถขายให้กับลูกค้าได้ต้นทุนที่เราจ่ายไปก่อนหน้านั้นก็จะสูญไปโดยเปล่าประโยชน์
ในอุตสาหกรรมบางประเภทอาจไม่ได้ค านึงถึงต้นทุนที่เสียไป ในการผลิตของเสียเพราะคิดว่าของเสียเหล่านั้น
สามารถที่จะน ากลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต (reuse/recycle) แต่ความจริงแล้ว แม้ว่าเราจะสามารถ
น าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ได้ก็ตาม เราก็ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการผลิตซ้ าทั้งค่าแรงาน ค่าใช้จ่ายการเดินเครื่องจักร 
และค่าโสหุ้ยในการผลิต 
 2) เสียเวลาที่ควรจะใช้ในการผลิตสินค้าดีไปกับการผลิตสินค้าที่เสียไม่สามารถน าไปขาย
ท ารายได้ให้กับบริษัท กล่าวคือใช้เวลาส าหรับการผลิตไม่คุ้มค่าและใช้เวลานานกว่าจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
ได้ครบตามจ านวนที่ต้องการ 
 3) ต้องปรับเปลี่ยนแผนการผลิต ในกรณีที่เกิดของเสียขึ้นมากกว่าปริมาณที่เผื่อไว้
ในการผลิต ก็จะท าให้เกิดผลกระทบต่อแผนการผลิตได้ท าให้ของที่ผลิตออกมาเ พ่ือส่งมอบให้ลูกค้า
มีปริมาณต่ ากว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานที่มีการผลิตสินค้าหลายรุ่น/แบบ โดยใช้เครื่องมือ/
เครื่องจักรเดียวกัน เพราะเราหากพบว่ามีของเสียเกิดขึ้นมากในกระบวนการท้ายๆ ท าให้มีปริมาณสินค้า
ต่ ากว่าที่ต้องการ และจ าเป็นต้องท าการผลิตเพ่ิมเติมให้ครบ หากยังท าการผลิตสินค้า รุ่น/แบบเดิม
ก็แก้ไขได้ง่ายโดยสั่งเพ่ิมปริมาณการผลิต แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง รุ่น/แบบที่ผลิตแล้ว ก็อาจจะต้องหยุด
การผลิตสินค้ารุ่น/แบบอ่ืนมาปรับตั้งเครื่องจักร เพ่ือกลับไปผลิตสินค้าเดิมอีกท าให้ก าหนดการผลิตสินค้าอ่ืน
ต้องเลื่อนออกไป ส่งผลกระทบถึงลูกค้าคือจะได้รับสินค้าช้าตามไปด้วย 
 4) เกิดการท างานซ้ าเพ่ือแก้ไขงาน ในกรณีที่ของเสียสามารถน ามาใช้งานใหม่ในการผลิต 
ก็จะต้องใช้แรงงานและเวลาในการแยกชิ้นส่วนที่ดีและที่เสียออกจากกันตลอดจนการประกอบหรือท าใหม่ 
 5) สัมพันธภาพระหว่างแผนกไม่ดี เนื่องจากได้รับชิ้นงานเสีย หรือโยนความผิดให้
เมือ่เกิดสินค้าที่เสีย 
 6) สิ้นเปลืองสถานที่ในการจัดเก็บและก าจัดของเสีย 
 2.3.5 ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิตที่ขาดประสิทธิผล (non-effective 
process) 
 หากเราพิจารณากระบวนการอย่างละเอียด จะพบว่ายังมีสิ่งที่เราสามารถปรับปรุงหรือแก้ไข
ให้ดียิ่งขึ้นได้อยู่มากมาย เช่น ล าดับขั้นตอนการท างานที่ไม่ถูกต้อง ซ้ าซ้อน และไม่เพ่ิมมูลค่าให้กับตัววัสดุ 
วิธีการท างานที่ไม่เหมาะสม วัสดุดิบที่ใช้ไม่ เหมาะสมในการผลิต เป็นต้น แต่บางครั้งความเคยชิน
กับกระบวนการผลิตที่เป็นอยู่ ท าให้เรามองข้ามความบกพร่องหรือความสูญเสียที่แฝงอยู่ในกระบวนการ
ซึ่งถ้าเราปล่อยให้ความเคยชินเหล่านี้เกิดขึ้น ก็จะท าให้เราพลาดโอกาสในการปรับปรุงไปอย่างน่าเสียดาย 
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 1) เกิดต้นทุนที่ไม่จ าเป็น เนื่องจากการใช้แรงงาน เครื่องจักรและวัสดุต่างๆ ในการท างาน
ที่ไม่จ าเป็นหรือไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมยิ่งกระบวนการมีงานที่ไม่จ าเป็นอยู่มากเท่าไร ต้นทุนที่ต้องเสียไป
โดยไม่เกิดประโยชน์ก็จะเพ่ิมมากขึ้นเท่านั้น 
 2) เสียเวลาในการเตรียมและการผลิตที่ไม่จ าเป็น แทนที่จะใช้ช่วงเวลานั้นท ากิจกรรม 
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น วางแผนงาน ท าการผลิตในขั้นตอนที่จ าเป็น บ ารุงรักษาเครื่องจักร 
 3) มีงานระหว่างกระบวนการผลิต (work in process) มาก เพ่ือประกันว่ากระบวนการผลิต
จะสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงักหากเกิดปัญหาในกระบวนการ เช่น เครื่องจักรเสีย 
การปรับตั้งเครื่องจักรใช้เวลานาน เป็นต้น การแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ไม่ถูกต้อง เพราะ ไม่ได้ปรับปรุงสภาพการณ์
ที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น การจัดการการใช้ทรัพยากรต่างๆ ก็ยังเหมือนเดิม 
 4) สูญเสียพ้ืนที่ในการท างาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ WIP ที่มีอยู่มาก หรือการท างาน 
ในขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น ก็ย่อมจะต้องใช้พ้ืนที่เหมือนกันดังนั้นหากต้องเสียพ้ืนที่ไปกับ WIP หรือไปท างาน
ที่ไม่จ าเป็นก็จะท าให้เหลือพ้ืนที่ในการท างานที่เป็นประโยชน์น้อยลง และลดความคล่องตัวในการท างาน
หรืออาจลดลงตามไปด้วย 
 2.3.6 ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย (delay/idle time) 
 ในกระบวนการผลิตจะประกอบด้วยขั้นตอนงานหลายๆ ขั้นตอน เช่น การตัด เ จาะ กลึง 
ขึ้นรูปประกอบ เป็นต้น โดยที่การท างานแต่ละขั้นตอนจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องจักร 
ความช านาญและวิธีการท างานของพนักงาน และที่ส าคัญคือ งานที่รับมาจากขั้นตอน ก่อนหน้า  
หากไม่มีการจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการท างานดีพอก็จะท าให้ กระบวนการผลิต
ขาดสมดุลไป ซึ่งจะท าให้เกิดการรอคอยขึ้นไม่ว่าจะเป็นพนักงานรอระหว่างที่เครื่องจักรท างาน เครื่องจักร
รอวัตถุดิบที่จะป้อนเพื่อท าการผลิตต่อ เครื่องจักรเสียเพื่อรอการซ่อม ฯลฯ เมื่อเกิดการรอคอยขึ้นแล้ว
จะส่งผลให้เกิดการผลิตเป็นไปอย่างล่าช้า การส่งมอบสินค้าไม่ทันก าหนด 
 1) เสียเวลาโดยไม่สามารถผลิตงานออกได้ในขั้นตอนนั้น และอาจส่งผลกระทบไปถึง
ขั้นตอนที่ต้องรับงานต่อ ท าให้ขั้นตอนต่อๆ ไปไม่สามารถท างานได้ 
 2) เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสเมื่อไม่สามารถใช้เวลาที่มีอยู่ในการผลิตอย่างเต็มที่ ก็จะท าให้
ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้มีสินค้าเพ่ือขายน้อยกว่าจ านวนที่ควรจะผลิตได้ 
ซึ่งหมายความว่า โอกาสที่จะสามารถขายสินค้าได้มากเกินเสียไปเพราะไม่มีสินค้าเพียงพอ 
 3) ขวัญและก าลังใจต่ า เพราะเกิดความไม่แน่นอนในกระบวนการผลิตท าให้พนักงาน 
ไม่ทราบถึงแผนงานและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 
 2.3.7 ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (motion)  
            การเคลื่อนไหวด้วยท่าทางที่ไม่เหมาะสม หรือการท างานกับเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ที่มีขนาด 
น้ าหนัก หรือสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมกับร่างกายของผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานานๆ ก็จะท าให้เกิดความเมื่อยล้า
ต่อร่างกาย และยังท าให้เกิดความล่าช้าในการท างานอีกด้วย 
 1) เกิดระยะทางในการเคลื่อนที่ การที่พนักงานต้องเอ้ือมมือไปหยิบชิ้นงานที่อยู่ไกลตัว 
จะต้องใช้เวลาหยิบมากกว่าการหยิบงานที่วางอยู่ใกล้ตัว ท าให้สูญเสียเวลาในการผลิต และท าให้ 
พนักงานเกิดความเมื่อยล้าในการท างาน ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานจะต่ าลง เมื่อท างาน 
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ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ นอกจากนี้ ยังอาจท าให้ชิ้นงานเสียหาย หากเกิดการตกหล่น เพราะพนักงาน
หยิบจับชิ้นงานได้ไม่ถนัดอีกด้วย 
 2) เกิดความล้าและความเครียด ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานต่ าลง 
 3) อุบัติเหตุ เมื่อพนักงานรู้สึกล้าและเครียดจะท าให้ความระมัดระวังในการท างานลดลง 
ตลอดจนสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นไดร้ะหว่างการปฏิบัติงาน 
 4) เสียเวลาและแรงงานในการท างานที่ไม่จ าเป็น เพราะการเคลื่อนไหวที่ใช้ระยะทาง
มากเกินความจ าเป็น ไม่ได้ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมกับงานเลย 
 สรุปการสูญเสีย หมายถึง การเกิดการสูญเสียในกระบวนการผลิต เกิดได้จากสาเหตุจากการผลิต
มากเกินไป การเก็บวัสดุคงคลังที่ไม่จ าเป็น การผลิตของเสียหรือแก้ไขงานเสีย กระบวนการผลิต
ที่ขาดประสิทธิผล การรอคอยงาน การเคลื่อนไหวไม่เหมาะสม เกิดระยะทางในการเคลื่อนที่ ความสูญเสีย
เหล่านี้มีแฝงอยู่ในทุกกระบวนการท างาน จากการสูญเสียทั้ง 7 ประการบริษัทตัวแทนจ าหน่ายโซลเว้นท์
เกิดการสูญเสียตรงกับแนวคิดข้อที่ 6 การสูญเสียเนื่องจากการรอคอยมีความเกี่ยวข้องกับเครื่องมือ 
เครื่องจักรในการผลิตเสีย เครื่องจักรเกิดการสูญเสียในระหว่างการผลิตและบรรจุและขาดการบ ารุงรักษา
อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นการบ ารุงรักษาจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยจัดการปัญหาการสูญเสียดังกล่าวได้ 
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีวิศวกรรมความน่าเชื่อถือและการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันน ามาจัดการ
แก้ไขปัญหาการสูญเสียจากเครื่องจักรในกระบวนการผลิต เพ่ือให้อัตราการสูญเสียลดน้อยลง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง และน าหลักการแผนภาพพาเรโต (pareto diagram) 
ซึ่งเป็น 1 ในของเครื่องมือทั้ง 7 น ามาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
 ศุภชัย นาทะพันธ์ (2551, หน้า 81) อัลเฟรโด พาเรโต (พ.ศ. 2391-2466) เป็นนักเศรษฐศาสตร์
ชาวอิตาเลี่ยน ได้แสดงผลการวิจัยของเขา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกระจายรายได้ของประชากรในยุโรป 
พบว่ารายได้มากอยู่ในมือของประชากรกลุ่มน้อย ขณะที่รายได้น้อยอยู่ในคนกลุ่มใหญ่ 
 โจเซฟ จูราน (พ.ศ. 2535) เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน ยอมรับแนวคิดดังกล่าวนี้
ว่าสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายสาขาวิชา และจูรานได้สร้างวลีที่ว่าประเภทน้อยชนิดแต่มีผลมาก 
และประเภทมากชนิดแต่มีผลน้อย (vital few and trivial many) 
 จูรานแนะน าให้ใช้ตัวเลขหยาบๆ กับการตัดสินใจในหลักการพาเรโต (pareto principle) คือ 
80-20 ซึ่งหมายความว่า ปัญหาหรือความสูญเสียที่มีความส าคัญมากจ านวนร้อยละ 80 มักจะมีสาเหตุมาจาก
ประมาณร้อยละ 20 ของสาเหตุทั้งหมด (the vital few) ในขณะที่อีกประมาณร้อยละ 80 ของสาเหตุ
จะมีผลต่อปัญหาที่มีความส าคัญเพียงเล็กน้อยอีกจ านวนร้อยละ 20 ของปัญหาเท่านั้น (the trivial many) 
เช่น ยอดขายกว่าร้อยละ 80 เกิดจากยอดสั่งซื้อเพียงไม่กี่บัญชี เป็นต้น ดังนั้นแผนภาพพาเรโต
จะเป็นเครื่องมือที่ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาส าคัญจริงๆ นั้นมาจากไม่กี่สาเหตุ และปัญหาที่มีความส าคัญน้อย
เกิดจากสาเหตุมากมาย สรุปว่าในการแก้ปัญหาไม่จ าเป็นต้องแก้ทุกสาเหตุให้หมด แต่ให้เลือกแก้เฉพาะ
สาเหตุหลักที่ส าคัญ กล่าวคือ ปัญหาใดเป็นปัญหาส าคัญมากก็ควรเร่งแก้ไขก่อน แต่ปัญหาใดที่เป็นปัญหา
ส าคัญน้อยก็ให้แก้ทีหลัง จูรานแนะน าให้ใช้ตัวเงินเป็นหน่วยวัด  
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ภาพ 9  หลักการของพาเรโต 
ที่มา: (ศุภชัย นาทะพันธ์, 2551, หน้า 81) 
  
 แผนภาพพาเรโต (pareto diagram) มีลักษณะเป็นกราฟแท่งที่แบ่งแยกข้อมูลเป็นช่วงๆ 
จากมากไปน้อย และจากซ้ายไปขวา โดยแกน y มี 2 แกน คือ แกนซ้ายมือแทนความถ่ี (เช่น จ านวน
จุดบกพร่อง จ านวนค าร้องเรียน หรือจ านวนอุบัติเหตุ เป็นต้น) และแกนขวามือแทนเปอร์เซ็นต์ แกน X 
แทนสาเหตุ (เช่น ในเรื่องปัญหาของจุดบกพร่องอาจจ าแนกสาเหตุได้จากพนักงาน เครื่องจักรกล 
วิธีการท างาน หรือชนิดของวัตถุดิบ เป็นต้น) ดังแสดงในภาพ 9 แผนภาพพาเรโต ต่างจากจากฮิสโทแก
รมทีแ่กนนอนของแผนภูมิพาเรโตเป็นประเภทของข้อมูล แต่แกนนอนของฮิสโทแกรมเป็นตัวเลข 
 

 
 
ภาพ 10  แผนภาพพาเรโตแสดงชนิดของสาเหตุ ก-ช 
ที่มา: (ศุภชัย นาทะพันธ์, 2551, หน้า 81) 
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 1) ขั้นตอนการสร้างแผนภาพพาเรโต 
 (1) ตัดสินใจว่าจะศึกษาปัญหาอะไร และแยกสาเหตุของการเกิดปัญหา 
 (2) ออกแบบใบบันทึกข้อมูล (ก าหนดช่วงเวลา ระยะเวลา และวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล) 
 (3) ท าการจดบันทึก (ในช่วงเวลาที่ก าหนด) จากสถานที่ที่ต้องการวิเคราะห์ปัญหา 
และค านวณหายอดรวมและเปอร์เซ็นต์สะสมของแต่ละสาเหตุที่ได้จากการจ าแนกข้อมูล 
 (4) เขียนแกนนอนและแกนตั้ง แกนนอนเขียนจากสาเหตุที่มีความถี่สูงไว้ด้านซ้าย
และสาเหตุที่มีความถี่ต่ าไว้ด้านขวา โดยต้องให้แท่ง “อ่ืนๆ” (ความถี่ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของเปอร์เซ็นต์
สะสม) อยู่ด้านขวาสุด ส่วนแกนตั้งเขียนแกนความถี่และแกนเปอร์เซ็นต์ 
 ถ้าหากว่าแกนจ านวนและแกนเปอร์เซ็นต์เกี่ยวข้องกับจ านวนเงินก็สามารถที่จะใช้
แกนตั้งเป็นจ านวนเงินได้ทันที ซึ่งรวมแกนเปอร์เซ็นต์เป็น 100% ที่ความสูงเท่ากับจ านวนเงินทั้งหมด
หรือความถ่ีทั้งหมด 
 (5) เขียนกราฟแท่งที่มีความกว้างเท่ากัน (กราฟแท่งควรมีประมาณ 6 ถึง 10 แท่ง
เท่านั้น) และลากเส้นความถี่สะสมจากซ้ายไปขวา 
 การประยุกต์แผนภาพพาเรโตในการเลือกที่จะแก้ปัญหาหรือสาเหตุ ข้อมูลทางสถิติ
จะเป็นตัวตัดสินให้เลือกแก้ปัญหาหรือสาเหตุทั้งหมดที่อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นต์สะสมประมาณร้อยละ 80 ดังนั้น
จาก ภาพ 9 พบว่าควรพิจารณาแก้ไขสาเหตุ ก และ ข ล าดับการแก้ปัญหาเริ่มจากแก้ที่สาเหตุ ก และ ข 
เมื่อสาเหตุ ก และ ข ถูกแก้ไปแล้ว สาเหตุ ค ก็จะเป็นสาเหตุหลักแทน แต่ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลทางสถิติ
สนับสนุนให้ใช้วิธีโหวตเสียงและลงมติ หรือให้คะแนนจากความเป็นไปได้ ความรุนแรง และความถี่ 
 แผนภาพพาเรโตเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งเหมาะสมที่จะใช้
ในการชี้เฉพาะสาเหตุแห่งปัญหา เช่น ปัญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับความไม่น่าเชื่อถือของรองเท้า เนื่องจาก
มีข้อบกพร่องต่างๆ ดังแสดงในภาพ 10 เป็นต้น 
 

 
 
ภาพ 11  ข้อบกพร่องต่างๆ ของรองเท้าบูท 
ที่มา: (ศุภชัย นาทะพันธ์, 2551, หน้า 81) 
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 จากภาพ 10 แกนตั้งแทนอัตราส่วนของจ านวนข้อบกพร่องจากจ านวนข้อบกพร่อง
ทั้งหมด เช่น จ านวนข้อบกพร่องทั้งหมดมี 315 แห่ง ข้อบกพร่องแบบ LF มี 82 แห่ง ดังนั้นจะได้อัตราส่วน
ของ LF เท่ากับ 82/315 = 0.260 เป็นต้น จากเส้นเชื่อมต่อของความถี่สะสม พบว่า ควรค้นหาสาเหตุ
ของการเกิดข้อบกพร่อง 5 ชนิด คือ LF, UF, UP, HOC และ SNC 
 2) เครื่องถ่ายภาพนิ่ง 
 ผู้วิจัย หมายถึง กล้องดิจิตอล (digital camera) คือ กล้องถ่ายรูปที่ไม่ต้องใช้ฟิล์ม 
ภาพที่ถ่ายได้จะถูกบันทึกแบบดิจิตอลโดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในกล้อง โดยอยู่ในรูปแบบของไฟล์ภาพ
ซึ่งสามารถส่งเข้าไปยังคอมพิวเตอร์เพ่ือพิมพ์ออกมาเป็นภาพ สามารถตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมต่างๆ 
เช่น Photoshop ส่งผ่านอินเทอร์เน็ต ท าเว็บ หรือน าไปใช้งานในลักษณะอ่ืนๆ ต่อไป 
 (1) กล้องดิจิตอลสามารถแบ่งประเภทตามหลักการใช้งาน และคุณสมบัติประกอบ
ของกล้อง ได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 ก. กล้องคอมแพค (compact digital camera) เป็นประเภทที่นิยมใช้งาน
ในปัจจุบัน เนื่องจากใช้งานง่าย ราคาถูก ตัวเลนส์ติดกับตัวกล้องไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้ รูปทรง
ของกล้องดิจิตอลชนิดนี้มีทั้งแบบที่เหมือนกับกล้องถ่ายรูปแบบคอมแพคที่ใช้ฟิล์มเรื่อยไปจนถึงขนาด
กระเป๋าเสื้อ (packet-sized) ที่แบนและบาง โดยปกติแล้วขนาดของกล้องประเภทนี้จะขึ้นอยู่กับขนาด
ของแบตเตอรี่ที่ใช้ รวมทั้งสื่อบันทึกข้อมูลด้วย 
 ข. กล้อง D-SLR (digital single lens reflex camera) เป็นกล้องที่เหมาะส าหรับ
มืออาชีพและมีราคาแพง ตัวเลนส์สามารถถอดเปลี่ยนได้ ใช้การมองผ่านเลนส์จริง คือ ในขณะที่เล็งภาพ
โดยใช้ช่องมองภาพนั้น สายตาของเราจะมองผ่านเลนส์ออกไปโดยตรง ทั้งนี้โดยการหักเหของแสง
แบบเดียวกับท่ีใช้ในกล้องถ่ายภาพแบบ SLR ที่ใช้ฟิล์ม 
 (2) ส่วนประกอบของกล้องดิจิทัล 
 ก. ปุ่มชัตเตอร์ ส าหรับกดเพ่ือถ่ายภาพ 
 ข. ตัวกล้อง เป็นกล่องทึบแสงท าหน้าที่ไม่ให้แสงผ่านเข้าไปในตัวกล้องได้  
และมีรูปร่างแตกต่างกันออกไป ตั้งแต่ดูเหมือนกล้องฟิล์มจนถึงแบนๆ เล็กๆ เหมือนเครื่องเล่น mp.3 
 ค. ปุ่มควบคุมต่างๆ ในกล้องดิจิตอลแต่ละตัวมีปุ่มควบคุมการท างานตามฟังก์ชั่น 
ของกล้องซึ่งแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกัน 
 ง. ระบบเลนส์ เลนส์ท าหน้าที่รับแสงเข้าสู่กล้อง ดังนั้นเลนส์จึงเป็นส่วนส าคัญมาก 
หากเลนส์มีคุณภาพดี ภาพที่ได้ก็จะมีคุณภาพดี และราคาก็จะสูงตามไปด้วย ในกล้องนั้นมักประกอบไปด้วย
เลนส์หลายชิ้นช่วยในการรับแสงและซูมภาพ 
 จ. การ์ดหน่วยความจ า ท าหน้าที่บันทึกภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล เปรียบได้กับ
ฟิล์มในการถ่ายภาพด้วยกล้องธรรมดานั่นเอง หากหน่วยความจ ามีความจุมากก็จะบันทึกภาพได้มาก 
 ฉ. แบตเตอรี่ เป็นแหล่งพลังงานของกล้องดิจิตอล ซึ่งมีหลายแบบแล้วแต่
กล้องดิจิตอลนั้นๆ โดยทั่วไปที่พบเห็นจะมีทั้งแบตเตอรี่แบบ AA และแบตเตอรี่ลักษณะอ่ืน เช่น แบตเตอรี่
แบบนิเกิลเมทัลไฮไดรด์ (NiMH) หรือแบบลิเธียมไอออน (li-on) 
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 ช. ช่องมองภาพ (viewfinder) ช่องมองภาพในกล้องดิจิตอลท าหน้าที่เหมือน
ช่องมองภาพในกล้องธรรมดา เราสามารถมององค์ประกอบของภาพผ่านช่องมองภาพ แล้วถ่ายภาพ
ได้ทันท ี
 ซ. จอภาพ LCD ข้อได้เปรียบของกล้องดิจิตอลอย่างหนึ่ง คือ มีจอภาพแบบ LCD 
ซึ่งสามารถมองและแสดงภาพถ่ายให้เห็นได้ในทันที 
 ฌ. แฟลช เป็นตัวช่วยให้ถ่ายภาพได้ในที่ที่แสงไม่พอ ส่วนใหญ่แล้วแฟลชที่ติดมา
กับกล้องจะมีขนาดเล็ก หากต้องการเพิ่มความสว่างจะต้องใช้แฟลชเสริมมาติดเพ่ิม 
 ญ. ช่องเสียบ output จะมีช่องที่เอาไว้ส าหรับถ่ายโอนข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ 
หรือในกล้องบางรุ่นจะมีช่องต่อเข้าทีวีและพรินเตอร์ 
 
2.4 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการบ ารุงรักษา  
  
 2.4.1 วิวัฒนาการของการบ ารุงรักษา 
 เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนามาโดยล าดับ ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เป็นส่วนหนึ่ง ที่ท าให้
มีความหลากหลายในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ สิ่งของอุปโภค และบริโภค สืบเนื่องมาจากความต้องการ
ที่ไม่สิ้นสุดของลูกค้าหรือมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้องค์กรทุกๆ องค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กร
ด้านการผลิต องค์กรด้านการบริการ ฯลฯ ต้องน ามาพิจารณาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตให้สอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้า ซึ่งในปัจจุบันเชื่อกันว่า ความต้องการผลิตภัณฑ์  (demand) มีน้อยกว่า
ความสามารถในการผลิตขององค์กรต่างๆ (supply) โดยมีแนวความคิดเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับ
ยุคปี ค.ศ. 1900 ที่ความต้องการผลิตภัณฑ์มากกว่าความสามารถในการผลิต ดังนั้น ในปัจจุบันจึงมีรูปแบบ
ของเครื่องจักรกลที่สลับซับซ้อน และมีความสามารถในการผลิตที่หลากหลายในความยุ่งยาก
และสลับซับซ้อนด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกล หุ่นยนต์หรือแม้กระทั่งยานยนต์รุ่นใหม่ๆ ก็มีผลท าให้
ฝ่ายซ่อมบ ารุง จ าเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ทางด้านการบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถด าเนินการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องจักร ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เครื่องจักรในการผลิต ทั้งในแง่ของเวลา
และความแม่นย าของผลที่ได้ที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์นั้นๆ (สุรพล ราษฎร์นุ้ย, 2545, หน้า 9) 
 แนวความคิดในการเกิดวิวัฒนาการในการบ ารุงรักษามีบ่อเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีในการผลิตและคอมพิวเตอร์ ซึ่งท าให้มีการผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงไปของวิธีการ
บ ารุงรักษา ความก้าวหน้าของวิธีการของการบ ารุงรักษาแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1) การบ ารุงรักษาแบบซ่อมเมื่อเสีย (breakdown maintenance) 
 2) การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (preventive maintenance) 
 3) การบ ารุงรักษาทวีผล (productive maintenance) 
 4) การบ ารุงรักษาเชิงปรับปรุงแก้ไข (corrective maintenance) 
 5) การป้องกันการบ ารุงรักษา (maintenance prevention) 
 6) วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ (reliability engineering) 
 7) ทีโรเทคโนโลยี (terotechnology) 
 8) การบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (total productive maintenance) 
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 9) การบ ารุงรักษาเชิงพยากรณ์ (predictive maintenance) 
 10) การบ ารุงรักษาเชิงรุก (proactive maintenance) 
 แนวความคิดในการบ ารุงรักษาแผนใหม่ถูกเริ่มน ามาใช้ในงานการบ ารุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน
อุตสาหกรรมในต่างประเทศเป็นระยะเวลานานแล้ว เช่น ประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น อย่างไรก็ตามศาสตร์ดังกล่าวในบ้านเรายังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก ทั้งนี้
อาจจะเนื่องมาจาก 
 1) ขาดการสนับสนุนทางด้านเงินทุน 
 2) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในด้านนี้ 
 3) เครื่องมือมีราคาแพง (ในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะถูกลง) 
 4) ขาดแนวความคิดรวบยอดส าหรับงานการบ ารุงรักษา 
 5) มองไม่เห็นประโยชน์หรือความส าคัญของการบ ารุงรักษา 
 6) ขาดรากฐานการศึกษาด้านวิศวกรรมการบ ารุงรักษาของช่างเทคนิคและวิศวกร 
 7) มักมีการเชื่อกันว่าผู้ซ่อมแซมเครื่องจักรส าคัญมากกว่าผู้บ ารุงรักษาเครื่องจักร 
 ก่อนที่เราจะท าความรู้จักกับวิวัฒนาการของการบ ารุงรักษาแผนใหม่จะกล่าวทบทวนถึงศาสตร์
การบ ารุงรักษาที่ถูกน ามาใช้ในการดูแลรักษาเครื่องจักรกลในโรงงานและหรือเครื่องยนต์ต้นก าลังต่างๆ เช่น 
เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ดีเซล หรือเบนซิน) ในอดีตกาลครั้งที่มนุษย์เริ่มสร้างเครื่องกลผ่อนแรงขึ้นมาใช้งาน 
การดูแลรักษาเครื่องกลดังกล่าวให้ท างานอย่างต่อเนื่อง และท างานให้เต็มประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ต้องการ
ของทุกๆ องค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตยิ่งในระยะหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ด้วยแล้ว เครื่องจักรกลประเภทที่มีความสลับซับซ้อนถูกน ามาใช้ทดแทนเครื่องมืดกลผ่อนแรง
แบบเก่า จะพบว่าในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ได้น าเครื่องจักรกลแบบดังกล่าว
มาใช้ในงานการผลิตเป็นหลัก ดังนั้น เพ่ือที่จะสามารถใช้งานเครื่องจักรเหล่านี้ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องท าให้เครื่องจักรเหล่านี้หยุดท างานเนื่องจากการช ารุดให้น้อยที่สุด (อาจจะเกิด
การช ารุดทางด้านกลไก (mechanical failures) หรือทางด้านไฟฟ้า (electrical failures) จะเห็นได้ว่า
วัตถุประสงค์ของงานการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล คือ การลดจ านวนครั้งของการช ารุดของเครื่องจักร
ให้น้อยที่สุด ลดค่าใช้จ่ายงานซ่อม (ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรง และทางอ้อม (both direct and Indirect 
breakdown maintenance costs) เพ่ิมช่วงเวลาความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร (machine availability 
period) เพ่ิมระดับความปลอดภัยให้กับผู้ควบคุมเครื่องจักร (ในกรณีของโรงงานอุตสาหกรรม) หรือผู้โดยสาร 
(ในกรณีของยานพาหนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับอากาศยาน) โดยหลักการแล้วงานการบ ารุงรักษา 
สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ซ่อมเม่ือเสีย (breakdown maintenance: BM) การบ ารุงรักษา
ตามแผน (planned preventive maintenance: PM) การบ ารุงรักษาเชิงพยากรณ์หรือโดยการคาดคะเน 
(predictive maintenance: PDM) และการบ ารุงรักษาเชิงรุก (proactive maintenance)  
 2.4.2 การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (preventive maintenance) 
 การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (preventive maintenance) หรือเรียกว่า การบ ารุงรักษาเชิงวางแผน 
(planned maintenance) และการบ ารุงรักษาตามก าหนดการ (scheduled maintenance) โดย PM 
เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญต่อการลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและการรักษาสภาพการเดินเครื่อง
ที่เหมาะสม ก่อนที่เครื่องจักรจะเกิดการขัดข้อง โดยมีการจัดท าแผนตามช่วงเวลาเพ่ือลดโอกาสของการช ารุด 
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ท าให้เครื่องจักรมีความน่าเชื่อถือ (reliability) ที่สูงขึ้น โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การท าความสะอาด 
การหล่อลื่น การตรวจสอบสภาพเครื่องจักร ดังนั้น PM จึงมุ่งเน้นระบุต้นตอของปัญหาและท าการแก้ไข
ก่อนที่จะเกิดการ break down ความสัมฤทธิ์ผลของการท ากิจกรรม PM จึงขึ้นอยู่กับความถี่ของกิจกรรม
การตรวจสอบและการด าเนินงานแก้ไข (corrective action) ซึ่งความถี่ของการขัดข้องจึงเกี่ยวกับ
ความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์และการถอดเปลี่ยนชิ้นส่วน โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีการด าเนินการตามแผน
ที่ก าหนดไว้ เช่น การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ในเครื่องบินโดยสารที่ถูกตรวจเช็ค ท าความสะอาด และสอบเทียบ 
เป็นประจ าตามก าหนดการในแผนเพ่ือลดปัญหาขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นขณะท าการบิน ซึ่งกิจกรรมที่ส าคัญ
ของ PM มีดังนี ้(โกศล ดีศีลธรรม, 2547, หน้า 20) 
 1) การดูแลความสะอาดเครื่องจักรและอ านวยความสะดวก โดยสาเหตุหนึ่งของปัญหา
เครื่องจักร คือ ความสกปรก ดังนั้น กิจกรรมพ้ืนฐาน อย่าง 5ส จึงมีบทบาทที่ส าคัญ ซึ่งบุคลากร
ในสายการผลิต อย่างพนักงานคุมเครื่องจะเป็นผู้ดูแลและท าความสะอาดเครื่องจักรประจ าวัน ท าให้ง่าย
ต่อการค้นพบข้อบกพร่อง 
 2) การรักษาเงื่อนไขการเดินเครื่องให้อยู่สภาวะที่ปกติ เนื่องจากเครื่องจักรทุกชนิด
ได้รับการออกแบบให้สามารถท างานภายใต้ข้อก าหนด (specification) โดยมีข้อแนะน าที่ระบุ
ในคู่มือปฏิบัติการ ซึ่งสภาพการใช้งานเป็นตัวแปรที่มีผลต่อการเร่งการเสื่อมสภาพและการขัดข้อง
ของเครื่องจักร โดยมีปัจจัยที่ส าคัญ เช่น ความเร็ว อุณหภูมิ ความดัน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรม PM จะมุ่งรักษา
สภาวะการใช้งานไม่ให้เกินจากข้อก าหนด เพ่ือเป็นการรักษาสภาพเครื่องไม่ให้เสื่อมสภาพก่อนก าหนด
และยังยืดอายุการใช้งาน 
 3) การตรวจสอบตามรอบเวลา เพียงแค่กิจกรรมท าความสะอาดเครื่องคงไม่พอ ดังนั้น 
การตรวจติดตามการปฏิบัติการ (operational monitoring) จึงเป็นการตรวจจับอาการที่เป็นสัญญาณเตือน 
ซึ่งผู้ปฏิบัติการจะด าเนินการตรวจเช็คทั้งภายนอกและภายใน โดยที่การตรวจภายนอกกระท าโดยการสังเกต
และการใช้ความรู้สึกในการตรวจจับความผิดปกติ เช่น การสั่นสะเทือน ความร้อนที่สูงขึ้น เสียง เป็นต้น 
ส่วนการตรวจภายในสามารถด าเนินการโดยตรวจสอบชิ้นส่วนภายใน (internal part) เช่น เกียร์ ลูกปืน 
พิกัดเผื่อของชื้นส่วน เมื่อเกิดอาการขึ้นก็ด าเนินการแก้ไขเบื้องต้นโดยผู้ปฏิบัติการ เช่น การขันตัวยึดให้แน่น 
การเติมน้ ามัน หรือการเปลี่ยนชิ้นส่วน ถ้าหากไม่มีการตรวจจับอาการหรือปัญหาเบื้องต้น ก็อาจเกิดปัญหา
ลุกลามจนก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น ดังนั้น ความถี่ของการตรวจจับควรจะก าหนดและพิจารณา
อย่างรอบคอบ ถ้าหากท าการตรวจบ่อยครั้งก็อาจท าให้เกิดความสูญเปล่าของเวลาการเดินเครื่องและ
ผลิตภาพทางแรงงาน ซึ่งการก าหนดระยะเวลาและความถี่ในการตรวจสอบอาจใช้ประสบการณ์และ
ก าหนดการท่ีจ าแนกตามประเภทเครื่องจักร ดังนี้ 
 เครื่องจักรที่มีความส าคัญสูง หากมีการหยุดเครื่องก็จะส่งผลกระทบต่อสายการผลิต 
และใช้เวลาในการซ่อมแซมมาก จึงต้องท าก าหนดการส าหรับการตรวจสอบ การท าความสะอาด การหล่อลื่น 
อย่างเข้มงวด เพ่ือป้องกันความผิดพลาด 
 เครื่องจักรโดยทั่วไปจะมีความถ่ีในการตรวจสอบน้อย เนื่องจากเครื่องจักรดังกล่าว
ไม่กระทบต่อสายการผลิตมากนัก 
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 4) การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล เป็นกิจกรรมที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อ PM โดยเฉพาะ
การจัดเก็บประวัติการซ่อมบ ารุง ซึ่งจัดว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญที่จะสนับสนุนต่อการวางแผน  
และการจัดท าก าหนดการบ ารุงรักษา 
 5) การวางแผนเพ่ือก าหนดตารางการบ ารุงรักษา ส าหรับในทุกกิจกรรมของ PM ควรมี
การวางแผนล่วงหน้า ในรายละเอียดโดยใช้ข้อมูลจากประวัติการบ ารุงรักษาที่ถูกบันทึก ดังนั้น การจัดท า
แผนงานจะต้องท าอย่างรอบคอบโดยมีการระบุรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน 
 6) การฝึกอบรมบุคลากร ที่เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษา 
โดยเฉพาะบุคลากรที่เป็นทรัพยากรที่ส าคัญ เช่น ช่างเทคนิคและผู้ควบคุมงาน ควรได้รับการฝึกอบรม 
ให้สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ เช่นบ ารุงรักษา การตรวจติดตาม และการซ่อมแซม  
(โกศล ดีศีลธรรม, 2547, หน้า 21) 
 งานบ ารุงรักษาเชิงป้องกันส าหรับไทรโบโลยีในงานบ ารุงรักษา และวิศวกรรม
การหล่อลื่นนั้น โดยแท้จริงแล้วมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เข้าถึงการท าการชะลอการเสื่อมสภาพ หรือชะลอ
การสึกหรอ (wear and degradation retardation) (สุรพล ราษฎรนุ้ย, 2545, หน้า 61) 
 โดยการใช้สารหล่อลื่นซึ่งน่าจะเป็นส่วนที่วิศวกรบ ารุงรักษาต้องตระหนัก โดยในวงจรชีวิต
เครื่องจักรสิ่งที่ควรปฏิบัติมี 3 ลักษณะใหญ่ คือ 
 1) การป้องกันการเสื่อมสภาพ เช่น 
 (1) การหล่อลื่น 
 (2) การขันแน่นสลักเกลียว 
 (3) การท าความสะอาด 
 (4) การใช้งานให้ถูกต้อง 
 (5) การควบคุมสภาพแวดล้อม ความร้อน ความชื้น ไอกรด หรือฝุ่นละออง 
 2) การตรวจวัดการเสื่อมสภาพ เช่น 
 (1) การตรวจเช็คความดึงสายพาน 
 (2) การตรวจเช็คค่าทอร์คของสลักเกลียวยึดฐานเครื่องจักรและมอเตอร์ 
 (3) การตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนมอเตอร์ไฟฟ้า 
 (4) การตรวจเช็คค่าระดับสัญญาณความสั่นสะเทือน 
 (5) การตรวจเช็คอุณหภูมิใช้งานของน้ ามันไฮดรอลิก อุณหภูมิของแบริ่ง 
 (6) การตรวจสอบคุณสมบัติของสารหล่อลื่น ฯลฯ 
 3) การซ่อมปรับคืนสภาพ เช่น 
 (1) การโอเวอร์ฮอลปั๊มไฮดรอลิกทุก 5 ปี 
 (2) การโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์ใหม่ทุก 100,000 กม 
 (3) การเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอตามระยะเวลา ฯลฯ 
 กิจกรรมในขั้นตอนที่หนึ่งนั้น นับได้ว่าต้องด าเนินการโดยผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเครื่องจักรมากที่สุด
เฉกเช่นเดียวกันกับการป้องกันการเสื่อมสภาพของมนุษย์คือ ทุกคนจ าเป็นต้องดูแลเงื่อนไขเบื้องต้น
ของการด ารงชีวิต เช่น แปรงฟัน อาบน้ า สระผม รับประทานอาหารครบ 5 หมู่เครื่องนุ่งห่มสะอาด 
สภาพที่อยู่อาศัยดี เป็นต้น  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

