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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ เป็ นการนาแนวคิดการจัดการบารุ งรักษาเชิ งทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่ วมมาใช้ในการขจัด
ความสู ญเสี ยในกระบวนการผลิตริ งเกียร์ ที่ปัจจุบนั พบว่ามีปัญหาประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของเครื่ องจักรต่า ส่ งผล
ให้มีความสู ญเสี ยจากการรอวัตถุดิบ 25 นาทีต่อวัน ความสู ญเสี ยจากการปรับตั้งเครื่ องจักร 83 นาทีต่อวัน ความ
สู ญเสี ยจากการเสี ยของเครื่ องจักร 32 นาทีต่อวัน ความสู ญเสี ยจากเครื่ องจักรหยุดบ่อย 35 นาทีต่อวัน และความ
สู ญเสี ยจากปั ญหาด้านคุณภาพ 62 ชิ้นต่อวัน ทาให้มีประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของเครื่ องจักรเป็ น 81.25% ซึ่ งยังไม่
ถึงเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ที่ 85% ผูว้ จิ ยั จึงได้ประยุกต์ใช้เสาที่ 1(การปรับปรุ งเฉพาะเรื่ อง) เพื่อลดเวลาในการรอวัตถุดิบ
และลดเวลาจากการปรับตั้งเครื่ องจักร รวมถึงได้ประยุกต์ใช้แนวคิดตามเสาที่ 2(การบารุ งรักษาด้วยตัวเอง), เสาที่
3(การบารุ ง รั ก ษาเชิ ง วางแผน), เสาที่ 4(การศึ ก ษาและฝึ กอบรม) และเสาที่ 6(การบ ารุ งรั ก ษาคุ ณภาพ) เพื่ อ
แก้ปัญหาเครื่ องจักรหยุดบ่อย และปั ญหาด้านคุณภาพ
ผลจากการปรับปรุ งสามารถลดความสู ญเสี ยจากการรอวัตถุดิบได้ 18 นาทีต่อวัน ลดความสู ญเสี ย
จากการปรับตั้งเครื่ องจักรได้ 27 นาทีต่อวัน ลดความสู ญเสี ยจากการเสี ยของเครื่ องจักรได้ 10 นาทีต่อวัน ลด
ความสู ญเสี ยจากเครื่ องจักรหยุดบ่อยได้ 18 นาทีต่อวัน และลดความสู ญเสี ยจากปัญหาด้านคุณภาพได้ 33 ชิ้นต่อ
วัน ส่ งผลให้ประสิ ทธิภาพโดยรวมของเครื่ องจักรเพิ่มขึ้นเป็ น 88.12%
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ABSTRACT
This research is the implementation of the concept of all-in-one maintenance management in order
to eliminate losses in the ring gear production process. At present, it is found that the overall efficiency of the
machine is low. Resulting in a loss of waiting for raw materials 25 minutes per day, loss from machine
adjustment 83 minutes per day, loss from machine waste 32 minutes per day, machine loss, frequent stops 35
minutes per day And loss from quality problems 62 pieces per day, resulting in the overall efficiency of the
machine to 81.25% which has not yet reached the target set at 85%. The researcher therefore has applied Use a
pole 1 (Specific updates) to reduce waiting time for raw materials And reduce the time from setting up machines
Including applying concepts based on the pillars 2 (self-maintenance), pole 3 (planned maintenance), column 4
(education and training) and pillar 6 (quality maintenance) to solve the frequent stop machine problems And
quality problems.
The results from the study shows that lost times for waiting materials delay was reduced from 25 to
7 minutes per day. Waste of machine setting up time was reduced from 83 to 56 minutes per day. Waste from
machine break down was reduced from 32 to 22 minutes per day. Waste from machines stop frequently was
reduced from 35 to 17 minutes per day. The Defect loss was reduced from 62 to 29 pieces per day. The Overall
Effective Efficiency (OEE) increased from 81.25% to 88.12%. Can increase the overall effectiveness of the
machine up to 6.87%

