การลดอัตราชารุดของเครื่ องจักร กรณีศึกษางานซ่ อมบารุง
ในสายการผลิตเครื่ องประดับและอัญมณี
Reducing machine failure rate within jewelry manufacturing study case
วสั นต์ จันทร์ นวล*
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรั ชชั ย วรรัตน์ **

บทคัดย่ อ
งานวิ จ ัย นี้ มุ่ ง เน้น ศึ ก ษาวิ ธี บ ริ ห ารจัด การงานซ่ อ มบ ารุ ง ในอุ ต สาหกรรม การผลิ ต อัญ มณี ห รื อ
เครื่ องประดับที่เป็ นชิ้นงานเครื่ องเงินและเพื่อลดการชารุ ดของเครื่ องจักรและเพิ่มค่าเวลาเฉลี่ยก่อนการชารุ ดของ
เครื่ องจักร(Mean time between failure, MTBF) โดยมุ่งเน้นเครื่ องจักรที่ส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการผลิต
ระเบียบวิธีดาเนินงานวิจยั มีข้ นั ตอนดังนี้คือรวบรวมข้อมูลเครื่ องจักร โดยใช้แนวทางของ7QC tools
และประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การของระบบการซ่ อ มบ ารุ งแบบทวี ผ ลโดยทุ ก คนมี ส่ ว นร่ วม(Total Productive
Maintenance , TPM ) รวมถึ งมีการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้วิธีการแบบ Why why Analysis เพื่อช่ วยในการหา
วิธีแก้ไขปั ญหาของเครื่ องจักร
ผลการศึกษาด้วยการคานวณประสิ ทธิผลของเครื่ องจักรในงานวิจยั นี้ โดยทาการวัดผล ด้วยค่าความ
พร้อมใช้ของเครื่ องจักร และ MTBF, MTTR(Mean time to repair) ซึ่ งผลจากการคานวณพบว่า อัตราการชารุ ด
ของเครื่ องจักรน้อยลง เครื่ องจักรมีค่า MTBFโดยเฉลี่ ย เพิ่มขึ้น87นาทีเมื่อคานวณเทียบเป็ นเปอร์ เซ็ นต์เพิ่มขึ้น
142.4% , MTTR โดยเฉลี่ ย ลดลง 21นาที , มี ค่ า ความพร้ อ มใช้ง านจากเดิ ม ก่ อ นปรั บ ปรุ ง คื อ 68.9%และหลัง
ปรับปรุ งคือ84%ซึ่งเพิ่มขึ้น 15.1% เมื่อคิดเทียบกับค่าความพร้อมใช้งานปี 2560 มีอตั ราเพิ่มขึ้น 121.9% , ผลสรุ ป
พบว่าอัตราการชารุ ดเครื่ องจักรลดลง 0.00155 ครั้งต่อนาที

* นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์หลัก
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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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บทนา
ในปั จจุบนั ทัว่ โลกมีการแข่งขันทางธุ รกิจมากขึ้นเรื่ อย ๆ เพราะฉะนั้น ธุ รกิจทุกประเภทต้องปรับตัว
ให้สามารถอยู่รอดได้ท้ งั ในการผลิต การบริ การ รวมไปถึงด้านคุณภาพของสิ นค้าและต้นทุน เพื่อที่จะสามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งโดยมีเป้ าหมายคือการทาให้เกิดผลกาไรสู งสุ ด รวมไปถึ งการจัดการงานซ่ อมบารุ งในโรงงาน
อุตสาหกรรมในปั จจุบนั ก็เป็ นอีกแนวทางหนึ่ งของการบริ หารงานที่สามารถช่ วยให้บริ ษทั ผูป้ ระกอบการนั้นมี
ต้น ทุ น การผลิ ต ที่ ต่ า ลง รั ก ษาผลการผลิ ต ให้ ไ ด้ต ามที่ ค านวณถึ ง จุ ด คุ ้ม ทุ น ให้ ไ ด้ม ากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะท าได้
อุ ตสาหกรรมการผลิ ตเครื่ องประดับในประเทศไทยนั้น ก็เป็ นอุ ตสาหกรรมที่ มีการแข่งขันกันสู งทั้งในและ
ต่างประเทศ จึงต้องมีการแข่งขันเรื่ องราคาต้นทุนการผลิตและคุณภาพของสิ นค้าที่ลูกค้าพึงพอใจ การบริ หารงาน
ซ่ อมบารุ งเป็ นอี ก วิธีการหนึ่ ง ในส่ วนของการจัดการเครื่ องจัก รที่ ใช้ใ นการผลิ ต ให้สามารถใช้งานได้อย่า ง
ต่อเนื่องไม่เกิดเหตุขดั ข้องต้องหยุดบ่อยและสามารถผลิตสิ นค้าได้อย่างแม่นยามีคุณภาพและสามารถผลิตได้ตาม
แผนที่วางไว้

