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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มุ่ ง เน้ นการประยุ ก ต์ ใ ช้ หลั ก การปรั บ ปรุ ง ค่ า ประสิ ท ธิ ผ ลโดยรวมของ
เครื่องจักร (OEE) ของเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์บกในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ แสดงให้ เ ห็น ว่ า แนวทางตามหลั กการปรั บ ปรุ ง ค่ า ประสิท ธิผ ลโดยรวมของเครื่ อ งอั ด เม็ด
สามารถทาการศึกษาถึงเหตุและผลที่ทาให้ ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์บก
ที่มีค่าน้ อยที่สุดในเครื่ องอัดเม็ดอาหารสัตว์ ท้ังหมด 5 ไลน์ การผลิ ต เริ่ มจากการเก็บข้ อมู ลค่ า
ประสิทธิผลโดยรวมของแต่ละเครื่ องอัดเม็ด และพบว่าเครื่องอัดเม็ดที่มีประสิทธิภาพต่า นั่นคือ
เครื่ องอัดเม็ดอาหารสัตว์ ไลน์ 5 โดยมีค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรของกระบวนการ
กรณีศึกษานี้เท่ากับ 51.16 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งได้ พบปัญหาหลัก คือ การรอถังบรรจุ โดยการวิเคราะห์
ข้ อมูลด้ วยแผนภาพพาเรโต แผนภาพก้ างปลา และการวิเคราะห์ why why พบว่า ตัวแปรที่มีค่า
ต่า คือ ค่าอัตราการเดินเครื่องจักร ดังนั้นจึงได้ จัดทามาตรการและโครงการในการปรับปรุ งค่า
ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรให้ สูงขึ้น ภายหลังการปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์บก พบว่ามีค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ ไลน์ 5
เท่ากับ 63.71 เปอร์เซ็นต์ หรือเพิ่มขึ้น 12.55 เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ : การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
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ABSTRACT
The objective of this research is to improve the overall equipment effectiveness
(OEE) of the pellet mill machine in the animal feed mill. The objective is to show that the
guidelines in accordance with the principle of improving the overall effectiveness of the pellet
mill machine can study the cause and effect that makes the overall effectiveness of the pellet
mill machine in the animal feed mill that it is the lowest in all 5 lines of production. Started
by collecting data on the overall effectiveness of each pellet mill machine and found that the
low efficiency pelleting machine is in pellet mill machine line no.5, with the overall
effectiveness of the machine of the process of this case study equal to 51.16 percent. The
main problem was waiting for the finish feeds bulk bins. The data analysis using Pareto
diagram, Fishbone diagram and the why why analysis, it is found that the low variable in the
availability rate. Therefore, there are measures and project to improve the overall effectiveness
of the pellet mill machine to be higher. After improving the overall equipment effectiveness
of the pellet mill machine in the animal feed mill. It was found that the overall effectiveness
of pellet mill machine line no.5 was 63.71 percent or increase 12.55 percent.
Keyword : Overall Equipment Effectiveness (OEE)

1. บทนา
ปั จจุ บันนี้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ได้ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ทั้งนี้
เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ท่มี ีคุณภาพตรงตามความต้ องการของลูกค้ าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เพื่อให้ ได้ บรรลุเป้ าหมายนี้องค์กรจึงควรมีการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจในปรั บปรุงเปลี่ยนแปลงการ
ผลิตให้ เพิ่มผลผลิตได้ อย่างรวดเร็วและควบคุมคุณภาพอย่างประหยัด โดยการดาเนินธุรกิจให้ อยู่
รอดนั้ นสิ่งที่หลี กเลี่ ยงไม่ ได้ และมีความจาเป็ นคือการขจั ดความสูญเสียต่ า ง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งใน
บรรดาความสูญเสียที่เกิดขึ้น ภายในโรงงานอาหารสัตว์ น้ั น หากพิ จารณาให้ ดีจะพบว่ า มี ความ
สูญเสียอันหนึ่งที่สาคัญมาก แต่มักกลับถูกมองข้ ามไปนั้นก็คือการสูญเสียเวลาที่ใช้ ในการปรั บตั้ง
เครื่ องจักร ดังนั้นจึงนับได้ ว่าเป็ นต้ นเหตุท่ที าให้ ต้นทุนการผลิตสินค้ าของโรงงานต้ องสูงขึ้นด้ วย
ทั้งนี้ หากจะส่งเสริ มให้ สมรรถนะขององค์กรดีเลิศได้ ต้องอยู่บนพื้นฐานของการใช้ เครื่ องจักรที่ดี
คื อ เครื่ อ งจั ก รที่ใช้ งานได้ ตลอดเวลา ใช้ งานได้ เ ต็มก าลั งและไม่ ผลิ ตของเสียออกมาเลยโดย
สามารถสั ง เกตได้ จาก อั ต ราการเดิ น เครื่ อ ง (Availability) ประสิ ท ธิ ภ าพการเดิ น เครื่ อ ง
(Performance Efficiency) และอัตราคุณภาพ (Quality Rate) อย่างไรก็ตามหากแม้ ว่าบริษัทจะมี
การผลิตสินค้ าที่มีคุณภาพดีเพียงใด แต่ถ้ากระบวนการผลิตยังมีการสูญเสียที่แฝงเร้ นอยู่มากก็จะ
ส่งผลให้ ต้นทุนสูงและบริษัทก็ไม่สามารถอยู่รอดหรือแข่งขันได้ ด้ วยปั จจัยเหล่านี้เองทาให้ ผ้ ูวิจัย

