
โครงการถายทอดเทคโนโลยีโครงการถายทอดเทคโนโลยี

ดานการบํารุงรักษาสภาพเครื่องจักรดานการบํารุงรักษาสภาพเครื่องจักร

กการวางแผนการบํารุงรักษาารวางแผนการบํารุงรักษา

บทความโดยบทความโดย

รศรศ..  สมชายสมชาย      พวงเพิกศึกพวงเพิกศึก
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ทรัพยากรหรือสิ่งที่ปอนเขาระบบผลิต

Input



การผลิต                                                  ( การควบคุมการผลิต)

PRODUCTION (P)

คุณภาพ                     QUALITY                        QUALITY  CONTROL

ตนทุนการผลิต                    COST COST  CONTROL

กําหนดเวลาสงของ                          DELIVERY  CONTROL

DELIVERY(D)

ความปลอดภัย                      SAFETY            ENVIRONMENT

การพัฒนาบุคลากร       HUMAN  RESOURCE DEVELOPMENT

PRODUCTION

(Q)

(C)

(S)

(M)



คําวาประสิทธิภาพการผลิต  ประสิทธิผล  หรือ  ผลิตภาพ

คําทั้งหมดมีความหมายเดียวกันที่แปลจากคําวา “PRODUCTIVITY”

Productivity  เปนตัววัดหรือเปนสิ่งบงชี้ถึงผลของการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม  รวมไป
 ถึงการผลิตในดานอื่นๆ  เชน  การผลิตในเชิงอุตสาหกรรม  รวมไปถึงการผลิตในดาน
 อื่นๆ  เชน  การผลิตทางดานเกษตรกรรม  การใหบริการ  เปนตน  การวัดประสิทธิผล
 อาจจะเปนการวัดเฉพาะองคกรใดองคกรหนึ่ง  หรือในกลุมของธุรกิจหรือกิจกรรม  เชน
 ประสิทธิผลของ  อุตสาหกรรมเหล็ก  ประสิทธิผลของการปลูกขาว  หรือการวัด
 ประสิทธิผลโดยรวมทั้งประเทศ  การผลิตที่มี Productivity สูง คือการผลิตที่ใหผลผลิต
 ที่มีคุณภาพสูง  และมีการใชทรัพยากรการผลิตทุกชนิดอยางมีประสิทธิภาพ

Productivity  = 
Input

Output

ประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิต



1. ปรับปรุงสวนตางๆ ของปจจัยการผลิต

2. ตนทุนการผลิต

3. กรรมวิธีผลิต

4. เครื่องจักร

ประสิทธิภาพ  หรือสมรรถนะของเครื่องจักรและอุปกรณ

การใชเครื่องจักร

การบํารุงรักษาเครื่องจักร

คาเสื่อมราคาของเครื่องจักร

5. จุดคุมทุน

6. การออกแบบผลิตภัณฑ

7. เทคโนโลยี

8. พลังงาน

9. การเปลี่ยนแปลงและปรบัปรงุโครงสรางองคกร

แนวทางที่จะปรับปรงุประสิทธิผลการผลิตแนวทางที่จะปรับปรงุประสิทธิผลการผลิต



การบํารุงรักษาการบํารุงรักษา  คือคือ

การทํา  การดําเนินการ  การจัดการ  กับ เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในงานผลิตหรืองานบริการ

 ใหสามารถทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

ความหมายของความหมายของ  ““เต็มประสิทธิภาพเต็มประสิทธิภาพ””  คือคือ

• ใหเครื่องจักรมีอายุการใชงานยาวนาน

• เครื่องจักรมีสมรรถนะสูงตลอดอายุการใชงาน

• เครื่องจักรพรอมที่จะใชงานไดทุกเวลา

• มีความคงทน   ความปลอดภัยในการใชงานสูง

• คาใชจายในการบํารุงรักษาเครื่องจักรต่ํา

• เหตุขัดของของเครื่องจักรเปน “ศูนย”

• Down Time  เปน “ศูนย”



 เริ่มจากทํา Breakdown Maintenance (BM) คือ รอใหเสียแลวจึงซอม

• Preventive Maintenances (PM)

การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Time Based)  เริ่มทําในประเทศสหรัฐอเมริกา
 ในป ค.ศ.1920 และเริ่มในประเทศญี่ปุนป ค.ศ.1950

 
ในประเทศสหรัฐฯ เริ่มที่บริษัท 

General  Electric (GE)

• Corrective Maintenance (CE)

การบํารุงรักษาเชิงแกไขปรับปรุง  ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มป ค.ศ.
 