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อเพิ่มค่าเวลาเฉลี่ยระหว่างการเกิดชารุ ดของเครื่ องจักร(MTBF)
2. เพือ่ ลดการชารุ ดของเครื่ องจักร ในโรงงานผลิตอัญมณี

ขอบเขตการศึกษา
1. ศึกษาปัญหาในโรงงานตัวอย่าง ระหว่างวันที่1 พฤษภาคม พ.ศ.2560จนถึง วันที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ.2561
โรงงานผลิตอัญมณี นิคมเจโมโปลิส เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
2. เครื่ องจักรในกระบวนการขึ้นรู ปชิ้นงาน (Front End) โรงงานผลิตอัญมณี นิคมเจโมโปลิส เขตประเวศ
กรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อเพิ่มค่าเวลาเฉลี่ยระหว่างการเกิดชารุ ดของเครื่ องจักร(MTBF)
2. เพื่อลดค่าเวลาเฉลี่ยในการซ่อมเครื่ องจักร(MTTR)
3. เพื่อให้เครื่ องจักรในสายการผลิตมีอตั ราการพร้อมใช้งานมากขึ้น(Availability)
4. เพื่อลดอัตราการชารุ ดของเครื่ องจักร
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5. เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารจัดการงานซ่อมบารุ งเครื่ องจักรให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
มากยิง่ ขึ้น

ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในอุ ตสาหกรรมการผลิ ต โดยทัว่ ไปจะต้องมี การควบคุ มค่ าใช้จ่า ยในส่ วนต่ างๆ เช่ นของเสี ย ใน
กระบวนการผลิ ต ลดเวลาในการทางานก็เป็ นอี กแนวคิ ดหนึ่ งที่ นามาใช้ปรั บปรุ งพัฒนาในกระบวนการผลิ ต
เช่นกัน เพื่อที่จะให้ผลประกอบการขององค์กรอยูไ่ ด้โดยมีกาไรตามเป้ าหมายที่วางไว้ จะต้องมีการบริ หารและ
วางแผนเพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ง านเครื่ อ งจัก รได้เ ต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ พร้ อ มที่ จ ะใช้ง านเสมอเมื่ อ ถึ ง เวลา
เพราะฉะนั้นการวางแผนงานซ่อมบารุ ง จึงเป็ นอีกงานหนึ่งที่สาคัญมากเช่นกันกับวางแผนในการผลิต
2.1 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับการซ่ อมบารุ ง
ปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องจักร กล่าวได้วา่ เครื่ องจักรจะมีช่วงอายุการใช้งาน ตามสภาพแวดล้อม
ที่ทางานอยูซ่ ่ ึ งอายุการใช้งานของเครื่ องจักรจะสั้นลงหรื อยาวขึ้นอยูท่ ี่หลายปั จจัยเป็ นองค์ประกอบ ซึ่ งตลอดอายุ
การใช้งานของเครื่ องจักรจะมีลกั ษณะเป็ นกราฟเส้นเส้นรู ปอ่างน้ าดังรู ปภาพด้านล่าง

