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Abstract 
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Project name        :  Database  machinery and equipment in building for expedient  
                                operation and maintenance. 
              A case study of the Sirindhorn Tower at Rajamangala University   
                               of  Technology Rattanakosin. 
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  The database  machinery and equipment in 
building for expedient operation and maintenance. The objective is to create a form 
in the storage building, machinery and equipment and data collection equipment 
and building critical infrastructure for operation and maintenance of  Sirindhorn Tower 
at Rajamangala  University of Technology Rattanakosin. Divided by topic into 
other form of storage and use, the form of data storage. The evaluation of 
the applications involved with consisted of 20 sample and for example 
compared with the traditional form has been developed that the duration of 
the operation, maintenance, repair systems. 
       The instruments used in this research is a form of data storage and 
query building, machinery and equipment. Data were analyzed using descriptive 
statistics, with the percentage standard deviation. And compare the differences in the 
duration of the work related to the maintenance and repair of machines and 
equipment design. 
  The results showed that the comparison period to implement storage prototype 
with a developed form of machinery and accessory buildings can reduce the duration 
of contact for maintenance and satisfaction forms that have developed a data 
acquisition equipment and design. The assessment is divided into two class including 
1) Form designed for storage was found to affect the rate of satisfaction was 
high ( X =4.14, SD=0.63) 2) The form storage and least effect satisfaction was 
high ( X =4.00, SD=0.51). 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
   ในปจจุบันเทคโนโลยีดานสารสนเทศเขามามีบทบาทในการทํางานดานการจัดการขอมูลมาก
ข้ึน ไดพัฒนาระบบสารสนเทศ กระบวนการประมวลผลของขอมูลท่ีมีความสัมพันธกันอยางเปนระบบ 
ใชในการรวบรวมขอมูล บันทึกขอมูล ประมวลผลขอมูล สามารถนําไปใชประโยชน เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ การวางแผน และการจัดการทางดานฐานขอมูล ลดความซํ้าซอนของข้ันตอนการทํางาน ชวย
สนับสนุนการทํางานท้ังในระดับผูปฏิบัติงานท่ีตองใชคอมพิวเตอรในการทํางานประจําวัน และ
นําเสนอรายงานท้ังขอมูลท่ัวไป ขอมูลเฉพาะดาน และขอมูลในอดีตใหกับผูบริหารเพ่ือใชในการ
ตัดสินใจไดรวมท้ังการนํามาใชในการจัดเก็บขอมูลเครื่องจักรและอุปกรณประกอบอาคารเพ่ือการบํารุง
ดูแลรักษา 
  อาคารเรียนสิรินธร ตั้งอยูภายในมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  เปนอาคารเรียน
หลักของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  เริ่มใชงานในป 2553  ซ่ึงถือวาเปนอาคารท่ี
ใหมและบางสวนภายในอาคารยังมีการตกแตงงานสถาปตยยังไมเสร็จ นอกจากนั้นยังมีเครื่องจักรและ
อุปกรณประกอบอาคารท่ีจะตองใชงานเพ่ิมเติมเขามาในอาคารจํานวนมาก  จากตอนแรกในการติดตั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณตางๆ มีการรับประกันจากบริษัท  แตเม่ือใชงานจนหมดอายุการรับประกันแลว
และไมมีการตออายุการรับประกันจะสงผลใหเครื่องจักรและอุปกรณไมไดการดูแลบํารุงรักษา ทําใหไม
สามารถอํานวยความสะดวกกับผูใชงานได    
  จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงไดมีการจัดทําแบบฟอรมในการเก็บขอมูลเครื่องจักรและอุปกรณ
ประกอบอาคารและจัดเก็บขอมูลเบื้องตนเพ่ือใหสามารถทราบไดถึงชนิดของอุปกรณ ยี่หอ สัญญาการ
ซอมบํารุง บริษัทท่ีผลิตและซอมบํารุง รวมท้ังตัวเลข รหัส ขอมูลพ้ืนฐานตางๆ ของเครื่องจักรและ
อุปกรณ ทําใหงายตอการแจงบริษัทในการเขาดูแลรักษาซอมบํารุง ชวยอํานวยความสะดวกใหผูใชงาน
ในอาคารและสามารถชวยแบงภาระหนาท่ีจากสวนกลางในการมาจัดเก็บขอมูล 

  

1.2  วัตถุประสงคการวิจัย 
  1.  เพ่ือจัดทําแบบฟอรมในการจัดเก็บขอมูลเครื่องจักรและอุปกรณประกอบอาคาร 

2.  เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานเครื่องจักรและอุปกรณประกอบอาคารท่ีสําคัญสําหรับการ
ทํางานและบํารุงดูแลรักษา 
1.3  คําถามการวิจัย  
  การจัดเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานเครื่องจักรและอุปกรณประกอบอาคารท่ีสําคัญ สามารถชวย
ลดระยะเวลาในการบํารุงรักษาไดหรือไม 
1.4  กรอบแนวคิดการวิจัย 
  

ขอมูลพ้ืนฐานเครื่องจักรและอุปกรณ
ประกอบอาคารสําคัญท่ีจัดเก็บในแบบฟอรม 

 

 

กลุมตัวอยาง 
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ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.5  ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
  1.  ทําใหงายตอการแจงบริษัทในการเขาดูแลรักษาซอมบํารุง    
   2.  ชวยอํานวยความสะดวกใหผูใชงานในอาคารเม่ือเกิดปญหาตอเครื่องจักรและอุปกรณประกอบ
อาคารใหสามารถซอมแซมแกไขไดรวดเร็ว  
 3.  เปนสวนประกอบของขอมูลในการสงการจัดการพลังงานประจําป 
 
1.6  นิยามศัพท 
  ฐานขอมูลเครื่องจักรและอุปกรณ  (Database)0  คือ ขอมูลโดยภาพรวมท่ีนํามาจากเครื่องจักร
และอุปกรณประกอบอาคารตางๆ ของอาคารสิรินธร อยูในรูปแบบของตารางท่ีเขาใจงาย  โดยนําขอมูล
ไปจัดวางไวท่ีเว็บไซดของคณะ http://arch.rmutr.ac.th/ ซ่ึง3จะมีการปรับปรุงขอมูลทุก 3 เดือน  
   เครื่องจักรและอุปกรณ (Machinery and Equipment) คือ  เครื่องจักรและอุปกรณประกอบ
อาคารสิรินธร อันไดแก เครื่องกําเนิดไฟฟา   เครื่องสูบน้ําดับเพลิง  ลิฟต  ปมน้ําดี  เครื่องเติมอากาศ  
ตูเมนตจายไฟฟา  เครื่องเตือนเหตุเพลิงไหม  เปนตน  
  การบํารุงรักษา 0(maintenance) คือ  กิจกรรมท่ีจัดใหมีข้ึนเพ่ือใหเครื่องจักรและอุปกรณ
ตางๆ อยูในสภาพท่ีพรอมท่ีจะใชงานไดตลอดเวลา  

- ชื่อเครื่องจักรและอุปกรณ 
- ยี่หอ 

- รุน 

- หมายเลขรหัส 

- สถานท่ีติดตั้ง 

- ขอมูลบริษัทท่ีดูแล 

- รายละเอียดของเครื่องจักรและ   
  อุปกรณ 
- รายละเอียดเพ่ิมเติม 
- ชนิดน้ํามันหลอลื่น 

- รายการบันทึก 

รายการซอม
บํารุงเครื่องจักร
และอุปกรณ 

เปรียบเทียบความแตกตาง
ของระยะเวลาในการ
บํารุงรักษาซอมแซม 

กอนและหลังการจัดเก็บ
ขอมูลลงในแบบฟอรม 

http://arch.rmutr.ac.th/%20ซึ่ง
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บทที่  2 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ / ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 
  ฐานขอมูลเครื่องจักรและอุปกรณประกอบอาคารเพ่ืองายตอการทํางานและบํารุงรักษามี
ขอมูลตางๆ ท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพในการบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ มี
วัตถุประสงคหลักคือการบริหารจัดการใหเครื่องจักรและอุปกรณมีชวงระยะเวลาการใชงานท่ียาวนาน
ท่ีสุดและมีชวงระยะเวลาท่ีเสียสั้นท่ีสุด   
2.1  ระบบฐานขอมูล    
  2.1.1  ความหมายของระบบฐานขอมูล 
          ฐานขอมูล คือ การจัดเก็บขอมูลท่ีสัมพันธไวดวยกัน ซ่ึงแตเดิมการจัดเก็บขอมูลจะเก็บ
ในลกัษณะเปนแฟมแยกจากกัน ทําใหเกิดปญหาเรื่องความซํ้าซอนของขอมูล และไมสามารถใชขอมูล
รวมกันได  แตการใชรูปแบบฐานขอมูลแทนการใชรูปแบบแฟมขอมูลจะเปนการนําขอมูลมาจัดเก็บ
รวมกันไวในฐานขอมูลเดียวกัน  ซ่ึงทําใหสามารถใชขอมูลรวมกันและสามารถแกปญหาตางๆ ไดเม่ือ
ขอมูลถูกเก็บรวมกันและตองมีความสัมพันธกัน  และยังจะตองเปนขอมูลท่ีสนับสนุนการดําเนินงาน
อยางใดอยางหนึ่งขององคกร และจะเรียกฐานขอมูลท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานอยางใด
อยางหนึ่งนั้นวา “ระบบฐานขอมูล” อยางเชน ฐานขอมูลท่ีจัดเก็บขอมูลตางๆ ดังภาพท่ี 2.1 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
  2.1.2  องคประกอบฐานขอมูล ระบบฐานขอมูลท่ัวไป จะมีองคประกอบ 4 สวนหลัก  
ดังตอไปนี้ 
   2.1.2.1  ขอมูล (Data) ขอมูลท่ีเก็บอยูในระบบฐานขอมูลไมวาจะเปนเครื่องไมโคร 
คอมพิวเตอรสวนบุคคล  ไปจนถึงคอมพิวเตอรขนาดใหญ  อยางเชน  Mainframe  ขอมูลในแตละ

ภาพท่ี 2.1  (ก) การจัดเก็บขอมูลแบบแฟมขอมูล  (ข)  การจัดเก็บระบบฐานขอมูล 
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สวนจะตองสามารถนํามาใชประกอบกันได (Data Integrated)  ตัวอยาง เชน  เม่ือแพทยรักษาผูปวย
แพทยจะตองอาศัยขอมูลจากประวัติการรักษาพยาบาลของผูปวยมาประกอบการรักษา   
   2.1.2.2 ฮารตแวร (Hardware) อุปกรณทางคอมพิวเตอรท่ีมีสวนเก่ียวของกับระบบ
ฐานขอมูลจะประกอบดวย 3 สวน ดังนี้   
   1)  หนวยความจําสํารอง  เนื่องจากเปนอุปกรณทางคอมพิวเตอรท่ีใชจัดเก็บ
ขอมูลของฐานขอมูล  ดังนั้นสิ่งท่ีตองคํานึงถึงสําหรับอุปกรณสวนนี้จึงไดแกความจุของหนวยความจํา 
  2)  หนวยประมวลผลและหนวยความจําหลัก  เนื่องจากเปนอุปกรณท่ีตองทํางาน
รวมกันเพ่ือนําขอมูลจากฐานขอมูลข้ึนมาประมวลผลตามคําสั่งท่ีกําหนด  ดังนั้นสิ่งท่ีตองคํานึงถึง
สําหรับอุปกรณสวนนี้จึงไดแก  ความเร็วของหนวยประมวลผล  และขนาดของหนวยความจําหลักของ
เครื่องคอมพิวเตอรท่ีนํามาใชประมวลผลรวมกับฐานขอมูล 
   3)  ซอฟตแวร  ในการติดตอกับขอมูลภายในฐานขอมูลของผูใชจะตองกระทํา
ผานโปรแกรม  Database Management System 
  2.1.2.3  ผูใชระบบฐานขอมูล (User) ผูท่ีเรียกใชฐานขอมูลมาใชงานสามารถแบง
ออกเปน  3 กลุม  ไดดังนี้ 
   1)  ผูท่ีทําหนาท่ีพัฒนาโปรแกรม  เพ่ือเรียกใชฐานขอมูลจากระบบฐานขอมูลมา
ประมวลผล  
   2)  ผูท่ีนําขอมูลจากฐานขอมูลไปใชงาน เรียกใชขอมูลจากฐานขอมูล 
   3)  ผูบริหารท่ีทําหนาท่ีควบคุมและตัดสินใจในการกําหนดโครงสรางของ
ฐานขอมูล  ชนิดของฐานขอมูล วิธีการจัดเก็บขอมูล 
   2.1.3 ประโยชนของฐานขอมูล  การนําฐานขอมูลท่ีมีความสัมพันธกันมาใชรวมกันเปน
ฐานขอมูลนั้น  จะกอใหเกิดประโยชน ดังนี้ 
        1) สามารถลดความซํ้าซอนของขอมูล โดยไมจําเปนตองจัดเก็บขอมูลซํ้าซอนกันไว
ในระบบแฟมขอมูลของแตละหนวยงานเหมือนเดิม  แตสามารถนําขอมูลมาใชรวมกันในคุณลักษณะ 
Integrated แทน 
      2) สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแยงของขอมูล  เนื่องจากไมตองจัดเก็บขอมูลท่ี
ซํ้าซอนหลายแฟม  ดังนั้นการแกไขขอมูลแตละชุดจะไมกอใหเกิดคาท่ีแตกตางกันได 
      3)  แตละหนวยงานในองคกรสามารถใชขอมูลรวมกันได 
      4)  สามารถกําหนดใหขอมูลมีรูปแบบท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันได  เพ่ือใหผูใช
ขอมูลฐานขอมูลชุดเดียวกัน  สามารถเขาใจและสื่อความหมายเดียวกัน 
      5)  สามารถกําหนดระบบรักษาความปลอดภัยใหกับขอมูลไดโดยกําหนดระดับ
ความสามารถในการเรียกใชขอมูลของผูใชแตละคนใหแตกตางกันตามความรับผิดชอบ 
      6)  สามารถรักษาความถูกตองของขอมูลได โดยระบุกฎเกณฑในการควบคุมความ
ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปอนขอมูลผิด 
       7)  สามารถตอบสนองตอความตองการใชขอมูลในหลายรูปแบบ 
      8)  ขอมูลเปนอิสระจากโปรแกรมท่ีใชงานขอมูลนั้น  
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2.2  ระบบสารสนเทศ 
  ระบบสารสนเทศ (Information System)  หมายถึง  กระบวนการประมวลผลขอมูลท่ีมี
ความสัมพันธกันเปนระบบมาใชในการรวบรวมขอมูล  บันทึกขอมูล ประมวลผลขอมูล สามารถนําไปใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือประกอบการตัดสินใจ การวางแผน การจัดการ (ศรีไพรและเจษฎาพร         
, 2548) 
  2.2.1  ขอมูลและสารสนเทศ 
  2.2.1.1  ขอมูล (Data) หมายถึง  เหตุการณจริงท่ีเกิดข้ึนประจําวันในการดําเนิน
ธุรกรรมในองคกร ซ่ึงยังไมผานการประมวลผลอาจจะอยูในรูปของตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ ภาพถาย
หรือเสียง 
  2.2.1.2  สารสนเทศ  (Information) หมายถึง ขอมูลท่ีผานกระบวนการเก็บรวบรวม
และเรียบเรียงเพ่ือเปนแหลงขอมูลท่ีเปนประโยชนตอผูใช 
   2.2.2  องคประกอบของระบบสารสนเทศ 
   2.2.2.1  ขอมูลนําเขา (Input) เปนการรวบรวมขอมูลเขาสูระบบเพ่ือความประมวลผล 
   2.2.2.2  การประมวลผล (Processing) เปนการประมวลผลขอมูล โดยการแปรสภาพ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือใหไดมีความหมายและนําไปใชประโยชนตางๆ  
   2.2.2.3  ผลลัพธ  (Output)  ผลผลิตท่ีไดจากการประมวลผล  โดยท่ัวไปอยูในรูปของ
เอกสาร หรือรายงาน สารสนเทศ 
   2.2.2.4  สวนปอนกลับ (Feedback) เปนการสะทอนกลับของขอมูลหรือการนําผลลัพธ
จากการประมวลนํากลับไปปรับปรุงใหถูกตอง ตรงตามวัตถุประสงคในการใชงาน 
  2.2.3  คุณลักษณะของสารสนเทศ 
   2.2.3.1  ถูกตองแมนยํา (Accurate) สารสนเทศท่ีมีคุณภาพตองปราศจากขอผิดพลาด 
   2.2.3.2  สมบูรณครบถวน (Complete) จะตองประกอบดวยขอเท็จจริงท่ีสําคัญสําหรับ
การใชงาน 
   2.2.3.3  เขาใจงาย (Simple) ตองไมซํ้าซอน งายตอการทําความเขาใจ หรือไมแสดง
รายละเอียดมากเกินไป 
     2.2.3.4  ทันตอเวลา (Timely) มีความรวดเร็วทันเหตุการณ ทันตอความตองการใชงาน 
   2.2.3.5  เชื่อถือได (Reliable) ซ่ึงข้ึนอยูกับวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีนําเขาสูระบบ 
   2.2.3.6  คุมราคา (Economical) ราคาเหมาะสมกับสารสนเทศนั้นๆ 
   2.2.3.7 ตรวจสอบได (Verifiable) ตองสามารถตรวจสอบไดเพ่ือความม่ันใจวา
สารสนเทศนั้นถูกตอง 
   2.2.3.8  ยืดหยุน (Flexible) สามารถนําไปใชในวัตถุประสงคแตกตางกันในหลายๆ ดาน 
   2.2.3.9 ปลอดภัย (Secure) ตองมีความปลอดภัย ปองกันการเขาถึงขอมูลจากผูท่ีไมมี
สิทธิการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ 
  2.2.4  ประโยชนสารสนเทศ  
          จากการนําสารสนเทศมาใชงานสามารถบอกประโยชนจากการใชงานสารสนเทศได
ดังตอไปนี้ (จิรวัฒนและอุดม, 2546)  
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   2.2.4.1  สามารถใชประโยชนจากความรูและวิธีการท่ีมีอยูแลวในท่ีอ่ืนๆ      
       2.2.4.2  สามารถวางแผนจัดระบบการวิจัยและพัฒนาโดยอาศัยความรูท่ีไดจากการ
คนควา 
   2.2.4.3  มีฐานความรูท่ีกวางขวางสําหรับเลือกนํามาใชแกปญหา 
   2.2.4.4  สามารถพิจารณาทางเลือกและวิธีการใหมๆ ในการแกปญหาทางเทคนิค     
ท้ังดานการปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
   2.2.4.5  ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การดําเนินกิจกรรมทางเทคนิค ท้ังการ
ผลิตและการบริการ 
   2.2.4.6  ชวยใหการตัดสินใจมีคุณภาพยิ่งข้ึน ในทุกกิจกรรมและทุกระดับปฏิบัติงาน     
มีขอมูลยืนยันวาท่ีใดมีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพหรือสามารถดําเนินการใหสารสนเทศไปถึงมือ
ผูท่ีตองการใช ผลดีจะเกิดกับกิจการท่ีใชสารสนเทศนั้นอยางแนนอน 
  2.2.5  บทบาทสารสนเทศในองคกร 
     ปจจุบันระบบสารสนเทศสามารถนํามาชวยในกระบวนการตางๆ ของระบบงานใน
องคกรและระบบเครือขายงานอุตสาหกรรม  ซ่ึงชวยใหองคกรสามารถบูรณาการกระบวนการทํางาน
ทางธุรกิจและขาวสารไดท่ัวท้ังองคกร  ซ่ึงระบบสารสนเทศสามารถแบงได ตามรายละเอียดดังนี้     
(สัลยุทธ, 2545) 
  2.2.5.1  ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing System : TPS) เปนระบบ 
สารสนเทศพ้ืนฐานขององคกรทางธุรกิจท่ัวไปท่ีสนับสนุนการทํางานในระดับผูปฏิบัติงาน ระบบ TPS ใช
ระบบคอมพิวเตอรในการทํางานประจําวัน บันทึกรายการขอมูลท่ีเกิดข้ึนและงานปฏิบัติประจําอ่ืนๆ 
มักจะทําการประมวลผลขอมูลกับงานเฉพาะสวนขององคกร  เชน  ฝายบัญชี  ฝายขาย  ฝายผลิต  โดย
แตละฝายจะมีการรับขอมูล จัดเก็บขอมูลไวในรูปของแฟมขอมูลและทําการประมวลผลแยกกัน (จิตติมา
,2544) 
  2.2.5.2  ระบบชํานาญการและระบบสํานักงาน  ระบบผูชํานาญการ (Knowledge 
Work System) ใชสนับสนุนการทํางาน พนักงานกลุมท่ีมีความรูสูงขององคกร คําวาชํานาญการ 
หมายถึง พนักงานกลุมท่ีมีความรูสูง ซ่ึงมักจะเปนผูท่ีไดรับการยอมรับอยางเปนทางการ เชน วิศวกร 
แพทย นักกฎหมายและนักวิทยาศาสตร มีความรับผิดชอบในการสรางขาวสารท่ีเปนประโยชนหรือ
องคความรูใหม ระบบผูชํานาญการ ไดแก ระบบชวยออกแบบสําหรับวิศวกรหรือระบบชวยคนควา
ทดลองสําหรับนักวิทยาศาสตรสวนระบบงานสํานักงาน ใชสนับสนุนการทํางานของเจาหนาท่ีท่ีทํางาน
เก่ียวของกับขอมูลโดยตรง เชน พนักงานปอนขอมูล  โดยท่ัวไประบบสํานักงานชวยจัดงานเอกสาร
ผานโปรแกรมประเภท Word Precessing, Desktop publishing งานดานจัดตารางนัดหมาย เชน 
electronic calendar และงานการสื่อสาร เชน Electric mail, Voice mail และ Video 
conference 
  2.2.5.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System : 
MIS) สนับสนุนการทํางานของผูบริหารระดับลางและระดับกลางในการนําเสนอรายงาน ขอมูลท่ัวไป 
ขอมูลเฉพาะดานและขอมูลในอดีต  ซ่ึงจะเนนความตองการของบุคลากรภายในองคกรมากกวาบุคคล
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หรือหนวยงานภายนอกระบบ MIS จะชวยงานดานการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจซ่ึงมักจะ
นําขอมูลมาจากระบบ TPS มาวิเคราะหหาความผิดพลาดหรือหาความกาวหนาในการทํางาน 
  2.2.5.4  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) สนับสนุน
การทํางานของผูบริหารในระดับกลางเชนเดียวกับระบบ MIS ระบบ DSS ชวยในการตัดสินใจแก
ปญญาแบบก่ึงมีโครงสราง  มีลักษณะเฉพาะตัวและมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  ทําใหไมสามารถ
กําหนดวิธีแกไขลวงหนาได ระบบ DSS จะตองมีการตอบสนองท่ีดี เนื่องจากปญหาท่ีเกิดข้ึนในตอน
เชาอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในตอนบาย ทําใหตองแกปญหาเดิมแตใชขอมูลใหม ตัวระบบอาจ
ประกอบดวยรูปแบบจําลองหลายแบบเพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหโดยตรง ขอมูลสําหรับระบบ DSS 
สวนใหญนํามาจากระบบ TPS และ MIS ซ่ึงเปนขอมูลภายในองคกร แตอาจนําขอมูลจากภายนอกมา
ใชเพ่ือใหเหมาะสมกับการแกปญหานั้นๆ  
  2.2.5.5  ระบบสนับสนุนผูบริหารระดับสูง  (Executive Support System : ESS) ถูก
ออกแบบมาชวยในการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง  ซ่ึงใชในการวางแผนกลยุทธหรือแผนการ
ดําเนินงานระยะยาวขององคกร  ระบบ ESS มีโครงสรางท่ีเหมาะสมกับปญหาแบบไมมีโครงสรางจึง
ตองเนนท่ีมีความออนตัวในการทํางานและสนับสนุนการสื่อสารมากกวาท่ีจะสรางโปรแกรมประยุกตท่ี
ออกแบมาใหทํางานเฉพาะดานเหมือนในระบบ MIS เทานั้น ระบบ ESS ใชขอมูลท้ังจากภายนอก
องคกร  เชน  ตารางเวลาการประกาศใชกฎหมายใหม กําหนดขาว ชําระภาษี ขอมูลท่ีนํามาใช
วิเคราะหไดมาจากระบบ MIS และ DSS ขอมูลท้ังหมดจะถูกประมวลดวยวิธีตางๆ โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือกลั่นกรองขอมูลและนําเสนอขอมูลท่ีมีความสําคัญตอผูบริหารระดับสูง  ซ่ึงเนนการใชเทคโนโลยี
ข้ันสูงมาชวยในการนําเสนอเพ่ือใหสะดวกและงายตอการเขาใจ เชน การใชรูปภาพกราฟก 
 