1. บทนา
บริ ษทั กรณี ศึกษาเป็ นบริ ษทั ที่ผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์ได้แก่ ริ งเกียร์ และริ งแบงค์ให้กบั ผูผ้ ลิตรถยนต์ช้ นั
นา ซึ่ งกาลังประสบปั ญหาประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของเครื่ องจัก รต่ า อันส่ งผลกระทบให้เกิ ดเวลารอคอยนาน
รวมถึงเครื่ องจักรต้องหยุดทางานบ่อยครั้ง ทาให้ผลิตสิ นค้าไม่ทนั ตามความต้องการของลูกค้า
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้นากิ จกรรม TPM มาใช้เป็ นแนวทางในการศึกษากระบวนการผลิ ตริ งเกี ยร์ เป็ น
กิจกรรมที่มุ่งขยายผลในเชิ งปริ มาณและเชิงคุณภาพ โดยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิตให้สูงขึ้น โดยมุ่งปรับปรุ ง
กระบวนการผลิตเพื่อลดของเสี ยที่เกิดในกระบวนการผลิตในโรงงานผูผ้ ลิตริ งเกียร์ โดยการประยุกต์ใช้เสาหลัก
ของ TPM รวมถึงการพิจารณาหลักการของ TPM โดยการศึกษาครั้งนี้ จะดาเนิ นการหาค่าประสิ ทธิ ผลโดยรวม
เฉพาะเครื่ องจักรในกระบวนการผลิตริ งเกียร์ ซึ่ งมี 5 สายการผลิต และมีเครื่ องจักรรวม 10 เครื่ อง โดยจะทาการ
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เก็บข้อมูลก่อนปรับปรุ งเป็ นเวลา 3 เดื อน ตั้งแต่เดื อนตุลาคม - ธันวาคม 2561 และจะทาการปรับปรุ งในเดือน
มกราคม - มีนาคม 2562 พร้อมกับการเก็บข้อมูลและสรุ ปผล

2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษาวิจัย
2.1 เพื่อปรับปรุ งกระบวนการผลิต โดยการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของเครื่ องจักร
2.2 เพื่อทาการลดความสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

3. ขอบเขตของงานวิจัย
3.1 ทาการศึกษาข้อมูลเฉพาะกระบวนการผลิตริ งเกียร์ เท่านั้น
3.2 ทาการศึกษาข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม - มีนาคม 2562 พร้อมกับการเก็บข้อมูลและสรุ ปผล

4. ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
4.1 สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของเครื่ องจักรได้สูงขึ้น
4.2 สามารถลดความสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตนี้
4.3 สามารถนาผลการวิจยั นี้ ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหากับเครื่ องจักรประเภทเดียวกัน ในสายการผลิต
อื่นๆของโรงงานนี้ เพื่อทาการพัฒนาและปรับปรุ งต่อไป

5. ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
5.1 ทฤษฎี
5.1.1 ประสิ ทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE)
OEE เป็ นค าที่ รู้ จ ัก กัน เป็ นอย่า งดี ใ นฐานะตัว เลขที่ ใ ช้บ่ ง บอกสมรรถนะของโรงงานที่ ใ ช้
เครื่ องจักรเป็ นหลักในกระบวนการผลิต นอกจากนั้น OEE ยังใช้เป็ นตัวเลขในการวัดความสาเร็ จของโรงงานที่
ดาเนิ นกิ จกรรม TPM หรื อเรี ย กได้ว่า การดาเนิ นกิ จกรรม TPM ก็ เพื่ อเพิ่ ม ค่ า OEE ค่ า OEE ประกอบไปด้ว ย
ส่ ว นประกอบ 3ส่ ว น คื อ ความพร้ อ มของเครื่ องจัก ร (Availability: A) อัต ราสมรรถนะของเครื่ องจัก ร
(Performance Rate: P) และอัตราของดี (Good Quality Rate: Q)
5.1.2 การบารุ งรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่ วม (Total Productive Maintenance)
TPM ในปั จจุบนั ได้ขยายขอบเขตกว้างขึ้นมีการดาเนินกิจกรรมไม่ได้จาเพาะแต่ในฝ่ ายการผลิต
เท่านั้น แต่ได้มีการดาเนิ นการในฝ่ ายการเตรี ยมการผลิตและฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ดว้ ย นอกจากนี้ ยงั ได้รวมเอา
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ฝ่ ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรงและฝ่ ายขายเข้าอยูภ่ ายใต้ร่มของกิจกรรม TPM ด้วยเช่นกัน มีหลายบริ ษทั
ที่มีการดาเนิ นกิ จกรรมทัว่ ทั้งบริ ษทั จากแนวโน้มที่มีลกั ษณะการดาเนิ นกิ จกรรมดังกล่าวนี้ จึงทาให้ JIPM ได้
กาหนด คาจากัดความใหม่ ข้ ึ นในปี ค.ศ. 1989TPM คืออะไร TPM เป็ นตัวย่อจากคาเต็ม ว่า Total Productive
Maintenance แต่TPM ไม่ใช่ หลักสู ตรการฝึ กอบรมเพื่อการดูแลรักษาเครื่ องจักร TPM คือ กิ จกรรมที่ทุกคนทั้ง
องค์กรจะต้องร่ วมกันทาเพื่อลดการสู ญเสี ย กาจัดความสู ญเปล่า และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพโดยรวมขององค์กร
เสาของการดาเนินกิจกรรม TPM
บริ ษทั จะต้องเลื อกกิ จกรรมในการปรั บปรุ งเพื่อทาให้บรรลุ เป้ าหมายของกิ จกรรม TPM ได้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและมี ป ระสิ ทธิ ผล แต่ละบริ ษทั อาจจะเลื อกทากิ จกรรมแตกต่า งกันออกไป โดยทัว่ ไป
กิจกรรมที่มกั จะเลือกในการดาเนินการเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์น้ นั มีดว้ ยกัน 8 กิจกรรมดังนี้
เสาที่ 1 การปรับปรุ งเฉพาะเรื่ อง (Focused Improvement)
เสาที่ 2 การบารุ งรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
เสาที่ 3 การบารุ งรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance)
เสาที่ 4 การศึกษาและฝึ กอบรม (Education And Training)
เสาที่ 5 การควบคุมดูแลขั้นต้น (Initial Control)
เสาที่ 6 การบารุ งรักษาคุณภาพ (Quality Maintenance)
เสาที่ 7 กิจกรรมฝ่ ายบริ หารที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง
เสาที่ 8 การบริ หารความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม (Safety and Environment)