1950 

ประเทศญี่ปุนเริ่มป ค.ศ.1955

• Productive  Maintenances (PM)

การบํารุงรักษาทวีผล =
 

PM+BM+CM  ในประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มป ค.ศ.
 1954 ที่บริษัท GE ในประเทศญี่ปุนเริ่ม ค.ศ.

 
1960

ประวตัิความเปนมาของงานบํารุงรักษาประวตัิความเปนมาของงานบํารุงรักษา



•
 

Maintenance  Prevention (PM)
 

การปองกันการบํารุงรักษา  เริ่มใน
 ประเทศสหรัฐฯป ค.ศ.1960

•
 

Reliability
 

ความนาเชื่อถือได  เริ่มในประเทศสหรัฐอเมริกา ป ค.ศ.
 1962

•
 

Predictive  Maintenance หรือ Condition Base หรือ On-Condition
 เริ่มในประเทศอเมริกาป ค.ศ.1968

 
ประเทศญี่ปุนเริ่ม ค.ศ.1980

•
 

Total Productive Maintenance  (TPM)
 

คือการบํารุงรักษาที่ทุกคนม
 

ี

สวนรวม



MP = Maintenance  Prevention

หมายถึงการออกแบบหรือดําเนินการ (การเลือกซื้อ  การจัดซื้อ)
 ใหไดเครื่องจักร  และอุปกรณที่ใชในการผลิตหรืองานบริการใหมีการ
 บํารุงรักษานอยที่สุด  หรือออกแบบใหงายตอการบํารุงรักษาและม
 

ี

คาใชจายบํารุงรักษานอยที่สุด  หรือมี Life Cycle Cost ที่ต่ําสุด

TPM = การบํารุงรักษาที่ทุกคนมีสวนรวม

การบํารุงรักษาทวีผล ( การบํารุงรักษาแบบปองกัน + CM + 

BM)+MP+QC Circle + การบํารุงรักษาดวยตนเอง (Autonomous  

Maintenance)+ Life Cycle Cost



1.
 

การทํางานตองหยุดชะงักเนื่องจากเกิดการเสียหายอยางกระทันหัน
 ของเครื่องจักร  และอุปกรณที่ใชในการผลิตอันเปนผลใหทํางานไม
 



เสร็จตามแผนงานที่กําหนดไวอันเปนผลให

•
 

สงของใหลูกคาไมทัน

•
 

ตองวางแผนผลิตใหม

•
 

ตองทํางานลวงเวลาหรือทําวันหยุด

•
 

ตองเรงซอมสวนที่เสียหรือชํารุด

2.
 
ความไมเที่ยงตรงของเครื่องจักรอุปกรณทําใหเครื่องจักรทํางาน

 ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนและผลิตไมไดคุณภาพ

ปญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตปญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต



3.
 

เครื่องจักรอุปกรณเสื่อมโทรมและไมไดรับการบํารุงรักษา

• ทําใหสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและพลังงาน

• น้ํามัน  น้ํามันเชื้อเพลิง

• เกิดการชํารุดและสึกหรอเร็วขึ้น

• ตองซอมแซมมากและเสียเวลาซอมนาน

ปญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตปญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต



4.
 

เครื่องจักรเสียหายมากตองซอมแซมนาน

• เสียคาใชจายในการซอมแซมมาก

• เสียเวลาซอมนานและตองใชคนจํานวนมาก

5.
 

เกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากเครื่องจักรชํารุด

• ทําใหสูญเสียทรัพยสิน  และชีวิต

• เสียขวัญและกําลังใจ

ปญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตปญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต



*
ขจัดทิ้ง

สมรรถนะมาตรฐาน

เวลา

สมรรถนะ

สมรรถนะที่ถึงเกณฑตองซอมใหญหรือเปลี่ยนชิ้นสวน



จาก “วิธีบํารุงรักษาเครื่องจักร” โดย SEIICHI  NAKAJIMA

สาเหตุของการเสื่อมสมรรถนะของเครื่องจักรสาเหตุของการเสื่อมสมรรถนะของเครื่องจักร

การเสื่อมสมรรถนะ

สึกหรอ

แตกหัก

เสียหายจากความสกปรก

เสื่อมสภาพเนื่องจากการใชงาน

เสื่อมสภาพตามธรรมชาติ

เสื่อมสภาพตามภัยธรรมชาติ

(วิธีเดินเครื่อง,วิธีใชเครื่อง)

(สนิม,บิดงอ)

(พายุ,น้ําทวม,แผนดินไหว)

สึกหรอ,ผุกรอน

(ลาเนื่องจากการกระแทกหรือใช

 


เกินกําลัง)

(วสัดุเกาะติด)



ประเภท คําอธิบาย ตัวอยาง

แบบสมรรถนะ
 ตกต่ํา

ระหวางที่เครื่องจักรทํางานอยู  สมรรถนะดานตางๆ 

เชน จํานวนผลิต ความละเอียดแมนยํา  หรอื
 ประสิทธิภาพของกําลังไฟฟา ไอน้ํา ฯลฯ คอยๆ 

ตกต่ําลงเรื่อยๆ

-เตาปฏิกรณ

-คอมเพรสเซอร

-บอแยกสารเคม
 

ี

ดวยไฟฟา

-เครื่องจักรตางๆ

ประเภทการเสื่อมสมรรถนะประเภทการเสื่อมสมรรถนะ



ประเภท คําอธิบาย ตัวอยาง

แบบการขัดของ
 อยางกระทันหัน

ลักษณะที่เครื่องจักรหยุดที่เครื่องจักรเนื่องจาก
 โครงสรางบางสวนเสียหายอยางกระทันหนั  

สามารถแกไขไดโดยการเปลีย่นชิน้สวนที่ชํารุด

-เพลาของ
 เครื่องจักรขาด

-สายไฟขาด

-ถังความดันลม
 รั่ว

ประเภทการเสื่อมสมรรถนะประเภทการเสื่อมสมรรถนะ



อัต
รา
กา
รเ
กิด

ขัด
ขอ

งข
อง
เค
รื่อ
งจ
ักร

A B C

MTBF (Mean Time Before Failure)

อัตราการขัดของที่กําหนด

อายุการใชงาน

Bath –
 

tub Curve



B การขัดของเปนครั้งคราว -
 

ดูแลบํารุงรักษาไมดี

-
 

ไมมแีผนงานการบํารุงรักษา

-
 

ไมมีการตรวจเช็ค

-
 

หลอลื่นไมดี

C การขัดของเนื่องจากการ

เสื่อมสภาพ, หมดอายุใชงาน

-
 

ถึงคราวหมดอายุตองซอมใหญ

หรือยกเครื่อง

A การขัดขัดระยะแรก -
 

การออกแบบผิดพลาด

-
 

ออกแบบดีแตสรางหรือติดตั้งไมดี

-
 

ใชไมเปนหรือใชไมถูก



เครื่องจักรและอุปกรณจะสามารถทํางานเครื่องจักรและอุปกรณจะสามารถทํางาน
 

ไดอยางเต็มประสิทธิภาพขึ้นอยูกับไดอยางเต็มประสิทธิภาพขึ้นอยูกับ

การใชงานการใชงาน

ผูใชผูใช สภาวะการใชงานสภาวะการใชงาน

-
 

ใชใหถูกตองและเหมาะสม

-
 

ฝกใชใหถูกตอง

-
 

ไมใหเกินกําลัง

-
 

อุณหภูมิการใชงานและ

อุณหภูมิสภาพแวดลอม

-
 

ความชื้น  และฝุนละออง

-
 

สารเคมี



เกี่ยวของโดยตรงกับฝายบํารุงรักษา พนักงานบํารุงรักษา และผูที่ควบคุมดูแลเครื่องจักร

 มาตรฐานการบํารุงรักษา

 การตรวจสอบ

 การปฏิบัติตามแผนงานการบํารุงรักษา

 การปรับปรุงใหงายตอการบํารุงรักษา

 การหลอลื่น

 การปรับปรุง  RELIABILITY

ความรวมมือกันระหวางฝายบํารุงรักษากับฝายผลิตเปนสิ่งสําคัญความรวมมือกันระหวางฝายบํารุงรักษากับฝายผลิตเปนสิ่งสําคัญ

การบํารุงรักษาการบํารุงรักษา



1.
 