2.3  การซอมบํารุงระบบประกอบอาคาร 
  “การซอมบํารุง” มาจากคําวา “การซอม + การบํารุง” หมายถึง การทําสิ่งท่ีชํารุดใหคืนดี 
การบํารุง หมายถึง การรักษาใหอยูในสภาพท่ีดี ในทางการบริหารการผลิต ระบบการซอมบํารุง 
หมายถึง งานหรือกิจกรรมท่ีจัดใหมีข้ึนเพ่ือใหเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ อยูในสภาพท่ีพรอมท่ีจะใช
งานไดตลอดเวลา  
    เครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ท่ีนํามาใชในระบบการผลิต แมจะออกแบบมาดีเลิศเพียงใด การ
ชํารุดเสียหายยอมมีไดเสมอ เม่ือเหตุการณเชนนี้เกิดข้ึน บริษัทจะประสบกับความสูญเสียอยางนอย
ท่ีสุดก็ดวยเหตุผลสามประการตอไปนี้ 
  - เม่ือเครื่องจักรและอุปกรณชํารุดยอมไมสามารถทําการผลิตได เม่ือไมมีการผลิตก็อาจ
ทําใหไมมีสินคาไวขาย เม่ือไมมีการขายยอมไมมีรายไดเขาบริษัท  
  - เม่ือเครื่องจักรและอุปกรณการผลิตชํารุด พนักงานยอมไมมีงานทํา แตบริษัทยังตอง
จายคาจาง  
  - เม่ือเครื่องจักรและอุปกรณชํารุดแมแตเพียงหนวยเดียวอาจทําใหตองหยุดเดินเครื่อง
ท้ังระบบการผลิต ซ่ึงกอใหเกิดความสูญเสียท้ังทางดานการผลิตและทางดานการเงิน  
  ดวยเหตุผลดังกลาว การซอมบํารุงจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอระบบการผลิต นักบริหารการ
ผลิตจึงเสาะแสวงหาวิธีการตางๆ เพ่ือใหมีระบบการซอมบํารุงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด  
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  วัตถุประสงคและแนวทางการบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ  
   ในกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ เครื่องจักรอุปกรณท่ีถูกใชงานควรอยูในสภาพท่ีสามารถ
ทํางานไดเต็มสมรรถนะ ในเวลาท่ีดําเนินงาน โดยไมชํารุดขณะเดินเครื่อง และมีเวลาหยุดเครื่องจักร 
(Downtime) นอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เพ่ือท่ีจะทําใหระบบการผลิตสามารถดําเนินการไปไดอยาง
คลองตัวโดยมีตนทุนต่ํา 
  การท่ีจะทําใหระบบการผลิตสามารถดําเนินการไปไดอยางคลองตัวโดยมีตนทุนท่ีต่ํา ในดาน
การบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณนั้น มีแนวทางดําเนินงาน ดังตอไปนี้  
  1) การสรางระบบเครื่องจักรอุปกรณท่ีไววางใจได (Reliability Tactics) ไดแก  
   - การปรับปรุงสวนประกอบของเครื่องจักรแตละสวน  
   - การเสริมสํารอง (Redundancy)  
  2) การบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ (Maintenance) ไดแก  
   - การดําเนินการบํารุงรักษาแบบตาง ๆ  
    - การเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการซอมแซม 
  2.3.1 ประโยชนของการบํารุงรักษา การบํารุงรักษาท่ีดี จะกอใหเกิดประสิทธิผลดังตอไปนี้  
  1) ลดความเสียหาย เสียเวลา อันเกิดจากเครื่องจักรขัดของขณะจัดฝกนักศึกษา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงฝกงานท่ีมีการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  
  2) ยืดอายุการใชงานของเครื่องจักรอุปกรณ ซ่ึงจะชวยลดตนทุนและงบประมาณการ
จัดหาครุภัณฑของสถาบันอาชีวศึกษา  
  3) ลดชิ้นงานหรือผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพต่ํา หรือผลผลิตท่ีไมไดมาตรฐานตามขอกําหนด  
  4) เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหสูงข้ึน (เครื่องมือดีผลิตผลจะดีดวย)  
  5) ทําใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน หองกันอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนกับผูปฏิบัติงาน  
  6) การจัดการควบคุมชิ้นอะไหลทําไดงายข้ึน ลดจํานวนท่ีจัดเก็บ  
  7) ลดคาใชจายในปจจัยการผลิต 3M อันประกอบดวย 
   - Material Cost ลดความเสื่อมสภาพจากการจัดเก็บ และการเกิดของเสียจาก
การผลิตดวยเครื่องจักรท่ีชํารุด  