5.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
อานนท์ ลีระศิริ และคณะ (2554) งานวิจยั นี้ ได้นาเอาการพัฒนาต้นแบบของระบบซ่ อมบารุ งรักษา
เครื่ องจักรแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่ วม (TPM) มาประยุกต์ใช้เพื่อลดความสู ญเปล่าจากการหยุดของเครื่ องจักร
และได้นาเอาหลักการวิเคราะห์ PM (P-M analysis) แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) และ New QC 7 tool ใน
การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ จากนั้นได้วดั ผลโดยการประเมินค่าการปรับปรุ งค่าประสิ ทธิ ผลโดยรวมของเครื่ องจักร
(OEE) ค่าเวลาเฉลี่ ยก่ อนที่ เครื่ องจักรชารุ ด (MTBF) และเวลาเฉลี่ ยที่ ในการซ่ อมเครื่ องจักร (MTTR) และได้
เปรี ยบเทียบผลก่อนและหลังการดาเนิ นระบบ หลังการปรับปรุ งพบว่า ค่า OEE MTBF และ MTTR มีค่าเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ผลงานวิจยั นี้ได้ใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหางานซ่อมบารุ งรักษากระบวนการผลิตลักษณะเดียวกัน
ของโรงงานตัวอย่างได้
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เทิดศักดิ์ เพ็ชร์ สะหัย (2555) ได้เพิ่มผลิตผลด้วยโดยใช้วิธีการปรับปรุ งค่าประสิ ทธิ ผลโดยรวมของ
เครื่ องจักร (OEE) และอัตราการขัดข้องของเครื่ องจักร เป็ นตัวชี้วดั โดยประยุกต์ใช้ 4 จาก 7 ขั้นตอนของหลักการ
ของเสาการบารุ งรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) พร้อมกาหนดมาตรการ และดาเนิ นการแก้ไขจุด
ที่ ก่ อนให้เกิ ด ความสกปรก และตาแหน่ ง ที่ ย ากล าบากในการปฏิ บ ัติง าน ผลการวิจยั พบว่า สามารถเพิ่ ม ค่ า
ประสิ ทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักร และอัตราการขัดข้องของเครื่ องจักรลดลง
มาโนช ทองเจือ และคณะ (2555) งานวิจยั นี้ นาค่าประสิ ทธิ ผลโดยรวมของเครื่ องจักร (OEE) มาเป็ น
ตัวชี้วดั สมรรถนะ (KPI) ของกระบวนการผลิต โดยใช้หลักการวิเคราะห์ PM (P-M analysis) ซึ่งเป็ นเครื่ องมือตัว
หนึ่งของ Quality Maintenance (QM) ใช้ในการปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาและใช้ QM Matrix ในการสร้างมาตรฐาน
ป้ องกันปั ญหา เพื่อเพิ่มค่าการปรับปรุ งค่าประสิ ทธิ ผลโดยรวมของเครื่ องจักร (OEE) ภายหลังการปรับปรุ งพบว่า
สามารถเพิม่ ค่าประสิ ทธิ ผลโดยรวมนั้นสู งขึ้นตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ อีกทั้งยังสร้างความร่ วมมือของพนักงานโดย
สามารถควบคุมดูแลระบบได้อย่างดีและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ ว
บัลลังค์ คิดหมาย (2556) งานวิจยั นี้ นาค่าประสิ ทธิ ผลโดยรวมของเครื่ องจักร(OEE) มาเป็ นตัวชี้ วดั
สมรรถนะ (KPI) ของกระบวนการผลิ ต โดยใช้หลักการวิเคราะห์ Why – Why ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือตัวหนึ่ งของ
Quality Maintenance (QM) ใช้ในการปรับปรุ งแก้ไขปั ญหา และใช้หลักการการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual
Control) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับแผนการตรวจสอบและการบารุ งรักษาเครื่ องจักรประจาวัน ในการสร้างมาตรฐาน
ป้ องกันปั ญหา เพื่อเพิ่มค่าการปรับปรุ งค่าประสิ ทธิ ผลโดยรวมของเครื่ องจักร (OEE) จากผลการปรับปรุ งทาให้
สามารถลดเวลาการขัดข้องของเครื่ องจัก ร ส่ งผลให้ค่าปรั บปรุ งประสิ ทธิ ผลโดยรวมของเครื่ องจัก ร (OEE)
เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสร้างความร่ วมมือของพนักงานโดยสามารถควบคุมดูแลระบบได้อย่างดี และแก้ปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ ว
กาญจนา จิตรจุน (2550) งานวิจยั นี้ ได้นาเอาแผนผังก้างปลามาใช้ในการวิเคราะห์ กระบวนการ และ
วัดผลค่าอัตราความพร้อมใช้งานของเครื่ องจักร (A : Availability) ระยะเวลาเฉลี่ย ในการเกิดการขัดข้อง รวมถึง
การนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์รูปแบบความเสี ยหาย และผลกระทบ (FMEA) มาประยุกต์ใช้ใน
การบารุ งรักษาเชิ งป้ องกัน ผลการวิจยั ค่าเวลาเฉลี่ยที่ใช้ใน การซ่ อมเครื่ องจักรลดลง ส่ งผลให้ค่าความพร้อมใช้
งานของเครื่ องจักร (A : Availability) เพิ่มขึ้น
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6. วิธกี ารดาเนินงานวิจัย
6.1 ศึกษากระบวนการผลิต
ตารางที่ 6.1 เครื่ องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตริ งเกียร์
เครื่ องจักรในกระบวนการเกียร์

