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บทคัดย่อ 
จุดอ่อนหน่ึงของการบริหารงานสร้างถนนคือขาดการจัดการงานบ ารุงรักษาเคร่ืองจักร กรณีศึกษานีพ้บว่าเม่ือเคร่ืองจักรท่ีใช้ในงาน
สร้างถนนมีอาการผิดปกติเร้ือรังแต่ไม่มีการแก้ไขจึงเกิดการเสียหายรุนแรงมากขึน้จนกระท่ังท างานไม่ได้  เม่ือท าการวิเคราะห์หา
สาเหตุของความอ่อนแอในการจัดการงานบ ารุงรักษา พบว่าเกิดจากสามสาเหตุหลักได้แก่ (1) ขาดการจัดการงานบ ารุงรักษาใน
ระดับปฏิบัติการ (2) บุคลากรขาดทัศนคติท่ีดีต่อการบ ารุงรักษา  และ (3) ขาดระบบรายงานการบ ารุงรักษา  งานวิจัยนีจึ้งน าการ
บ ารุงรักษาด้วยตนเองและระบบรายงานการบ ารุงรักษามาประยกุต์ใช้  ในการด าเนินงานได้น าหลักการมีส่วนร่วมมาช่วยเสริมความ
ร่วมมือ สร้างความรู้และทัศนคติท่ีดีต่องานบ ารุงรักษา ระหว่างการด าเนินงานวิจัยได้จัดให้มีการรายงานเพ่ือการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงประจ าสัปดาห์อย่างต่อเน่ือง เม่ือระยะเวลาผ่านไปหน่ึงปีกับหกเดือนจึงพบว่าพนักงานระดบัปฏิบัติการมีทัศนคติท่ีดต่ีอ
การบ ารุงรักษา จ านวนคร้ังของการขัดข้องของเคร่ืองจักรท่ีต้องหยุดงานเกินสามวันมีค่าลดลงเฉลี่ย 52%  ความพร้อมใช้งานมีค่า
เพ่ิมขึน้เฉลี่ย 29% นอกจากนีค่้าใช้จ่ายของการซ่อมเคร่ืองจักรลดลงถึง 86% 
ค าส าคัญ: การจดัการงานบ ารุงรักษา, การบ ารุงรักษาดว้ยตนเอง,  ระบบรายงานการบ ารุงรักษา,  งานสร้างถนน 

 

ABSTRACT 
One of the weaknesses of road construction management is the lack of maintenance management . In this case study, it is found 
that when the machinery used in road construction had a chronic abnormality and there was no correction, therefore, causing 
more damage until unable to work. When analyzing the causes of weakness in maintenance management, there were three main 
causes; (1) lack of maintenance management at the operational, (2) lack of good attitude towards maintenance, and (3) lack of 
maintenance reporting system.  This research, therefore, applied the autonomous maintenance and maintenance reporting 
systems as well as the participatory approach to enhance cooperation, build knowledge and positive attitude towards 
maintenance work. During the research process, the reporting system was implemented to continuously monitor weekly changes. 
After one year and six months, it was found that operational staff had a positive attitude towards maintenance, resulting in the 
number of machine failures that had to be stopped for more than three days was reduced by an average of 52%, availability had 
increased by an average of 29%. In addition, repairing costs were reduced by 86%.   
KEYWORDS: maintenance management, autonomous maintenance, maintenance reporting system, road construction 
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รถขดุไฮดรอลิก รถบรรทุกน ้า รถบดถนน รถเกล่ียดิน 

1.  บทน า 
เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นงานสร้างถนน เช่น รถขุดไฮดรอลิก รถเกล่ียดิน รถบรรทุกสิบลอ้ รถบรรทุกน ้ า รถแทรกเตอร์ รถบดถนน 

ดงัรูปที่ 1 โดยเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นแต่ละขั้นตอนของงานสร้างถนนลว้นตอ้งท างานเป็นชุด หากเคร่ืองจกัรเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงเกิดการ
ขดัขอ้งจะส่งผลต่อความล่าชา้หรือหยดุชะงกัของงานในขั้นตอนนั้นและขั้นตอนต่อไปดว้ย และดว้ยขอ้จ ากดัของงานสร้างถนนท่ีมี
ลกัษณะเป็นงานภาคสนามและสถานท่ีปฏิบติังานห่างไกลจากสาธารณูปโภค การเคล่ือนยา้ยเคร่ืองจกัรกลหนกัไปซ่อมยงัท่ีอื่นท า
ไดล้  าบาก ขอ้จ ากดัเหล่าน้ีจึงท าใหมี้การละเลยการซ่อมบ ารุง และใชเ้คร่ืองจกัรนั้นท างานต่อไป จึงส่งผลให้เคร่ืองจกัรเกิดอาการเสีย
เร้ือรังและลุกลามจนเสียหายรุนแรง ท าให้ตอ้งใชเ้วลาในการซ่อมนานและมีค่าใชจ้่ายในการซ่อมสูงกว่าท่ีควรเป็นตามมา  

 

 
 

รูปท่ี 1     ตวัอยา่งเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นงานสร้างถนน 
 

Pintelon [1] ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัค่าใชจ้่ายของบ ารุงรักษาส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตว่า เปรียบเทียบไดก้บัภูเขาน ้ าแข็งใน
มหาสมุทร  ส่วนท่ีอยู่เหนือมหาสมุทรเปรียบไดก้บัค่าใช้จ่ายทางตรงของการบ ารุงรักษา (Direct maintenance cost) ส่วนท่ีอยู่ใต้
มหาสมุทรเปรียบไดก้บัค่าใชจ้่ายทางออ้ม (Maintenance related cost) ค่าใชจ้่ายส่วนน้ีเกิดจากการขาดการจดัการงานบ ารุงรักษาท่ี
เหมาะสม ซ่ึงบทความวิจยัน้ีไดน้ าแนวคิดดงักล่าวมาอธิบายค่าใชจ้่ายของการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรในงานสร้างถนนดงัรูปท่ี 2 โดย
ประกอบไปดว้ยค่าใช้จ่ายของการบ ารุงรักษาท่ีควรเป็นกบัค่าใช้จ่ายของการบ ารุงรักษาท่ี เกินกว่าท่ีควรเป็น ค่าใช้จ่ายท่ีควรเป็น 
ไดแ้ก่  ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการตามแผนการบ ารุงรักษา หากว่าย่ิงมีความอ่อนแอดา้นการจดัการงานบ ารุงรักษาแลว้  ย่ิงท าให้เกิด
ค่าใชจ้่ายของการบ ารุงรักษาท่ีเกินกว่าท่ีควรเป็นมีจ านวนสูงขึ้น  

ตารางท่ี 1 ไดแ้สดงขอ้มูลการสูญเสียน ้ามนัหล่อล่ืนของรถเกล่ียดิน ตวัอยา่งเช่น รถเกล่ียดินคนัท่ี 1 มีการเติมน ้ามนัหล่อล่ืน 45 
คร้ัง ในเวลา 6 เดือน คิดเป็นน ้ามนัหล่อล่ืนท่ีสูญเสียถึง 346 ลิตร  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการขาดการจดัการงานบ ารุงรักษาขั้นพ้ืนฐาน จึง
มีอาการน ้ ามนัหล่อล่ืนร่ัว เป็นปัญหาเร้ือรังจนเกิดการเสียหายลุกลามและใช้เวลานานในการแกไ้ข จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดว่้ารถ
เกล่ียดินมีการขดัข้องท่ีต้องหยุดงานเกินสามวนัมากกว่า 50%  และมีค่าความพร้อมใช้งาน (Availability) อยู่ระหว่าง 54-75%  
ตวัอยา่งของการขดัขอ้ง เช่น การเกิดความร้อนจากการสัมผสัโดยตรงระหว่างแบร่ิงกบัเพลาขอ้เหว่ียงจนเสียรูปหรือท่ีนิยมเรียกกนั
ว่าชาฟท ์(Shaft) ละลาย  หากไม่มีการแกไ้ขแลว้มีโอกาสสูงท่ีจะส่งผลกระทบกบังานจนเกิดการหยดุชะงกัและล่าช้า 
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รูปท่ี 2        ค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรของงานสร้างถนนเปรียบเทียบกบัภูเขาน ้าแขง็ในมหาสมุทร 
 
ตารางท่ี 1 การสูญเสียน ้ามนัหล่อล่ืน (ก่อนการปรับปรุง: มิถุนายน – พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2560) 