 - Machine Cost ลดคาอะไหล และคาเสียเวลาและโอกาสอันเนื่องจากตอง
หยุดเครื่องจักรเพ่ือซอมแซม  
  - Manpower Cost ลดคารักษาพยาบาลและคาเสียเวลาอันเนื่องจากนักศึกษา
เกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บไมสามารถทํางานได 
  2.3.2  วิธีการบํารุงรักษา  
          ในการปฏิบัติงานบํารุงรักษา จะสามารถ จําแนกวิธีการซอมบํารุงได 4 แบบตอไปนี้คือ  
  1) การบํารุงรักษาสภาพเครื่องจักร แบงการปฏิบัติงานไดเปน 2 ลักษณะ คือ  
    - ซอมบํารุงขณะเครื่องจักรกําลังทํางานอยู  
    - ซอมบํารุงขณะเครื่องจักรหยุดทํางาน (ซอมหลังเวลางานหรือเม่ือเครื่องจักร
ชํารุด)  
  2) การบํารุงรักษาโดยชาง แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ  
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    - คนคุมเครื่องจักร หรือชางประจําเครื่องจักรเปนผูดําเนินการซอมบํารุงเอง  
    - ชางซอมบํารุงเปนผูซอมบํารุงตามกําหนด  
 3) การบํารุงรักษาตามกําหนดเวลา แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ  
    - มีกําหนดเวลาซอมบํารุงท่ีแนนอน เชน รายวัน รายสัปดาห ตามจํานวนชั่วโมง
การทํางานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ  
    - ซอมบํารุงตามโอกาส เชน เม่ือเครื่องจักรเกิดการชํารุด หรือเปนชวงปดภาค
เรียนท่ีเครื่องจักรหยุดการทํางาน 
  4)  การบํารุงรักษาตามลักษณะงานท่ีทํา แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
   - งานซอมแซม (Repairing) เม่ือเครื่องจักรชํารุด  
    - งานบํารุงรักษา (Maintaining) เม่ือเครื่องจักรถึงอายุงานตองบํารุงรักษา  
 2.3.3  แผนกบํารุงรักษา  
     ผูบริหารรวมกับวิศวกรโรงงาน และหัวหนางาน จะตองจัดวางระบบแผนการซอม
บํารุงรักษาเรื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ ในโรงงานของตัว พรอมกับกําหนดชางเทคนิค หรือ
ผูรับผิดชอบในแตละงานแตละข้ันตอนของการบํารุงรักษา โดยแบงงานบางสวนปฏิบัติตามแผนงาน
ดังกลาว กอน หลัง และระหวางการฝกงานในแตละวัน  
     แผนการซอมบํารุงรักษาสวนใหญท่ีจัดทําข้ึนจะประกอบดวยสาระตาง ๆ ดังตอไปนี้  
  1) กําหนดชางเทคนิคหรือผูรับผิดชอบ ประกอบดวย เอกสารระบบความรูความสามารถ 
ประวัติการทํางาน รวมถึงลักษณะเฉพาะตัวท่ีสําคัญของผูรับผิดชอบท่ีกําหนด  
  2) เครื่องจักรกลและอุปกรณ ประกอบดวย  
    - แผนผังโรงงาน แสดงรายละเอียดท่ีตั้งของเครื่องจักรทุกเครื่อง สถานีฝกทุกจุด 
ครอบคลุมทุกบริเวณท่ีอยูในความรับผิดชอบ  
    - แบบติดตั้งและแบบพิมพเขียวแสดงรายละเอียดชิ้นสวนกลไกการทํางานของ
เครื่องจักรทุกเครื่อง แผงวงจรแสดงการไหลเวียนของกระแสไฟฟาในระบบ  
    - รายการชิ้นสวนของเครื่องจักแตละเครื่อง พรอมรายละเอียดคุณสมบัติ และ
ขนาดของชิ้นสวนท่ีจําเปน  
    - บันทึกประวัติการใชงาน และการซอมแซมท่ีผานมาของเครื่องมือ เครื่องจักร 
อุปกรณ ท้ังหมดของโรงฝกงาน อาจระบุรายชื่อแหลงจําหนายชิ้นสวน อะไหลท่ีจําเปนเอาไวดวย  
  3) รายการซอมบํารุง ประกอบดวย รายละเอียดชิ้นสวนและจุดท่ีจะซอมบํารุง แสดงจุด
หรือเครื่องหมาย เชน ลูกศร บงชี้ไปในพิมพเขียวเครื่องจักรหรือบัญชีชิ้น สวนเครื่องจักร แสดงจุดหรือ
ตําแหนงท่ีควรซอมบํารุง และมีระบบแสดงรายละเอียดวิธีการถอดประกอบชิ้นสวน บริเวณจุดท่ีจะ
ซอมบํารุง พรอมขอหามหรือคําสั่งพิเศษเฉพาะจุดเอาไวดวย  
  4) แบบผังโรงงาน แสดงระบบการวางสายไฟ ทอน้ําประปา ทอไอน้ํา ทอลม หรือระบบ
ลําเลียงขนถายวัสดุตาง ๆ ท้ังหมดในโรงงานนั้น และควรมีรายละเอียดแสดงจุดของเครื่องชวยในการ
ผอนแรง ชองทางออกท่ีเหมาะสมตาง ๆ จุดรวมจายตาง ๆ เชนบริเวณแผงฟวส และสวิทชไฟฟา จุด
หัวจายเชื้อเพลิง ลมอัด หรือไอน้ํา เปนตน  
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  5) ตารางกําหนดการบํารุงรักษาหรือซอมแซม ประกอบดวย ตารางแสดงกําหนดเวลาใน
การซอมบํารุงรักษา เชน การหยอดหรือเปลี่ยนน้ํามันหลอลื่น จารบี สายพาน ตลับลูกปน ฯลฯ และ
ตารางแสดงรายการซอมแซมประจําปหรือซอมตามอายุท่ีกําหนดไวในเครื่องจักรแตละตัว ท้ังนี้เม่ือมี
กรณีฉุกเฉินเกิดข้ึนท่ีเครื่องใด มีการชํารุดตองหยุดงาน ฝายซอมบํารุงจะสามารถใหบริการซอมแซมได
ทันทีไมเสียเวลา จากการอานรายละเอียดเหลานี้ 
   2.3.4  การบํารุงรักษาทวีผลท่ีทุกคนมีสวนรวม (Total Productive Maintenance) หรือ TPM  
    การบํารุงรักษาทวีผลท่ีทุกคนมีสวนรวม เปนการบํารุงรักษาเพ่ือใหเครื่องจักรและ
อุปกรณมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีตนทุนการบํารุงรักษาต่ําสุดตลอดชั่วอายุการใชงานและมีความ
พรอมท่ีจะใชงานไดตลอดเวลา TPM เปนระบบการบํารุงรักษาท่ีไมไดมอบหมายความรับผิดชอบดาน
การดูแลเครื่องจักรแกฝายซอมบํารุงเทานั้น แตทุกคนในโรงงานตั้งแตผูบริหารระดับสูง ตลอดจน
เจาหนาท่ีฝายตาง ๆ จะตองรวมมือรวมใจกันปฏิบัติการบํารุงรักษาเพ่ือใหเครื่องจักรเครื่องมือและ
อุปกรณตาง ๆ ทําการผลิตทุกข้ันตอนไดอยางราบรื่น  
    โดยปกติแลวการบํารุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรม แบงออกเปน 4 ประเภท ดังตอไปนี้  
  1) งานบํารุงรักษาเม่ือเกิดเหตุขัดของ (Breakdown Maintenance : BM) เปนการซอม
บํารุงท่ีจะตองกระทําเม่ือเครื่องจักรหรืออุปกรณไมสามารถใชงานไดตามปกติได ถายังไมมีเหตุขัดของ
เกิดข้ึนการซอมบํารุงแบบนี้ก็จะไมเกิดข้ึน ซ่ึงจะเหมาะสําหรับการบํารุงรักษาเครื่องจักรท่ีมีความเปน
เอกเทศ ไมมีความสําคัญตอความปลอดภัยหรือเปนเครื่องจักรท่ีมีชุดสํารอง หรือมีลักษณะท่ีสามารถ
ทําการซอมบํารุงไดโดยใชเวลาอันสั้น  
  2) งานปองกันการบํารุงรักษา (Maintenance Prevention : MP) เปนการเลือกซ้ือหรือ
ออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรท่ีมีความแข็งแรงทนทาน ตองใหมีการซอมบํารุงใหนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทํา
ได และถาจะตองมีการซอมบํารุงตองทําไดโดยงายและสูญเสียทรัพยากร นอยท่ีสุด หรือสะดวกท่ีสุด  
  3) งานบํารุงรักษาเชิงแกไขปรับปรุง (Corrective Maintenance : CM) เปนการ
ดัดแปลงปรับปรุงแกไข เครื่องจักรหรืออุปกรณการผลิตใหมีสมรรถภาพในการผลิตสูงข้ึน หรือขจัด
อาการขัดของท่ีเกิดข้ึนเปนประจําใหหมดสิ้นไป การซอมบํารุงแบบนี้เกิดข้ึนเม่ือประสิทธิภาพการผลิต
ดอยลงท้ังคุณภาพและปริมาณ  
  4) งานบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Prevention Maintenance : PM) เปนการบํารุงรักษา
ดูแลตรวจสภาพเครื่องจักรอุปกรณท่ีทําการผลิตโดยมีการวางแผนไวลวงหนา กอนท่ีเครื่องจักรนั้นจะ
ชํารุดขัดของ การซอมบํารุงแบบนี้เหมาะสําหรับเครื่องจักรท่ีมีความสําคัญตอระบบการผลิตหรือมี
ความสําคัญตอความปลอดภัย และสามารถทําการซอมบํารุงไดแมในขณะท่ีเครื่องจักรหรืออุปกรณนั้น 
กําลังทํางานอยู กิจกรรมของ PM ประกอบดวย  
    - การทําความสะอาด (Cleaning)  
    - การหลอลื่น (Lubrication)  
    - การตรวจสภาพ (Inspection)  
    - การตรวจสภาวะ (Condition Checking) 
    - การตรวจสอบความถูกตอง (Function Test) 
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    ข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือสรางระบบงาน PM  ซ่ึงจะพัฒนาเปนระบบการบํารุงรักษาทวีผลท่ี
ทุกคนมีสวนรวมมีดังตอไปนี้ 
  1) การจัดทําขอมูลเครื่องจักรอุปกรณ (Plant Data) อันประกอบดวย  
    - ชื่อเครื่องจักร  
    - รหัสเครื่องจักร  
    - Spec เครื่องจักร  
    - สถานะเครื่องจักร  
    - ประวัติการซอมบํารุง  
  2) การจัดทํา PM Instruction เปนการจัดทํารายละเอียดของเครื่องจักรอุปกรณท่ีตอง
ทํากิจกรรม PM ท้ังหมด  
    - ซ้ือเครื่องจักร  
    - รหัสเครื่องจักร  
    - ชิ้นสวนของเครื่องจักรท่ีตองบํารุงรักษา  
    - งานและรายละเอียดของงานท่ีจะทําสําหรับชิ้นสวนนั้น  
    - บุคคลท่ีจะทํางาน  
    - ความถ่ีของงาน  
    - ระยะเวลาในการทํางานนั้น  
  3) การวางแผน (Planning) เปนการวางแผนจัดกิจกรรม PM ใหเปนหมวดหมูแลว
กําหนดการทําการบํารุงรักษาและการซอมบํารุงแยกออกจากกัน เพราะ PM ตองทําตอเนื่อง
ตลอดเวลาซ่ึงใชผูรับผิดชอบมาก  
  4) การนําไปปฏิบัติ (Execution) โดยการอบรมพนักงานใหเขาใจระบบ PM กําหนด
แบบฟอรมท่ีใชบันทึกเม่ือใชวิเคราะห การใหพนักงานรายงานขอมูลโดยมีระบบควบคุม  
  การวางระบบ PM ท่ีดีจะเปนพ้ืนฐานในการทํา TPM ท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึง TMP ท่ีสมบูรณ
แบบจะมีเปาหมายในการดําเนินงาน ดังนี้  
   1) เครื่องจักรในระบบการผลิตจะตองอยูในสภาพท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา  
  2) สรางระบบรวมของการบํารุงรักษา โดยมีเปาหมายท่ีวัฏจักรชีวิตของเครื่องจักรทุก
ชวงเวลา รวมท้ังทราบลวงหนาถึงการเสื่อมสภาพและการปองกันแกไข อันจะมีผลใหใชเครื่องจักรอยาง
คุมคา  
  3) สรางความรวมมือระหวางฝาย ตั้งแตผู บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ การบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม (TPM) จะทําใหการใชเครื่องจักรอุปกรณใน
ระบบการผลิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยชวยลดความสูญเสียจากการขัดของ
ของเครื่องจักร การตั้งหรือปรับแตงเครื่อง การเดินเครื่องสูญเปลา การลดความเร็วในการผลิต ฯลฯ 
ซึ่งสงผลกระทบถึงผลผลิตทั้งสิ้น ระบบ TPM ที่ดีจะเปนตัวเสริมกิจกรรม TQC และระบบการผลิต
แบบ Just – In – Time เชนเดียวกันกับระบบวิศวกรรมคุณคาอันเปนแนวทางที่ญี่ปุนใชในการ
บริหารอุตสาหกรรมจนประสบผลสําเร็จอยางสูง  หลักหารทางสถิตที่นํามาใชคือ หลักการคํานวณ
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วิเคราะหความนาเชื ่อถือ โดยนํามาใชคํานวณวิเคราะหความนาเชื ่อถือของขอมูลที่ไดใน
แบบสอบถามท่ีทําการสํารวจมา เพ่ือตรวจสอบวาเปนไปตามสมมุติฐานท่ีไดทําการตั้งไวหรือไม 
  2.3.5  ระบบการบํารุงรักษาท่ีดี 
          เปาหมายของระบบบํารุงรักษาท่ีดีมีดังตอไปนี้ 
  1) ปองกันปญหาขัดของจากอุปกรณไมทํางาน หรือทํางานท่ีสมรรถนะต่ํากวาระดับท่ียอม 
รับได 
  2) ลดคาใชจายในการเปลี่ยนอะไหล เปลี่ยนอุปกรณใหมไดในระยะยาว 
  3) ทําใหสามารถปรับแตงอุปกรณ และระบบใหมีประสิทธิภาพสูง ลดความสูญเสียและ
ลดคาใชจายในการใชงานอุปกรณ การเดินระบบไดในระยะยาว 
  4) ทําใหสามารถปรับแตงอุปกรณ และระบบใหตรวจสอบ บํารุงรักษาไดงาย มองเห็น
ความผิดปกติไดงาย รบกวนการใชสอยอาคารขณะทําการบํารุงรักษานอย 
  5) สรางมาตรฐาน และมาตรการจัดการแกไขปญหาของอุปกรณเม่ือขัดของ ในสถานการณ 
ฉุกเฉิน เรงดวนได 
  6) สรางศักยภาพ ทักษะ ใหกับผูดูแล และบํารุงรักษาอาคารท่ีมีอยู หรือจัดหาบุคลากร
ภายนอกเฉพาะดานท่ีจําเปน 
  7) กําหนดวิธีบํารุงรักษาท่ีเหมาะสม จัดลําดับความสําคัญของอุปกรณ และวางแผนงาน
บํารุงรักษาของอุปกรณ และระบบท้ังหมดได 
  2.3.6 งานพ้ืนฐานข้ันตนของระบบบํารุงรักษาท่ีดี 
  1) รวบรวมหนาท่ีของระบบ อุปกรณ และชิ้นสวนองคประกอบสําคัญในอุปกรณท้ังหมด 
 2) แจกแจงผลกระทบท่ีจะตามมาถาระบบ อุปกรณ และชิ้นสวนองคประกอบสําคัญใน
อุปกรณลมเหลว หรือไมทํางาน หรือดอยประสิทธิภาพ ผลกระทบนี้มองท้ังในแงของขอบกพรองตาม
หนาท่ีโดยตรง และผลตอระบบ อุปกรณอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของดวย 
 3) รวบรวมสาเหตุท่ีอาจทําใหระบบ อุปกรณ และชิ้นสวนองคประกอบสําคัญในอุปกรณ
ลมเหลว หรือไมทํางาน หรือดอยประสิทธิภาพ รวมท้ังประเมินโอกาสท่ีจะเกิดของเหตุตางๆจาก
สภาพแวดลอมการใชงานจริงในอาคาร บางกรณีอาจตองวิเคราะหในลักษณะ Failure Modes and 
Effects Analysis 
 4) รวบรวมวิธีการ ทางเลือกท่ีจะลดโอกาสท่ีระบบ อุปกรณจะลมเหลว หรือไมทํางาน 
หรือดอยประสิทธิภาพ วิธีการทางเลือกท่ีรวบรวมมาควรพิจารณาในแงความเปนไปได และคาใชจาย 
 
2.4  การบํารุงรักษาเครื่องจักรประกอบอาคาร 
  2.4.1 การบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําดับเพลิง ประกอบดวย 
  2.4.1.1 ระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง 
  1) ตรวจสอบและเปลี่ยนน้ํามันหลอลื่นหรือจาระบีของแบริ่งรองรับเพลาเครื่องสูบน้ํา 
  2) ตรวจสอบระยะท่ีเพลาเครื่องสูบน้ําสามารถขยับไดในแนวแกน 
  3) ตรวจสอบหรือปรับแตงเกยวัดแรงดันและตัววัดสัญญาณ 
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  4) ตรวจสอบ (Coupling alignment) แนวแกนของเพลาของเครื่องสูบน้ําและ
แนวแกนเพลาของตัวขับ (เครื่องยนตหรือมอเตอรไฟฟา) 
  5) ตรวจสอบและทําความสะอาดตะแกรงท่ีทอดูดเครื่องสูบน้ํา 
   ระบบสงถายกําลัง 
  1) เปลี่ยนน้ํามันหลอลื่นหรือจาระบีท่ีอุปกรณคอปปง (coupling) 
  2) เปลี่ยนน้ํามันหลอลื่นท่ีระบบสงกําลัง 

  ระบบไฟฟา 
  1) ตรวจสอบสวิสซไฟฟาและเบรคเกอร และขันจุดเชื่อตอสายไฟฟาใหแนน 
  2) ตรวจสอบและกดปุมใหเครื่องทํางาน (manual start) 
  3) ใหการหลอลื่นแกชิ้นสวนท่ีมีการเคลื่อนท่ียกเวน (Starters และRelays) 
  4) ปรับแตงสวิสซแรงดัน 
  5) ใสหรือเปลี่ยนจาระบีแบริ่งมอเตอรไฟฟา 
  ระบบเครื่องยนตดีเซล 
  1) ตรวจสอบระดับน้ํามันเชื้อเพลิงในถัง 
 
  2.4.2 การบํารุงรักษาซอมแซมลิฟต 
     เดือนท่ี 1 
  1) ตรวจเช็ค, บันทึกขอมูลและเตรียมขอมูล TCD DATA ใน Announciator ของชุด
อุปกรณคอมพิวเตอร ควบคุมระบบลิฟตท่ีใหไดขอมูลมาตรฐานตามตารางตรวจเช็คของประเทศผูผลิต 
  2) ทําความสะอาดทุกสวนของชุดอุปกรณในตู Control ดวยแปรงทําความสะอาด 
  3) ตรวจเช็คระบบการทํางานของพัดลมในหองเครื่อง 
  4) ตรวจเช็คน้ํามันเกียรในชุด TR/MC 
  5) ตรวจเช็คทําความสะอาดบริเวณ Catch Weight 
  6) ตรวจเช็คบริเวณหองเครื่องท้ังหมด 
  7) ตรวจเช็คและวัดสลิงลิฟตและสปริง, ตรวจเช็คความตึงของสปริง โดยให CWT.อยู
ระหวางข้ันและใหไดตามมาตรฐานของผูผลิต 
  8) ตรวจเช็คบอลิฟตและอุปกรณตางๆ กนบอลิฟต 
  9) ตรวจเช็คชองวาง GOV. Weight และพ้ืนกนบอใหไดมาตรฐานของผูผลิต 

    10) ตรวจเช็คชองวางระหวาง Buffer CWT. ใหไดตามมาตรฐานของผูผลิต 
    11) ตรวจเช็คอุปกรณในตูลิฟต เชน โทรศัพท, ไฟฉุกเฉิน, ไฟแสงสวาง, พัดลม, ปุมกด, 

สวิทซปุมกดและไฟบอกชั้นลิฟตวาทํางานไดหรือไม 
     เดือนท่ี 2 
  1) ตรวจเช็คการทํางานของชุดไฟแสงสวางภายในหองเครื่อง 

  2) ตรวจเช็คทําความสะอาดชุดประตู รางประตู สวิทซประตูสปริง Coser และชุด Coupling
ของทุกชั้น 
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  3) ตรวจเช็คชุดอุปกรณของไฟแสงสวางบนหลังคาลิฟตและตรวจเช็ค,ทําความสะอาดชุด
อุปกรณ Safety Device 

  4) ตรวจเช็ค,ทําความสะอาด ชุด Gate S.W. รางประตูใน ชุด Door Link, ชุด 
Coupling Cam, Sill ประตูและชุด Safety Shoe (รวมท้ังชุด Photo Berm) 

  5) ตรวจเช็คอุปกรณไฟแสงสวางใตตูลิฟต โดยเฉพาะบริเวณ Guide Shoe 
  6) ตรวจเช็คและทําความสะอาดกนบอลิฟต 

     เดือนท่ี 3 , เดือนท่ี 5 , เดือนท่ี 6 , เดือนท่ี 8 ถึงเดือนท่ี 12 
  1) ตรวจเช็ค, บันทึกขอมูลและเคลียรขอมูล TCD DATA ในชุด Announclator ของ
อุปกรณคอมพิวเตอร ควบคุมระบบลิฟตใหได ขอมูลมาตรฐานตามตารางการตรวจเช็คของประเทศผูผลิต 
  2) ตรวจเช็คระบบไฟแสงสวางในหองเครื่อง 
  3) ตรวจเช็คและทําสอบสภาพของแทนเครื่อง ขณะท่ีลิฟตกําลังใชงาน 
  4) ตรวจเช็คชุดอุปกรณระบบเบรค และชุด Plunger ของลิฟตขณะท่ีลิฟตกําลังทํางาน 
  5) ตรวจเช็คการทํางานของชุดประตู , ระดับชั้น , เสียงและการสั่งของลิฟต 
  6) ตรวจเช็คโทรศัพท, ไฟฉุกเฉิน, พัดลม, ไฟแสงสวางในตูลิฟต, ชุดไฟบอกชั้น, ชุด
ปุมกดสวิทซปุมกด, หลอดไฟปุมกด, ชุดกุญแจล็อคฝา OPB 
  7) ตรวจเช็คไฟแสงสวางใตตูลิฟต 
      เดือนท่ี 4 
  1) ตรวจเช็ค,บันทึกขอมูลและเคลียรขอมูลTCD DATA ในชุด Announclator ของ
อุปกรณคอมพิวเตอรควบคุมระบบลิฟตใหได ขอมูลมาตรฐานตามตารางการตรวจเช็คของประเทศผูผลิต 
  2) ตรวจเช็คระบบไฟแสงสวางในหองเครื่องท้ังหมด 
  3) ตรวจเช็คและทําสอบอุปกรณชุดแมเหล็กเบรค, ชุด Stroke เบรค ชุด Plunger ใหได
ตามมาตรฐานท่ี Name Plate Spec ของผูผลิต 
  4) ตรวจเช็คและวัดสลิงลิฟตและสปริง ตรวจเช็คความตึงของสปริง โดยให CWT. อยูระหวาง
กลางชั้น 
  5) ตรวจเช็คชุดอุปกรณแสงสวางบนหลังคาลิฟต 
  6) ตรวจเช็คชองวาง GOV. Weight และ CWT. ใหไดตามมาตรฐานของประเทศผูผลิต 
  7) ตรวจเช็คชองวางระหวาง Buffer และ CWT. ใหไดตามมาตรฐานของประเทศผูผลิต 
  8) ตรวจเช็คโทรศัพท ไฟฉุกเฉิน แสงสวาง พัดลม ปุมกด สวิทซ ปุมกดและไฟบอกชั้น 
      เดือนท่ี 7 
  1) ตรวจเช็ค,บันทึกขอมูลและเคลียรขอมูลTCD DATA ในชุด Announclatorของอุปกรณ
คอมพิวเตอรควบคุมระบบลิฟตใหได ขอมูลมาตรฐานตามตารางการตรวจเช็คของประเทศผูผลิต 
  2) ตรวจเช็คระบบไฟแสงสวางในหองเครื่องท้ังหมด 
  3) ตรวจเช็คและทดสอบอุปกรณชุดแมเหล็กเบรค ชุด Plunger เวลาทํางานตองไมมีเสียง 
  4) ตรวจเช็คและวัดสลิงลิฟตและสปริง, ตรวจเช็คความตึงของสปริง โดยใหCWT. อยู
ระหวางกลางชั้นและใหไดมาตรฐานของผูผลิต 
  5) ตรวจเช็คชองวาง GOV. Weight และพ้ืนกนบอลิฟต 
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  6) ตรวจเช็คชองวางระหวาง Buffer และ CWT. ใหไดตามมาตรฐานของประเทศผูผลิต 
  7) ตรวจเช็คการทํางานของอุปกรณไฟแสงสวางบนหลังคาลิฟต 
  8) ตรวจเช็คบอลิฟต และอุปกรณตางๆใหกนบอลิฟต 
  9) ตรวจเช็คโทรศัพท, ไฟฉุกเฉิน, แสงสวาง, พัดลม, ปุมสวิทซ, ปุมกดและไฟบอกชั้น 
              10) ตรวจเช็คล็อคปุมกด , หลอดไฟบอกชั้น , หลอดไฟ Hall Lantern 
 