38 

 กิจกรรมในขั้นตอนที่ 2 เป็นกิจกรรมที่พึงรับผิดชอบ โดยพนักงานในส่วนของแผนกซ่อมบ ารุง 
ทั้งนี้ เนื่องจากว่าจ าเป็นต้องใช้พนักงานที่มีความรู้ความช านาญทางด้านช่าง รวมไปถึงต้องใช้เครื่องมือ
วัดท าการตรวจวัดค่าเชิงตัวเลข เพ่ือช่วยในการประเมินถึงอัตราของการเสื่อมสภาพอาทิ การใช้ไดอัลเกจ
วัดการโยนตัว ฟีลเลอร์เกจ เพ่ือวัดการเสื่อมสภาพของฟันเฟืองกับแบริ่ง มัลติมิเตอร์เพ่ือตรวจสอบ
ค่าแรงดันไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้าเข้ามอเตอร์ใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์ เพ่ือวัดความหนาของแผ่นผ้าเบรก
ที่เหลืออยู่ เป็นต้น ค่าวัดเหล่านี้มีประโยชน์ 2 อย่างคือ 
 1) ท าให้ทราบอัตราการสึกหรอหรือการเสื่อมสภาพเป็นระยะๆ และท านายช่วงเวลา
การถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนได้อย่างมีเหตุมีผล 
 2) ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการตัดสินใจให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการ เช่น ถ้าความหนา
ผ้าเบรกลดลงไปเหลือแค่ 1/3 ของความหนาเดิม ควรเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ หรือหากดอกยางรถยนต์  
มีความสึกเหลือเพียง 3 มิลลิเมตร ควรเปลี่ยนยางใหม่ อัตราการลดขนาดลงของลวดสลิงโดยการใช้เวอร์เนีย
คาลิปเปอร์วัด ก็จะบ่งบอกได้ถึงช่วงเวลาที่ควรเปลี่ยนเป็นสลิงเส้นใหม่ หรือเช่นค่าความเป็นฉนวน
ของมอเตอร์แต่ละเฟสเมื่อเทียบกับสายดินควรมีค่าเกินกว่า 5 เมกกะโอห์ม หากต่ ากว่านี้ควรท าการอบ
มอเตอร์หรือสายไฟเพ่ือไล่ความชื้น เป็นต้น 
 ในขั้นตอนสุดท้าย คือ การซ่อมปรับคืนสภาพจะเป็นหน้าที่ของแผนกซ่อมบ ารุงในการถอดถอน
ระบบใดๆ ที่เมื่อพิจารณาค่าวัดความเสื่อมหรือการสึกหรอในขั้นตอนที่ 2 แล้ว เห็นว่าไม่สมควรใช้งานต่อไป 
ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ไม่คุ้มกับค่าซ่อมเมื่อเกิดการช ารุด ท าให้ผลผลิตตกต่ า ท าให้มีโอกาส
เกิดอุบัติเหตุ เช่น ในอากาศยาน หม้อไอน้ า ก็ควรด าเนินการซ่อมเปลี่ยนหรือโอเวอร์ฮอล เพื่อให้
คืนสภาพใหม่ดังเดิม 
 จากหลักการดังกล่าวข้างต้น สิ่งที่ควรพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (preventive maintenance) คือ การชะลอการเสื่อมสภาพหรือชะลอ
การสึกหรอ นั่นคือจากการเรียนรู้กลไกเบื้องต้น 6 กลไกของการสึกหรอคือ การสึกหรอแบบยึดติด (adhesive 
wear) การสึกหรอแบบขูดขีด (abrasive wear) การสึกหรอแบบล้าตัว (fatigue wear) การสึกหรอ
แบบปฏิกิริยาไทรโบเคมี (tribochemical reaction) การสึกหรอแบบพ่นปะทะ (erosive wear) หรือ
การสึกหรอแบบโพรงอากาศในระบบไฮดรอลิก (cavitation wear) ดังนั้น กิจกรรมต่างๆ ในการบ ารุงรักษา
เชิงป้องกันที่กระท านั้นมักจะสื่อความหมายเพื่อลดโอกาสหรือตัดโอกาสการเกิดกลไกการสึกหรอ
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หากสามารถด าเนินการลดโอกาสการเกิดหรือชะลอการเกิดการสึกหรอดังกล่าวได้
ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันได้ ตัวอย่างดังตาราง 5  

 
ตาราง 5  ตัวอย่างกิจกรรมต่างๆ ในการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
 

กิจกรรมการบ ารุงรักษา ป้องกันกลไกการสึกหรอแบบ 
1) การตรวจเช็คระดับน้ ามันไฮดรอลิก     ยึดติดหรือโพรงอากาศ 
2) การท าการหล่อลื่นโดยใช้สารหล่อลื่นที่สะอาด     ขูดขีด 
3) การเปลี่ยนไส้กรองน้ ามันไฮดรอลิกตามระยะเวลา     ขูดขีดหรือพ่นปะทะ 
4) การเปลี่ยนไส้กรองอากาศตามระยะเวลา     พ่นปะทะหรือขูดขีด 
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ตาราง 5  (ต่อ) 
 

กิจกรรมการบ ารุงรักษา ป้องกันกลไกการสึกหรอแบบ 
5) การตรวจสอบท่อน้ ามันรั่ว     ยึดติดหรือโพรงอากาศหรือพ่นปะทะ 
6) การท าความสะอาด     ขูดขีด 
7) การใช้งานตามภาระก าหนด     ยึดติดหรือล้าตัว 
8) การประกอบแบริ่งด้วยการอัด (Press Fit)     ไทรโบเคม ี
9) การหล่อลื่นข้อต่อโซ่     ยึดติดหรือไทรโบเคมี 

ที่มา: (สุรพล ราษฎร์นุ้ย, 2545, หน้า 64) 
 
 นอกเหนือไปจากแนวความคิดในการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันการเสื่อมสภาพหรือการสึกหรอ
ข้างต้นแล้ว อีกแนวความคิดหนึ่งก็คือปรัชญาของการบ ารุงรักษาแบบนี้  คือ fix It before it broke 
หรืออีกนัยหนึ่งว่า ด าเนินการบ ารุงรักษาก่อนที่ชิ้นส่วนเครื่องจักรอุปกรณ์จะช ารุดแตกหักเสียหาย 
หนทางที่จะด าเนินการเพื่อระบุถึงช่วงเวลาดังกล่าวมี 2 แนวทาง 
 1) การตรวจสอบถึงการเสื่อมสภาพ หรือหาอัตราการเสื่อมสภาพโดยเครื่องมือวัด
ซึ่งส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักษาเชิงพยากรณ์ (PDM: predictive maintenance) 
 2) การหาค่าโอกาสความน่าจะเป็นหรือค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปว่าชิ้นส่วนดังกล่าวน่าจะช ารุด
ที่ช่วงเวลาโดยเฉลี่ยเท่าใด ซึ่งก็คือการหาค่า “ระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างการช ารุดแต่ละครั้ง” (MTBF: 
mean-time-between-failure) 
 การด าเนินการบ ารุงรักษาก่อนที่ชิ้นส่วนเครื่องจักรอุปกรณ์จะช ารุดแตกหักเสียหาย (fix it before 
it broke) คือ ความพยายามที่จะด าเนินการถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนนั้นก่อนที่ชิ้นส่วนดังกล่าวจะมีอายุการใช้งาน
ถึงค่า MTBF ซึ่งวิธีการแบบนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้วิชาสถิติเข้ามาช่วย ในวิชาสถิตินั้นเป็นวิชาที่ว่าด้วย
ความไม่แน่นอน จะเห็นได้ว่ามีโอกาสความน่าจะเป็นที่ว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจจะช ารุดก่อนถึงค่า MTBF 
หรือเมื่อถอดชิ้นส่วนออกมาก็อาจจะพบว่ายังมีสภาพดีอยู่ก็เป็นไปได้ หากทว่าวิธีการนี้เหมาะส าหรับโรงงาน 
หรือองค์กรไม่มีทรัพยากรที่เพียงพอในการจัดซื้อหรือจัดหาอุปกรณ์วิเคราะห์การเสื่อมสภาพของชิ้นส่วน
อุปกรณ์ เช่น เครื่องมือวิเคราะห์สัญญาณความสั่นสะเทือน (vibration meter) ชุดทดสอบสารหล่อลื่น (used 
lubricant analysis) กล้องถ่ายภาพความร้อน (thermography) เป็นต้น 
 โดยทั่วไปผู้ผลิตเครื่องจักรก็จะระบุถึงวิธีการ ช่วงเวลา และขั้นตอนในการบ ารุงรักษามาในคู่มือ
เครื่องจักร เช่น อาจจะมีค าที่ระบุไว้ในคู่มือเครื่องจักรว่าต้องการท าบ ารุงรักษาในช่วงเวลาใดๆ เช่น daily 
weekly monthly quarterly semi-annually annually ฯลฯ ซึ่งก็หมายถึงว่า เป็นรายการบ ารุงรักษา
เชิงป้องกันที่ควรต้องด าเนินการ ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน หรือทุกปี ใน
ความเป็นจริงแล้วค่าเวลาดังกล่าวก็คือ ค่า MTBF คือเป็นค่าที่ทางบริษัทผู้ผลิตประมาณว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์
หรือสารหล่อลื่น เริ่มมีความเสื่อมสภาพและต้องท าการบ ารุงรักษา เช่น ต้องอัดจาระบีใหม่ ต้องเปลี่ยน
น้ ามันเกียร์ใหม่ ต้องขันดึงสลักเกลียว ต้องเปลี่ยนไส้กรอง น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ 
 ส าหรับข้อแนะน าของการจัดท าระบบการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันอย่างง่าย ควรด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
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 1) ควรมีทะเบียนเครื่องจักรกลและท าการแบ่งระดับความส าคัญของเครื่องจักร
เป็นหมวดหมู่ 
 2) ควรรวบรวมคู่มือเครื่องจักรเท่าท่ีมีให้ได้มากที่สุด 
 3) ควรน าประวัติเครื่องจักรในแงป่ระวัติการใช้การซ่อมบ ารุงรักษามาใช้ประโยชน์ 
 4) ควรรวบรวม/สัมภาษณ์ จากผู้ซ่อม/ผู้บ ารุงรักษา/ผู้ใช้งาน/ผู้ควบคุมเครื่อง เพ่ือน า
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ 
 5) จากขั้นตอน 1 ถึง 4 ท าให้สามารถจัดแบ่งกลุ่มเครื่องจักรที่ส าคัญ-ไม่ส าคัญ 
และในทรัพยากรที่จ ากัด ระบบบ ารุงรักษาเชิงป้องกันควรถูกด าเนินการให้กับเครื่องจักรที่ส าคัญๆ 
ก่อนโดยต้องด าเนินการ 
 (1) จัดท าใบตรวจสอบ (check sheet) เพ่ือใช้ด าเนินการการบ ารุงรักษาด้วยตนเอง 
(self-maintenance) ในวงรอบรายวันและรายสัปดาห์ 
 (2) จัดท าใบรายการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันในวงรอบที่ใช้ส าหรับพนักงานฝ่ายซ่อมบ ารุง 
อาทิ วงรอบการบ ารุงรักษาทุก 1 เดือน, ทุก 3 เดือน และทุก 6 เดือน ฯลฯ 
 ในหัวข้อ (1) และ (2) เครื่องจักรแต่ละเครื่องควรได้รับการก าหนดระบบที่จะต้อง
ท าการบ ารุงรักษาเป็น 3 ระบบใหญ ่คือ 
 ก. ระบบการหล่อลื่น 
 ข. ระบบทางกล 
 ค. ระบบทางไฟฟ้า 
 ส าหรับระบบทางการหล่อลื่นจุดที่ส าคัญที่ควรครอบคลุมมี 5 ส่วน 
 ก. ชนิดของสารหล่อลื่น 
 ข. ปริมาณของสารหล่อลื่น 
 ค. ช่วงเวลาในการเปลี่ยน/ถ่าย/เติม 
 ง. ต าแหน่งที่ต้องไปด าเนินการ 
 จ. วิธีการในการหล่อลื่น 
 ในส่วนของระบบทางกลจุดที่ควรสนใจ ได้แก่ 
 ก. ความตึงของสายพาน 
 ข. การเปลี่ยนแผ่นกวาดน้ ามันตามระยะเวลา 
 ค. การตรวจเช็คการขันแน่นของสลักเกลียว 
 ง. การตรวจสอบการเยื้องศูนย์ของคับปลิ้ง 
 จ. การตรวจเช็คขนาดที่เปลี่ยนไปของชิ้นส่วน ฯลฯ 
 ระบบทางไฟฟ้าในส่วนของชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า และขั้วต่อไฟฟ้าควรด าเนินการ ได้แก่ 
 ก. ขันแน่นขั้วต่อทุกๆ ขั้วต่อในตู้ควบคุม 
 ข. ขจัดขี้เกลือที่ขั้วต่อต่างๆ 
 ค. ขจัดฝุ่นละอองในตู้ควบคุมโดยการใช้เครื่องดูดฝุ่น (vacuum cleaner) ไมแ่นะ 
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 น าให้ใช้เครื่องเป่า (blower) ทั้งนี้เพราะจะท าให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย และเข้าไป
ในอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เข้าไปในหน้าคอนแทกเตอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโอกาสไปเกิดการสึกหรอ
แบบพ่นปะทะ (erosive wear) ส าหรับชิ้นส่วนละเอียดอ่อนด้านอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
 จากเครื่องจักรเมื่อแยกแยะสู่ระบบส าคัญๆ และก าหนดรายการบ ารุงรักษา 
(ข้อมูลควรได้มาจากคู่มือเครื่องจักร ประสบการณ์ หนังสือบ ารุงรักษา ประวัติเครื่องจักร ฯลฯ) แล้วก็
จะสามารถน ามาเขียนเป็นใบรายการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ซึ่งใบรายการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันที่ดี
ควรประกอบด้วย 
 ก. ชื่อ-หมายเลข-สถานที่ตั้งเครื่อง 
 ข. จ านวนชั่วโมง-คน ของการบ ารุงรักษา 
 ค. วงรอบการบ ารุงรักษา 
 ง. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย 
 จ. ชนิดของงานบ ารุงรักษา (ทางกล ไฟฟ้า หล่อลื่น ฯลฯ) 
 ฉ. ขั้นตอนปฏิบัติงาน 
 ช. เครื่องมือที่จ าเป็นต้องใช้ 
 ซ. รายการอะไหล่-สารหล่อลื่นที่ต้องใช้ 
 ฌ. เงื่อนไขของค่าวัดเชิงปริมาณที่สามารถตัดสินใจโดยพนักงานบ ารุงรักษาได้ว่า
อยู่ในระดับปกติหรือผิดปกติ 
  ญ. ภาพแสดงต าแหน่งของจุดที่ต้องการการบ ารุงรักษา 
  ฎ. ใบบันทึกประวัติแนบท้ายใบรายการการบ ารุงรักษา 
 6) เมื่อสามารถเขียนใบรายการบ ารุงรักษาได้ครบทุกเครื่องจักรแล้วก็จะสามารถน ามา
ประเมินหาทรัพยากรในการบ ารุงรักษา เพ่ือก าหนดวางแผนการใช้ทรัพยากร ดังนี้ 
 (1) แรงงานที่ต้องการ (ได้จากการรวบรวมแรงงานคน - ชั่วโมง จากทุกใบรายการ
บ ารุงรักษา) 
 (2) เครื่องมือช่างที่ต้องใช้ 
 (3) อะไหล่ และสารหล่อลื่น 
 (4) การประเมินจ านวนคนงาน อะไหล่และเครื่องมือก็จะสามารถรวบรวมและคิดออกมา
เป็นตัวเงินหรืองบประมาณท่ีต้องการในการด าเนินการบ ารุงรักษาได้นั่นคือตามหัวข้อ (1) (2) และ (3) 
จะสามารถน ามาใช้ในการก าหนดทรัพยากรใน (4) คือ เงินนั่นเอง 
 7) ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนในการน าใบรายการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน มาท าการวางแผน 
(plan: P) จัดเฉลี่ยให้แรงงานที่มีอยู่ได้มีงานท าอย่างสม่ าเสมอในช่วงเวลาแต่ละช่วง 
 8) เมื่อมีแผนงานที่จัดเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วต่อไปเป็นขั้นตอนการน าไปปฏิบัติ (do: D) 
หรือแจกจ่ายใบรายการบ ารุงรักษาให้กับพนักงานฝ่ายบ ารุงรักษาไปด าเนินงานตามแผน 
 9) ควรมีระบบควบคุมหรือตรวจสอบ (check: C) ว่าเกิดกรณีเหล่านี้ขึ้นหรือไม่ เช่น
ท าไม่ได้ ไม่ได้ท า และทั้งสองส่วนควรระบุเหตุผลว่าไม่สามารถด าเนินการได้เพราะเหตุใด เพ่ือจะน าไปสู่
ขั้นตอนต่อไป 
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  10) ควรมีการปรับปรุงแก้ไข (action: A) หลังจากท่ีมีปัญหาไม่สามารถด าเนินการได้
ตามแผนที่วางไว้ 
 จะเห็นได้ว่า ขั้นตอนที่ 7 ถึง 10 ก็คือ วิธีการโดยทั่วไปในการบริหารจัดการ
อย่างมีระบบ ซึ่งมีชื่อเรียกกันว่า วงจรของเดมม่ิง (deming’s circle) 
 การวิเคราะห์การช ารุด (failure analysis) มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เพ่ือน ามาพิจารณา
หาหนทางแก้ไขป้องกันการเกิดลักษณะการช ารุดแบบดังกล่าวนั้นขึ้นอีก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วชิ้นงาน
ด้านวิศวกรรมมีโอกาสที่จะเกิดการช ารุดได้ 3 แนวทาง 
 1) ช ารุดแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น ซีลค่อยๆ รั่วมากขึ้นๆ ช ารุดแบบทันทีทันใด เช่น
หลอดไฟฟ้าขาด 
 2) ล้าสมัย เช่นตะเกียงแก๊ส รถจักรไอน้ า 
 3) ภาระกิจใช้งานเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ เช่นกระสุนปืน ระเบิด บรรจุภัณฑ์ 
 ในลักษณะการช ารุดทั้ง 3 รูปแบบในส่วนนี้จะมุ่งเน้นไปที่การช ารุดในรูปแบบแรก ซึ่งสามารถ
น าเทคนิคการวิเคราะห์การช ารุดมาประยุกต์ใช้ได้ใน 2 ลักษณะ 
 1) การวิเคราะห์ลักษณะการช ารุดทางกายภาพ (physical failure analysis) เช่น 
การวิเคราะห์สภาพชิ้นงานหลังการแตกหัก การวิเคราะห์สภาพผิวหยาบชิ้นงานหลังการแตกหัก 
การศึกษาวิเคราะห์ความแข็ง (hardness) ความแข็งแรง (strength) การวิเคราะห์เศษโลหะในไส้กรองน ้ามัน 
ไฮดรอลิก เป็นต้น 
 2) การวิเคราะห์ลักษณะการช ารุดทางด้านสถิติ (statistical failure analysis) ซึ่งโดยปกติ
แล้วจะเป็นการน าเอาประวัติการซ่อมบ ารุงของเครื่องจักรมาท าการวิเคราะห์ เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป
ในแง่ของการวางแผนการบ ารุงรักษา และวิเคราะห์หาสาเหตุของการช ารุดว่าเกิดขึ้นในช่วงระยะใด
ของวงจรชีวิตเครื่องจักร เช่น อยู่ในช่วงระยะเริ่มต้น (run in) ช่วงใช้งานปกติ (useful life) หรือช่วงระยะ
สึกหรอ (wear out) และจะได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น หากน าไปใช้ประกอบเข้ากับการวิเคราะห์การช ารุด
ทางกายภาพ และตัวอย่างง่ายที่สุดของการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์การช ารุดของเครื่องจักร
โดยทางสถิติที่นิยมน ามาใช้ 
 ค่าอายุเฉลี่ยระหว่างแต่ละครั้งของการช ารุด (mean-time-between-failure: MTBF) นั่นคือ 
หากเราทราบว่า โดยเฉลี่ยค่า MTBF อยู่ที่ประมาณเท่าใด ก็ควรจะด าเนินการบ ารุงรักษาหรือถอดเปลี่ยน
ขึ้นส่วนอะไหล่ก่อนค่า MTBF ที่ค านวณได้นั่นเอง 
 ลักษณะของการช ารุด (failure patterns) ตามลักษณะของเส้นโค้งรูปอ่างน้ า (bathtub 
curve) คือ 
 การช ารุดในช่วงระยะเริ่มต้นใช้งาน ซึ่งปกติแล้วมีสาเหตุมาจากข้อบกพร่องที่เกิด จากผู้ผลิต
เครื่องจักร เช่น การออกแบบ การเลือกวัสดุหรือการประกอบที่ไม่ถูกต้อง การติดตั้งเครื่องจักรไม่ถูกต้อง
ตามข้ันตอน เป็นต้น 
 การช ารุดในช่วงระยะเวลาของการใช้งานปกติ โดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นการเกิดการช ารุด
ตามระยะเวลา (เสื่อมสภาพตามปกติของการใช้งาน) การเกิดอุบติเหตุ หรือการใช้ภาระสูงเกินไป 
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 การช ารุดในระยะสึกหรอ การช ารุดในลักษณะนี้มักเกิดขึ้นจากการที่เครื่องจักร ผ่านการใช้งาน
ไปเป็นเวลานานๆ มีผลท าให้เกิดการล้าตัวของวัสดุ (fatigue wear) การกัดกร่อน (corrosion) หรือการสึก
หรอแบบอ่ืนๆ ก็เป็นได้ (สุรพล ราษฎร์นุ้ย, 2545, หน้า 153 -154) 
 2.4.3 งานบ ารุงรักษาเชิงปรับปรุง (Improvement maintenance) 
 สุพัฒน์ เซียศิริวัฒนา วัฒนา เชียงกูล และเกรียงไกร ด ารงรัตน์ (2549, หน้า 42-45) กล่าวว่า
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้พัฒนาให้การออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพดีขึ้นกว่าอดีตมาก งานบ ารุงรักษาเองก็มีพัฒนาการด้านเทคโนโลยีเช่นกัน เพราะเครื่องจักร
อุปกรณ์ที่มีปัญหาในการบ ารุงรักษา ทั้งปัญหาในเชิงเทคนิคที่ไม่อาจแก้ ไขด้วยการเพิ่มกิจกรรม
งานบ ารุงรักษาตามแผนงาน และปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงรักษาสูง ท าให้เกิดการพิจารณา
หาทางออกในการแก้ปัญหาในระยะยาวที่เบ็ดเสร็จถาวร โดยการน าความ รู้ทางวิศวกรรมมาใช้ออกแบบ
เครื่องจักรอุปกรณ์ใหม่ ที่สามารถขจัดปัญหาเดิมๆ ให้หมดไป และหากพิจารณาในแง่การลงทุนเพ่ิมเติม
แล้วมีความคุ้มค่า คุ้มทุนที่ต้องลงทุน เพราะผลผลิตของสินค้าที่ท าได้มากขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น 
ปัญหาและค่าใช้จ่ายด้านบ ารุงรักษาต่อหน่วยของ ผลผลิตลดต่ าลง ลักษณะของงานบ ารุงรักษาดังกล่าวนี้
เรียกว่า “งานบ ารุงรักษาเชิงปรับปรุง (improvement maintenance)” ซึ่งเรียกสั้นๆ ว่า IM 
 งานบ ารุงรักษาเชิงปรับปรุง (improvement maintenance) หรือ IM นี้ จะเป็นงานบ ารุงรักษา
ที่ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมมาออกแบบปรับปรุงชิ้นส่วนของเครื่องจักรอุปกรณ์หรือออกแบบเครื่องจักร
อุปกรณ์ใหม่ทั้งชุด ทั้งนี้ก็เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของการผลิตสินค้าให้ได้ดีขึ้นมากขึ้น และท าให้
เครื่องจักรอุปกรณ์มีความพร้อม มีความมั่นคงน่าเชื่อถือสูงขึ้น ที่ส าคัญคือช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วย
ผลิตสินค้าให้ต่ าลงได้ 
 1) งานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนของเครื่องจักรอุปกรณ์ (modification) ซึ่งจะ
ครอบคลุมลักษณะกิจกรรมของงานที่เน้นการปรับปรุงคุณภาพชิ้นส่วนของเครื่องจักรอุปกรณ์ เช่น 
 (1) การเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ท าชิ้นส่วนใหม่ ให้คงทนมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น 
 (2) ออกแบบชิ้นส่วนภายในของเครื่องจักรอุปกรณ์ใหม่ ให้ท างานได้ถูกต้อง
แม่นย าขึ้น คงทนยาวนานขึ้น 
 (3) การปรับเปลี่ยนวงจรควบคุมการท างาน เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือลดปัญหาที่ท าให้
ชิ้นส่วนของเครื่องจักร อุปกรณ์ช ารุดเสียหายเร็วเกินไป 
 2) งานติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์เพ่ิมเติม (additional installation) ซึ่งมีลักษณะงาน
ครอบคลุมถึง 
 (1) การติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์เพ่ิมเติมในระบบการผลิตสินค้าเพ่ือท าให้สามารถ
ผลิตสินค้าได้มากขึ้น มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในระบบผลิตมากขึ้น 
 (2) งานขยายต่อเติมระบบผลิตเดิมให้ผลิตสินค้าได้มากขึ้น 
 (3) งานบริหารโครงการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีเสริมเข้าไปใหม่ 
 3) งานออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์ใหม่ (design-out) ซึ่งมีลักษณะงานครอบคลุม 
 (1) งานออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ใหม่ แทนเครื่องจักรอุปกรณ์เติม
ที่มีปัญหาและส่งผลท าให้ผลผลิตลดต่ าลง โดยใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมการออกแบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
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การท างาน ลดปัญหาข้อขัดข้องที่เคยเกิดขึ้นระหว่างใช้งานให้หมดสิ้นไป เป็นการลดภาระของงานบ ารุงรักษา
ในระยะยาวได้  
 (2) งานออกแบบเพ่ิมเติมของระบบผลิตสินค้าของโรงงาน ซึ่งเป็นการขยายก าลังผลิต
หรือลดภาระของงานบ ารุงรักษาให้น้อยลงในระยะยาว 
 งานตรวจรับการท างานของเครื่องจักรอุปกรณ์และระบบผลิตสินค้า (commissioning) ครอบคลุม
ถึงงาน modification และ design-out ที่มีความจ าเป็นต้องตรวจสอบการท างานของเครื่องจักรอุปกรณ์
ที่มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ ให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถท างานและ ใช้งานได้ถูกต้องตรงตามที่ออกแบบไว้ 
นอกจากนั้นแล้ว ยังต้องท าหน้าที่ในการตรวจสอบการ ท างานของเครื่องจักรอุปกรณ์ ทั้งก่อนและหลัง
การท างาน turnaround (บ ารุงรักษาใหญ่ระหว่างหยุดเดินเครื่อง) งาน commissioning จะประกอบด้วย
กิจกรรมย่อย ดังนี้ 
 1) function test เพ่ือตรวจสอบระบบควบคุมวิธีการท างานของเครื่องจักรอุปกรณ์
ให้ถูกต้อง เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ รวมถึงการตรวจลอบระบบป้องกันความเสียหายของเครื่องจักร
อุปกรณ ์
 2) process verification เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์ของการท างานของเครื่องจักร
อุปกรณ์หลายๆ ตัว ในขณะเดินระบบผลิตสินค้า เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการผลิตสินค้าจะไม่มีปัญหาติดขัด
เนื่องจากเครื่องจักรอุปกรณ์ท างานไม่สัมพันธ์กัน 
 3) การท างาน start-up ระบบผลิตและโรงงานหลังจากมีการหยุดเดินเครื่อง ไม่ว่ากรณีใด
ก็ตาม เพ่ือตรวจสอบยืนยันให้มั่นใจว่า ระบบการผลิตสินค้าสามารถท างานได้ปกติ 
 4) product verification คือ การตรวจสอบปริมาณของผลผลิตและกระบวนการผลิต
ให้เป็นไปตามความสามารถของโรงงานที่ออกแบบไว้และสินค้าที่ผลิตได้มีคุณภาพคุณสมบัติถูกต้อง 
ไม่มีความผิดพลาดเสียหายจากการท างานของเครื่องจักรอุปกรณ์ในทุกขั้นตอนของการผลิตสินค้า  
 การเพ่ิมกิจกรรมของ IM จะเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาแล้วว่า การเพ่ิมกิจกรรมของกลุ่มงานบ ารุงรักษา
ตามแผนงาน ไม่สามารถท าให้งานบ ารุงรักษานอกแผนงานลดน้อยลง หรือกลับกลายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกลุ่มงานบ ารุงรักษาตามแผนงานสูงขึ้นมาก จึง ต้องใช้พ้ืนฐานความรู้ทางวิศวกรรม เป็นหลัก
ในการตัดสินใจว่าควรจะเลือกเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรอุปกรณ์ใด ที่จะลดปัญหาทั้งงานบ ารุงรักษา
นอกแผนงานและค่าใช้จ่ายงานบ ารุงรักษาตามแผนงานลง  
 1) การเปลี่ยนชิ้นส่วน 
 วินัย เวชวิทยาขลัง (2550, หน้า 63) กล่าวว่าการเปลี่ยนชิ้นส่วนของเครื่องจักร
เป็นกรรมวิธีที่จะช่วยให้เครื่องจักรกลับเข้าสู่สภาพที่จะท างานได้ถูกต้องตามข้อก าหนด ซึ่งจะต้อง
ด าเนินการในกรณีต่อไปนี้ 
 (1) เมื่อชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรเกิดการสึกหรอ ผุกร่อนเกิดขีดจ ากัด
ของการใช้งาน 
 (2) เมื่อชิ้นส่วนเกิดการช ารุดหรือขัดข้อง จนท าให้เครื่องจักรไม่สามารถท างานได้
ตามข้อก าหนดหรือขัดข้องฉุกเฉิน 
 ก. เมื่อชิ้นส่วนมีอายุใช้งานเกินก าหนด ไม่ว่าจะสึกหรอ จะเกินขีดจ ากัด
หรือไม่ก็ตาม 
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 ข. เมื่อชิ้นส่วนมีอายุใกล้เคียงกับก าหนดเวลาใช้งาน แต่เมื่อได้ท าการเปลี่ยน
ชิ้นส่วนอื่นไปแล้ว ก็ท าการเปลี่ยนชิ้นส่วนดังกล่าวตามไปด้วย 
 2) การเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องจักรจะท าเมื่อ  
 (1) เครื่องจักรขัดข้องเสียฉุกเฉิน (breakdown)  
 (2) เครื่องจักรซ่อมใหญ่ (overhaul) 
 งานตรวจสภาพและปรับแต่งในงานซ่อมบ ารุงป้องกันมีวัตถุประสงค์หลักที่จะค้นหาการช ารุด
หรือสิ่งผิดปกติ ซึ่งอาจน าไปสู่การขัดข้อง (failure) ของเครื่องจักรต่อไปได ้
 การช ารุด (defect) หมายถึง การเสื่อมสภาพท าให้การท างานของเครื่องจักรอุปกรณ์เปลี่ยนไป
จากที่ก าหนด เช่น ร้อน สั่น มีเสียงดัง เกิดการรั่วไหล ความเร็วรอบ ก าลังผลิต คุณภาพ 
 การขัดข้อง (failure) หมายถึง เครื่องจักรอุปกรณ์เสื่อมสภาพลงจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ท างานตามที่ก าหนดได้ 
 ในการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงป้องกัน จึงมีความจ าเป็นที่ต้องรู้และเข้าใจโดยลึกซึ้งถึงสาเหตุ
ของการช ารุดและขัดข้องคือ 
 1) วิเคราะห์สาเหตุการช ารุดและขัดข้องของชิ้นส่วน อุปกรณ์ของเครื่องจักร 
 2) ผลกระทบจากการช ารุดและขัดข้องของชิ้นส่วน อุปกรณ์ท่ีมีต่อเครื่องจักร รวมทั้ง
ระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นด้วย 
 3) วิธีตรวจอาการผิดปกติของชิ้นส่วน อุปกรณ์ของเครื่องจักร 
 
2.5 ทฤษฎีและแนวคิดชนิดและโครงสร้างของซีลกันรั่ว 
 
 ชนิดและโครงสร้างของซีลกันรั่ว (shaft seal) แสดงไว้ในตาราง 6 และภาพ 12-15 
 
ตาราง 6  ชนิดและโครงสร้างของซีลกันรั่ว 
 
ลักษณะ ชนิด การรั่วซึม ขอบเขตการใช้งาน 
ภาพ 12 กันรั่วแบบมีต่อม 

หล่อลื่น 
กันรั่วไดสู้งสุด 180 cc/h มีการรั่วไดร้ะดับหนึ่ง 

ภาพ 13 เมกานิคัลซีล รั่วได้ 3 cc/h แต่ตามการใช้งาน
จริงแทบไมร่ั่ว 

มีการรั่วไดร้ะดับหนึ่ง 

ภาพ 14 ไม่มตี่อมหล่อลื่น มีการรั่วตอนเริม่เดินเครื่องและ
หยุดเครื่องหล่อลื่นโดยแรงเหวี่ยง
ของ sealed blade 

มีการรั่วไดร้ะดับหนึ่ง 

ภาพ 15 แคนด์มอเตอร ์ ไม่มีการรั่ว ไม่มีการรั่วเลย 

ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 82) 
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ภาพ 12  กันรั่วแบบมีต่อมหล่อลื่น 
ที่มา:  (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 82) 
 