เส้ นโค้ งรู ปอ่ างนา้ (Bath Tub Curve)
ที่มา.โกศล ดีศีลธรรม
2.2 การบารุ งรักษาเชิ งป้ องกัน(Preventive Maintenance)
งานการบารุ งรักษาเชิงป้ องกันคือการสร้างแผนการบารุ งรักษาโดยอาศัยหลักพื้นฐาน มาตรฐาน
เป็ นหลัก การดาเนินการตรวจสอบ การซ่อมแซม การจดบันทึกผล การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่บนั ทึกไว้ เพื่อหาที่มา
ของปั ญหาแล้วสร้างมาตรการแก้ไข
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2.3 หลักการ TPM
Total Productive Maintenance คือการบารุ งรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่ วม ซึ่ งมีท้ งั หมด 8 เสา
หลักคือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การปรับปรุ งเฉพาะเรื่ อง หรื อ Focused Improvement , FI
การบารุ งรักษาด้วยตนเอง หรื อ Autonomous Maintenance , AM
การบารุ งรักษาตามแผน หรื อ Planned Maintenance , PM
ฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการเดินเครื่ องและการบารุ งรักษา หรื อ Education and Training , ET
การจัดการเครื่ องจักรใหม่ หรื อ Early Management , EM
การบารุ งรักษาเชิงคุณภาพ หรื อ Quality Maintenance , QM
การปรับปรุ งสานักงาน หรื อ Office Improvement , OI
การจัด การด้า นความปลอดภัย อนามัย และสิ่ ง แวดล้อ ม หรื อ Safety Health and Environment
Management ,SH&E

ภาพที่1 เสาหลัก TPM 8 เสา
ที่มา.http://tpm.tpa.or.th/
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2.4 การวัดประสิ ทธิ ผลการซ่อมบารุ ง
MTBF หมายถึง Mean Time Between Failures หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสี ยหายแต่ละ
ครั้ งค่า MTBF เป็ นการวัดสมรรถนะความเชื่ อถื อได้ เป็ นเวลาเฉลี่ ย ที่ เครื่ องจัก รสามารถท างานได้ตามปกติ
ระหวางจุ ดการทางาน ซึ่ งเนื่ องมาจากการบารุ ง รั กษาเครื่ องจักรที่ มีสมรรถนะสู ง เชื่ อถื อได้สูง หมายถึ งมี ค่ า
MTBF ที่ยาวนาน
ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนเหตุขดั ข้อง =

เวลาที่เครื่ องจักรเดินทั้งหมด
จานวนครั้งที่เครื่ องจักรชารุ ด

(1)

MTTR หมายถึง Mean time to repair เป็ นการวัดค่าสมรรถนะการบารุ งรักษาได้ ซึ่ งสมรรถนะ
การบารุ งรักษาได้วดั จากค่าเฉลี่ยของเวลาในการซ่ อมแซมเครื่ องจักรและมีอิทธิ พลอย่างมากจากการออกแบบ
เครื่ องจัก ร MTTR จะมากหรื อน้อยขึ้ นอยู่ก ับ การออกแบบของเครื่ องจัก รและความช านาญของช่ า งในการ
บารุ งรั กษา ถ้าสมรรถนะการบารุ งรั กษาได้มีค่าสู ง หมายถึ งค่า MTTR ที่ ส้ ัน คื อ ใช้เวลาสั้นในการซ่ อมแซม
เครื่ องจักร
ระยะเวลาเฉลี่ยในการซ่อม =

เวลาที่ซ่อมเครื่ องจักรทั้งหมด
จานวนครั้งที่เครื่ องจักรชารุ ด

ความพร้อมใช้งานของเครื่ องจักร =

(2)

เวลารับภาระเครื่ องจักร−เวลาเครื่ องจักรหยุด
เวลารับภาระเครื่ องจักร

(3)

เวลารับภาระคือเวลาที่ใช้เดินเครื่ องจักร+เวลาทาความสะอาด+เวลาหยุดตามแผน
เวลาเครื่ องจักรหยุดคือเวลาที่เครื่ องจักรหยุดซ่ อมฉุ กเฉิ น
อัตราการเสี ย (Failure Rate)
1
คานวณโดย อัตราการเสี ย = MTBF

(4)

เป็ นตัวบอกความเสื่ อมสภาพของเครื่ องจักรในแต่ละช่วงเวลาซึ่ งจะมีอตั ราการเสี ยหายแตกต่าง
กัน อัตราการเสี ยจะเป็ นส่ วนกลับของ MTBF คือแสดงให้เห็ นถึ งความถี่ของการเกิ ดความเสี ยหายในช่ วงเวลา
หนึ่งๆ
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2.5 การวิเคราะห์ปัญหา ด้วยข้อมูลเชิงสถิติ
1. การประยุกต์ใช้ 7QC tools ในงานซ่อมบารุ ง
2. การวิเคราะห์สาเหตุของเครื่ องเสี ยด้วย Why why analysis