หมายเหตุ *ปริมาณน ้ามนัหล่อล่ืนท่ีสูญเสียคิดมาจากปริมาณน ้ามนัหล่อล่ืนท่ีเติมเขา้ไปทดแทนท่ีร่ัวซึม 
 **รถใชง้านนอ้ยเพราะเขา้ซ่อมใชเ้วลานาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รถเกลี่ยดิน 
จ านวนคร้ังท่ีตอ้งเติมน ้ามนัหล่อล่ืน (จ านวนลิตรน ้ามนัหล่อล่ืนท่ีเติม*) 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. รวม 
คนัท่ี 1 18 (84 ลิตร) 1 (27 ลิตร) 4 (101 ลิตร) 10 (60 ลิตร) 7 (58 ลิตร) 5 (11 ลิตร) 45 (346 ลิตร) 
คนัท่ี 2 26 (146 ลิตร) 8 (24 ลิตร) 5 (25 ลิตร) 9 (70 ลิตร) 7 (21 ลิตร) 1 (2 ลิตร) 56 (333 ลิตร) 
คนัท่ี 3 25 (158 ลิตร) 11 (84 ลิตร) 4 (20 ลิตร) 15 (97 ลิตร) 12 (82 ลิตร) 20 (58 ลิตร) 87 (573 ลิตร) 
คนัท่ี 4 7 (45 ลิตร) 4 (38 ลิตร) 9 (34 ลิตร) 3 (7 ลิตร) 5 (16 ลิตร) 8 (2 ลิตร) 36 (181 ลิตร) 
คนัท่ี 5 19 (84 ลิตร) 7 (65 ลิตร) 7 (33 ลิตร) 15 (40 ลิตร) 13 (53 ลิตร) 14 (40 ลิตร) 75 (364 ลิตร) 

  คนัท่ี 6** 6 (16 ลิตร) 1 (2 ลิตร) 0 (0 ลิตร) 0 (0 ลิตร) 0 (0 ลิตร) 1 (2 ลิตร) 8 (22 ลิตร) 

ค่าใชจ่้ายของการบ ารุงรักษาท่ีควรเป็น 

 ค่าซ่อมเคร่ืองจกัรท่ีสึกหรอ 
มากกว่าท่ีควรเป็น 

 ค่าส้ินเปลืองวสัดุจากการเสีย
เร้ือรัง เช่น น ้ามนัหล่อลื่น

ร่ัวซึม 

ค่าใชจ่้ายของการบ ารุงรักษาท่ีเกินกว่าท่ีควรเป็น 

 ค่าปรับจากท างาน 

ล่าชา้กว่าก าหนด 

ส่งมอบ 

 คุณภาพถนนไม่ดี 
ตอ้งแกไ้ขงาน 
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** ค่าการขดัขอ้งของเคร่ืองจกัรท่ีตอ้งหยดุงานเกินสามวนั (%)  =  
จ านวนครั้ งการขดัขอ้งของเคร่ืองจกัรท่ีตอ้งหยดุงานเกินสามวนั 

จ านวนครั้ งของการขดัขอ้งทั้งหมด
×  100 

*** ค่าความพร้อมใชง้าน (%)  =   
จ านวนครั้ งของความตอ้งการใชง้าน − จ านวนครั้ งของการขดัขอ้งทั้งหมด

จ านวนครั้ งของความท่ีตอ้งการใชง้าน
×  100 

 

ตารางท่ี 2       สถิติจ านวนคร้ังท่ีรถเกล่ียดินเกิดการขดัขอ้ง (ขอ้มูลระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2560)  

 
หมายเหตุ  * หน่ึงวนัคิดท่ี 8 ชัว่โมง             
   
 
 

 
 
Nakajima [2] ไดอ้ธิบายถึงการบ ารุงรักษาดว้ยตนเอง (Autonomous maintenance, AM) ว่าเป็นการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรขั้น

พ้ืนฐานโดยให้ผูใ้ชเ้คร่ืองจกัรท าหน้าท่ีตรวจสอบความผิดปกติของเคร่ืองจกัรดว้ยวิธีอย่างง่าย เช่น ตาดู หูฟัง ซ่ึงไดรั้บการยอมรับ
กนัทัว่ไปว่าเป็นเคร่ืองมือช่วยในการจดัการงานบ ารุงรักษาระดบัปฏิบติัการไดเ้ป็นอยา่งดี  จากการส ารวจงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่ามี
การน าไป AM ไปใชแ้ลว้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรและเพ่ิมความสามารถในการท าก าไร [3, 4, 5]  นอกจากน้ียงั
ใชห้าเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการท ากิจกรรมบ ารุงรักษา [6] 

ส าหรับในงานวิจัยน้ีได้มุ่งน าการบ ารุงรักษาด้วยตนเองมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรในระดับ
ปฏิบติัการของงานสร้างถนน  แต่เม่ือน าไปปฏิบติัในช่วงตน้พบว่าไม่ไดรั้บความร่วมมือจากระดบัปฏิบติัการและหัวหน้างานซ่ึง
เป็นอุปสรรคส าคญัต่อการน า AM ไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร ดงันั้น จึงตอ้งหาวิธีการท่ีท าให้เกิดความร่วมมือขึ้น                                                            

จากการส ารวจงานวิจยัดา้นงานบ ารุงรักษาพบว่ามีจ านวนงานวิจยัไม่มากนักท่ีกล่าวถึงวิธีการสร้างความร่วมมือของระดบั
ปฏิบติัการในการประยุกต์ใช้ AM ในองคก์ร ซ่ึง Nakajima ไดแ้นะน าถึงการสร้างความร่วมมือเม่ือน า AM ไปใช้ ไดแ้ก่ การจูงใจ 
(motivation) การให้ความรู้และการอบรม (training and education) และการท ากิจกรรมกลุ่ม (group activities) [2]   

นอกจากน้ียงัพบว่ามีการน าหลกัการมีส่วนร่วม (Participatory approach) ไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการท ากิจกรรมกลุ่มกับ
บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาไม่สูงแลว้ประสบความส าเร็จ สามารถสร้างองคค์วามรู้ขึ้นใหม่และสร้างทศันคติท่ีดีให้แก่ทีมงานจน
เกิดแรงจูงใจในการร่วมกนัแกไ้ขปัญหาให้ส าเร็จ [7,8,12]  มีการน าหลกัการมีส่วนร่วมไปใช้ในการจดัการงานบ ารุงรักษาของ
กระบวนการขนส่งในเหมืองหินแลว้ประสบความส าเร็จเช่นกนั [9] และยงัมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองโดยประยกุต์ใช้วงจรเดมม่ิง
ร่วมดว้ย [10,11]  

รถ 
เกลี่ยดิน 

จ านวนคร้ังของการขดัขอ้ง 
ท่ีตอ้งหยดุงานเกินสามวนั 

จ านวนคร้ังของการ
ขดัขอ้งทั้งหมด 

จ านวนคร้ัง 
ของความตอ้งการใชง้าน 

ค่าการขดัขอ้งท่ีตอ้ง 
หยดุงานเกินสามวนั (%)** 

ค่าความพร้อม 
ใชง้าน (%)*** 

คนัที่ 1 8 12 26 67% 54% 
คนัที่ 2 7 12 28 58% 57% 
คนัที่ 3 7 13 51 54% 75% 
คนัที่ 4 8 15 58 53% 74% 
คนัที่ 5 7 14 49 50% 71% 
คนัที่ 6 4 7 17 57% 59% 
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ส่วนการติดตามขอ้มูลการบ ารุงรักษานั้นยอ่มท าให้เกิดประสิทธิผลของการบ ารุงรักษาดว้ยตนเอง ส่งผลให้เคร่ืองจกัรมีความ
พร้อมใช้งานสูงขึ้น มีตวัอย่างงานวิจยัท่ีน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงการบ ารุงรักษาส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟและ
สามารถยืดอายกุารใชง้านโครงสร้างนั้นได ้[13]    

 งานวิจยัน้ีไดส้ร้างความร่วมมือตามหลกัการมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการจดัตั้งทีมงาน โดยร่วมกนัหาสาเหตุของการน า AM 
ไปประยุกต์ใช้ในงานสร้างถนนแลว้ปฏิบัติไดย้าก  ดงัแสดงในรูปท่ี 3  และได้อธิบายในตารางท่ี 3 ซ่ึงช้ีน าไดว่้าการน า AM ไป
ประยกุตใ์ชใ้นงานสร้างถนนอาจตอ้งใชค้วามพยายามมากกว่าการประยกุตใ์ชก้บัการผลิตในโรงงาน 

จากตารางท่ี 3 ไดอ้ธิบายสาเหตุทั้งหมดซ่ึงสรุปไดส้ามประเด็น ไดแ้ก่  (1) ขาดการจดัการงานบ ารุงรักษาในระดบัปฏิบติัการ 
(2) บุคลากรขาดทศันคติท่ีดีต่อการบ ารุงรักษา และ (3) ขาดระบบรายงานการบ ารุงรักษา จึงเป็นท่ีมาของงานวิจยัน้ีเพ่ือแสดงถึงการ
ประยกุตใ์ชก้ารจดัการงานบ ารุงรักษาในระดบัปฏิบติัการ การสร้างทศันคติท่ีดีของผูป้ฏิบติังานต่อการบ ารุงรักษา และระบบรายงาน
ต่าง ๆ ส าหรับงานสร้างถนนให้ประสบความส าเร็จ  

 
 

 
 

รูปท่ี 3     ผงัเหตุและผลของปัญหาการน า AM ไปประยกุตใ์ชใ้นงานสร้างถนนแลว้ปฏิบติัไดย้าก 
 
 
 
 
 
 

