
การลดอตัราช ารุดของเคร่ืองจกัร กรณศึีกษางานซ่อมบ ารุง 
ในสายการผลติเคร่ืองประดบัและอญัมณ ี

Reducing machine failure rate within jewelry manufacturing study case  
 

วสันต์ จันทร์นวล* 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์** 

 

บทคดัย่อ 
 งานวิจัยน้ีมุ่งเน้นศึกษาวิธีบริหารจัดการงานซ่อมบ ารุงในอุตสาหกรรม การผลิตอัญมณีหรือ
เคร่ืองประดบัท่ีเป็นช้ินงานเคร่ืองเงินและเพื่อลดการช ารุดของเคร่ืองจกัรและเพิ่มค่าเวลาเฉล่ียก่อนการช ารุดของ
เคร่ืองจกัร(Mean time between failure, MTBF) โดยมุ่งเนน้เคร่ืองจกัรท่ีส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการผลิต  
 ระเบียบวธีิด าเนินงานวิจยั มีขั้นตอนดงัน้ีคือรวบรวมขอ้มูลเคร่ืองจกัร โดยใชแ้นวทางของ7QC tools 
และประยุกต์ใช้หลักการของระบบการซ่อมบ ารุงแบบทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม(Total Productive 
Maintenance , TPM ) รวมถึงมีการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้วิธีการแบบ Why why Analysis เพื่อช่วยในการหา
วธีิแกไ้ขปัญหาของเคร่ืองจกัร 
 ผลการศึกษาดว้ยการค านวณประสิทธิผลของเคร่ืองจกัรในงานวิจยัน้ี โดยท าการวดัผล ดว้ยค่าความ
พร้อมใช้ของเคร่ืองจกัร และ MTBF, MTTR(Mean time to repair) ซ่ึงผลจากการค านวณพบว่า อตัราการช ารุด
ของเคร่ืองจกัรน้อยลง เคร่ืองจกัรมีค่า MTBFโดยเฉล่ีย เพิ่มข้ึน87นาทีเม่ือค านวณเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มข้ึน 
142.4% , MTTR โดยเฉล่ียลดลง 21นาที , มีค่าความพร้อมใช้งานจากเดิมก่อนปรับปรุงคือ68.9%และหลัง
ปรับปรุงคือ84%ซ่ึงเพิ่มข้ึน 15.1% เม่ือคิดเทียบกบัค่าความพร้อมใชง้านปี2560 มีอตัราเพิ่มข้ึน 121.9% , ผลสรุป
พบวา่อตัราการช ารุดเคร่ืองจกัรลดลง 0.00155 คร้ังต่อนาที 
 
 
 
 
 
 

* นกัศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการทางวศิวกรรม มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
** ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์หลกั 
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ABSTRACT 
 This research aim is how to manage maintenance work in the jewelry manufacturing industry and 
to reduce the failure rate of the machine and increase the Mean Time Between Failure (MTBF) by focused on 
machines that directly impactful to the production process. 
 Methodology studied area had collected machine data by used the 7QC tool’s approached and 
applied the principles of the Total Productive Maintenance (TPM), Included problem analysis by using the Why 
why Analysis was able to solve the problems. 
 According to the studied results had calculated the effectiveness of machines in the studied area by 
measuring with the Availability of machines and MTBF, MTTR (Mean time to repair). Which be results from 
the calculation found the failure rate of the machines was decreased and the average of MTBF was increased 
87 minutes. Which was calculated as a percentage increase of 142.4%, The average of MTTR was decreased 
21 minutes. Thought the Availability value increased by 15.1%. When compared to the 2017 the Availability 
rate increased to 121.9%. The conclusion found that the failure rate of machines decreased by 0.00155 times 
per minute.  
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บทน า 
  ในปัจจุบนัทัว่โลกมีการแข่งขนัทางธุรกิจมากข้ึนเร่ือย ๆ เพราะฉะนั้น ธุรกิจทุกประเภทตอ้งปรับตวั
ให้สามารถอยู่รอดไดท้ั้งในการผลิต การบริการ รวมไปถึงดา้นคุณภาพของสินคา้และตน้ทุน เพื่อท่ีจะสามารถ
แข่งขนักบัคู่แข่งโดยมีเป้าหมายคือการท าให้เกิดผลก าไรสูงสุด รวมไปถึงการจดัการงานซ่อมบ ารุงในโรงงาน
อุตสาหกรรมในปัจจุบนั ก็เป็นอีกแนวทางหน่ึงของการบริหารงานท่ีสามารถช่วยให้บริษทัผูป้ระกอบการนั้นมี
ต้นทุนการผลิตท่ีต ่ าลง รักษาผลการผลิตให้ได้ตามท่ีค านวณถึงจุดคุ้มทุนให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองประดบัในประเทศไทยนั้น ก็เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขนักนัสูงทั้งในและ
ต่างประเทศ จึงตอ้งมีการแข่งขนัเร่ืองราคาตน้ทุนการผลิตและคุณภาพของสินคา้ท่ีลูกคา้พึงพอใจ การบริหารงาน
ซ่อมบ ารุงเป็นอีกวิธีการหน่ึง ในส่วนของการจดัการเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิต ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเน่ืองไม่เกิดเหตุขดัขอ้งตอ้งหยุดบ่อยและสามารถผลิตสินคา้ไดอ้ยา่งแม่นย  ามีคุณภาพและสามารถผลิตไดต้าม
แผนท่ีวางไว ้
  