 
 
ภาพ 13  เมกานิคัลซีล 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 83) 
 

 
 
ภาพ 14  กันรั่วชนิดไม่มีต่อมหล่อลื่น 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 83) 
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ภาพ 15  กันรั่วชนิดแคนด์ มอเตอร์ 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 83) 
 
 กลไกการท างานของซีลกันรั่วในภาพ 14 คือใช้ sealed blade และ governor (E) ร่วมกัน
เมื่อเกิดแรงเหวี่ยงจาก sealed blade ขึ้น governor จะขยับในแนวเพลา ท าให้วาล์วเปิด ดังภาพ
ขยาย B ขณะก าลังเดินเครื่อง น้ ากันรั่ว (hydraulic seal) ของ sealed blade จะท าหน้าที่กันรั่ว 
ส่วนเวลาหยุดเครื่อง สปริง (G) จะท าหน้าที่ปิดวาล์วเพ่ือกันรั่ว 
 2.5.1 กันรั่วแบบมีต่อมหล่อลื่น 
 1) การพัฒนากันรั่วแบบมีต่อมหล่อลื่น ส าหรับปั๊มชนิดทนทานต่อการกัดกร่อนใน
อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน วัสดุที่น ามากันรั่วชนิดนี้ จะใช้วัสดุที่ไม่เป็นใยหิน (non-asbestos) เช่น 
ใยเทปล่อน (teflon fiber) และใยคาร์บอน (carbon fiber) เป็นต้น เนื่องจากมีการตระหนักถึงมลพิษ
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากเศษของใยหิน (asbestos) 
 2) การใช้งานกันรั่วแบบมีต่อมหล่อลื่น ท าโดยสวมกันรั่ว (packing) ที่ท าให้เป็นวงแหวน
เข้าที่เคลียร์แรนซ์ (clearance) รอบเพลา เมื่อสวมเข้าหลายๆ ชั้น กันรั่วจะมีลักษณะเหมือนทรงกระบอกกลวง
สัมผัสกับเพลา และท าหน้าที่กันรั่ว ลักษณะของม้วนของกันรั่วชนิดนี้แสดงไว้ในภาพ 16  

          

 
 
ภาพ 16  ซีลกันรั่วแบบมีต่อมหล่อลื่น 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 82) 
 
 3) ข้อดีและข้อเสียของกันรั่วแบบมีต่อมหล่อลื่น แสดงในตาราง 7 
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ตาราง 7  ข้อดีและข้อเสียของกันรั่วแบบมีต่อมหล่อลื่น 
 

ข้อดี ข้อเสีย 
1) สามารถปรับซ่อมหรือเปลี่ยนโดยไม่ต้อง 
    ถอดตัวปั๊ม 

1) มีการรั่วได้ 180 cc/h 

2) ราคาถูก 2) พ้ืนที่สัมผัสกับเพลากว้าง ปลอกเพลา (shaft  
    sleeve) สึกหรอง่าย สิ้นเปลืองพลังงานสูง 

3) ใช้งานง่าย  
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 84) 
 
 4) ลักษณะการถักของกันรั่ว (knitting type) ที่ใช้ในปั๊มชนิดทนทานต่อการกัดกร่อน 
ส่วนใหญ่มีลักษณะการถักแบบตระแกรง (lattice knitting) และแบบไขว้เป็นเลขแปด (8th knitting) 
ดังแสดงในภาพ 17 และภาพ 18 
 

 
 
ภาพ 17  ลักษณะการถักของกันรั่ว การถักแบบตะแกรง 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 85) 
 

 
 
ภาพ 18  ลักษณะของม้วนของกันรั่ว การถักแบบไขว้ 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 85) 
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 5) วัสดุของกันรั่วและการทนต่อความเป็นกรดหรือด่างที่เหมาะสม แสดงไว้ในภาพ 19 
 

 
 
ภาพ 19  วัสดุของกันรั่วและการทนต่อความเป็นกรดหรือด่าง 
ทีม่า: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 86) 
 
 6) ลักษณะและโครงสร้างของกันรั่วส าหรับปั๊มชนิดทนต่อการกัดกร่อน แสดงไว้
ในภาพ 20-23 

 

 
 
ภาพ 20  ลักษณะของกันรั่วแบบมีต่อมหล่อลื่น 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 86) 
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 โดยปกติกันรั่วทั่วๆ ไป ส าหรับปั๊มสูบน้ าธรรมดา หรือสูบสารละลายที่ไม่มีการกัดกร่อน 
จะท าให้น้ าที่สูบรั่วระดับหนึ่ง (เช่นที่ N=3600 rpm., 1-5 kgf/cm2, d ≈ 50 อัตราที่รั่วราว 15-20 cc/min) 
เพ่ือหล่อลื่นหน้าสัมผัสของเพลา ท าการระบายความร้อน ป้องกันการไหม้และการสึกหรอ 
 แต่ปั๊มชนิดทนต่อการกัดกร่อนจะใช้วิธีนี้ไม่ได้ ส่วนใหญ่จึงใช้ลักษณะโครงสร้า ง
ดังภาพ 20 กล่าวคือ ลดแรงดันในตลับอัดกันรั่ว (stuffing box) ให้ต่ ากว่า 1 kgf/cm2 เพ่ือลดแรงดัน
ของสารกัดกร่อนที่กระท าต่อกันรั่วให้น้อยลง การลดแรงดันในตลับอัดกันรั่วท าโดยน ากันรั่ว (hydraulic 
seal) ซึ่งได้จากแรงเหวี่ยงของ seal blade ปกติวิธีนี้ต้องใช้กันรั่ว 3-5 ชิ้น 
 ภาพ 21 แสดงถึงวิธีการกันรั่วแบบ quench type ซึ่งนิยมใช้ในปั๊มชนิดทน
การกัดกร่อนกันรั่วชนิดนี้จะเติมน้ าไว้ที่ต่อมหล่อลื่น (gland) เท่านั้น เพ่ือล้างสารละลายที่รั้วออกมา
และระบายความร้อน ข้อดีของกันรั่วชนิดนี้ ก็คือ น้ าที่เติมไม่ต้องมีแรงดันสูงและน้ าไม่รั่วเข้าไปในปั๊ม 
 

 
 
ภาพ 21  ลักษณะของกันรั่ว แบบ quench type 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 87) 
 
 โครงสร้างภาพ 22 มีการใส่ seal cage ระหว่างกันรั่ว แล้วอัดน้ าหรือสารละลาย
ชนิดเดียวกันกับท่ีสูบ ด้วยแรงดันที่สูงกว่าแรงดันในตัวปั๊มราว 0.5-1.0 kgf/cm2 เพ่ือท าหน้าที่หล่อลื่น
และกันรั่ว แต่วิธีนี้ไม่เหมาะกับสารละลายข้น (slurry) เนื่องจากแรงดันภายในปั๊มและแรงดันจาก
สารละลายข้นจะกระท าซึ่งกันและกัน ท าให้สารละลายข้นตกค้างที่บริเวณ A ของรูป และท าให้ปลอกเพลา
บริเวณนี้สึกหรอ 
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ภาพ 22  ลักษณะของกันรั่ว แบบ seal cage 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 87) 
 
 ภาพ 23 เป็นโครงสร้างส าหรับกันรั่วของสารละลายข้น ท าโดยอัดน้ าเข้าไปในตัวปั๊ม
ด้วยแรงดันที่สูงกว่าแรงดันในตัวปั๊มราว 0.5-1.0 kgf/cm2 เพ่ือกันไม่ให้สารละลายข้นตกค้างและท าให้
ปลอกเพลาสึกหรอ แต่มีข้อเสีย คือ จะท าให้น้ าไหลเข้าไปในระบบด้วยอัตราราว 2-10 L/mih กรณีที่ห้าม
มิให้น้ าเข้าไปในระบบเลย จะใช้วิธีนี้ไม่ได้ 

 

 
 
ภาพ 23  ลักษณะของกันรั่ว แบบกันรั่วของสารละลายข้น 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 87) 
  
 7) ต่อมหล่อลื่น (gland) ลักษณะของต่อมหล่อลื่นส าหรับปั๊มชนิดทนทานต่อการกัดกร่อน
แสดงไว้ในภาพ 24 และภาพ 25 กล่าวคือ ส่วนใหญ่เป็นชนิด 2 แผ่นประกบ เวลาเปลี่ยนกันรั่วต้องถอด
ต่อมหล่อลื่นแล้วดึงกันรั่วออก จากนั้นจึงเปลี่ยนกันรั่วและประกอบกลับเช่นเดิม สามารถถอดได้ง่าย
และสะดวก 
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ภาพ 24  แสดงจุดเปลี่ยนกันรั่ว 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 88) 
 

 
 
ภาพ 25  ตัวกดกันรั่ว 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 89) 
 
 8) การใช้งานกันรั่วแบบมีต่อมหล่อลื่น ต้องอาศัยความช านาญและประสบการณ์อยู่บ้าง
ขอให้คิดว่าเป็นรองลื่น (bearing) ชนิดหนึ่ง ดังนั้น หากเพลาและรองลื่นสัมผัสกันอย่างพอเหมาะก็สามารถ
กันรั่วได้ดี และอายุการใช้งานยาวกว่า ข้อควรระวังในการใช้งาน มีดังนี้ 
 (1) ระยะคลอนจากศูนย์ของขอบนอกปลอกเพลา ต้องอยู่ภายในค่าที่ก าหนด 
(ระยะคลอนจากศูนย์เพลา ≤ 4/100 mm) ส่วนวิธีหาระยะคลอนแสดงไว้ในภาพ 26 ความละเอียด
ของผิวนอก ควรอยู่ภายใน 8S (เท่ากับ 8µ = 0.008 mm) หากมีรอยลึกสึกที่ปลอกเพลาแล้ว ถึงจะประกบ
กันรั่วดีอย่างไรก็ไม่สามารถท่ีจะป้องกันการรั่วได้   
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ภาพ 26  ตรวจสอบระยะคลอน 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 90) 
 

 
 
ภาพ 27  กันรั่ว 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 90) 
 
 (2) ลักษณะการรั่วจะเกิดขึ้นได้ดังภาพ 28 จึงจ าเป็นต้องกันการรั่วอย่างมิดชิด 
โดยการน ากันรั่วดังภาพ 27 มาประกอบเป็นลักษณะทรงกระบอกกลวงดังภาพ 29 แล้วอัดเข้าไป
ในปลอกเพลาด้วยปลอกผ่าครึ่ง (ท าจากท่อพีวีซีก็ได้) ดังภาพ 30 โดยให้รอยตัดของกันรั่วอยู่เยื้องกัน
โดยท ามุมที่ 180o  
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ภาพ 28  ลักษณะการรั่ว 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 91) 
 

 
 
ภาพ 29  ลักษณะการวางกันรั่ว 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 91) 
 

 
 
ภาพ 30  ลักษณะการวางกันรั่วในเสื้อปั๊ม 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 91) 
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 (3) เมื่อเสร็จขั้นตอน (2) แล้วจึงประกอบต่อมหล่อลื่น ขันน๊อตล็อคต่อมหล่อลื่น 
(gland nut) ด้วยมืออย่างหลวมๆ ใช้มือหมุนเพลาราว 15-20 นาที เพ่ือให้ปลอกเพลาและกันรั่ว
เข้ากันได้ดี (การหมุนเพลานี้เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้อายุการใช้งานของกันรั่วยาวนานหรือไม่ต่อไป) 
เมื่อรู้สึกว่าหมุนได้คล่องแล้วจึงขัน gland nut เข้าไปอีกราว 1/4–1/8 รอบ 
 (4) ท าการล่อน้ าและทดลองเดินเครื่อง โดยล่อน้ าในตัวปั๊ม ตรวจดูว่าการรั่วต้อง
อยู่ภายใน 5-8 หยดต่อนาที หากมากกว่านี้ให้ขันแน่นลงไปอีกลองหมุนด้วยมือ หากหมุนได้คล่องจึง
เริ่มเดินเครื่องได้ หลังจากเดินเครื่องหากอุณหภูมิที่ตลับอัดกันรั่วสูงขึ้นราว 40 oC (กันรั่วจะขยายตัว) 
ให้หยุดปั๊มแล้วคลาย gland nut ออก 1/6–1/12 รอบ ท าเช่นนี้ซ้ าๆ กัน 2-3 รอบ หากการรั่วอยู่ใน
อัตรา 2-3 หยดต่อนาที จึงเดินเครื่องติดต่อกันได้ 
 การระวังในเรื่องการใช้งานตาม (1)–(4) ข้างต้น จะช่วยให้อายุการใช้งานกันรั่ว
ยาวนานขึ้น 
 2.5.2 เมกานิคัลซีล (mechanical seal)  
 1) ภาพ 31 แสดงตัวอย่างของปั๊มที่ใช้กันรั่วแบบเมกานิคัลซีล ส่วนโครงสร้างของ
เมกานิคัลซีล แสดงไว้ในภาพ 32 และตาราง 8 
 

 
 
ภาพ 31  ตัวอย่างของปั๊มที่ใช้กันรั่วแบบเมกานิคัลซีล 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 92) 
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ภาพ 32  ส่วนโครงสร้างของเมกานิคัลซีล 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 93) 
 
 2) ลักษณะเมกานิคัลซีล ที่ใช้ในปั๊มชนิดทนทานต่อการกัดกร่อน ปัจจุบันมีการพัฒนาวัสดุ 
ดังเช่นตาราง 8 เพ่ือน ามาใช้ในโครงสร้างที่ส าคัญของกันรั่ว เช่น floating seat, seal ring และ shaft packing 
ดังภาพ 32 วัสดุดังกล่าวสามารถน ามาใช้เป็นโครงสร้างของกันรั่วได้ดีและทนต่อการกัดกร่อนแทบทุกชนิด 
รวมทั้งสารละลายข้น (slurry) ด้วย 
 
ตาราง 8  วัสดุเมกานิคัลซีล   
 

วัสดุ ทนต่อการกัดกร่อน การใช้งาน จุดเด่น อ่ืนๆ 
Sic ทนต่อสารกัดกร่อน กันรั่วแบบหน้า     มีความแข็ง  
(silicon carbide) แทบทุกชนิด สัมผัสประกบสนิท รองจากเพชร  
Perfluoro ทนต่อสารกัดกร่อน กันรั่วของเพลา อ่อนเท่าๆ กับ  

PTFE (เทฟลอน) 
จ าหน่ายในชื่อ
kalrez 

Elastomer แทบทุกชนิด    
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 93) 
 
ตาราง 9  ต าแหน่งและชื่อของชิ้นส่วน 
 

หมายเลข ชื่อชิ้นส่วน 
1 Floating seat 
2 Seal ring 
3 Shaft packing 
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ตาราง 9  (ต่อ) 
 

หมายเลข ชื่อชิ้นส่วน 
4 Collar 
5 สลักขับ 
6 คอยล์ สปริง 
7 แหวนอัด 
8 สกรูปรับ 
9 โอริง 

ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 92) 
 
 3) การท างานของเมกานิคัลซีล จากโครงสร้างในภาพ 32 Floating seat และ Seal 
ring จะหมุนสัมผัสกัน และการกันรั่ว ส่วนของเหลวที่รั่วตามแนวเพลาจะถูกกันโดย Shaft Packing 
จากลักษณะการท างานจะเห็นว่า เมกานิคัลซีล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ หน้าสัมผัสเป็น Rotary Part 
และหน้าสัมผัสตาย Stationary part ดังภาพ 41 
 4) ข้อดีและข้อเสียของเมกานิคัลซีล แสดงไว้ในตาราง 10  
 
ตาราง 10  ข้อดีและข้อเสียของเมกานิคัลซีล 
 

ข้อดี ข้อเสีย 
1) กันการรั่วได้ดีเป็นอย่างยิ่งโดยปกติกันรั่ว 
    ได้ต่ ากว่า 3 cc/h 

1) ราคาแพง 

2) สามารถใช้ในการเดินเครื่องติดต่อกันเกิน 
   1-2 ปีขึ้นไป 

2) เป็นอุปกรณ์ท่ีต้องการความประณีตสูง 
    ต้องระวังในการใช้งาน 

3) สปริงจะเป็นตัวดันให้หน้าสัมผัสชิดกันเอง 
   ไม่ต้องขันน๊อตปรับ 

3) เวลาเปลี่ยนต้องถอดตัวปั๊มออกก่อน 

4) พ้ืนที่หน้าสัมผัสที่ต้องเสียดสีกันมีน้อย 
    ประหยัดพลังงาน 

 

ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 94) 
 
 5) ความสมดุลของแรงดันน้ าภายในเมกานิคัลซีล หากหน้าสัมผัสที่ต้องเสียดสีกันถูกกดอัด
แรงเกินไป จะเป็นสาเหตุให้เกิดการสึกหรออย่างรวดเร็ว หรือเกิดการไหม้เกรียมจากความร้อน ดังนั้น 
จึงมีการออกแบบให้เกิดแรงต้านการกดอัดดังกล่าว โดยทั่วๆ ไป โครงสร้างส าหรับการต้านแรงกดอัด 
มีสองชนิดด้วยกัน คือ 
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 (1) ชนิดไม่สมดุล (unbalance type) หลักการท างานของชนิดนี้ แสดงไว้ในภาพ 33 
ปั๊มชนิดเมกานิคัลซีลส่วนใหญ่จะใช้วิธีนี้ ซึ่งมักจะใช้กับปั๊มที่มีแรงดันภายในสูงสุด 5 kgf/cm2 พ้ืนที่
ของ B จะมากกว่าพ้ืนที่ของ C 
 

 
 
ภาพ 33  ส่วนโครงสร้างของเมกานิคัลซีลชนิดไม่สมดุล 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 95) 
 (2) ชนิดสมดุล (balance type) หลักการท างานของชนิดนี้แสดงไว้ในภาพ 34 
เป็นการใช้แรงดันภายใน ≤ 40 kgf/cm2 จากภาพ 34 จะเห็นว่า พ้ืนที่ของ B น้อยกว่าหรือเท่ากับ
พ้ืนที่ของ C  
 

 
 
ภาพ 34  ส่วนโครงสร้างของเมกานิคัลซีลชนิดสมดุล 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 95) 
 
 6) วัสดุส าหรับท ากันรั่วของหน้าสัมผัส (material of sealing tightly surfaces) 
ชนิดของวัสดุส าหรับกันรั่วของหน้าสัมผัส และลักษณะการใช้งาน แสดงไว้ในภาพ 36 
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ภาพ 35  วัสดุส าหรับท ากันรั่วของหน้าสัมผัส 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 96) 
 
 ปัจจุบันนิยมเอา SiC (silicon carbide) มาใช้เนื่องจากทนต่อการกัดกร่อน วัสดุ
ที่กล่าวถึงนี้ ปกติจะได้จากการขึ้นรูปโดยวิธีอัดผงแล้วเผาด้วยอุณหภูมิสูง (Sintering) อัตราของ SiC 
ต้องเกินกว่าร้อยละ 97 ขึ้นไป และความหนาแน่นสัมพัทธ์ร้อยละ 95 ขึ้นไป 
 จากตาราง 11  หากใช้เพชรเป็นเกณฑ์ในการแสดงค่าความแข็งแล้ว จะเห็นว่า SiC 
มีความแข็งใกล้เคียงกับเพชร 
 
ตาราง 11  ค่าความแข็งของวัสดุ 
 

ค่าความแข็งมอส (Mohs) วัสดุ 
10 เพชร 
9 ซิลิคอนคาร์ไบด์ (sic) 
 อะลูมินา (Al2O3) 
 ทังสเตน (wc) 
6 ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) 
2 ปูนขาว (CaSo4. 2H2O) 

ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 96) 
 
 และในตาราง 12 ได้แสดงความทนทานต่อการกัดกร่อนของ SiC จะเห็นว่า มีคุณสมบัติ
ทนต่อการกัดกร่อน ทนต่อการเสียดสีเป็นอย่างดี 
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ตาราง 12  ระดับความทนทานต่อการกัดกร่อนของ SiC 
 

ชื่อสารเคมี ความเข้มข้น อุณหภูมิ ระดับความทนทานต่อ
การกัดกร่อนของ SIC 

HCI 35% 70 °C A 
CH3COOH 50% 70 °C A 
H3PO4 50% 70 °C A 
H2SO4 97% 70 °C A 
H2SO4 50% 70 °C A 
H2NO3 50% 70 °C A 
CrO4 50% 70 °C A 
HF 20% RT A 
HNO320%+HF5%  70 °C A 
NaOH 50% 70 °C A 
KOH 50% 70 °C A 
H2O2 30% RT A 
NaCIO 10% 70 °C A 
FeCI3 30% 70 °C A 
Na2SO4 43% 0 °C A 
NaCI 12% 70 °C A 

ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 96) 
 
 7) วัสดุกันรั่วของเพลา เดิมกันรั่วของเพลา (shaft packing) มีลักษณะเป็นรูปตัววี (V) 
โดยท าจากวัสดุ PTFE (เทปลอน) เนื่องจากมีความยืดหยุ่นต่ า การประกอบท าได้ยาก และท าให้เพลาสึกหรอ 
เนื่องจากมีสันแคบ (โดยเฉพาะสารละลายข้น)  
 ดังนั้น ปัจจุบันจึงนิยมใช้กันรั่วของเพลาแบบโอริง ท าจากยางเป็นส่วนใหญ่ ยางที่ใช้
เป็นวัสดุดังกล่าว คือ Viton, EPM, CR, NBR เป็นต้น 
 กันรั่วของเพลาที่ท าจากยาง Viton ก็สามารถใช้กับสารเคมีทั่วๆ ไปได้ แต่ยังมีโอริง
ที่ท าจาก perfluoro elastomer (เป็นยางยืดหยุ่นทนสารเคมีได้เท่าเทียมกับเทปล่อน ทนความร้อน
ได้ 280 °C จ าหน่ายในชื่อ Kalrez โดยบริษัทดูปองท์ ของอเมริกา) ซึ่งมีราคาแพง แต่หากใช้ร่วมกับ 
SiC แล้วสามารถทนต่อสารเคมีได้ทุกชนิด 
 ยังมีอีกวิธีหนึ่งการไม่ใช้กันรั่วของเพลา (shaft packingless) ชนิดนี้ใช้กับสารเคมี
ที่ไม่มีสารละลายข้น (slurry) ซึ่งมีการใช้ teflon bellows ดังภาพ 44 แทนกันรั่วชนิดนี้หากน าไปใช้
ในปั๊มส าหรับสูบหมุนเวียนกรดก ามะถันชนิดมีความเข้มข้นสูง โดยปกติจะมีอายุการใช้งานเกิน 3 ปีขึ้นไป  
 8) วัสดุของโครงสร้างถัก โครงสร้างที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีจะเลือกใช้วัสดุที่เป็น สแตนเลส 
(SUS316, SUS316L, alloy 20 hastelloy เป็นต้น) นิกเกิล ไทเทเนียม แทนทาลัม แล้วแต่ชนิดของ
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สารเคมีนั้นๆ ส่วนสปริงที่เป็นโครงสร้างรับแรง ส่วนใหญ่จะใช้วัสดุที่เกรดสูงกว่า เช่น ในการสูบกรดก ามะถัน 
ความเข้มข้นร้อยละ 20 ที่ 60 °C โครงสร้างอาจจะเป็นวัสดุ alloy 20 ส่วนสปริงอาจเป็น hastelloy C 
เป็นต้น (ดังโครงสร้างในภาพ 40) 
 9) โครงสร้างประกอบอ่ืนๆ การจะท าให้เมกานิคัลซีลท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จ าเป็นต้องมีการหล่อลื่นและการระบายความร้อน เนื่องจากเมกานิคัลซีล เป็นกันรั่วชนิดสัมผัส (contact 
seal) หากหน้าสัมผัสแห้งหรือไม่มีการหล่อลื่น (dry contact) จะเกิดการไหม้เกรียมในเวลาอันรวดเร็ว วิธีการ
ระบายความร้อนและหล่อลื่นมีดังนี้ 
 (1) self-flushing  
 ก. ท าการหล่อลื่นและระบายความร้อนที่หน้าสัมผัส 
 ข. ช าระล้างสิ่งแปลกปลอมในต่อมหล่อลื่น (stuffing box) 

 

ภาพ 36  self flushing 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 98) 
 
 (2) quenching 
 ก. ท าการระบายความร้อนที่หน้าสัมผัส 
 ข. ล้างสารเคมีท่ีรั่วออก 

 

ภาพ 37  quenching 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 99) 
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 (3) external flushing 
 ก. ท าการหล่อลื่นและระบายความร้อนเช่นเดียวกับ self-flushing แต่ต่อน้ าสะอาด
มาจากที่อ่ืน 
 ข. ป้องกันการสึกหรอของกันรั่ว โดยอัดน้ าเข้าไปในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งอาจไปผสม
กับสารเคมีหรือสารละลายข้น หรือสารที่มีอุณหภูมิสูงได้ โดยไม่เกิดผลเสียต่อสารนั้นๆ 
 ค. มีกันรั่วแบบเมกานิคัลซีลซ้อน (double mechanical seal) ชนิดนี้จะกันน้ า
ช าระรั่วเข้าระบบได้ดีกว่า 

 

ภาพ 38  external flushing 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 99) 
 
 (4) cooling   
 สูบจ่ายมาเพ่ือระบายความร้อนบริเวณอ่ืนนอกจากบริเวณหน้าสัมผัสให้มีอุณหภูมิ
ที่เหมาะสม 

 

ภาพ 39  cooling  
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 100) 
  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

63 

 10) ตัวอย่างการใช้งาน โครงสร้างของเมกานิคัลซีลแต่ละชนิด 
 (1) โครงสร้างของเมกานิคัลซีล ดังภาพ 40 
 ก. ชนิด single inside 
 ข. สปริงแบบ multiple 
 ค. แรงดันหน้าสัมผัสแบบ unbalance 
 ง. แรงดันสูงสุดจากต่อมหล่อลื่น 5 kgf/cm2 
 จ. วัสดุของหน้าสัมผัส ส่วนใหญ่ WC กับ WC หรือ SiC กับ SiC  
 ฉ. ความเข้มข้นของสารละลายข้น (slurry) สูงสุด 0.1% 

 

ภาพ 40  โครงสร้างของเมกานิคัลซีล 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 101) 
 
 (2) โครงสร้างของเมกานิคัลซีลชนิด single inside แบบสปริงเดียว ดังภาพ 41 
 ก. ชนิด single inside 
 ข. สปริงแบบสปริงเดียว 
 ค. แรงดันหน้าสัมผัสแบบ unbalance 
 ง. แรงดันสูงสุดจากต่อมหล่อลื่น 5 kgf/cm2 
 จ. วัสดุของหน้าสัมผัส ส่วนใหญ่ WC กับ WC หรือ SiC  กับ SiC  
 ฉ. ความเข้มข้นของสารละลายข้น (slurry) สูงสุด 0.1%              
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ภาพ 41  โครงสร้างของเมกานิคัลซีลชนิด single inside แบบสปริงเดียว 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 102) 
 
 (3) โครงสร้างของเมกานิคัลซีลชนิด single inside แบบ multiple ดังภาพ 42 
 ก. ชนิด single inside 
 ข. สปริงแบบ multiple 
 ค. แรงดันหน้าสัมผัสแบบ unbalance 
 ง. แรงดันสูงสุดจากต่อมหล่อลื่น 25 kgf/cm2 
 จ. วัสดุของหน้าสัมผัส ส่วนใหญ่ WC กับ WC หรือ SiC กับ SiC  
 ฉ. ความเข้มข้นของสารละลายข้น (slurry) สูงสุด 0.1%  
 

 
 
ภาพ 42  โครงสร้างของเมกานิคัลซีลชนิด single inside แบบ multiple 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 102) 
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 (4) โครงสร้างของเมกานิคัลซลีชนดิ single outside สปริงแบบ multiple ดังภาพ 43 
 ก. ชนิด single outside 
 ข. สปริงแบบ multiple 
 ค. แรงดันหน้าสัมผัสแบบ balance 
 ง. แรงดันสูงสุดจากต่อมหล่อลื่น 10 kgf/cm2 
 จ. วัสดุของหน้าสัมผัส ส่วนใหญ่  SiC  กับ SiC  
 ฉ. ความเข้มข้นของสารละลายข้น (slurry) สูงสุด 5.0 % (ชิ้นส่วนที่หมุนจะไม่แช่
ในสารเคมี ดังนั้นสปริงจึงไม่ถูกกัดกร่อน) 
 

 
 
ภาพ 43  โครงสร้างของเมกานิคัลซีลชนิด single outside สปริงแบบ multiple 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 103) 
 
 (5) โครงสร้างของเมกานิคัลซีลชนิด single outside สปริงแบบ multiple teflon 
bellows ดังภาพ 44 
 ก. ชนิด single outside 
 ข. สปริงแบบ multiple 
 ค. eflon bellows 
 ง. แรงดันหน้าสัมผัสแบบ balance 
 จ. แรงดันสูงสุดจากต่อมหล่อลื่น 4 kgf/cm2 
 ฉ. วัสดุของหน้าสัมผัสส่วนใหญ่ SiC กับ taflon หรือ SiC กับ carbon 
 ช. ความเข้มข้นของสารละลายข้น (slurry) สูงสุด 0.1% (ชิ้นส่วนที่หมุนจะไม่แช่
ในสารเคมี เป็นโครงสร้างที่ไม่มี shaft packing ส่วนใหญ่ใช้กับ HCI, H2SO4, HF, HNO3 ซึ่งมีความเป็นกรด
รุนแรงและไม่มีสารละลายข้น) 
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ภาพ 44  โครงสร้างของเมกานิคัลซีลชนิด single outside สปริงแบบ multiple Teflon bellows 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 104) 
 
 (6) โครงสร้างของเมกานิคัลซีลชนิด double (slurry) สูงสุด 10% ดังภาพ 45 
 ก. ชนิด double 
 ข. วัสดุของหน้าสัมผัส ด้านใบพัด WC กับ WC หรือ SIC กับ SIC ด้านบรรยากาศ 
ceramic กับ carbon 
 ค. ความเข้มข้นของสารละลายข้น (slurry) สูงสุด 10 % (แรงดันจากต่อมหล่อลื่น
ต้องสูงกว่าแรงดันในปั๊มเกิน 1 kgf/cm2 ขึ้นไปเพ่ือท าการจ่ายน้ ามาช าระจากภายนอก (external flushing) 
แต่สารเคมีจากต่อมหล่อลื่นไม่รั่วไหลเข้าในปั๊ม) 
 

 
 
ภาพ 45  โครงสร้างของเมกานิคัลซีลชนิด double (slurry) สูงสุด 10% 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 105) 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

67 

 (7) โครงสร้างของเมกานิคัลซีลชนิด double (slurry) สูงสุด 50% ดังภาพ 46 
 ก. ชนิด double 
 ข. วัสดุของหน้าสัมผัส ด้านใบพัด WC กับ WC หรือ SIC กับ SIC ด้านบรรยากาศ 
ceramic กับ carbon 
 ค. ความเข้มข้นของสารละลายข้น (slurry) สูงสุด 50 % (แรงดันจากต่อมหล่อลื่น
ต้องสูงกว่าแรงดันในปั๊มเกิน 1 kgf/cm2 ขึ้นไป เพ่ือท าการจ่ายน้ ามาช าระจากภายนอก (external flushing) 
แต่สารเคมีจากต่อมหล่อลื่นไม่รั่วไหลเข้าในปั๊ม) 
 

 
 
ภาพ 46  โครงสร้างของเมกานิคัลซีลชนิด double (slurry) สูงสุด 50% 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 105) 
 
 2.5.3 ข้อควรระวังอ่ืนๆ 
 1) ส่วนใหญ่เราจะนึกว่า เมื่อใช้เมกานีคัลซีล จะไม่มีการรั่วไหลเกิดขึ้นแต่ความจริง
จะมีการซึมบ้างในอัตราที่น้อยมาก (ตรงบริเวณหน้าสัมผัสหากไม่มีสารมาหล่อลื่น อาจเกิดการไหม้เกรียม
ขึ้นได้) การไหลมาหล่อเลี้ยงหน้าสัมผัสดังกล่าว จะระเหยในบรรยากาศ จึงท าให้ไม่เห็นการรั่ว 
 2) เมกานิคัลซีลเป็นกันรั่วที่ต้องการความปราณีตสูง แต่ทนทานส่วนใหญ่จะมีอายุ
การใช้งานที่ยาวนาน แม้ว่าจะมีตะกอน (sludge) อุดระหว่าง seal ring หรือสปริงก็ตาม 
 3) ความผิดปกติส่วนใหญ่ของเมกานิคัลซีล ราว 90% ขึ้นไป เกิดจากการประกอบ
ไม่ได้ศูนย์ส่วนความผิดปกติจากความสึกหรอที่หน้าสัมผัส คาดต่ ากว่า 10% 
 4) การรั่วซึมที่ยอมได้ ตามเกณฑ์ JIS ก าหนดไว้ที่ 3 ซีซี/ชม. ในทางปฏิบัติการรั่ว 1 ซีซี 
จะค านวณจากการหยดราว 20 หยด ดังนั้นหากมีการหยดในอัตรา 1 หยด/นาที ก็จะเท่ากับ 60 หยด
ต่อชั่วโมง หรือ 3 ซีซี/ชม. 
 5) การตั้งศูนย์ของเมกานิคัลซีล การประกอบเป็นสิ่งที่ต้องระวังอย่างยิ่ง หากการตั้งศูนย์
ไม่ดีอาจท าให้เกิดการรั่ว หรือเกิดการสั่นสะเทือน การดูศูนย์ว่าเที่ยงตรงหรือไม่ท าได้จากการวัดระยะคลอน
จากศูนย์ ดังภาพ 47 โดยเช็คจากปลาย sleeve โดยให้ค่าของระยะคลอนจากศูนย์เพลา ≤4/100 mm. 
หากสูงกว่านั้น ให้ตอกเพลาบริเวณประกอบใบพัดเบาๆ แล้วปรับให้อยู่ในค่าท่ีก าหนด  
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ภาพ 47  การตรวจความเที่ยงตรงศูนย์เพลา 
ที่มา: (โคอิจิ โอนิชิและฉัตรชัย มานะดี, 2542, หน้า 106) 
 