ต่อตา้น/ปฏิเสธงาน 

ขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานบ ารุงรักษา 

ผูป้ฏิบตัิงาน 
 

คิดว่าท าให้ตนเองมีภาระงานเพ่ิมขึน้ ไม่เคยท า AM 

ไม่มีการอบรมให้ความรู้ 

มีทัศนคติว่างานบ ารุงรักษา 
เป็นเร่ืองของช่างซ่อม 

ไม่เห็นความส าคัญและ 
จ าเป็นในงานบ ารุงรักษา 

ขาดความร่วมมือในการจดบนัทึก

มีข้อจ ากัดด้านการเขียน/อ่าน 

ขาดผูด้แูลรับผิดชอบประจ าเคร่ืองจกัร 
ขาดการมอบหมายหน้าท่ี 

พนักงานมีอัตราการเข้า-ออกงานสูง 

สถานท่ีปฏิบัติงานถูกย้ายไปเร่ือยๆ 

ผูบ้ริหาร 
 

ระบบปฏิบตัิงาน 
 

ไม่มีการมอบหมาย  
หนา้ท่ีการบ ารุงรักษา 

ขาดความเขา้ใจในการใช้ 
รายงานต่าง ๆ ส าหรับงานบ ารุงรักษา 

ขาดการติดตามและควบคุมการท า AM 

ขาดแบบแผนในการปฏิบตัิงาน 

ขาดการส่ือสารระหว่างส่วนงาน 

มุ่งเน้นงานโยธามากกว่างานบ ารุงรักษา 

ท าหนา้ท่ีส่ังงานและควบคุมการท างานเท่านั้น 
 

ไม่มีช่องทางหรือส่ือกลางในการส่ือสาร/ประสานงาน 

การจดัประชุม/จดัท างานเอกสาร/ 
งานซ่อมท าไดย้าก 

มีขอ้จ ากดัดา้นสถานท่ี 

เป็นงานภาคสนาม 
ไม่มหีลังคาปกคลุม 

การน า AM 
ไปประยกุตใ์ช ้

แลว้ปฏิบตัิไดย้าก 
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ตารางท่ี 3    ค าอธิบายสาเหตุของปัญหาการน า AM ไปประยกุตใ์ชใ้นงานสร้างถนนแลว้ปฏิบติัไดย้าก                  
สาเหตุ ค าอธิบาย 

ไม่มีการมอบหมายหนา้ท่ีท่ีชดัเจน และไม่
มีผูรั้บผิดชอบประจ าเคร่ืองจกัร  

พนกังานมีอตัราการเขา้ออกจากงานสูง  เน่ืองจากมีการยา้ยสถานท่ีท างานเม่ือจบแต่ละ
โครงการ พนกังานจึงมกัไม่ใช่พนกังานประจ า ส่งผลให้ไม่มีผูรั้บผิดชอบประจ าเคร่ืองจกัร 

ไม่ให้ความร่วมมือในการจดบนัทึกใน
แบบฟอร์มการตรวจตราเคร่ืองจกัร 

พนกังานมีขอ้จ ากดัดา้นการอ่านเขียน  เน่ืองจากพนกังานส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาท่ี      
ไม่สูง 

ผูป้ฏิบติังานมกัต่อตา้นงานบ ารุงรักษา ผูป้ฏิบติังานคิดว่างานบ ารุงรักษาเป็นเร่ืองของช่างซ่อมและเป็นการเพ่ิมภาระงานแก่ตนเอง 
พนกังานขาดความรู้ความเขา้ใจในงาน
บ ารุงรักษาและไม่เคยท า AM มาก่อน 

พนกังานขาดความรู้ความเขา้ใจในงานบ ารุงรักษา การใชเ้คร่ืองจกัรอยา่งถูกตอ้ง เน่ืองจาก
ไม่มีการอบรมและสอนวิธีการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง  

ผูบ้ริหารขาดการติดตามและควบคุมการ
ท ากิจกรรม AM  

เม่ือผูบ้ริหารไม่เขา้ใจและไม่น ารายงานต่าง ๆในงานบ ารุงรักษาระดบัปฏิบติัการมาใช้
ควบคุมและติดตามผล ท าให้ผูป้ฏิบติังานไม่เห็นถึงความส าคญัและรู้สึกไม่อยาก ปฏิบติั
ตามแผนการบ ารุงรักษา 

ผูบ้ริหารไม่มีความเขา้ใจในการใชร้ายงาน
ต่าง ๆ ส าหรับการจดัการงานบ ารุงรักษา 
ผูบ้ริหารและหวัหนา้งานมุ่งเนน้งานโยธา 
ให้ไดต้ามขอ้ก าหนดและทนัส่งมอบ 

ไม่มีนโยบายและวาระการประชุมดา้นการจดัการงานบ ารุงรักษา มีเพียงวาระความกา้วหนา้
ของงานโยธา 

  ขาดแบบแผนในการปฏิบติังาน ขาดการรายงานขอ้มูลความผิดปกติของเคร่ืองจกัรส าหรับการตรวจงานของหวัหนา้งาน 
เช่น ความส้ินเปลืองของน ้ามนัหล่อล่ืนและการบ ารุงรักษา ท าให้เคร่ืองจกัรท่ีผิดปกติไม่ได้
รับการแกไ้ข และเสียเร้ือรัง โดยผูบ้ริหารจะทราบเม่ือเคร่ืองจกัรเสียหายมากจนไม่สามารถ
ใชง้านได ้ท าให้มีความล่าชา้ในการแกไ้ขปัญหา อนุมติัซ่อมและจดัช้ืออะไหล่ในการซ่อม 

ขาดช่องทางการส่ือสาร 

การจดัท าเอกสาร/การประชุม/งานซ่อมท า
ไดย้าก 

มีขอ้จ ากดัดา้นสถานท่ีท่ีเป็นงานภาคสนาม ไม่มีหลงัคาปกคลุม  

 
 
2.      ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1    งานสร้างถนนและเคร่ืองจักรที่ใช้ 

งานสร้างถนนอาจแบ่งออกไดเ้ป็นสองประเภท ไดแ้ก่ ถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt concrete) และถนนคอนกรีต  รูปที่ 4 
แสดงการท าถนนแอสฟัลต์คอนกรีตซ่ึงมีการใช้งานรถบดถนน  ส่วนตารางท่ี 4 ได้แสดงขั้นตอนของงานสร้างถนนแอสฟัลต์
คอนกรีตและเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นแต่ละขั้นตอน  จะเห็นไดว่้าหากเคร่ืองจกัรในกระบวนการแรกไม่สามารถใชง้านไดก้็จะส่งผลให้
กระบวนการถดัไปนั้นไม่สามารถท างานต่อไปไดเ้ช่นกนั  เคร่ืองจกัรท่ีถูกใชง้านมากในล าดบัตน้ไดแ้ก่ รถเกล่ียดินและรถบดชนิด
ต่าง ๆ ล าดบัรองลงมา คือ รถบรรทุกสิบลอ้ รถบรรทุกน ้า รถขดุ รถตกั รถแทรกเตอร์ 
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รูปท่ี 4 การสร้างถนนแอสฟัลตค์อนกรีต 

ตารางท่ี 4  ขั้นตอนและเคร่ืองจกัรท่ีใชง้านสร้างถนนแอสฟัลตค์อนกรีต 

ขั้นตอน  ลักษณะของงาน เคร่ืองจักรที่ใช้ 
1.งานดิน งานถางป่า ขดุตอ เพ่ือเตรียมพ้ืนท่ี รถขดุ  รถตกั  รถบรรทุก  รถแทรกเตอร์ 

งานตดัคนัทาง รถเกล่ียดิน รถบดสั่นสะเทือน รถขดุ รถบดลอ้ยาง รถบรรทุก 
2.งานรองพ้ืนทาง 

ลงวสัดุท่ีใชใ้นการรองพ้ืนทาง บดอดั 
รถเกล่ียดิน รถบดสั่นสะเทือน รถบดลอ้ยาง 

รถบรรทุก  รถบรรทกุน ้า 
3.งานชั้นพ้ืนทาง ลงวสัดุท่ีในการท าชั้นพ้ืนทาง ใชร้ถเกล่ียดิน และ

ใชน้ ้าจากรถบรรทุกน ้าช่วยผสมให้เป็นเน้ือเดียวกนั 
รถเกล่ียดิน รถบรรทุกน ้า   รถบรรทกุ 

บดอดัพ้ืนทางดว้ยรถบดสั่นสะเทือนและรถบดลอ้
ยางเพ่ือให้ชั้นพ้ืนทางมีความแน่น 

รถบดสั่นสะเทือน รถบดลอ้ยาง 

นวด เก็บหนา้ชั้นทางให้เรียบและเป็นเน้ือเดียวกนั รถบดลอ้ยาง รถบดสามลอ้เหลก็ 
4.งานชั้นผิวทาง ท าการปูยาง  ท าพ้ืนผิวให้เรียบและแน่น รถบดสั่นสะเทือน   รถบดลอ้ยาง   รถบรรทุกน ้า   รถปูยาง 

 
2.2    การบ ารุงรักษาด้วยตนเอง 

Nagajima  [2] ไดอ้ธิบายไวว่้าเป็นการบ ารุงรักษาโดยผูใ้ชเ้คร่ืองจกัร หวัใจของการบ ารุงรักษาดว้ยตนเองคือการป้องกนัการสึก
หรอของเคร่ืองจักร ซ่ึงผูใ้ช้เคร่ืองจักรซ่ึงอยู่ในแผนกผลิตเป็นผูท่ี้สามารถเห็นความผิดปกติของเคร่ืองจักรได้โดยง่ายจึงได้รับ
มอบหมายให้ท าการตรวจสอบเคร่ืองจกัรเป็นประจ าทุกวนั ในขณะท่ีช่างจากแผนกบ ารุงรักษาจะท าหน้าท่ีให้การสนบัสนุนความรู้
และค าแนะน าแก่ผูใ้ชเ้คร่ืองจกัร เป็นการแบ่งปันความรับผิดชอบร่วมกนัของสองแผนก เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติจาก “I operate 
– you fix”  เป็น “work together in the spirit of cooperation”  