จานวน/เครื่ อง

ชื่ อเรี ยก
L 12

เครื่ องกลึง
Lathe M/C

3

L 34
L 56
HB 1

เครื่ องกัดฟั น
Hobbing M/C

3

HB 2
HB 3

เครื่ องลบมุมฟั น
Chamfering M/C
เครื่ องชุ บแข็ง
Hardening M/C
เครื่ องอบคืนตัว
Tempering M/C
รวม

2

CH 1
CH 2

1

HE 1

1

TP 1

10

เครื่ อง

จากตารางที่ 6.1 แสดงเครื่ องจักรที่มีท้ งั หมดในกระบวนการผลิตริ งเกี ยร์ โดยมีเครื่ องกลึ ง 3 เครื่ อง
เครื่ องกัดฟัน 3 เครื่ อง เครื่ องลบมุมฟัน 2 เครื่ อง เครื่ องชุบแข็ง 1 เครื่ อง เครื่ องอบคืนตัว 1 เครื่ อง รวมทั้งหมด 10
เครื่ อง จากนั้นทาการเก็บข้อมูลการผลิตของเครื่ องจักรแต่ละเครื่ อง
6.2 การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล
6.2.1 การเก็บข้อมูล
ทาการเก็บข้อมูลและบันทึกผลลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ผล OEE ซึ่ งจะได้ผลการ
วิเคราะห์เป็ นจานวน 3 เดือนตั้งแต่เดื อนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2561 ในระหว่างทาการบันทึกข้อมูล ก็ทาการ
วิเคราะห์ ขอ้ มู ลทุ กอาทิ ตย์ โดยทาการเก็บข้อมู ล จากใบรายงานประจาวัน โดยในบทความนี้ ยกตัวอย่า งการ
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วิเคราะห์ ข ้อมู ล เฉพาะกระบวนการกลึ ง (Lathe) ตามตารางตัวอย่า งที่ 6.2, 6.3 และการวิเคราะห์ ปัญหาด้วย
แผนภูมิกา้ งปลาตามภาพตัวอย่างที่ 6.1
ตารางที่ 6.2 ตัวอย่างค่า OEE ของกระบวนการกลึง (Lathe)
เดือ น / ปี