  2.4.3 การบํารุงรักษาระบบไฟฟา 
  1) อุปกรณท่ีพบฝุน สิ่งสกปรก สิ่งแปลกปลอมท่ีอาจจะทําใหเกิดความรอนสะสม ใหทํา
ความสะอาดโดยการดูด หรือเปาดวยลมท่ีสะอาด หนาสัมผัสไฟฟาท่ีใชงานมานานระยะหนึ่งจะมี
สารประกอบคารบอนเคลือบใหทําความสะอาด 
  2) อุปกรณท่ีมีการสั่น หรือใชงานมานานจนเกิดการหลวม การคลอนของจุดเชื่อมตอ ให
ทําการขัน ยึดใหแนนพอดี 
  3) ฉนวนปองกันท่ีผานการใชงานมานาน หรือยูในสภาพแวดลอมท่ีทําใหเสื่อมสภาพจน
อาจเกิดไฟฟารั่ว ใหตรวจสอบและทําการเปลี่ยนใหมในสวนท่ีจําเปน 
  4) อุปกรณท่ีเก่ียวของกับการใชงานในลักษณะท่ีมีภาระสูงฉับพลัน หรือเกิดฮารโมนิกใน
รูปแบบท่ีอาจเกิดอันตราย ใหหม่ันตรวจสอบการเสื่อมสภาพของอุปกรณเหลานั้นใหมีความถ่ีท่ี
เพียงพอ ถาพิจารณาแลวมีความเสี่ยงตออันตรายมาก และคุมคากับการปรับปรุง ใหดําเนินการ
ปรับปรุงระบบ 
  2.4.3.1 ความถ่ีในการตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟา 
            งานท่ีดําเนินการทุก 4-6 เดือนหรือตามผลท่ีไดจากการทําการบํารุงรักษาเชิงปองกัน 
  1) ตรวจสอบดวยสายตาท่ีจุดเชื่อมตอสายท่ีหลวมไมแนน 
  2) ตรวจสอบดวยสายตาท่ีสวิทชเครื่องปรับอากาศ 
  3) ตรวจสอบดวยสายตาท่ีตัวเก็บประจุ (capacitors) 
  4) ตรวจสอบดวยสายตาท่ีแบตเตอรี่ และอุปกรณชารต 
  5) ตรวจสอบดวยสายตาท่ีระบบระบายอากาศของสวิทชเกียร 
  งานท่ีดําเนินการปละครั้ง 
  1) ตรวจสอบจุดเชื่อมตอท่ีสวิทชเครื่องปรับอากาศ 
  2) ตรวจสอบดวยสายตาท่ีอุปกรณสายดิน 
  3) ตรวจสอบดวยสายตาท่ีกลไกการทํางานของเซอรกิตเบรกเกอร 
  4) ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณปลดวงจรในเซอรกิตเบรกเกอร 
  5) ตรวจสอบดวยสายตาท่ีเสิรจแอเรสเตอร (surge arresters) 
  6) ตรวจสอบดวยสายตาท่ีสายสงกําลังไฟฟา และสภาพฉนวน 
   7) แสกนดวยอินฟาเรด ตรวจสอบฉนวนดวยสายตาและทําความสะอาดท่ีสวิทชเกียร 
  งานท่ีดําเนินการทุก 2 ป 
  1) ทดสอบระบบทางกลของเซอรกิตเบรกเกอร 
  2) ทดสอบความเปนฉนวนของสวิทชเกียร 
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  งานท่ีดําเนินการทุก 3 ป 
  1) ทดสอบทางไฟฟาของสายดิน 
  2) ทําความสะอาดอุปกรณอิเลคโทรนิค 
  3) ตรวจสอบและทําความสะอาดเซอรกิตเบรกเกอร 
   4) ตรวจสอบฟวสและทําความสะอาด 
  2.4.4 งานตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย 
  1) ตรวจสอบและบํารุงรักษาใหอุปกรณทุกตัวสามารถทํางานไดตามสมรรถนะท่ีตองการ 
  2) ตรวจสอบภาระการบําบัดและปรับแตงใหสามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพตาม
ตองการ 
  2.4.4.1 งานพ้ืนฐานท่ีตองเตรียมการกอนดําเนินการบํารุงรักษา 
  1) รวบรวมขอมูลเฉพาะทางเทคนิคของเครื่องจักรอุปกรณทุกตัวในระบบตรวจสอบ
การมีอยู ตําแหนงติดตั้งจริง และการเขาถึงเพ่ือการบํารุงรักษา และกําหนดแผนการตรวจสอบ 
  2) ทําความเขาใจระบบ หนาท่ีของหนวยบําบัดยอยและเครื่องจักรอุปกรณตางๆ 
ท่ีมีในระบบ ขนาดของระบบ และขีดจํากัดในการบําบัดน้ําเสียของระบบ 
  3) รวบรวมขอมูลและประเมินคาภาระการบําบัด ประกอบดวยปริมาณน้ําเสียท่ี
เขาบําบัดคาความสกปรกของน้ําเสีย เชน บีโอดี ของแข็งแขวนลอย เปนตน 
  4) เปรียบเทียบขีดจํากัดของระบบ กับภาระการบําบัด และกําหนดรูปแบบ 
เง่ือนไขหรือวิธีการบําบัดท่ีเหมาะสม 
  2.4.4.2 งานตรวจสอบบํารุงรักษา 
  1) งานทําความสะอาดบริเวณ สูบตะกอนท้ิงจากตะแกรงดักขยะ บอเกรอะ และ
ตะกอนสวนเกินจากการบําบัด ฟองและละอองน้ําท่ีทําใหเกิดความสกปรกตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
  2) งานตรวจสอบวาเครื่องจักรอุปกรณทุกตัวสามารถทํางานไดตามเง่ือนไข หรือ
เวลาท่ีกําหนดไดตามปกติ ตรวจสอบการทํางานตามปกติท่ีตูไฟฟาควบคุม 
  3) การตรวจสอบความผิดปกติหรือการเสื่อมสภาพของเครื่องสูบน้ํา และเครื่อง
เติมอากาศตรวจคาความตานทาน กระแส และการสึกหรอ ดําเนินการเปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่น อัด
จารบีตามระยะเวลา เปลี่ยนอุปกรณท่ีพบการสึกหรอและจะทําใหเกิดความเสียหายมากข้ึน เชน ขอ
ตอสงกําลัง สายพาน เปนตน 
  4) การตรวจสอบและบํารุงรักษาโครงสราง ฝาปด ท่ีเสื่อมสภาพ ผุกรอนจนอาจ
เกิดอันตรายใหอยูในสภาพท่ีปลอดภัย 
  5) ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณอิเลคโทรนิคระบบไฟฟาควบคุมตาม
มาตรฐานการบํารุงรักษาระบบไฟฟา 
2.5  การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE – Overall Equipment Effectiveness) 
  การวัดสมรรถนะของการผลิต (Manufacturing Performance) มีหลากหลายวิธี ซ่ึงสวนใหญ
จะมีขอมูลและดรรชนีจํานวนมากท้ังในทางกวางและทางลึก  แตหลายวิธีลาสมัยและอีกหลายวิธีไมมี
ความตอเนื่องในการวิเคราะห ปญหาท่ีพบ คือ การดีดรรชนีในการชี้วัดมากแตไมสัมพันธกัน  ทําใหไม
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สามารถมองภาพรวมไดอยางสมบูรณและเปนปญหาการจัดการความไมสอดคลองกันของการเก็บขอมูล
แยกสวน ทําใหมีการถกเถียงในขอมูลท่ีไมตรงกัน  ปกติการปรับปรุงสมรรถนะการผลิตโดยรวม จะตอง
ทํา 3 สิ่ง คือ 
  1)  ตองวัดสิ่งท่ีตองการปรับปรุงใหไดอยางเปนระบบ 
  2)  วัดอยางไรใหไดครบถวนถูกตองแมนยํา 
  3)  จะทําการปรับปรุงอยางไร 
  การวัดประสิทธิผลโดยรวม  ของเครื่องจักร (OEE – Overall Equipment Effectiveness) เปน
ตัววัดผลท่ีชี้ใหเห็นวา เครื่องจักรสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพผลมากนอยเพียงใด และเปน
วิธีการท่ีดีวิธีหนึ่งท่ีนอกจากทําใหรูประสิทธิผลของเครื่องจักรแลว ยังรูถึงสาเหตุของความสูญเสียท่ี
เกิดข้ึน  สามารถแยกประเภทการสูญเสียและรายละเอียดของสาเหตุนั้น  ทําใหสามารถท่ีจะปรับปรุงเพ่ือ
ลดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนไดอยางถูกตองและเปนระบบ 
  2.5.1 คํานิยามของ OEE ยอมากจาก Overall Equipment Effectiveness หรือเรียกภาษาไทย
วา “ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ”  ซ่ึงในปจจุบันวิธีในการวัดประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักรอุปกรณ นั้นมีเพียงวิธีเดียวซ่ึงเปนท่ีนิยมมากจนกระท่ังประเทศญี่ปุนไดนําไปใชเปนเกณฑใน
การใหรางวัล Productive Maintenance หรือเปนรางวัลท่ีเปนท่ียอมรับในการบํารุงรักษาแบบทวีผล  
เนื่องจากหลักการและวิธีคิดพ้ืนฐานไมซับซอนและเห็นภาพไดอยางชัดเจนในแงของความเปนจริง ท้ังยัง
สามารถพิสูจนได และสะทอนถึงปจจัยตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอกระบวนการผลิตอยางชัดเจน โดยมี
หลักการท่ีสามารถเขาใจไดงาย ตั้งแตผูบริหารระดับสูงจนถึงระดับพนักงานคุมเครื่องจักร คา
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณประกอบดวยตัวแปรหลัก 3 คา คือ 
  1)  อัตราเดินเครื่อง 
  2)  ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง 
  3)  อัตราคุณภาพ   
  2.5.2  ความสูญเสียท่ีสําคัญท่ีสงผลตอคาประสิทธิผลโดยรวม  (OEE) 
    สามารถแบงแยกออกไดเปน 2 ประเภทดังนี้  
   2.5.2.1  ความสูญเสียท่ีเปนอุปสรรคตอประสิทธิภาพของเครื่องจักร 
   1)  ความสูญเสียจากการชํารุดเสียหาย 
   2)  ความสูญเสียจากการเตรียมงาน 
   3)  ความสูญเสียจากการเปลี่ยนใบมีด 
   4)  ความสูญเสียจากการเริ่มเดินเครื่อง 
  5)  ความสูญเสียจากการหยุดชะงักงันหรือการเดินเครื่องตัวเปลา 
  6)  ความสูญเสียจากความเร็วลดลง 
  7)  ความสูญเสียจากของเสียและของซอม 
  8)  ความสูญเสียจากการหยุดเครื่อง 
  2.5.2.2  ความสูญเสียท่ีเปนอุปสรรคตอประสิทธิภาพของคน 
  1)  ความสูญเสียจากการบริหารจัดการ 
  2)  ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว 
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  3)  ความสูญเสียจากการจัดวางตําแหนง 
  4)  ความสูญเสียจากการขาดระบบอัตโนมัติ 
 5)  ความสูญเสียจากการตรวจวัดและการปรับแตง 
  2.5.3  การคํานวณคา OEE 
     กอนท่ีจะคํานวณหาตัวแปรดังกลาวตองทําความเขาใจในความหมายของคํานิยามท่ี
เก่ียวกับเวลาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ดังนี้ 
   2.5.3.1  เวลาท้ังหมด  (Total Available Time) ชวงเวลาทํางานท้ังหมดในการทํางาน 
เชน 1 กะ หรือ 1 สัปดาห เปนตน 
   2.5.3.2  เวลารับภาระงาน (Loading Time) เวลาท่ีตองการใหเครื่องจักรทํางานซ่ึงเปน
เวลาท้ังหมดหักดวยเวลาหยุดตามแผน เชน การหยุดเครื่องจักร การปรับการผลิต   
   2.5.3.3  เวลาเดินเครื่อง (Operating Time) เวลาท่ีเครื่องจักรทํางานไดซ่ึงเปนเวลา
รับภาระงานหักดวยเวลาท่ีสูญเสียจากเครื่องจักรหยุด  เชน  การขัดของของเครื่องจักร  การสูญเสีย
เวลาในการปรับตั้งปรับแตง  เปนตน 
   2.5.3.4  เวลาเดินเครื่องสุทธิ  (Net Operating Time) เวลาท่ีตองเดินเครื่องจักรตาม
ทฤษฎีเม่ือตองการผลิตชิ้นงานตามจํานวนท่ีกําหนด 
   2.5.3.5  จํานวนชิ้นงานท้ังหมด (Output) จํานวนชิ้นงานท่ีผลิตไดท้ังหมดรวมท้ังของดีและ
ของเสียเม่ือเขาใจคํานิยามของเวลาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตแลว จะสามารถคํานวณหาคาตัวแปร
หลัก 3 คาและคาประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและอุปกรณ สามารถหาไดตามสูตรคํานวณดังนี้ 
    1)  อัตราการเดินเครื่อง (Availability Rate) คือความพรอมของเครื่องจักรในการ
ทํางานเปนการเปรียบเทียบระหวางเวลาเดินเครื่องกับเวลารับภาระงาน  การสูญเสียเวลาท่ีเครื่องหยุด 
มีสาเหตุมาจากความสูญเสียเนื่องจากเครื่องจักรขัดของ และความสูญเสียจากการปรับแตง 
 
   อัตราการเดินเครื่อง  =  (เวลารับภาระงาน – เวลาท่ีเครื่องจักรหยุด) / เวลารับภาระงาน 
        =  เวลาเดินเครื่อง/เวลารับภาระงาน 
    2) ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance ) คือสมรรถนะทํางานของ
เครื่องจักร โดยการเปรียบเทียบระหวางเวลาเดินเครื่องสุทธิกับเวลาเดินเครื่อง การสูญเสียดาน
ประสิทธิภาพ  มีสาเหตุมาจากความสูญเสียเนื่องจากการหยุดเล็กๆ นอยๆ การเดินเครื่องตัวเปลา และ
ความสูญเสียความเร็วของเครื่องจักร 
   ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง    = (เวลามาตรฐานxจํานวนชิ้นงานท่ีผลิตได) /เวลาเดินเครื่อง 
       = เวลาเดินเครื่องสุทธิ/เวลาเดินเครื่อง 
    3) การสูญเสียดานคุณภาพ (Quality Loss) มีสาเหตุมาจากความสูญเสียเนื่องจาก
งานเสีย  งานซอม  และความสูญเสียชวงเริ่มตนการผลิต  อัตราคุณภาพ คือความสามารถในการผลิต
ของดีใหตรงตามขอกําหนดของเครื่องจักรและตามขอกําหนดของลูกคาตอจํานวนของท่ีผลิตไดท้ังหมด 
   อัตราคุณภาพ   =  (จํานวนชิ้นงานท้ังหมด–จํานวนชิ้นงานเสีย)/จํานวนชิ้นงานท้ังหมด 
         =  จํานวนชิ้นงานดี/จํานวนชิ้นงานท้ังหมด 



20 

 

        4) คาประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักรอุปกรณ (Overall Equipment Effectiveness)  
คือ คาท่ีไดจากผลคูณระหวางอัตราการเดินเครื่องจักรในการใชงานวาเปนอยางไร  การเดินเครื่องจักรเต็ม
ความสามารถหรือไม  มีการผลิตชิ้นงานเสียมากนอยเทาไหร  ซ่ึงสามารถหาคาประสิทธิผลโดยรวมได ดังนี้ 
   คาประสิทธิผลโดยรวม  =  [อัตราเดินเครื่องxประสิทธิภาพการเดินเครื่องxอัตราคุณภาพ]   
  2.5.4  หลักการคํานวณคาประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 
   1)  อัตราการเดินเครื่อง คือ  ความพรอมของเครื่องจักรในการทํางาน เปนการเปรียบเทียบ
ระหวางเดินเครื่องกับเวลาการรับภาระงาน 
   ตัวอยางเครื่องจักรเครื่องหนึ่งมีเวลาทํางานท้ังหมดสัปดาหละ 48 ชั่วโมง ใน 1 สัปดาห
เครื่องจักรมีเวลาหยุดตามแผน  6  ชั่วโมง  มีเวลาสูญเสียจากเครื่องจักรหยุด 3 ชั่วโมง  จงหาอัตรา
เดินเครื่องของเครื่องจักรนี้ในหนึ่งสัปดาห 
    เวลารับภาระงาน   =  เวลาท้ังหมด  -  เวลาหยุดตามแผน 
       =  48 – 6  = 42 ชั่วโมง 
    เวลาเดินเครื่อง  =  เวลารับภาระงาน – เวลาสูญเสียจากเครื่องจักรหยุด 
       =  42 – 3  = 39 ชั่วโมง 
  อัตราเดินเครื่อง  =  (เวลาเดินเครื่อง/เวลารับภาระงาน) x 100 
      =  (39/42) x 100  = 92.85 % 
   2)  ประสิทธิภาพการเดินเครื่องจักร  คือ  สมรรถนะการทํางานของเครื่องจักรโดยการ
เปรียบเทียบระหวางการเดินเครื่องสุทธิกับเวลาเดินเครื่อง 
  ตัวอยางเครื่องจักรเครื่องหนึ่งมีเวลามาตรฐานในการผลิตชิ้นงานเทากับ 0.036 ชั่วโมงตอ
ชิ้นใน 1 วัน มีเวลาเดินเครื่อง 6 ชั่วโมง และทําการผลิตได 140 ชิ้น จงหาประสิทธิภาพการเดิน
เครื่องจักรนี้ จํานวนชิ้นงานท่ีควรผลิตไดตามเวลามาตรฐาน  = เวลาเดินเครื่อง/เวลามาตรฐานตอชิ้น     
        = 6/0.036 =  166 ชิ้น 
  ประสิทธิภาพการเดินเครื่องจักร  =  (จํานวนชิ้นงานท่ีผลิตไดจริง/จํานวนชิ้นงานท่ีควรผลิต 
              ไดตามเวลามาตรฐาน)  
          =  (140/166) x 100  =  84.33 % 
  3)  อัตราคุณภาพ คือความสามารถในการผลิตของดีใหตรงตามขอกําหนดท้ังของ
เครื่องจักร และลูกคาตอจํานวนของท่ีผลิตได 
 ตัวอยางเครื่องจักรเครื่องหนึ่งผลิตชิ้นงานได 300  ชิ้น  มีชิ้นงานเสียจํานวน 45  ชิ้น และ 
สามารถนําไปแกไขได 15 ชิ้น จงหาอัตราคุณภาพของเครื่องจักรเครื่องนี้ 
  อัตราคุณภาพ  = (จํานวนชิ้นงานท้ังหมด–จํานวนของเสียและซอม)/จํานวนชิ้นงานท้ังหมด 
                                   =  [(300 – (45+15))/300]x100  =  80% 
 