เกิดความสนใจที่จะแก้ ปัญหา ซึ่งถือเป็ นปั ญหา ที่น่าสนใจและเกิดผลได้ ท่ชี ัดเจนและเป็ นรูปธรรม
ไม่น้อย
การดาเนิ นการวิ จัยโครงงานนี้ ได้ มุ่งศึ กษาเพื่ อหาข้ อมู ลการสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระ
บวนการผลิ ตอาหารสัตว์ บ กของบริ ษัทไทยฟู้ ดส์อาหารสัตว์ จากัด โดยจะใช้ เทคนิ คทางด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์ เข้ าช่ วย ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้ อมกับทาการแก้ ไขและปรั บปรุ งให้
สอดคล้ องกับเป้ าหมายโดยในการทาการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยคาดหวังว่าจะสามารถประยุกต์ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานจริ งและใช้ ให้ เกิดประโยชน์กับบริ ษัทฯมากที่สุด ซึ่งปั จจุ บันกาลังการผลิตค่อนข้ างสูง
ทางโรงงานจึงต้ องการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร ซึ่งปั จจุ บันค่าประสิทธิภาพ
โดยรวมของเครื่ องจักร เครื่ องอัดเม็ดอาหารสัตว์ ไลน์ 5 อยู่ ท่ี 51.16 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งเป็ นค่ าที่
ค่อนข้ างต่ากว่าเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ ไลน์อ่นื ๆ

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั
2.1 ปรั บปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักรของเครื่ องอัดเม็ดอาหารสัตว์ ไลน์ 5
เพิ่มขึ้นอย่างน้ อย 8 เปอร์เซ็นต์
2.2 ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นซึ่งเป็ นสาเหตุทาให้ ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรต่ากว่า
มาตรฐาน จากเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ไลน์ 5

3. ขอบเขตของงานวิจยั
3.1 การวิจัยนี้จะทาการศึกษาเฉพาะไลน์เครื่องจักรในไลน์การอัดเม็ดอาหารสัตว์ ไลน์ท่ี 5
3.2 นาเสนอวิธีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้ ปรับปรุงใหม่ เพื่ อให้ ปฏิบัติเป็ นมาตรฐาน
ต่อไป

4. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
4.1 สามารถปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรให้ มากขึ้นกว่าเดิมอย่างน้ อย 8
เปอร์เซ็นต์
4.2 ลดต้ นทุนการผลิตที่ได้ จากการลดความสูญเสีย
4.3 สามารถทราบสาเหตุและปั จจัยความสูญเสียที่ทาให้ ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่ องจั กร
ต่า
4.4 สามารถใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อขยายผลต่อไป

5. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
5.1 ทฤษฎี
5.1.1 ความสูญเสียที่สาคัญ 16 ประการ ความสูญเสียที่สาคัญซึ่ งเป็ นอุปสรรคและ
ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนั้น มีอยู่ในทุกๆธุรกิจเพียงแต่ว่าสัดส่วนของความสูญเสีย
นั้นแตกต่างๆกันไป โดยอาจแบ่ งเป็ นกลุ่มๆ ได้ ท้ังหมด 5 กลุ่ ม จากความสูญเสียที่สาคัญ 16
ประการ มีดังต่อไปนี้
1) ความสูญเสีย 8 ประการ เป็ นกลุ่มที่เกี่ยวข้ องกับเครื่องจักร ได้ แก่ ความสูญเสียที่
เกิดจากเครื่ องจักรเสีย ความสูญเสียที่เกิดจากการหยุ ดเพื่ อ ซ่ อ มบารุ ง ความสูญเสียที่เกิดจาก
ปรั บเปลี่ยนงาน ความสูญเสียที่เกิดจากการเปลี่ยนมีด สิ่งที่สึกหรอ ก่อนกาหนด ความสูญเสียที่
เกิดจากการเดินเครื่องไม่ได้ ความเร็วที่กาหนด หรือการเดินเครื่องตัวเปล่า ความสูญเสียที่เกิดจาก
การหยุดสั้นๆ ความสูญสียที่เกิดจากการเริ่มต้ นเดินเครื่อง ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตของเสีย
2) ความสูญเสีย 5 ประการ เป็ นความสูญ เสียที่เ กี่ยวข้ อ งกับ แรงงาน ได้ แก่ ความ
สูญเสียที่เกิดจากการบริ หารงานหรื อการจั ดการ ความสูญเสียที่เ กิดจากการจั ดโครงสร้ า งการ
ทางานที่ไม่ เหมาะสม ความสูญเสียที่เกิดจากการเคลื่ อนไหวที่ไม่ ได้ งาน ความสูญเสียจากการ
วางแผนไม่สอดคล้ องต่อความต้ องการ ความสูญเสียที่เกิดจากการวัดและปรับแต่ง
3) ความสูญเสีย 1 ประการ เป็ นความสูญเสียที่เกี่ยวข้ องกับพลังงาน คือ ความสูญเสีย
จากการใช้ พลังงานไม่ค้ ุมค่า
4) ความสูญเสีย 1 ประการ เป็ นความสูญเสียที่เ กี่ยวข้ อ งกับ การใช้ วั สดุ คือ ความ
สูญเสียจากการที่เราเลือกใช้ วัสดุท่ไี ม่เหมาะสม
5) ความสูญเสีย 1 ประการ เป็ นความสูญเสียที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ประโยชน์ คือ ความ
สูญเสียจากการใช้ ประโยชน์อย่างไม่เต็มที่
5.1.2 การวั ดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักร เครื่ อ งจั ก รที่ดีไม่ ใช่ เป็ นเพี ยงแค่
เครื่องจักรที่ไม่เสีย เปิ ดสวิตซ์เมื่อใดทางานได้ เมื่อนั้น หากแต่ต้องเป็ นเครื่องจักรที่เปิ ดขึ้นมาแล้ ว
ทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ คือ เดินเครื่องได้ เต็ม กาลังความสามารถ แต่ถ้าเครื่องจักรใช้ งาน
ได้ ตลอดเวลาและเดินเครื่องได้ เต็มกาลัง แต่ช้ ินงานที่ ผลิตออกมาไม่มีคุณภาพ ก็คงไม่มีประโยชน์
อะไร ดังนั้นเรื่องคุณภาพของงานที่ออกมาจึงเป็ นอีก ปั จจัยหนึ่งที่จะใช้ ในการพิจารณาเครื่องจักร
และที่ส าคั ญ เครื่ อ งจั ก รที่ดี ต้ อ งใช้ ง านได้ อ ย่ า งปลอดภั ย ประสิท ธิผ ลโดยรวมของเครื่ องจั กร
(Overall Equipment Effectiveness) หมายถึง ค่าที่ ได้ จากผลคูณระหว่างอัตราเวลาที่เครื่ องจักร
ทางาน อัตราสมรรถนะ และอัตราผลิตภัณฑ์ดี เป็ นการ สรุปรวมว่า มีการใช้ เครื่องจักรอย่างไรและ
เดินเครื่องด้ วยความเร็วเท่าใด และมีอัตราการผลิต ผลิตภัณฑ์ดีเท่าไร นอกจากนี้ยังเป็ นดัชนีช้ ีวัด
ว่ามีส่วนร่ วมในเวลาที่ทาให้ เกิดมูลค่าเพิ่ มขึ้นมากน้ อยเท่าใด ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
(Overall Equipment Effectiveness) เป็ นค าที่ ร้ ู จั ก กั น เป็ นอย่ า งดี ใ นฐานตั ว เลขที่ ใ ช้ บ่ ง บอก