 การบ ารุงรักษาด้วยตนเองมักถูกก าหนดให้ท าเป็นประจ าวนั ใช้เวลาไม่นาน กุญแจท่ีท าให้ประสบความส าเร็จในการ
ประยุกต์ใช ้สรุปไดด้งัน้ี (1) การให้ความรู้ การฝึกอบรมและการฝึกฝนแก่ผูป้ฏิบติังาน (2) การร่วมมือกนัระหว่างแผนกต่างๆ ไม่
เพียงแค่แผนกผลิตและแผนกบ ารุงรักษาแต่รวมถึงแผนกออกแบบ แผนกวิศวกรรม แผนกบญัชี (3) การท ากิจกรรมกลุ่ม (4) ฝ่าย
บริหารให้การสนบัสนุนและติดตามความกา้วหนา้ และ (5) เม่ือเจอส่ิงผิดปกติให้ท าการแกไ้ขอยา่งรวดเร็ว   
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การหล่อล่ืนเคร่ืองจกัรเป็นการปฏิบติังานขั้นพ้ืนฐานของ AM  หลกัของการหล่อล่ืนคือการลดแรงเสียดทานท่ีจะเกิดขึ้นใน
ระหว่างหน้าสัมผสัของช้ินส่วนท่ีใช้งานทางกล ชะลอการสึกหรอและการระบายความร้อน การสังเกตถึงความผิดปกติของ
เคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบกพร่องของหล่อล่ืน เช่น มีรอยร่ัวซึม มีคราบน ้ ามนั ระดบัแสดงปริมาตรของสารหล่อล่ืนลดต ่ากว่าท่ี
ควรเป็น มีการปริแตกของท่อ สีของน ้ามนัหล่อล่ืนผิดปกติ จาระบีแห้ง มีเขม่าควนัของเคร่ืองยนต์ มีการส่ันสะเทือน เสียงและความ
ร้อนมากกว่าปกติ เม่ือพบส่ิงผิดปกติเหล่าน้ีสามารถสังเกตไดง้่ายดว้ยประสาทสัมผสัของผูป้ฏิบติังาน เช่น ตาดูรอยร่ัวซึม หูฟังเสียง
ท่ีผิดปกติ จมูกไดก้ล่ินไหม ้สัมผสัความร้อนสูงผิดปกติ หากปล่อยปละละเลยจะน าไปสู่ความเสียหายรุนแรงได ้
 
2.3     ระบบรายงานการบ ารุงรักษา 

 การเก็บบันทึกข้อมูลและการจัดท ารายงานการบ ารุงรักษาเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการจัดการงานบ ารุงรักษา โดยทั่วไปแล้ว
ผูป้ฏิบติังานมกัท าการเก็บขอ้มูลเฉพาะเร่ืองการผลิต  ในขณะท่ีฝ่ายบ ารุงรักษามกัท าการเก็บขอ้มูลเม่ือตอ้งท าการบ ารุงรักษาตาม
แผนหรือเม่ือมีการหยดุเคร่ืองจกัรเพื่อท าการซ่อมบ ารุง  ทั้งผูป้ฏิบติังานและช่างซ่อมมกัไม่ไดบ้นัทึกขอ้มูลส่ิงผิดปกติเล็กน้อยอยา่ง
เป็นระบบเพ่ือไวใ้ชใ้นการวางแผนและวิเคราะห์เหตุขดัขอ้งท่ีเกิดขึ้นต่อไป   มีสาเหตุหลายประการท่ีท าให้ไม่ไดมี้การบนัทึกขอ้มูล
โดยผูใ้ช้งาน เช่น ขอ้จ ากดัของเวลาของผูป้ฏิบติังาน การไม่เห็นถึงความส าคญัท่ีจะน าขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ต่อ ดงันั้นเพ่ือก าจดั
สาเหตุเร่ืองเวลา การบนัทึกควรใช้แบบบนัทึกท่ีไม่ซับซ้อนแต่กระชับ เช่น ใช้การท าเคร่ืองหมายแทนการเขียน มีงานวิจยัท่ีได้
ออกแบบบันทึกข้อมูลท่ีใช้ท าเคร่ืองหมายท่ีสัญลกัษณ์หรือรูปภาพแทนการเขียนข้อความโดยมีการส ารวจถึงความเข้าใจใน
สัญลกัษณ์นั้นก่อนน าไปใชแ้ละเม่ือน าไปใชแ้ลว้สามารถลดความผิดพลาดของการบนัทึกขอ้มูลลงได ้[14]   

การรายงานสมรรถนะเป็นส่ิงส าคญัต่อการบริหารจดัการงานบ ารุงรักษา เป็นการแสดงในมุมมองของระดบัปฏิบติัการและ
ระดับยุทธวิธี [15] ในขณะท่ีการบ ารุงรักษาดว้ยตนเองเป็นการด าเนินการเน้นท่ีระดับปฏิบัติการ เม่ือพบปัญหาสมรรถนะของ
เคร่ืองจกัรระหว่างการด าเนินงานแลว้ตอ้งมีค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมเกิดขึ้น จึงจ าเป็นตอ้งมีการตดัสินใจซ่อมแซมเคร่ืองจกัรท่ี
รวดเร็วเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อก าหนดส่งมอบงาน 

 Greif  [16] ได้อธิบายไวว่้า ผูป้ฏิบัติงานเปรียบเสมือนนักกีฬาเข้าแข่งขัน ส่วนผูบ้ริหารเปรียบเสมือนผูช้มในสนาม หาก
ปราศจากผูช้มแลว้อาจเกิดโรคท่ีเรียกว่าโรคไร้ผูช้มในสนามแข่งขนั (Empty stadium syndrome) หมายความว่าผูป้ฏิบติังานอาจรู้สึก
ว่าไม่ไดรั้บความสนใจ ไม่มีแรงจูงใจ ดงันั้นระบบรายงานของการบ ารุงรักษาท่ีเกิดขึ้นในงานวิจยัน้ีจึงไดแ้สดงถึงผลการปฏิบติังาน
ของพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีพร้อมน าเสนอต่อท่ีประชุม และมีการติดตามอยา่งต่อเน่ือง เม่ือท าเช่นน้ีแลว้จะท าให้การจดัการงาน
บ ารุงรักษาระดบัปฏิบติัการมีการด าเนินการอยา่งเป็นระบบ  
 
3.  การด าเนินงานวิจัย 
3.1    ภาพรวมความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรเพ่ือการจัดการงานบ ารุงรักษาระดับปฏิบตัิการ 

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั (ตารางท่ี 5)  ไดเ้ร่ิมตน้จากการสร้างทีมงาน ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ผูบ้ริหาร ท าหนา้ท่ีดูแลโครงการ
สร้างถนนให้เป็นไปตามแผนและตดัสินใจเร่ืองค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงและการทดแทนเคร่ืองจกัร รวมถึงเป็นประธานในท่ี
ประชุม 2) หวัหนา้ช่างซ่อมบ ารุงท าหน้าท่ีให้ขอ้มูลสนบัสนุนต่อท่ีประชุม ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สาเหตุการเสีย วิธีการซ่อม ค่าใชจ้่าย
และอะไหล่  3) หัวหน้างานหรือโฟร์แมนท าหน้าท่ีควบคุมผูป้ฏิบติังานประจ าเคร่ืองจกัรให้ใชเ้คร่ืองจกัรอย่างถูกตอ้งและท าการ



วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา   ปีที่ 31 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 

Engineering Journal of Research and Development  Volume 31 Issue 3 July-September 2020 
 

 

Jittra Rukijkanpanich1* and Parisa Siripan2                                                                                              | 195                                                                                                                                                                                                                 

บ ารุงรักษาดว้ยตนเอง 4)  ฝ่ายจดัซ้ือและฝ่ายบญัชี  ท าหน้าท่ีสนบัสนุนขอ้มูลเร่ืองราคาค่าซ่อม ค่าแรง ค่าอะไหล่ แก่ท่ีประชุม  5) 
เลขานุการการประชุม ท าหนา้ท่ีรวบรวมขอ้มูลและสรุปรายงานต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการประชุมของทีมงานประจ าสัปดาห์  

ขั้นตอนท่ีสอง  ทีมงานประชุมเพ่ือช้ีบ่งปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริง โดยเร่ิมตน้จากเลขานุการของทีมงานช่วยรวบรวมขอ้มูลและสถิติ
เพ่ือใชใ้นการประชุม ไดแ้ก่ การสูญเสียน ้ ามนัหล่อล่ืน  การพบส่ิงผิดปกติ ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเร้ือรัง การเสียของเคร่ืองจกัรกลหนกัและ
การด าเนินการซ่อม   โดยเฉพาะอย่างย่ิงการขดัขอ้งท่ีท าให้เคร่ืองจกัรตอ้งหยุดท างานโดยไม่สามารถใช้งานต่อไปไดอ้ีกหรือการ
เสียหายท่ีตอ้งใช้เวลาซ่อมหรือจดัหาอะไหล่นาน หรือหาเคร่ืองจกัรทดแทนได้ยาก หรือความเสียหายท่ีจะส่งผลให้ไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อไปได ้ รวมถึงท าการวิเคราะห์หาสาเหตุดว้ยผงักา้งปลาท่ีท าให้การน า AM ไปประยกุตใ์ชแ้ลว้ปฏิบติัไดย้าก 