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ดนุพนธ์ นานา (2559) การบารุ งรักษาบนพื้นฐานของความน่าเชื่ อถือ กรณี ศึกษา โรงงานอาหารทา
แห้งแบบพ่นฝอย โดยนาทฤษฎีการซ่ อมบารุ งบนพื้นฐานความน่าเชื่ อถือมาประยุกต์ใช้ และจัดทาแผนการซ่ อม
บารุ งรักษาเชิ งป้ องกันบนพื้นฐานความน่าเชื่ อถื อให้กบั เครื่ องจักร โดยเลือกเทคนิ คการซ่ อมบารุ งรักษาโดยใช้
RCM Logic tree ร่ วมกับการเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายที่ อาจเกิ ดขึ้นจากการซ่ อมบารุ งรักษาเมื่อเครื่ องจักรเกิ ดการ
หยุดฉุ กเฉิ น ในการเลือกเทคนิ คการซ่ อมบารุ งรักษาที่เหมาะสม สามารถเพิ่มเวลาเฉลี่ยการเสี ยหาย (MTBF) จาก
เดิ ม 19,704 นาที เป็ น33,840 นาที หรื อ เพิ่ ม 41.70% และสามารถเพิ่ ม อัต ราความพร้ อ มในการใช้ง านของ
เครื่ องจักร(Machine Availability) เพิ่มขึ้นจากเดิม 99.16 % เป็ น 99.84 % หรื อเพิ่ม 0.68%
ญาณาทิป จิตร์ หาญ (2553) การศึกษาปั จจัยความสาเร็ จที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้ การบารุ งรักษาทวี
ผลที่ ทุกคนมี ส่วนร่ วม(TPM)ขององค์กรในประเทศไทยที่ได้รับรางวัล TPMจากJIPM โดยกล่ าวถึ งปั จจัยของ
ความสาเร็ จในการประยุกต์ TPM เข้ามาปรับใช้ในองค์กรที่ประสบความสาเร็ จของกิจกรรม TPM แสดงให้เห็น
ถึงความสาคัญในการประเมินสภาพธุ รกิจตนเองและการประยุกต์ใช้TPM อย่างเหมาะสม
เกษม รุ่ งเรื อง (2552) การวิจยั เรื่ องการวางแผนซ่ อมบารุ งเชิ งป้ องกันเครื่ องจักรในอุตสาหกรรมรี เลย์
ได้พูดถึ งการวางแผนพัฒนางานด้านซ่ อมบารุ ง เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาค่า MTBF และ MTTR รวมถึ งค่า
ความพร้อมของเครื่ องจักร รวมถึงการให้แนวคิดของอัตราความสู ญเสี ยหรื อ Failure Rate เพื่อเป็ นการทวนสอบ
การนาค่า MTBF มาใช้งานจริ ง ค่าMTBF และ MTTR ที่เปลี่ยนแปลงหลังปรับปรุ งพัฒนาในการบริ หารงานซ่ อม
บารุ งนั้น โดย MTBF เพิ่มขึ้น1128 นาทีก่อนปรับปรุ งอยู่ที่756 นาที และ MTTR ลดลงจากเดิม28.42นาที หลัง
ปรับปรุ งลดลงเป็ น25.33นาที
สุ พลเชษฐุ์ (2550) จัดทาแผนการบารุ งรักษาเครื่ องจักรเชิ งป้ องกันในอุตสาหกรรมเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
กรณี ศึกษา จากการศึกษาพบว่าโรงงานตัวอย่างยังขาดการจัดการด้านซ่ อมบารุ งรักษา จึงได้นาเสนอระบบการ
บารุ งรักษาเครื่ องจักรเชิงป้ องกันและระบบเอกสารเพื่อใช้ในการซ่อมบารุ งรักษา เครื่ องจักร ผูว้ จิ ยั ได้นาระบบไป
ปฏิ บ ัติ แ ละท าการวัด ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงงานจากระบบที่ ด าเนิ น การ โดยเมื่ อ ท าการเปรี ย บเที ย บผลการ
ดาเนิ นการและหลังดาเนิ นการ ผลที่ ได้รับจากการบารุ งรั กษามี ดงั นี้ ค่าMBTFเพิ่มขึ้ นโดยเฉลี่ ยเป็ น7.85%ค่า
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MTTRลดลงโดยเฉลี่ยเป็ น62.23%ค่าความพร้ อมใช้งานเพิ่มขึ้นเป็ น0.85%ค่าอัตราการเสี ยลดลงโดยเฉลี่ ยเป็ น
43.61%