สมรรถนะของโรงงานที่ใช้ เครื่องจักรเป็ นหลักใน กระบวนการผลิต หรือ นิยมเรียกชื่อย่อสั้นๆ ว่า
“OEE”
สูตรการคานวณ OEE ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่ องจั กร(OEE) = อัตราการเดิน
เครื่ อ งจั ก ร (Availability) x ประสิท ธิภ าพการเดิ น เครื่ อง (Performance Efficiency) x อัต รา
คุณภาพ (Quality Rate)
5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
วีรชัย มัฎฐารั กษ์ และวิมล จันนินวงศ์ (2553) ทางผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาการเพิ่ ม
ผลผลิ ต ด้ ว ยวิ ธีก าร OEE หรื อ การปรั บ ปรุ ง ค่ า ประสิท ธิผ ลโดยรวมของเครื่ อ งจั กรอัด เม็ดใน
โรงงานผลิตอาหารสัตว์นา้ โดยทาการศึกษาถึงเหตุท่มี ีผลทาให้ ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่ อง
อัดเม็ดมี ค่า ต่ า ด้ ว ยวิ ธีก ารแก้ ปัญหาแบบคิ วซี สตอรี่ ของ JUSE การวิ เคราะห์ ข้อมู ลก่อนการ
ปรับปรุงด้ วยผังก้ างปลา พบว่าตัวแปรที่มีค่าต่า มีอยู่ 2 ตัวแปร คือ ค่าความพร้ อมของเครื่องจักร
และค่าสมรรถนะเครื่องจักร ดังนั้นจึงได้ จัดทามาตรการตอบโต้ เหตุ เพื่อปรับปรุงค่าประสิทธิภาพ
โดยรวมของเครื่ องจั กรให้ สูงขึ้นตามเป้ าหมายที่ต้ังไว้ 3 เปอร์ เซ็นต์ ภายหลั งจากการปรั บปรุง
พบว่ า ค่ า ประสิ ท ธิ ผ ลโดยรวมในสายการผลิ ต ที่ 2 เครื่ อ งมี ค่ า สู ง ขึ้ นจากเดิ ม เฉลี่ ย อยู่ ท่ี 74
เปอร์ เซ็นต์ สูงขึ้นเป็ น 84 เปอร์ เซ็นต์ ส่วนสายการผลิ ตที่ 3 เครื่ องมีค่าเฉลี่ ย 75 เปอร์ เซ็นต์
สูงขึ้นเป็ น 93 เปอร์เซ็นต์
อภิ สิ ท ธิ์ บุ ญ เกิ ด (2552) ทางผู้ วิ จั ย ได้ ท าการศึ ก ษาการปรั บ ปรุ ง ค่ า ประสิ ท ธิผล
โดยรวมของเครื่ องจักรในโรงงานมอเตอร์ ท่ฝี ่ ายผลิต ทาการเก็บข้ อมูลก่อนปรั บปรุงเป็ นเวลา 3
เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2551โดยดาเนินการหาสาเหตุของการสูญเสียที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดจากการใช้ แ ผนผั งพาราเรโตเพื่ อแสดงสาเหตุ ข้อ บกพร่ อ งและปริ มาณความสูญ เสียที่
เกิดขึ้น แล้ วดาเนินการใช้ แผนผังก้ างปลาเพื่อหาปั ญหากับสาเหตุท้งั หมดที่เป็ นไปได้ ซึ่งสามารถ
นาเสนอเป็ นมาตรการปรับปรุงได้ ด้านแนวทางการแก้ ปัญหาการคานวณและการบันทึกค่า และ
แนวทางการแก้ ปัญหาของการเกิดความสูญเสียหลังจากนั้นดาเนินการหาค่าประสิทธิผลโดยรวม
หลังการปรับปรุ งของแต่ละแผนกได้ ดังนี้ แผนกคอยล์ 1 ได้ 86.89 เปอร์เซ็นต์ แผนกคอยล์ 2
ได้ 93.33 เปอร์เซ็นต์ แผนกฝา-ฉีด ได้ 87.25 เปอร์เซ็นต์ แผนกเปลือก ได้ 95.38 เปอร์เซ็นต์
แผนกแกน-โรเตอร์ ได้ 85.51 เปอร์เซ็นต์ และแผนกประกอบได้ 86.70 เปอร์เซ็นต์ รวมทุก
แผนกจะได้ 88.68 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่งสามารถเพิ่ มค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่ องจั กรได้ เป็ น
12.69 เปอร์เซ็นต์
ศั ก ดา วิ ริ ยะภาพ (2553) ทางผู้ วิ จั ย ได้ ท าการศึ ก ษาการปรั บ ปรุ ง ค่ า ประสิ ท ธิ ผ ล
โดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตลวดเชื่อมไฟฟ้ า โดยทาการศึกษาปัญหาวิธีการทางาน
รวมถึง มาตรฐานในการปฏิบัติงานและมาตรฐานการผลิตตลอดจน นาระบบการบารุงรักษาแบบ
ทวี ผ ลที่ ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว ม (Total Productive Maintenance) โดยน าแนวทางการศึ ก ษาและ
วิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ ในกระบวนการผลิต เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรในกระบวนการ

ผลิต ทาให้ ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจั กร (OEE) เพิ่มขึ้นผลจากการปรับปรุงแยกตาม
กลุ่ มเครื่ อ งจั ก รโดยกลุ่ มเครื่ อ งจั กร ดึง รี ด ตัด D1-D5 ค่ า OEE เท่า กับ 86.60 เปอร์ เซ็นต์
เพิ่มขึ้น 2.39 เปอร์เซ็นต์, กลุ่มเครื่องจักร ตัด MC1-MC8 ค่า OEEเท่ากับ 93.83 เปอร์เซ็นต์
เพิ่ มขึ้น 4.96 เปอร์ เซ็น ต์ , กลุ่ มเครื่ อ งจั กรหุ้ มฟลั๊ กซ์ -ผสมฟลั๊ ก ซ์ M1-M9 ค่ า OEE เท่า กับ
79.50 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้น 42.16 เปอร์เซ็นต์และกลุ่มเครื่องจักรเตาอบ OV1-OV10 ค่า OEE
เท่า กับ 72.71 เปอร์ เ ซ็น ต์ เ พิ่ มขึ้ น 23.46 เปอร์ เ ซ็น ต์ และค่ า ประสิทธิผลโดยรวมเฉลี่ ย ของ
เครื่องจักรทั้งหมดเท่ากับ 83.16 เปอร์เซ็นต์ หรือค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรทั้งหมด
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 17.21 เปอร์เซ็นต์
ปาลิตา สิทธิไชย (2560) ทางผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาการปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวม
ของเครื่องจักรในกระบวนการบรรจุซองซอสลงในกล่องการ์ดบ็อกซ์ของบริษัท การศึกษาเริ่มจาก
การเก็บข้ อมู ลค่ าประสิทธิผลโดยรวมของแต่ ละเครื่ องจั กร และพบว่ า 3 เครื่ องจั กรหลั กที่เป็ น
ปั ญ หา คือ เครื่ อ งบรรจุ เครื่ อ งห่ อฟิ ล์ ม และเครื่ องขึ้น รู ป กล่ องกระดาษ และมีค่า ประสิทธิผล
โดยรวมของเครื่องจักรของกระบวนการกรณีศึกษาเท่ากับ 86.07 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีปัญหาหลักมา
จากเครื่องบรรจุ เนื่องจากการขึ้นรูปกล่องการ์ดบ็อกซ์ไม่สมบูรณ์ และการหยุดปรับเครื่องห่อฟิ ล์ม
และเกิดจากเครื่ อ งขึ้นรู ปกล่ องคาร์ ตัน ที่ทาให้ ไม่ ได้ ตามเป้ าหมาย จากนั้ นจึ งทาการวิ เคราะห์
สาเหตุของปัญหาโดยใช้ แผนผังก้ างปลา และการวิเคราะห์ why why และหาแนวทางการปรับปรุง
โดยประยุ กต์ใช้ การบารุงรั กษาทวี ผลที่ทุกคนมีส่วนร่ วม หลั งการปรั บปรุ งพบว่ าค่ าประสิทธิผล
โดยรวมของเครื่องจักรเพิ่มเป็ น 90.73 เปอร์เซ็นต์หรือเพิ่มขั้น 4.66 เปอร์เซ็นต์
ธีรพงษ์ ขันทอง (2558) ทางผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาการปรั บปรุ งประสิทธิภาพของ
เครื่องจักรในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติแห่งหนึ่ง โดยใช้ หลักการการบารุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมี
ส่ ว นร่ ว ม (Total Productive Maintenance : TPM) และแนวทางการควบคุ ม ด้ ว ยการมองเห็น
(Visual Factory Management) มาใช้ ในการแก้ ปัญหา ในการศึกษานี้เบื้องต้ นใช้ แผนภูมิพาเรโต
ในการลาดับความสาคัญของปั ญหาและใช้ การวิเคราะห์ปัญหาด้ วยแผนภูมิก้างปลา (Cause and
Effect Diagram) เพื่ อค้ นหาสาเหตุจากนั้นคัดเลือกปั ญหาจาก 2 สาเหตุหลัก ที่ทาให้ เครื่ องจักร
หยุดเนื่องจากเกิดการขัดข้ อง มาทาการปรับปรุงแก้ ไขก่อนการแก้ ปัญหานั้น ได้ แก่ การกาหนด
แผนการบารุงรักษาด้ วยตนเอง การกาหนดมาตรฐานการตรวจเช็คเครื่องจักรประจาวัน เป็ นต้ น
สาหรับการวัดผลความสาเร็จของโครงการนั้นจะใช้ ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร อัตรา
การใช้ งานของเครื่ อ งจั ก ร และเวลาการตรวจเช็คสภาวะพื้ นฐานเครื่ องจั กรประจาวั น ผลการ
ดาเนินงานพบว่าเครื่องจักรมีค่าประสิทธิผลโดยรวม (Overall Equipment Effectiveness : OEE)
เพิ่ มขึ้น จากร้ อ ยละ 93.72 เป็ นร้ อยละ 99.56 ค่ า อัตราการใช้ งานของเครื่ องจั กร (Inherent
Availability) เพิ่ มขึ้นจากร้ อยละ 99.20 เป็ นร้ อยละ 99.63 และเวลาในการตรวจเช็คสภาวะ
พื้ นฐานและทาความสะอาดเครื่ องจัก รประจาวัน (Daily Inspection) ลดลงจาก 40 นาที เป็ น
19.48 นาที หรือลดลงร้ อยละ 51.30

ชานนท์ อินตานนท์ (2556) ทางผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาการเพิ่มประสิทธิผลโดยรวม
ของเครื่องจักร (OEE) ในโรงงานผลิตพลาสติกชนิดปรุงแต่ง จากการวิเคราะห์ปัญหาพบความ
สู ญ เสี ย ในกระบวนการผลิ ต ทั้ง 3 องค์ ป ระกอบของ OEE ได้ แ ก่ อั ต ราการเดิ น เครื่ อ งจั ก ร
ประสิทธิภาพการเดินเครื่ องจักรและอัตราคุณภาพ ซึ่งอัตราการเดินเครื่ องจักรมีความสูญเสีย
สูงสุด 1.29 เปอร์เซ็นต์ ลาดับความสาคัญความสูญเสียด้ วยแผนภูมิพาเรโต พบ 2 ปั ญหาที่ต้อง
ดาเนินการก่อนคือ ปั ญหาความสูญเสี ยเวลาจากการปรั บเปลี่ยนสูตรการผลิต และความขัดข้ อง
ของเครื่ องจั กร ซึ่ งปั ญหาที่ 1 ได้ ทาการวิ เคราะห์ สาเหตุโดยใช้ แผนภูมิก้างปลา และใช้ เทคนิ ค
กระบวนการวิเคราะห์ตามลาดับชั้น (AHP) ในการประเมินทางเลือกของแนวทางการแก้ ไขปัญหา
การวางแผนการผลิ ต โดยค านึ ง ถึ ง ความเข้ ม แสง และความทึบ แสง (Production scheduling
optimization) ได้ ถูกเลือกมาใช้ เพื่อลดเวลาการปรับเปลี่ยนสูตรการผลิตเป็ นลาดับแรกเนื่องจากมี
คะแนนสูงสุด และเลือกใช้ ระบบ Automation ซึ่งมีคะแนนรองลงมาเช่นกัน สาหรับปั ญหาที่ 2 ได้
ทาการวิเคราะห์ด้วย why why analysis เพื่อหาสาเหตุท่แี ท้ จริง พบว่าเกิดจากสนิมอุดตันในระบบ
นา้ หล่อเย็นเครื่องจักร เนื่องจากการเลือกใช้ วัสดุในระบบดังกล่าวไม่เหมาะสม และขาดมาตรฐาน
ในการควบคุม คุณภาพนา้ จากนั้นได้ จัดทาแนวทางการแก้ ไขปัญหาเพื่อปรับปรุง OEE ให้ สูงขึ้น
ตามเป้ าหมาย ที่ต้งั ไว้ อกี 1.46 เปอร์เซ็นต์ ภายหลังการปรับปรุงพบว่าค่าประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักรมีค่าสูงขึ้นมากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่าเป้ าหมายที่ต้ังไว้ และเป็ นระดับ World
Class จากเดิม 78.44 เปอร์เซ็นต์