2.6  ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ    
  2.6.1  ความหมาย 
          ความหมายของการประเมินคุณภาพ  ไดมีผูใหความหมายและหลักการ  ไวดังนี้ 
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          ศิริชัย  กาญจนวาสี  (2545)  การประเมินคุณภาพ หมายถึงการประเมินเปน
กระบวนการท่ีเปนระบบในการระบุปญหา  การจัดหา  การเก็บรวบรวมและใชสารสนเทศ  เปน
กระบวนการของการทําใหเกิดความม่ันใจในการตัดสินใจ  ดวยการคัดเลือกขอมูลท่ีเหมาะสมและ
วิเคราะหเพ่ือจัดทํารายงานสรุปสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอผูบริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือก 
วิธีการดําเนินงานท่ีเหมาะสม 
  2.6.2  วิธีการประเมินคุณภาพ 
    1)  การออกแบบฐานขอมูลและหนาจอโปรแกรม 
            เปนการประเมินการออกแบบ การวางระบบฐานขอมูล วาไดมีการออกแบบรูปแบบ
ของฐานขอมูลใหมีการใชงานตรงตามความตองการของงานหรือไม  เชน  การออกแบบตารางขอมูล
และรวมไปถึงการประเมินการออกแบบหนาจอของโปรแกรมท่ีพัฒนา  วามีการออกแบบใหมีความ
สอดคลองกับงานท่ีทําหรือไม  หรือออกแบบใหมีความสะดวกและเขาใจงายตอการใชงานและสําหรับ
ผูท่ีเขามาใชงานครั้งแรก  ก็สามารถใชงานไดโดยไมตองอานคูมือก็สามารถเขาใจและสามารถใชงาน
โปรแกรมไดอยางถูกตอง 
    2)  ความรวดเร็วในการทํางานฐานขอมูลและโปรแกรม  
            เปนการประเมินในดานการประมวลผลของระบบฐานขอมูล วามีความเร็วในการ
ประมวลผลท่ีจัดเก็บลงฐานขอมูล วามีความรวดเร็วเพียงใดตอขอมูลท่ีมี เชน ถาขอมูลท่ีตองการจัดเก็บมี
เปนจํานวนมาก  และระบบฐานขอมูลสามารถประมวลผลไดรวดเร็วในการจัดเก็บ  นั้นก็แสดงวาระบบ
ฐานขอมูลมีการประมวลผลในการจัดเก็บท่ีดีเยี่ยม แตกลับกันถาตองใชเวลามากพอๆ กันกับขอมูลท่ีมี  
ก็อาจจะตองสาเหตุ หรือมีการปรับปรุงของระบบฐานขอมูลใหดีกวาเดิมและในดานการเขียน
โปรแกรมก็เชนกัน  หากการประมวลผลของโปรแกรมมีความเร็วในการประมวลผลของขอมูลเบื้องตน
ท่ีเร็วกวา  ก็แสดงวาการเขียนโปรแกรมนั้นมีประสิทธิภาพตีดวย 
    3)  ความแมนยํา  ถูกตองในการประมวลผลของฐานขอมูล  วามีการจัดเก็บขอมูลได
ถูกตองตรงตามท่ีไดออกแบบระบบไว  และในดานโปรแกรมก็จะเปนการประเมินแสดงคาของรายงาน  
หรือผลของขอมูลท่ีเก็บเขาฐานขอมูลท่ีแสดงออกมาในรูปแบบของรายงานตางๆ  ไดอยางถูกตองหรือ
มีความผิดพลาดของขอมูลนอยท่ีสุด 
 
2.7  ทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจ 
  2.7.1  ความหมายของความพึงพอใจ    
          ความหมายของความพึงพอใจ ไดมีผูใหความหมายไวดังนี้ 
          ปริญญา  จันทรใส (2548) ความพึงพอใจ หมายถึง ภาวการณแสดงออกถึงความรูสึก
ในทางบวกท่ีเกิดข้ึนจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณและผลตอบแทน ไดแกลักษณะงาน  
อัตราจาง  ความกาวหนาและผลประโยชนท่ีไดรับจากงานในระดับท่ีเปนไปตามความคาดหวังท่ีบุคคล
ตั้งไว 
          ปริเยศ  สิทธิสรวง  (2541)  ใหความหมายของความพึงพอใจไว คือ ทัศนคติท่ีมีตองาน
และปจจัยตางๆ  ในการทํางาน  เปนความรูสึกท่ีบุคคลมีตองานท่ีทําอยูในอดีตตามพฤติกรรมท่ีผานมา
โดยมีปจจัยหรือองคประกอบตางๆ  ท่ีเขามามีสวนรวม  ซ่ึงถาบุคคลมีความรูสึก หรือทัศนคติตองาน
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จะทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ทุมเทและอุทิศแรงกายแรงใจใหกับงาน  แตมีทัศนคติท่ี
ไมดีตองานก็จะไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
  2.7.2  วิธีการวัดความพึงพอใจ 
    1)  การใชแบบสอบถาม  ซ่ึงเปนวิธีการท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายวิธีหนึ่ง  โดยการรอง
ขอหรือขอความรวมมือจากกลุมบุคคลท่ีตองการวัด  แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอรมท่ีกําหนด
คําตอบไวใหเลือกตอบ  หรือเปนคําถามอิสระ  โดยคําถามท่ีถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในดาน
ตางๆ ท่ีหนวยงานกําลังใหบริการอยู  เชน  ลักษณะของการใหบริการ  สถานท่ีใหบริการ  บุคลากรท่ี
ใหบริการ  เปนตน 
    2)  การสัมภาษณ  เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีจะทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ  
ซ่ึงเปนวิธีท่ีตองอาศัยเทคนิค  และความชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณท่ีจะจูงใจใหผูถูกสัมภาษณตอบ
คําถามใหตรงกับขอเท็จจริง  การวัดความพึงพอใจ  โดยวิธีการสัมภาษณนับวาเปนวิธีท่ีประหยัดและมี
ประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง 
    3)  การสังเกต  เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีจะทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูใชบริการได
โดยวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมท้ังกอนมารับบริการ  ขณะรอรับบริการและหลังจากการไดรับบริการ
แลว  เชน  การสังเกตกิริยาทาทาง  การพูด  สีหนา  และความถ่ีของการมาขอรับบริการ  การวัด
ความพึงพอใจโดยวิธีนี้  ผูวัดจะตองกระทําอยางจริงจังและมีแบบแผนท่ีแนนอน  จึงจะสามารถ
ประเมินถึงระดับความพึงพอใจของผูใชบริการไดอยางถูกตอง 
          สุกัญญา  มาคะผล (2549)  ไดกลาวถึง ความพึงพอใจไว คือ เปนการแสดงใหเห็นถึง
ลักษณะทางกายและทางใจท่ีมีผลในดานบวกมากกวาดานลบ  ของผูใชงานระบบหรือโปรแกรมท่ี
พัฒนาข้ึนโดยอาจมีการวัดความพึงพอใจในลักษณะงานออกเปน 2 ดาน คือ 
    1)  ดานการใชโปรแกรม   
            เปนการวักความพึงพอใจของผูท่ีใชงานระบบหรือโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึน  วามีความ
คิดเห็น ความพึงพอใจอยางไรตอโปรแกรม เชน การออกแบบหนาจอของโปรแกรม สีของอักษร เมนู
การใชงานตางๆ วาเหมาะสมกับงานหรือสามารถใชงานไดงายหรือไม 
    2)  ดานความถูกตองของขอมูล 
            เปนการวัดความพึงพอใจ ในเรื่องการรายงานผลของการจดเก็บขอมูลท่ีผูใชงาน
ตองการตรวจสอบ  หรือตองการท่ีจะสอบถามถึงขอมูลท่ีมี หรือท่ีถูกจัดเก็บในระบบฐานขอมูล วามี
การรายงานคาไดอยางถูกตอง ครบถวนของขอมูลหรือไม 
  การการศึกษาทฤษฎีการวัดความพึงพอใจ ผูวิจัยไดนําแนวคิด และวิธีการสรางแบบวัดความ
พึงพอใจของ สุกัญญา มาคะผล มาเปนแนวทางในการสรางแบบวัดความพึงพอใจ เนื่องจากมีความ
คลายคลึงกันกับลักษณะงานวิจัย ของผูวิจัยในเรื่องฐานขอมูลเครื่องจักรและอุปกรณประกอบอาคาร
เพ่ืองายตอการทํางานและบํารุงรักษา กรณีศึกษาอาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร 
 
2.8  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
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  กรฤดี  สุขะวัฒนะ (2552)  ไดทําวิจัยเรื่อง  การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเก็บขอมูล
นักศึกษา ฝายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ เรือนจําจังหวัดนนทบุรี  มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบและ
หาความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศการจัดเก็บขอมูลนักศึกษา ฝายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ 
เรือนจําจังหวัดนนทบุรี เพ่ือแกไขปญหาเก่ียวกับการจัดเอกสารใหเปนระบบ ลดความซํ้าซอนและ    
ลดข้ันตอนในการทํางานการ โดยแบงการทํางานเปน 2 สวน คือ ผูดูแลระบบและเจาหนาท่ี ผูดูแล
ระบบสามารถเพ่ิม แกไข ลบ สืบคนและพิมพรายงานเก่ียวกับขอมูลของฝายการศึกษาและพัฒนา
จิตใจ เจาหนาท่ีสามารถสืบคน และพิมพรายงานขอมูลได เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบ
ประเมินความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศ โดยมีผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน และผูใชระบบ 7 ทาน จากผล
การประเมินพบวาระบบมีคุณภาพอยูในระดับดี และผูใชมีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก สรุปไดวา
ระบบมีความสามารถตรงตามความตองการของผูใช ลดข้ันตอนการทํางาน สืบคนขอมูลไดงายและ
รวดเร็ว สามารถนําไปใชงานไดอยางเหมาะสม 
 บุญสง  ศิลปะและกันตพิชญ ใยเสถียร (2546)  ไดทําวิจัยเรื่อง ระบบฐานขอมูลความรูอาการ
เสียของเครื่องรับโทรทัศนเลื้องตน  และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลความรู
อาการเสียของเครื่องรับโทรทัศนเบื้องตน  บนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบฐานขอมูลความรู โดยมี
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยแบบประเมินประสิทธิภาพระบบและประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชระบบ  ผลการวิจัยพบวา  ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพของระบบอยูในระดับมาก  
และผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบพบวามีระดับความพึงพอใจในระดับมาก และสามารถ
ใชประกอบการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีและปฏิบัติโทรทัศนได 
  สราญ  ศรีดี (2552) ไดทําวิจัยเรื่อง ระบบฐานขอมูลเครื่องจักร บริษัทเคลล็อก (ประเทศไทย) 
จํากัด และศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานระบบฐานขอมูลท่ีไดพัฒนาข้ึนมา ผลการวิจัยพบวา  ระบบ
ฐานขอมูลท่ีพัฒนาข้ึนประกอบดวย 3 สวน คือ ระบบจัดเตรียมขอมูลและจัดเก็บขอมูลเครื่องจักร ระบบ
คนหาขอมูล และระบบการออกรายงาน มีการใหบริการผานเครือขายอินทราเน็ต ดานการประเมิน
คุณภาพระบบฐานขอมูลเครื่องจักร  ผูเชี่ยวชาญไดประเมินใหอยูในระดับดี ( X = 4.244) และพนักงาน
ของแผนกวิศวกรรมมีความพึงพอใจตอระบบฐานขอมูลอยูในระดับมาก (µ = 4.296) 
  อุทัยวรรณ  นอบนอม (2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศดานการจัดการผล
การเรียนสําหรับครูประจําชั้นประถมศึกษา  บนเครือขายอินทราเน็ต  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา
ระบบประเมินคุณภาพ และประเมินความพึงพอใจของผู ใชงานตอระบบท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน              
บนเครือขายอินทราเน็ต เพ่ือแกปญหาการซํ้าซอนของขอมูล การสูญหายของเอกสารและรองรับเอกสาร
ของหลักสูตรใหม  ผลการวิจัยพบวา ระบบมีคุณภาพในระดับดีและผูใชมีความพึงพอใจในการใชงาน
ระดับมากท่ีสุด ระบบสามารถตอบสนองตอความตองการใชไดอยางถูกตอง  ลดภาระการทํางาน         
ไดสารสนเทศดานผลการเรียนท่ีถูกตองตรงกัน  งายตอการทํางานและสามารถใชฐานขอมูลรวมกันได 
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บทที่  3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
  ในการดําเนินงานวิจัยฐานขอมูลเครื่องจักรและอุปกรณประกอบอาคารเพ่ืองายตอการทํางาน
และบํารุงรักษา กรณีศึกษา อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร แบงออกเปน
หัวขอดังตอไปนี้ คือ การศึกษาระบบงานบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณแบบเดิม  การพัฒนาระบบ
การจัดเก็บขอมูลเครื่องจักรและอุปกรณประกอบอาคาร  การจัดเก็บรวบรวมขอมูลเครื่องจักรและ
อุปกรณประกอบอาคารท่ีสําคัญ นําขอมูลมาบันทึกลงในตารางในโปรแกรม Microsoft Excel นําขอมูล
ท่ีไดไปจัดไวในเว็บไซดของทางคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ จัดเก็บแบบประเมินความ
พึงพอใจสําหรับผูท่ีเก่ียวของในการใชงานขอมูล วิเคราะหขอมูลในเชิงสถิติและนําเสนอผลวิจัยและ
เปรียบเทียบระยะเวลาในการดําเนินการจัดเก็บขอมูลแบบเดิมกับแบบท่ีไดพัฒนา 
 
3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  เปนผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการนําขอมูลเครื่องจักรและอุปกรณประกอบอาคารนําไปใช  หัวหนา
งานอาคารสถานท่ี  เจาหนาท่ี จากงานอาคารสถานท่ีอาคารสิรินธร  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบและชางสวนกลางจากกองอาคารสถานท่ียานพาหนะและภูมิทัศน  จํานวนท้ังสิ้น 20 คน  

 
3.2  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  3.2.1 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบฟอรมการเก็บรวบรวมขอมูลเครื่องจักรและอุปกรณ
ประกอบอาคาร เพ่ือนําไปเปรียบเทียบระยะเวลาในการดําเนินการบํารุงรักษาซอมแซมแบบเดิมกับ
แบบท่ีไดมีการพัฒนาข้ึน 
         3.2.2  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความพึงพอใจในเรื่อง “ฐานขอมูลเครื่องจักร
และอุปกรณประกอบอาคารเพื่องายตอการทํางานและบํารุงรักษา กรณีศึกษา อาคารสิรินธร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร” สามารถแบงแบบสอบถามออกเปนท้ังหมด เปน 2 สวน 
ประกอบดวย  
         สวนท่ี 1 จะเปนระดับความพึงพอใจ  โดยผูวิจัยกําหนดคาน้ําหนักคะแนนไว ดังนี้ 

  5 หมายถึง  ทานมีความพึงพอใจถึงหัวขอการประเมินนี้มากท่ีสุด 
 4 หมายถึง  ทานมีความพึงพอใจถึงหัวขอการประเมินนี้มาก 
 3 หมายถึง  ทานมีความพึงพอใจถึงหัวขอการประเมินนี้ปานกลาง 
 2 หมายถึง  ทานมีความพึงพอใจถึงหัวขอการประเมินนี้นอย 
        1 หมายถึง  ทานมีความพึงพอใจถึงหัวขอการประเมินนี้นอยท่ีสุด 

  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการพิจารณาเพ่ือแปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ยไว ดังนี้ 
    4.21  -  5.00 มีผลในเกณฑพิจารณาคือ  มากท่ีสุด  
    3.41  -  4.20   มีผลในเกณฑพิจารณาคือ  มาก  
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    2.61  -  3.40 มีผลในเกณฑพิจารณาคือ  ปานกลาง  
    1.81  -  2.60 มีผลในเกณฑพิจารณาคือ  นอย  
     1.00  -  1.80 มีผลในเกณฑพิจารณาคือ  นอยท่ีสุด 
         สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพ่ือรับขอเสนอแนะสําหรับผูทําการประเมินตอบ
แบบสอบถามอยางอิสระ 
 