ปองกันการเสื่อมสภาพกะทันหันของเครื่องจักร และอุปกรณ

2.
 

การตรวจสอบ (Inspection) และการวัดความเสื่อมสภาพของเครื่องจักร
 และอุปกรณโดยสม่ําเสมอ

3.
 

ยืดอายุการใชงานของเครื่องจักรและอุปกรณ  ซึ่งไดแกการใชเครื่องจักร
 ใหถูกตอง  ถูกวิธี  ไมใหเกินกําลัง  การหลอลื่นถูกตองและสม่ําเสมอ

4.
 

การทําใหเครื่องจักรอุปกรณที่เสีย  หรือขัดของกลับคืนสูสภาพเดิม
 โดยเร็ว

5.
 

การขจัดการบํารุงรักษา  คือการทําการบํารุงรักษาใหงายและสะดวก

หลักปฏิบัติของงานบํารุงรักษาหลักปฏิบัติของงานบํารุงรักษา



6.
 

การปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณใหคงหรือมีสภาพและสมรรถนะ
 สูงขึ้น และงายตอการบํารุงรักษา

7.
 
มีการจัดการเรื่องอะไหล  ชิ้นสวน  และวัสดุซอมบํารุงอยางม

 
ี

ประสิทธิภาพ

8.
 

ดําเนินการบํารุงรักษาใหเปนไปตามแผนงานบํารุงรักษาที่ไดวางไว

9.
 

ดําเนินการบํารุงรักษา  และงานซอมแซมโดยยึดหลักความปลอดภัย

หลักปฏิบัติของงานบํารุงรักษาหลักปฏิบัติของงานบํารุงรักษา



การบํารุงรักษาประจํา

(ประจําวัน  ประจําสัปดาห)

การทําความสะอาด

การหลอลื่น

การปรับแตงอยางงาย

การตรวจสอบประจําวัน

การเปลี่ยนชิ้นสวนงายๆ

การบํารุงรักษาในเชิงปองกันการบํารุงรักษาในเชิงปองกัน

(Preventive Maintenance)(Preventive Maintenance)



การซอมแซมการซอมแซม

การตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป

เชนการตรวจสอบแรงดัน  ตรวจ

อัตราการไหล  ตรวจอุณหภูมิ ฯลฯ

ตรวจแนวโนมการเสื่อมของเครื่องจักร

อุปกรณเชนการผุกรอน  การสึกหรอ  

การรั่วซึม  การสั่นสะเทือน

การตรวจสอบการตรวจสอบ

((INSPECTION)INSPECTION)

การเปลี่ยนชิ้นสวนตามกําหนดเวลา

การปรับแตง

การวิเคราะหเหตุขัดของของเครื่องจักร



• การหลอลื่นตองเปนไปตามกําหนดอยางเครงครัด  ตามที่กําหนดไวใน

• Repair Manual หรือจากประสบการณ

• ใชสารหลอลื่นใหถูกตองและไดมาตรฐานตามที่ไดระบุไวใน Repair Manual

• เลือกสารหลอลื่นใหเหมาะกับสภาวะการใชงาน  เชนสภาวะของอุณหภูมิของ

• การใชงานสภาวะแวดลอม  เชนฝุนละออง  สารเคมี  และสภาวะของ

• Extreme Pressure

การหลอลื่นการหลอลื่น



การตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปการตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป

-
 

มีแบบฟอรมการตรวจ  และการจดบันทึก (Check Sheet)