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อเพิ่มค่าเวลาเฉล่ียระหวา่งการเกิดช ารุดของเคร่ืองจกัร(MTBF) 
2. เพื่อลดการช ารุดของเคร่ืองจกัร ในโรงงานผลิตอญัมณี 

 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ศึกษาปัญหาในโรงงานตวัอยา่ง ระหวา่งวนัท่ี1 พฤษภาคม พ.ศ.2560จนถึง วนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2561 

โรงงานผลิตอญัมณี นิคมเจโมโปลิส เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  
2. เคร่ืองจกัรในกระบวนการข้ึนรูปช้ินงาน (Front End) โรงงานผลิตอญัมณี นิคมเจโมโปลิส เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อเพิ่มค่าเวลาเฉล่ียระหวา่งการเกิดช ารุดของเคร่ืองจกัร(MTBF) 
2. เพื่อลดค่าเวลาเฉล่ียในการซ่อมเคร่ืองจกัร(MTTR) 
3. เพื่อใหเ้คร่ืองจกัรในสายการผลิตมีอตัราการพร้อมใชง้านมากข้ึน(Availability)  
4. เพื่อลดอตัราการช ารุดของเคร่ืองจกัร 
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5. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการงานซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิง่ข้ึน 
 

ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ในอุตสาหกรรมการผลิต โดยทัว่ไปจะต้องมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ เช่นของเสียใน
กระบวนการผลิต ลดเวลาในการท างานก็เป็นอีกแนวคิดหน่ึงท่ีน ามาใช้ปรับปรุงพฒันาในกระบวนการผลิต 
เช่นกนั เพื่อท่ีจะให้ผลประกอบการขององคก์รอยูไ่ดโ้ดยมีก าไรตามเป้าหมายท่ีวางไว ้จะตอ้งมีการบริหารและ
วางแผนเพื่อให้สามารถใช้งานเคร่ืองจักรได้เต็มประสิทธิภาพ เพื่อพร้อมท่ีจะใช้งานเสมอเม่ือถึงเวลา 
เพราะฉะนั้นการวางแผนงานซ่อมบ ารุง จึงเป็นอีกงานหน่ึงท่ีส าคญัมากเช่นกนักบัวางแผนในการผลิต 

2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการซ่อมบ ารุง 
ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองจกัร กล่าวไดว้า่เคร่ืองจกัรจะมีช่วงอายกุารใชง้าน ตามสภาพแวดลอ้ม

ท่ีท างานอยูซ่ึ่งอายกุารใชง้านของเคร่ืองจกัรจะสั้นลงหรือยาวข้ึนอยูท่ี่หลายปัจจยัเป็นองคป์ระกอบ ซ่ึงตลอดอายุ
การใชง้านของเคร่ืองจกัรจะมีลกัษณะเป็นกราฟเส้นเส้นรูปอ่างน ้าดงัรูปภาพดา้นล่าง 
 

 
เส้นโค้งรูปอ่างน า้(Bath Tub Curve) 
ท่ีมา.โกศล ดีศีลธรรม 

2.2 การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั(Preventive Maintenance) 
งานการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัคือการสร้างแผนการบ ารุงรักษาโดยอาศยัหลกัพื้นฐาน มาตรฐาน