วิธีการดาเนินการศึกษา
1. ขั้นตอนดาเนินการ
2. ข้อมูลเครื่ องจักรทัว่ ไปและการเกิดเครื่ องจักรเสี ยในโรงงานผลิตอัญมณี
แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนดาเนินการ
1.ออกแบบโครงสร้างลาดับขั้นตอนการศึกษา
การเตรียมการและรวบรวม
การเตรียมการและ

ข้อมูล
รวบรวมข้อมูลกั ษณะทาง

รวบรวมข้อมูลการเกิด

กายภาพของเครือ่ งจักร

Breakdown

การใช้โปรแกรมMicrosoft Excel
สร้างแผนงานจากตัวเลข
การพยากรณ์
ประเมินเกณฑ์การ
ประเมินความยั่งยืน

กาหนดมาตรการเพิ่มใน
ศึกษาความเหมาะสมและความ
คืบหน้าของการดาเนินงาน

ขั้นตอนการสรุปผลการศึกษา

ภาพที่ 2 แผนภูมิลาดับขั้นแสดงการดาเนินการศึกษา
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2. ข้อมูลเครื่ องจักรทัว่ ไปและการเกิดเครื่ องจักรเสี ยในโรงงานผลิตอัญมณี
เครื่ องจักรและกระบวนการผลิตที่ทาการศึกษาครั้งนี้ เป็ นข้อมูลของบริ ษทั แพนดอร่ า โพรดักชัน่
จากัด โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม อัญธานี เจมโมโปลิส ช่วงวันที่ 1พฤษภาคม 2560 -31 สิ งหาคม 2561
ประกอบด้วย
1.ปริ มาณการเกิดเครื่ องจักรชารุ ดฉุ กเฉิ น
2.ข้อมูลปริ มาณเครื่ องจักรและการใช้งานในกระบวนการผลิต อัญมณี รวมทั้งสิ้ น70ชนิด
เครื่ องจักร จานวน 2350 เครื่ อง
ในการศึกษานี้ มุ่งเป้ าหมายที่เครื่ องจักรที่ทาการผลิตชิ้นงานหรื อเครื่ องจักรที่อยูใ่ นส่ วนขึ้นรู ป
เครื่ องจักรจะถูกจัดวางเป็ นกลุ่มซึ่ งแบ่งตามชนิดของเครื่ องจักรเพื่อตอบสนองการผลิต จะเรี ยงตามกระบวนการ
ผลิตดังนี้
ลาดับ
1
2

ลักษณะการจัดกระบวนการผลิต
กระบวนการขึ้นรู ปชิ้นงาน(Front End)
กระบวนการ ขัด ตกแต่งชิ้นงาน(Finishing)