-
 

มีการตรวจตามระยะเวลาที่กําหนด

-
 

รายงานความผิดปกติจากการตรวจ

การตรวจแนวโนมของความเสื่อมการตรวจแนวโนมของความเสื่อม

-
 

มีอุปกรณและเครื่องมือตรวจที่ไดมาตรฐาน

-
 

ความชํานาญของผูใชเครื่องมือและการวิเคราะหคา

งานตางๆของการบํารุงรักษาในเชิงปองกันงานตางๆของการบํารุงรักษาในเชิงปองกัน



การเปลี่ยนชิ้นสวนและการซอมแซมหลังเหตุขัดของการเปลี่ยนชิ้นสวนและการซอมแซมหลังเหตุขัดของ

รวมทั้งการเปลี่ยนชิ้นสวนตามกําหนดเวลารวมทั้งการเปลี่ยนชิ้นสวนตามกําหนดเวลา

-
 

มาตรฐานและวิธีการซอม

-
 

ขั้นตอนการถอดประกอบตองถูกตอง  หรือเปนไปตามที่ระบุไวใน

Repair Manual

-
 

อะไหลตองถูกตองและไดมาตรฐาน

-
 

เครื่องมือที่ใชถอดประกอบตองไดมาตรฐาน

-
 

มีการตรวจสอบหลังการซอมหรือการเปลี่ยนชิ้นสวน

-
 

เวลาที่ใชในการซอมหรือการเปลี่ยนชิ้นสวน



Degree Of Maintenance

PM Cost
Economical Costs

Sudden Repair Costs + Production Loss

Cost

0



TPMTPM

ผูบริหารระดับสูง

กําหนดนโยบาย

เครื่องจักรและอุปกรณ

Output

P,Q,C,D,S,M

Input

ฝายอื่นๆ

•จัดซื้อ

•บัญชี

•การเงิน

•การตลาด

•บุคคล

5%

ฝายผลิต 

•Operators

20%

ฝายบํารุงรักษา

•ไฟฟา

•เครื่องกล

•Electronics

•Instruments

•อุตสาหการ

75%



ลดจํ านวนเหตุขัดของของเค รื่องจักรและอุปกรณ 

เหตุขัดของรวมถึงที่ทําใหตองหยุดผลิตทั้งหมด หยุดเพียง

บางสวน หรือไมหยุด

ลดความเสียหายจากการที่เครื่องหยุด ความเสียหายจาก

เครื่องหรืออุปกรณชํารุด

ลดคาใชจายของงานบํารุงรักษา

สามารถควบคุมการจัดอะไหล ชิ้นสวน และวัสดุที่ใชใน

งานซอมไดอยางมีประสิทธิภาพ (อะไหลพรอม ไมขาด 

ไมตองเก็บอะไหลไวมากๆ นานๆ)

ผลของการทําการบํารุงรักษาอยางมีประสทิธิภาพผลของการทําการบํารุงรักษาอยางมีประสทิธิภาพ



เพิ่มประสิทธิภาพในงานบํารุงรักษา

ลด Down-Time

ลดอุบัตเิหตุ

ลดตนทุนการผลิต

เพิ่ม Productivity ของระบบผลติและขององคกร

ผลของการทําการบํารุงรักษาอยางมีประสทิธิภาพผลของการทําการบํารุงรักษาอยางมีประสทิธิภาพ



Fixed-Time Maintenance

การบํารุงรักษาตามชวงเวลาที่กําหนดไวแนนอน (ทํา
 

ตามแผนงานบํารุงรักษา)

Run-To-Failure

ใ ช จ น พั ง
 

 ห รื อ จ น ชํ า รุ ด แ ต ก หั ก
 

 (
 

Breakdown 

Maintenance)

On Condition or Condition Base Maintenance

 การบํารุงรักษาตามสภาพของเครื่องจักร

คําศพัททั่วไปในงานบํารุงรักษาคําศพัททั่วไปในงานบํารุงรักษา



-
 

ตนทุนการชํารุดขัดของ และงานซอม [BM] ประกอบดวย

1.
 

ตนทุนในการแกไขซอมแซม  การแกไขและซอมแซมให
 



เครื่องจักร และอุปกรณที่ใชงานผลิตกลับสูสภาพเดิม

2.
 

ตนทุนความเสียหายจากการชํารุดขัดของ

3.
 

ตนทุนที่เกิดจากความสูญเปลาของทรัพยากรการผลิต

4.
 