เป็นหลกั การด าเนินการตรวจสอบ การซ่อมแซม การจดบนัทึกผล การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีบนัทึกไว ้เพื่อหาท่ีมา
ของปัญหาแลว้สร้างมาตรการแกไ้ข 
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2.3  หลกัการ TPM 
Total Productive Maintenance คือการบ ารุงรักษาทวผีลแบบทุกคนมีส่วนร่วม ซ่ึงมีทั้งหมด 8 เสา

หลกัคือ 
1. การปรับปรุงเฉพาะเร่ือง หรือ Focused Improvement , FI 
2. การบ ารุงรักษาดว้ยตนเอง หรือ Autonomous Maintenance , AM 
3. การบ ารุงรักษาตามแผน หรือ Planned Maintenance , PM 
4. ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะการเดินเคร่ืองและการบ ารุงรักษา หรือ Education and Training , ET 
5. การจดัการเคร่ืองจกัรใหม่ หรือ Early Management , EM 
6. การบ ารุงรักษาเชิงคุณภาพ หรือ Quality Maintenance , QM 
7. การปรับปรุงส านกังาน หรือ Office Improvement , OI 
8. การจัดการด้านความปลอดภัย อนามัยและส่ิงแวดล้อม หรือSafety Health and Environment 

Management ,SH&E  
 

 
 
ภาพท่ี1 เสาหลกั TPM 8 เสา 
ท่ีมา.http://tpm.tpa.or.th/  
 
 

 

1480



6 

 

2.4 การวดัประสิทธิผลการซ่อมบ ารุง 
MTBF หมายถึง Mean Time Between Failures หมายถึง ระยะเวลาเฉล่ียก่อนการเสียหายแต่ละ

คร้ังค่า MTBF เป็นการวดัสมรรถนะความเช่ือถือได้ เป็นเวลาเฉล่ียท่ีเคร่ืองจกัรสามารถท างานได้ตามปกติ
ระหวางจุดการท างาน ซ่ึงเน่ืองมาจากการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรท่ีมีสมรรถนะสูงเช่ือถือได้สูง หมายถึงมีค่า 
MTBF ท่ียาวนาน  
 

ระยะเวลาเฉล่ียก่อนเหตุขดัขอ้ง = 
เวลาท่ีเคร่ืองจกัรเดินทั้งหมด

จ านวนคร้ังท่ีเคร่ืองจกัรช ารุด
 (1) 

 
 MTTR หมายถึง Mean time to repair เป็นการวดัค่าสมรรถนะการบ ารุงรักษาได ้ซ่ึงสมรรถนะ

การบ ารุงรักษาไดว้ดัจากค่าเฉล่ียของเวลาในการซ่อมแซมเคร่ืองจกัรและมีอิทธิพลอย่างมากจากการออกแบบ
เคร่ืองจกัร MTTR จะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับการออกแบบของเคร่ืองจกัรและความช านาญของช่างในการ
บ ารุงรักษา ถ้าสมรรถนะการบ ารุงรักษาได้มีค่าสูง หมายถึงค่า MTTR ท่ีสั้ น คือ ใช้เวลาสั้ นในการซ่อมแซม
เคร่ืองจกัร  
 

ระยะเวลาเฉล่ียในการซ่อม = 
เวลาท่ีซ่อมเคร่ืองจกัรทั้งหมด

จ านวนคร้ังท่ีเคร่ืองจกัรช ารุด
 (2) 

 

ความพร้อมใชง้านของเคร่ืองจกัร = 
เวลารับภาระเคร่ืองจกัร−เวลาเคร่ืองจกัรหยดุ

เวลารับภาระเคร่ืองจกัร
 (3) 

 
เวลารับภาระคือเวลาท่ีใชเ้ดินเคร่ืองจกัร+เวลาท าความสะอาด+เวลาหยดุตามแผน 
เวลาเคร่ืองจกัรหยดุคือเวลาท่ีเคร่ืองจกัรหยดุซ่อมฉุกเฉิน 
 
อตัราการเสีย (Failure Rate)  
ค านวณโดย อตัราการเสีย = 1

MTBF
   (4) 

 
เป็นตวับอกความเส่ือมสภาพของเคร่ืองจกัรในแต่ละช่วงเวลาซ่ึงจะมีอตัราการเสียหายแตกต่าง