ภาพที่ 3 การจัดผังการผลิต ขึ้นรู ปชิ้นงาน(Front End)
โดยเลือกที่จะศึกษาเครื่ องจักรในกระบวนการขึ้นรู ปชิ้นงาน(Front End) เนื่ องจากในกระบวนการนี้
มีเครื่ องจักรที่มีอตั ราชารุ ดมากที่สุด
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การใช้หลักการ TPM มาดาเนิ นการในกรณี ศึกษา โดยโรงงานที่ศึกษาใด้เห็ นถึ งความสาคัญของ
ระยะเวลาและต้นทุนในการดาเนิ นการ จึงมีแนวคิดในการปรับใช้เสาหลักของ TPM เพื่อให้มีการสัมฤทธิ์ ผล
และมองเห็นแนวโน้ม ของการดาเนินการ ซึ่งได้ใช้ TPM ทั้งหมด 4 เสาหลัก ได้แก่เสาหลักดังต่อไปนี้ ญาณาทิป
จิตร์หาญ(2553)
เสาหลักที่ 1 ( Education and Training )
การให้การศึกษาและฝึ กอบรม ( Education and Training ) คือ การฝึ กอบรมใน TPM มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ทักษะของพนักงานเดิ นเครื่ องจักรให้มีความชานาญในการเดิ นเครื่ องจักร และดู แลรั กษาอย่างถู กวิธี รวมถึ ง
พนักงานซ่อมบารุ งให้มีทกั ษะในการดูแลรักษาเครื่ องจักรให้สูงขึ้น
เสาหลักที่ 2 : การดูแลรักษาด้วยตนเอง ( Autonomous Maintenance )
การดูแลรักษาด้วยตนเอง ( Autonomous Maintenance ) มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาพนักงานดู แลเครื่ องจัก รให้มี
ทักษะที่สามารถดูแลรักษาเครื่ องจักรได้ดว้ ยตนเอง ผูใ้ ช้เครื่ องจักร สามารถบารุ งรักษาขั้นต้นได้ดว้ ยตนเอง ให้มี
ความรู ้สึกเหมือนเป็ นเจ้าของเครื่ องจักรนั้น
เสาหลักที่ 3 : การปรับปรุ งเฉพาะเรื่ อง ( Focused Improvement )
การปรับปรุ งเฉพาะเรื่ อง มีจุดมุ่งหมายที่จะเลื อกเรื่ องที่เป็ นปั ญหาที่ก่อให้เกิ ดความสู ญเสี ย (loss) และอุปสรรค
ในการดูแลรักษาเครื่ องจักรมาทาการแก้ไข โดยสมาชิ กกลุ่มย่อย (Small Group) และการจัดตั้งทีมงาน (Project
Team) เพื่อช่วยแก้ไขปั ญหาให้สาเร็ จเป็ นเรื่ องๆทาอย่างต่อเนื่ อง และ ทาพร้อมเพรี ยงกันทั้งองค์กร
เสาหลักที่ 4 : การบารุ งรักษาตามแผนงาน ( Planned Maintenance )
การบารุ งรักษาตามแผนงาน หรื อการดู แลรักษาตามแผนงานนั้น เป็ นการบารุ งรักษาที่มีการวางแผนอย่างเป็ น
ระบบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบซ่อมบารุ งให้มีประสิ ทธิ ภาพโดยการปรับปรุ งทักษะการซ่อมบารุ ง วิเคราะห์
ข้อมูลเครื่ องจักร

ผลการศึกษาและวิเคราะห์ ผล
1. การสร้ างแผนภูมิพาเรโตเพื่อหาค่ าเวลาเครื่ องจักรทีม่ ีการซ่ อมมากทีส่ ุ ด
จากการเก็บข้อมูลจะเห็นว่า เครื่ องผสมปูน ดังรู ปที2่ มีเวลา down time รวม มากถึง 41,691 นาที ดัง
แผนภูมงิ พาเรโต1 ซึ่ งถือว่าเป็ นเครื่ องจักรที่มีเวลาหยุดซ่อมเครื่ องจักรมากที่สุด
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ภาพที่ 4 เครื่ องผสมปูน

ภาพที่ 5 เวลาของเครื่ องจักรที่หยุดซ่อม
2.การวิเคราะห์ ข้อมูลแยกตามหมวดหมู่
การแบ่งปั ญหาด้วยกราฟพาเรโต้เพื่อการวิเคราะห์ หาเครื่ องจักรที่มี Breakdownสู งสุ ด และมีการ วิเคราะห์หา
สาเหตุหลักหรื อรากของปั ญหา เพื่อการแก้ไขอย่างถูกต้องและไม่จาเป็ นที่จะต้องกลับมาแก้ปัญหาเดิมซ้ าๆ ด้วย
การใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์แบบ Why why Analysis ดังนี้
1.วาล์วเปิ ด-ปิ ดแว๊คคั่มเสี ย
ทาการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุโดยใช้วธิ ีการ Why why analysis แสดงตามรู ปที่4 ดังนี้
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ภาพที่ 5 การวิเคราะห์ปัญหาวาล์วเปิ ด-ปิ ดแว๊คคัม่ เสี ย ด้วยWhy why analysis
แสดงถึงการวิเคราะห์อาการที่เกิดจากสาเหตุที่ วาล์วเปิ ด-ปิ ดแว๊คคัม่ เสี ย ซึ่งเครื่ องผสมปูนนี้ มีลกั ษณะการใช้งาน
เป็ นแบบใช้มือเปิ ดปิ ด ซึ่ งจานวนครั้งในการเปิ ดปิ ดวาล์วในแต่ละวัน จะขึ้นอยู่กบั จานวนชิ้ นงานหรื อจานวน
แม่ พิ ม พ์ ที่ ต้อ งการผลิ ต ในแต่ ล ะวัน เช่ น กัน การแก้ไ ขที่ ไ ด้ห ลัง จากร่ ว มกัน ระดมสมองจากหลายฝ่ าย ให้
ดาเนิ นการแก้ไขเครื่ องผสมปู นที่ เกิ ดจากการเสี ยของวาล์ว คื อการเก็บอะไหล่ เพื่อทาการเปลี่ ยนตามรอบ ที่
กาหนด โดยมีการเปลีย่ นวาล์ว ทุก ๆ1เดือน
2.นา้ มันแว๊คคั่มเสื่ อมสภาพ
ทาการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุของน้ ามันแว๊คคัม่ เสื่ อมสภาพโดยใช้วิธีการ Why why analysis แสดงตาม
รู ปที่5 ดังนี้