 2.5.4 ความน่าเชื่อถือและข้อผิดพลาดของการกันรั่ว 
 ตระการ ก้าวกสิกรรม (2521, หน้า 117-121) กล่าวว่า ความน่าเชื่อถือของการกันรั่ว ขึ้นอยู่กับ
การปฏิบัติทางด้านวิศวกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับการออกแบบขั้นต้น การประกอบติดตั้ง หน้าแปลนผิวประกบ 
และวัสดุแก๊สเก็ต ดังที่ได้กล่าวรายละเอียดของแต่ละกรณี มาแล้ว ส าหรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะมาจาก
ความผิดพลาดในสิ่งที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ได้สรุปข้อผิดพลาด สาเหตุ และวิธีแก้ไข ข้อแนะน าในการแก้ปัญหา
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับแก๊สเก็ตไว้เป็นแนวทางดังนี้ 
 1) วัสดุแก๊สเก็ต 
 (1) สูญเสียความยืดหยุ่นและการสัมผัสระหว่างหน้า 
 สาเหตุ จากการน าแก๊สเก็ตเก่ามาใช้ 
 วิธีแก้ไข การน าแก๊สเก็ตเก่ามาใช้ไม่แนะน าให้ใช้ วัสดุจะแข็งตัวและก่อให้เกิด
ความไม่สมบูรณ์ของเส้นพ้ืนผิวหน้าแปลน เนื่องจากแก๊สเก็ตไม่ได้ถูกจัดวางในต าแหน่งเช่นเดียวกัน
ยิ่งกว่านั้นค่าใช้จ่ายที่ตามมาจากการใช้งานแก๊สเก็ตเก่าจะมีมากยิ่งกว่าค่าใช้จ่ายของแก๊สเก็ตใหม่ 
 (2) วัสดุเสื่อมคุณภาพลงอย่างรวดเร็ว 
 สาเหตุ จากวัสดุไม่สามารถเข้ากันได้กับของไหลหรืออุณหภูมิที่บรรจุ 
 วิธีแก้ไข ตรวจสอบกับข้อแนะน าวัสดุของผู้ผลิตและเลือกชนิดแก๊สเก็ตหรือวัสดุ
ที่สามารถทนทานตามสภาวะใช้งาน 
 (3) แก๊สเก็ตปลิ้นทะลักจากผิวหน้า  
 สาเหตุที่ 1 จากวัสดุไม่สามารถเข้ากันได้ 
 วิธีแก้ไข ดูข้อแนะน าภายใต้ข้อผิดพลาดของการออกแบบ 
 สาเหตุที่ 2 ใช้สารประกอบรอยต่อมากเกินไป 
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 วิธีแก้ไข ถ้าผู้ผลิตแก๊สเก็ตไม่ได้ก าหนดให้ใช้สารประกอบและพาสเตอร์ไม่ควร
กระท าเนื่องจากสารเหล่านี้จะท าตัวเป็นสารหล่อลื่นด้วย ซึ่งจะลดความเสียดทานระหว่างแก๊สเกิด
และพ้ืนผิวโลหะดังนั้นลดคุณสมบัติแรงแบริ่งลง 
 (4) ขนาดไม่ถูกต้อง  
 สาเหตุ ข้อผิดพลาดจากการออกแบบหรือผลิต 
 วิธีแก้ไข แก๊สเก็ตควรจะมีขอบที่ตัดสะอาดอยู่เสมอ โดยมีขนาคเส้นฝาศูนย์กลาง
ภายในโตกว่าเส้นผ่าคูนยกลางภายในของภาชนะหรือท่อเล็กน้อยนั่นคือแก๊สเก็ตไม่ควรจะขวางการไหล
ของของไหล การยืนขวางการไหลจะก่อให้เกิดเทอร์บูเลนซ์ ซึ่งสามารถเป็นผลให้แก็สเก็ตกัดกร่อนเสียหาย
จากของไหลที่ผ่าน นอกจากนี้ให้แก๊สเก็ตอัดตลอดทั่วพ้ืนผิวหน้ามีการดูดซับของไหลเล็กน้อย สุดท้าย
รูสลักเกลียวควรโตเพียงพอที่จะมีช่องว่างรอบสลักเกลียว 
 โคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี (2542, หน้า 106) กล่าวถึง การท าโอเวอร์ฮอล์ (overhaul) 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
  1) การท าโอเวอร์ฮอล์ตามระยะเวลา วิธีนี้ใช้กับปั๊มหลักๆ ที่ส าคัญของโรงงาน เช่น 
ปั๊มที่เดินเครื่องโดยไม่หยุดทั้งปีจ าพวกปั๊มโรงผลิตกระแสไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรมเคมี โรงงานน้ ามัน 
เป็นต้น ความถี่ของการโอเวอร์ฮอล์นั้นขึ้นอยู่กับ สารที่สูบและขนาดของโรงงาน ตัวอย่างการโอเวอร์ฮอล์
ปั๊มส าหรับกวนยิปซั่มจากการขจัดซัลเฟอร์ไดอ๊อกไซด์จากไอเสียของโรงผลิตกระแสไฟฟ้า เมื่อช่วงใช้งาน
แรกๆ มีการท าโอเวอร์ฮอล์ปีละครั้ง และหลังจากนั้นเมื่อทราบข้อมูลที่แน่ชัดแล้วจึงขยายเวลาโอเวอร์ฮอล์
ออกไปเป็น 1.5 ปีต่อครั้ง ดังนั้น ความถ่ีของการท าโอเวอร์ฮอล์นั้น ขึ้นอยู่กับข้อมูลความเชื่อถือของปั๊ม
ที่เคยใช้มา มีข้อดี คือ สามารถทราบล่วงหน้าถึงก าหนดการ หัวข้อตรวจเช็ค ขั้นตอนด าเนินการ เป็นต้น 
จึงสามารถเตรียมตัวล่วงหน้าได้อย่างไม่บกพร่อง 
 2) การท าโอเวอร์ฮอล์ฉุกเฉินวิธีนี้ใช้กับกรณีฉุกเฉิน เมื่อปั๊มเสียอย่างกระทันหัน จึงต้องรีบ
หาสาเหตุเพ่ือแก้ไขให้ทันการ กรณีนี้สาเหตุอาจเกิดจากตัวปั๊มเอง แต่ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากแหล่งอ่ืน เช่น 
มีการเปลี่ยนกระบวนการ หรือมีการเปลี่ยนสารเคมีที่สูบ เป็นต้น จึงจ าเป็นต้องดูสาเหตุข้างเคียงด้วย 
 3) ข้อควรระวังในการเตริยมการถอดปั๊ม 
 (1) เมื่อต้องถอดปั๊มสูบสารเคมี เช่น กรด ด่าง เป็นต้น ต้องสวมแว่นป้องกันและ
ถุงมือยางก่อน ให้เรียบร้อยแล้วจึงลงมือถอดปั๊มหากสารเคมีกระเด็นเข้าตาหรือโดนผิวหนังให้รีบล้างออก
ด้วยน้ าสะอาดโดยเร็ว ดังนั้น จึงควรเตรียมน้ าไว้ใกล้กับบริเวณท าการถอดปั๊ม 
 (2) ปล่อยน้ าที่ขังอยู่ในปั๊มออก 
 (3) ถอดตัวปั๊ม 
 (4) ปั๊มที่สูบสารเคมีอยู่ เช่น กรดด่างให้ล้างภายในตัวปั๊มก่อน 
 4) ล าดับการถอดปั๊มออกในการถอดปั๊มออกเพ่ือท าการซ่อมให้ดูขั้นตอนการถอด
จากคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตก าหนด 
 5) หัวข้อตรวจเช็คของการท าโอเวอร์ฮอล์ 
 (1) เช็คการสึกหรอของฝาปิดต้านดูด (suction cover) และเรือนปั๊ม (casing) โดยเฉพาะ 
บริเวณซอกเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งส่วนใหญ่ความเสียหายจะเกิดที่บริเวณนี้ก่อน หากทิ้งไว้นานอาจท าให้ตัวปั๊ม
ทะลุก็ได้ จึงต้องซ่อมให้เรียบร้อยหรือหากซ่อมไม่ได้ควรเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ 
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 (2) ตรวจดูการสึกหรอและการเกิดหน้าข้างตัวจากคาวิเตชั่นที่ใบพัด หากมีความสึกหรอ
เล็กน้อย ที่สามารถใช้งานต่อได้ ควรเช็คความสมดุลของน้ าหนัก หากต้องแก้ไขควรซ่อมให้น้ าหนักสมดุลก่อน 
 (3) แหวนกันสึก (wear ring) กรณีที่เป็นปั๊มส าหรับสูบสารเคมีพิเศษ ควรเช็คระยะ
เคลียแรนซ์ (clearance) กับคู่มือที่ผู้ผลิตก าหนด 
 (4) รองลื่น (bearing) หากไม่มีสิ่งผิดปกติก็ไม่ต้องถอดออก หากจ าเป็นต้องเปลี่ยน
ให้เปลี่ยนทั้งชุดใหม่หมด กล่าวคือ เปลี่ยนทั้งรองลื่นและซิลกันน้ ามัน (oil seal) เมื่อใส่รองลื่นแล้วควร
ตรวจดูระยะคลอนของเพลาด้วยค่าที่ยอมรับได้จากศูนย์เพลา ≤ 4/100 mm) 
 (5) อุปกรณก์ันรั่ว 
 ก. ชนิดที่ต่อมหล่อลื่น (gland packing type) ให้ดูปลอกเพลาว่ามีรอยสึกหรอ 
รอยขีดข่วนหรือไม่ เช็คสภาพของร่องซีล (seal cage) 
 ข. ชนิดเมกานิคัลซิล (mechanical seal type) หากการรั่วต่ ากว่า 3 cc ต่อชั่วโมง 
และไม่มีความผิดปกติใดๆ ไม่ควรถอดออก ควรใช้ต่อได้เลย หากมีความผิดปกติควรถอดดูความลึกหรอ
ที่หนาสัมผัส (sealing tightly surfuce) ดูปะเก็นเพลา (shaft packing) ว่ายังยืดหยุ่นได้ดีหรือไม่ 
ตรวจเช็คความสึกหรอของปลอกเพลา (shaft sleeve)  
  6) อะไหล่ส ารองและวัสดุสิ้นเปลือง 
 (1) อะไหล่ส ารองหลัก เรือนปั๊ม ฝาปิดด้านดูด ใบพัด เพลา เมกานิคัลซิล เป็นต้น 
 (2) วัสดุสิ้นเปลือง ปลอกเพลา รองลื่น ซีลกันน้ ามัน ยางประกอบหน้าแปลน 
(coupling rubber) สายพานร่อง V ปะเก็นต่อมหล่อลื่น ปะเก็นแผ่น น้ ามันหล่อลื่น จาระบี เป็นต้น 
 (3) การท ารายการอะไหล่ควรท ารายการของ อะไหล่,วัสดุสิ้นเปลืองเก็บไว้และ
ควรมีป้ายแขวน 
 (4) การเก็บรักษา 
 ก. อะไหล่ต่างๆ ต้องเก็บรักษาในที่แห้ง ไม่มีฝุ่นหรือสิ่งแปลกปลอม 
 ข. อะไหล่จ าพวก ปะเก็นต่อมหล่อลื่น ปะเก็นแผ่น เมกานิคัลซีล รองลื่นซิล
น้ ามัน ควรห่อให้สนิทแล้วท าการเก็บรักษา 
 ค. น้ ามันหล่อลื่น จาระบีต่างๆ ต้องเข้มงวดเป็นพิเศษไม่ให้มีความชื้น ฝุ่น 
สิ่งแปลกปลอมเข้าได้เลย เมื่อเปิดฝาใช้งานแล้วต้องปิดให้สนิท โดยมีตัวอย่างซึ่งมีสิ่งแปลกปลอมหลุดเข้าไป
ในจาระบี เมื่อใช้จาระบีอัดเข้าที่รองลื่นมีผลท าให้รองลื่นเกิดการสึกหรออย่างรวดเร็ว เกิดเสียงผิดปกติ
และเกิดการสั่นสะเทือน  
 7) ขั้นตอนการประกอบ 
 (1) การประกอบปั๊มหลังจากได้ตรวจเช็คแล้ว ให้ศึกษาดูจากคู่มือการใช้งานปั๊มที่ผู้ผลิต
จัดท า 
 (2) เช็คระยะห่างระหว่างใบพัดและ wear ring กรณีที่เป็นใบพัดแบบเปิดให้เช็ค
ระยะห่างจากหน้าหลังใบพัดให้ตรงตามที่คู่มือการใช้งานก าหนด 
 (3) ในการประกอบ ประเก็นต่อมหล่อลื่น หรือเมกานิคัลซิล สิ่งที่ต้องระวัง คือ
การป้องกันมิให้ปลอกเพลาเกิดการขีดข่วน และควรใช้น้ ามัน silicon oil หรือ teflon oil หรือ black lead 
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ทาที่ประเก็น หรือโอริงของเมกานิคัลซิลก่อนแล้วจึงใส่เข้าไป ในการประกอบ เมกานิคัลซีลนั้นควรดู
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
                   (4) เมื่อประกอบปั๊มเสร็จแล้วควรใช้มือหมุนปั๊มว่าสามารถหมุนได้อย่างราบรื่นหรือไม่ 
หากฝืดหรือติดขัดให้ถอดแล้วประกอบใหม่ หากปั๊มหมุนได้อย่างราบรื่นให้ถือว่าการประกอบนั้น
เสร็จสิ้นแล้ว 
                   (5) การดูการรั่วของปั๊ม หากท าได้ควรใช้ฝาปิดทางดูดทางส่งของปั๊ม หลังจากนั้นอัดน้ า
เข้าไปในปั๊ม อาจใช้น้ าประปาหรือน้ าที่สูบจากปั๊มอื่น เพื่อดูว่าปั๊มที่ประกอบแล้วมีการรั่วหรือไม่  
หากท าเช่นนั้นไม่ได้ควรขังน้ าไว้ในเรือนปั๊มหลังจากที่เดินท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือดูการรั่วของปั๊ม 
                   (6) เมื่อการตรวจเช็คและการประกอบปั๊มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรท าบันทึกการตรวจซ่อม
ปั๊มไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการโอเวอร์ฮอล์ครั้งต่อไป 
 
2.6 ทฤษฎีและแนวคิดการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
 
 ชาติชาย อัศดรศักดิ์ และพัชราภรณ์ เนียมมณี (2547, หน้า 1-14) เป้าหมายของเศรษฐศาสตร์ คือ 
ท าให้ต้นทุนในการใช้ทรัพยากรในการผลิตต่ าสุด ในอดีตงานทางด้านวิศวกรรมมักจะพิจารณาปัจจัย
ทางด้านกายภาพ แต่ในสภาวะปัจจุบันการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์มีการพัฒนามากขึ้นผลงาน
ทางด้านวิศวกรรมได้น ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสนองตอบความต้องการของมนุษย์ และเนื่องจากทรัพยากร
ในโลกมีอยู่อย่างจ ากัด ดังนั้น ผลงานทางด้านวิศวกรรม จึงต้องพิจารณาปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์มากขึ้น 
 ในทางวิศวกรรมมักจะพูดถึงว่า “ประสิทธิภาพ” โดยประสิทธิภาพในเชิงวิศวกรรม คือ 

 

 ประสิทธิภาพในเชิงวิศวกรรม 
(input) งานที่ใช้

% 100 x (output)  ้ผลงานที่ได=  

 
 ประสิทธิภาพในเชิงวิศวกรรมนี้ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิน 100 % เพราะอาจเกิดการสูญเสีย
ภายในระบบ แต่ประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐศาสตร์ หมายถึง 

 

 ประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
 ้าใช้จา่ยจ านวนเงินค

% 100 x  ้ผลงานท่ีได=  

 
 ประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐศาสตร์นี้ อาจมากกว่า 100% ก็ได้ ถ้ามากกว่า 100% แสดงว่า
จ านวนเงินผลได้ มากกว่าจ านวนเงินค่าใช้จ่ายนั่นเอง 
 2.6.1 กระบวนการทางวิศวกรรม 
 กิจกรรมในทางวิศวกรรม ปัจจุบันนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าหรือบริการนั้น
เราจะต้องพิจารณาองค์ประกอบของกระบวนการในงานวิศวกรรมว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหน หรือว่า
มีวิทยาการใหม่ๆ ที่จะสามารถน ามาใช้ในการผลิตหรือไม่ซึ่งในส่วนนี้คงต้องพิจารณาปัจจัยทางกายภาพ
เช่น วัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิต มีเพียงพอและมีความสามารถที่จะท าได้ในขณะเดียวกัน 
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ก็ต้องพิจารณาในส่วนของความต้องการของลูกค้า ว่ามีความต้องการสินค้าหรือบริการอย่างใด เมื่อทราบ
ความต้องการและความเป็นไปได้ในทางวิศวกรรมแล้ว จะต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมเชิงเศรษฐศาสตร์ 
ก็คือ การลงทุนผลิตนี้คุ้มค่าหรือไม่ มีต้นทุนที่ประหยัดที่สุด ซึ่งท าให้ธุรกิจนั้นๆ ได้ก าไรสูงสุดหรือไม่ ดังนั้น 
การท างานทางวิศวกรรมในปัจจุบันจึงต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจในเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วย 
 ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมด้านวิศวกรรมที่เก่ียวข้องในเชิงเศรษฐศาสตร์มี 5 ขั้นตอน คือ 
 1) การก าหนดวัตถุประสงค์เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการทางวิศวกรรม ซึ่งจะ
สามารถหาได้จากการพิจารณาความต้องการของมนุษย์ ซึ่งงานทางด้านวิศวกรรมสามารถสนองตอบได้ เช่น 
การสร้างหุ่นยนต์ เพ่ือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมในแผนกที่อาจเกิดอันตรายแก่คนงานได้วัตถุประสงค์นี้ 
คือ การพยายามหาสิ่งประดิษฐ์มาท างานแทนมนุษย์ 
 2) การหาข้อจ ากัดของกลยุทธ์ต่างๆ ขั้นตอนนี้จะต้องมีการศึกษาปัจจัยที่เป็นข้อจ ากัด 
ซึ่งมีผลกระทบต่อเป้าหมายที่เราตั้งไว้ข้างต้น เช่น การสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มาท างานแทนมนุษย์ ไม่สามารถ
คิดเองได้ เราจะต้องสั่งงานให้ท าตามท่ีต้องการ 
 3) เสนอแนวทางหรือวิธีการ จากข้อ 1 และข้อ 2 จะต้องหาแนวทางหรือวิธีการทั้งหมด
และหาแนวทางท่ีเป็นไปได้ ซึ่งแนวทางที่เป็นไปได้ท้ังเชิงกายภาพและในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
 4) เลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุด จากขั้นตอนที่ 3 เราจะเลือกทางเลือกต่างๆ ที่เป็นไปได้
ว่ามีทางเลือกใดที่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดทั้งในเชิงเศรษฐศาสตร์และเชิงกายภาพ 
 5) สิ่งที่ช่วยในการตัดสินใจในการด าเนินการโครงการวิศวกรรม ส่วนใหญ่จะมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานในอนาคต ที่เราคาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน ดังนั้น จึงต้องมีขั้นตอนในการเพ่ิมความมั่นใจ 
ว่าการตัดสินใจนั้นถูกต้องหรือมีความบกพร่องน้อยที่สุด ซึ่งการเพ่ิมความมั่นใจอาจใช้การวิเคราะห์
เชิงเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์ความไว (sensitivity analysis) ของตัวแปรต่างๆ การหาข้อมูล
ประกอบอื่นๆ เพ่ิมเติม 
 2.6.2 การตัดสินใจของฝ่ายจัดการ 
 การตัดสินใจของฝ่ายจัดการ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย ฯลฯ 
การตัดสินใจที่ดีควรมีการพิจารณาองค์ประกอบทั้ง 4 ประการ คือ 
 1) องค์ประกอบของเป้าหมายและนโยบาย ได้แก่  นโยบายของบริษัท หรือ
ของหน่วยงานนั้นๆ 
 2) องค์ประกอบทางวิชาการ ได้แก่ กลไกทางเทคนิค หรือองค์ความรู้ทางวิศวกรรม 
 3) องค์ประกอบทางสังคม ได้แก่ กฎหมาย ธรรมเนียมประเพณี ความรู้สึก ความเชื่อ
ของประชาชน เป็นต้น 
 4) องค์ประกอบทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน เป็นต้น 
 2.6.3 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ (economic analysis) 
 หลักในการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ที่ส าคัญ คือ 
 1) เงินมีความสัมพันธ์กับเวลา เงินจ านวนเท่ากันที่เกิดขึ้นที่เวลาต่างกัน มูลค่า
ของเงินนั้นจะไม่เท่ากัน 
 2) การเปลี่ยนแปลงในอนาคตมีไม่มากนักในการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์  
เป็นการวิเคราะห์ 
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เพ่ือการตัดสินใจ และเพ่ือการวางแผนในอนาคต ดังนั้น จึงต้องมีการคาดการณ์ในอนาคต ภายใต้
สมมติฐานว่า ในอนาคตที่เราคาดการณ์ไว้มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก 
 3) การคาดหมายอนาคตมีความแม่นย าพอสมควร การคาดหมายสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต
อาจเกิดความผิดพลาดไม่มากก็น้อย การคาดหมายนี้ต้องอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเพ่ือประมาณการณ์
ในอนาคต หรือที่เรียกว่า “การพยากรณ์ (forecasting)” ซึ่งอาจใช้เทคนิคต่างๆ ในการพยากรณ์นี้ 
เมื่อได้ค่าพยากรณ์ออกมาแล้ว จะด าเนินการวางแผน หรือวิเคราะห์ต่อไป ดังนั้น  จึงมีข้อสมมติว่า 
การคาดหมายอนาคตนี้มีความแม่นย าพอสมควร สามารถใช้ในการวิเคราะห์ได้ 
 2.6.4 ข้อที่ควรค านึงถึงในการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ 
 1) นักวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ ต้องทราบเป้าหมายที่แน่นอนของปัญหา เหมือนกับ
นักวิเคราะห์ในสาขาอ่ืนๆ ก่อนที่จะท างานวิเคราะห์ ควรจะต้องทราบเป้าหมายในการวิเคราะห์ ขอบเขต 
และข้อจ ากัดต่างๆ เพ่ือให้สามารถก าหนดและเลือกองค์ประกอบที่มีขนาดและคุณค่าตามที่ต้องการได้ 
 2) ผลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ อาจไม่สอดคล้องกับการตัดสินใจของฝ่ายจัดการ
หรือผู้บริหาร การตัดสินใจของฝ่ายจัดการอาจต้องค านึงถึงปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากปัจจัย
ทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ปัจจัยทางด้านนโยบายของรัฐ กฎหมาย เป็นต้น ดังนั้น ผลวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ 
จึงเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับฝ่ายจัดการ 
 3) ไม่ควรตัดสินใจโดยขาดหลักการ เมื่อสามารถวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ได้การตัดสินใจ
ของฝ่ายจัดการถึงแม้ว่าจะท าได้โดยอาศัยประสบการณ์ และความคิดเห็นผลวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์
เป็นข้อมูลหนึ่ง ที่จะช่วยลดความผิดพลาดในการตัดสินใจดังกล่าว 
 4) ความพิจารณาทุกทางเลือกที่จะเป็นไปได้ เพราะการวิเคราะห์เป็นการเปรียบเทียบ
ทางเลือกทั้งหมด จะท าให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด 
 5) การลงทุนหรือส่วนอ่ืนๆ ของรายได้และรายจ่ายในอดีต เป็นส่วนซึ่งไม่เกี่ยวข้อง
กับการวิเคราะห์ การตัดสินใจจะเป็นเรื่องของอนาคต จึงไม่ควรน ารายได้หรือรายจ่ายที่เกิดข้ึนในอดีต
มาพิจารณา 
 6) รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ควรพิจารณาจากช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งจะท าให้
การเปรียบเทียบทางเลือกเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 
 7) ช่วงเวลาในการวิเคราะห์ ไม่ควรจะเกินกว่าระยะที่จะสามารถคาดหมายได้ถูกต้อง
ดังที่กล่าวมาแล้วว่า การวิเคราะห์แนวปฏิบัติเป็นเรื่องของอนาคต ดังนั้น  การคาดหมายอนาคต 
จึงเป็นเรื่องส าคัญ หากโดยทั่วไปจะมีช่วงที่สามารถคาดหมายได้ถูกต้องพอสมควร การวิเคราะห์
เฉพาะในช่วงนั้นก็พอจะถูกต้องได้บ้าง แต่ถ้าไปวิเคราะห์ช่วงอ่ืน การคาดหมายอาจจะไม่ถูกต้อง การวิเคราะห์
ก็ไม่มีความหมาย 
 2.6.5 ต้นทุน (cost) 
 การลงทุนในโครงการต่างๆ มักมีเงินลงทุน ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือน าต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายมาใช้ในการประเมินทางเลือกต่างๆ เพื่อการลงทุน ความหมายของ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
มีความใกล้เคียงมาก โดยความหมายทั่วไปเราแยกความหมายของต้นทุนว่าเป็นส่วนของการลงทุน 
โดยการจ่ายเงินหรือเป็นการแลกเปลี่ยน เพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน แต่ค่าใช้จ่ายมักเข้าใจว่าเป็นจ านวนเงิน
ที่จ่ายไปเพื่อใช้ในการด าเนินงานหรือบริการต่างๆ ทั้งต้นทุนและค่าใช้จ่ายถือเป็นเงินที่ต้องจ่าย
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ในการใช้ทรัพย์สินเช่นกัน ต้นทุนมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดในแต่ละชนิด ก็มีความหมายและความส าคัญ
แตกต่างกันไปดังนี้ 
 1) ต้นทุนเริ่มแรก (first cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายเมื่อเริ่มแรกของการลงทุน ซึ่งอุปกรณ์
หรือเครื่องจักรที่ซื้อมานั้นต้องพร้อมที่จะใช้งานได้ โดยปกติแล้วจะไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์นั้นอีกในช่วงอายุ
การใช้งาน ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกของเครื่องจักร จะประกอบด้วย 
 (1) ราคาเครื่องจักร 
 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกบุคลากร 
 (3) ค่าขนส่งและติดตั้ง 
 (4) ค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์ช่วย 
 จะเห็นว่าต้นทุนเริ่มแรกนั้น อาจไม่ใช่เพียงแต่ราคาซื้อของเครื่องจักรเพียงอย่างเดียว 
แต่จะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว 
 2) ต้นทุนด าเนินการและซ่อมบ ารุง (operating and maintenance cost) ต้นทุนเหล่านี้
จะเกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งานของเครื่องจักร โดยทั่วไปต้นทุนด าเนินการมักจะประกอบด้วย ค่าแรงงาน 
ค่าใช้จ่ายในโรงงาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้าค่าประกัน ค่าธรรมเนี ยม ค่าเก็บ
สินค้าคงคลัง และอ่ืนๆ นอกจากนั้น อาจจะมีค่าวัสดุทางอ้อมโดยปรกติต้นทุนด าเนินงานนี้ จะถูกก าหนด 
ให้เป็นค่าใช้จ่ายประจ าปี ส่วนค่าซ่อมบ ารุงรักษาอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ในแต่ละปีนั้น ขึ้นอยู่กับตาราง
การซ่อมบ ารุงป้องกันประจ าปี และการซ่อมบ ารุงตามความจ าเป็น 
 3) ต้นทุนทางตรง (direct cost) ต้นทุนนี้สามารถจะวัดและเฉลี่ยไปยังผลผลิต หรือ
โครงการได้โดยง่ายต้นทุนเหล่านี้ได้แก่ ราคาวัสดุทางตรง ค่าแรงงานทางตรงเป็นต้น 
 4) ต้นทุนทางอ้อม (indirect cost) ต้นทุนนี้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อผลผลิต แต่จะ
เป็นต้นทุนทางอ้อมที่จะต้องน าไปรวมกับต้นทุนทางตรง เพื่อหาต้นทุนการผลิตรวม ตัวอย่างเช่น
การกลึงเหล็กหล่อสีเทารูปสี่เหลี่ยมให้เรียบทั้ง 5 ด้าน ส่วนด้านที่เหลือจะทาด้วยสีและผึ่งให้แห้ง
แล้วน ามาเจาะรูให้ทะลุเป็นจ านวน 4 รู และท าเกลียวหลังจากนั้นจึงน าชิ้นงานที่เสร็จเรียบร้ อย 
แล้วมาบรรจุในลังไม้ ลังละ 30 ชิ้น จากนั้นขนส่งให้ลูกค้าภายในประเทศ 
 ส าหรับตัวอย่างนี้จะเห็นว่าแรงงานทางตรงต่อชิ้น (ที่ใช้กับเครื่องจักร) ค่าทาสี
และค่าบรรจุลังอาจจะคิดไว้แล้ว ส่วนแรงงานที่ใช้ในการตรวจรับเหล็กหล่อ การขนถ่ายระหว่าง
หน่วยงาน การขนถ่ายไปยังรถบรรทุกและการขนส่งไปยังลูกค้าค่าใช้จ่ายเหล่านี้เรียกว่า ต้นทุน
แรงงานทางอ้อม (indirect labor cost) ซึ่งจะต้องเฉลี่ยให้แต่ละชิ้นงาน ส่วนค่าน้ ามันหล่อลื่นที่ใช้
กับเครื่องในขณะท างาน จะจัดเป็นค่าวัสดุทางอ้อม ( indirect material cost)  และจะต้องเฉลี่ย
ให้กับชิ้นงานเช่นเดียวกัน 
 5) ต้นทุนคงที่ (fixed cost) เป็นต้นทุนที่ไม่แปรผันกับจ านวนผลผลิต เช่น เงินเดือน
พนักงานฝ่ายธุรการ ค่าภาษี ค่าประกัน ค่าเช่า และค่าเสื่อมราคา เป็นต้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจจะคงที่
ในช่วงเวลาหนึ่งของการผลิต และอาจเปลี่ยนแปลงไปในช่วงอ่ืนๆ 
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 วิธีการเลือกโครงการตั้งแต่สองโครงการขึ้นไป โดยในช่วงแรกจะเป็นการเปรียบเทียบ เพ่ือเลือก
โครงการจากสองโครงการ ซึ่งในทางทฤษฏีถ้าเรามีโครงการสองโครงการให้เปรียบเทียบ สมมุติว่า
เป็นโครงการ A และ โครงการ B เราจะมีทางเลือก 4 ทางเลือก ได้แก่ 
             1) ทางเลือกท่ี 1 เลือกโครงการ A และเลือกโครงการ B  
             2) ทางเลือกท่ี 2 เลือกโครงการ A และไปเลือกโครงการ B  
             3) ทางเลือกท่ี 3 ไม่เลือกโครงการ A และเลือกโครงการ B  
             4) ทางเลือกท่ี 4 ไม่เลือกโครงการ A และไม่เลือกโครงการ B 
        ในการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมที่เราจะศึกษานั้น มักจะเป็นการพิจารณาเพ่ือจะเลือก
ทางเลือกที่ดีกว่า (โครงการ A หรือโครงการ B) เพ่ือเลือกลงทุน ให้เหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ดังนั้น 
ตัวอย่างต่างๆ ที่เราศึกษา จะเฟ้นได้ว่า เราจะหาผลลัพธ์ โดยไม่พิจารณาทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 4 
เราจะวิเคราะห์เพ่ือเสนอว่าถ้าใช้การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ส าหรับข้อมูลที่มีอยู่โครงการใดควรเลือก
ลงทุน เพ่ือน าข้อมูลนี้ไปประกอบการตัดสินใจกับการวิเคราะห์ในด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านการตลาด ด้านวิศวกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม เป็นต้น 
 2.6.6 การเลือกโครงการ 
 ชาติชาย อัศดรศักดิ์ และพัชราภรณ์ เนียมมณี (2547, หน้า 113-117) การพิจารณาโครงการหนึ่ง
โครงการนั้น ต้องพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการโดยวัดคุณค่าของการลงทุน ซึ่งโครงการเหล่านั้น
อาจมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นจึงมีการแบ่งโครงการที่จะพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 1) มิวชวลลีเอกซ์คลูซีฟ โครงการประเภทนี้ประกอบด้วย กลุ่มโครงการหลายโครงการ
ที่มคีวามสัมพันธ์กัน ถ้าโครงการใดได้รับการพิจารณาแล้วจะมีผลกระทบให้โครงการอ่ืนไม่ได้รับการยอมรับ 
 2) โครงการอิสระโครงการนี้ประกอบด้วย กลุ่มโครงการที่เป็นอิสระต่อกันผล
ของการยอมรับโครงการหนึ่งจะไม่มีผลต่อการยอมรับโครงการที่เหลือ 
 3) โครงการแบบมีเงื่อนไข เป็นลักษณะของโครงการที่มีความสัมพันธ์กัน ท าให้
การพิจารณาเลือกโครงการใดโครงการหนึ่งแล้วมีผลกระทบท าให้ต้องกลับไปพิจารณาโครงการอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องด้วย 
 หลักเกณฑ์การตัดสินใจส าหรับเลือกทางเลือก ส าหรับการวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกโครงการ 
จะแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ กรณีที่มีโครงการให้พิจารณา 2 โครงการ และกรณีที่มีโครงการให้พิจารณา
มากกว่า 2 โครงการ ส่วนวิธีวัดคุณค่าในการลงทุน ดังนี้ 
 1) วิธีมูลค่าปัจจุบัน (present worth method) ปัจจุบันการเปรียบเทียบโครงการ 
โดยใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นวิธีที่ค านวณได้ง่าย และสามารถใช้ความรู้
พ้ืนฐานของการวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมได้วิธีมูลค่าปัจจุบันจะใช้ค่าเทียบเท่าสุทธิ  
ณ เวลาปัจจุบันของความแตกต่าง ระหว่างรายจ่ายและรายรับ จากการลงทุนในช่วงเวลาต่างๆ กนั 
            กรณีที่มีสองโครงการ ให้เลือกเพียงโครงการเดียวนั้น การใช้วิธีมูลค่าปัจจุบัน
ของแต่ละโครงการ โครงการใดที่มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของรายรับสูงกว่าโครงการนั้น จะเป็นโครงการ
ที่น่าลงทุนมากกว่า หรือในกรณีที่เราพิจารณาเฉพาะส่วนที่เป็นรายจ่าย โครงการใดที่มีมูลค่าปัจจุบัน
ของรายจ่ายสุทธิต่ ากว่าโครงการนั้นจะน่าลงทุนกว่า โดยทั่วไปแล้วโครงการที่น ามาพิจารณาอาจเป็นโครงการ
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ที่มีอายุโครงการเท่ากันหรือไม่ก็ได้ ดังนั้น การเปรียบเทียบโครงการโดยใช้มูลค่าปัจจุบัน จึงแบ่งประเภท
โครงการออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
 (1) โครงการที่น ามาเปรียบเทียบมีอายุโครงการเท่ากัน 
 (2) โครงการที่น ามาเปรียบเทียบมีอายุโครงการไม่เท่ากัน ส าหรับการตัดสินใจ
เลือกโครงการ เราจะพิจารณาดังนี้ 
 ก. ถ้าโครงการทีน่ ามาเปรียบเทียบกัน เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนของรายจ่ายอย่างเดียว 
(cost projects) เราจะเลือกโครงการที่มีมูลค่าต้นทุนเทียบเท่าปัจจุบันของโครงการที่ต่ ากว่า 
 ข. ถ้าโครงการที่น ามาพิจารณามีทั้งรายจ่าย เงินลงทุน และรายได้ (investment 
projects) เราจะเลือกโครงการที่มีมูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันสุทธิของโครงการที่สูงกว่า 
           การเปรียบเทียบมูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของโครงการที่มีอายุโครงการเท่ากัน (present-
worth comparison of equal life alternatives) 
 การเปรียบเทียบโครงการต่างๆ ที่มีอายุโครงการเท่ากัน เราสามารถเปรียบเทียบ
การรับ-จ่ายเงินกันได้ เช่น การเลือกจะลงทุนในโครงการ A หรือโครงการ B ที่มีอายุโครงการเท่ากัน 
สามารถน ามูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของโครงการทั้งสองนี้  มาเปรียบเทียบกันได้ โดยค านวณมูลค่า
เทียบเท่าปัจจุบันของแต่ละโครงการ แล้วน าผลที่ได้มาพิจารณาตามเกณฑ์การตัดสินใจข้างต้น 
 ตัวอย่าง 1 เปรียบเทียบโครงการสองโครงการ คือ โครงการ A และ โครงการ B 
ที่อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี ว่าน่าลงทุนในโครงการใดโดยใช้วิธีมูลค่าปัจจุบัน 
 
ตาราง 13  มูลค่าเปรียบเทียบโครงการ A และ B 
  
 โครงการ A โครงการ B 
เงินลงทุนเริ่มต้น(บาท) 500,000 1,500,000 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน(บาท/ปี) 300,000   260,000 
รายรับ (บาท/ปี) 500,000   600,000 
มูลค่าเมื่อหมดอายุการใช้งาน (บาท)     0   500,000 
อายุโครงการ(ปี)     4       4 

ที่มา: (ชาติชาย อัศดรศักดิ์ และพัชราภรณ์ เนียมมณี, 2547, หน้า 117) 

 หามูลค่าเทียบเท่าปีปัจจุบัน (PWA) ของโครงการ A 
 PWA = - 500,000 + (500,000 - 300,000) (P/A, 5%, 4)  
                         = - 500,000 + 200,000 (3.5460) = 209,200 บาท 

 หามูลค่าเทียบเท่าปีปัจจุบัน (PWB) ของโครงการ B 
                PWB = - 1,500,000 + (600,000 - 260,000) (P/A, 5%, 4) 
     + 500,000 (P/F, 5%, 4)  
 = - 1,500,000 + 340,000 (3.5460) + 500,000 (0.8227) 
 = 116,990 บาท 
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 เนื่องจากมูลค่าเทียบเท่าปีปัจจุบัน (รายรับสุทธิ) ของโครงการ A มากกว่า
โครงการ B (PWA > PWB) ด้งนั้นควรเลือกลงทุนโครงการ A 
 ตัวอย่าง 2 โรงงานแห่งหนึ่งต้องการซื้อเครื่องยนต์มาช่วยในการผลิต 
จ านวน 40 เครื่อง ซึ่งมีเครื่องยนต์ตามแบบที่ต้องการสองชนิด คือ เครื่องยนต์ A และ เครื่องยนต์ B 
ซึ่งมีอายุการใช้งาน 5 ปีเท่ากัน และมีความสามารถในการผลิตสินค้าเท่าเทียมกัน ส าหรับต้นทุน
ของเครื่องยนต์ต่อเครื่อง แสดงไว้ ในตารางข้างล่างนี้ ถ้าพิจารณาที่อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี 
จงพิจารณาว่าควรเลือกซื้อเครื่องยนต์ชนิดใด 
 
ตาราง 14  มูลค่าเปรียบเทียบเครื่องยนต์ A และ B 
 
 เครื่องยนต์ A เครื่องยนต์ B 
เงินลงทุนครั้งแรก (บาท)   25,000   35,000 
ต้นทุนในการด าเนินงานต่อปี (บาท)    9,000    7,000 
มูลค่าเมื่อหมดอายุการใช้งาน (บาท)    2,000    3,500 

ที่มา: (ชาติชาย อัศดรศักดิ์ และพัชราภรณ์ เนียมมณี, 2547, หน้า 119) 

 หามูลค่าต้นทุนเทียบเท่าปีปัจจุบัน (PWA) ของเครื่องยนต์ A 
 PWA = 25,000 + 9,000 (P/A, 10%, 5) - 2,000 (P/F, 10%, 5)  
  = 25,000 + 9,000 (3.7908) - 2,000 (0.6209)  
  = 57,875.40 บาท 