กนั อตัราการเสียจะเป็นส่วนกลบัของ MTBF คือแสดงให้เห็นถึงความถ่ีของการเกิดความเสียหายในช่วงเวลา
หน่ึงๆ 
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2.5 การวเิคราะห์ปัญหา ดว้ยขอ้มูลเชิงสถิติ 
1. การประยกุตใ์ช ้7QC tools ในงานซ่อมบ ารุง 
2. การวเิคราะห์สาเหตุของเคร่ืองเสียดว้ย Why why analysis 

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ดนุพนธ์ นานา (2559) การบ ารุงรักษาบนพื้นฐานของความน่าเช่ือถือ กรณีศึกษา โรงงานอาหารท า
แห้งแบบพ่นฝอย โดยน าทฤษฎีการซ่อมบ ารุงบนพื้นฐานความน่าเช่ือถือมาประยุกตใ์ช ้และจดัท าแผนการซ่อม
บ ารุงรักษาเชิงป้องกนับนพื้นฐานความน่าเช่ือถือให้กบัเคร่ืองจกัร โดยเลือกเทคนิคการซ่อมบ ารุงรักษาโดยใช้ 
RCM Logic tree ร่วมกบัการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการซ่อมบ ารุงรักษาเม่ือเคร่ืองจกัรเกิดการ
หยดุฉุกเฉิน ในการเลือกเทคนิคการซ่อมบ ารุงรักษาท่ีเหมาะสม สามารถเพิ่มเวลาเฉล่ียการเสียหาย (MTBF) จาก
เดิม 19,704 นาที เป็น33,840 นาที หรือเพิ่ม 41.70% และสามารถเพิ่มอัตราความพร้อมในการใช้งานของ
เคร่ืองจกัร(Machine Availability) เพิ่มข้ึนจากเดิม 99.16 % เป็น 99.84 % หรือเพิ่ม 0.68% 
 ญาณาทิป จิตร์หาญ (2553) การศึกษาปัจจยัความส าเร็จท่ีมีผลต่อการประยุกตใ์ช ้การบ ารุงรักษาทวี
ผลท่ีทุกคนมีส่วนร่วม(TPM)ขององค์กรในประเทศไทยท่ีได้รับรางวลัTPMจากJIPM โดยกล่าวถึงปัจจยัของ
ความส าเร็จในการประยกุต ์TPM เขา้มาปรับใชใ้นองคก์รท่ีประสบความส าเร็จของกิจกรรม TPM แสดงให้เห็น
ถึงความส าคญัในการประเมินสภาพธุรกิจตนเองและการประยกุตใ์ชT้PM อยา่งเหมาะสม 
 เกษม รุ่งเรือง (2552) การวิจยัเร่ืองการวางแผนซ่อมบ ารุงเชิงป้องกนัเคร่ืองจกัรในอุตสาหกรรมรีเลย ์
ไดพู้ดถึงการวางแผนพฒันางานดา้นซ่อมบ ารุง เพื่อเพิ่มโอกาสในการพฒันาค่า MTBF และ MTTR รวมถึงค่า
ความพร้อมของเคร่ืองจกัร รวมถึงการให้แนวคิดของอตัราความสูญเสียหรือ Failure Rate เพื่อเป็นการทวนสอบ
การน าค่า MTBF มาใชง้านจริง ค่าMTBF และ MTTR ท่ีเปล่ียนแปลงหลงัปรับปรุงพฒันาในการบริหารงานซ่อม
บ ารุงนั้น โดย MTBF เพิ่มข้ึน1128 นาทีก่อนปรับปรุงอยู่ท่ี756 นาที และ MTTR ลดลงจากเดิม28.42นาที หลงั
ปรับปรุงลดลงเป็น25.33นาที  
 สุพลเชษฐ์ุ (2550) จดัท าแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรเชิงป้องกนัในอุตสาหกรรมเส้ือผา้ส าเร็จรูป 
กรณีศึกษา จากการศึกษาพบว่าโรงงานตวัอย่างยงัขาดการจดัการดา้นซ่อมบ ารุงรักษา จึงไดน้ าเสนอระบบการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรเชิงป้องกนัและระบบเอกสารเพื่อใชใ้นการซ่อมบ ารุงรักษา เคร่ืองจกัร ผูว้จิยัไดน้ าระบบไป
ปฏิบัติและท าการวดัประสิทธิผลของโรงงานจากระบบท่ีด าเนินการ  โดยเม่ือท าการเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินการและหลงัด าเนินการ ผลท่ีได้รับจากการบ ารุงรักษามีดงัน้ี ค่าMBTFเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียเป็น7.85%ค่า
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MTTRลดลงโดยเฉล่ียเป็น62.23%ค่าความพร้อมใช้งานเพิ่มข้ึนเป็น0.85%ค่าอตัราการเสียลดลงโดยเฉล่ียเป็น
43.61% 
 