ขั้นตอนท่ีสาม การสร้างองค์ความรู้ของทีมงาน ท าการวิเคราะห์หาสาเหตุทางเทคนิคด้วยวิธี FTA (Fault Tree Analysis)  
พร้อมหาแนวทางแกไ้ขร่วมกนั  โดยหัวหน้าช่างซ่อมบ ารุงเป็นผูใ้ห้ค  าอธิบายทางเทคนิค  ในขั้นตอนน้ีมีการกล่าวถึง AM ว่าเป็น
หนทางในการแกไ้ขปัญหา พร้อมมอบหมายให้ผูป้ฏิบติังานตรวจสอบเคร่ืองจกัรก่อนใชง้านและรายงานความผิดปกติทนัทีท่ีพบ 

ขั้นตอนท่ีส่ี การสร้างเอกสารและรายงานต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็นสองประเภท ไดแ้ก่ เอกสารท่ีใชใ้นการปฏิบติังานจ านวน 5 
รายการ (รายการท่ี 4.1 ถึง 4.5 ในตารางท่ี 5) ซ่ึงในส่วนของใบรายการตรวจสอบเคร่ืองจกัรประจ าวนั (รายการท่ี 4.1) ไดอ้า้งอิงตาม
ผงั  FTA ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์หาสาเหตุในขั้นตอนท่ีสาม  และรายงานท่ีใชส้ าหรับการประชุมจ านวน 7 รายการ (รายการท่ี 4.6 ถึง 
4.12 ในตารางท่ี 5) โดยในขั้นตอนน้ีไดมี้การปรับปรุงรูปแบบของเอกสารและรายงานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดความสะดวกและง่าย
กบัผูใ้ชง้าน 

ขั้นตอนท่ีห้า ด าเนินการประชุมทุกสัปดาห์ ซ่ึงใช้เวลาสัปดาห์ละหน่ึงชั่วโมงช่วงเช้าก่อนการปฏิบัติงานตามปกติ  เม่ือมี
รายงานการประชุมและทีมงานให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจท าให้ผูบ้ริหารสามารถอนุมัติเร่ืองการซ่อมหรือการทดแทน
เคร่ืองจกัรไดร้วดเร็ว  โดยมีวาระการประชุมเป็นไปตามตารางท่ี 6 

ขั้นตอนท่ีหก การติดตามผลการด าเนินงานและปรับปรุงแกไ้ขอย่างต่อเน่ืองในตอนประชุมทุกสัปดาห์ในท านองเดียวกนักบั
การหมุนของวงจรเดมม่ิง ท าการประเมินผลจาก (1) ค่าการขดัข้องของเคร่ืองจักรท่ีต้องหยุดงานเกินสามวนั (2) การสูญเสีย
น ้ามนัหล่อล่ืน (3) ค่าความพร้อมใชง้าน  (4) ค่าใชจ้่ายของการซ่อมเคร่ืองจกัร 
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ตารางท่ี 5       ขั้นตอนการด าเนินงานวิจยัตามแผนงานการประยกุตใ์ช ้AM ใหป้ระสบความส าเร็จ 
                                                   ช่วงเวลาในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนแผนการประยุกต์ใช้ AM 
2560 2561 

ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
1.สร้างทีมงาน ✓ ✓     
2.ทีมงานประชุมเพ่ือช้ีบ่งปัญหาท่ีพบ 
      2.1 เลขานุการของทีมงานช่วยรวบรวมขอ้มูลและสถิติ           
      2.2 วิเคราะห์หาสาเหตุการ น า AM มาประยกุตใ์ชแ้ลว้ปฏิบติัไดย้าก 

  
✓ 
✓ 

    

3.สร้างองคค์วามรู้ของทีมงาน 
     3.1 วิเคราะห์หาสาเหตุทางเทคนิคดว้ย FTA และหาแนวทางแกไ้ข 
     3.2 อธิบายความส าคญัของการบ ารุงรักษา พร้อมทั้งแนวทางปฏิบติั 

  
✓ 
✓ 

 
✓ 
✓ 

   

4. ออกแบบและสร้างเอกสารและรายงานต่าง ๆ  
      ประเภทที ่1 เอกสารท่ีใชส้ าหรับปฏิบติังาน 
      4.1 ใบรายการตรวจประจ าวนั (Daily checklist) 
      4.2 ใบรายการอดัจาระบี ท าความสะอาดกรองอากาศ และตรวจสอบ      
       ลมยางประจ าสัปดาห์ (Weekly checklist) 
      4.3 ใบแจง้ซ่อม (Work order) 
      4.4 ประวติัเคร่ืองจกัรและการซ่อม 
      4.5 คู่มือเพื่อใชอ้บรมให้ปฏิบติังานไดถู้กตอ้ง 

  
 
✓ 
✓ 
 
✓ 
 
 

 
 
✓ 
✓ 
 
✓ 
 
 

 
 
 
 
 
 
✓ 
✓ 

 
 
 
 
 
 
✓ 
✓ 

 
 
 
 
 
 
✓ 
✓ 

ประเภทที ่2 รายงานที่ใชส้ าหรับการประชุม 
      4.6 รายงานสรุปการตรวจประจ าวนัโดยผูป้ฏิบติังาน 
      4.7 รายงานสรุปการอดัจาระบี ท าความสะอาดกรองอากาศ และ 
ตรวจสอบลมยางประจ าสัปดาห์ 
      4.8 รายงานการตรวจพบส่ิงผิดปกติโดยผูป้ฏิบติังานประจ าเคร่ืองจกัร 
      4.9 รายงานการสูญเสียน ้ามนัหล่อล่ืน 
      4.10 รายงานการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงเพ่ือตรวจสอบความผิดปกติ 
      4.11 รายงานสรุปการซ่อมและคา่ใชจ่้ายประจ าสัปดาห์ 
      4.12 รายงานการติดตามการซ่อม 

  
✓ 
✓ 
 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

 
✓ 
✓ 
 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

   

5. ด าเนินการประชุมของทีมงานทุกสัปดาห์  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
6. ติดตามผลการด าเนินงานและปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
 
 
 
 
 
 

สร้างองคค์วามรู้และปรับทศันคติ 
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ตารางท่ี 6       การจดัวาระการประชุมประจ าสัปดาห ์

  
 การเช่ือมโยงขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ เหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนัสามารถอธิบายไดด้ว้ยภาพรวมความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรเพื่อ
การจดัการงานบ ารุงรักษาระดบัปฏิบติัการ ดงัท่ีไดแ้สดงในรูปท่ี 5 ซ่ึงจะเห็นไดว่้าหลงัการปรับปรุงไดมี้การเพ่ิมหนา้ท่ีในแต่ละ
หน่วยงาน  รวมถึงเพ่ิมหน่วยของศูนยค์วบคุมเอกสารและทีมงาน  ท าให้เกิดช่องทางในการส่ือสาร ประสานงานและท างานร่วมกนั
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เม่ือมีการประชุมประจ าสัปดาหท์ าให้ผูบ้ริหารทราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นในแต่ละหน่วยงานไดอ้ยา่ง
รวดเร็วท าให้ร่วมกนัวิเคราะห์และตดัสินใจเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาไดท้นัเวลา 
 

วาระการประชุม รายงาน ผลท่ีได ้
การติดตามความกา้วหนา้ของงานคา้ง บนัทึกการประชุมสปัดาห์ท่ีแลว้ งานซ่อมเสร็จตามก าหนด และสามารถแกไ้ขปัญหาไดเ้ร็ว 
การควบคุมและติดตามให้ผูป้ฏิบติังาน 
ตรวจสอบเคร่ืองจกัรก่อนใชง้าน 

รายงานสรุปการตรวจประจ าวนั
โดยผูป้ฏิบติังาน 

ผูป้ฏิบติังานท าการตรวจสอบเคร่ืองจกัรเป็นประจ าวนั 
เคร่ืองจกัรไดรั้บความเอาใจใส่และมีความพร้อมใชง้าน 

การควบคุมและติดตามผูป้ฏิบติังานให้
ท าการอดัจาระบี ท าความสะอาดกรอง
อากาศ และตรวจสอบลมยาง 

รายงานการอดัจาระบี การท า
ความสะอาดกรองอากาศและ
การตรวจสอบลมยาง 

ผูป้ฏิบติังานท าการอดัจาระบี เป่ากรองอากาศ เติมลมยาง 
เคร่ืองจกัรเป็นประจ าสัปดาห์ 

การสรุปงานซ่อมท่ีเสร็จแลว้ทั้งหมด
พร้อมค่าใชจ่้ายของสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

รายงานการซ่อมและค่าใชจ่้าย ผูบ้ริหารรู้ถึงรายการซ่อมของเคร่ืองจกัรและค่าใชจ่้าย  
เพื่อใชใ้นการตดัสินใจทดแทนเคร่ืองจกัรในอนาคต 