3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.3.1 เก็บขอมูลจากตัวอยางระยะเวลาในการดําเนินการบํารุงรักษาซอมแซมแบบเดิมกับ
แบบท่ีไดมีการพัฒนาข้ึน ในเครื่องจักรและอุปกรณชนิดเดียวกัน   

3.3.2 ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจในการใชงานแบบฟอรมเก็บ
ขอมูลเครื่องจักรและอุปกรณประกอบอาคาร ใชสถิติเชิงพรรณนาทําการวิเคราะหเพ่ือหาระดับความพึง
พอใจของหัวขอในการประเมิน 

 
3.4  การวิเคราะหขอมูล 
        นําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามและประเมินมาทําการวิเคราะหโดยการใชทฤษฎีทางสถิติเพ่ือ
เปนรวบรวมขอมูล  โดยการนําขอมูลมาใสสูตรตางๆ  ไดแก  
  1)  สถิติเชิงพรรณนา ดวยคาสถิติ  ความถ่ี  รอยละ  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  2)  สถิติวิเคราะห  วิเคราะหโดยการนําแบบสอบถามท่ีไดจากการศึกษาขอมูลไปทําการหาคา
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปนแบบมาตรวัดลิเคอรท (Likert’s Alpha) จะคํานวณหาคา
ความเชื่อม่ันดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ (Cronbach’s Alpha) เพ่ือหาคาสถิติวาหลังจากศึกษาขอมูล
เรื่อง ฐานขอมูลเครื่องจักรและอุปกรณประกอบอาคารเพ่ืองายตอการทํางานและบํารุงรักษา มีความหนา
เชื่อถือจากขอมูลท่ีไดรับรอยละ 95 และการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง (0Independent 
samples test)  
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บทที่  4 
ผลการวิจัย 

 
  จากการวิจัยฐานขอมูลเครื่องจักรและอุปกรณประกอบอาคารเพ่ืองายตอการทํางานและ
บํารุงรักษา กรณีศึกษา อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  มีวัตถุประสงค
เพ่ือจัดทําแบบฟอรมในการจัดเก็บขอมูลเครื่องจักรและอุปกรณประกอบอาคาร และเพ่ือเก็บรวบรวม
ขอมูลพ้ืนฐานเครื่องจักรและอุปกรณประกอบอาคารท่ีสําคัญ  สําหรับการทํางานและบํารุงดูแลรักษา 
ซ่ึงไดผลการดําเนินงานวิจัยดังนี้ 
4.1  การศึกษาระบบงานบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณแบบเดิม 
  ผูวิจัยไดศึกษาและทําความเขาใจในระบบงานเดิมของงานท่ีเก่ียวของกับการบํารุงรักษา
ซอมแซมเครื่องจักรและอุปกรณประกอบอาคาร กรณีศึกษา อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร  สําหรับการทํางานในระบบงานเดิมนั้น มีข้ันตอน คือ เม่ือเกิดเหตุขัดของ
เสียหายไมสามารถใชงานเครื่องจักรและอุปกรณไดซ่ึงไดรับขอมูลจากผูพบเห็นหรือผูใชงานแจงมายัง
งานอาคารสถานท่ีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ งานอาคารสถานท่ีคณะฯ สงเรื่องให
ทางกองงานอาคารสถานท่ียานพาหนะและภูมิทัศน ของทางมหาวิทยาลัยเพ่ือเขามาตรวจสอบ และ
แจงไปยังบริษัทผูท่ีรับผิดชอบดูแลเครื่องจักรและอุปกรณนั้นๆ จากนั้นทางบริษัทผูดูแลจะเขามา
ดําเนินการตรวจเช็คพรอมท้ังจดบันทึกรายละเอียดตางๆ พรอมบันทึกภาพเพ่ือสงกลับไปยังบริษัทใน
การเบิกอะไหลทนแทนแลวคอยกลับมาซอมแซมอีกครั้งในภายหลัง 
  จากการศึกษาระบบงานเดิมพบปญหาท่ีเกิดข้ึนดังนี้  
        4.1.1 ระบบงานท่ีใชอยูตองมีการจัดเก็บขอมูลในรูปเอกสาร ซ่ึงการเก็บขอมูลนั้นยังไมไดเปนไป
ในรูปแบบเดียวกัน  ทําใหคนหาเอกสารท่ีเก่ียวของยาก 
  4.1.2 เอกสารท่ีเปนกระดาษจะถูกรวบรวมและจัดเก็บลงในแฟม ซ่ึงมีเปนจํานวนมาก ทําใหเกิด
ความลาชาในการคนหาและบางครั้งเกิดการสูญหายของขอมูล 
  4.1.3 ระบบเอกสารท่ีใชอยูท่ีบุคคลเพียงคนเดียว ทําใหผูอ่ืนไมทราบขอมูลและข้ันตอนการ
ดําเนินงาน เม่ือเจาหนาท่ีประจําไมอยูบุคคลอ่ืนจะไมสามารถทําแทนได  ตองรอเจาหนาท่ีท่ีมีความรู
เก่ียวกับการจัดทําเทานั้น 
  4.1.4 มีระยะเวลาในการปรับปรุงซอมแซมเครื่องจักรและอุปกรณประกอบอาคารท่ีคอนขาง
นานเนื่องจากจะตองผานการดําเนินงานกลับไปกลับมาหลายข้ันตอน ทําใหเกิดระยะเวลาท่ีเสียหายของ
เครื่องจักรและอุปกรณประกอบอาคารไมสามารถใชงานไดเพ่ิมมากข้ึน   
  ท้ังหมดคือปญหาท่ีสรุปไดจากระบบงานเดิม ปญหาเหลานี้ทําใหเกิดความลาชาในการทํางาน  
จึงเหมาะสมท่ีจะพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลเพ่ือการบํารุงรักษาซอมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ
ดังกลาว 
4.2  การพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลเครื่องจักรและอุปกรณประกอบอาคาร 
  4.2.1  การเขาถึงแบบฟอรมการจัดเก็บขอมูล   
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  ข้ันตอนท่ี 1  เขาเว็บไซดของทางมหาวิทยาลัย http://www.rmutr.ac.th/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.1 แสดงการเขาเว็บไซดของทางมหาวิทยาลัย   
 

  ข้ันตอนท่ี 2  เขาหนาเว็บไซดของทางคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ข้ันตอนท่ี 3  เขาผานงานประกันคุณภาพการศึกษา >การบริหารความเสี่ยง >การใชงานอาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.2 แสดงการเขาเว็บไซดของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

 

http://www.rmutr.ac.th/
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ภาพท่ี 4.3 แสดงการเขาผานงานประกันคุณภาพการศึกษา >การบริหารความเสี่ยง >การใชงานอาคาร 
 
  ข้ันตอนท่ี 4  ฐานขอมูลเครื่องจักร อาคารสิรินธร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.4 ฐานขอมูลเครื่องจักร อาคารสิรินธร 
 
 

4.3  เปรียบเทียบระยะเวลาในการดําเนินการจัดเก็บขอมูลแบบเดิมกับแบบท่ีไดพัฒนา    
      กระบวนการในการบํารุงรักษาซอมแซมท่ีเกิดข้ึนท่ีอาคารสิรินธรโดยการยกตัวอยางระบบลิฟต
โดยสารท่ีมีการบํารุงรักษาของทางบริษัทท่ีดูแลประสานกับงานอาคารสถานท่ีอาคารสิรินธร  คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  สามารถอธิบายข้ันตอนการดําเนินงานแบบเดิมกับแบบท่ีได
พัฒนาไดดังนี้  
        ตารางท่ี 4.1  แสดงการเปรียบเทียบข้ันตอนและระยะเวลาของการดําเนินงานแบบเดิมกับ
แบบท่ีไดพัฒนา  (กรณีการบํารุงรักษา) 

ข้ันตอน แบบเดิม แบบท่ีไดพัฒนา 
1. การเช็คกําหนดวัน 
เวลาการเขาบํารุงรักษา 

ทางบริษัทจะแจงมากอนลวงหนา
แลวรอการอนุมัติชวงระยะเวลาท่ี
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของจะสะดวกใน
การใหบริษัทเขาพ้ืนท่ี 
ใชเวลาประมาณ 5 วัน 

ตรวจสอบขอมูลไดตามแบบฟอรมท่ี
บันทึกการบํารุงรักษานอยหลัง แลว
โทรแจงใหทางบริษัทเขามาตาม
กําหนด 
ใชเวลาประมาณ 2 วัน 

2. ข้ันตอนการตรวจเช็ค
บํารุงรักษา  

ตองคอยประสานงานวามีเจาหนาท่ี
คนใดวางท่ีจะเขาดูแลการตรวจเช็ค

สามารถจายงานกําหนดไวลวงหนา
ใหเจาหนาท่ีท่ีติดธุระมอบหมายให
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ในวัน เวลา ตามท่ีทางบริษัทผูดูแล
กําหนด 
ใชเวลาประมาณ 2 วัน 

ท า น อ่ื น เ ข า ดู แ ล ข้ั น ตอ น ก า ร
ตรวจเช็คแทน 
ใชเวลาประมาณ 1 วัน 

3. การเซ็นเอกสารรับ
การตรวจเช็คบํารุงรักษา 

เม่ือชางท่ีเขามาตรวจเช็คเสร็จสิ้นจะ
ดําเนินการใหผูท่ีเก่ียวของเซ็นหรือ
มอบหมายใหเจาหนาท่ีของทางคณะ
ทานอ่ืนเซ็น ซ่ึงมีผลทําใหอาจจะไมมี
ความรูในขอบเขตของงานโดยตรง 
ใชเวลาประมาณ 0.5 วัน 

สามารถกําหนดเวลาในการเซ็นรับ
เอกสารพรอมตรวจสอบการเขา
ตรวจเช็คบํารุงรักษาไดโดยตรง 
 
 
ใชระยะเวลา  ทําไดทันที 

รวมระยะเวลาท่ีใช การดําเนินงานแบบเดิมในกรณีการ
บํารุ งรักษา พบวา ใชระยะเวลา
ท้ังหมด  ประมาณ 7.5 วัน 

การดําเนินงานแบบท่ีไดพัฒนาใน
กรณีการบํารุ งรักษา พบว า ใช
ระยะเวลาท้ังหมด  ประมาณ 3 วัน  

  จากตารางท่ี 4.1  พบวาในการดําเนินงานแบบเดิมในกรณีการบํารุงรักษาแบบท่ีไดพัฒนา คือ 
จัดเก็บขอมูลเครื่องจักรและอุปกรณประกอบอาคารลงในแบบฟอรม สามารถชวยลดระยะเวลาลงได 
ประมาณ 4 วัน หรือคิดเปนรอยละ 40       
  ตารางท่ี 4.2  แสดงการเปรียบเทียบข้ันตอนและระยะเวลาของการดําเนินงานแบบเดิมกับ
แบบท่ีไดพัฒนา  (กรณีการซอมแซม) 

ข้ันตอน แบบเดิม แบบท่ีไดพัฒนา 
1. พบปญหาการใชงาน แจ งบริ ษัท ท่ีดู แล เ พ่ือให เข ามา

ตรวจสอบ 
ใชเวลาประมาณ 3 วัน 

แจงบริ ษัทท่ีดูแล เ พ่ือให เขามา
ตรวจสอบ 
ใชเวลาประมาณ 3 วัน 

2. ตรวจสอบประวัติการ
เสีย  

ตองตรวจสอบผานเอกสารท่ีไดเก็บ
รวบรวมไว 
ใชเวลาประมาณ 0.5 วัน 

สามารถตรวจสอบผานเอกสารท่ีได
เก็บรวบรวมไวในแบบฟอรม 
ใชเวลาประมาณ 0.2 วัน 

3. ตรวจสอบอาการเสีย
เบื้องตน 

ชางจากบริ ษัทท่ีดูแลตองเข ามา
ตรวจสอบ พรอมจดบันทึกรหัสของ
เครื่องจักร  แลวคอยกลับไปเบิก
อุปกรณ 
ใชระยะเวลา 14 วัน 

สามารถบอกรหัสของเครื่องจักร
และอุปกรณ จากแบบฟอรมท่ีได
บั น ทึก ไว  เ พ่ื อ ให บริ ษัท ท่ีดู แล
สามารถจัดเตรียมอะไหล 
ใชเวลาประมาณ 5 วัน 

รวมระยะเวลาท่ีใช การดําเนินงานแบบเดิมในกรณีการ
ซ อมแซม พบว า  ใช ระยะเวลา
ท้ังหมด ประมาณ 17.5 วัน 

การดําเนินงานแบบท่ีไดพัฒนาใน
กรณีการซอมแซม พบวา ใชระยะ 
เวลาท้ังหมด ประมาณ 8.2 วัน  

  จากตารางท่ี 4.2  พบวาในการดําเนินงานแบบเดิมในกรณีการซอมแซมแบบท่ีไดพัฒนา คือ 
จัดเก็บขอมูลเครื่องจักรและอุปกรณประกอบอาคารลงในแบบฟอรม สามารถชวยลดระยะเวลาลงได 
ประมาณ 9.3 วัน หรือคิดเปนรอยละ 46.85      
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  สรุปในการเปรียบเทียบในดานระยะเวลาในการดําเนินการบํารุงรักษาซอมแซมเครื่องจักรและ
อุปกรณประกอบอาคารในกรณีระบบลิฟต ท่ีทางงานอาคารสถานท่ี คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบไดประสานกับบริษัทท่ีไดดูแลระบบลิฟต พบวา สามารถลดระยะเวลาในการติดตอ
ประสานงานไดจากการในงานแบบฟอรมขอมูลเครื่องจักรและอุปกรณประกอบอาคารไดอยางมาก 
 
 
 
 
 
 
 
4.4  ผลการวิเคราะหจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
  ไดทําการประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีเก่ียวของกับงานดูแล
เครื่องจักรและอุปกรณประกอบอาคาร  จํานวน 20 ชุด ในคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
และกองงานอาคารสถานท่ียานพาหนะและภูมิทัศน  ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ออกเปน  2  สวน  ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 ระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง เก่ียวกับการใชงานแบบฟอรมบันทึกขอมูล
เครื่องจักรและอุปกรณประกอบอาคาร 
 สวนท่ี 2  รวบรวมประเด็นสําคัญท่ีเปนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชงาน
แบบฟอรมบันทึกขอมูลเครื่องจักรและอุปกรณประกอบอาคาร  
    
  4.4.1  การวิเคราะหขอมูลของระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง 
 ตารางท่ี 4.3 แสดงรอยละของการวิเคราะหขอมูลดานการออกแบบฟอรมจัดเก็บขอมูล 
                ของกลุมตัวอยาง  (N=20) 

 
การออกแบบฟอรมจัดเก็บขอมูล 

 

คาเฉลี่ย 
( X ) 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D) 

ระดับความพึง
พอใจ 

ความถูกตองของขอมูล  
ความครบถวนและเหมาะสมของขอมูล 
เขาใจงายตอการใชงาน 
ขนาดของตัวอักษร 
สีของตัวอักษร 

3.95 
4.05 
4.35 
4.25 
4.10 

0.69 
0.60 
0.67 
0.64 
0.55 

มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 

เฉลี่ยโดยรวม 4.14 0.63 มาก 

  จากตารางท่ี 4.3 พบวา เจาหนาท่ีผูท่ีเก่ียวของในการใชงานแบบฟอรมบันทึกขอมูลเครื่องจักร
และอุปกรณประกอบอาคาร  มีความพึงพอใจในดานการออกแบบฟอรมจัดเก็บขอมูล ไดคาเฉลี่ยรวม 
เทากับ 4.14  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.63 ซ่ึงแสดงถึงมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
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โดยท่ีพบวามีความเขาใจงายตอการใชงานมากท่ีสุด ( X =4.35, S.D=0.67) รองลงมามีขนาดของตัวอักษร
ท่ีเหมาะสม ( X = 4.25, S.D = 0.64) 
 
 
 
 
 
 ตารางท่ี 4.4  แสดงรอยละของการวิเคราะหขอมูลดานการใชงานฟอรมจัดเก็บขอมูล 
                 ของกลุมตัวอยาง  (N=20) 

 

การใชงานฟอรมจัดเก็บขอมูล 
คาเฉลี่ย 

( X ) 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D) 
ระดับความพึง

พอใจ 

การปรับเปลี่ยนแกไข  
การอัพเดทขอมูล  
การระบุตําแหนงท่ีตั้งของเครื่องจักร 
การแยกประเภทเครื่องจักร 
การคัดลอกแบบฟอรมนํามาใช 
ชวยลดระยะเวลาในการบํารุงรักษา 