วธิีการด าเนินการศึกษา 
 1. ขั้นตอนด าเนินการ 
 2. ขอ้มูลเคร่ืองจกัรทัว่ไปและการเกิดเคร่ืองจกัรเสียในโรงงานผลิตอญัมณี 
 
แผนภูมิท่ี 1 ขั้นตอนด าเนินการ 

1.ออกแบบโครงสร้างล าดบัขั้นตอนการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แผนภูมิล าดบัขั้นแสดงการด าเนินการศึกษา 

การเตรียมการและรวบรวม

ข้อมูล 
รวบรวมขอ้มูลกัษณะทาง

กายภาพของเครือ่งจกัร 

การใช้โปรแกรมMicrosoft Excel 

การเตรียมการและ

รวบรวมขอ้มูลการเกิด

Breakdown 

สร้างแผนงานจากตวัเลข

การพยากรณ ์

ประเมนิเกณฑ์การ

ประเมนิความย่ังยืน 

ก าหนดมาตรการเพิ่มใน

แผนงานบ ารุงรกัษา ศึกษาความเหมาะสมและความ

คืบหน้าของการด าเนนิงาน 

ขั้นตอนการสรุปผลการศึกษา 
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2. ขอ้มูลเคร่ืองจกัรทัว่ไปและการเกิดเคร่ืองจกัรเสียในโรงงานผลิตอญัมณี 
เคร่ืองจกัรและกระบวนการผลิตท่ีท าการศึกษาคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลของบริษทัแพนดอร่า โพรดกัชัน่

จ  ากดั โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม อญัธานี เจมโมโปลิส ช่วงวนัท่ี 1พฤษภาคม 2560 -31 สิงหาคม 2561 
ประกอบดว้ย 

1. ปริมาณการเกิดเคร่ืองจกัรช ารุดฉุกเฉิน  
2. ขอ้มูลปริมาณเคร่ืองจกัรและการใชง้านในกระบวนการผลิต อญัมณี รวมทั้งส้ิน70ชนิด

เคร่ืองจกัร จ านวน 2350 เคร่ือง 
ในการศึกษาน้ี มุ่งเป้าหมายท่ีเคร่ืองจกัรท่ีท าการผลิตช้ินงานหรือเคร่ืองจกัรท่ีอยูใ่นส่วนข้ึนรูป

เคร่ืองจกัรจะถูกจดัวางเป็นกลุ่มซ่ึงแบ่งตามชนิดของเคร่ืองจกัรเพื่อตอบสนองการผลิต จะเรียงตามกระบวนการ
ผลิตดงัน้ี 
 

ล าดับ ลกัษณะการจัดกระบวนการผลติ 
1 กระบวนการข้ึนรูปช้ินงาน(Front End) 
2 กระบวนการ ขดั ตกแต่งช้ินงาน(Finishing) 

 

 
ภาพที ่3 การจดัผงัการผลิต ข้ึนรูปช้ินงาน(Front End) 

โดยเลือกท่ีจะศึกษาเคร่ืองจกัรในกระบวนการข้ึนรูปช้ินงาน(Front End) เน่ืองจากในกระบวนการน้ี 
มีเคร่ืองจกัรท่ีมีอตัราช ารุดมากท่ีสุด 

1484



10 

 

 
 การใช้หลกัการ TPM มาด าเนินการในกรณีศึกษา โดยโรงงานท่ีศึกษาใด้เห็นถึงความส าคญัของ
ระยะเวลาและตน้ทุนในการด าเนินการ จึงมีแนวคิดในการปรับใช้เสาหลกัของ TPM เพื่อให้มีการสัมฤทธ์ิผล 
และมองเห็นแนวโนม้ ของการด าเนินการ ซ่ึงไดใ้ช้ TPM ทั้งหมด 4 เสาหลกั ไดแ้ก่เสาหลกัดงัต่อไปน้ี ญาณาทิป 
จิตร์หาญ(2553)  