ตนทุนของโอกาสในการทํารายได

5.
 

ตนทุนการดําเนินงาน และการบริหารงานซอม

ตนทุนในงานบํารุงรักษาตนทุนในงานบํารุงรักษา



-
 

ตนทุนงานบํารุงรักษาเชิงปองกัน [PM]

1.
 

ตนทุนในงานบํารุงรักษาประจํา ไดแก การทําความสะอาด การ
 

ตรวจสอบประจําวัน การหลอลื่น การปรับแตง

2.
 

ตนทุนในการตรวจสอบ (Inspection)

3.
 

ตนทุนในการเก็บขอมูล และจัดระบบขอสนเทศ

4.
 

ตนทุนการดําเนินการ และบริหารงานบํารุงรักษาเชิงปองกัน

ตนทุนในงานบํารุงรักษาตนทุนในงานบํารุงรักษา



-
 

ตนทุนเพื่อการปรับปรุง

1.
 

ตนทุนการวางแผนปรับปรุงงานบํารุงรักษา การปรับปรุง
 

ความสามารถในงานบํารุงรักษา Corrective Maintenance และ 

Maintenance Prevention

2.
 

ตนทุนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และการปรับปุรง
 

ระบบงาน

3.
 

ตนทุนในการสงเสริม และผลักดันงานบํารุงรักษา

4.
 

ตนทุนในการดําเนินงาน และการบริหาร

ตนทุนในงานบํารุงรักษาตนทุนในงานบํารุงรักษา



แนวทางการลดตนทุนแนวทางการลดตนทุน  หรือคาใชจายในงานบํารุงรักษาหรือคาใชจายในงานบํารุงรักษา

-
 

ตนทุนการชํารุดขัดของ และงานซอมแซม BM หรือ 

Breakdown Maintenance

1.
 

มาตรฐานงานซอมแซม ไดแก การถอดประกอบ มาตรฐาน
 

เครื่องมือซอม

2.
 

มาตรฐานงานหลอลื่นประจํา

3.
 

การใชเครื่องจักร และอุปกรณใหถูกตอง ใชใหถูกตอง ไมใช
 



เกินกําลัง

4.
 

เขมงวดในงานตรวจเช็คประจําวัน (ลดการเสียหายหนัก)



1.
 

การออกแบบเพื่อ Functions การใชงาน

2.
 

การออกแบบเพื่อการบํารุงรักษาเครื่องจักร

3.
 

การออกแบบเพื่อความนาเชื่อถือของเครื่องจักร

4.
 

การผลิต การติดตั้ง

5.
 

Life Cycle Cost

6.
 

ตัวอยางการใชงานที่อื่นๆ

ปญหาที่ตองคํานงึถึงกอนการจัดซื้อเครื่องจักรปญหาที่ตองคํานงึถึงกอนการจัดซื้อเครื่องจักร



1.
 

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา

2.
 

ขั้นตอนการใชงาน

3.
 

ขั้นตอนการขจัดทิ้ง

4.
 

การควบคุมอะไหล
 

 จํานวน

ความหลากหลาย

ระบบควบคมุเครื่องจักรระบบควบคมุเครื่องจักร



การวางแผนเปนความพยายามที่จะใหไดมาซึ่งแผน 

(Plans) ไดแก แผนแมบท (Master Plan) และแผน

ดําเนินงาน หรือแผนปฏิบัติการ (Procedure) เพื่อใชเปน

แนวทางที่จะดําเนินธุรกิจใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ฉะนั้น

ในการวางแผนจะไดสิ่งสําคัญสองประการ คือ แผน

แมบทหรือแผนหลัก และแผนดําเนินการ

การวางแผนการวางแผน  (Planning) (Planning) คอือะไรคอือะไร



แผน คือ กระบวนการหรือขั้นตอนที่จะใชในการบริหารงาน หรือการ

ดําเนินกิจการใหสําเร็จตามวัตถุประสงค หรือเปาหมาย ที่ไดวางไวและ

สอดคลองกับนโยบายขององคกร การวางแผนตองใชทั้งความรูและ

ประสบการณในการวิเคราะหถึงสิ่งที่คิดวาจะเปนไปได หรือสิ่งที่

อาจจะเกิดขึ้น แลวกําหนดวิธีที่ถูกตองเพื่อใหการดําเนินการตามแผนมี

ความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพสูงสุด

แผนจึงเปนสิ่งที่ตองทําใหเกิดขึ้นกอนที่จะดําเนินการ หรือทําธุรกิจใดๆ 

ทั้งนี้เพื่อใหเกิดผลดีในอนาคต แผนจะเปนแผนที่ดี และมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคของแผนจะตองชัดเจน และมีความเปนไปไดสูง

