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การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบ
นาํประปาภายในอาคารสถาบนัแห่งชาติเพือการพฒันาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลยัมหิดลให้มี
ประสิทธิภาพยงิขึน โดยกาํหนดรูปแบบในการดาํเนินงาน การจดัทาํฐานขอ้มูลงานซ่อมบาํรุงระบบ
ต่างๆ เชิงป้องกนัศึกษาปัจจยัทีมีผลกระทบ และความสัมพนัธ์เกียวกบัระบบบาํรุงรักษาการจดัทาํ
แผนบาํรุง รักษาและเพิมประสิทธิภาพในการทาํงานโดยลดค่าใชจ่้ายวเิคราะห์ปัญหาขอ้ผดิปกติซึงมี
ผลกระทบกับองค์กร นําข้อมูลทีได้มาทาํการวางแผนงานให้เหมาะสมของแต่ละระบบ ซึงจะ
ก่อใหเ้กิด      ประสิทธิภาพสูงสุดหลงัจากทีไดน้าํระบบฐานขอ้มูลมาใชจ้ะมีความพร้อมของเครือง
ภายในระบบอาคารเพิมขึน ความเสียหายของระบบอายุการใช้งานลดลง ลดการเสือมสภาพก่อน 
และลดการสูญเสียจากการขดัขอ้งของระบบปรับอากาศ และระบบประปาภายในอาคาร  
 เมือวดัผลการดาํเนินงาน พบวา่ สามารถจดัเก็บขอ้มูลของระบบปรับอากาศ และระบบ
นาํประปาทีใช้ในการวางแผนบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัไดเ้ป็นระบบมากขึนอตัราความพร้อมใช้งาน
ของระบบเพิมขึน ค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือนทีไม่เท่ากนับางเดือนสูงบางเดือนตาํ ตามสภาพการใชง้าน 
สรุปไดว้า่ ค่าใชจ่้ายในการซ่อมบาํรุงในการเปรียบเทียบขอ้มูลจะใชเ้พียง 6 เดือนก่อนทาํ PM และ
หลงัทาํ PM ซึงพบวา่ก่อนทาํ PM ค่าใชจ่้าย 72,011-บาท หลงัทาํ PM เสียค่าใชจ่้าย 25,400-บาท 
สามารถลดค่าใชจ่้ายลงไปได ้46,611-บาท คิดเป็นร้อยละ 83 % ซึงเป็นไปตามวตัถุประสงคที์ตงัไว้
อตัราการคา้งงานซ่อมบาํรุงลดลง การขาดการซ่อมบาํรุงของหน่วยงานลดลง ระยะเวลาในการจดัหา
อะไหล่ลดลง โดยเฉพาะระยะเวลาในการซ่อมบาํรุงลดลง การขาดการบาํรุงรักษาอตัราการซ่อม
ใหม่ไม่มีปัญหา และอุปสรรคในการดาํเนินงานลดลง และการดาํเนินงานซ่อมบาํรุงรูปแบบใหม่
ดีกวา่รูปแบบเดิม 
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The purpose of this study. Air-conditioning system to improve education and 
water supply Building national institutions for the development of children and families. 
Mahidol University. To greater efficiency by the model in operation making database 
maintenance systems, preventive factors that affect And relationships with system 
maintenance. Maintenance plan. And increase operational efficiency. By reducing costs. 
Analysis of an unusual problem. Which affect the organization. The data acquired by the plan 
to suit their individual systems. This will lead to maximum efficiency. After the implementation 
of the database will be used with the device within the system building up. Loss of lifetime 
reduction. Reduce wear and tear before, and reduce losses. From the disruption of air 
conditioning systems and indoor plumbing. 

On performance measurement that can store data of the air conditioning system.   
And water used in the preventive aintenance plan for a more systematic use of the rate 
increase.Expenses each month are not equal, some months in some high-low As to conclude 
that the cost of maintenance in comparison to only 6 months prior to the PM and the PM , 
which was found before the PM cost 72,011 Baht - after the PM cost. 25,400 - Baht. to cut 
costs down to 46,611 - Baht. , representing 83% of which is in accordance with the objectives 
set. Rate of decline due to lack of maintenance, maintenance of units reduced. The duration 
of the supply. Spare time is reduced by lower maintenance. Lack of maintenance, repair 
rates, and new problems.Barriers in the fallen and repair operations.Body style better than the 
originalformat.  
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 วิทยานิพนธ์ฉบบันีไดส้ําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความช่วยเหลืออยา่งดียิงจาก อาจารย ์ดร.
ณัฐพล ศิริสว่าง อาจารยที์ปรึกษาและอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึงท่านไดใ้ห้คาํแนะนาํและ
ขอ้คิดเห็นต่างๆ ในการงานวจิยัในครังนีดว้ยดีเสมอมารวมทงัไดรั้บการตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
เพือความถูกต้องและมีความสมบูรณ์จากทางคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึงผูว้ิจ ัยต้อง
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนีดว้ย 
 กราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านทีช่วยประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ซึงมีส่วนช่วย
ใหผู้ศึ้กษาไดน้าํความรู้ทีไดจ้ากการศึกษานีไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในอนาคตต่อไป 
 ทา้ยนีผูว้ิจยัขอกราบพระคุณบิดาผูใ้ห้การสนบัสนุน และให้กาํลงัใจแก่ผูว้ิจยัตลอดจน
สาํเร็จการศึกษา ขอขอบคุณเจา้หนา้ทีทุกฝ่ายของสถาบนัแห่งชาติเพือการพฒันาเด็กและครอบครัว 
มหาวทิยาลยัมหิดล ทีไดใ้หก้ารสนบัสนุน และขอ้เสนอแนะจนผูว้จิยัสาํเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ์ 
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