เสาหลกัท่ี 1 ( Education and Training ) 
การใหก้ารศึกษาและฝึกอบรม ( Education and Training ) คือ การฝึกอบรมใน TPM มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา
ทกัษะของพนักงานเดินเคร่ืองจกัรให้มีความช านาญในการเดินเคร่ืองจกัร และดูแลรักษาอย่างถูกวิธี รวมถึง
พนกังานซ่อมบ ารุงใหมี้ทกัษะในการดูแลรักษาเคร่ืองจกัรใหสู้งข้ึน  

เสาหลกัท่ี 2 : การดูแลรักษาดว้ยตนเอง ( Autonomous Maintenance ) 
การดูแลรักษาด้วยตนเอง ( Autonomous Maintenance ) มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาพนักงานดูแลเคร่ืองจกัรให้มี
ทกัษะท่ีสามารถดูแลรักษาเคร่ืองจกัรไดด้ว้ยตนเอง ผูใ้ชเ้คร่ืองจกัร สามารถบ ารุงรักษาขั้นตน้ไดด้ว้ยตนเอง ใหมี้
ความรู้สึกเหมือนเป็นเจา้ของเคร่ืองจกัรนั้น 

เสาหลกัท่ี 3 : การปรับปรุงเฉพาะเร่ือง ( Focused Improvement ) 
การปรับปรุงเฉพาะเร่ือง มีจุดมุ่งหมายท่ีจะเลือกเร่ืองท่ีเป็นปัญหาท่ีก่อให้เกิดความสูญเสีย (loss) และอุปสรรค
ในการดูแลรักษาเคร่ืองจกัรมาท าการแกไ้ข โดยสมาชิกกลุ่มยอ่ย (Small Group) และการจดัตั้งทีมงาน (Project 
Team) เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาใหส้ าเร็จเป็นเร่ืองๆท าอยา่งต่อเน่ือง และ ท าพร้อมเพรียงกนัทั้งองคก์ร  

เสาหลกัท่ี 4 : การบ ารุงรักษาตามแผนงาน ( Planned Maintenance ) 
การบ ารุงรักษาตามแผนงาน หรือการดูแลรักษาตามแผนงานนั้น เป็นการบ ารุงรักษาท่ีมีการวางแผนอย่างเป็น
ระบบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาระบบซ่อมบ ารุงใหมี้ประสิทธิภาพโดยการปรับปรุงทกัษะการซ่อมบ ารุง วเิคราะห์
ขอ้มูลเคร่ืองจกัร  
 

ผลการศึกษาและวเิคราะห์ผล 
 1. การสร้างแผนภูมพิาเรโตเพ่ือหาค่าเวลาเคร่ืองจักรทีม่ีการซ่อมมากทีสุ่ด 
 จากการเก็บขอ้มูลจะเห็นวา่ เคร่ืองผสมปูน ดังรูปที2่ มีเวลา down time รวม มากถึง 41,691 นาที ดัง
แผนภูมงิพาเรโต1 ซ่ึงถือวา่เป็นเคร่ืองจกัรท่ีมีเวลาหยดุซ่อมเคร่ืองจกัรมากท่ีสุด  
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ภาพที ่4 เคร่ืองผสมปูน 

 
 
ภาพที ่5 เวลาของเคร่ืองจกัรท่ีหยดุซ่อม 
 
 2.การวเิคราะห์ข้อมูลแยกตามหมวดหมู่ 
การแบ่งปัญหาด้วยกราฟพาเรโตเ้พื่อการวิเคราะห์หาเคร่ืองจกัรท่ีมีBreakdownสูงสุด และมีการ วิเคราะห์หา
สาเหตุหลกัหรือรากของปัญหา เพื่อการแกไ้ขอยา่งถูกตอ้งและไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งกลบัมาแกปั้ญหาเดิมซ ้ าๆ ดว้ย
การใชท้ฤษฎีการวเิคราะห์แบบ Why why Analysis ดงัน้ี  
 
1.วาล์วเปิด-ปิดแว๊คคั่มเสีย  
ท าการวเิคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุโดยใชว้ธีิการ Why why analysis แสดงตามรูปท่ี4 ดงัน้ี 
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ภาพที ่5 การวเิคราะห์ปัญหาวาลว์เปิด-ปิดแวค๊คัม่เสีย ดว้ยWhy why analysis 
 