6. วิธีดาเนินงานวิจยั
6.1 การศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูลเครื่องจักรเพื่อทาการศึกษาและปรับปรุง จะเป็ น
การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน ซึ่งเป็ นสาเหตุของการทาให้ ประสิทธิภาพของการผลิต
ลดลง และเป็ นผลทาให้ ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรต่าลงด้ วย โดยผู้วิจัยได้ ศึกษาเฉพาะ
กลุ่ ม เครื่ อ งจั ก รอัด เม็ด อาหารสัต ว์ บ ก จ านวน 5 ไลน์ ก ารผลิ ต ในระหว่ า งเดื อ นมิ ถุ น ายน สิงหาคม 2562 ตามตารางที่ 1 เพื่อใช้ ในการเก็บข้ อมูลวิเคราะห์ และหาแนวทางการแก้ ปัญหา
ต่อไป

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ในระหว่างเดือน
มิถุนายนถึง สิงหาคม 2562
อัตราการ
ประสิทธิภาพการ อัตราคุณภาพ
กระบวนการ
%OEE หน่วย
เดินเครื่อง (A) เดินเครื่อง (P)
(Q)
เครื่องอัดเม็ด ไลน์ 1
78.98
90.34
100
71.35 เปอร์เซ็นต์
เครื่องอัดเม็ด ไลน์ 2
80.39
90.34
100
72.62 เปอร์เซ็นต์
เครื่องอัดเม็ด ไลน์ 3
81.54
90.53
100
73.81 เปอร์เซ็นต์
เครื่องอัดเม็ด ไลน์ 4
78.08
89.19
100
69.64 เปอร์เซ็นต์
เครื่องอัดเม็ด ไลน์ 5
64.62
79.16
100
51.16 เปอร์เซ็นต์
จากตารางที่ 1 จะเห็นว่ า เปอร์ เซ็นต์ OEE ของเครื่ องอัดเม็ดอาหารสัตว์บก ไลน์ 1
เท่ากับ 71.35 เปอร์เซ็นต์ ไลน์ 2 เท่ากับ 72.62 เปอร์เซ็นต์ ไลน์ 3 เท่ากับ 73.81 เปอร์เซ็นต์
ไลน์ 4 เท่ากับ 69.64 เปอร์เซ็นต์ และ ไลน์ 5 เท่ากับ 51.16 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเปอร์เซ็นต์ OEE ของ
เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์บก ไลน์ 5 อยู่ในเกณฑ์ต่า จึงเริ่มจากการสารวจเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์
บก ไลน์ 5 โดยภาพรวมเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์บกทั้ง 5 ไลน์ จะไม่มีปัญหาด้ านคุณภาพหรื อ
อัตราคุณภาพ (Q) แต่เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์บก ไลน์ 5 มีปัญหาในเรื่องอัตราการเดินเครื่อง
(A) เท่ากับ 64.62 เปอร์เซ็นต์ นั่นคือ เครื่องอัดเม็ดหยุดบ่อยครั้ง และในเรื่องประสิทธิภาพการ
เดินเครื่อง (P) เท่ากับ 79.16 เปอร์เซ็นต์ นั่นคือ เครื่องอัดเม็ดก็ยังเดินไม่เต็มกาลัง ทั้งนี้ตัวแปร
ที่ต่าสุดเป็ นตัวการในการฉุดค่า OEE ให้ ต่าลง ดังนั้นในการปรับปรุง OEE จึงควรปรับปรุงตัวแปร
ที่มีค่าต่าที่สุดก่อน เพราะมีผลมากที่สุดในการทาให้ OEE มีค่าเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังทาได้ ง่าย
กว่าการทาให้ ตัวแปรที่มีค่าสูงอยู่แล้ วให้ มีค่าสูงขึ้นไปอีก โดยพิจารณาจากปั ญหาหลักทั่วๆไป คือ
การสูญเสียเวลาต่างๆในกระบวนการ ซึ่งในกระบวนการเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์บก ไลน์ 5 นั้นมี
เวลาที่สญ
ู เสียที่เกิดขึ้นมาจากหลายปัญหา และต้ องดาเนินการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปั ญหาที่
แท้ จริง พร้ อมสรุปแนวทางแก้ ไขที่ถูกต้ อง
6.2 การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา การตั้งสมมติฐานของสาเหตุ สามารถกาหนดได้
จากตัวแปรที่มีผลให้ ค่า OEE ต่า จากข้ อมูลก่อนการปรับปรุงพบว่า ค่าที่ทาให้ ไม่ได้ ตามเป้ าหมาย
คือ ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ของเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์บก ไลน์ 5 ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงนาค่าดังกล่าวมาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้ วยการระดมสมองโดยใช้ แผนภาพก้ างปลา
เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ ไข จากการระดมสมอง (Brain Storming) ด้ วยแผนภาพก้ างปลาเพื่อ
หาสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวแปร คือ อัตราการเดินเครื่องต่า เป็ นเหตุมาจากการเกิดเวลาสูญ
เปล่ า หรื อ เวลารอคอย (Waiting Time) ในกระบวนการผลิ ตมากเกินไป การเปลี่ ยนชนิ ดและ
ขนาดเม็ดของอาหารสัตว์ เช่ น การรอถังบรรจุ นานเกินไป การเคลียร์ ไลน์ เพื่ อเปลี่ยนชนิดและ
ขนาดเม็ดของอาหารสัตว์ รวมถึ งสาเหตุการขั ดข้ อ งของเครื่ อ งจั กร (Machine Break Down)