การควบคุมและติดตามงานซ่อมท่ียงั
คา้งอยู ่

รายงานการติดตามงานซ่อมท่ีใช้
เวลานาน 

ผูบ้ริหารรู้ถึงปัญหาท่ีท าให้การซ่อมล่าชา้ เพื่อประกอบ 
การวางแผนการจดัเตรียมเคร่ืองจกัร 

การควบคุมและติดตามสถานะ
เคร่ืองจกัรในดา้นความผิดปกติของ
ระบบหล่อล่ืน 

รายงานการสูญเสียน ้ามนั 
หล่อล่ืน 

ผูป้ฏิบติังานตรวจเคร่ืองจกัรประจ าวนัในเร่ืองการร่ัวซึม
ของน ้ามนัหล่อล่ืน ป้องกนัไม่ให้เกิดการเสียหายของ
เคร่ืองยนตเ์น่ืองจากน ้ามนัหล่อล่ืนแห้งหรือต ่ากว่าระดบั 

ความผิดปกติท่ีตรวจพบนอกเหนือ 
จากการตรวจประจ าวนั 

รายงานส่ิงผิดปกติท่ีตรวจพบ
โดยผูป้ฏิบติังานประจ า
เคร่ืองจกัร 

ผูป้ฏิบติังานมีความเอาใจใส่เคร่ืองจกัรมากขึ้น  สร้างความ
ร่วมมือระหว่างผูป้ฏิบติังานและพฤติกรรมท่ีดีในการ
สังเกตความผิดปกติของเคร่ืองจกัร ท าให้แกไ้ขไดเ้ร็ว 

ความส้ินเปลืองของน ้ามนัเช้ือเพลิง รายงานอตัราการใชน้ ้ามนั
เช้ือเพลิง 

เคร่ืองจกัรมีสมรรถนะท่ีดี อตัราการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงอยู่
ในเกณฑค์วบคุม 
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รูปท่ี 5 ภาพรวมความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรเพ่ือการจดัการงานบ ารุงรักษาระดบัปฏิบติัการก่อนและหลงัการปรับปรุง 
 

 

หน่วยปฏิบัติงาน 

 
ประกอบด้วย (1)  หวัหนา้งาน   (2) พนกังานประจ าเคร่ืองจกัร 
หน้าที ่  
(1) พนกังานไม่ตอ้งตรวจและรายงานความผิดปกติของ
เคร่ืองจกัร 
(2) หวัหนา้งานมอบหมายและควบคุมการปฏิบติังานสร้างถนน 
หากเคร่ืองจกัรเสียจนใชง้านไม่ไดจึ้งแจง้ซ่อม 
(3) ไม่มีพนกังานประจ าเคร่ืองจกัร พนกังานใชเ้คร่ืองจกัรตามท่ี
หวัหนา้งานมอบหมาย 
 

หน่วยบ ารุงรักษา 
 ประกอบด้วย  (1)  หวัหนา้ช่างซ่อมบ ารุง 

หน้าที ่(1) รับแจง้การขดัขอ้งของเคร่ืองจกัร  
           (2) ด าเนินการซ่อม 
 

ผู้บริหาร 
 

หน้าที ่
(1) ติดตามความกา้วหนา้ของงานสร้างถนน 
(2) พิจารณาอนุมติัซ่อมท่ีมีค่าซ่อมสูง   
ซ่ึงมีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจไม่เพียงพอ 
 

ศูนย์ควบคุมเอกสาร (Document control center : DCC 
) หน้าที ่(1) ติดตามขอ้มูลและสรุป 

(2) จดัท ารายงานการบ ารุงรักษาต่อท่ีประชุม     
ประจ าสัปดาห์ 

 

ผู้บริหาร 
 

หน้าที ่(1) ติดตามการซ่อม 
           (2) พิจารณาอนุมติัใบแจง้ซ่อม  
โดยมีขอ้มูลประกอบการพิจารณา  

ทีมงานติดตามและควบคุม (Participatory teamwork) 
 ประกอบด้วย  (1) ผูบ้ริหาร (2) หวัหนา้งาน (3) หวัหนา้ช่างซ่อมบ ารุง (4) เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือ 

หน้าที ่(1) ติดตามสถานะเคร่ืองจกัร (2) ควบคุมให้มีการปฏิบติัตามแผนการบ ารุงรักษาดว้ยตนเอง 

  

หน่วยปฏิบัติงาน 

 ประกอบด้วย (1)  หวัหนา้งาน (2) พนกังานประจ า
เคร่ืองจกัร 
หน้าที ่(1) ตรวจสอบเคร่ืองจกัรและรายงานผลประจ าวนั 
           (2) ท าการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรตามแผนงาน AM 
           (3) แจง้หน่วยบ ารุงรักษาทนัทีเม่ือพบความผิดปกติ 
 

หน่วยบ ารุงรักษา 
 

ประกอบด้วย  (1)  หวัหนา้ช่างซ่อมบ ารุง 
หน้าที่ (1) รับแจง้ความผิดปกติของเคร่ืองจกัรจากหัวหนา้งาน 

(2) พิจารณา ประเมินความเสียหาย วิธีซ่อมและ 
ค่าใชจ่้าย 

           (3) น าเสนอผูบ้ริหารโดยออกใบแจง้ซ่อม 

           (4) รายงานความกา้วหนา้ของการซ่อม     

ก่อนการปรับปรุง 

หลังการปรับปรุง 
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3.2    การวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขกับการสร้างองค์ความรู้และปรับทัศนคตขิองทีมงาน 
จากผงัการวิเคราะห์เหตุและผล และสรุปสาเหตุไวส้ามประเด็นนั้น ไดห้าแนวทางแกไ้ขโดยน าเทคนิค FTA มาช่วยในการ

เขา้ใจสาเหตุการขดัขอ้งของเคร่ืองจกัรอย่างเป็นระบบ [17, 18]  ตวัอย่างการวิเคราะห์ในงานวิจยัน้ีพบว่าชาฟท์ละลายเกิดจากการ
พร่องหรือแห้งของน ้ ามนัหล่อล่ืน (ดงัรูปท่ี 6) เม่ือท าการตรวจสอบพบว่าท่ีผ่านมามีการเติมน ้ามนัหล่อล่ืนท่ีผิดปกติเป็นเวลาหลาย
เดือน แสดงให้เห็นถึงการขาดความเอาใจใส่เคร่ืองจกัรขั้นพ้ืนฐานประจ าวนั เม่ือพบปัญหาแลว้ไม่แกไ้ข ฝืนใชง้านต่อไปจนเกิดการ
เสียหายลุกลามรุนแรงในท่ีสุด  ในท านองเดียวกนัเคร่ืองจกัรอื่น ๆ ของงานสร้างถนนท่ีเป็นกรณีศึกษาไดป้ระสบปัญหาขาดการ
บ ารุงรักษาขั้นพ้ืนฐานประจ าวนัจนเคร่ืองจกัรเสียหายลุกลามรุนแรงเช่นกนั  

 

  
            

 รูปท่ี 6 ผงั FTA ของ “ชาฟทล์ะลาย 
 

เม่ือน าการบ ารุงรักษาดว้ยตนเองมาประยุกต์ใช ้ไดมี้การจดัท าแผนงานการบ ารุงรักษาระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงผูใ้ชเ้คร่ืองจกัรจะ
ไดรั้บการปรับทศันคติและเปล่ียนแปลงวิธีการปฏิบติังานให้มีการตรวจสอบเคร่ืองจกัรก่อนปฏิบติังานประจ าวนัและรายงานความ
ผิดปกติท่ีพบต่อหวัหนา้งานทนัที พร้อมทั้งมีการประชุม และก าหนดแนวทางแกไ้ข ดงัตารางท่ี  7 

 
 

ชาฟทล์ะลาย 

เกิดความร้อนบริเวณแบร่ิงและเพลาขอ้เหว่ียง 

มีความผิดปกติของการหล่อล่ืน 

ใชน้ ้ามนัหล่อล่ืน 
ไม่ไดม้าตรฐาน 

 

น ้ามนัหล่อล่ืน 
เส่ือมสภาพ 

ไม่เปล่ียนถ่าย
น ้ามนัหล่อล่ืน 
ตามก าหนด 
 

การหล่อล่ืน 
ไม่เพียงพอ 

น ้ามนัหล่อล่ืน 
ร่ัว/ซึม 

ซีลยางหรือปะเก็น 
ฉีกขาดหรือ
เส่ือมสภาพ 

 

ไม่ด าเนินการ 
หล่อล่ืนตาม 
ระยะเวลา 

เคร่ืองยนต์ 
มีความร้อนสูง 

ไม่มีการตรวจสอบ
ระดบัน ้าในหมอ้น ้า 

Jน ้า 
ใชเ้กียร์ต ่าในรอบ
เคร่ืองยนตสู์งเป็น 
ระยะเวลานาน 

 

 



วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา   ปีที่ 31 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 

Engineering Journal of Research and Development  Volume 31 Issue 3 July-September 2020 
 

 

  

200 |                                                                                 จิตรา รู้กิจการพานิช1*  และปาริสา ศริิพันธุ์2 