3.60 
3.45 
4.45 
4.35 
4.15 
4.00 

0.50 
0.60 
0.51 
0.49 
0.49 
0.46 

มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
มาก 

เฉลี่ยโดยรวม 4.00 0.51 มาก 

  จากตารางท่ี  4.4 พบวา เจาหนาท่ีผูท่ีเก่ียวของในการใชงานแบบฟอรมบันทึกขอมูลเครื่องจักร
และอุปกรณประกอบอาคาร  มีความพึงพอใจในดานการออกแบบฟอรมจัดเก็บขอมูล ไดคาเฉลี่ยรวม 
เทากับ 4.00  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.51 ซ่ึงแสดงถึงมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
โดยท่ีพบวาการระบุตําแหนงท่ีตั้งของเครื่องจักรมากท่ีสุด ( X =4.45, S.D = 0.51) รองลงมามีการแยก
ประเภทเครื่องจักร ( X = 4.35, S.D = 0.49) 
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บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
        ในการวิจัยเรื่องฐานขอมูลเครื่องจักรและอุปกรณประกอบอาคารเพ่ืองายตอการทํางานและ
บํารุงรักษา กรณีศึกษาอาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร สามารถนํามา
สรุปผล  อภิปรายผลและขอเสนอแนะไดดังนี ้
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
  5.1.1  ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาในการดําเนินการจัดเก็บขอมูลแบบเดิมกับแบบท่ีไดพัฒนา 
พบวาในการดําเนินงานแบบเดิมในกรณีการบํารุงรักษาแบบท่ีไดพัฒนา คือ จัดเก็บขอมูลเครื่องจักรและ
อุปกรณประกอบอาคารลงในแบบฟอรม สามารถชวยลดระยะเวลาลงได ประมาณ 4 วัน หรือคิดเปน 
รอยละ 40 และในกรณีการซอมแซมแบบท่ีไดพัฒนา คือ จัดเก็บขอมูลเครื่องจักรและอุปกรณประกอบ
อาคารลงในแบบฟอรม สามารถชวยลดระยะเวลาลงได ประมาณ 9.3 วัน หรือคิดเปนรอยละ 46.85 ซ่ึง
สามารถลดระยะเวลาในการติดตอประสานงานไดจากการในงานแบบฟอรมขอมูลเครื่องจักรและ
อุปกรณประกอบอาคารไดอยางมาก ซ่ึงสามารถตอบคําถามงานวิจัยไดวาแบบฟอรมขอมูลเครื่องจักร
และอุปกรณประกอบอาคารสามารถลดระยะเวลาในการติดตอประสานเพ่ือการบํารุงรักษาได 
  5.1.2 การประเมินระดับความพึงพอใจแบบฟอรมท่ีไดพัฒนาชวยเก็บขอมูลเครื่องจักรและ
อุปกรณประกอบอาคาร อาคารสิรินธร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาก
กลุมตัวอยางผูท่ีเก่ียวของกับการใชงาน จํานวน 20 คน โดยการประเมินแบงออกเปน 2 ดาน ไดแก       
1) การออกแบบฟอรมจัดเก็บขอมูล โดยภาพรวม พบวามีผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
( X = 4.14, S.D = 0.63) 2) การใชงานฟอรมจัดเก็บขอมูล โดยภาพรวม พบวามีผลการประเมินความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 4.00, S.D = 0.51)    
 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
  5.2.1 ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาในการดําเนินการจัดเก็บขอมูลแบบเดิมกับแบบท่ีไดพัฒนา
พบวาสามารถลดระยะเวลาในการติดตอประสานงานไดจากการในงานแบบฟอรมขอมูลเครื่องจักรและ
อุปกรณประกอบอาคารไดอยางมาก ซ่ึงสามารถตอบคําถามงานวิจัยไดวาแบบฟอรมขอมูลเครื่องจักร
และอุปกรณประกอบอาคารสามารถลดระยะเวลาในการติดตอประสานเพ่ือการบํารุงรักษาได          
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของสุนทร เก้ือกุล (2546) ท่ีพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนเพ่ือ
แกไขปญหาการซํ้าซอนของการทํางาน ชวยสนับสนุนใหงานทะเบียนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
  5.2.2 ผลจากการวิจัยเรื่อง ฐานขอมูลเครื่องจักรและอุปกรณประกอบอาคารเพ่ืองายตอการ
ทํางานและบํารุงรักษา กรณีศึกษาอาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร โดยมี
ผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จํานวนกลุมตัวอยาง 20 ทาน ซ่ึงเปนผูท่ีเก่ียวของกับงานอาคาร
สถานท่ี หลังจากท่ีไดใชงานแบบฟอรมเครื่องจักรและอุปกรณประกอบอาคาร แลวพบวา ผูใชมีความ
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พึงพอใจระบบท่ีไดพัฒนาข้ึนในระดับมาก เพราะแบบฟอรมท่ีไดจัดทําข้ึนมีความถูกตองของขอมูล       
มีความครบถวนและเหมาะสมของขอมูล เขาใจงายตอการใชงาน มีขนาดของตัวอักษร สีของตัวอักษร             
ท่ีเหมาะสม มีการปรับเปลี่ยนแกไข การอัพเดทขอมูลได มีการระบุตําแหนงท่ีตั้งของเครื่องจักรการแยก
ประเภทเครื่องจักร มีการคัดลอกแบบฟอรมนํามาใชและชวยลดระยะเวลาในการบํารุงรักษา          
ซ่ึงสอดคลองกับ กรฤดี สุขะวัฒนะ (2552) ซ่ึงพบวาระบบท่ีมีการพัฒนาการจัดเก็บขอมูล                
มีความสามารถตรงตามความตองการของผูใช ลดข้ันตอนการทํางาน สืบคนขอมูลไดงายและรวดเร็ว 
สามารถนําไปใชงานไดอยางเหมาะสมและตรงกับ สราญ  ศรีดี (2552) ท่ีพบวา ระบบจัดเตรียมขอมูล
และจัดเก็บขอมูลเครื่องจักร ระบบคนหาขอมูล และระบบการออกรายงาน มีการใหบริการผานเครือขาย
อินทราเน็ต ดานการประเมินคุณภาพระบบฐานขอมูลเครื่องจักร  ผูเชี่ยวชาญไดประเมินใหอยูในระดับดี
และพนักงานของแผนกวิศวกรรมมีความพึงพอใจตอระบบฐานขอมูลอยูในระดับมาก  
   สรุปไดวา แบบฟอรมในการจัดเก็บขอมูลท่ีไดจัดทําข้ึนเพ่ือเปนตนแบบในการใชงานมีความ
พึงพอใจในระดับมาก สามารถนําไปใชงานไดจริง 
    
5.3  ขอเสนอแนะ 
        จากผลการศึกษาวิจัย ฐานขอมูลเครื่องจักรและอุปกรณประกอบอาคารเพ่ืองายตอการทํางาน
และบํารุงรักษา กรณีศึกษาอาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  ยังมี
จุดบกพรองโดยเก็บรวบรวมขอเปนขอเสนอแนะจากการศึกษาและสําหรับการศึกษาครั้งตอไป ดังนี้ 

  ขอเสนอแนะจากการทําวิจัยในครั้งนี้ 
  1)  ควรมีการเพ่ิมระยะเวลาในการอัพเดทขอมูลจากเดิมท่ีมีการอัพเดททุกๆ3 เดือนเปนทุกเดือน  
  2)  ควรเพ่ิมแบบสํารวจความพึงพอใจไปใหกับทางบริษัทท่ีดูแลไดมีการประเมินท้ังสองดาน 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป 
  1)  ควรศึกษาเพ่ิมเติมในการประยุกตใชแบบฟอรมเครื่องจักรและอุปกรณประกอบอาคารผาน

ทาง application บนมือถือ 
  2)  ควรเพ่ิมชองทางการติดตอประสานงานเพ่ือสงขอมูลพรอมรูปถายประกอบอาการเสียหรือ
การบํารุงรักษาเพ่ือใหบริษัทผูดูแลมีความเขาใจตรงกับอาการเสียมากข้ึนโดยท่ีไมตองมีความจําเปนท่ีจะ
เขามาตรวจสอบดวยตนเองแบบ real time 
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บรรณานุกรม 
 

กรฤดี  สุขะวัฒนะ. การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเก็บขอมูลนักศึกษาฝายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ  
  เรือนจําจังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลย ี
  คอมพิวเตอร ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  พระนครเหนือ, 2552 
จิรวัฒน นาคสงและอุดม ชูลักษณ. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและสืบคนเอกสารใน 
  งานสารบรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมตอเรือนครศรีธรรมราช. โครงการปญหา 
  พิเศษ ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  พระนครเหนือ, 2546 
บุญสง  ศิลปะและกันตพิชญ ใยเสถียร. การพัฒนาระบบฐานขอมูลความรูอาการเสียของเครื่องรับโทรทัศน 
  เบ้ืองตน.  วิทยานิพนธครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  พระนครเหนือ 
ปริญญา  จันทรใส.  การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร เรื่องการสรางสายอากาศไดโพล.  วิทยานิพนธ 
  ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร  บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบัน 
  เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง,  2548 
ปริเยศ  สิทธิสรวง.  ความพึงพอใจของคณะกรรมการและอาจารยท่ีมีตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
         โครงการพัฒนาการจัดการวิทยาลัยเกษตรกรรมกรมอาชีวศึกษา.วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
  สาขาครุศาสตรเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง,2541   
ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุลและเจษฎาพร ยุทธนวิบูลยชัย. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู.  
  กรุงเทพ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548. 
ศิริชัย  กาญจนวสี.  ทฤษฎีการประเมิน.  พิมพครั้งท่ี 3.  กรุงเทพฯ  :  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545. 
สราญ  ศรีดี.  ระบบฐานขอมูลเครื่องจักรบริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จํากัด.  วิทยานิพนธวิทยาศาสตร 
  มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร (คอมพิวเตอร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2552  
สุกัญญา  มาคะผล. โปรแกรมพจนานุกรมศัพทเฉพาะวิชาระบบฐานขอมูล.วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
  ลาดกระบัง, 2549 
สัลยุทธ สวางวรรณ. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ. กรุงเทพ : เพียรสันเอ็ดดูเคชั่นอินโดไชนา, 2545. 
อุทัยวรรณ  นอบนอม.  การพัฒนาระบบสารสนเทศดานการจัดการผลการเรียนสําหรับครูประจําช้ันระดับ 
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  บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2550 
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ภาคผนวก ก 

ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจ   
การใชงานแบบฟอรมฐานขอมูลเคร่ืองจักรและอุปกรณประกอบอาคารสิรินธร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  ศาลายา 
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
เรื่อง ฐานขอมูลเครื่องจักรและอุปกรณประกอบอาคารเพ่ืองายตอการทํางานและบํารุงรักษา  

 กรณีศึกษา อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
Database machinery and equipment in building for expedient operation  

and maintenance.  A case study of the Sirindhorn Tower  
at Rajamangala University Of  Technology Rattanakosin  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม  
1. แบบสอบถามมีท้ังหมด 2 สวน  
  สวนท่ี 1 แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชแบบฟอรม  
  สวนท่ี 2 เปนความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม     
2. กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง หรือตามความคิดเห็นท่ีแทจริงของทานทุกขอท่ีกําหนด 
    ไวเพ่ือความถูกตองและสมบูรณของงานวิจัย 
3. ขอมูลท่ีไดรับจากแบบสอบถามนี้ จะไมมีการนําไปเผยแพรตอสาธารณะ  

 
ผูจัดทําขอขอบพระคุณทุกทานไดกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้ตามขอมูลความเปนจริง 
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
การใชงานแบบฟอรมฐานขอมูลเครื่องจักรและอุปกรณประกอบอาคารสิรินธร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  ศาลายา 
 
ตอนท่ี 1 แสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชงาน 
    (กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในชองระดับความพึงพอใจของทาน)  

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก ดี พอใช 
ควร

ปรับปรุง 
ไม

เหมาะสม 
5 4 3 2 1 

1. การออกแบบฟอรมจัดเก็บขอมูล      
- ความถูกตองของขอมูล  
- ความครบถวนและเหมาะสมของขอมูล 
- เขาใจงายตอการใชงาน 
- ขนาดของตัวอักษร 
- สีของตัวอักษร  

     

2. การใชงานฟอรมจัดเก็บขอมูล      
- การปรับเปลี่ยนแกไข  
- การอัพเดทขอมูล  
- การระบุตําแหนงท่ีตั้งของเครื่องจักร 
- การแยกประเภทเครื่องจักร 
- การคัดลอกแบบฟอรมนํามาใช 
- ชวยลดระยะเวลาในการบํารุงรักษา  

     

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอยางแบบฟอรม 

ฐานขอมูลเคร่ืองจักรและอุปกรณประกอบอาคารสิรินธร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  ศาลายา 
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Item No.

Date

Name Recoder

Brand

Model Plant

Serial No. Province

Code Position

Name

Address1

Address2

Telephone

Site No. Sale No.

น ้าหนกับรรทกุ 1000 Kg จ านวนคนทีร่ับได้ 13 คน

P.N 36699429/40 V. C710C1305

Speed 105 m/m LCE-KDM

พ.ศ.ติดตัง้ 2555 30405837

น ้ามนัเคร่ือง

จารบี

แบบฟอร์มการลงข้อมูลเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ประกอบอาคาร

Machine/Equipment Data 1

1.GENARAL 22-ส.ค.-57

ลิฟต์โดยสาร

KONE 2.LOCATION

KONE 3000 MonoSpace อาคารสิรินธร

PW 13/16-19 มทร.รัตนโกสินทร์

L1  ชัน้ 9   โซน A

3.SUPPLIER/DISTRIBUTOR

บริษัทโคเน่ไทยลิฟท์ จ ำกัด

555 Rasa Tower II  26th Floor  Phaholyothin Road Chatuchak  Bangkok 10900, Thailand

http://www.kone.co.th

085-483-4454 Tel: +66 2 784 6500  Fax: +66 2 937 1100

4.SPECIFICATION 5.DESCRIPTION

ST01130121005 36699429 Test Body  :  NETEC

NOTE. 6.LUBRICANT

Controller Cabinet Type

Equipment Number

http://www.kone.co.th/


Item No.

Date

Name Recoder

Brand

Model Plant

Serial No. Province

Code Position

Name

Address1

Address2

Telephone

Site No. Sale No.

น ้าหนกับรรทกุ 1000 Kg จ านวนคนทีร่ับได้ 13 คน

P.N 36699431/40 V. C710C1305

Speed 105 m/m LCE-KDM

พ.ศ.ติดตัง้ 2555 30405838

น ้ามนัเคร่ือง

จารบี

แบบฟอร์มการลงข้อมูลเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ประกอบอาคาร

Machine/Equipment Data 2

1.GENARAL 22-ส.ค.-57

ลิฟต์โดยสาร

KONE 2.LOCATION

KONE 3000 MonoSpace อาคารสิรินธร

PW 13/16-19 มทร.รัตนโกสินทร์

L2   ชัน้ 9   โซน A

3.SUPPLIER/DISTRIBUTOR

บริษทัโคเน่ไทยลิฟท์ จ ากดั 

555 Rasa Tower II  26th Floor  Phaholyothin Road Chatuchak  Bangkok 10900, Thailand

http://www.kone.co.th

085-483-4454 Tel: +66 2 784 6500  Fax: +66 2 937 1100

4.SPECIFICATION 5.DESCRIPTION

ST01130121006 36699431 Test Body  :  NETEC

NOTE. 6.LUBRICANT

Controller Cabinet Type

Equipment Number

http://www.kone.co.th/


Item No.

Date

Name Recoder

Brand

Model Plant

Serial No. Province

Code Position

Name

Address1

Address2

Telephone

Site No. Sale No.

น ้าหนกับรรทกุ 1000 Kg จ านวนคนทีร่ับได้ 13 คน

P.N 36699431/40 V. C710C1305

Speed 105 m/m 36794091

พ.ศ.ติดตัง้ 2557 30525254

น ้ามนัเคร่ือง

จารบี

แบบฟอร์มการลงข้อมูลเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ประกอบอาคาร

Machine/Equipment Data 3

1.GENARAL 22-ส.ค.-57

ลิฟต์แก้ว

KONE 2.LOCATION

KONE3000 MONOSPACE อาคารสิรินธร

PW13/10-19 มทร.รัตนโกสินทร์

L3  ชัน้ 5 อาคารสิรินธร

3.SUPPLIER/DISTRIBUTOR

บริษทัโคเน่ไทยลิฟท์ จ ากดั 

555 Rasa Tower II  26th Floor  Phaholyothin Road Chatuchak  Bangkok 10900, Thailand

http://www.kone.co.th

085-483-4454 Tel: +66 2 784 6500  Fax: +66 2 937 1100

4.SPECIFICATION 5.DESCRIPTION

ST01130121006 36699431 Test Body  :  NETEC

Sale Number

Equipment Number

NOTE. 6.LUBRICANT

http://www.kone.co.th/


Item No.

Date

Name Recoder

Brand

Model Plant

Serial No. Province

Code Position

Name

Address1

Address2

Telephone

Site No. Sale No.

น ้าหนกับรรทกุ 1000 Kg จ านวนคนทีร่ับได้ 18 คน

P.N 36699431/40 V. C710C1305

Speed 105 m/m LCE-KDM

พ.ศ.ติดตัง้ 2555 30405838

น ้ามนัเคร่ือง

จารบี

แบบฟอร์มการลงข้อมูลเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ประกอบอาคาร

Machine/Equipment Data

1.GENARAL 22-ส.ค.-57

ลิฟต์ขนของ

2.LOCATION

อาคารสิรินธร

มทร.รัตนโกสินทร์

 

3.SUPPLIER/DISTRIBUTOR

บริษทัโคเน่ไทยลิฟท์ จ ากดั 

555 Rasa Tower II  26th Floor  Phaholyothin Road Chatuchak  Bangkok 10900, Thailand

http://www.kone.co.th

085-483-4454 Tel: +66 2 784 6500  Fax: +66 2 937 1100

4.SPECIFICATION 5.DESCRIPTION

ST01130121006 36699431 Test Body  :  NETEC

Controller Cabinet Type

Equipment Number

NOTE. 6.LUBRICANT

http://www.kone.co.th/


Item No.

Date

Name Recoder

Brand

Model Plant

Serial No. Province

Code Position

Name

Address1

Address2

Telephone

Pump Type

Input 380 V 2910 r/min

Power 7.5 kW Current 14.5 A Model 65X50 PS  HA

Out put V Frequency 50 Hz Bearings 6305ZZ

cos ø 0.895 ลิตร พ.ศ.ติดตัง้ 2553

น ้ามนัเคร่ือง

จารบี

แบบฟอร์มการลงข้อมูลเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ประกอบอาคาร

Machine/Equipment Data

1.GENARAL 22-ส.ค.-57

ป้ัมน ้าดี

ABB 2.LOCATION

M2QAL32S2B อาคารสิรินธร

500218651002001 มทร.รัตนโกสินทร์

WP1  ห้องป้ัมน ้าชัน้ 1

ความเร็วรอบ NO. P081138

3.SUPPLIER/DISTRIBUTOR

บริษทั เอบีบี (ไทยแลนด์) จ ากดั

161/1อาคารเอสจีทาวเวอร์ชัน้1-4  จงัหวดั กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย์ 10330

ซอยมหาดเล็กหลวง3 ถนนราชด าริ

Tel. 02 - 6651000  Fax. 02 - 6651042 

4.SPECIFICATION 5.DESCRIPTION

Water Pump EBARA PUMP

NOTE. 6.LUBRICANT



Item No.