ภาพที6่ การวิเคราะห์ปัญหาน้ ามันแว๊คคัม่ เสื่ อมสภาพ ด้วยWhy why analysis
1487

13
แสดงการวิเคราะห์อาการของเครื่ องจักรชารุ ด สาเหตุที่2.น้ ามันแว๊คคัม่ เสื่ อมสภาพ เป็ นผลมาจากสภาพแวดล้อม
ของเครื่ องจักรเต็มไปด้วยฝุ่ นปูนขาว เนื่ องจากปูนขาวเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตเบ้าปูน เพื่อสร้างเป็ นแม่พิมพ์
ของต้นชิ้นงาน จึงทาให้เกิดฝุ่ นปูนขาวกระจายตัวในห้องผสมปูนนี้ ทาให้มีการดึงเอาฝุ่ นผงปูนขาวที่กระจายตัว
โดยรอบอย่างหนาแน่ นแล้วนั้น เข้ามาสู่ ภายในห้องปั๊ มและปนเปื้ อนในน้ ามันแว๊คคัม่ ในที่ สุด โดยปกติแล้ว
แว๊คคัม่ ปั๊ มสามารถสร้างแรงดูดสุ ญญากาศได้เท่ากับ
-1บาร์ตามรู ปที่6ด้านล่าง

ภาพที7่ แสดงรู ปแว๊คคัม่ เกจ
ก่อนการปรับปรุ ง มีการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันแว๊คคัม่ เป็ นประจาทุกเดือน จากการวิเคราะหาสาเหตุดงั กล่าว การ
แก้ไขที่ได้หลังจากร่ วมกันระดมสมองจากหลายฝ่ าย จึงได้นาเสนอการเปลี่ยนรอบความถี่ในการเปลี่ยนถ่าย
น้ ามันเครื่ อง มาเป็ น “ถ่ ายนา้ มันแว๊ คคั่มทุกสั ปดาห์ ”
3.มอเตอร์ไหม้
ทาการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุของมอเตอร์ แว๊คคัม่ ไหม้โดยใช้วิธีการ Why why analysis แสดงตามรู ปที่7
ดังนี้

ภาพที่ 8 การวิเคราะห์ ปัญหามอเตอร์ ไหม้ ด้ วยWhy why analysis
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แสดงการวิเคราะห์อาการของเครื่ องจักรชารุ ดสาเหตุที่3 มอเตอร์ ไหม้ จากสาเหตุมอเตอร์ แว๊คคัม่ ไหม้เกิดจากมี
ความชื้นจากน้ าหยดลงมาในบริ เวณจุดต่อสายไฟฟ้าระหว่างตูค้ วบคุมกับตัวมอเตอร์ แว๊คคัม่
การแก้ไขที่ได้หลังจากร่ วมกันระดมสมองจากหลายฝ่ าย จึงได้ “เพิ่มเนื้อหาในการตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้ าของเครื่ องจักรลงใน ใบตรวจสอบเครื่ องผสมปูน” เพื่อเฝ้าระวังการเกิดกรณี น้ ี และติดต่อกับ ผูร้ ับเหมาช่วง
เพื่อสารองอะไหล่ของมอเตอร์ แว๊คคัม่ ปั๊ ม
จากการดาเนิ นงานดัง กล่ า วข้า งต้น สามารถวัดผลได้จากค่ า ค านวณก่ อนและหลัง ปรั บ ปรุ ง การ
ดาเนินการงานซ่อมบารุ งดังนี้
ตารางที1่ คานวณ MTBF,MTTR ก่อนการปรับปรุ งเครื่ องผสมปูน
เดือน
เวลาหยุด
เวลาผลิต
ครั้งที่ซ่อม
MTBF(Min)
MTTR(Min)