แสดงถึงการวเิคราะห์อาการท่ีเกิดจากสาเหตุท่ี วาลว์เปิด-ปิดแวค๊คัม่เสีย ซ่ึงเคร่ืองผสมปูนน้ี มีลกัษณะการใชง้าน
เป็นแบบใช้มือเปิดปิด ซ่ึงจ านวนคร้ังในการเปิดปิดวาล์วในแต่ละวนั จะข้ึนอยู่กบัจ านวนช้ินงานหรือจ านวน
แม่พิมพ์ ท่ีต้องการผลิตในแต่ละวนัเช่นกัน การแก้ไขท่ีได้หลังจากร่วมกันระดมสมองจากหลายฝ่าย ให้
ด าเนินการแก้ไขเคร่ืองผสมปูนท่ีเกิดจากการเสียของวาล์ว คือการเก็บอะไหล่ เพื่อท าการเปล่ียนตามรอบ ท่ี
ก าหนด โดยมีการเปลีย่นวาล์ว ทุก ๆ1เดือน 
 
2.น า้มันแว๊คคั่มเส่ือมสภาพ 
ท าการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุของน ้ ามนัแวค๊คัม่เส่ือมสภาพโดยใช้วิธีการ Why why analysis แสดงตาม
รูปท่ี5 ดงัน้ี 

 
ภาพที6่ การวเิคราะห์ปัญหาน ้ามนัแวค๊คัม่เส่ือมสภาพ ดว้ยWhy why analysis 
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แสดงการวิเคราะห์อาการของเคร่ืองจกัรช ารุดสาเหตุท่ี2.น ้ ามนัแวค๊คัม่เส่ือมสภาพ เป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้ม
ของเคร่ืองจกัรเต็มไปดว้ยฝุ่ นปูนขาว เน่ืองจากปูนขาวเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตเบา้ปูน เพื่อสร้างเป็นแม่พิมพ์
ของตน้ช้ินงาน จึงท าให้เกิดฝุ่ นปูนขาวกระจายตวัในห้องผสมปูนน้ี ท าให้มีการดึงเอาฝุ่ นผงปูนขาวท่ีกระจายตวั
โดยรอบอย่างหนาแน่นแล้วนั้น เขา้มาสู่ภายในห้องป๊ัมและปนเป้ือนในน ้ ามนัแว๊คคัม่ในท่ีสุด โดยปกติแล้ว
แวค๊คัม่ป๊ัมสามารถสร้างแรงดูดสุญญากาศไดเ้ท่ากบั  
-1บาร์ตามรูปท่ี6ดา้นล่าง 
 

 
ภาพที7่ แสดงรูปแวค๊คัม่เกจ 
 
ก่อนการปรับปรุง มีการเปล่ียนถ่ายน ้ามนัแวค๊คัม่เป็นประจ าทุกเดือน จากการวิเคราะหาสาเหตุดงักล่าว การ
แกไ้ขท่ีไดห้ลงัจากร่วมกนัระดมสมองจากหลายฝ่าย จึงไดน้ าเสนอการเปล่ียนรอบความถ่ีในการเปล่ียนถ่าย
น ้ามนัเคร่ือง มาเป็น “ถ่ายน า้มันแว๊คคั่มทุกสัปดาห์” 
3.มอเตอร์ไหม ้
ท าการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุของมอเตอร์แวค๊คัม่ไหมโ้ดยใชว้ิธีการ Why why analysis แสดงตามรูปท่ี7 
ดงัน้ี 

 
ภาพที ่8 การวเิคราะห์ปัญหามอเตอร์ไหม้ ด้วยWhy why analysis 
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แสดงการวเิคราะห์อาการของเคร่ืองจกัรช ารุดสาเหตุท่ี3 มอเตอร์ไหม ้จากสาเหตุมอเตอร์แวค๊คัม่ไหมเ้กิดจากมี
ความช้ืนจากน ้าหยดลงมาในบริเวณจุดต่อสายไฟฟ้าระหวา่งตูค้วบคุมกบัตวัมอเตอร์แวค๊คัม่  
 การแกไ้ขท่ีไดห้ลงัจากร่วมกนัระดมสมองจากหลายฝ่าย จึงได ้“เพิ่มเน้ือหาในการตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าของเคร่ืองจักรลงใน ใบตรวจสอบเคร่ืองผสมปูน” เพื่อเฝ้าระวงัการเกิดกรณีน้ี และติดต่อกบั ผูรั้บเหมาช่วง
เพื่อส ารองอะไหล่ของมอเตอร์แวค๊คัม่ป๊ัม 
 จากการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น สามารถวดัผลได้จากค่าค านวณก่อนและหลังปรับปรุงการ
ด าเนินการงานซ่อมบ ารุงดงัน้ี 
 