Date

Name Recoder

Brand

Model Plant

Serial No. Province

Code Position

Name

Address1

Address2

Telephone

Pump Type

Input 380 V 2910 r/min

Power 7.5 kW Current 14.5 A Model 65X50 PS HA 

Out put V Frequency 50 Hz Bearings 6305ZZ

cos ø 0.895 ลิตร พ.ศ.ติดตัง้ 2553

น ้ามนัเคร่ือง

จารบี

NOTE. 6.LUBRICANT

ความเร็วรอบ NO. P090322

3.SUPPLIER/DISTRIBUTOR

บริษทั เอบีบี (ไทยแลนด์) จ ากดั

161/1อาคารเอสจีทาวเวอร์ชัน้1-4  จงัหวดั กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย์ 10330

ซอยมหาดเล็กหลวง3 ถนนราชด าริ

Tel. 02 - 6651000  Fax. 02 - 6651042 

4.SPECIFICATION 5.DESCRIPTION

Water Pump EBARA PUMP

แบบฟอร์มการลงข้อมูลเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ประกอบอาคาร

Machine/Equipment Data

1.GENARAL 22-ส.ค.-57

ป้ัมน ้าดี

ABB 2.LOCATION

M2QAL32S2B อาคารสิรินธร

500218651002007 มทร.รัตนโกสินทร์

WP2  ห้องป้ัมน ้าชัน้ 1



Item No.

Date

Name Recoder

Brand

Model Plant

Serial No. Province

Code Position

Name

Address1

Address2

Telephone

ABB Motors DU/C3

Volt 380 - 420 V 0.895 ลิตร/ชม.

Frequency 50 Hz Current 14.5 A

I 7.5 kW Frequency 50 Hz

ความเร็วรอบ 2910 r/min พ.ศ.ติดตัง้ 2553

น ้ามนัเคร่ือง

จารบี

แบบฟอร์มการลงข้อมูลเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ประกอบอาคาร

Machine/Equipment Data

1.GENARAL 22-ส.ค.-57

ป้ัมเพ่ิมแรงดนัน ้า

ABB 2.LOCATION

M2QA132S2B อาคารสิรินธร

500218651002010 มทร.รัตนโกสินทร์

BP1 ดาดฟ้า  

COS ø

3.SUPPLIER/DISTRIBUTOR

บริษทั เอบีบี (ไทยแลนด์) จ ากดั

161/1อาคารเอสจีทาวเวอร์ชัน้1-4  จงัหวดั กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย์ 10330

ซอยมหาดเล็กหลวง3 ถนนราชด าริ

Tel. 02 - 6651000  Fax. 02 - 6651042 

4.SPECIFICATION 5.DESCRIPTION

131102 - ADA 6207DDU/C3

NOTE. 6.LUBRICANT



Item No.

Date

Name Recoder

Brand

Model Plant

Serial No. Province

Code Position

Name

Address1

Address2

Telephone

ABB Motors DU/C3

Volt 380 - 420 V 0.895 ลิตร/ชม.

Frequency 50 Hz Current 14.5 A

I 7.5 kW Frequency 50 Hz

ความเร็วรอบ 2910 r/min พ.ศ.ติดตัง้ 2553

น ้ามนัเคร่ือง

จารบี

แบบฟอร์มการลงข้อมูลเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ประกอบอาคาร

Machine/Equipment Data

1.GENARAL 22-ส.ค.-57

ป้ัมเพ่ิมแรงดนัน ้า

ABB 2.LOCATION

M2QA132S2B อาคารสิรินธร

500218651002009 มทร.รัตนโกสินทร์

BP2 ดาดฟ้า 

COS ø

3.SUPPLIER/DISTRIBUTOR

บริษทั เอบีบี (ไทยแลนด์) จ ากดั

161/1อาคารเอสจีทาวเวอร์ชัน้1-4  จงัหวดั กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย์ 10330

ซอยมหาดเล็กหลวง3 ถนนราชด าริ

Tel. 02 - 6651000  Fax. 02 - 6651042 

4.SPECIFICATION 5.DESCRIPTION

131102 - ADA 6207DDU/C3

NOTE. 6.LUBRICANT



Item No.

Date

Name Recoder

Brand

Model Plant

Serial No. Province

Code Position

Name

Address1

Address2

Telephone

Tranfermer Type

Input  12 / 24 kV Phase 3

Power 1250 kVA Current A

Out put 416/240 V Frequency 50 Hz

พ.ศ.ติดตัง้

น ้ามนัเคร่ือง

จารบี

NOTE. 6.LUBRICANT

4.SPECIFICATION 5.DESCRIPTION

TF1 Oil type

02-427-5552 (Auto 20 lines) โทรสาร. 02-427-3296, 02-870-9114

อาคารสิรินธร

มทร.รัตนโกสินทร์

TF1  หลงัตึกสิรินธร

3.SUPPLIER/DISTRIBUTOR

บริษทั เจริญชยัหม้อแปลงไฟฟ้า จ ากดั

9 ซอยประชาอทิุศ 21 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

http://www.charoenchai.com

แบบฟอร์มการลงข้อมูลเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ประกอบอาคาร

Machine/Equipment Data

1.GENARAL 22-ส.ค.-57

หม้อแปลงไฟฟ้า

เจริญชยั 2.LOCATION

http://www.charoenchai.com/


Item No.

Date

Name Recoder

Brand

Model Plant

Serial No. Province

Code Position

Name

Address1

Address2

Telephone

Tranfermer Type

Input  12 / 24 kV Phase 3

Power 1000 kVA Current A

Out put 416/240 V Frequency 50 Hz

พ.ศ.ติดตัง้

น ้ามนัเคร่ือง

จารบี

NOTE. 6.LUBRICANT

4.SPECIFICATION 5.DESCRIPTION

TF2 Oil type

02-427-5552 (Auto 20 lines) โทรสาร. 02-427-3296, 02-870-9114

อาคารสิรินธร

มทร.รัตนโกสินทร์

TF2   หลงัตึกสิรินธร

3.SUPPLIER/DISTRIBUTOR

บริษทั เจริญชยัหม้อแปลงไฟฟ้า จ ากดั

9 ซอยประชาอทิุศ 21 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

http://www.charoenchai.com

แบบฟอร์มการลงข้อมูลเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ประกอบอาคาร

Machine/Equipment Data

1.GENARAL 22-ส.ค.-57

หม้อแปลงไฟฟ้า

เจริญชยั 2.LOCATION

http://www.charoenchai.com/


Item No.

Date

Name Recoder

Brand

Model Plant

Serial No. Province

Code Position

Name

Address1

Address2

Telephone

IEC Icw 65kA/1s

Icu 65 kA 1000 V

Ics 100% Current 2000 A

Out put 690 V Frequency 50 Hz

Uimp 12 kV พ.ศ.ติดตัง้ 2553

น ้ามนัเคร่ือง

จารบี

NOTE. 6.LUBRICANT

4.SPECIFICATION 5.DESCRIPTION

60947-2

Ui

Tel: +66 (0) 2 617 5500 Fax: +66 (0) 2 617-5501

Blokset อาคารสิรินธร

NW20 H1 มทร.รัตนโกสินทร์

MDB1  ห้องไฟฟ้าชัน้ 1

3.SUPPLIER/DISTRIBUTOR

บริษทัชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั

44/1 Rungrojthanakul Building 13-14 Floor,  Rachadapisek Road, Huaykwang Sub-District,  Huaykwang District, Bangkok 10310

http://www.schneider-electric.co.th

แบบฟอร์มการลงข้อมูลเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ประกอบอาคาร

Machine/Equipment Data

1.GENARAL 22-ส.ค.-57

ตูเ้มนต์ไฟฟ้า

Schneider 2.LOCATION

http://www.schneider-electric.co.th/


Item No.

Date

Name Recoder

Brand

Model Plant

Serial No. Province

Code Position

Name

Address1

Address2

Telephone

IEC Icw 65kA/1s

Icu 65 kA 1000 V

Ics 100% Current 2000 A

Out put 690 V Frequency 50 Hz

Uimp 12 kV พ.ศ.ติดตัง้ 2553

น ้ามนัเคร่ือง

จารบี

NOTE. 6.LUBRICANT

4.SPECIFICATION 5.DESCRIPTION

60947-2

Ui

Blokset อาคารสิรินธร

NW20 H1 มทร.รัตนโกสินทร์

MDB1  ห้องไฟฟ้าชัน้ 1

3.SUPPLIER/DISTRIBUTOR

แบบฟอร์มการลงข้อมูลเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ประกอบอาคาร

Machine/Equipment Data

1.GENARAL 22-ส.ค.-57

ตูเ้มนต์ไฟฟ้า

Schneider Electric 2.LOCATION



Item No.

Date

Name Recoder

Brand

Model Plant

Serial No. Province

Code Position

Name

Address1

Address2

Telephone

DimensionsPF. Weight 2825 kg

PF. 0.8 Cos f 70 ลิตร/ชม.

Power 264 KW Current 475 A

Out put 400 V Frequency 50 Hz

ความจุถงั 600 ลิตร พ.ศ.ติดตัง้ 2556

น ้ามนัเคร่ือง

จารบี

แบบฟอร์มการลงข้อมูลเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ประกอบอาคาร

Machine/Equipment Data

1.GENARAL 22-ส.ค.-57

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

HIMOINSA 2.LOCATION

02-729-3201 Fax :  02-7295432,02-7296432

HFW-305 T5 STD 330KVA อาคารสิรินธร

X1CH55510 มทร.รัตนโกสินทร์

GEN  

3.SUPPLIER/DISTRIBUTOR

บริษทั เกทเวย์ อินเตอร์เทรด จ ากดั Fax : 02-7296543,02-7295210

หมู่ที ่3 112 ซอย 112 รามค าแหง   แขวงสะพานสูง   เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10120

http://www.gateway-intertrade.com/

4.SPECIFICATION 5.DESCRIPTION

3.10 x 1.39 x 1.80 m

อตัราการใช้น ้ามนั

NOTE. 6.LUBRICANT

http://www.gateway-intertrade.com/


Item No.

Date

Name Recoder

Brand

Model Plant

Serial No. Province

Code Position

Name

Address1

Address2

Telephone

Fire Pump Type

HP 100 2965 ลิตร/ชม.

Power 75 kW Current 133/72 A IP 55 Serv. S1 IS.CL  F

Out put 380 V Frequency 50 Hz EBARA PUMP NO. 1110278-06

Cosø 0.91 พ.ศ.ติดตัง้ 2556

น ้ามนัเคร่ือง

จารบี

แบบฟอร์มการลงข้อมูลเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ประกอบอาคาร

Machine/Equipment Data

1.GENARAL 22-ส.ค.-57

ป้ัมน ้าดบัเพลิง

WAT 2.LOCATION

M2QA 280-2 อาคารสิรินธร

LB0051W มทร.รัตนโกสินทร์

FP ห้องป้ัมน ้าชัน้ 1 

ความเร็วรอบ

3.SUPPLIER/DISTRIBUTOR

บริษทั พิษณนุนท์ จ ากดั

98/360 หมู่ที ่11 ต าบลบางบวัทอง อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ

02-927-5553

4.SPECIFICATION 5.DESCRIPTION

EFF2 Bearings 208C 206E

Model  125X80CNJA

NOTE. 6.LUBRICANT



Item No.

Date

Name Recoder

Brand

Model Plant

Serial No. Province

Code Position

Name

Address1

Address2

Telephone

Jocky Pump Type

Pmax/tmax 25/120 kV 2902 r/min

Power 3 kW Q 5.8 m3/h bar/C    CCW PTC 160 C

Hmax 122.7 m Frequency 50 Hz No. 0004

H 93 m พ.ศ.ติดตัง้ 2556

น ้ามนัเคร่ือง

จารบี

แบบฟอร์มการลงข้อมูลเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ประกอบอาคาร

Machine/Equipment Data

1.GENARAL 22-ส.ค.-57

ป้ัมรักษาแรงดนั

GRUNDFOS 2.LOCATION

MG100LC2-28FT130-H3 อาคารสิรินธร

85U15510 มทร.รัตนโกสินทร์

JP  

ความเร็วรอบ

3.SUPPLIER/DISTRIBUTOR

บริษทั พิษณนุนท์ จ ากดั

98/360 หมู่ที ่11 ต าบลบางบวัทอง อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ

02-927-5553

4.SPECIFICATION 5.DESCRIPTION

A96513388P11246 CR5-18 A-FGJ-A-E-HQQE

NOTE. 6.LUBRICANT



Item No.

Date

Name Recoder

Brand

Model Plant

Serial No. Province

Code Position

Name

Address1

Address2

Telephone

Air Blower Lot No

Motor 1.1 KW 1260 rpm

Motor ø  4.5 Current A

Frequency 50 Hz

พ.ศ.ติดตัง้ 2553

น ้ามนัเคร่ือง

จารบี

แบบฟอร์มการลงข้อมูลเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ประกอบอาคาร

Machine/Equipment Data

1.GENARAL 22-ส.ค.-57

ป้ัมเติมอากาศ

ANC 2.LOCATION

SL050-1 อาคารสิรินธร

AB-10-0931 มทร.รัตนโกสินทร์

AB1  

ความเร็วรอบ

3.SUPPLIER/DISTRIBUTOR

บริษทั พิษณนุนท์ จ ากดั

98/360 หมู่ที ่11 ต าบลบางบวัทอง อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ

02-927-5553

4.SPECIFICATION 5.DESCRIPTION

530260 10 01 30

NOTE. 6.LUBRICANT



Item No.

Date

Name Recoder

Brand

Model Plant

Serial No. Province

Code Position

Name

Address1

Address2

Telephone

Air Blower Lot No

Motor 1.1 KW 1260 rpm

Motor ø  4.5 Current A

Frequency 50 Hz

พ.ศ.ติดตัง้ 2553

น ้ามนัเคร่ือง

จารบี

แบบฟอร์มการลงข้อมูลเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ประกอบอาคาร

Machine/Equipment Data

1.GENARAL 22-ส.ค.-57

2.LOCATION

อาคารสิรินธร

มทร.รัตนโกสินทร์

 

ความเร็วรอบ

3.SUPPLIER/DISTRIBUTOR

บริษทั พิษณนุนท์ จ ากดั

98/360 หมู่ที ่11 ต าบลบางบวัทอง อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ

02-927-5553

4.SPECIFICATION 5.DESCRIPTION

806 756 10 01 30

NOTE. 6.LUBRICANT



Item No.

Date

Name Recoder

Brand

Model Plant

Serial No. Province

Code Position

Name

Address1

Address2

Telephone

Type

Power 6 A   in alarm 120

Battery 18-200 AH Current 5 A height; 5.81 in. (14.76 cm) depth.

Output 24 V Frequency 50 Hz weight (without batteries): 36.15 lb. (16.4 kg).

พ.ศ.ติดตัง้ 2556

น ้ามนัเคร่ือง

จารบี

แบบฟอร์มการลงข้อมูลเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ประกอบอาคาร

Machine/Equipment Data

1.GENARAL 22-ส.ค.-57

แจ้งเหตเุพลิงไหม้

NOTIFIER 2.LOCATION

NFS-320 อาคารสิรินธร

มทร.รัตนโกสินทร์

FS  ห้องไฟฟ้าชัน้ 1

    VAC width; 18.12 in. (46.025 cm)

3.SUPPLIER/DISTRIBUTOR

บริษทั พิษณนุนท์ จ ากดั

98/360 หมู่ที ่11 ต าบลบางบวัทอง อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ

02-927-5553

4.SPECIFICATION 5.DESCRIPTION

PN 53263-H1 52832 Backbox: 18.12 in. (46.025 cm)

NOTE. 6.LUBRICANT



Item No.

Date

Name Recoder

Brand

Model Plant

Serial No. Province

Code Position

Name

Address1

Address2

Telephone

CCTV Type

Rating 2000 VA 1600 W

Power   I/P 15.4 kVA Power   O/P 9.1 A Weight 125 Kg

I/O put 220 V Frequency 50 Hz

Weight 12.8 Kg พ.ศ.ติดตัง้ 2556

น ้ามนัเคร่ือง

จารบี

แบบฟอร์มการลงข้อมูลเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ประกอบอาคาร

Machine/Equipment Data

1.GENARAL 22-ส.ค.-57

กล้องวงจรปิด

AVTECH 2.LOCATION

MDR759 อาคารสิรินธร

3.40441E+12 มทร.รัตนโกสินทร์

CCTV ห้องวงจรปิด ชัน้ 1 

Rating  96VDC

3.SUPPLIER/DISTRIBUTOR

บริษทั พิษณนุนท์ จ ากดั

98/360 หมู่ที ่11 ต าบลบางบวัทอง อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ

02-927-5553

4.SPECIFICATION 5.DESCRIPTION

SYNDOM HE2000S BATTERY BANK  

NOTE. 6.LUBRICANT
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ประวัติผูวิจัย 
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ประวัติผูวิจัย 

 
1.  ช่ือ  สกุล   นายเกริกรัฐ   ตั้งวงษอุทัย 

2.  ตําแหนงปจจุบัน  หัวหนาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร 

3.  หนวยงานท่ีสามารถติดตอได 
     สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร    
     คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ      
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
     ท่ีอยู 96  หมู 3  ถนนพุทธมณฑลสาย 5  ตําบลศาลายา   
     อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม   รหัสไปรษณีย  73170     
     เบอรโทร  0-2889-4587  ตอ 2682  โทรสาร  0-2889-5014 
     e-mail : kr_off@rmutr.ac.th, kr_off@hotmail.com 
 
4.  ประวัติการศึกษา 
     ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
           สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร, “2555” 
     ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   
           หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
           สาขาวิชาการจัดการงานกอสราง, “2552” 

5.  สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ 
     เทคโนโลยีการอนุรักษพลังงาน 
 
6.  ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย 
  หัวหนาโครงการวิจัย “การศึกษาถึงคุณลักษณะของนักบริหารจัดการงานกอสรางท่ีบริษัทท่ี 
          ปรึกษาพึงประสงค” งบประมาณเงินรายได ประจําป พ.ศ. 2556   
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