พ.ค.
6,697
25,200
28
900
239

มิ.ย.
6,552
25,200
25
1,008
262

ก.ค.
6,585
25,200
35
720
188

ส.ค.
5,645
25,200
42
600
134

ก.ย.
5,568
25,200
38
663
147

ต.ค.
4,586
25,200
36
700
127

พ.ย.
4,685
25,200
32
788
146

ธ.ค.
4,378
25,200
35
720
125

ผลรวม
44,696
201,600
271
6,099
1,369

เฉลี่ย
5,587
25,200
34
762
171

สิ .ค.
175
25,200
5
5,040
35

ผลรวม
1,723
201,600
40
43,740
359

เฉลี่ย
215
25,200
5
5,468
45

ตารางที2่ คานวณ MTBF,MTTR หลังการปรับปรุ งเครื่ องผสมปูน
เดือน
เวลาหยุด
เวลาผลิต
ครั้งที่ซ่อม
MTBF(Min)
MTTR(Min)

ม.ค.
235
25,200
7
3,600
34

ก.พ.
282
25,200
7
3,600
40

มี.ค.
195
25,200
6
4,200
33

เม.ย.
120
25,200
4
6,300
30

พ.ค.
100
25,200
3
8,400
33
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มิ.ย.
160
25,200
4
6,300
40

ก.ค.
456
25,200
4
6,300
114
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8.สรุ ปผลการศึกษา
จากการศึกษาการปรับปรุ งคุ ณภาพการซ่ อมบารุ งของโรงงานตัวอย่าง มีข้ นั ตอนคือศึกษารวบรวม
ข้อมูล เปรี ยบเทียบข้อมูลและปรับใช้การวางแผนบารุ งรักษา หลังเปรี ยบเทียบกับข้อมูลกรณี ศึกษา ผลการศึกษา
พบว่า การเกิดอัตราชารุ ดเครื่ องจักรน้อยลง และส่ งผลให้ค่าเวลาที่คานวณโดยรวม มีแนวโน้มดีข้ ึนตามลาดับ ซึ่ง
จากการดาเนิ นกิจกรรมบารุ งรักษาเครื่ องจักร ที่ได้กาหนดขึ้นมานั้น มีผลพบว่า เครื่ องจักรมีค่า MTBFโดยเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น87นาทีเมื่อคานวณเทียบเป็ นเปอร์ เซ็นต์เพิ่มขึ้น 142.4% , MTTR โดยเฉลี่ยลดลง 21นาที, มีค่าความพร้อม
ใช้งานเพิ่มขึ้น 15.1% เมื่อคิดเทียบกับค่าความพร้อมใช้งานปี 2560 เท่ากับ 121.9% , อัตราการเสี ยของเครื่ องจักร
ลดลง 0.00155 ครั้งต่อนาที ดังที่สามารถคานวณค่าความพร้อมใช้งานและค่าที่เกิดจากการปรับปรุ งเครื่ องจักรที่
ทาการศึกษาได้ดงั ตารางที่3
ตารางที่3 สรุ ปผลการวัดประสิ ทธิ ภาพก่อนและหลังการบารุ งรักษาเชิงป้ องกันเครื่ องจักรโดยรวม
ค่าที่ทาการวัด
ก่อนการปรับปรุ ง หลังการปรับปรุ ง เปอร์เซ็นต์
MTBF โดยเฉลี่ย (นาที)
205
292
142.4%
MTTR โดยเฉลี่ย (นาที)
63
46
72.2 %
ความพร้อมใช้งานเครื่ องจักร %
68.9%
84%
121.9%
อัตราการเสี ยของเครื่ องจักร (ครั้ง/นาที)
0.00497
0.00342
68.8%
9. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาต่ อไป
ในส่ วนของการพยากรณ์ ต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมถึงการใช้โปรแกรมอื่น ๆเพื่อที่จะให้ผลของ
การพยายกรณ์มีความแม่นยามากที่สุด เพื่อช่วยในการลดความสู ญเสี ยจากการสั่งอะไหล่ที่มากเกินความจาเป็ น
และสู ญเสี ยเวลารวมทั้งแรงงานในการซ่อมบารุ ง
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