A

P

Q

OEE

ตุลาคม 2561

93.65%

84.83%

99.57%

79.10%

พฤศจิ กายน 2561

95.43%

82.35%

99.62%

78.29%

ธันวาคม 2561

93.52%

81.76%

99.58%

76.14%

94.20%

82.98%

99.59%

77.85%

รวมเฉลี่ ย

จากตารางที่ 6.2 แสดงข้อมูลการคานวณผล OEE ของกระบวนการกลึง (Lathe) จากตัวเลขในตาราง
จะเห็นว่าค่า P ต่า ทาให้ผลรวม OEE ต่าไปด้วย จากนั้นทาการคานวณแบบเดียวกันในทุกขั้นตอนการผลิ ตของ
กระบวนการผลิตริ งเกียร์ เมื่อดาเนินการหาค่าOEE ของทุกขั้นตอนแล้วสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 6.3 ค่า OEE ก่อนปรับปรุ ง
Process

OEE

L

77.85%

HB

77.83%

CH

85.85%

HE

83.66%

TP

81.06%

Total

81.25%

จากตารางที่ 6.3 แสดงค่ า OEE ก่ อ นปรั บ ปรุ ง พบว่า ผลรวมของกระบวนการผลิ ต ริ ง เกี ย ร์ อยู่ที่
81.25% ซึ่ งยังไม่ถึงเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ที่ 85%
6.2.2 วิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์หาสาเหตุ ของปั ญหาที่ มีผลทาให้เกิ ดความสู ญเสี ยในแต่ละกระบวนการผลิ ตโดยท าการ
พิจารณาคัดเลื อกสาเหตุที่จะนาไปทาการปรับปรุ ง โดยใช้ แผนภู มิแท่ง, แผนภูมิพาเรโต หลังจากนั้นทาการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนภูมิกา้ งปลาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขสาเหตุของปั ญหา โดยในบทความ
1359

8
นี้จะยกตัวอย่างการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหามาเฉพาะขั้นตอนการกลึง ซึ่ งในขั้นตอนการกลึงนั้น มีเครื่ องจักรที่
ใช้ท้ งั หมด 3 เครื่ อ ง จากผลรวมOEE ของขั้น ตอนการกลึ ง (Lathe) นั้น มี ค่ า P ต่ า และจากการระดมสมอง
ผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุที่เป็ นปั จจัยทาให้ค่า P ต่ามีดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 6.4 สาเหตุการสู ญเสี ยของขั้นตอนการกลึง (Lathe)
สาเหตุของการสู ญเสี ย
ใช้เ วลาผลิตมากกว่ามาตรฐาน
รอวัตถุดบ
ิ
แก้ไ ขชิน
้ งาน
จัดการเศษขี้ เ หล็ก
Total

จานวนการสู ญเสี ย
1,182
235
92
43
1,552

ยอดสะสม
76.16%
91.30%
97.23%
100.00%

เปอร์ เซ็นต์
76.16%
15.14%
5.93%
2.77%
100.00%

จากตารางที่ 6.4 แสดงสาเหตุการสู ญเสี ย ของขั้นตอนการกลึง (Lathe) โดยพบว่า สาเหตุจากการใช้
เวลาผลิตมากกว่ามาตรฐาน มีเวลาการสู ญเสี ยมากที่สุดคือ 1,182นาที ต่อเดือน จึงนาปั ญหานี้ มีวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาดังแสดงในแผนภูมิกา้ งปลา ตามภาพที่ 6.1
ไม่คอยสังเกตุเ ศษเหล็ก คน
หลังครื่อง

วิธีการ

เร่งผลิต

ไม่มีการกาหนดรอบในการกาจัดเศษขี้เ หล็ก
ทาผิดขัน้ ตอน

ขาดความชานาญ

ต้องรอหัวหน้าหรือ พนักงานซ่อมบารุง
มาแก้ไขเครื่อง

พนักงานใหม่
ขาดความรู ้

การฝึ กอบรมไม่
เพียงพอ
หยุดบ่อย
เศษขี้เ หล็กติด
หลังเครื่อง

ใช้ เวลาผลิตมากกว่ า
เวลามาตรฐาน

ไม่มีการเตรียม
วัตถุดิบไว้ล่วงหน้า

เครื่ อ งจักร

วัตถุ ดิบ

ภาพที่ 6.1 ผังก้างปลาที่แผนก L
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6.2.3 นาเสาของกิ จกรรม TPM มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุ ง เมื่ อทราบสาเหตุ หลักของแต่ ละ
ขั้นตอนการผลิตแล้ว ผูว้ จิ ยั จึงนาเอาเสาของกิจกรรม TPM มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุ ง โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 6.5
ตารางที่ 6.5 แสดงการนาเสากิจกรรม TPM มาประยุกต์ใช้ได้ผลดังนี้
ประเภทของ
ความสูญเสีย