 หามูลค่าต้นทุนเทียบเท่าปีปัจจุบัน (PWB) ของเครื่องยนต์ B 
 PWB = 35,000 + 7,000 (P/A, 10%, 5) - 3,500 (P/F, 10%, 5) 
  = 35,000 + 7,000 (3.7908) - 3,500 (0.6209)  
  = 59,362.45 บาท 
 
 เนื่องจากมูลค่าต้นทุนเทียบเท่าปีปัจจุบันของเครื่องยนต์ A น้อยกว่า
เครื่องยนต์ B (PWA < PWB) ดังนั้น ควรเลือกชื้อเครื่องยนต์ชนิด A 
 2) วิธีมูลค่าเทียบเท่ารายปี (annual worth method) 
 วิธีมูลค่าเทียบเท่ารายปี ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้และเราแบ่งประเภทของโครงการ
ออกเป็น 2 ลักษณะ เช่นเดียวกันกบัวิธีมูลค่าปัจจุบัน คือ 
 (1) โครงการที่น ามาเปรียบเทียบมีอายุโครงการเท่ากัน 
 (2) โครงการที่น ามาเปรียบเทียบมีอายุโครงการไม่เท่ากัน ส าหรับการตัดสินใจ
เลือกโครงการเราจะพิจารณาดังนี้ 
 ก. ถ้าโครงการที่น ามาเปรียบเทียบกันเกี่ยวข้องเฉพาะส่วนของรายจ่ายอย่างเดียว 
(cost projects) เราจะเลือกโครงการที่มีมูลค่าต้นทุนเทียบเท่ารายปีของโครงการที่ต่ ากว่า 
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            ข. ถ้าโครงการที่น ามาพิจารณามีทั้งรายจ่ายเงินลงทุนและรายได้ (investment 
projects) เราจะเลือกโครงการที่มีมูลค่าเทียบเท่ารายปีสุทธิของโครงการที่สูงกว่า 
            การเปรียบเทียบมูลค่าเทียบเท่ารายปีของโครงการที่มีอายุโครงการเท่ากัน 
(equivalent annual-worth comparison of equal life alternatives) 
        การเปรียบเทียบโครงการต่างๆ ที่มีอายุโครงการเท่ากัน เราสามารถเปรียบเทียบ
การรับจ่ายเงินกันได้เช่นเดียวกนักบัวิธีมูลค่าปัจจุบัน เช่น การเลือกจะลงทุนในโครงการ A หรือโครงการ B 
ที่มีอายุโครงการเท่ากันสามารถน ามูลค่าเทียบเท่ารายปีของโครงการทั้งสองนี้มาเปรียบเทียบกันได้ 
โดยค านวณมูลค่าเทียบเท่ารายปีของแต่ละโครงการ แล้วน าผลที่ได้มาพิจารณาตามเกณฑ์การตัดสินใจข้างต้น 
 โจทย์จากตัวอย่าง 1 จงพิจารณาว่าควรเลือกโครงการใด โดยวิธีมูลค่า
เทียบเท่ารายปี 
 
 หามูลค่าเทียบเท่ารายปี (AWA) ของโครงการ A 
 AWA = - 500,000 (A/P, 5%, 4) + (500,000 - 300,000)  
  = - 500,000 (0.2820) + 200,000 
  = 59,000 บาทต่อปี  
 
         หามูลค่าเทียบเท่ารายปี (AWB) ของโครงการ B 
            AWB = - 1,500,000 (A/P, 5%, 4) + (600,000 - 260,000) 
     + 500,000 (A/F, 5%, 4)  
                    = - 1,500,000 (0.2820) + 340,000 + 500,000 (0.2320)  
                    = 33,000 บาทต่อปี 
 
         เนื่องจากมูลค่าเทียบเท่ารายปี (รายรับสุทธิ) ของโครงการ A มากกว่า
โครงการ B (AWA > AWB) ดังนั้น ควรเลือกลงทุนโครงการ A 
         โจทย์จากตัวอย่าง 2 จงพิจารณาว่าควรเลือกเครื่องยนต์ชนิดใด โดยวิธี
มูลค่าเทียบเท่ารายปี 
 
         มูลค่าต้นทุนเทียบเท่ารายปี (AWA) ของเครื่องยนต์ A 
             AWA = 9,000 + 25,000 (A/P, 10%, 5) - 2,000 (A/F, 10%, 5)  
                     = 9,000 + 25,000 (0.2638) - 2,000 (0.1638)  
                     = 15,267.40 บาทต่อปี 
 
         มูลค่าต้นทุนเทียบเท่ารายปี (AWB) ของเครื่องยนต์ B 
             AWB = 7,000 + 35,000 (A/P, 10%, 5) - 3,500 (A/F, 10%, 5)  
                     = 7,000 + 35,000 (0.2638) - 3,500 (0.1638)  
                     = 15,659.70 บาทต่อปี 
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 เนื่องจากมูลค่าต้นทุนเทียบเท่ารายปีของเครื่องยนต์  A น้อยกว่า
เครื่องยนต์ B (AWA < AWB) ดังนั้น ควรเลือกซ้ือเครื่องยนต์ชนิด A 
 3) วิธีระยะเวลาการคืนทุน (payback period) 
         วิธีระยะเวลาคืนทุน เป็นการหาระยะเวลาที่ท าให้ผลประโยชน์ที่ได้คุ้มกับเงิน
ลงทุน (มีหน่วยเป็นเวลา เช่น เดือน หรือ ปี เป็นต้น) โดยคิดอัดราผลตอบแทนเป็นศูนย์ ระยะเวลาคืน
ทุนเป็นวิธีในการหาระยะเวลาที่น้อยที่สุด ที่ท าให้รายรับเท่ากับ หรือมากกว่าเงินลงทุน โดยที่อัตรา
ดอกเบี้ยเป็นศูนย์หรืออาจกล่าวได้ว่าถ้าให้ CO แทน เงินลงทุนเริ่มแรกที่เวลาศูนย์หรือเวลาปัจจุบัน
ของทางเลือกหนึ่ง Rt แทนรายรับสุทธิ ในคาบที่ t ของการลงทุนทางเลือกนั้นแล้ว m มีค่าน้อยที่สุด
ของโครงการนั้น ที่ท าให้สมการที่ 5.9 เป็นจริง เรียก m ว่า ระยะเวลาคืนทุน (payback period) 
  

 



m

1t
oCtR  

 
         วิธีระยะเวลาคืนทุนนี้จะไม่ก าหนดแน่นอนว่า ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ  
มีค่าเป็นกี่ปีจึงควรลงทุนในโครงการนั้น เนื่องจากการค านวณหาค่าระยะเวลาคืนทุน เป็นการค านวณ
เพ่ือให้ทราบว่าโครงการนั้นๆ มีกระแสเงินสดรับเป็นอย่างไร ลงทุนกี่ปีจึงจะได้เงินที่ลงทุนไปคืนมาทั้งหมด
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาประกอบการลงทุนบางโครงการก็ต้องการระยะเวลาคืนทุนที่เร็วมาก
จึงจะตัดสินใจลงทุนบางโครงการก็ต้องการระยะเวลาคืนทุนปานกลางจึงจะตัดสินใจลงทุน เช่น ลงทุน
เปิดร้านอาหารค านวณระยะเวลาคืนทุนได้ 7 ปี โครงการนี้ก็อาจจะไม่น่าเลือกลงทุน แต่ถ้าโครงการสร้าง
ทางด่วนพิเศษค านวณระยะเวลาคืนทุนได้ 7 ปี โครงการนี้ก็อาจจะน่าเลือกลงทนุ เป็นต้น  
         ตัวอย่าง 3 การลงทุนโครงการหนึ่งมีระยะเวลา 6 ปี มีข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ดังนี้ 
จงหาระยะเวลาคืนทุน 
 
ตาราง 15  ตัวอย่างมูลค่ารายรับ-รายจ่ายต่อปี 
 

ปี จ านวน (บาท) 
0 -10,000 
1 2,525 
2 2,525 
3 2,525 
4 3,840 
5 3,840 
6 3,840 

 ที่มา: (ชาติชาย อัศดรศักดิ์ และพัชราภรณ์ เนียมมณี, 2547, หน้า 100) 
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 วิธีท า เงินลงทุนเริ่มต้น CO = 10,000 บาท 
         พิจารณาระยะเวลา 3 ปี 

 


3

1t tR  = 2,525 + 2,525 + 2,525                              

  = 7,575 < CO  
 
         พิจารณาระยะเวลา 4 ปี 

 


4

1t tR  = 2,525 + 2,525 + 2,525 + 3,840 

                              = 11,415 > CO  
 
         ดังนั้น ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 4 ปี 
 
 2.6.7 อายุทรัพย์สินเชิงเศรษฐศาสตร์ (economic life) 
 จากหัวข้อที่ผ่านมา เป็นการพิจารณาว่าควรจะทดแทนทรัพย์สินเดิมด้วยทรัพย์สินใหม่หรือไม่ 
ซึ่งอาจมีเหตุผลบางประการ ที่ท าให้ยังคงใช้ทรัพย์สินเดิมต่อไป และยังไม่เปลี่ยนเป็นทรัพย์สินใหม่ทันที 
เหตุผลเหล่านี้ คือ 
 1) บริษัทยังคงต้องการก าไรจากการใช้ทรัพย์สินเดิมอยู่ 
 2) ทรัพย์สินเดิมที่ใช้ผลิตสินค้ายังมีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
 3) มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการประมาณค่าใช้จ่ายของทรัพย์สินใหม่
ในขณะทีท่รัพย์สินเดิมเราสามารถประมาณค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ง่าย 
 4) การตัดสินใจทดแทนทรัพย์สินใหม่ อาจมีสัญญาผูกมัดหรือข้อผูกมัดพันที่จะส่งผล
ถึงอนาคต 
 5) การบริหารงานในบริษัทมีลักษณะชอบอนุรักษ์ ไม่ชอบการทดแทนด้วยสิ่งใหม่ๆ 
ด้วยเงินลงทุนเริ่มแรกที่ค่อนข้างสูง 
 6) มีเงินทุนท่ีจ ากัดในการซื้อทรัพย์แต่มีเงินทุนไม่จ ากัดในการซ่อมบ ารุงทรัพย์สินเดิม 
 7) ต้นทุนจมของทรัพย์สินเดิมส่งผลในทางจิตวิทยาต่อการตัดสินใจทดแทนด้วย 
ทรัพย์สินใหม ่
 8) การคาดการณ์ในอนาคตว่าจะมีการปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งจะท าให้
ทรัพย์สินที่ก าลังพิจารณาอาจจะล้าสมัย บริษัทจึงรอคอยให้มีรุ่นที่มีการปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีใหม่
ผลิตออกมาก่อน 
 9) ในการทดแทนทรัพย์สินเดิมด้วยทรัพย์สินใหม่ ที่มีเทคโนโลยีใหม่เป็นบริษัทแรก 
บริษัทอาจเกิดความยุ่งยากในการใช้ทรัพย์สินนั้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านการใช้งาน ความเข้าใจของพนักงาน
และลูกค้า ดังนั้น บริษัทอาจจะยังเลือกไม่ทดแทนทรัพย์สินในทันที จะรอให้บริษัทที่มีลักษณะเดียวกัน
หรือคู่แข่งใช้งานทรัพย์สินประเภทนี้ก่อน 
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 โดยทั่วไปถ้าทรัพย์สินมีอายุการใช้งานมากขึ้น ต้นทุนทรัพย์สินต่อปี จะถูกแบ่งเบาไปเป็น
การลดค่าใช้จ่ายรายปี แต่ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของทรัพย์สินย่อมสูงขึ้น เนื่องจาก
การซ่อมบ ารุงที่มากขึ้น นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายด้านการควบคุมคุณภาพ หรือการสูญเสีย  เนื่องจาก
คุณภาพที่ผลิตก็สูงขึ้นด้วย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งสองลักษณะจึงมีลักษณะสวนทางกันดังภาพ 2-15 
ถ้ารวมค่าใช้จ่ายทั้งสองลักษณะเข้าด้วยกัน จะได้เป็นค่าใช้จ่ายรวมซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นโค้งค่าใช้จ่าย
รวมในปีที่ต่ าสุดจะแสดงถึงอายุการใช้งานที่เหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร์ 

เมื่อพิจารณารายละเอียดของค่าใช้จ่าย จะพบว่าเมื่ออายุการใช้งานของเครื่องจักรสูงขึ้น จะมี
ผลท าให้ 
 1) ค่าบ ารุงรักษาและค่าซ่อมแซมเครื่องจักรสูงขึ้น 
 2) อัตราการผลิตและประสิทธิภาพลดลง ท าให้ต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายการผลิต 
 3) ปริมาณการผลิตและการให้บริการของทรัพย์สินลดลง เพราะคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ที่ต่ าลง ปริมาณผลผลิตส่วนที่ขาดคุณภาพมีมากขึ้นเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายส าหรับความสูญเสีย 
 4) โอกาสของการเสื่อมคุณค่าของทรัพย์สิน เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น
จึงเพ่ิมความเสี่ยงของการลงทุน 
 

 
 
ภาพ 48  ระยะเวลาใช้งานที่เหมาะสมของทรัพย์สิน 
ที่มา: (ชาติชาย อัศดรศักดิ์ และพัชราภรณ์ เนียมมณี, 2547, หน้า 202) 
 
 2.6.8 อายุการใช้งานทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพย์สิน 
 โดยปกติทั่วไปกิจการต่างๆ จ าเป็นที่จะต้องพิจารณาให้อย่างชัดเจน ถึงทรัพย์สินด าเนินงาน
ที่ควรจะต้องถือไว้ว่าควรจะมีอายุการใช้งานนานเท่าใด จึงจะท าการเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สิน  
เพราะถ้าใช้งานต่อไปต้นทุนในด้านการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาจะสูงเกินไปและเพ่ือให้การบริหารเงินทุน 
ส าหรับรายจ่ายเพ่ือการลงทุนของทรัพย์สินด าเนินงาน ระยะยาวเป็นไปอย่างเหมาะสมต้นทุนของทรัพย์สิน
ด าเนินงานระยะยาวสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ ต้นทุนของทรัพย์สิน และต้นทุนของการด าเนินงาน 
ต้นทุนของทรัพย์สินประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ต้นทุนเริ่มแรก และมูลค่าซาก เมื่อเลิกใช้งานต้นทุนเริ่มแรก
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ส าหรับทรัพย์สินที่เปลี่ยนทดแทน คือ ราคาที่ซื้อทรัพย์สินส าหรับทรัพย์สินที่ถูกเปลี่ยนทดแทนควรพิจารณา
เป็นต้นทุนเสียโอกาส รวมเป็นเงินลงทุนเริ่มแรกต้นทุนทรัพย์สินเทียบเท่ารายปีสามารถค านวณได้ตามสมการ 

 
 CR(i) = I (A/P, i, N) – SN (A/F, i, N) 

 
 ก าหนดให้ 
 CR = ต้นทุนทรัพย์สินเทียบเท่ารายปี 
 I = เงินลงทุนเริ่มแรก 
 SN = มูลค่าซากปีที่ N 
 N = อายุการใช้งานทรัพย์สิน 
 
 ต้นทุนการด าเนินงานของทรัพย์สินรวมถึงต้นทุนการด าเนินงาน ค่าแรงงาน ต้นทุนวัตถุดิบ
และค่าสาธารณูปโภค ส าหรับทรัพย์สินที่มีเหมือนกัน ต้นทุนด าเนินงานปกติจะมีค่าคงที่ ถ้าอัตรา
การใช้ทรัพย์สินนั้นยังคงเหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม ต้นทุนในการซ่อมบ ารุงรักษามีแนวโน้มจะสูงขึ้น
ตามอายุการใช้งานของทรัพย์สินเหล่านั้น ต้นทุนด าเนินงานเทียบเท่ารายปีของทรัพย์สินสามารถค านวณหา 
ได้ตามสมการ 

 OC(i) = [ 


n

0t
OC(P/F, i, N,)] (A/P, i, N) 

 ก าหนดให้ 
 OC(i) = ต้นทุนด าเนินงานเทียบเท่ารายปี 
 OC(n) = ต้นทุนด าเนินงานทั้งหมดของทรัพย์สิน 
 
 ต้นทุนเทียบเท่ารายปีโดยรวมหาได้จากสมการ  
 
 AW = CR(i) + OC(i) 
 
 การหาอายุการใช้งานทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพย์สินนั้น จะพิจารณาถึงต้นทุนเทียบเท่ารายปี
รวมมีค่าต่ าสุด ซึ่งต้นทุนทรัพย์สินเทียบเท่ารายปีโดยปกติแล้วจะมีค่าลดตามระยะเวลา N ส่วนต้นทุน
ด าเนินงานรายปี จะเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลา N ดังนั้น ต้นทุนเทียบเท่ารายปีจะเป็นลักษณะโค้งมน โดยจุดโค้ง
ต่ าสุดจะเป็นจุดที่มีต้นทุนทรัพย์สินเทียบเท่ารายปี มีค่าเท่ากับต้นทุนด าเนินงานเทียบเท่ารายปี 
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ภาพ 49  แนวโน้มต้นทุนเทียบเท่ารายปี รวมต้นทุนทรัพย์สินเทียบเท่ารายปีและต้นทุน  
            ด าเนินงานเทียบเท่ารายปี 
ที่มา: (ชาติชาย อัศดรศักดิ์ และพัชราภรณ์ เนียมมณี, 2547, หน้า 202) 
 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 กนกวรรณ ตังรัตนพิทักษ์ (2550, หน้า ง) งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความสูญเสีย
ของกระบวนการผลิตล าโพงของโรงงานผลิตล าโพงตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการจัดการงานวิศวกรรมตามแนวคิด
การลดความสูญเสีย 7 ประการ งานวิจัยนี้พบว่า แหล่งก าเนิดของความสูญเสียมาจากทั้งปัญหาทางเทคนิค
และการจัดการจากนั้นน าเสนอ 6 แผนการปรับปรุงรวมกับการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนมีเพียง 
2 แผนได้แก่ การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตและการปรับปรุงการจัดการระบบสินค้าคงคลัง
ที่ท าได้จริง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายและมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตโดยรวมน้อยมูลค่าความสูญเสีย
ที่ลดลงได้ทั้งหมดหลังจากการปฏิบัติตามแผนเท่ากับ 349,163 บาทและค่าอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 
เท่ากับร้อยละ 347 ต่อเดือน อย่างไรก็ตามมูลค่าการลดความสูญเสียรวมที่ประมาณการจากแผนทั้ง 6 แผน
มีค่าเท่ากับ 720,962 บาท และมีค่าอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับร้อยละ 1,224 ต่อเดือน 
 กาญจนา จิตรจุน (2550, หน้า ข) ได้ท าการวิจัยการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยการบ ารุงรักษา
บนพ้ืนฐานของความน่าเชื่อถือ กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  
เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรโดยอาศัยหลักการของการบ ารุงรักษา
บนพื้นฐานความน่าเชื่อถือมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มอัตราความพร้อมใช้งานและเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ของเครื่องจักรโดยมีค่าเวลาเฉลี่ยระหว่างความเสียหายของเครื่องจักรยาวนานขึ้นเป้าหมายของการวิจัย
คือ ท าการปรับปรุงให้อัตราความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรให้มากกว่าร้อยละ 80 ทุกเครื่อง โดยการน า
ระบบการบ ารุงรักษาเครื่องจักรและการวิเคราะห์รูปแบบและผลกระทบของความเสียหายมาท าการวิเคราะห์
ความเสียหายและระดับความเสี่ยงเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาท าการวางแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันที่เหมาะสม
ของแต่ละเครื่องจักรให้เป็นมาตรฐานในการบ ารุงรักษา ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หลังจากที่ได้
น าระบบการบ ารุงรักษาเครื่องจักรและการวิเคราะห์รูปแบบและผลกระทบของความเสียหายมาใช้งาน
ในโรงงานตัวอย่าง พบว่าสามารถท าให้อัตราความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ
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ร้อยละ 82.73 ซึ่งมากกว่าสมมุติฐานที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 80 และมีค่าเวลาเฉลี่ยระหว่างความเสียหาย
ของเครื่องจักรเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 63.80 นอกจากนี้ ยังมีจ านวนความถี่ในการเกิดความเสียหายลดลง
เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 46.44 และจ านวนชั่วโมงที่เกิดความเสียหายลดลงเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 67.47 
 ดุสิต ค าพันธุ์ (2550, หน้า ข) บริษัทผลิตกรดแลคติคจากน้ าตาลเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
และยา มีเครื่องจักรที่เป็นส่วนประกอบส าคัญ คือ แอร์คอมเพรสเซอร์ขนาดความสามารถในการผลิต
ลมประมาณ 600 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ที่ใช้ในระบบควบคุมซึ่งมีอยู่เพียงเครื่องเดียวในโรงงานและเครื่องจักร
จ าเป็นที่จะต้องมีการหยุดเพ่ือท าการบ ารุงรักษาตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีระยะเวลาทุกๆ 4000,8000 
และ 16,000 ชั่วโมงของการเดินเครื่องตามล าดับ ท าให้มีค่าใช้จ่ายจากการเช่าเครื่องจักรส ารองเพ่ือทดแทน
เป็นเงินเฉลี่ย 181,272 บาทต่อปี เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องจักรทดแทน ผู้วิจัยจึงท าการศึกษา
ถึงการลงทุนซื้อเครื่องจักรเครื่องที่สองแทนการเช่าใช้งานเพื่อศึกษาระยะเวลาจุดคุ้มทุนและเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือในการด าเนินการผลิตจากการศึกษาการซื้อเครื่องอัดอากาศเครื่องที่สองแทนการเช่า
ระหว่างท าการบ ารุงรักษาเครื่องหลักในเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม พบว่า มีความเหมาะสมกับการลงทุน
โดยมูลค่าการลงทุนเครื่องจักรใหม่เครื่องที่สองที่ราคา 5,000,000 บาท เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ในการเช่าใช้งานต่อปีๆ ละ 181,272 บาท เมื่อมีก าหนดบ ารุงรักษาตามระยะเวลาการเดินเครื่องจักร
ทุกวงรอบ 4,000 ชั่วโมง 8,000 ชั่วโมง และ 16,000 ชั่วโมง จากการวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
จะมีระยะเวลาของจุดคุ้มทุนเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ระยะเวลา 7 ปี กับ 1 เดือน 12 วัน 
การวิเคราะห์ความไวทางเศรษฐศาสตร์ในด้านราคาของเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้นจะท าให้ถึงระยะเวลา
คุ้มทุนช้าลง เมื่อราคาเครื่องจักรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 จุดคุ้มทุนเท่ากับ 7 ปี กับ 3 เดือน 20 วัน ราคาเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 20 มีจุดคุ้มทุนเท่ากับ 7 ปี กับ 10 เดือน 7 วัน และราคาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 มีจุดคุ้มทุนเท่ากับ 8 ปี
กับ 1 เดือน 3 วัน 
 ทวิช ค าสัตย์ (2555, หน้า ง) ได้ท าการวิจัยการบ ารุงรักษาบนพ้ืนฐานของความน่าเชื่อถือ
ส าหรับเครื่องจักรด้านสิ่งทอกรณีศึกษาเครื่องสเต็นเตอร์ (stenter) งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้
หลักของการบ ารุงรักษาบนพ้ืนฐานของความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้
จะท าการแสดงให้เห็นว่าแนวทางตามหลักการบ ารุงรักษาบนพ้ืนฐานของความน่าเชื่อถือสามารถประยุกต์ใช้
ในการปรับปรุงความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมสิ่งทอขั้นตอนตามหลักการบ ารุงรักษานี้
เริ่มจากการเลือกเครื่องจักรที่มีความส าคัญซึ่งกระทบต่อกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรณีศึกษา
ระบุระบบการท างานย่อยและหน้าที่การใช้งานระบุความล้มเหลวและจัดล าดับความส าคัญของชิ้นส่วน
อุปกรณ์วิเคราะห์คุณลักษณะความเสียหายสาเหตุและกระทบที่เกิดขึ้นจากนั้นเลือกเทคนิคการบ ารุง 
รักษาที่เหมาะสมกับชิ้นส่วนอุปกรณ์ด้วย RCM logic tree สร้างแผนการบ ารุงรักษาและน าไปใช้งาน 
จากผลการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้เครื่องสเต็นเตอร์ถูกเลือกมาใช้เป็นเครื่องจักรกรณีศึกษาและภายหลัง
การประยุกต์ใช้แผนการบ ารุงรักษาพบว่าอัตราความเสียหายของเครื่องจักรโดยเฉลี่ยลดลงจากร้อยละ 9.22 
เหลือร้อยละ 2.11 อัตราความพร้อมในการใช้งานโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.7 คิดเป็นร้อยละ 81.64 
และอายุเฉลี่ยที่เครื่องจักรเดินได้ (MTTF) เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น จาก 6,284.50 นาทีต่อเครื่อง เป็น 10,031.10 นาที
ต่อเครื่อง 
 ธนพล นนทชิต (2550, หน้า ข) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนซื้อเครื่องจักรอัตโนมัติ
เพ่ือผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการรับจ้างตัดท่อทองแดงเพ่ือให้ได้ปริมาณ
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และคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าโดยค านึงถึงด้านเทคนิคและระบบการท างาน เมื่อเปรียบเทียบ
ราคาและต้นทุนในการผลิต การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนและผลประโยชน์ตอบแทน การวิเคราะห์ความไว 
เมื่อปริมาณการผลิตและต้นทุนการผลิตผันแปรจากปัจจัยดังกล่าว ได้ท าการศึกษาแล้ว มีความสนใจ
ในยี่ห้อวิมลที่ราคา 964,500 บาท ถูกกว่ายี่ห้ออ่ืนแม้ประสิทธิภาพของเครื่องจักรจะด้อยกว่ายี่ห้ออ่ืนบ้าง 
และเมื่อดูจากการวิเคราะห์ต่างๆ แล้วน่าลงทุนมากเมื่อดูอัตราผลตอบแทนของโครงการ สามารถคืนทุน
ในระยะเวลา 3 ปี 3 เดือน 5 วัน และผู้ลงทุนยังมีผลก าไรเหมาะกับสภาพที่เหมาะสมอีกทั้งยังมีศักยภาพ 
ในการขยายก าลังการผลิตเพ่ือรองรับปริมาณความต้องการของลูกค้าที่เพ่ิมขึ้นและสามารถขยายฐานลูกค้า
ในปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึนด้วย 
 พิเชษฐ์ แก้วไทรท้วม (2554, หน้า ง) ได้ท าการวิจัยการประยุกต์ใช้การบ ารุงรักษาด้วยทฤษฎี
ความน่าเชื่อถือเพ่ือลดเวลาสูญเสียในการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตกระดาษการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ลดเวลาสูญเสียที่เกิดจากปัญหาการขัดข้องและเสียหายของเครื่องจักรในระหว่างท าการผลิต และก าหนด
วิธีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันให้กับชิ้นส่วนอุปกรณ์ของโรงงานกรณีศึกษาโดยใช้หลักการวิศวกรรม
ความน่าเชื่อถือในการวิเคราะห์ แนวทางการด าเนินงานวิจัยเริ่มจากการจัดล าดับความส าคัญของชิ้นส่วน
อุปกรณ์เครื่องผลิตกระดาษและน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ความเสียหายและระดับความเสี่ยง
ด้วยวิธีการวิเคราะห์คุณลักษณะความเสียหายและผลกระทบ (FMEA) จากนั้นท าการประมาณค่า 
พารามิเตอร์ความน่าเชื่อถือและน าข้อมูลที่ได้มาก าหนดวิธีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันให้กับชิ้นส่วนอุปกรณ์ 
ผลการด าเนินงานวิจัย พบว่า อัตราความเสียหายของเครื่อง MC1 ลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.68 เครื่อง MC2 
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 9.56 เครื่อง MC3 คิดเป็นร้อยละ 4.47 และอัตราความพร้อมในการใช้งานของเครื่องจักร 
เครื่อง MC1 เพ่ิมเป็นร้อยละ 80.28 เครื่อง MC2 เพ่ิมเป็นร้อยละ 79.54 เครื่อง MC3 เพ่ิมเป็นร้อยละ 80.53 
 สุภชัย เบ้าอุฬาล (2556, หน้า ง) ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับการลดเวลาสูญเสียของเครื่องจักร CNC 
machining center ด้วยวิธีการบ ารุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชื่อถือเป็นศูนย์กลางงานวิจัยนี้มุ่งเน้น
การประยุกต์ใช้หลักการของการบ ารุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชื่อถือเป็นศูนย์กลางในโรงงานแมชชิน
หนึ่งชิ้นส่วนอลูมิเนียมของอุตสาหกรรมยานยนต์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแนวทาง
ตามหลักการบ ารุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชื่อถือเป็นศูนย์กลางสามารถประยุกต์ใช้ไนการปรับปรุง
ความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรในโรงงาน กรณีศึกษาซึ่งมีลักษณะกระบวนการผลิตประกอบไปด้วย
สายการผลิตย่อยๆ หลายสายการผลิต และเพ่ือลดเวลาสูญเสียที่เกิดจากปัญหาการขัดข้องและเสียหาย
ของเครื่องจักรในระหว่างท าการผลิตในโรงงานกรณีศึกษาได้ขั้นตอนตามหลักการบ ารุงรักษานี้ เริ่มจาก
การเลือกเครื่องจักรที่มีความส าคัญซึ่งกระทบต่อกระบวนการผลิตในโรงงานกรณีศึกษาระบุระบบ
การท างานย่อยและหน้าที่การใช้งานระบุความล้มเหลวและจัดล าดับความส าคัญของชิ้นส่วนอุปกรณ์
วิเคราะห์คุณลักษณะความเสียหายสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น จากนั้นเลือกเทคนิคการบ ารุงรักษา
ที่เหมาะสมกับชิ้นส่วนอุปกรณ์และสร้างแผนการบ ารุงรักษาและน าไปใช้งานต่อไป จากผลการด าเนินการวิจัย
ในครั้งนี้เครื่องจักร CNC machining center (brother) ถูกเลือกมาใช้เป็นเครื่องจักรกรณีศึกษาและภายหลัง
การประยุกต์ใช้แผนการบ ารุงรักษาพบว่าอัตราความพร้อมในการใช้งานของเครื่องจักร  (machine 
availability) โดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 92.72 เป็นร้อยละ 96.45 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.02 
และเวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียหาย (MTBF) เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจาก 1,622 นาทตี่อเครื่อง เป็น 4,460 นาทตี่อเครื่อง 
หรือคิดเป็นร้อยละ 275 
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 เษกสรร  สิงห์ธนู (2550, หน้า ข) ได้ท าการปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
สายการบรรจุน้ ายาท าความสะอาดสุขภัณฑ์ เมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาพบว่ามีสาเหตุส าคัญ 
2 ประการ คือ 1) ระบบงานบ ารุงรักษาเชิงป้องกันเดิมไม่มีประสิทธิภาพ 2) สภาพพ้ืนฐานของเครื่องจักรเก่า
เพราะขาดการดูแลและการบ ารุงรักษา การก าหนดรายละเอียดของแผนการบ ารุงรักษา ดัชนีชี้วัดงานวิจัยนี้
จะใช้ค่าประสิทธิผลโดยรวม (OEE) ค่าการเดินเครื่องจักรเฉลี่ย (MTBF) และค่าการซ่อมเฉลี่ย (MTTR) 
เป็นตัวชี้วัดผลหลังจากด าเนินกิจกรรมต่างๆ ส าหรับปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 
(OEE) สายการบรรจุน้ ายาท าความสะอาดสุขภัณฑ์ พบว่า ความถี่และเวลาสูญเสียจากการหยุดเครื่องจักร
มีค่าลดลง อัตราการเดินเครื่องจักรมีค่าสูงขึ้น มีระบบบ ารุงรักษาเชิงป้องกันดีขึ้นพนักงานมีความรู้
และทักษะสูงขึ้น ส่งผลให้ค่าประสิทธิผลโดยรวม (OEE) ของสายการผลิตมีค่าเพ่ิมขึ้น จากเดิมร้อยละ 73.70 
เพ่ิมเป็นร้อยละ 84.10 ค่า MTBF เพ่ิมข้ึนจากเดิม 5,670 นาที เพ่ิมเป็น 7,146 นาที หรือเพ่ิมขึ้นเท่ากับ
ร้อยละ 21.59 และค่า MTTR ลดลง จากเดิม 14 นาที ลดเหลือ 11 นาทีหรือลดลงเทา่กับร้อยละ 21.43 
 สรัณญา ศิลาอาสน์ (2551, หน้า ข) ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ของเครื่องจักรด้วยการน าหลักการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มอัตราความพร้อม
ในการใช้งานให้มีค่าเฉลี่ยระหว่างความเสียหายของเครื่องจักรยาวนานขึ้น โดยการน าโปรแกรม
ระบบการบ ารุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันมาท าการวิเคราะห์อาการที่ผิดปกติและผลกระทบ
ของความเสียหาย เพ่ือหาระดับความเสี่ยงของเครื่องจักร และน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาท าการ
วางแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันที่เหมาะสมและให้เป็นมาตรฐานในการบ ารุงรักษา หลังจากที่น าระบบ
การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันไปใช้กับโรงงานกรณีศึกษา พบว่าอัตราความพร้อมในการใช้งานของเครื่องจักร
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7.74 และค่าเวลาเฉลี่ยระหว่างความเสียหายของเครื่องจักรเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ
ร้อยละ 13.88 ในขณะเดียวกันความถ่ีในการเกิดความเสียหายลดลงเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 45.39  
 สมชาย จันทดี (2552, หน้า ข) ศึกษาการลงทุนสั่งซื้อเครื่องตัดโลหะด้วยพลาสมาแก๊ส
แบบอัตโนมัติ (ซี เอ็น ซี) ของบริษัท กรณีศึกษาเพ่ือลดเวลาในการตัดชิ้นงานและลดค่าใช้จ่ายของการตัด
จากเครื่องจักรเดิมซึ่งใช้เป็นเครื่องตัดแบบแก๊สอะเซทิลีนและเป็นการตัดด้วยมือ ซึ่งท าให้เกิดปัญหา
ด้านคุณภาพการตัด และเสียเวลาในการตกแต่งชิ้นงาน เริ่มด้วยการศึกษาสภาพปัญหาของการตัด
และเจียรแต่ง วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางในการแก้ปัญหาซึ่งพบว่าแนวทางหนึ่งคือการลงทุนซื้อ
เครื่องตัดโลหะด้วยพลาสมาแก๊สแบบอัตโนมัติ (ซี เอ็น ซี) จากนั้นท าการศึกษาประสิทธิภาพการท างาน
ของเครื่องจักรใหม่ พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของการลงทุนในเชิงเศรษฐศาสตร์ผลการศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของเครื่องจักรใหม่  พบว่า สามารถลดเวลาในการท างานรวม
ของกระบวนการตัดและตกแต่งชิ้นงานลงได้ร้อยละ 54.69 และผลจากการวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
สามารถคืนทุนภายใน 6.85 เดือน และค่าอัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับร้อยละ 177.02 และค่ามูลปัจจุบัน
สุทธิเท่ากับ 6,477,707.51 บาท สรุปได้ว่าโครงการนี้มีความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมและคุ้มค่า
เชิงเศรษฐศาสตร์ 
 สมพงษ์ วรรณศิริลักษณ์ (2556, หน้า ข) ได้ท าวิจัยการประยุกต์เทคนิค ความน่าเชื่อถือ
ของการบ ารุงรักษาเป็นศูนย์กลาง เพ่ือการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันในโรงกลั่นน้ ามันตัวอย่าง งานวิจัยนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักร โดยอาศัยหลักการบ ารุง 
รักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรมาประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมอัตราความพร้อมใช้งานและเพ่ิมความน่าเชื่อถือ
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ของเครื่องจักร จากข้อมูลพบว่ามีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรค่อนข้างสูง สาเหตุเกิดจาก
การบ ารุงรักษาที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีการจัดล าดับความส าคัญของเครื่องจักรในการบ ารุงรักษา ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงน าเสนอแนวคิดในการน าระบบการบ ารุงรักษาเครื่องจักรบนพ้ืนฐานวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ 
และการวิเคราะห์รูปแบบและผลกระทบของความเสียหายมาท าการวิเคราะห์ความเสียหายเพ่ือหาระดับ
ความเสี่ยงของเครื่องจักร เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาท าการวางแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันให้เป็นมาตรฐาน
ระบบการบ ารุงรักษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องจักร หลังการด าเนินงานวิจัย 
พบว่า โอกาสที่เครื่องจักรและอุปกรณ์หลักจะเกิดความเสียหายต่ ามาก (1 ครั้งใน 12 ปี) หลังการก าหนดแผน
บ ารุงรักษาและโอกาสพบความเสียหายได้ก่อนอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง ดังนั้นเครื่องจักรและอุปกรณ์
ที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางถึงสูงจึงมีโอกาสเสียหายมากกว่า 1 รอบการซ่อมบ ารุงใหญ่ (5 ปี) 
และการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่เหลือของเครื่องจักรพบว่ามีค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ 59.17  
 สมศักดิ์ สัมฤทธิ์ (2552, หน้า ข) ได้ท าการวิจัยการลดเวลาสูญเสียในการผลิตโดยวิธีการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพื้นฐานทฤษฎีความน่าเชื่อถือกรณีศึกษาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนคอนกรีต
ส าเร็จรูป มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดเวลาสูญเสียที่เกิดจากปัญหาการขัดข้องและเสียหายของเครื่องจักรอย่าง
กะทันหันในระหว่างท าการผลิตและจัดท าแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพ้ืนฐานความน่าเชื่อถือ
ให้กับชิ้นส่วนอุปกรณ์ของโรงงาน กรณีศึกษาโดยใช้หลักการวิศวกรรมความน่าเชื่อถือในการวิเคราะห์
หารอบการเปลี่ยนทดแทน เพ่ือน าไปปรับปรุงแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน แนวทางการด าเนินงานวิจัย
เริ่มจากการจัดล าดับความส าคัญของชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องผสมคอนกรีต และน าข้อมูลที่ได้มาท าการ
วิเคราะห์ความเสียหายและระดับความเสี่ยงด้วยวิธีการวิเคราะห์คุณลักษณะความเสียหายและผลกระทบ 
จากนั้นท าการค านวณรอบการเปลี่ยนทดแทนที่เหมาะสมต่อการใช้งานด้วยการประมาณค่าความน่าเชื่อถือ 
และน าข้อมูลที่ได้มาจัดท าแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันให้กับเครื่องจักร หลังจากด าเนินงานวิจัย
พบว่า เวลาสูญเสียที่เกิดจากการขัดข้องและเสียหายของเครื่องผสมคอนกรีตลดลงจากเดิม 865.33 
นาที/เดือน ลดเหลือ 301.67 นาที/เดือน หรือคิดเป็นอัตราความเสียหายที่ลดลงเท่ากับ ร้อยละ 7.34 
และสามารถเพ่ิมอัตราความพร้อมในการใช้งานของเครื่องผสมคอนกรีตเท่ากับร้อยละ 7.34 
 สันติ วิจิตรก าเนิดกุล (2555, หน้า ข) ได้ท าการวิจัยการวางแผนบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน
เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้เครื่องจักร กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ ามันหล่อลื่นขั้นพื้นฐาน งานวิจัย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาระหว่างการขัดข้องของเครื่องจักร (mean time between failure: MTBF) 
จากบันทึกข้อมูลงานบ ารุงรักษา แสดงให้เห็นว่าปั๊มส าหรับส่งถ่ายผลิตภัณฑ์ชนิดน้ ามันที่มีไขเจือปนนั้น
มีความส าคัญขั้นวิกฤติในกระบวนการผลิตน้ ามันหล่อลื่น แผนงานบ ารุงรักษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังคงท าให้
เกิดปัญหาเครื่องจักรหยุดกะทันหันนอกแผน (unplanned breakdown) ปัญหาการรั่วของอุปกรณ์
กันรั่วเชิงกล การติดขัดของชิ้นส่วนภายในหรือการขาดการหล่อลื่นท าให้ปั๊ มไม่สามารถใช้งานได้
และส่งผลให้ต้องลดอัตราการผลิตลงท าให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการท าก าไร ด้วยเหตุนี้ จึงได้จัดท าแผนงาน
บ ารุงรักษาเชิงป้องกันขึ้นใหม่ เพ่ือป้องกันการหยุดซ่อมกะทันหัน การด าเนินการวิจัยเริ่มจากการ 1) รวบรวม
ข้อมูลการขัดข้องของเครื่องจักรที่มีผลกระทบ ต่อการลดอัตราการผลิต 2) จัดอันดับเครื่องจักรที่มีผลกระทบ
ต่อการลดอัตราการผลิต 3) ท าการประเมินชี้บ่งเครื่องจักรที่มีความส าคัญ เพ่ือน าเครื่องจักรนั้นมาวิเคราะห์
หาสาเหตุที่ท าให้เกิดความขัดข้องแล้วปรับแผนงานบ ารุงรักษาเชิงป้องกันรายปีให้กับเครื่องจักร  
ตามแผนกิจกรรมและความถี่ที่ก าหนด และจัดท าใบรายการกิจกรรมงานบ ารุงรักษา ส าหรับน าไปใช้