ปั ญหาเหล่านี้เป็ นปั ญหาเรื้อรังซึ่งต้ องนามาวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการแก้ ไขปั ญหาและป้ องกัน จาก
การศึ กษาสาเหตุ ท่ีทาให้ อัตราการเดิ นเครื่ อ งจั กรต่ า และเป็ นผลให้ ประสิทธิภาพโดยรวมของ
เครื่องจักรต่าลงไปด้ วย สามารถสรุปเหตุสาคัญของปัญหาได้ โดยเก็บรวบรวมข้ อมูล และจัดลาดับ
ความสาคัญของปัญหาด้ วยแผนภาพพาเรโต (Pareto Diagram) ดังภาพที่ 1 พบว่าปัญหาสาคัญ
เกิดจากการรอถังบรรจุอาหารเบ้ าท์ การเคลียร์ไลน์การผลิตและเครื่องจักร Break Down

ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพพาเรโตความสาคัญของปัญหาเครื่องอัดเม็ดอาหาร ไลน์ 5
จากข้ อมูลกราฟ Pareto ของเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์บกไลน์ท่ี 5 นั้น พบว่า มีปัญหา
หลั กๆ ที่ทาให้ ค่าประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่ อ งต่ า คือ การรอถังบรรจุ และการเคลี ยร์ ไลน์
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ น าปั ญ หาการรอถั ง บรรจุ มาวิ เ คราะห์ ด้ ว ยแผนภาพก้ า งปลา (Fishbone
Diagram) ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงแผนภาพก้ างปลาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเครื่องอัดเม็ดอาหารไลน์ 5
จากสาเหตุของปั ญหาที่ได้ ทาการวิเคราะห์ปัญหาการรอถังบรรจุด้วยแผนภาพก้ างปลา
(Fishbone Diagram) จากภาพที่ 2 นาปั ญหาการผลิตต้ องรอถังบรรจุ อาหารเบ้ าท์ ของเครื่ อง
อัดเม็ดอาหารไลน์ 5 มาทาการวิเคราะห์ why why ตามตารางที่ 3 พบว่า ไม่มีสายพานลาเลียง
อาหารจากถังบรรจุ อาหารเบ้ าท์ ไปที่ถังบรรจุ อาหารกระสอบ เนื่องจากไม่ได้ ทาการออบแบบและ
ติดตั้งไว้ ต้ังแต่สร้ างอาคารการผลิต เพราะว่าผู้ออกแบบอาคารผลิตขาดประสบการณ์ในการทา
แบบติดตั้งเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์แบบต่อเนื่อง จึงทาการออกแบบและติดตั้ง
สายพานล าเลี ย งอาหารจากถั ง บรรจุ อ าหารเบ้ า ท์ ไปที่ถั ง บรรจุ อ าหารกระสอบชุ ด ใหม่ โดย
ผู้ชานาญการและทาการของบประมาณในการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรเหล่านี้
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ why why ของปัญหารอถังบรรจุอาหารเบ้ าท์ เครื่องอัดเม็ดไลน์ 5
Why Why Analysis
การผลิตต้ องรอถังบรรจุอาหารเบ้ าท์
Question
การกระทาสุดท้ายของคุณคืออะไร
หลังจากเปลี่ยนแผนการผลิตไปเป็ นอาหารบรรจุ
กระสอบไม่ต้องรอถังบรรจุเบ้ าท์แล้ วใช่ไหม?