การรอวัตถุ ดิบ

ประยุกต์
เสาที่

การปรับปรุ ง

1

ทุกเช้าก่ อนเริ่ มงานให้หวั หน้างานแต่ละกระบวนการเป็ นผู ้
เตรี ยมจัดหา และตรวจสอบ
วัตถุ ดิบของแต่ละกระบวนการ
ว่ามีเพียงพอหรื อพร้อมก่ อนการเริ่ มผลิ ตหรื อไม่

1

จัดทามาตรฐาน Condition ของงานแต่ละรุ่ น
และแปลภาษาหรื อทาสัญลักษณ์
ให้ปุ่มเครื่ องจักรเข้าใจง่ ายขึ้น

1

จัดทาป้ ายหรื อเอกสารขั้นตอนในการเปลี่ ยนรุ่ น
เพื่อให้สะดวกในการเห็น
มีจดั อบรมตามเอกสารวิ ธีการทางานขั้นตอนในการเปลี่ ยนรุ่ น

จากการปรับตั้งเครื่ อง

การเสียของเครื่ องจักร

เครื่ องจักรหยุดบ่อย

ปั ญหาด้านคุ ณภาพ

ลดเวลารอวัตถุ ดิบ

25 นาทีต่อวัน

7 นาทีต่อวัน

ลดเวลาจากการ
ปรับตั้งเครื่ อง

83 นาทีต่อวัน

56 นาทีต่อวัน

ลดเวลาจากการ
เสียของเครื่ องจักร

32 นาทีต่อวัน

22 นาทีต่อวัน

กาหนดจานวนรอบในการกาจัดเศษขี้เหล็ก
จัดทากระจกเพื่อให้มองเห็นด้านปริ มาณเศษขี้เหล็กด้านหลัง ลดเวลาจากการที่
เครื่ อง, อบรมพนักงานฝ่ ายผลิ ตให้ทราบถึ งการตรวจสอบเศษ เครื่ องจักรหยุด
ขี้เหล็กอย่างสม่าเสมอ รวมถึ งการปรับตั้งเครื่ องจักรใหม่
บ่อย
หลังจากการกาจัดเศษขี้เหล็ก

35 นาทีต่อวัน

17 นาทีต่อวัน

62 ชิ้นต่อวัน

29 ชิ้นต่อวัน

4

ฝึ กอบรมพนักงานฝ่ ายผลิ ตให้สามารถตรวจสอบ
และปรับตั้งด้วยตัวเองได้โดยไม่ตอ้ งรอการแก้ไขจากหัวหน้า
งานหรื อพนักงานฝ่ ายซ่ อมบารุ ง การเรี ยนรู ้จุดสาคัญต่างๆ ใน
ขั้นตอนการทางาน โดยเน้นให้ตระหนักว่า ทาไปเพื่ออะไร
ป้ องกันปั ญหาอะไร ขั้นตอนที่ถูกต้องในการตรวจสอบหรื อ
ปรับตั้งนั้นต้องทาอย่างไร

2

กาหนดให้มีการตรวจสอบในจุ ดที่พนักงานประจาเครื่ อง
สามารถตรวจสอบเองได้ด้วยตาเปล่ า
จัดทาเช็คชี ทเพื่อทาการตรวจสอบประจาวัน

3

6

เป้ าหมาย

ผลก่ อน/หลังดาเนิ นการ
ก่ อนปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง

อบรมพนักงานฝ่ ายผลิ ตให้ทราบถึ งCondition
ในการผลิ ตกาหนดรอบในการเปลี่ ยนใบมีด,
กาหนดวิ ธีการ ทิศทาง และจานวนครั้งในการเป่ าทาความ
สะอาด
1361
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7. ผลการศึกษา
รายละเอียดของการนาเสาของกิจกรรม TPM มาประยุกต์ใช้ ในบทความนี้ จะยกตัวอย่างมาเพียง 1
เรื่ อง คือการสู ญเสี ยจากการปรับตั้งเครื่ อง ดังนี้
การปรับปรุ งความสู ญเสี ยจากการปรับตั้งเครื่ อง
- การปรับตั้งเครื่ อง สาเหตุเนื่ องจาก Condition ของงานแต่ละรุ่ นมีความต่างกัน และปุ่ มเครื่ องจักร
เข้าใจยาก
แนวทางการแก้ไขปั ญหานี้ คือ จัดทามาตรฐาน Condition ของงานแต่ละรุ่ น และแปลภาษาหรื อทา
สัญลักษณ์ให้ปุ่มเครื่ องจักรเข้าใจง่ายขึ้น ตามตาราง ที่ 7.1 และ ภาพที่ 7.1
ตารางที่ 7.1 มาตรฐาน Condition ของงานแต่ละรุ่ น กระบวนการ CH-1
CH-1