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

88 

ปฏิบัติงานเพ่ือลดการหยุดกะทันหันและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง จากผลการด า เนินงานวิจัย
พบว่า เครื่องจักรมีอัตราความพร้อมใช้งานสูงขึ้นสามารถลดค่าใช้จ่าย จากการหยุดซ่อมเครื่องจักร
นอกแผนได้ 3,194,400 บาท และ MTBF ของเครื่องจักร เพ่ิมข้ึนจาก 4,038 ชั่วโมงเป็น 4,752 ชั่วโมง 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.7 
 อนุพล จินวรรณ (2554, หน้า ข) ได้ท าการวิจัยการประยุกต์การวิเคราะห์อาการที่ผิดปกติ
และผลกระทบของความเสียหายและหลักการความน่าเชื่อถือเพ่ือวางแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน
ในโรงสีข้าว ซึ่งงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักร 
โดยอาศัยหลักการของการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรมาประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมอัตราความพร้อมใช้งาน
และเพิ่มความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร จากข้อมูลพบว่า มีจ านวนชั่ วโมงเวลาที่สูญเสียในการผลิต
ของเครื่องจักรค่อนข้างสูง สาเหตุเกิดจากการบ ารุงรักษาที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูล
และการจัดล าดับความส าคัญของเครื่องจักรในการบ ารุงรักษา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเสนอแนวคิดโดยการน าระบบ
การบ ารุงรักษาเครื่องจักรและการวิเคราะห์รูปแบบและผลกระทบของความเสียหายมาท าการวิเคราะห์
ความเสียหายเพ่ือหาระดับความเสี่ยงของเครื่องจักร เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาท าการวางแผนการบ ารุงรักษา
เชิงป้องกันให้เป็นมาตรฐานในการบ ารุงรักษา หลังการด าเนินงานวิจัยพบว่าสามารถท าให้อัตรา
ความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 12.02 ค่าเวลาเฉลี่ยความเสียหายของเครื่องจักร
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 43.84 ค่าเวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซมเครื่องจักรลดลงเท่ากับร้อยละ 49.16 
นอกจากนี้ ยังมีจ านวนความถี่ในการเกิดความเสียหายลดลงเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 29.3 และจ านวนชั่วโมง
ที่เกิดความเสียหายลดลงเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 46.08 
 เอกชัย คงบุญโสด (2553, หน้า ง) ได้ท าการวิจัยการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและต้นทุน
ความไม่น่าเชื่อถือ ส าหรับการจัดการงานซ่อมบ ารุงกรณีศึกษากระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ท าการจัดแบ่งลักษณะรูปแบบความบกพร่องต่างๆ
ของเครื่องจักรอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต หน่วยการกลั่นแยกสารโรงงานกรณีศึกษาเพ่ือเป็นหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาคัดกรองข้อมูลงานซ่อมบ ารุงของโรงงานที่มีการเก็บบันทึกในระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2548 
ถึงปี พ.ศ. 2551 ก่อนน าไปใช้ค านวณหาค่าความน่าเชื่อถือในระดับต่างๆ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือในระดับ
รายตัวของเครื่องจักรอุปกรณ์ ความน่าเชื่อถือในระดับกลุ่มอุปกรณ์ และความน่าเชื่อถือในระดับ
หน่วยการผลิตย่อย ตามล าดับ จากนั้นท าการวิเคราะห์เชื่อมโยงและจัดล าดับผลกระทบที่เกิดขึ้นในรูปแบบ
ของต้นทุนความไม่น่าเชื่อถือ ในกรณีที่กลุ่มอุปกรณ์ใดๆ ภายในหน่วยการผลิตเกิดความบกพร่องขึ้น
และไมส่ามารถท างานได้ตามปกติ ผลจากการด าเนินงาน สามารถจัดแบ่งเครื่องจักรอุปกรณ์ตามหน้าที่
ในกระบวนการผลิตได้ ทั้งสิ้น 141 กลุ่มอุปกรณ์ (F1 - F141) จากเครื่องจักรอุปกรณ์จ านวนทั้งหมด 
278 รายการ (E1 - E278) จัดแบ่งรูปแบบความบกพร่องของเครื่องจักรอุปกรณ์แยกตามประเภท
ได้ทั้งสิ้น 13 ประเภทอุปกรณ์ โดยวิเคราะห์สรุปในภาพรวมได้ว่า กระบวนการผลิตหน่วยการกลั่นแยกสาร
โรงงานกรณีศึกษานี้ มีค่าความน่าเชื่อถือในระดับหน่วยการผลิตย่อยเท่ากับ 7.31 × 10-13 โดยมีโอกาส
เกิดความบกพร่องขึ้นในกระบวนการผลิต จ านวน 27.94 ครั้ง ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 95.18 
ที่หน่วยการผลิตสามารถท างานได้ตามปกติ ทั้งนี้ ต้นทุนความไม่น่าเชื่อถือของหน่วยการผลิต มีค่ารวมทั้งสิ้น
ประมาณ 2,800 ล้านบาท กลุ่มอุปกรณ์รหัสอ้างอิง F14, F52 และ F72 เป็นกลุ่มอุปกรณ์ที่เกิดปัญหา 
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และก่อให้เกิดต้นทุนความไม่น่าเชื่อถือมากที่สุด ซึ่งควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงเป็นล าดับแรก ในมุมมอง
ของการจัดการงานซ่อมบ ารุง 
 อัศวเทวินทร์ สิทธิเหรียญชัย (2555, หน้า ง) ได้ท าวิจัยการศึกษาการบ ารุงรักษาบนพื้นฐาน
ความน่าเชื่อถือ (reliability centered maintenance) กรณีศึกษาเครื่องล้างชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม
ระบบปรับอากาศรถยนต์ งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการบ ารุงรักษาบนพ้ืนฐานของความน่าเชื่อถือกรณีศึกษา
เครื่องล้างชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนระบบปรับอากาศรถยนต์กระบวนการวิทยาประกอบด้วย
การตัดสินใจเชิงตรรกะประกอบกับพิจารณาจากปัจจัยข้อมูลที่มีอยู่ในอดีตเพ่ือท าการตัดสินชิ้นส่วน
ที่จะต้องถูกเฝ้าระวัง หรือท าการบ ารุงรักษาก่อนที่จะเสียแล้วถึงแก้ไข โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณ
ที่เหมาะสม ทุกชิ้นส่วนที่ผ่านกระบวนการจะถูกเปรียบเทียบกับเกณฑ์การตัดสินใจ ได้แก ่งบประมาณ
จ านวนพนักงาน เวลาที่ใช้ในการกู้กลับสู่สภาวะเดิมโดยความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งในระดับหน้าที่
ของชิ้นส่วนเอง ไปสู่ระบบและสินทรัพย์ จุดมุ่งหมายหลักของกระบวนการเพ่ือแยกแยะ แต่ละชิ้นส่วน
จะถูกตัดสินให้เป็นชิ้นส่วนประเภทวิกฤติหรือซ่อนเร้น หรือไม่มีความส าคัญต่อระบบเพื่อสามารถเข้าใจ
ถึงผลกระทบที่ตามมาจากความเสียหายซึ่งน าไปสู่การระบุชิ้นส่วนที่ถูกมองข้ามความส าคัญไป  
ดังนั้น เมื่อสามารถประเมินผ่านกระบวนการนี้ จะได้ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมว่าเครื่องจักรหยุด
จากการเสียหายลดลงอย่างได้ผล แผนการบ ารุงรักษาที่เหมาะสมและวิธีการตรวจสอบจึงถูกจัดท าขึ้นมา 
แผนการบ ารุงรักษาเดิมได้ถูกจัดท าขึ้นใหม่ตามความเหมาะสมทางทรัพยากรและตามระดับความส าคัญ 
กระบวนการนี้ท าให้ผู้ใช้มีความเข้าใจในระบบมากขึ้น แต่ถ้าขาดประสบการณ์จะต้องใช้เวลาในการท า
ความเข้าใจ ซึ่งมีความส าคัญในการศึกษาอุปกรณ์เครื่องจักรและระบบ ผลลัพธ์ที่สามารถประเมิน
ผ่านกระบวนการนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเรื่องของการที่เครื่องหยุดจากการเสียหายลดลง เมื่อเปรียบเทียบ
กับการวางแผนการบ ารุงรักษาแบบเดิม การบ ารุงรักษาบนพ้ืนฐานความน่าเชื่อถือจะพิจารณาอย่างเหมาะสม
และด าเนินการวางแผนปรับปรุงเครื่องจักร เพ่ือการป้องกันแนวทางในการจัดท าแผนการบ ารุงรักษา
ที่ท าให้ความเชื่อมั่นของระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ และสามารถปรับปรุงความน่าเชื่อถือไปสู่เครื่องจักร
ที่สั่งผลิตขึ้นใหม่ได้อย่างไรก็ตามการวางแผนการบ ารุงรักษาต้องให้ความส าคัญทั้งการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน
และการบ ารุงรักษาเมื่อเกิดความล้มเหลวควบคู่กัน ไม่สามารถใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 Baek Seok Heun (2009, หน้า 1225 -1233) กล่าวถึง หัวรถจักรของรถไฟเมื่อชั่วโมงการใช้งาน
ที่มากขึ้น การเสื่อมสภาพของเครื่องจักร การสึกหรอ แตกช ารุด เสียหาย ก็จะเกิดขึ้น และต้นทุน
ในการบ ารุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน มีค่ามากกว่าต้นทุนในการผลิตถึง 3 เท่า และยังพบอีกว่า
การบ ารุงรักษาโบกี้ขบวนรถไฟนี้ไม่มีการบ ารุงรักษาแก้ไข ซึ่งเป็นการซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ช ารุด (bad part) 
ภายหลังเครื่องจักรเกิดการเสียหาย ภายหลังมีการด าเนินการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน คือ ซ่อมแซมชิ้นส่วน
ที่ช ารุด (bad part) ก่อนที่เครื่องจักรเกิดการเสียหายแทน ดังนั้นการสร้างระบบการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
และการก าหนดรอบในการบ ารุงรักษา ให้มีความคุ่มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงมีความส าคัญ
และจ าเป็นอย่างมาก 
 Metwalli, et al., (1998, pp. 603-606) ได้กล่าวถึง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพ่ือช่วยจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการจัดสร้างระบบการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน โปรแกรมนี้จะใช้การวิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือของการสูญเสียโดยใช้การแจกแจงแบบไวบูลล์ (Weibull) พารามิเตอร์ของไวบูลล์ 
(Weibull) นั้น จะมีการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและฟังก์ชันความเสียหายของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นในเครื่องจักร 
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โดยรูปแบบความเสียหายที่วิเคราะห์ได้นั้นจะถูกน ามาใช้ในการวางแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน
ส าหรับเครื ่องจักร ซึ ่งการวางแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันที ่เหมาะสมนั้นจะได้จากการน า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการค านวณเพ่ือหาค่าจ่ายต่ าสุดในช่วงเวลาการบ ารุงรักษา 
 Stanley Fore (2010, pp. 204-266) มุ่งท าการวิจัยเพื่อแสดงแนวทางการประยุกต์ใช้  
การบ ารุงรักษาเครื่องจักรด้วยการใช้ความน่าเชื่อถือเป็นศูนย์กลาง (reliability centered maintenance) 
กับอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ หลักการของ RCM จะน ามาใช้เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบ ารุงรักษา
ตามแผน (preventive maintenance) ที่จ าเป็นต่อเครื่องจักร ให้เครื่องจักรมีความน่าเชื่อถือ ด้วยการน า
กิจกรรมการบ ารุงรักษา คือ reactive maintenance preventive maintenance, condition-based 
maintenance and proactive maintenance มาประกอบรวมเข้าด้วยกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด 
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมการบ ารุงรักษาที่เฉพาะเจาะจงท าให้โปรแกรมการบ ารุงรักษา
มีประสิทธิภาพท าให้เวลาสูญเสียจากเครื่องหยุดเดินส านักหอสมุดกลาง  46 (downtime) ลดลง 
และยังเปิดเผยให้เป็นว่าโปรแกรมการบ ารุงรักษาส่วนใหญ่ที่บอกว่าเป็นการบ ารุงรักษาเชิงรุก 
(proactive maintenance) แท้ที่จริงแล้วเป็นการบ ารุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดข้อง (reactive maintenance) 
และงานวิจัยนี้ยังกล่าวอีกว่า หลักการของ RCM สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรม แม้แต่ประเทศ
ที่ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
 Tsai, c et al., (2004, pp. 261-270) ท าการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการใช้งาน
ของเครื่องจักรที่ใช้ระบุแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน โดยแบ่งเป็น 3 ปัจจัย คือ กิจกรรมการบ ารุงรักษา
การซ่อมแซม และการเปลี่ยนทดแทน ซึ่งกิจกรรมการบ ารุงรักษาเป็นการแสดงกิจกรรมต่างๆ เช่น  
การหยอดน้ ามัน การท าความสะอาดเครื่องจักร การตรวจสอบและการปรับแต่ง เป็นต้น การซ่อมไม่เพียงแต่
จะชะลอการเสื่อมสภาพแต่ยังจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของชิ้นส่วนนั้นๆ ให้ก ลับมาเหมือนเดิม 
จากแบบจ าลองในการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นในการท างานของชิ้นส่วนต่างๆ จะใช้การหาค่า mean-up 
and mean-downtimes ของแต่ละชิ้นส่วน จากนั้นสรุปผลที่ได้ และน ามาก าหนดเป็นนโยบายการซ่อมบ ารุง 
ค่าความพร้อมในการใช้งานของเครื่องจักรที่มากที่สุดที่สามารถเป็นไปได้ คือ ช่วงเวลาที่จ าเป็นจะต้องเปลี่ยน
ชิ้นส่วนนั้นๆ ส่วนค่าที่น้อยที่สุดจะเป็นจุดที่ต้องท าการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน โดยที่ตารางการบ ารุงรักษา
จะประกอบไปด้วย ข้อมูลของการใช้งานและการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ ขีดความสามารถในการท างาน
หลังจากการบ ารุงรักษารวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมด แต่ละช่วงที่มีการบ ารุงรักษาจนถึงช่วงอายุสุดท้าย
ทีป่ระมาณการไว้ 
  
2.8 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 บริษัทตัวแทนจ าหน่ายสารละลายโซลเว้นท์ จากการศึกษาพบว่า เกิดการสูญเสียจากกระบวนการ
บรรจุสารละลายโซลเว้นท์มีมูลค่าสูง ส่งผลให้เกิดต้นทุนในกระบวนการผลิตและสูญเปล่าในบริษัท 
ซึ่งการลดการสูญเสียมีหลากหลายวิธีการ เช่น ปรับแผนการผลิต ลดขั้นตอนการผลิต ลดเวลา
การตั้งเครื่อง เป็นต้น ซึ่งการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพ้ืนฐานวิศวกรรมความน่าเชื่อถือก็เป็นวิธีการหนึ่ง
ในการจัดการลดอัตราสูญเสียในกระบวนการผลิต วิธีศึกษาผู้วิจัยเริ่มจากการศึกษาหนังสือ ต ารา เอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรม การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ทฤษฎีแนวคิดวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ 
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รวมถึงการศึกษางานวิจัยของผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการลดการสูญเสียและการบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือแบบฟอร์มบันทึกการผลิต/บรรจุประจ าวัน แผนภาพพาเรโตในการวิเคราะห์
คัดเลือกปัญหาและใช้เครื่องถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพเพ่ือเก็บข้อมูลปัญหาการสูญเสียและชิ้นส่วนต่างๆ
ของเครื่องจักร วิเคราะห์ด้วยแผนผังก้างปลา ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างของปั๊ม ลักษณะการท างาน
ของปั๊มอาการเสีย ประวัติการซ่อมบ ารุง จุดที่ก่อให้เกิดการสูญเสีย โดยการสังเกตการณ์หน้างานสายการผลิต
และบรรจุ ออกแบบและบ ารุงรักษาเครื่องจักรเชิงปรับปรุงโดยใช้แนวคิดชนิดและโครงสร้างของซีลกันรั่ว 
วัดและทดสอบความน่าเชื่อถือเครื่องจักร เปรียบเทียบอัตราการสูญเสียก่อนปรับปรุงเครื่องจักร  
จัดท าเป็นแผนบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ศึกษาข้อมูลเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์รุ่นอื่นเพ่ือทดแทนเครื่องจักร
ปั๊มโซลเว้นท์รุ่นเดิม ศึกษารูปแบบลักษณะการใช้งานการบ ารุงรักษา ราคาซื้อ การติดตั้งและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจเลือกเครื่องจักรทดแทน 
 ส าหรับขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย ผู้วิจัยน าแนวคิดและทฤษฎีในบทที่ 2 มาประยุกต์ใช้
ในการด าเนินงานวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะกล่าวไว้ในบทที่ 3 ต่อไป 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 จุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจัย เพ่ือลดอัตราการสูญเสียจากกระบวนการบรรจุสารละลายโซลเว้นท์
โดยการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพ้ืนฐานทฤษฎีวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ และก าหนดเป็นแผนการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกันให้กับปั๊มโซลเว้นท์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายสารละลายโซลเว้นท์ และ
เปรียบเทียบโครงการความเป็นไปได้ในการพิจารณาการบ ารุงรักษาเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ตัวเดิมกับ
การลงทุนซื้อปั๊มรุ่นอ่ืนมาทดแทน โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาแนวคิดทฤษฎีวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ การ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกันและหนังสือ เอกสาร งานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง ศึกษางานซ่อมบ ารุงบริษัทที่
ปฏิบัติงานอยู่ ณ ปัจจุบัน และวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ท าให้เครื ่องจักรช ารุด ก่อให้เกิดของเสียใน
กระบวนการบรรจุโซลเว้นท์ และการบ ารุงรักษาปรับปรุงเครื่องจักร โดยใช้ทฤษฎีที่ได้ศึกษาในบทที่ 2 ซึ่ง
มีข้ันตอนการด าเนินงานวิจัยดังนี้  
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 3.1.1 ประชากร  
 ประชากรในการด าเนินงานศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานในบริษัทตัวแทนจ าหน่ายโซลเว้นท์
มีจ านวนทั้งหมด 63 คน โดยจ าแนกเป็นพนักงานฝ่ายผลิต 15 คน มี 5 สายการผลิตและแบ่งเป็นหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง พนักงานฝ่ายขนส่ง 20 คน ฝ่ายส านักงาน 15 คน ฝ่ายสโตร์ 7 คน ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ 3 คน 
ซ่อมบ ารุง 3 คน  
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างจากกระบวนการผลิตและบรรจุโซลเว้นท์ 
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากพนักงานผลิตทั้งหมดจ านวน 15 คน มาจ านวน 1 สายการผลิต เพ่ือใช้
ในการเก็บข้อมูล สุ่มตัวอย่าง 3 คน จากพนักงานฝ่ายผลิต 15 คน ท าได้โดยก าหนดหมายเลขพนักงาน
ทั้ง 15 คน เริ่มจาก 1-15 ใส่ฉลากหมายเลขทั้งหมดในกล่องใบหนึ่ง คนให้คละกันแล้วหยิบขึ้นมา
ครั้งละใบ จดหมายเลขที่ได้ไว้แล้วใส่ฉลากคืนลงไป ท าเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนครบ 15 หมายเลข ได้ผู้ท างาน
ที่รับผิดชอบสายผลิตมาทั้งหมด จ านวน 3 คน ในการท าวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้าควบคุมการบรรจุ 1 คน 
พนักงานผู้ช่วย 2 คน  
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 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 3.2.1 การสร้างเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยพิจารณาใช้แบบฟอร์มของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย
โซลเว้นท์ ซึ่งมีการใช้งานในระบบอยู่แล้วซ่ึงรายละเอียดในแบบบันทึกข้อมูลมีความครอบคลุมเนื้อหาที่ผู้วิจัย
ต้องการข้อมูลไปใช้ เครื่องมือมี 3 ประเภท ได้แก ่
 1) แบบฟอร์มบันทึกการผลิต/บรรจุสินค้าประจ าวัน 
 2) แผนภาพพาเรโต  
 3) เครื่องถ่ายภาพนิ่ง  
 3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยนี้ใช้เครื่องมือ 3 แบบ ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 
 1) แบบฟอร์มบันทึกการผลิต/บรรจุประจ าวัน เป็นแบบฟอร์มที่ใช้งานในฝ่ายผลิต
ของบริษัทใช้ในการบันทึกข้อมูลการผลิต/บรรจุในแต่ละจ านวนเลขการผลิต (lot number) มีด้วยกัน 3 ตอน
คือ ตอนที่ 1 ชื่อสายการผลิต ตอนที่ 2 วันที่ ชื่อสินค้า ขนาดบรรจุ จ านวน เวลาเริ่มผลิต/บรรจุ เวลาแล้วเสร็จ 
จ านวนของเสีย ผู้บรรจุ ช่องรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือลงข้อมูลอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการในแบบบันทึก 
ตอนที่ 3 ส่วนของผู้บันทึกข้อมูล ผู้อนุมัต ิ
 2) แผนภาพพาเรโต ผู้วิจัยได้ศึกษาจากหนังสือของศุภชัย นาทะพันธ์ (2551, หน้า 8 
แผนภาพพาเรโตที่ใช้ส าหรับเปรียบเทียบความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต โดยการเรียงล าดับ
จากน้อยไปหามาก แสดงด้วยกราฟแท่ง กราฟแท่งที่สูงที่สุดคือการสูญเสียมากที่สุดจ าเป็นที่องค์กร
ต้องท าการแก้ไขเป็นอันดับแรก  
 ขั้นตอนการสร้างแผนภาพพาเรโต 
  (1) ตัดสินใจว่าจะศึกษาปัญหาอะไร และแยกสาเหตุของการเกิดปัญหา 
 (2) ออกแบบใบบันทึกข้อมูล (ก าหนดช่วงเวลา ระยะเวลาและวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล) 
 (3) ท าการจดบันทึก (ในช่วงเวลาที่ก าหนด) จากสถานที่ที่ต้องการวิเคราะห์ปัญหา
และค านวณหายอดรวมและเปอร์เซ็นต์สะสมของแต่ละสาเหตุที่ได้จากการจ าแนกข้อมูล 
 (4) เขียนแกนนอนและแกนตั้ง แกนนอนเขียนจากสาเหตุที่มีความถี่สูงไว้ด้านซ้าย
และสาเหตุที่มีความถี่ต่ าไว้ด้านขวา โดยต้องให้แท่ง "อ่ืนๆ" (ความถี่ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของร้อยละ
สะสม) อยู่ด้านขวาสุด ส่วนแกนตั้งเขียนแกนความถ่ีและแกนเปอร์เซ็นต์ 
 ถ้าหากว่าแกนจ านวนและแกนเปอร์เซ็นต์เกี่ยวข้องกับจ านวนเงินก็สามารถที่จะใช้
แกนตั้งเป็นจ านวนเงินได้ทันที ซึ่งรวมแกนเปอร์เซ็นต์เป็นร้อยละ 100 ที่ความสูงเท่ากับจ านวนเงิน
ทั้งหมดหรือความถ่ีทั้งหมด 
 (5) เขียนกราฟแท่งที่มีความกว้างเท่ากัน (กราฟแท่งควรมีประมาณ 6 ถึง 10 แท่ง
เท่านั้น) และลากเส้นความถี่สะสมจากซ้ายไปขวา 
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 (6) เขียนกราฟเส้นแสดงค่าสะสมเริ่มต้นด้วยการเขียนเส้นทแยงคอลัมน์แรก
จากมุมล่างซ้ายไปสู่มุมบนขวา จากนั้นลากเส้นตรงทแยงไปทางขวาให้มีระยะแนวนอนเท่ากับความกว้าง
ของคอลัมน์หนึ่งแท่งและมีระยะแนวดิ่งเท่ากับความสูงของคอลัมน์ที่สองท าเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง
กราฟเส้นนี้สัมผัสมุมขวาบนสุดของแผนภูมพาเรโต ซึ่งจะเป็นต าแหน่งร้อยละ 100 ของแกนแนวดิ่ง
อีกแกนหนึ่งที่ก ากับด้านขวาของแผนภูมิ 
 (7) เขียนแกนแนวดิ่งด้านขวาของแผนภูมิแล้วจัดท าสเกลจากร้อยละ 0 ถึง 
ร้อยละ100 โดยให้ความสูงของแกนนี้เสมอกับความสูงของแกนแนวดิ่งด้านซ้าย 
 (8) เพ่ิมเติมข้อมูลบนแผนภูมิ แสดงว่าใครเป็นผู้รวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาใด จากที่ไหน 
และเพ่ิมเติมข้อความที่จ าเป็นในการอ้างอิงข้อมูล ควรมีแสดงวัน เดือน ปี ที่จัดท าแผนภูมิพาเรโตนี้ พร้อมทั้ง
ให้ชื่อบุคคลหรือกลุ่มที่รับผิดชอบในการจัดท า   
 3) เครื่องถ่ายภาพนิ่ง เป็นเครื่องถ่ายภาพนิ่งแบบดิจิตอลยี่ห้อ sony cybershot DSC 
W510 ขนาด 12.10 ล้านพิกเซล ใช้ถ่ายภาพนิ่งเพ่ือเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 (1) กระบวนการบรรจุสินค้าสารละลายโซลเว้นท์บริษัทกรณีศึกษา เพ่ือศึกษา
ขั้นตอนและกระบวนการบรรจุ  
 (2) จุดที่ก่อให้เกิดการสูญเสียจากกระบวนการบรรจุสารละลายโซลเว้นท์  
 (3) ภาพเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ก่อนการบ ารุงรักษา 
 (4) ชิ้นส่วนของเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ก่อนและหลังการบ ารุงรักษา 

 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 

 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
 3.3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณความสูญเสียระหว่างการบรรจุสารละลายโซลเว้นท ์
 1) ศึกษาขั้นตอนและกระบวนผลิตบรรจุสารละลายโซลเว้นท์ของบริษัทกรณีศึกษา
โดยเก็บข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการการบรรจุสินค้า ด้วยการตวงวัดจ านวนของเสีย
ที่สูญเสียที่เก็บได้พร้อมบันทึกลงแบบฟอร์มบันทึกการผลิต/บรรจุสินค้าประจ าวันท าการบันทึก
ตามวัตถุประสงค์รายละเอียดของแบบฟอร์ม ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-17.00 น. สถานที่เก็บข้อมูล คือ พ้ืนที่บรรจุ
สินค้าแผนกผลิต ผู้เก็บข้อมูลคือพนักงานตรวจสอบสินค้าของกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเก็บข้อมูล 2 รอบ 
รอบท่ี 1 ก่อนการบ ารุงรักษาเชิงปรับปรุง รอบท่ี 2 หลังการบ ารุงรักษาเชิงปรับปรุงเครื่องจักร 
 2) รวบรวมข้อมูลการสูญเสียจากกระบวนการบรรจุสารละลายโซลเว้นท์ ที่ได้มาจาก
ฝ่ายผลิตของบริษัทกรณีศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรเชิงปรับปรุง และหา
รายละเอียดต่างๆ ของข้อมูลทางด้านเทคนิคและการสูญเสีย เพ่ือพิจารณาการบ ารุงรักษา 
 3) ศึกษาทฤษฎีแนวคิดชนิดและโครงสร้างของซีลกันรั่ว ของโคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย 
มานะดี (2542, หน้า 82-106) และศึกษาเก็บข้อมูลของเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ที่ใช้ในการผลิต
และบรรจุสินค้า ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างของปั๊ม ลักษณะการท างานของปั๊มอาการเสีย ประวัติ
การซ่อมบ ารุง จุดที่ก่อให้เกิดการสูญเสีย โดยการสังเกตการณ์หน้างานสายการผลิตและบรรจุ 
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 4) ศึกษาการบ ารุงรักษาเครื่องจักรในปัจจุบันสภาพปัจจุบันของบริษัทกรณีศึกษา
รวมถึงกระบวนการซ่อมบ ารุง ขั้นตอนการบ ารุงรักษาเครื่องจักร เพ่ือน าไปปรับปรุงกระบวนการ
ให้มีประสิทธิภาพ  
 5) ศึกษาข้อมูลเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์รุ่นอ่ืนเพ่ือทดแทนเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์รุ่นเดิม
โดยใช้แนวคิด โคอิจิ โอนิชิและฉัตรชัย มานะดี (2542, หน้า 1-17) รูปแบบลักษณะการใช้งาน
การบ ารุงรักษา ราคาซื้อ การติดตั้งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านเศรษฐศาสตร์เชิงวิศวกรรม 
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการตามตอนขั้นตอนดังนี้  
 การวิเคราะห์ข้อมูลมีด้วยกัน 3 แบบ คือ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านอัตราปริมาณการสูญเสีย 
การวิเคราะห์ข้อมูลความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐศาสตร์เชิงวิศวกรรม 
 3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการลดอัตราการสูญเสีย หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้ว 
ขั้นตอนต่อไปคือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติอัตราการสูญเสีย (วัฒนา เชียงกูล, เกรียงไกร ด ารงรัตน์
และดลดิษฐ์ เมืองแมน, 2553, หน้า 366) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แผนภาพพาเรโต (ศุภชัย นาทะพันธ์, 
2551, หน้า 81) แสดงอัตราการสูญเสียของกระบวนการผลิตและบรรจุสินค้าและคัดเลือกปัญหา
ที่มีอัตราสูญเสียมากที่สุดมาท าการแก้ไขปัญหา ติดตามประเมินผลหลังจากปรับปรุงแก้ไขปัญหา 
เปรียบเทียบอัตราการสูญเสียก่อนและหลังการปรับปรุงโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยในการประเมินผล 
 3.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลความน่าเชื่อถือ ของเครื่องจักรเมื่อได้เก็บข้อมูลจากการศึกษา
กระบวนการผลิตและบรรจุสินค้า การบ ารุงรักษาเครื่องจักรในปัจจุบันสภาพปัจจุบันของบริษัทกรณีศึกษา 
น าข้อมูลมาวิเคราะห์เครื่องจักรโดยใช้แผนผังก้างปลา วัดและทดสอบอายุความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร 
โกศล ดีศีลธรรม (2547, หน้า 34-45); สุพัฒน์ เซียศิริวัฒนา, วัฒนา เชียงกูล และเกรียงไกร ด ารงรัตน์ (2549, 
หน้า 332-334) และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความเสียหาย เพ่ือน าข้อมูลไปบ ารุงรักษาและปรับปรุง
สมมรรถนะเครื่องจักร วัดและทดสอบอายุความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรหลังปรับปรุง รวมไปถึง
การจัดแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันให้กับเครื่องจักร 
 1) ค านวณระยะเวลาเฉลี่ยการช ารุดของเครื่องจักรก่อนปรับปรุงเครื่องจักร โดยการใช้ค่า 
MTBF (mean time between failures) จากชั่วโมงการท างานของเครื่ องจักร อัตราการช ารุด 
(failure rate) เพ่ือเป็นข้อมูลใช้ในการวัดและทดสอบอายุเครื่องจักร 
 2) วัดความน่าเชื่อถือ (reliability) ของเครื่องจักรก่อนและหลังปรับปรุง เพื่อใช้
ในการวางแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
 3.4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐศาสตร์เชิงวิศวกรรม เนื่องจากอัตราการสูญเสีย เมื่อคิดเป็น
มูลค่าแล้วท าให้มีผลต่อต้นทุนองค์กร ผู้วิจัยจึงเพ่ิมเติมในเนื้อหาการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย
ระหว่างการบ ารุงรักษา ปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องจักรกับการลงทุนเปลี่ยนปั๊มแบบ rotary sliding 
ทีม่ีระบบป้องกันการสูญเสียได้ดีกว่า โดยการค านวณดังต่อไปนี้ 
 1) วิธีมูลค่าปัจจุบัน (present worth method) 
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 2) วิธีมูลค่าเทียบเท่ารายปี (annual worth method) 
 3) ระยะเวลาการคืนทุน (payback period)  
 
3.5 สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล       
  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการตามตอนขั้นตอนดังนี้ 
 3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการลดอัตราการสูญเสีย 
 สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย (mean) คือ การประมาณค่าโดยใช้ข้อมูลทุกค่ามาท าการ
เฉลี่ยกัน ซึ่งมีวิธีเฉลี่ยอยู่ด้วยกันหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการบวกหรือการคูณ แต่ที่เป็นที่นิยมเรียกว่า 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ซึ่งเกิดจากการบวกกันของข้อมูลทุกค่าหารด้วยจ านวนข้อมูล (วัฒนา เชียงกูล, 
เกรียงไกร ด ารงรัตน์ และดลดิษฐ์ เมืองแมน, 2553, หน้า 366) ผู้วิจัยน ามาใช้มีดังต่อไปนี้ 
  