ตารางที1่ค านวณ MTBF,MTTR ก่อนการปรับปรุงเคร่ืองผสมปูน 
 
เดือน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผลรวม เฉล่ีย 
เวลาหยดุ 6,697 6,552 6,585 5,645 5,568 4,586 4,685 4,378 44,696 5,587 
เวลาผลิต 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 201,600 25,200 
คร้ังท่ีซ่อม 28 25 35 42 38 36 32 35 271 34 
MTBF(Min) 900 1,008 720 600 663 700 788 720 6,099 762 
MTTR(Min) 239 262 188 134 147 127 146 125 1,369 171 

 
ตารางที2่ ค านวณ MTBF,MTTR หลงัการปรับปรุงเคร่ืองผสมปูน 
 

เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. สิ.ค. ผลรวม เฉล่ีย 
เวลาหยดุ 235 282 195 120 100 160 456 175 1,723 215 
เวลาผลิต 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 201,600 25,200 
คร้ังท่ีซ่อม 7 7 6 4 3 4 4 5 40 5 
MTBF(Min) 3,600 3,600 4,200 6,300 8,400 6,300 6,300 5,040 43,740 5,468 
MTTR(Min) 34 40 33 30 33 40 114 35 359 45 
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8.สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพการซ่อมบ ารุงของโรงงานตวัอย่าง มีขั้นตอนคือศึกษารวบรวม
ขอ้มูล เปรียบเทียบขอ้มูลและปรับใชก้ารวางแผนบ ารุงรักษา หลงัเปรียบเทียบกบัขอ้มูลกรณีศึกษา ผลการศึกษา
พบวา่ การเกิดอตัราช ารุดเคร่ืองจกัรนอ้ยลง และส่งผลใหค้่าเวลาท่ีค านวณโดยรวม มีแนวโนม้ดีข้ึนตามล าดบั ซ่ึง
จากการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร ท่ีไดก้  าหนดข้ึนมานั้น มีผลพบวา่ เคร่ืองจกัรมีค่า MTBFโดยเฉล่ีย 
เพิ่มข้ึน87นาทีเม่ือค านวณเทียบเป็นเปอร์เซ็นตเ์พิ่มข้ึน 142.4% , MTTR โดยเฉล่ียลดลง 21นาที, มีค่าความพร้อม
ใชง้านเพิ่มข้ึน 15.1% เม่ือคิดเทียบกบัค่าความพร้อมใชง้านปี2560 เท่ากบั 121.9% , อตัราการเสียของเคร่ืองจกัร
ลดลง 0.00155 คร้ังต่อนาที ดงัท่ีสามารถค านวณค่าความพร้อมใชง้านและค่าท่ีเกิดจากการปรับปรุงเคร่ืองจกัรท่ี
ท าการศึกษาไดด้งัตารางท่ี3 
 
ตารางท่ี3 สรุปผลการวดัประสิทธิภาพก่อนและหลงัการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัเคร่ืองจกัรโดยรวม 
ค่าท่ีท าการวดั ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง เปอร์เซ็นต ์
MTBF โดยเฉล่ีย (นาที) 205 292 142.4% 
MTTR โดยเฉล่ีย (นาที) 63 46 72.2 % 
ความพร้อมใชง้านเคร่ืองจกัร % 68.9% 84% 121.9% 
อตัราการเสียของเคร่ืองจกัร (คร้ัง/นาที) 0.00497 0.00342 68.8%  

 
9. ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป 

ในส่วนของการพยากรณ์ ตอ้งศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมถึงการใชโ้ปรแกรมอ่ืน ๆเพื่อท่ีจะใหผ้ลของ
การพยายกรณ์มีความแม่นย  ามากท่ีสุด เพื่อช่วยในการลดความสูญเสียจากการสั่งอะไหล่ท่ีมากเกินความจ าเป็น
และสูญเสียเวลารวมทั้งแรงงานในการซ่อมบ ารุง 
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