ลบมุม

แก้ไข
0

เนื้อหำ
จัดทำใหม่

หมำยเลข
จัดทำ

วันที่
อนุมตั ิ
7-Jan-19 จุลำ

Condition Chamferring
NO

อนุมตั ิ

Part
Number /

1
1028074000
RING GEAR

31122-ZE3-8200-H1

Indexing A

36

40

72

36

Indexing B

FREE

FREE

FREE

Indexing C

55

FREE

Indexing D
องศา เครื่อง

-

55

20 ° C

20 ° C

11

12

NO
Part
Number /

1

2

2

3
4
5 5
3
4
102807500012312-44500 (XH-5)12312 4LC0A
RING GEAR
RING GEAR
RING GEAR

7
6M23120000
RING GEAR

36

48

36

72

72

72

FREE

FREE

FREE

FREE

FREE

FREE

FREE

109

62

62

89

68

139

68

103

20 ° C

20 ° C

20 ° C

13

31122-ZE2-8200-H1 31122-ZE9-8200-H1

1

RING GEAR

RING GEAR

Indexing A

72

72

Indexing B

FREE

FREE

2

1

2

14
3

96

87

องศา เครื่อง

20 ° C

20 ° C

5
7

10

10

9

9

6
8

3

15

3

4

Indexing C

จัดทำ

6
1J8686382
RING GEAR

3

GEAR, RING

FMQP-75-073(8)
Production

4

5

7

6

8

6

8
26141-50P
RING GEAR

9
12312-5EK0A
RING GEAR

8

้นงานออก
1. น1.าชิน้นาชิงานออก
17
18
19
เป่ าลม
2. เป่162. าลม
JIGJIG
3. ปุ่3.มปิปุ่ มปิ
ดเปิดเปิ
ดลมดลม
ปุ่ มหมุ
ดและ
4. ปุ่4.มหมุ
นมีนดมีและ
JIGJIG
5. ปุ่5.มปิปุ่ มปิ
ดเปิดเปิ
ดลมดลม
ปิ ดประตู
มสตาร์
างาน
่ มการท
6. ปิ6.ดประตู
กดปุ่กดปุ่
มสตาร์
ทเริท่ มเริการท
างาน
7. MODE
AUTO
7. MODE
AUTO
8. ปุ่8.มปิปุ่ มปิ
ดเปิดเปิ
ดฉุดฉุ
กเฉิกนเฉิ น
9. ชใส่ิ้นชงานเข้
ิ้นงานเข้
า JIG
9. ใส่
า JIG
เป่ ้นาชิงาน
้นงาน
10.10.
เป่ าชิ
16 ° C

ภาพที่ 7.1 คาอธิบายปุ่ มกด
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8°C

8°C

20 ° C

9

10
12312-BZ120
RING GEAR

10 ° C
20

11
- การปรับตั้งเครื่ องจักรเมื่อเครื่ องจักรมีปัญหาและการปรับตั้งเครื่ องเมื่อมีการเปลี่ยนรุ่ น สาเหตุ
เนื่องจากการปรับตั้งเครื่ องจักรในแต่ละครั้งพนักงานต้องรอผูช้ านาญด้านเครี่ องจักร เช่นฝ่ าย
ซ่อมบารุ ง หรื อหัวหน้างานเท่านั้น
แนวทางการแก้ไขปั ญหานี้ คือ ดาเนิ นการฝึ กอบรมพนักงานฝ่ ายผลิตให้สามารถตรวจสอบปรับตั้งและ
เปลี่ยนรุ่ นเครื่ องจักรด้วยตัวเองได้โดยไม่ตอ้ งรอการแก้ไขจากหัวหน้างานหรื อพนักงานฝ่ ายซ่อมบารุ ง การเรี ยนรู ้
จุดสาคัญต่างๆ ในขั้นตอนการทางาน โดยเน้นให้ตระหนักว่า ทาไปเพื่ออะไร ป้ องกันปั ญหาอะไร ขั้นตอนที่
ถูกต้องในการตรวจสอบหรื อปรับตั้งนั้นต้องทาอย่างไร รวมถึงจัดทาป้ ายหรื อเอกสารขั้นตอนในการเปลี่ ยนรุ่ น
เพื่อให้สะดวกในการเห็น พร้อมกับจัดอบรมตามเอกสารวิธีการทางานขั้นตอนในการเปลี่ยนรุ่ น ตามภาพที่ 7.2