 Mean  =  
N

x
N

i

i
1  

  
 โดยที่ x แทน ค่าของข้อมูล 
 N แทน จ านวนข้อมูล 
 i แทน ล าดับข้อมูล 
 
 3.5.2 ความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร 
 ความน่าเชื่อถือ หมายถึง ความน่าจะเป็นของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่สามารถท างานได้อย่างปกติ
ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ก าหนด โดยใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและสถิติประยุกต์ มาวิเคราะห์
ค่าความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรอุปกรณ์ซึ่งใช้สมการทางสถิติค านวณเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์หรือพยากรณ์
งานด้านบ ารุงรักษา (Elsayed A. Elsayed, 2012, p. 3); (โกศล ดีศีลธรรม, 2554, หน้า 34); (สุพัฒน์ 
เซียศิริวัฒนา, วัฒนา เชียงกูล และเกรียงไกร ด ารงรัตน์, 2549, หน้า 332-334) ผู้วิจัยน ามาใช้มีดังต่อไปนี้ 
       

 MTBF 
ดของการช ารุจ านวนครัง้

 ักรรวม ินเครือ่งจระยะเวลาเด=  

 Failure rate (λ ) 
MTBF

1
   

 R(t) = e- tλ   
 
 3.5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐศาสตร์เชิงวิศวกรรม 
 เป้าหมายของเศรษฐศาสตร์ คือ ท าให้ต้นทุนในการใช้ทรัพยากรในการผลิตต่ าสุด  ในอดีต
งานทางด้านวิศวกรรมมักจะพิจารณาปัจจัยทางด้านกายภาพ แต่ในสภาวะปัจจุบันการพัฒนา
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ทางด้านวิทยาศาสตร์มีการพัฒนามากขึ้นผลงานทางด้านวิศวกรรมได้น ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
เพ่ือสนองตอบความต้องการของมนุษย์ และเนื่องจากทรัพยากรในโลกมีอยู่อย่างจ ากัด ดังนั้น ผลงาน
ทางด้านวิศวกรรม จึงต้องพิจารณาปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์มากขึ้น (ชาติชาย อัศดรศักดิ์ และพัชราภรณ์ 
เนียมมณ,ี 2547, หน้า 202) ผู้วิจัยน ามาใช้มีดังต่อไปนี้ 
 1) ค านวณมูลค่าเทยีบเท่าปัจจุบัน 

 PW = PW (P/A, i%, n) 

 2) ค านวณมูลค่าเทียบเท่ารายปี 

 AW = AW (A/P, i%, n) 

 3) ระยะเวลาการคืนทุน 

 



m

1t
oCtR  
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาถึงกระบวนการบรรจุสารละลายโซลเว้นท์และปัญหาการสูญเสียที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการบรรจุของบริษัทกรณีศึกษา โดยการเก็บข้อมูล คัดเลือกปัญหาที่เกิดขึ้น ท าการศึกษา
กระบวนการท างานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเลือกใช้เครื่องมือการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพ้ืนฐาน
วิศวกรรมความน่าเชื่อถือกับข้อสมมติฐานและการพิสูจน์ และใช้หลักการการบ ารุงรักษาเชิงปรับปรุง
เครื่องจักรมาด าเนินการแก้ปัญหา ลดการสูญเสียจากการบรรจุสารละลายโซลเว้นท์ โดยผู้วิจัย
แบ่งเป็น 4 ส่วนด้วยกันซ่ึงมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของการสูญเสีย 
 4.2 การวิเคราะห์ลดการสูญเสีย 
 4.3 การเปรียบเทียบลดการสูญเสีย 
 4.4 การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของการสูญเสีย  
 
 4.1.1 ปัญหาการสูญเสียที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น      
 จากการศึกษาสภาพบริษัทกรณีศึกษาพบว่า การเกิดการสูญเสียจากกระบวนการบรรจุโซลเว้นท์
มีด้วยกัน 4 ด้านด้วยกัน คือ 
 1) สูญเสียจากการต่อท่อ ปลดท่อก่อนเริ่มและหลังกระบวนการบรรจุ ซึ่งจากการ
เก็บข้อมูลมกีารสูญเสียมีรายละเอียดดังภาพ 50 

 

ภาพ 50  สถิติการสูญเสียจากการต่อท่อ,ปลดท่อเข้า – ออก 
ที่มา:  (แผนกผลิตบริษัทกรณีศึกษา, 2558) 
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 จากภาพ 50 คือ สถิติการสูญเสียจากการปลดท่อและปลดเปลี่ยนท่อเข้า–ออก 
เกิดขึ้นเมื่อขณะผลิต บรรจุสินค้าและการรับสินค้าจากรถส่งสินค้า เก็บบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่พบ
การสูญเสียเพ่ือรายงานแก่ฝ่ายสโตร์ บริษัทกรณีศึกษามีการจัดเก็บวัตถุดิบหรือสินค้า 2 รูปแบบด้วยกัน คือ 
แบบถัง 200 ลิตรและแบบแทงค์ โดยรับมาเป็น ISO tank ขนาด 25,000 ลิตร หรือเป็น bulk 15,000 ลิตร 
แล้วโหลดลง tank เก็บที่มีอยู่ในโรงงาน บริษัทกรณีศึกษามีลักษณะการผลิตแบบ make to order 
หรือผลิตเมื่อมีการสั่งซื้อจากลูกค้า เพ่ือเป็นการป้องกันสินค้าล้นสต๊อก และไม่สิ้นเปลืองพ้ืนที่ในการจัดเก็บ 
สินค้าของบริษัทกรณีศึกษามีมากกว่า 200 รายการ บริษัทกรณีศึกษามีไลน์ การบรรจุอยู่ 5 ไลน์ ซ่ึงแยกออก
ตามลักษณะของกลิ่นสินค้าไลน์ 1 กลิ่นแรง, ไลน์ 2 กลิ่นอ่อน, ไลน์ 3, 4, 5 ไม่มีกลิ่น ซึ่งในการผลิตสินค้า
หรือบรรจุสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละครั้ง จึงมีการต่อท่อ ปลดท่ออยู่บ่อยครั้ง ในช่วงของการบรรจุสินค้า
แต่ละชนิด ซึ่งแต่ละไลน์จะมีท่อและข้อต่อที่ใช้ประจ าไลน์ตนเองอุปกรณ์จะไม่ยุ่งเกี่ยวกัน จากลักษณะ
การท างานดังกล่าวก่อให้เกิดการสูญเสียอีกด้านหนึ่ง ของกระบวนการบรรจุ 
 

 
 
ภาพ 51  ท่อต่อเพ่ือบรรจุสินค้า 
ที่มา: (พ้ืนที่จัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าบริษัทกรณีศึกษา, 2558) 
 
 จากภาพ 51 คือ ภาพของปลายท่อแทงค์เก็บสารละลายโซลเว้นท์ต่อเข้ากับท่อปั๊ม
สูบถ่ายสินค้า ในช่วงจังหวะที่ปลดท่อเข้า-ออก และเปลี่ยนท่อจะมีการสูญเสียเกิดขึ้น เนื่องจากท่อ
เป็นระบบเกลียวในขณะการปลดท่อออก จะมีสารละลายโซลเว้นท์ตกค้างในสายและปลายท่อรับจ่าย 
 2) การสูญเสียจากภาชนะบรรจุไม่สะอาดหรือมีสิ่งปนเปื้อนอยู่ด้านในภาชนะ เป็นสาเหตุ
ให้สินค้ามีการขุ่นและเสียหายเนื่องจากท าปฏิกิริยากันกับน้ าหรือสิ่งปนเปื้อน ซึ่งจากการเก็บข้อมูล
มีการสูญเสียมีรายละเอียดดังภาพ 52 
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ภาพ 52  สถิติการสูญเสียจากภาชนะบรรจุ 
ที่มา: (แผนกผลิตบริษัทกรณีศึกษา, 2558) 
 
 จากภาพ 52 คือ สถิติการสูญเสียจากภาชนะบรรจุ สาเหตุเกิดจากถังที่ supplier 
ล้างไม่สะอาด หรือถังที่น ามา reuse มีการปนเปื้อจากน้ าหรือสารเคมีบางตัวที่ท าปฏิกริยากับสารละลาย
โซลเว้นท์ 
 
                   สินค้าดี(ใส)                                                  สินค้าเสีย(ขุ่น) 
 

                                                      
 
ภาพ 53  ตัวอย่างสินค้าดีและสินค้าท่ีเสียหลังจากการบรรจุ 
ที่มา: (แผนกผลิตบริษัทกรณีศึกษา, 2558) 
 
        จากภาพ 53 เป็นตัวอย่างสินค้าคุณภาพดี สีใส เปรียบเทียบกับสินค้าที่เสียมีลักษณะ
ขุ่น มัว ไม่ใส หลังจากการบรรจุลงถังภาชนะบรรจุก่อให้เกิดการสูญเสีย 
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 3) การสูญเสียจากเครื่องจักรปั๊มบรรจุโซลเว้นท์จากการเก็บข้อมูลมีรายละเอียดดัง
ภาพ 54 
 

 
 
ภาพ 54  สถิติการสูญเสียจากจากปั๊มบรรจุโซลเว้นท์ประจ าปี 2558 
ที่มา: (แผนกผลิตบริษัทกรณีศึกษา, 2558) 
 
        จากภาพ 54 คือ สถิติการสูญเสียจากจากปั๊มบรรจุโซลเว้นท์เกิดระหว่างกระบวนการ
บรรจุสินค้าสาเหตุเนื่องจากการรั่วบริเวณซีลของปั๊ม  
 4) การสูญเสียจากการขนย้ายและการจัดเก็บสินค้าเข้าคลัง ซ่ึงมีรายละเอียดดังภาพ 55 
 

 
 
ภาพ 55  สถิติการสูญเสียจากการขนย้ายและจัดเก็บสินค้า 
ที่มา: (แผนกผลิตบริษัทกรณีศึกษา, 2558) 
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        จากภาพ 55 คือ สถิติการสูญเสียจากการขนย้ายและจัดเก็บสินค้าด้วยสาเหตุ
ทักษะในการเก็บสินค้าของพนักงาน เกิดความเสียหายยกตัวอย่างเช่น งารถ fork lift แทงไปที่ถังสินค้า
ท าให้หกเสียหาย หรือถังสินค้าร่วงหล่นจากพาเลทท าให้ภาชนะแตกเสียหาย  
 

 
 
ภาพ 56  การจัดเก็บสินค้าบนพาเลท 
ที่มา: (แผนกผลิตบริษัทกรณีศึกษา, 2558)  
 
        จากภาพ 56 จะเห็นว่ามีการจัดวางและเรียงตามวิธีการท างาน คือ จะมีการแยกสินค้า
วางอย่างชัดเจนและแต่ละพาเลทจะวางเรียงชิด 4 ถัง แล้วเรียงได้สูงสุดแค่ 3 ชั้น เพื่อป้องกันอันตราย
จากการหล่น ตกจากท่ีสูง ก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยต่อพนักงานหรือโรงงาน ทักษะการปฏิบัติงาน
เป็นสิ่งจ าเป็นมากส าหรับพนักงานในการปฏิบัติงานในแผนกสโตร์ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลจัดเก็บสินค้าอยู่ตลอดเวลา
การท างาน รวมถึงการตักสินค้าขึ้นรถขนส่ง เพ่ือน าไปส่งให้ลูกค้าจากการท างานที่มีความถี่จึงเป็นสาเหตุ
การสูญเสียอีกด้านหนึ่งของบริษัทกรณีศึกษา 
 

 
 
ภาพ 57  แผนภูมิพาเรโตสถิติการสูญเสียจากสาเหตุทั้ง 4 ด้าน 
ที่มา: (แผนกผลิตบริษัทกรณีศึกษา,  2558) 
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 จากภาพ 57 ตามหลักการพาเรโต 80:20 ของโจเซฟ จูราน (ศุภชัย นาทะพันธ์ , 
2551, หน้า 81) จากเส้นเชื่อมต่อเปอร์เซ็นต์ความถี่สะสมที่ร้อยละ 80 พบว่า ข้อมูลที่มีความส าคัญ
จะมีเพียงเล็กน้อย (vital few) คือ ข้อมูลรั่วจากปั๊มบรรจุสารละลายโซลเว้นท์ ส่วนข้อมูล (trivial many) 
คือ ข้อมูลหกจากการต่อท่อปลดท่อ สินค้าปนเปื้อน รั่วหกจากการขนย้ายตามล าดับ ดังนั้น สาเหตุหลัก
ของปัญหาการสูญเสียที่จะต้องน ามาจัดการแก้ไขคือการรั่วจากปั๊มบรรจุสารละลายโซลเว้นท์ 
 4.1.2 ศึกษาข้อมูลเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้า 
 จากข้อมูลการสูญเสีย ผู้วิจัยได้คัดเลือกปัญหาสูญเสียจากเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ โดยเลือก
เครื่องจักรที่ 4 มาด าเนินการวิเคราะห์และแก้ไขเพ่ือลดการสูญเสียเนื่องจากเป็นเครื่องจักรที่มีอัตรา
สูญเสียมากสุด ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 เครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ หมายถึง ปั๊มที่ใช้ในการผลิตและบรจุโดยมหีน้าที่สูบถ่ายสินค้า (โซลเว้นท์) 
เข้าไปในแทงค์ผลิตใช้ในการผสมสินค้าตามสูตรการผลิต และในภาชนะหรือถังบรรจุสินค้า 
 ปั๊มเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนของเหลวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งผ่านระบบท่อของเหลว
ที่ถูกขับเคลื่อนโดยปั๊มมีคุณสมบัติส าคัญทั่วไปคือเป็นสารที่ไม่สามารถอัดตัวได้(incompressible) มีปริมาตร
ที่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุปั๊มถือเป็นอุปกรณ์ส าคัญในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ที่วัตถุดิบและสารป้อนที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในกระบวนการผลิตรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้ ส่วนใหญ่
จะอยู่ในรูปของของเหลวที่จ าเป็นต้องมีการเคลื่อนที่ไปยังหน่วยการผลิต และถังเก็บต่างๆ อยู่ตลอดเวลา 
(สุธรรม สุขมณ,ี 2542, หน้า 89) 
 ปัจจุบันบริษัทกรณีศึกษาใช้เครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์แบบ gear rotary pump model HGR 2-3 
ขนาดท่อ 1.5” นิ้ว ความเร็วรอบ 435 รอบต่อนาที อัตราการไหล 133.2 ลิตรต่อนาที ใช้มอเตอร์กันระเบิด
ขนาด 2 แรงม้า เป็นตัวส่งก าลังขับเคลื่อนด้วยสายพาน รวมมูลค่าชุดปั๊มโซลเว้นท์ 1 ชุด ราคาพร้อมประกอบ
ติดตั้ง 59,500 บาท ซึ่งทางบริษัทกรณีศึกษามีปั๊มที่ใช้งาน 5 เครื่อง โดยมีรหัสเครื่องจักร K001-K005 
ใช้ในการผลิตและบรรจุสินค้าให้กับลูกค้า 
 

 
 
ภาพ 58  ปั๊มเกียร์บรรจุโซลเว้นท์บริษัทกรณีศึกษา 
ที่มา: (แผนกผลิตบริษัทกรณีศึกษา, 2558)                       
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 บริษัทกรณีศึกษามีนโยบายการบริหารจัดการแบบต้นทุนต่ าเป็นหลัก ด าเนินธุรกิจ
แบบค่อยเป็นค่อยไป ใช้เงินลงทุนอย่างพอเหมาะ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในตลาดการค้าโซลเว้นท์ 
โดยมอบหมายหน้าที่ให้แผนกซ่อมบ ารุงของบริษัทกรณีศึกษาเป็นผู้จัดหาเครื่องจักรดังกล่าวมาใช้งาน 
ได้มีการศึกษาลักษณะคุณสมบัติของสินค้า จึงได้ออกแบบโดยการใช้ปั๊มแบบเกียร์ปั๊มมาใช้มอเตอร์
ส่งก าลังขับเคลื่อน ในการสูบถ่ายและพบว่ามีการท างานได้ดีทั้งอัตราการไหลและเวลาในการสูบถ่าย 
ต่อมาจึงพัฒนาแบบใช้มอเตอร์กันระเบิดในการส่งก าลังขับเคลื ่อน เพื่อป้องกันอันตรายจาก
ประกายไฟในตัวมอเตอร์และอาจท าให้เกิดอัคคีภัย แต่การใช้ปั๊มเกียร์ดังกล่าวพบปัญหามีการ 
breakdown ของปั๊มและเกิดการสูญเสียของโซลเว้นท์ในระหว่างการสูบถ่าย ซึ่งผู้วิจัยเป็นพนักงานใน
บริษัทมีหน้าที่ดูแลและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการต่างๆ ในโรงงาน ได้เล็งเห็นความส าคัญและ
มองว่าเป็นปัญหาต้องมีการแก้ไขการสูญเสียดังกล่าว  
 
ตาราง 16 ข้อมูลอัตราการสูญเสียจากการบรรจุสารละลายโซลเว้นท์โดยเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์

เครื่องที่ 4 ระหว่างเดือนสิงหาคม–ตุลาคม 2559 
 

เดือน อัตราการสูญเสีย(ลิตร) มูลค่า(บาท) 
สิงหาคม 150 7,500 
กันยายน 140 7,000 
ตุลาคม 153 7,650 
รวม 443             22,150 

 
 จากตาราง 16 เป็นข้อมูลอัตราการสูญเสียจากการบรรจุสารละลายโซลเว้นท์โดยเครื่องจักร
ปั๊มโซลเว้นท์เครื่องที่ 4 ที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูลได้และน าไปด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
 ความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์เครื่องที่ 4  
 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลประวัติการบ ารุงรักษาเครื่องจักรปั๊มโวลเว้นท์ เครื่องที่ 4 ในปี พ.ศ. 2559 
ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม มีรายละเอียดการบ ารุงรักษาดังต่อไปนี้ 
 1) เครื่องจักร breakdown เนื่องจากซีลเพลารั่ว ต้องท าการเปลี่ยนซีล 12 ครั้ง รวมเวลา
การซ่อมแล้วเท่ากับ 48.75 ชั่วโมง 
 2) เครื่องจักร breakdown เนื่องจากปั๊มหยุดกะทันหัน 1 ครั้ง สาเหตุจากมีเศษเหล็ก
เข้าไปขวางฟันเฟือง ใช้เวลาซ่อม 4.3 ชั่วโมง  
 3) เครื่องจักร breakdown เนื่องจากปั๊มหมุนไม่คล่องตัว 1 ครั้ง สาเหตุจากสารหล่อลื่น
ทีแ่กนเพลาแห้ง ใช้เวลาซ่อม 6.2 ชั่วโมง 
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ตาราง 17 ข้อมูลการ breakdown เครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์เครื่องที่ 4 ระหว่างเดือนสิงหาคม–ตุลาคม 2559  
 

breakdown จ านวนครั้ง เวลารวม breakdown 
ซีลเพลารั่ว 12 48.75 

ปั๊มเบรคไม่หมุน 1 4.3 
ปั๊มหมุนไม่คล่องตัว 1 6.2 

รวม 14 59.25 
 
 1) ค่าเวลาเฉลี่ยระหว่างความเสียหายของเครื่องจักร (MTBF) 
 จากข้อมูลย้อนหลังจ านวนเวลาที่ใช้ในการท างาน 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2559 
โดยไม่นับเวลาที่ปิดการท างานในวันอาทิตย์  หักลบวันหยุด 14 วัน  
 ดังนั้น จ านวนเวลาที่ใช้ในการท างานมีค่าเท่ากับ (78 วัน x 8 ชั่วโมง) = 624 ชั่วโมง 
จ านวนครั้งที่เกิดความล้มเหลวเท่ากับ 14 ครั้ง จ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการบ ารุงรักษาทั้งหมดเท่ากับ 
59.25 ชั่วโมง  
 MTBF มีค่าเท่ากับ 624 – 59.25 ชั่วโมง / 14 ครั้ง = 40.33 ชั่วโมง หรือเท่ากับ
ประมาณ 5.04 วัน ก่อนที่เครื่องจักร breakdown 
 2) อัตราการช ารุด (failure rate) 

 Failure rate (λ ) =
MTBF

1
33.40

1= = 0.0247 

 3) ความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร (reliability) 

 R(t) = e- tλ  
 
 โดยที่ R(t) คือ ค่าความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรอุปกรณ์ 
 e คือ ค่าลอการิธึมธรรมชาติ (natural logarithms) มีค่าประมาณ 2.71828 
 λ   คือ ค่าอัตราการเกิดความบกพร่องของเครื่องจักรอุปกรณ์ (failure rate) 
 t คือ ช่วงเวลาที่พิจารณาความน่าเชื่อถือของกระบวนการผลิต 
 
 R(t) = e- (0.0247 x 624)  = 0.000000202  หรือร้อยละ 0.0000202 

 
 เครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์มีความน่าเชื่อถือร้อยละ 0.0000202 หมายความว่า โอกาส
ในการใช้งานเครื่องจักรโดยไม่เสียในระยะเวลาการท างาน 624 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับร้อยละ 0.0000202 
ซึ่งจากอัตราที่ได้แสดงถึงความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรต่ า มีโอกาสเสียหรือ breakdown บ่อยครั้ง ก่อให้เกิด
ผลกระทบกับการผลิตและต้นทุน 
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 4.1.3 ศึกษาสภาพปัจจุบันของงานด้านการบ ารุงรักษา 
 บริษัทกรณีศึกษามีแผนกซ่อมบ ารุงเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการบ ารุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน 
โดยผังการบริหารงานจะมีหัวหน้าแผนกซ่อม ทีมช่างซ่อมบ ารุง ท าหน้าที่ซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องจักร
ภายในโรงงานปัจจุบันบริษัทกรณีศึกษาใช้วิธีการบ ารุงรักษาแบบ breakdown maintenance ฉุกเฉิน
หรือที่เรียกว่าซ่อมเมื่อเสีย การซ่อมบ ารุงเมื่อเครื่องจักรเกิดการเสียหายอย่างฉับพลันโดยไม่ทราบล่วงหน้า 
พนักงานหน่วยงานผลิตจะท าการแจ้งมายังแผนกซ่อมบ ารุง โดยใช้เอกสารใบแจ้งซ่อม พร้อมทั้ง
แจ้งอาการเสียหายที่เกิดขึ้น เมื่อหน่วยงานซ่อมบ ารุงรับทราบแล้วก็จะส่งช่างเข้าไปประเมินสภาพเครื่องจักร
และหาแนวทางในการซ่อม กรณีซ่อมได้ก็จะจัดการทันที กรณีซ่อมไม่ได้ต้องรออะไหล่หรือด้วยเหตุผลอ่ืน
หรือต้องแจ้งช่างจากภายนอกเข้ามาจัดการจะท าการแจ้งวันเวลาซ่อมแล้วเสร็จมายังฝ่ายผลิต 
 
4.2 การวิเคราะห์ลดการสูญเสีย 
 
 จากรายละเอียดข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ร่วมกับพนักงานแผนกซ่อมบ ารุงเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหาที่เกิดการสูญเสียจากเครื่องจักรปั๊มบรรจุโซลเว้นท์ โดยใช้ผังก้างปลาซึ่งมีรายละเอียดดังภาพ 59 
 

 
 
ภาพ 59  แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุการเกิดการสูญเสียจากปั๊มโซลเว้นท์บริษัทกรณีศึกษา 
 
 จากการวิเคราะห์แผนภูมิก้างปลาแล้ว ผู้วิจัยแบ่งปัญหาและแนวทางการแก้ไขออกเป็น 4 ด้าน 
ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง 18 
 
 
 

วัสดุ เคร่ืองจักร
ขนาดซีลไมพ่อดี
         คุณภาพซีล           อายุการใช้งานส้ัน
packing ซีลท่ัวไป เสียบ่อย เส้ือรับซีลไมพ่อดีกับซีล

สารละลายกัดซีล เพลากัดซีล
เพลาเป็นรอย ไมเ่หมาะกับการใช้งาน

สารละลายมคีวามใส  ชนิดของป๊ัม
การสูญเสียร่ัวจาก
ป๊ัมบรรจุโซลเว้นท์

พนักงานผลิตไมดู่แลเคร่ืองจักร    ไมม่กีารจัดการแก้ไขปัญหา
ใช้วิธีซ่อมเคร่ืองจักรแบบซ่อมเมือ่เสีย

ไมห่ยุดงานเพ่ือซ่อมเมือ่เกิดการ พนักงานซ่อมไมป่ฎิบัติตามข้ันตอน วิธีการบ ารุงรักษา
สูญเสีย การท างาน

พนักงานซ่อมขาดทักษะในการ ไมม่แีผนบ ารุงรักษา
บ ารุงรักษา

พนักงาน วิธีการ
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ตาราง 18 การวิเคราะห์ปัญหาโดยแผนภูมิก้างปลาและแนวทางแก้ไข 
 

4 M ปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไข 
คน 1. พนักงานซ่อมบ ารุงและผลิตขาดทักษะ 

   ในการบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
1. ให้ความรู้เรื่องการบ ารุงรักษา   
   ให้กับพนักงานซ่อมบ ารุง 

 2. พนักงานฝ่ายผลิตไม่แจ้งซ่อมเมื่อเครื่องจักร 
   ช ารุด หรือท างานผิดปกติ 

2. ก าหนดเป็นระเบียบเมื่อเครื่องจักรเสีย 
   ให้แจ้งซ่อมทันที 

 3. พนักงานผลิตไม่ดูแลเครื่องจักร 3. น าเทคนิคการบ ารุงรักษามาใช้งาน 
เครื่องจักร 1. ขาดการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 1. จัดท าระบบบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 

 2. อายุการใช้งาน 2. ศึกษาอายุการใช้งานของจักร 
   และก าหนดอายุ 

 3.การรั่วซึมและสึกหรอของเครื่องจักร 3. ศึกษาการระยะเวลาสึกหรอ 
   ของเครื่องจักร 

 4.อายุซีลเครื่องจักร 4. ศึกษาซีลเครื่องจักรและก าหนดอายุ 
   การใช้งาน 

วัตถุดิบ 1. วัตถุดิบมีความหนืดน้อยรั่วซึมได้ง่าย 1. แก้ไขและดูแลระบบซีล 
 2. วัตถุดิบเป็นชนิดกัดกร่อนซีลยาง 2. ใช้การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 

วิธีการ 1. ไม่มีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 1. จัดท าระบบการบ ารุงรักษา 
    เชิงป้องกัน 

 2.ซ่อมเมื่อเครื่องจักรเสีย 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบ ารุงรักษา 
 
 จากตาราง 18 ผู้วิจัยมองว่าต้นเหตุของปัญหาเกิดจากเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์และวิธีการ
บ ารุงรักษา เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและน าแนวทางการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน
และวิศวกรรมความเชื่อถือ (reliability) ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาลดการสูญเสียและสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับเครื่องจักรอุปกรณ์นั้น และต้องการให้เครื่องจักรคงความสามารถในระบบการท างานไว้ และ
มีความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งเสนอการปรับปรุงเครื่องจักรและการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันให้กับ
บริษัทกรณีศึกษา เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการบ ารุงรักษา เป็นผลให้การบ ารุงรักษาเครื่องจักร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้เครื่องจักรมีความพร้อมที่จะท างานท าให้กระบวนการผลิต
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
 4.2.1 การวิเคราะห์ปัญหาอาการเสียขัดข้องและแนวทางแก้ไขของเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ 
 จากการวิเคราะห์เครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ ผู้วิจัยได้ร่วมหาแนวทางปรับปรุงเครื่องจักร กับทีม
ซ่อมบ ารุงของบริษัทกรณีศึกษาและบริษัท เอ็ม เอส แมชชีนเนอรี่ จ ากัด เป็นบริษัทสร้างและออกแบบ
เครื่องจักรตามลูกค้าต้องการ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปรับปรุงเครื่องจักรเป็นอย่างดี  
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 1) ซีลเพลารั่ว   
 (1) สาเหตุ ก. คุณภาพซีลแบบ packing seal หรือกันรั่วแบบมีต่อมหล่อลื่นที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน พบปัญหาเมื่อใส่แล้วอายุซีลสั้น เมื่อติดตั้งใช้ได้อีกประมาณ 40.33 ชั่วโมง หรือ 5.04 วันท าการ 
ก็เกิดการรั่วของซีลอีกและเกิดสูญเสียในกระบวนการผลิต ข. ขนาดซีลที่ใช้มีขนาดไม่พอดีกับเสื้อรับซีล
ท าให้ไม่สามารถกันรั่วได้ ค. แกนเพลาเป็นรอยบริเวณจุดใส่ซีล เกิดจากการเสียดสีของเพลากับซีล
ขณะเครื่องจักรท างาน 
 

 
 
ภาพ 60  แบบเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ 
 

 
 
ภาพ 61  จุดที่ช ารุดเกิดซีลรั่วและสูญเสียของเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ 
 
 (2) แนวทางการแก้ไข ก. ปรับปรุงเสื้อรับซีลและเปลี่ยนซีลจาก packing seal มาเป็น
ไวตันซีล โดยศึกษาแนวคิดชนิดและโครงสร้างของซีลกันรั่วของโคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี (2542, 
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หน้า 82-106) เป็นแนวทางในการออกแบบและเลือกซีลใช้งาน ข. ขัดแกนเพลาปั๊ม จุดรับซีลเพ่ือแก้ไขปัญหา
เพลาขูดซีลและท าให้อายุซีลสั้นลงก่อนถึงเวลาก าหนด 
 

 
 
ภาพ 62  แบบก่อนปรับปรุงเสื้อรับซีลเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ 
 

 
 
ภาพ 63  แบบปรับปรุงเสื้อรับซีลเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ 
 
 2) เครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ขัดข้องหยุดกระทันหัน 
 (1) สาเหตุ ก. พบเศษเหล็กเข้าไปขวางฟันเฟือง เกิดจากเศษเหล็กปนเปื้อนมาในถัง
หรือวัตถุดิบ ข. เศษเหล็กหรือสิ่งปลอมปนติดมากับวัตถุดิบ เนื่องจากภาชนะใส่ไม่สะอาด ค. ระบบปั๊ม
ไม่มีการป้องกันสิ่งปลอมปนเข้าระบบเครื่องจักร มีเฉพาะขาออก 
 (2) แนวทางการแก้ไข ก. ติดตั้งกรอง (y- strainer) ขาเข้าเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ 
เพ่ือป้องกันเศษผงหรือสิ่งแปลกปลอมไหลเข้าปั๊ม  ข. ตรวจสอบภาชนะก่อนการรับเข้าวัตถุดิบ 
รับผิดชอบโดยแผนกสโตร์ 
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 3) เครื่องจักรหมุนไม่คล่องตัว 
 (1) สาเหตุ พบแกนเพลาติดขัดกับบูทมีความฝืดในการหมุน ปัญหาเกิดจากสารหล่อลื่น
แห้งท าให้เกิดการเสียดสีและสึกหรอจนเกิดการขัดกัน 
 

 
 
ภาพ 64  จุดที่ช ารุดขัดข้องแกนเพลาขัดกับบูทของเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ 
 
 (2) แนวทางการแก้ไข ก. เปลี่ยนบูทใหม่ โดยเปลี่ยนระบบเป็นแบบลูกปืนแบริ่ง 
ตามภาพ 63 ข. ก าหนดรอบระยะเวลาการเปลี่ยนลูกปืนแบริ่งตามระยะเวลาบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
 จากการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขกับทีมซ่อมบ ารุง และบริษัท เอ็ม เอส แมชชีน
เนอรี่ จ ากัด และคิดราคาการปรับปรุงในครั้งนี้คิดเป็นเงิน 6,500 บาท ผู้วิจัยได้น าเสนอขออนุมัติงบประมาณ
ในการปรับปรุงเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ จากกรรมการผู้จัดการของบริษัทกรณีศึกษา และได้รับการอนุมัติ
ในเวลาต่อมา และได้ด าเนินงานปรับปรุงเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ ซึ่งมีแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1) เริ่มวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และนัดวันแล้วเสร็จ 31 พฤศจิกายน 2559  
 2) ทดสอบการท างานเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ เริ่ม 7 ธันวาคม 2559  
 3) ปรับปรุงแก้ไขกรณีพบข้อบกพร่อง 
 4) ประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน 
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ภาพ 65  เครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์หลังปรับปรุง 
 
 จากแผนการด าเนินงานผู้วิจัยเริ่มทดลองเดินเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 
พบปัญหาการรั่วซึมยังมีอยู่ และได้ทบทวนและหาสาเหตุพบว่า Alignment ระหว่างแกนปั๊มกับซีลไม่ตรงกัน 
ตามแนวคิดชนิดและโครงสร้างของซีลกันรั่วของโคอิจิ โอนิชิ และฉัตรชัย มานะดี (2542, หน้า 106) จึงได้ให้
บริษัท เอ็ม เอส แมชชีนเนอรี่ จ ากัด น าเครื่องจักรกลับไปแก้ไขปรับตั้ง alignment และส่งมอบอีกครั้ง 
วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เริ่มทดสอบอีกครั้ง วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ผลเริ่มการทดสอบไม่รั่วซึม
และมีผลการทดสอบต่อเนื่อง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตาราง 19 ผลการทดสอบเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์หลังปรับปรุง 
 

เดือน อัตราการสูญเสีย 
(ลิตร) 

เครื่องจักรเสีย 
(ครั้ง) 

เวลาการซ่อม
(นาที) 

ธันวาคม 0 0 0 
มกราคม 0 0 0 

กุมภาพันธุ์ 0 0 0 
มีนาคม 3.25 1 144 

รวม 0 0 0 
 
 จากตาราง 19 แสดงให้เห็นผลการทดสอบเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์หลังปรับปรุง พบว่าอัตรา
การสูญเสียลดลงซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานงานวิจัยที่ตั้งไว้ 
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 4.2.2 การวัดอัตราการสูญเสียและทดสอบความน่าเชื่อถือเครื่องจักรปั๊มโซลเวนท์
หลังการบ ารุงรักษาเชิงปรับปรุง 
 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลการใช้งานเครื่องจักรปั๊มโวลเว้นท์ เครื่องที่ 4 ในระหว่างวันที่ 15 
ธันวาคม 2559 ถึง 30 มีนาคม 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 เครื่องจักร breakdown เนื่องจากซีลเพลารั่ว ต้องท าการเปลี่ยนซีล 1 ครั้ง ใช้เวลาซ่อม 
2.4 ชั่วโมงหรือ 144 นาท ีอัตราการสูญเสียเท่ากับ 3.25 ลิตร 
 1) ค่าเวลาเฉลี่ยระหว่างความเสียหายของเครื่องจักร (MTBF) 
 จากข้อมูลย้อนหลังจ านวนเวลาที่ใช้ในการท างานวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยไม่นับเวลาที่ปิดการท างานในวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ หักลบวันหยุด 
15 วัน  
 ดังนั้น จ านวนเวลาที่ใช้ในการท างานมีค่าเท่ากับ (89 วัน x 8 ชั่วโมง) = 712 ชั่วโมง 
จ านวนครั้งที่เกิดความล้มเหลวเท่ากับ 1 ครั้ง จ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการบ ารุงรักษาทั้งหมดเท่ากับ 2.4 ชั่วโมง  
 MTBF มีค่าเท่ากับ 712 – 2.4 ชั่วโมง / 1 ครั้ง = 709.6 ชั่วโมง หรือเท่ากับ
ประมาณ 88.7 วัน หรือ 2 เดือน 28.5 วัน 
 2) อัตราการช ารุด (failure rate) 

 Failure rate (λ ) =
MTBF

1 =
6709

1
.