แผนคืออะไรแผนคืออะไร



วัตถุประสงค หรือเปาหมายจะตองแสดงใหเห็นจุดหมายอันชัด

แจงของกิจกรรมที่จะทํา และจะตองระบุใหเห็นผลงานที่คาดวาจะ

เกิดขึ้น การกําหนดวัตถุประสงคสามารถทําไดสองแนวทาง คือ

1.

 
เปนเปาหมายที่กําหนดมาจากผูบริหารระดับสูง เชน ผูจัดการ ผูวา

 การ หรือผูอํานวยการ เปนตน โดยที่ผูบริหารกําหนดเปาหมายแลว
 มอบใหผูใตบังคับบัญชาเปนผูวางแผน

2.

 
ผูวางแผนตองกําหนดวัตถุประสงคเอง แลวนําเสนอผูบังคับบัญชา

 เพื่ออนุมัติหรือเห็นชอบแลวจึงดําเนินการวางแผนตอไป

ไมวาใครจะเปนผูกําหนดเปาหมาย หรือวัตถุประสงคก็ตาม จะตอง
 พิจารณาถึงความเหมาะสม และเปนไปไดตลอดจนปญหา และ
 ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

วัตถุประสงคหรือเปาหมายวัตถุประสงคหรือเปาหมาย



1.
 

วัตถุประสงคตองชัดเจน และมีการกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะ
 

เรื่องดวย ตองมีการกําหนดถึงสัมฤทธิ์ผลของแผน

2.
 

ตองเปนวัตถุประสงคที่สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของ
 

องคกรหรือของหนวยงานนั้นๆ

3.
 

มีแนวทางที่จะทําใหงานนั้นๆสําเร็จตามวัตถุประสงคท
 

ี่

กําหนดไวได

4.
 

เปนวัตถุประสงคที่เหมาะสมกับสถานการณ และสถานภาพ
 

ของหนวยงานในอนาคต

ลักษณะของวัตถุประสงคที่ดีลักษณะของวัตถุประสงคที่ดี



วัตถุประสงคของงานบํารุงรักษาคือ การดูแลรักษาเครื่องจักร และ

อุปกรณตางๆที่ใชในการผลิตหรืองานบริการ (เครื่องจักรโดยตรง 

และเครื่องจักรประกอบ) ใหสามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ มี

อายุการใชงานยาวนาน  โดยใหคาใชจายในการดําเนินงาน

บํารุงรักษาต่ํา และตองใหเครื่องจักรอุปกรณมีคุณสมบัติตางๆ 

ดังตอไปนี้สูงตลอดเวลา คือ

วัตถุประสงคของงานบํารุงรักษาวัตถุประสงคของงานบํารุงรักษา

1.

 
PERFORMANCE

 
สมรรถนะ

2.

 
RELIABILITY

 
ความนาเชื่อถือ

3.

 
AVALABILITY

 
สภาพพรอมใชงาน

4.

 
EFFECTIVENESS

 
สัมฤทธิผล

5.

 
SAFETY

 
ความปลอดภัย



แผนงานบํารุงรักษา แบงออกไดดังนี้

1.
 

แผนงานบํารุงรักษาระยะสั้น ไดแก แผนรายวัน แผน
 

รายสัปดาห และแผนรายเดือน

2.
 

แผนงานบํารุงรักษาระยะยาว ไดแก แผนรายป แผน 3 ป 

แผน 5 ป

3.
 

แผนงานซอมเฉพาะ เชน แผนซอมใหญ แผนซอม
 

ประจําป แผนซอมเครื่องจักรสําคัญ

4.
 