ตารางท่ี 7   การสร้างแผนงานการจดัการงานบ ารุงรักษาระดบัปฏิบติัการ  

ประเด็น
ของสาเหตุ 

สาเหตุ 
แผนงานการจดัการงานบ ารุงรักษาระดบัปฏิบติัการ 

ดา้นการจดัการ ดา้นเทคนิค 

 
 
 
(1) ขาดการ
จดัการงาน 
บ ารุงรักษา 
ในระดบั
ปฏิบติัการ 
 
(2) บุคลากร
ขาดความรู้
และทศันคติ
ท่ีดีต่อการ
บ ารุงรักษา 
 
(3) ขาด
ระบบ
รายงานการ
บ ารุงรักษา 

ไม่มีการมอบหมายหนา้ท่ีท่ีชดัเจน 
และไม่มีผูรั้บผิดชอบประจ าเคร่ืองจกัร  ผูบ้ริหารมอบหมายหนา้ท่ีให้ผู ้

ประจ าเคร่ืองจกัรตรวจสอบ
ประจ าวนัก่อนการใชง้าน 

จดัท ารายการตรวจเคร่ืองจกัร
ประจ าวนั 

ไม่ให้ความร่วมมือในการจดบนัทึกใน
แบบฟอร์มการตรวจตราเคร่ืองจกัร 

จดัท าแบบฟอร์มให้ง่ายต่อการบนัทึก
ขอ้มูล เช่น ใชก้ารท าเคร่ืองหมายแทน
การเขียน 

ผูป้ฏิบติังานมกัปฏิเสธหรือต่อตา้นงาน
บ ารุงรักษา 

คดัเลือกเคร่ืองจกัรก าหนดเป้าหมาย
แลว้วางแผนการประยกุตใ์ช ้AM 
โดยค านึงถึงความสะดวก รวดเร็ว
และปฏิบติัไดง่้ายท่ีสุด  จากนั้น
ติดตามการด าเนินงาน 

อบรมให้ความรู้และสร้างทศันคติท่ีดี
แก่พนกังานเก่ียวกบังานบ ารุงรักษา 
โดยมุ่งเนน้ AM และส่วนประกอบ
ของเคร่ืองจกัร รวมถึงหนา้ท่ีของ
ส่วนประกอบและการปรับปรุงต่างๆ 
เพื่อให้เคร่ืองจกัรมีความพร้อมใชง้าน 

พนกังานขาดความรู้ความเขา้ใจในงาน
บ ารุงรักษาและไม่เคยท า AM มาก่อน 

ผูบ้ริหารขาดการติดตามและควบคุม
การท ากิจกรรม AM  จดัให้มีระบบการรายงานการ

บ ารุงรักษา จดัให้มีเอกสารควบคุม
ประกอบกิจกรรมการบ ารุงรักษา
และเพื่อจดัท ารายงานส าหรับใชใ้น
การประชุม 

อบรมให้ความรู้แก่ผูบ้ริหารในการใช้
รายงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการ
จดัการงานบ ารุงรักษา 

ผูบ้ริหารไม่มีความเขา้ใจดา้นการใช้
รายงานต่างๆ ส าหรับการจดัการงาน
บ ารุงรักษาระดบัปฏิบติัการ 

ผูบ้ริหารและหวัหนา้งานมุ่งเนน้งาน
โยธาตามขอ้ก าหนดและทนัส่งมอบ 

ขาดแบบแผนในการปฏิบติังาน 

ผูบ้ริหารระดบัสูงสนบัสนุนการท า
กิจกรรม AM สร้างระบบรายงาน 
และสร้างช่องทางตรวจสอบการ
บ ารุงรักษาในระดบัปฏิบติัการผา่น
การประชุมทีมงานประจ าสัปดาห์ 

การติดป้ายแขวนแสดงความผิดปกติ
ของเคร่ืองจกัร และจดัท ารายงาน
ส าหรับใชใ้นการประชุมประจ า
สัปดาห์ 

ขาดการส่ือสารระหว่างส่วนงาน 

การจดัประชุมเพื่อส่ือสารหรือ
ประสานงาน รวมถึงการจดัท าเอกสาร
นั้นท าไดย้าก 

สร้างอาคารชัว่คราว เพ่ือใชเ้ป็น
สถานท่ีรวบรวม จดัเก็บขอ้มูล จดัท า
เอกสารต่าง ๆ และใชเ้ป็นห้องประชุม
ชัว่คราวในการประชุมประจ าสัปดาห์ 
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4.  ผลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   
เม่ือไดด้ าเนินงานตามแผนงานการจดัการงานบ ารุงรักษาระดบัปฏิบติัการท่ีสร้างขึ้นและมีการติดตามผลการปรับปรุงอย่าง

ต่อเน่ือง  ตวัอยา่งเช่น จากรายงานการสูญเสียน ้ ามนัหล่อล่ืนนั้นเม่ือน าขอ้มูลในรายงานมาวิเคราะห์จะแสดงไดด้งัตารางท่ี 8 เป็นการ
เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงในสามช่วงเวลา  ไดแ้ก่ ก่อนการปรับปรุง ระหว่างการปรับปรุงระยะท่ี 1 และระหว่างการปรับปรุง
ระยะท่ี2 
 
ตารางท่ี 8  การสูญเสียน ้ามนัหล่อล่ืน (ตั้งแต่ มิ.ย. 60 – พ.ค. 62) 

รถ 
เกล่ียดิน 

ก่อนการปรับปรุง 
ระยะเวลา 6 เดือน 
(มิ.ย.60 – พ.ย.60) 

ระหว่างการปรับปรุงระยะที่ 1 
ระยะเวลา 12  เดือน 

ระหว่างการปรับปรุงระยะที่ 2 
ระยะเวลา 6 เดือน 
(ธ.ค.61 – พ.ค.62) 

การสูญเสีย
น ้ามนัหล่อล่ืนลดลง* 

ช่วงแรก 
(ธ.ค.60 – พ.ค.61) 

ช่วงหลงั 
(มิ.ย.61 – พ.ย.61) 

จ านวน
ลิตร 

คิดเป็น % 

คนัที่ 1 45 คร้ัง 346 ลิตร 32 คร้ัง 88 ลิตร 26 คร้ัง 68 ลิตร 15 คร้ัง 52 ลิตร 294 85% 
คนัที่ 2 56 คร้ัง 333 ลิตร 24 คร้ัง 65 ลิตร 6 คร้ัง 22 ลิตร 5 คร้ัง 18 ลิตร 315 95% 
คนัที่ 3 87 คร้ัง 573 ลิตร 74 คร้ัง 206 ลิตร 37 คร้ัง 167 ลิตร 32 คร้ัง 98 ลิตร 475 83% 
คนัที่ 4 36 คร้ัง 181 ลิตร 28 คร้ัง 66 ลิตร 12 คร้ัง 32 ลิตร 12 คร้ัง 22 ลิตร 159 88% 
คนัที่ 5 75 คร้ัง 364 ลิตร 74 คร้ัง 192 ลิตร 16 คร้ัง 43 ลิตร 7 คร้ัง 24 ลิตร 340 93% 
คนัที่ 6 - 24 คร้ัง  80 ลิตร 13 คร้ัง  38 ลิตร 12 คร้ัง  30 ลิตร 50** 63%** 

หมายเหต ุ* ค านวณจากการสูญเสียน ้ามนัหล่อล่ืนก่อนการปรับปรุงกบัระหว่างการปรับปรุงระยะท่ี 2 
       **ค านวณจากการสูญเสียน ้ามนัหล่อล่ืนระหว่างการปรับปรุงระยะท่ี 1 ช่วงแรกกบัระหว่างการปรับปรุงระยะท่ี 2 
 
จากตารางท่ี 8 พบว่าการสูญเสียน ้ ามันหล่อล่ืนของรถเกล่ียดินคนัท่ี 1 ถึง 5 ในช่วงระหว่างการปรับปรุงระยะท่ี 1 และ2 มี

แนวโน้มของการสูญเสียน ้ ามันหล่อล่ืนลดลงอย่างต่อเน่ืองทั้งจ านวนคร้ังและปริมาณเม่ือเทียบกับก่อนการปรับปรุง โดยพบว่า
ปริมาณการสูญเสียน ้ามนัหล่อล่ืนของรถเกล่ียดินลดลง 150-500 ลิตร คิดเป็นลดลงในช่วง 83-95%  

ส าหรับรถเกล่ียดินคันท่ี  6 มีปริมาณการสูญเสียน ้ ามันหล่อล่ืนในระยะเวลาหกเดือนลดลง 50 ลิตร คิดเป็น 63%  โดย
เปรียบเทียบขอ้มูลระหว่างการปรับปรุงระยะท่ี 2 กบัระยะท่ี 1 ในช่วงแรก เน่ืองจากว่าก่อนหนา้นั้นเคร่ืองจกัรเกิดการขดัขอ้งจนตอ้ง
หยดุใชง้านเพื่อเขา้ซ่อมแซมเป็นระยะเวลานาน จึงไม่น าขอ้มูลในช่วงเวลาดงักล่าวมาใชค้  านวณ  