ภาพที่ 7.2 การอบรมเรื่ องการปรับตั้งเครื่ องจักรและการเปลี่ยนรุ่ นด้วยตัวเอง

8. สรุปผลการวิจัย
8.1 สรุ ปผลการวิจยั
ผลจากการปรับปรุ งสามารถลดความสู ญเสี ยจากการรอวัตถุดิบได้ 18 นาทีต่อวัน ลดความสู ญเสี ย
จากการปรับตั้งเครื่ องจักรได้ 27 นาที ต่อวัน ลดความสู ญเสี ยจากการเสี ยของเครื่ องจักรได้ 10 นาทีต่อวัน ลด
ความสู ญเสี ยจากเครื่ องจักรหยุดบ่อยได้ 18 นาทีต่อวัน และลดความสู ญเสี ยจากปัญหาด้านคุณภาพได้ 33 ชิ้นต่อ
วัน ดังนั้นจึงส่ งผลให้ประสิ ทธิภาพโดยรวมของเครื่ องจักรเพิ่มขึ้นเป็ น 88.12% ดังแสดงในตารางที่ 8.1
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ตารางที่ 8.1 ผลเปรี ยบเทียบก่อนและหลังปรับปรุ ง OEE
Process

OEE ก่อ นปรั บปรุ ง

OEE หลั งปรั บปรุ ง

ผลการปรั บปรุ ง

L

77.85%

88.10%

เพิ่มขึ้ น 10.26%

HB

77.83%

86.85%

เพิ่มขึ้ น 9.02%

CH

85.85%

89.12%

เพิ่มขึ้ น 3.26%

HE

83.66%

91.02%

เพิ่มขึ้ น 7.36%

TP

81.06%

85.52%

เพิ่มขึ้ น 4.45%

Total

81.25%

88.12%

เพิ่ มขึน้ 6.87%

จากตารางที่ 8.1 ผลเปรี ยบเทียบก่อนและหลังปรับปรุ ง OEE สรุ ปได้วา่ ก่อนการปรับปรุ งมีค่า OEE
81.25% หลังจากการปรับปรุ งโดยประยุกต์ใช้เสากิจกรรมของ TPM ทาให้ประสิ ทธิภาพโดยรวมของเครื่ องจักร
เพิ่มขึ้นเป็ น 88.12%
8.2 ข้อเสนอแนะ
การศึ กษาค้นคว้าด้วยตนเอง การพัฒนาและปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพกระบวนการผลิ ตเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต กรณี ศึกษาโรงงานผลิตริ งเกียร์ โดยนาเสาหลัก TPM มาประยุกต์เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิภาพโดยรวมของ
เครื่ องจักรมาทาการวิจยั โดยมีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
8.2.1. การจัดข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของเครื่ องจักรให้กบั
พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็ นแรงจูงใจและเป็ นการปรับปรุ งในระดับสู งต่อไป
8.2.2 การจัดทากิ จกรรมอื่ นๆ ควบคู่ไปด้วย เช่ นกิ จกรรมเชิ งบารุ ง รั กษา, กิ จกรรมกลุ่ มย่อยๆ,
กิจกรรมการลดของเสี ย, กิจกรรมเสนอแนะและกิจกรรมเสี ยงเรี ยกร้องจากหน้างานเป็ นต้น
เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการผลิ ตให้ดีข้ ึน รวมถึงมี
รางวัลตอบแทนต่อพนักงานที่มีขอ้ เสนอแนะที่มีผลที่ดีต่อการปรับปรุ งกระบวนการทั้งระยะสั้นและระยะยาว
8.2.3 ควรจัด ให้ มี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละท าการปรั บ ปรุ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพัฒ นา
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของเครื่ องจักรเพิ่มสู งขึ้นเรื่ อยๆ แล้วทาการควบคุมปั จจัยต่างๆ
8.2.4 ศึกษาขั้นตอนการทางานและเวลาที่ใช้ในการปฏิบตั ิที่เหมาะสมเพื่อลดความสู ญเสี ยจากการ
ทางาน
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