แผนพัฒนางานบํารุงรักษา

5
 

แผนทดแทนเครื่องจักร และอปกรณ

แผนงานบาํรุงรักษาแผนงานบาํรุงรักษา



1.

 
สํารวจปริมาณหรือจํานวนของเครื่องจักร อุปกรณทุกชนิดที่ตองทํา

 การซอมแซม และบํารุงรักษาประกอบไปดวยรายละเอียดตางๆ เชน 

ประวัติการซอม การเปลี่ยนชิ้นสวน ชนิดของการซอม วิธีซอม (เชน 

ซอมทางเครื่องกล ซอมทางไฟฟา) อะไหล และวัสดุบํารุงรักษา

2.

 
ทํารายละเอียดตางๆของงานซอม และงานบํารุงรักษาของแตละ

 เครื่องจักร

3.

 
จัดทําลําดับความสําคัญของเครื่องจักรและอุปกรณทุกชนิดที่มีอยู

4.

 
ประเมินชั่วโมงการทํางาน  ที่จะตองใชในงานซอม  และงาน

 บํารุงรักษาของแตละรายการ (รายการตางๆในขอที่ 2)

การเตรียมงานสําหรับการวางแผนงานบํารุงรักษาการเตรียมงานสําหรับการวางแผนงานบํารุงรักษา



5.

 
สํารวจทรัพยากรที่จะใชกับงานบํารุงรักษาที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่งไดแก 

กําลังคน เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในงานซอม งบประมาณในแตละ
 ป เพื่อจะไดใชในการวางแผนความตองการของทรัพยากรในอนาคต

6.

 
ประเมินการใชอะไหล การจัดหาอะไหล และวัสดุบํารุงรักษาของ

 เครื่องจักรอุปกรณทุกเครื่อง

7.

 
จัดทํามาตรฐานหรือกําหนดมาตรฐานของงานบํารุงรักษา (รวมถึง

 การจัดทําคูมือ ซอมเครื่องจักร)

8.

 
จัดทํา หรือทบทวนระบบจัดเก็บขอมูลตางๆ โดยเฉพาะขอมูลของ

 การบํารุงรักษา

การเตรียมงานสําหรับการวางแผนงานบํารุงรักษาการเตรียมงานสําหรับการวางแผนงานบํารุงรักษา



9.

 
ศึกษาระบบเอกสารตางๆที่ใชอยู  และเกี่ ยวของกับงาน

 บํารุงรักษา เชน ใบสั่งซอม ใบแจงซอม ใบสั่งซื้อ และใบ
 เบิกจายอะไหล ฯลฯ เพื่อปรับปรุงแบบฟอรมใหงาย และไม
 



ซ้ําซอนกัน

การเตรียมงานสําหรับการวางแผนงานบํารุงรักษาการเตรียมงานสําหรับการวางแผนงานบํารุงรักษา



-
 

 การเก็บขอมูล

-
 

 การวิเคราะหขอมูล

-
 

 การใชประโยชนจากขอมูล

การกําหนดมาตรฐาน

การวางแผน

การกําหนดตนทุน

การตัดสินใจ

ขอมูลขอมูล



1.
 

แหลงที่จะไดขอมูล

2.
 

แบบฟอรมที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

3.
 

ความนาเชื่อถือของขอมูล

ขอความหรือรายการบันทึกจะแตกตางกันไปตามบุคคล

4.
 

ภาระหนาที่เพิ่มขึ้นจากงานบันทึก

มีสวนในเรื่องการแบงงาน และการจัดองคกร

สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการจัดทําระบบขอมูลสิ่งที่ตองคํานึงถึงในการจัดทําระบบขอมูล



1. ใชควบคุมบํารุงรักษา

เปนไปตามแผนหรือไม

เปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม

ควบคมุคาใชจายในงานบํารุงรักษา ฯลฯ

2.
 

ใชปรับปรุงแผน

3.
 

กําหนดมาตรฐานและปรับปรุงมาตรฐาน

4.
 

ใชปรับปรุงเทคนิคงานบํารุงรักษา

สรุปประโยชนขอมูลการบํารุงรักษาสรุปประโยชนขอมูลการบํารุงรักษา
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