จากการท่ีมีแนวโน้มการสูญเสียน ้ ามนัหล่อล่ืนท่ีลดลงย่อมแสดงให้เห็นว่ารถเกล่ียดินเหล่าน้ีควรมีความผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้ง
ลดลงดว้ย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการลดลงของค่าการขดัขอ้งท่ีตอ้งหยุดงานเกินสามวนั และค่าความพร้อมใชง้านท่ีเพ่ิมขึ้น ดงัตารางท่ี 9 
และ 10 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 9 คา่การขดัขอ้งของเคร่ืองจกัรท่ีตอ้งหยดุงานเกินสามวนั (ตั้งแต่ มิ.ย. 60 - พ.ค. 62) 

รถ 
เกล่ียดิน 

ค่าการขดัขอ้งของเคร่ืองจกัรท่ีตอ้งหยดุงานเกินสามวนั (%) ค่าการขดัขอ้งท่ีตอ้ง 
หยดุงานเกินสามวนั 
ลดลง* คิดเป็น % 

ก่อนการปรับปรุง 
(มิ.ย.60 – พ.ย.60) 

ระหว่างการปรับปรุงระยะที่ 1 
(ธ.ค.60 – พ.ย.61) 

ระหว่างการปรับปรุงระยะที่ 2 
(ธ.ค.61 – พ.ค.62) 

คนัที่ 1 67% 46% 38% 43% 
คนัที่ 2 58% 40% 33% 43% 
คนัที่ 3 54% 53% 25% 54% 
คนัที่ 4 53% 48% 20% 62% 
คนัที่ 5 50% 44% 22% 56% 
คนัที่ 6 57% 50% 25% 56% 

หมายเหต ุ* ค านวณจากค่าความพร้อมใชง้านก่อนการปรับปรุงกบัระหว่างการปรับปรุงระยะท่ี 2 
 
จากตารางท่ี 9 จะเห็นไดว่้าค่าการขดัขอ้งท่ีตอ้งหยุดงานเกินสามวนัของรถเกล่ียดินแต่ละคนัมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง 

โดยก่อนการปรับปรุงมีค่าการขดัขอ้งท่ีตอ้งหยุดงานเกินสามวนัอยู่ในช่วง 50-67 % แลว้ลดลงเหลือ 40-53 % ในช่วงการปรับปรุง
ระยะท่ี 1 และลดลงเหลือ 20-38% การปรับปรุงระยะท่ี 2  ตามล าดบั คิดเป็นลดลงในช่วง 43-62% (ลดลงเฉล่ีย 52%)   

 นอกจากน้ีสังเกตไดว่้าถา้แบ่งเคร่ืองจกัรเป็น 2 กลุ่ม โดยเคร่ืองจกัรกลุ่มท่ี 1 มีอายเุคร่ืองจกัรเกิน 20 ปี และเคร่ืองจกัรกลุ่มท่ี 2 
มีอายไุม่เกิน 5 ปี  ค่าการขดัขอ้งท่ีตอ้งหยดุงานเกินสามวนัของเคร่ืองจกัรกลุ่มท่ี 2 สามารถลดลงไดม้ากกว่าเคร่ืองจกัรกลุ่มท่ี 1 ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะเคร่ืองจกัรกลุ่มท่ี 2 มีอายเุคร่ืองจกัรท่ีนอ้ยกว่ากลุ่มท่ี 1 ยงัไม่เกิดการสึกหรอของเคร่ืองจกัรมาก  

ในกรณีค่าความพร้อมใชง้านของเคร่ืองจกัรดงัตารางท่ี  10 นั้น เม่ือท าการปรับปรุงแลว้เคร่ืองจกัรจะมีค่าความพร้อมใช้งาน
มากขึ้น คิดเป็นเพ่ิมขึ้นเฉล่ีย 29% อย่างไรก็ตามเคร่ืองจกัรในกลุ่มท่ี 2 ยงัคงมีค่าความพร้อมใชง้านมากกว่าเคร่ืองจกัรในกลุ่มท่ี 1 
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากอายกุารใชง้านท่ีนอ้ยกว่าเช่นกนั 

 
ตารางท่ี 10  ค่าความพร้อมใชง้านของรถเกล่ียดิน (ตั้งแต่  มิ.ย. 60 - พ.ค. 62) 

รถ 
เกล่ียดิน 

ค่าความพร้อมใชง้าน (%) 

ก่อนการปรับปรุง 
(มิ.ย.60 –พ.ย.60) 

ระหว่างการปรับปรุงระยะที่ 1 
(ธ.ค.60 – พ.ย.61) 

ระหว่างการปรับปรุงระยะที่ 2 
(ธ.ค.61 – พ.ค.62) 

คนัที่ 1 54% 57% 75% 
คนัที่ 2 57% 75% 78% 
คนัที่ 3 75% 89% 89% 
คนัที่ 4 74% 80% 83% 
คนัที่ 5 71% 89% 90% 
คนัที่ 6 59% 78% 82% 

 
 

กลุ่มท่ี 1 

กลุ่มท่ี 2 

กลุ่มท่ี 1 

กลุ่มท่ี 2 
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5. สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 
ในงานสร้างถนนมกัมีจุดอ่อนในการจดัการงานบ ารุงรักษา ส่งผลให้เคร่ืองจกัรมีอาการเสียเร้ือรัง และไม่ไดรั้บการแกไ้ข เช่น

ในกรณีศึกษาน้ีสาเหตุเกิดจาก (1) ขาดการจดัการงานบ ารุงรักษาในระดบัปฏิบติัการ (2) บุคลากรขาดทศันคติท่ีดีต่อการบ ารุงรักษา  
และ (3) ขาดระบบรายงานการบ ารุงรักษา ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจึงน าการบ ารุงรักษาดว้ยตนเองและระบบรายงานการบ ารุงรักษามา
ประยุกต์ใช้  ในการด าเนินการได้น าหลกัการมีส่วนร่วมมาช่วยเสริมความร่วมมือและการสร้างความรู้และทัศนคติท่ีดีต่องาน
บ ารุงรักษา  จนเกิดเป็นแผนงานการจดัการงานบ ารุงรักษาในระดบัปฏิบัติการ ในการด าเนินงานมีการสร้างทีมงานติดตามและ
ควบคุมการบ ารุงรักษา ประกอบไปดว้ย 1) ผูบ้ริหาร  2) หัวหน้าช่างซ่อมบ ารุง 3) หัวหน้างานหรือโฟร์แมน 4)  ฝ่ายจดัซ้ือและฝ่าย
บญัชี และ 5) เลขานุการการประชุม มีการสร้างระบบเอกสาร 12 รายการ ประกอบดว้ยเอกสารท่ีใช้ส าหรับปฏิบติังาน 5 รายการ 
และรายงานท่ีใชส้ าหรับการประชุม 7 รายการ  

โดยหลงัด าเนินการปรับปรุงและติดตามผลการเปล่ียนแปลงประจ าสัปดาห์อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหน่ึงปีกบัหกเดือน    
ผลท่ีไดพ้บว่ามีปริมาณการสูญเสียน ้ ามนัหล่อล่ืนลดลงเฉล่ีย 84%  ค่าการขดัขอ้งท่ีตอ้งหยุดงานเกินสามวนัของรถเกล่ียดินลดลง
เฉล่ีย 52%  และมีค่าความพร้อมใชง้านเพ่ิมขึ้นเฉล่ีย 29% นอกจากน้ียงัส่งผลให้ค่าใชจ้่ายของการซ่อมรถเกล่ียดินลดลงถึง 86% เม่ือ
เทียบกบัช่วงท่ีเร่ิมท าการปรับปรุงระยะท่ี 1 ดงัแสดงในรูปที่ 7 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

รูปที่ 7 กราฟค่าใชจ้่ายของการซ่อมรถเกล่ียดินในแต่ละช่วงเวลาการปรับปรุง 
 
ในส่วนของการจดัท าประวติัเคร่ืองจกัรและใบแจง้ซ่อมนอกจากใชใ้นการพิจารณาเก็บขอ้มูลความเสียหายแลว้ หากในอนาคต

ตอ้งการประเมินราคาเคร่ืองจกัร เพื่อพิจารณาว่าค่าใชจ้่ายในการซ่อมเคร่ืองจกัรเพื่อใชง้านต่อไปกบัการขายเคร่ืองจกัรเก่าแลว้ซ้ือ
เคร่ืองจกัรใหมท่ดแทนแบบใดท่ีเกิดความคุม้ค่ามากกว่ากนั ซ่ึงควรน าขอ้มูลเหล่าน้ีไปประกอบในการพิจารณาไดด้ว้ยเช่นกนั 

ขอ้เสนอแนะ ปัจจุบันได้มีการน าคิวอาร์โค้ด  (Quick response code : QR code) มาใช้ในการเก็บข้อมูล รูปภาพ URL เพื่อ
เช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซต ์ สามารถอ่านขอ้มูลไดร้วดเร็วจากโทรศพัทมื์อถือท่ีมีกลอ้งหรือสมาร์ทโฟน พบงานวิจยัท่ีใชป้ระโยชน์จาก 
QR code ในดา้นต่างๆ [19, 20] ดงันั้นในการขยายผลต่อไปอาจน า QR code มาใช้ในการเก็บประวติัของเคร่ืองจกัรเพื่อใช้แสดง
ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจไดร้วดเร็ว นอกจากน้ีอาจพิจารณาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของภาระงานโดยรวมท่ีสามารถลดลง
ได ้[21] 
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