= 0.0014 

 3) ความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร (reliability) 

 R(t) = e- tλ  
        

 โดยที่ R(t) คือ ค่าความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรอุปกรณ์ 
  e คือ ค่าลอการิธึมธรรมชาติ (natural logarithms) มีค่าประมาณ 2.71828 
  λ  คือ ค่าอัตราการเกิดความบกพร่องของเครื่องจักรอุปกรณ์ (failure rate) 
  t  คือ ช่วงเวลาที่พิจารณาความน่าเชื่อถือของกระบวนการผลิต 
 
 R(t) = e- (0.0014 x 712)  = 0.369 หรือร้อยละ 37 
 
 เครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์มีความน่าเชื่อถือร้อยละ 37 หมายความว่า โอกาสในการใช้งาน
เครื่องจักรโดยไม่เสียในระยะเวลาการท างาน 712 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับร้อยละ 37 และมีค่าความน่าเชื่อถือ
ร้อยละ 41.7 เมื่อมีชั่วโมงการท างานที่ 624 ชั่วโมง 
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4.3 การเปรียบเทียบอัตราลดการสูญเสีย 
 
 จากการวิเคราะห์ลดอัตราการสูญเสีย ด าเนินการบ ารุงรักษาเชิงปรับปรุงเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์
เครื่องที่ 4 และทดสอบผลการลดสูญเสียผู้วิจัยได้เปรียบเทียบลดการสูญเสียก่อนและหลังปรับปรุง
แก้ไข ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตาราง 20 ข้อมูลการเปรียบเทียบลดการสูญเสียก่อนและหลังปรับปรุงเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์  
 

รายการ อัตราการสูญเสีย 
(ลิตร) 

ความน่าเชื่อถือ 
(ร้อยละ) 

เวลาทดสอบ
(ชั่วโมง) 

1. ก่อนปรับปรุง 443 0.0000202 624 
2. หลังปรับปรุงโดยการบ ารุงรักษา 
   เชิงปรับปรุง 

3.25 37 712 

 
 จากตาราง 20 ได้อัตราการสูญเสียก่อนปรับปรุงเครื่องจักร 443 ลิตร ความน่าเชื่อถือ
ของเครื่องจักรคิดเป็นร้อยละ 0.0000202 ในเวลา 624 ชั่วโมง และอัตราการสูญเสียหลังปรับปรุง
เครื่องจักร 3.25 ลิตร ความน่าเชื่อถือ ร้อยละ 37 ในเวลา 712 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบอัตราการสูญเสีย
จากการบรรจุสารละลายโซลเว้นท์ก่อนและหลังการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพื้นฐานวิศวกรรม
ความน่าเชื่อถือ พบว่ามีอัตราการสูญเสียลดลงร้อยละ 99.27 และสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ให้กับเครื่องจักรคิดเป็นร้อยละ 41.7 เมื่อมีชั่วโมงการท างานที่ 624 ชั่วโมง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  
 
4.4 การวิเคราะห์ผลด้านเศรษฐศาสตร ์   
     
 ปัจจุบันบริษัทกรณีศึกษาใช้เครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ ยี่ห้อ HUZIE รุ่น HGR2-3 ในการผลิต
และบรรจุสินค้า และพบปัญหาในการใช้งานเรื่องการสูญเสียในกระบวนการ ผู้วิจัยจึงศึกษาข้อมูล
ของปั๊มที่ใช้โวลเว้นท์รุ่นใหม่เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้และพัฒนากระบวนการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ศึกษามีรายละเอียดดังนี้  
 4.4.1 คุณสมบัติท่ัวไปของป๊ัมโซลเว้นท์ท่ีใช้งานปัจจุบัน 
 ปั๊ม แบบ gear rotary pump model HGR2-3 ขนาดท่อ 1.5 นิ้ว ความเร็วรอบ 435 รอบต่อนาที 
อัตราการไหล 133.2 ลิตรต่อนาที ระบบซีลเพลาเป็นแบบไวตัล ผู้วิจัยได้ประมาณค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา
เครื่องจักรต่อปี โดยการบ ารุงรักษาเชิงปรับปรุงและใช้การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพื้นฐานวิศวกรรม
ความน่าเชื่อถือ มาวัดความน่าเชื่อถือและน ามาก าหนดเป็นแผนบ ารุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร
ในบริษัทตัวแทนจ าหน่ายสารละลายโซลเว้นท์ 
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ตาราง 21 ประมาณค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเครื่องจักรต่อปี 
 

รายการ ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ค่าใช้จ่าย 
ปีที่ 2 

ค่าใช้จ่าย 
ปีที่ 3 

รายละเอียด
เพ่ิมเติม 

ปรับปรุงครื่องจักร 6,500 0 0 จ่ายในครั้งแรก 
ค่าซีลไวตัล 2,000 2,000 2,000 เปลี่ยนทุก 3 เดือน 
ค่าแรงเปลี่ยนซีล 691.2 691.2 691.2  เปลี่ยนทุก 3 เดือน 
ค่าบูททองเหลือง 1,000 1,000 1,000 เปลี่ยน 1 ครั้งต่อปี 

รวม 10,191.2 3,691.2 3,691.2  
 
 4.4.2 คุณสมบัติท่ัวไปของปั๊มทดแทน 
 ปั๊ม rotary sliding van pump model XL1.5A, ขนาด 1.5 นิ้ว NPT แรงดัน 50 ปอนด์
ต่อตารางนิ้ว ความเร็วรอบ 1450 รอบ/นาที อัตราการไหล 102.5 ลิตรต่อนาที ระบบซีลเป็นแบบเทปล่อน 
ซีลเพลาเป็นเมคานีคัลซีล ใช้งานส าหรับสูบสารละลายโซลเว้นท์ โทลูอีน ไซลีน ราคา 140,972.50 บาท 
 

   
 
ภาพ 66  ปั๊ม rotary sliding van pump 
ที่มา: (บริษัทยูไนเต็ดแมชชีนเนอรี่ จ ากัด, 2559, หน้า 1) 
 
ตาราง 22 ประมาณค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเครื่องจักรปั๊ม rotary sliding ต่อปี 
 

รายการ ค่าใช้จ่าย(บาท) ค่าใช้จ่ายปีที่ 2 ค่าใช้จ่ายปีที่ 3 รายละเอียด
เพ่ิมเติม 

ค่าเครื่องจักร 140,972 0 0 จ่ายในครั้งแรก 
ค่าเมคานิคัลซีล 0 25,000 25,000 เปลี่ยนทุก 1 ปี 
ค่าแรงเปลี่ยนซีล 0 6,000 6,000 ทุกๆ 1 ปี 

รวม 140,972 31,000 31,000  
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ตาราง 23 ข้อมูลรายได้-รายจ่ายย้อนหลัง 3 ปีของบริษัทกรณีศึกษา 
 

ปี พ.ศ. รายได้รวม(บาทต่อปี)  รายจ่ายรวม(บาทต่อปี) 
2556 521,745,351.25 512,101,506.36 
2557 565,286,774.05 550,963,958.03 
2558 500,084,280.26 486,864,656.41 

ที่มา: (กรมธุรกิจการค้า, 2560, ออนไลน์) 
 
 4.4.3 การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ที่ใช้ส าหรับงานวิจัยนี้ ใช้การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
ที่เป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (present worth) มูลค่าเทียบเท่ารายปี (annual worth) และระยะเวลาคืนทุน 
(payback period) โดยสามารถแสดงรายละเอียดการค านวณได้ดังนี้ 
   ประมาณการรายได้ใน 5 ปีข้างหน้า สามารถท าได้โดยใช้ข้อมูลรายได้ย้อนหลัง 3 ปี ซึ่งมีรายได้
ดังนี้ 
 
ตาราง 24 ประมาณการรายได้โดยใช้ข้อมูลรายได้ย้อนหลัง 3 ปีบริษัทกรณีศึกษา 
 

ปี พ.ศ. ปีที ่(X) ยอดขาย (y) X2 XY 
2556 1 521,745,351.25 1 521,745,351.25 
2557 2 565,286,774.05 4 1,130,573,548.10 
2558 3 500,084,280.26 9 1,500,252,840.78 

 ∑x =6 ∑y 
=1,587,116,405.56 

∑x2 =14 ∑xy 
=3,152,571,740.13 

 x =2 y =529,038,801.9   

        การพยากรณ์รายได้ใน 5 ปีข้างหน้า สามารถใช้วิธีสมการถดถอย regression ในการค านวณ
โดยใช้ข้อมูลรายได้ย้อนหลัง 3 ปีประกอบการค านวณ ตามสมการได้ดังนี้ 

 สมการถดถอย regression ŷ  = a + bx 

 b = 
22 xn_x

xyn_xy



  

 b = 
)2(3_14

)9.801,038,529)(2(3_13.740,571,152,3
2  

 b = -10,830,535.64 
 a = xby _  
 a = 529,038,801.9 – (-10,830,535.64) (2) 
 a = 550,699,873.18 
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 ประมาณการข้อมูลรายได้ 5 ปีข้างหน้า สามารถแสดงรายละเอียดประมาณการจากการค านวณ
ด้วยการพยากรณ์แบบวิธีสมการถดถอย (regression) แสดงตัวอย่างการค านวณในปีที่ 2559 ได้ดังนี้ 

 ŷ  = a + bx 
 ŷ  = 550,699,873.18 + (-10,830,535.64) (4) 
 ŷ  = 507,377,730.62 
 
ตาราง 25 การพยากรณ์การประมาณการรายได้อีก 5 ปีข้างหน้า 
 

ปี พ.ศ. ปีที่ (x) รายได้ (บาทต่อปี) 
2559 4 507,377,730.62 
2560 5 496,547,195.00 
2561 6 485,716,659.30 
2562 7 474,886,123.70 
2563 8 464,055,588.10 

 
 จากการพยากรณ์รายได้ในอนาคตด้วยวิธีสมการถดถอย (regression) สามารถประมาณรายได้
ของปี 2559-2663 ได้ตามตาราง 25 และผู้วิจัยต้องการทราบประมาณค่าใช้จ่ายต่อปี จากตาราง 23 
ใช้ข้อมูลปี 2558 ก าหนดให้เป็นปีฐานรายได้เท่ากับ 500,084,280.26 บาท และค่าใช้จ่ายเท่ากับ 
486,864,656.41 บาท ผู้วิจัยประมาณการค่าใช้จ่าย 5 ปีข้างหน้าสามารถค านวณตามอัตราของรายได้ต่อปี
ดังตัวอย่างในปี 2559 ได้ดังนี้ 
 

 อัตรารายได้ปี 2559 
0.62507,377,73

100*)0.26500,084,28 - 30.62(507,377,7=   

   = 1.458 หรือร้อยละ 1.46 
 

 รายจ่ายปี 2559 6.41486,864,65+)
100

1.46*6.41486,864,65(=  

                                         = 493,965,305.93 บาท 
 
ตาราง 26 การพยากรณ์การประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละปี 
 

ปี ปีที ่(x) รายได้(บาทต่อปี) อัตรารายได้ รายจ่าย (บาท/ปี) 
2559 4 507,377,730.62 1.46 493,965,305.93 
2560 5 496,547,195.00 -2.13 483,421,073.26 
2561 6 485,716,659.30 -2.18 472,876,840.56 
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ตาราง 26 (ต่อ) 
 

ปี ปีที ่(x) รายได้(บาทต่อปี) อัตรารายได้ รายจ่าย (บาท/ปี) 
2559 4 507,377,730.62 1.46 493,965,305.93 
2560 5 496,547,195.00 -2.13 483,421,073.26 
2561 6 485,716,659.30 -2.18 472,876,840.56 

 
 จากตาราง 26 เป็นการพยากรณป์ระมาณรายจ่ายต่อปีของปี พ.ศ. 2559-2563 (กรณีท่ีอัตรารายได้
ติดลบ หมายถึง รายได้ลดลงจากปีที่ผ่านมา) และน าไปค านวณเป็นประมาณการรายได้สุทธิดังตาราง 27 
 
ตาราง 27 การพยากรณ์รายได้สุทธิต่อปีของปี พ.ศ. 2559-2563 
 

ปี พ.ศ. รายได้ (บาทต่อปี) ค่าใช้จ่าย (บาทต่อปี) รายได้สุทธิ (บาทต่อปี) 
2559 507,377,730.62 493,965,305.93 13,412,424.69 
2560 496,547,195.00 483,421,073.26 13,126,121.72 
2561 485,716,659.30 472,876,840.56 12,839,818.78 
2562 474,886,123.70 462,332,607.87 12,553,515.83 
2563 464,055,588.10 451,788,375.23 12,267,212.83 

 
 จากตาราง 27 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ได้ดังต่อไปนี้ 
 4.4.4 วิเคราะห์มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบัน (PW) เปรียบเทียบโครงการลงทุนโดยใช้ข้อมูล
ของรายได้สุทธิจากตาราง 27 สามารถค านวณได้ดังนี้ 
 มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันการใช้การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพ้ืนฐานทฤษฎีความน่าเชื่อถือ
เครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ 
 
 PWA = – 23,800 – 6,500 – 3,691.2 (P/A, 8%, 5) 
   + 13,412,424.69 (P/F, 8%, 1) + 13,126,121.72 (P/F, 8%, 2) 
    + 12,839,818.78 (P/F, 8%, 3) + 12,553,515.83 (P/F, 8%, 4) 
    + 12,267,212.83 (P/F, 8%, 5) 
  = – 30,300 – 3,691.2 (3.993) + 13,412,424.69 (0.9259) +  
   13,126,121.72 (0.8573) + 12,839,818.78 (0.7938) +   
   12,553,515.83 (0.7350) + 12,267,212.83 (0.6806)            
  = 51,394,696.54 บาท 
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 มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบัน (PW) การลงทุนซื้อปั๊ม rotary sliding 
 PWB = – 140,972.50 – 31,000 (P/A, 8%, 5)  
   + 13,412,424.69 (P/F, 8%, 1) + 13,126,121.7 (P/F, 8%, 2)  
   + 12,839,818.78 (P/F, 8%, 3) + 12,553,515.83 (P/F, 8%, 4)  
   + 12,267,212.83 (P/F, 8%, 5) 
  = – 140,972.50 – 31,000 (3.993) + 13,412,424.69 (0.9259)  
   + 13,126,121.72 (0.8573) + 12,839,818.78 (0.7938)   
   + 12,553,515.83 (0.7350) + 12,267,212.83 (0.6806) 
  = 51,206,042.01 บาท 
 
 เมื่อเปรียบเทียบในด้านผลตอบแทนหรือรายรับของบริษัทกรณีศึกษา โดยคิดเป็น มูลค่า
เทียบเท่าปัจจุบัน พบว่า รายรับจากการใช้วิธีบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพ้ืนฐานวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ
กับเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ให้ผลตอบแทนมากกว่าการซื้อปั๊ม rotary sliding มาทดแทน (PWA > PWB) 
เพราะฉะนั้นควรเลือกลงทุนในการใช้วิธีบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพ้ืนฐานวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ
กับเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ 
 4.4.5 วิเคราะห์มูลค่าเทียบเท่ารายปี (AW) 
 จากข้อมูลค่าใช้จ่ายสามารถน ามาค านวณเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของทั้งสองโครงการ คือ 
การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพ้ืนฐานทฤษฎีความน่าเชื่อถือเครื่องจักร และการซื้อเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์
รุ่น rotary sliding van pump มาทดแทน โดยใช้วิธีการค านวณหาค่าใช้จ่ายที่คิดเป็นมูลค่าเทียบเท่ารายปี 
(annual worth: AW) และใช้ความรู้ในเรื่องการเปลี่ยนทดแทนสินทรัพย์ ซึ่งในการค านวณจะใช้วิธี
คอนเวนชั่นนอล (conventional approach) โดยสามารถแสดงรายละเอียดการค านวณได้ดังนี้ 
 มูลค่าเทียบเท่ารายปีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพ้ืนฐานทฤษฎีความน่าเชื่อถือเครื่องจักร
มีข้อมูลดังนี้ 
 1) ราคาซื้อเครื่องจักร 59,500 บาทต่อเครื่อง และถูกใช้งานมาแล้ว 3 ปี คาดว่า
สามารถใช้งานได้ 5 ปี คิดเป็นมูลค่า 23,800 บาท ตามหลักการคิดค่าเสื่อมราคาของมาตรฐานบัญชี  
 
 P = 59,500 
 L = 0 
 N = 5 ปี 
 D = (P – L) / N 
  = (59,500 – 0) / 5 
  = 11,900 บาทต่อปี 
 ค่าเสื่อมราคา 3 ปี = 11,900 x 3 
  = 35,700 
 มูลค่าทรัพย์สินตามบัญชีเมื่อสิ้นปีที่ 3 = 59,500 – 35,700 
 = 23,800 บาท 
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 ผู้วิจัยได้น าเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์มาปรับปรุงจ านวน 1 เครื่องซึ่งมีค่าใช้จ่าย 6,500 บาท 
โดยเสียครั้งเดียว และมีค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันทุกๆ 3 เดือน หรือ 85 วันท างาน หรือเท่ากับ 
4 ครั้งต่อปี ค่าอะไหล่เป็นเงิน 2,000 บาทต่อปี ค่าแรงในการเปลี่ยนอะไหล่ 691.2 บาทต่อปี ค่าเปลี่ยนบูท
ทองเหลือง 1,000 บาทต่อปี รวมเป็นเงิน 3,691.2 บาทต่อปี ผู้วิจัยน ามาใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบ
โครงการ และตาราง 28 แสดงค่าใช้จ่ายในอีก 5 ปีข้างหน้าได้ดังนี้ 

ตาราง 28 ค่าใช้จ่ายของการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพ้ืนฐานวิศวกรรมความน่าเชื่อถือเครื่องจักร
ในอีก 5 ปีข้างหน้า 

 
ปี พ.ศ. ปีที ่ ค่าอะไหล่ 

(บาท) 
ค่าเปลี่ยนบูท 
ทองเหลือง 

ค่าแรง 
(บาท) 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท/ปี) 

2559 1 2,000 1,000 691.2 3,691.2 
2560 2 2,000 1,000 691.2 3,691.2 
2561 3 2,000 1,000 691.2 3,691.2 
2562 4 2,000 1,000 691.2 3,691.2 
2563 5 2,000 1,000 691.2 3,691.2 

 2) ก าหนด MARR เท่ากับร้อยละ 8.00 ซึ่งจะเทียบเท่ากับราคาดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร 
 3) มูลค่าเครื่องจักร ณ สิ้นปีที่ 5 เท่ากับ 0 บาท ตามหลักการคิดค่าเสื่อมราคา
ของมาตรฐานบัญชี 
 4) อายุโครงการเท่ากับ 5 ปี 

 AWA = 3,691.2 + 30,300 (A/P, 8%, 5) – 0 
  = 3,691.2 + 30,300 (0.2505) – 0 
  = 11,957.70 บาทต่อปี 

 มูลค่าเทียบเท่ารายปีการซื้อปั๊ม rotary sliding มาทดแทน ข้อมูลที่ใช้ค านวณมีดังนี้ 
 (1) ราคาปั๊ม rotary sliding เท่ากับ 140,972.50 บาท 
 (2) ค่าใช้จ่ายรายปีในการบ ารุงรักษาเครื่องจักร 31,000 บาทต่อปี  
 (3) ก าหนด MARR เท่ากับร้อยละ 8.00 ซึ่งจะเทียบเท่ากับราคาดอกเบี้ยเงินกู้
ของธนาคาร 
 (4) มูลค่าเครื่องจักร ณ สิ้นปีที่ 5 เท่ากับ 0 บาท ตามหลักการคิดค่าเสื่อมราคา
ของมาตรฐานบัญชี 
 (5) อายุโครงการเท่ากับ 5 ปี 

 AWB = 31,000 + 140,972.50 (A/P, 8%, 5) – 0  
  = 31,000 + 140,972.50 (0.2505) – 0 
  = 66,313.61 บาทต่อปี 
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 จากการค านวณมูลค่าต้นทุนเทียบเท่ารายปีของการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพื้นฐานทฤษฎี
ความน่าเชื่อถือเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์น้อยกว่าการซื้อปั๊ม rotary sliding มาทดแทน (AWA < AWB) 
เพราะฉะนั้นควรเลือกลงทุนใช้วิธีบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพ้ืนฐานวิศวกรรมความน่าเชื่อถือกับเครื่องจักร
ปั๊มโซลเว้นท์ 
 4.4.6 วิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (payback period)  
 โครงการใช้การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพ้ืนฐานวิศวกรรมความน่าเชื่อถือเครื่องจักร
สามารถค านวณหาระยะเวลาคืนทุนได้ดังนี้  
 การสูญเสียจากเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์มีการสูญเสียมากที่สุดคิดเป็นมูลค่าสูญเสีย 182,950 บาท
ต่อปี (ค านวณจากปริมาณการสูญเสียจากปั๊มโซลเว้นท์ปี 2558 จ านวน 3,659 คูณกับมูลค่าเฉลี่ยโซลเว้นท์ 
50 บาทต่อลิตร) ในการลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ หักค่าเสื่อมเครื่องจักรแล้วเท่ากับ 23,800 บาท 
ค่าปรับปรุงในครั้งแรก 6,500 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุน 33,300 บาทต่อเครื่อง มีค่าใช้จ่าย 
33,300 บาทต่อเครื่อง ในโรงงานบริษัทกรณีศึกษามีเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ทั้งหมด 5 เครื่อง คิดเป็นเงิน
ลงทุนในการปรับปรุง 151,500 บาท จากข้อมูลดังกล่าวน ามาค านวณระยะเวลาคืนทุน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังสมการต่อไปนี้ 





m

1t
oCtR  

 ระยะเวลาคืนทุน    
ผลิตารลดต้นทุนรายได้จากก

รัง้แรกเงินลงทุนค=  

 
ตาราง 29 การค านวณหาระยะเวลาคืนทุนการใช้การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพื้นฐานวิศวกรรม

ความน่าเชื่อถือ 
 

ปีที ่ ผลตอบแทนจากการลด 
การสูญเสีย (บาท) 

คืนทุน 
(บาท) 

0 0             - 151,500 

1 182,950                31,450 

2 182,950               214,400 

3 182,950 397,350 

4 182,950 580,300 

5 182,950 763,250 
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 จากตาราง 29 พบว่าในปีที่ 1 = 182,950 ≥ C0  มีระยะเวลาคืนทุนโดยท าการค านวณ โดยใช้สตูร 

  



m

1t
oCtR   (C0 แทนเงินลงทุนเริ่มแรกท่ีเวลาศูนย์) 

 ระยะเวลาคืนทุน 
182,950
151,500

  

 = 0.82 ปี 
 = 9 เดือน 25 วัน  
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงกระบวนการบรรจุโซลเว้นท์ ซึ่งจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจัยเพ่ือลดอัตรา
การสูญเสียจากการบรรจุโซลเว้นท์ โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีวิศวกรรมความน่าเชื่อถือก าหนดเป็นแผน 
การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันให้กับเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายโซลเว้นท์แห่งหนึ่ง
และการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ในการพิจารณาการทดแทนทรัพย์สินระหว่างการบ ารุงรักษา
ปั๊มโซลเว้นท์ตัวเดิมกับการลงทุนซื้อปั๊มโซลเว้นท์แบบ rotary sliding โดยมีผลสรุปของการวิจัยดังนี้ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 อภิปรายผล 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย  
 
 จากการศึกษาวิจัยการลดอัตราการสูญเสียจากกระบวนการบรรจุสารละลายโซลเว้นท์
โดยการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพ้ืนฐานวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการท างาน
และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้แนวคิดทฤษฎีวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
การบ ารุงรักษาเชิงปรับปรุง ทฤษฎีแนวคิดชนิดและโครงสร้างของซีลกันรั่ว ทฤษฎีแนวคิดการวิเคราะห์
เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาลดอัตราการสูญเสีย
จากการบรรจุสินค้า โดยผู้วิจัยใช้เครื่องมือแบบฟอร์มบันทึกการผลิต/บรรจุสินค้าประจ าวัน และบันทึก
การเสียของเครื่องจักร เครื่องถ่ายภาพนิ่ง ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนภาพพาเรโต
และแผนผังก้างปลา ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 5.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการอัตราลดสูญเสีย  
 1) ข้อมูลอัตราความสูญเสียที่เกิดขึ้นก่อนปรับปรุง 
 (1) การสูญเสียเดือน สิงหาคม 2559 = 150 ลิตร 
 (2) การสูญเสียเดือน กันยายน 2559 = 140 ลิตร 
 (3) การสูญเสียเดือน ตุลาคม 2559 = 153 ลิตร 
 รวมการสูญเสียทั้ง 3 เดือน = 443 ลิตร เฉลี่ยสูญเสียเดือนละ 147.66 ลิตร คิดเป็น
มูลค่าเป็นเงินเท่ากับ 22,150 บาท (ราคาสารละลายโซลเว้นท์ เฉลี่ยลิตรละ 50 บาท)  
 2) ข้อมูลอัตราความสูญเสียที่เกิดขึ้นหลังปรับปรุง 
 (1) การสูญเสียเดือน ธันวาคม 2559 = ไม่พบการสูญเสีย 
 (2) การสูญเสียเดือน มกราคม 2560 = ไม่พบการสูญเสีย 
 (3) การสูญเสียเดือน กุมภาพันธ์ 2560 = ไม่พบการสูญเสีย 
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 (4) การสูญเสียเดือน มีนาคม 2560 = 3.25 ลิตร 
 รวมการสูญเสียเท่ากับ 3.25 ลิตร คิดเป็นมูลค่าเงินเท่ากับ 162.75 บาท เดือนมีนาคม
พบว่า การสูญเสียขณะปฏิบัติงานไม่สามารถหยุดการท างานเพื่อซ่อมได้ในทันที มีความจ าเป็น 
ต้องบรรจุสินค้าให้จบจ านวนล๊อตการผลิตจึงเกิดสูญเสียตามตัวเลขข้างต้น 
 ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบอัตราการสูญเสียก่อนและหลังปรับปรุงเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ พบว่า
อัตราการสูญเสียลดลงเท่ากับ 439.75 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 99.27 จากการลดอัตราการสูญเสีย
หลังจากปรับปรุงเครื่องจักรและน าแนวคิดการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพื้นฐานทฤษฎีวิศวกรรม
ความน่าเชื่อถือมาใช้ในการบ ารุงรักษาเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์บริษัท กรณีศึกษาจะสามารถลดต้นทุน
ที่สูญเสีย โดยคิดจากมูลค่าการสูญเสียเป็นเงิน 21,987.5 บาทต่อ 3 เดือน หรือ 87,950 บาทต่อปี
ต่อเครื่องจักร 1 เครื่อง 
 5.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร 
 1) ความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ก่อนปรับปรุง ค่าเวลาเฉลี่ยระหว่าง
ความเสียหายของเครื่องจักร (MTBF) มีค่าเท่ากับ 40.33 ชั่วโมง หรือเท่ากับประมาณ 5.04 วันที่เครื่องจักร 
breakdown อัตราการช ารุด (failure rate) เท่ากับ 0.0247 ความน่าเชื่อถือเครื่องจักรคิดเป็นร้อยละ 
0.0000202 เมื่อมีชั่วโมงการท างาน 624 ชั่วโมง 
 2) ความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์หลังปรับปรุง ค่าเวลาเฉลี่ยระหว่าง
ความเสียหายของเครื่องจักร (MTBF) มีค่าเท่ากับ 709.6 ชั่วโมง หรือเท่ากับประมาณ 88.7 วันที่เครื่องจักร 
breakdown อัตราการช ารุด (failure rate) เท่ากับ 0.0014 ความน่าเชื่อถือเครื่องจักรคิดเป็นร้อยละ 37 
เมื่อมีชั่วโมงการท างาน 712 ชั่วโมงและมีความน่าเชื่อถือเครื่องจักรคิดเป็นร้อยละ 41.7 เมื่อมีชั่วโมง
การท างาน 624 ชั่วโมง  
 5.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐศาสตร์ 
 การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ที่ใช้งานในปัจจุบัน โดยใช้
การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพ้ืนฐานวิศวกรรมความน่าเชื่อถือเปรียบเทียบโครงการกับการซื้อปั๊ม rotary 
sliding มาทดแทน ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 เมื่อเปรียบเทียบในด้านผลตอบแทนหรือรายรับของบริษัทกรณีศึกษา โดยคิดเป็นมูลค่า
เทียบเท่าปัจจุบัน พบว่า รายรับจากการใช้วิธีบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพ้ืนฐานวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ
ให้ผลตอบแทน โดยมีมูลค่าเป็นเงินเท่ากับ 51,394,696.54 บาท และรายรับจากการซื้อปั๊ม rotary sliding 
มาทดแทนให้ผลตอบแทนซึ่งมีมูลค่าเป็นเงินเท่ากับ 51,206,042.01 บาท  
 เมื่อเปรียบเทียบในด้านค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเครื่องจักรของบริษัทกรณีศึกษา โดยคิดเป็น
มูลค่าเทียบเท่ารายปี พบว่า มูลค่าเทียบเท่ารายปีของวิธีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพ้ืนฐานวิศวกรรม
ความน่าเชื่อถือกับเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์มีค่าใช้จ่าย 11,957.70 บาทต่อปี และค่าบ ารุงรักษาเครื่องจักร
ต่อปีของการซื้อปั๊ม rotary sliding มาทดแทนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 66,313.61 บาทต่อปี 
 ระยะเวลาคืนทุนเมื่อใช้วิธีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพ้ืนฐานวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ
โดยใช้เงินลงทุนในการปรับปรุง 151,500 บาท พบว่ามีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 9 เดือน 25 วัน 
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5.2 อภิปรายผล  
 
 งานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ ก าหนดเป็นแผน 
การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันให้กับเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายโซลเว้นท์แห่งหนึ่ง
เพ่ือลดอัตราการสูญเสียจากกระบวนการบรรจุสารละลายโซลเว้นท์และการวิเคราะห์คุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ 
ซึ่งผลการศึกษาวิจัยได้ท าการวิเคราะห์และน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขโดยสรุปดังนี้ 
 5.2.1 จากการศึกษาวิจัยการลดอัตราการสูญเสียจากกระบวนการบรรจุสารละลายโซลเว้นท์ 
พบว่า สามารถลดอัตราการสูญเสียในกระบวนการบรรจุสารละลายโซลเว้นท์ได้เท่ากับ 439.75 ลิตร  
คิดเป็นร้อยละ 99.26 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และการปรับปรุงเครื่องจักรโดยประยุกต์ใช้แนวคิด
ชนิด และโครงสร้างของซีลกันรั่วมาออกแบบปรับปรุงเครื่องจักร สามารถเพ่ิมความน่าเชื่อถือให้กับ
เครื่องจักรได้ คิดเป็นร้อยละ 41.7 เมื่อมีชั่วโมงการท างาน 624 ชั่วโมง หรือ 78 วัน ผู้วิจัยได้น ามาวางแผนงาน
บ ารุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรเปลี่ยนซีลไวตันทุกๆ 75 วัน หรือ 2.5 เดือน ซึ่งจ านวนวันที่ก าหนดนี้
มีเหตุผลคือช่วยให้จดจ าแผนงานได้ง่ายและป้องกันการเสียของเครื่องจักร ผลการทดสอบต่อเนื่อง
จนเครื่องจักรเสียเท่ากับ 712 ชั่วโมง หรือ 89 วัน ความน่าเชื่อถือเครื่องจักรคิดเป็นร้อยละ 37 ผู้วิจัย
ไม่น ามาก าหนดเป็นแผนเนื่องจากมีความน่าเชื่อถือต่ ากว่า 624 ชั่วโมง โดยภาพรวมแล้วการลดอัตรา
การสูญเสียสารละลายโซลเว้นท์และการเพ่ิมความน่าเชื่อถือให้กับเครื่องจักรสามารถท าได้ตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ อาจเป็นเพราะการศึกษาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงเครื่องจักรและการออกแบบได้ตรงจุด
ที่เกิดปัญหา และน าไปสู่แผนบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการประยุกต์การวิเคราะห์
อาการที่ผิดปกติและผลกระทบของความเสียหายและหลักการความน่าเชื่อถือเพ่ือวางแผนการบ ารุงรักษา
เชิงป้องกันในโรงสีข้าวเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักร โดยอาศัย
หลักการของการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรมาประยุกต์ใช้ เพ่ิมอัตราความพร้อมใช้งานและเพ่ิม
ความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร (อนุพล จินวรรณ, 2554, หน้า 121-122) และงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือและต้นทุนความไม่น่าเชื่อถือส าหรับการจัดการงานซ่อมบ ารุง กรณีศึกษากระบวนการผลิต
แบบต่อเนื่องในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (เอกชัย คงบุญโสด, 2553, หน้า 133) จากผลความน่าเชื่อถือ
ของเครื่องจักรที่เพ่ิมขึ้นและน าผลมาจัดท าเป็นแผนบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน เมื่อน าแผนงานไปใช้
ในการบ ารุงรักษาเปลี่ยนซีลกันรั่วตามระยะเวลาทุกๆ 75 วันตามก าหนด จะส่งผลให้เครื่องจักรไม่เสีย 
ไม่หยุดซ่อม ความน่าเชื่อถือเครื่องจักรจะเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 41.7 เป็นร้อยละ 90 ถึง 100 ในปีต่อไป 
ส่งผลให้ลดการสูญเสียจากการบรรจุสารละลายโซลเว้นท์ได้มากขึ้น และมีความคุ้มค่าในการลงทุน 
 5.2.2 การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ โดยวิเคราะห์ 3 ส่วนด้วยกัน คือ 
 1) ผลตอบแทนโดยคิดเป็นมูลค่าเทียบเท่าปัจจุบัน พบว่ารายรับจากการใช้วิธีบ ารุงรักษา
เชิงป้องกันบนพ้ืนฐานวิศวกรรมความน่าเชื่อถือในการบ ารุงรักษาเครื่องจักรให้ผลตอบแทนมากกว่า
โดยมีมูลค่าเป็นเงินเท่ากับ 51,394,696.54 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อปั๊ม rotary sliding มาทดแทน
ซ่ึงให้ผลตอบแทนคิดมูลค่าเป็นเงินเท่ากับ 51,206,042.01 บาท  
 2) ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาโดยการวิเคราะห์มูลค่าเทียบเท่ารายปี เมื่อเปรียบเทียบ
ในด้านค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเครื่องจักรของบริษัทกรณีศึกษา โดยคิดเป็นมูลค่าเทียบเท่ารายปี พบว่า 
มูลค่าเทียบเท่ารายปีของการจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาเครื่องจักรต่อปีของการซื้อปั๊ม rotary sliding มาทดแทน
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มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า โดย 1 ปีเท่ากับ 66,313.61 บาท ในขณะเดียวกันถ้าบริษัทกรณีศึกษาเลือกวิธีการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพ้ืนฐานวิศวกรรมความน่าเชื่อถือกับเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์จะเท่ากับ 1 ปี
มีค่าใช้จ่าย 11,957.70 บาทต่อปี  
 3) ระยะเวลาคืนทุนเมื่อใช้วิธีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพื้นฐานวิศวกรรม
ความน่าเชื่อถือท าให้ลดอัตราการสูญเสียและคิดเป็นเงินที่ได้กลับมาของบริษัทกรณีศึกษา  หลังจาก
ลงทุนปรับปรุงเครื่องจักร พบว่ามีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 9 เดือน 25 วัน  
 จากผลวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ ทั้ง 3 ส่วนควรเลือกวิธีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพ้ืนฐาน
วิศวกรรมความน่าเชื่อถือให้กับเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์มากกว่าการซื้อปั๊ม rotary sliding มาทดแทน 
เนื่องจาก มีความคุ้มค่าให้ผลตอบแทนรายรับที่มากกว่าค่าบ ารุงรักษาต่ ากว่า และใช้ระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี
ในการคืนทุน ซึ่งใช้แนวทางการวิเคราะห์จากงานวิจัยเรื่องการศึกษาการลงทุนสั่งซื้อเครื่องตัดโลหะ
ด้วยพลาสมาแก๊สแบบอัตโนมัติ (CNC) ของบริษัทกรณีศึกษาเพ่ือลดเวลาในการตัดชิ้นงานและลดค่าใช้จ่าย
ของการตัด จากเครื่องจักรเดิมซึ่งใช้เป็นเครื่องตัดแบบแก๊สอะเซทิลีนและเป็นการตัดด้วยมือ (สมชาย จันทดี, 
2552, หน้า 71) 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ  
 
 จากการวิจัยเรื่อง การลดอัตราการสูญเสียจากกระบวนการบรรจุสารละลายโซลเว้นท์ 
โดยการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันบนพ้ืนฐานทฤษฎีวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ ครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
            5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้งาน 
 จากงานวิจัยผู้วิจัยตั้งเป้าหมายเพ่ือการลดอัตราการสูญเสียกระบวนการบรรจุสารละลายโซลเว้นท์
โดยวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องจักรของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายสารละลายโซลเว้นท์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งมีผลให้ความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรเพ่ิมขึ้นและน ามาเป็นแผนบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน จากผลงานวิจัย
นี้มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1) สนับสนุนให้มีการใช้ทฤษฎีความน่าเชื่อถือใช้เป็นแนวทางหรือตัวอย่างในการพัฒนา
องค์กรในการบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร น าไปสู่การลดการสูญเสีย ลดเวลา ลดต้นทุนและอ่ืนๆ ได้ 
 2) ความน่าเชื่อถือสามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานบ ารุงรักษาเครื่องจักร การวัดอายุ  
ใช้ในการประกันคุณภาพสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้ ควรศึกษาทฤษฎีและสมการวัดความน่าเชื่อถือให้เข้าใจ
ก่อนการเก็บข้อมูล 
 3) การปรับปรุงหรือสร้างเครื่องมือ เครื่องจักร ควรใช้การวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ด้านเศรษฐศาสตร์เพ่ือช่วยในการตัดสินใจก่อนการลงทุน 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรทดลองใช้ซีลแบบแมคคานิคัลทดแทนซีลไวตันที่ใช้ทดลองในปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิมทางเลือก
และการจัดการเครื่องจักรปั๊มโซลเว้นท์ 
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แบบฟอร์มบันทึกข้อมลู 
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ใบเสนอราคาปั๊มเฉพาะทาง 
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