Answer
เปลี่ยนแผนการผลิตไปเป็ นอาหารบรรจุ
กระสอบ
ใช่

WHY
ทาไมต้ องเปลี่ยนแผนการผลิต
ไปเป็ นอาหารบรรจุกระสอบ?

ANSWER
ถังบรรจุอาหารเบ้ าท์เต็ม

ACTION
ทาการเปลี่ยนแผนการผลิต

ไม่สามารถโยกย้ ายอาหารจาก
ใช้ การถ่ายใส่กระสอบจัมโบ้
ทาไมถังบรรจุอาหารเบ้ าท์เต็ม? ถังบรรจุอาหารเบ้ าท์ ไปที่ถัง
แล้ วใช้ รถยก
บรรจุอาหารกระสอบได้
ทาไมไม่สามารถโยกย้ ายอาหาร ไม่มีสายพานลาเลียงอาหาร
ทาการติดตั้งสายพานลาเลียง
จากถังบรรจุอาหารเบ้ าท์ ไปที่ จากถังบรรจุอาหารเบ้ าท์ ไปที่
ชุดใหม่
ถังบรรจุอาหารกระสอบได้ ?
ถังบรรจุอาหารกระสอบได้
ทาไมไม่มีสายพานลาเลียง
อาหารจากถังบรรจุเบ้ าท์ ไปที่
ถังบรรจุอาหารกระสอบได้ ?

ไม่ได้ ทาการออบแบบและ
ทาการติดตั้งสายพานลาเลียง
ติดตั้งไว้ ต้งั แต่สร้ างอาคารการ
ชุดใหม่
ผลิต

ทาไมไม่ได้ ทาการออบแบบและ ผู้ออกแบบอาคารผลิตขาด
ติดตั้งไว้ ต้งั แต่สร้ างอาคารการ ประสบการณ์ในการทาแบบ
ผลิต?
ติดตั้งเครื่องจักร

ทาการออกแบบโดย
ผู้ชานาญการและขอ
งบประมาณเพื่อติดตั้งใหม่

จากกระบวนการอัดเม็ดอาหารไลน์ ท่ี 5 ตั้งแต่ เครื่ องอัดเม็ดอาหาร ระบบลาเลี ยง
อาหาร ไปจนถึงถังบรรจุอาหารเบ้ าท์ และถังบรรจุอาหารกระสอบ พบว่า มีเฉพาะถังบรรจุอาหาร
F088 และ F092 เท่านั้น ที่สามารถทาการโหลดอาหารเพื่ อบรรจุ อาหารเบ้ าท์และบรรจุ อาหาร
กระสอบได้ ซึ่งมีจานวน 2 ถัง ไม่เพียงพอในการโยกย้ ายอาหารไปบรรจุอาหารกระสอบ จึงต้ องทา
การเปลี่ยนถังบรรจุ อาหารเบ้ าท์ F126, F127, F128, F129, F130 และ F131 ซึ่งมีการบรรจุ
อาหารเบ้ าท์อย่างเดียว ไปทาการบรรจุอาหารกระสอบด้ วย
6.3 การพิจารณาทาการแก้ ไขปั ญหา จากสาเหตุของปั ญหาที่ได้ ทาการวิเคราะห์ ด้ว ย
แผนภาพก้ างปลา (Fish Diagram) และการวิเคราะห์ why why นั้น ผู้วิจัยก็จะนาปัญหาทั้งหมด
มาแก้ ไขอย่างเป็ นรูปธรรม จึงขอนาเสนอมาตรการปรั บปรุงตามสาเหตุปัญ หาการรอถังบรรจุ
อาหารเบ้ าท์ ต้ องดาเนินการออกแบบติดตั้งระบบลาเลียงอาหารจากถังบรรจุเบ้ าท์ ไปยังถังบรรจุ
อาหารกระสอบใหม่ท้งั หมดของไลน์ 5 จะได้ ไม่ต้องรอถังบรรจุ เนื่องจากอาหารเต็มถังบรรจุ เบ้ าท์
พร้ อมทั้ง ด าเนิ น การออกแบบและติ ด ตั้ ง ระบบควบคุ ม ด้ ว ย SCADA System (Supervisory
Control and Data Acquisition System) ตั้งแต่ ร ะบบลาเลี ยงอาหารจากถังบรรจุ เบ้ าท์ ไปยังถัง
บรรจุอาหารกระสอบใหม่ท้งั หมดของไลน์ 5

7. ผลการศึกษา
7.1 ผลการดาเนินงาน การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในโรงงานผลิต
อาหารสัตว์ โดยใช้ วิธกี ารติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรของระบบลาเลียงอาหารจากถังบรรจุเบ้ าท์ ไปยัง
ถังบรรจุ อาหารกระสอบ เพื่อลดเวลาในการรอคอยถังบรรจุ ของเครื่องอัดเม็ดอาหารไลน์ 5 ซึ่ง
สามารถลดเวลาที่สูญเสียในกระบวนการผลิตและเพิ่มผลผลิตขึ้นมาได้ ทาให้ สามารถเดินเครื่อง
อัดเม็ดอาหารสัตว์ ไ ลน์ 5 ได้ เต็มกาลั งการผลิ ต จากผลการดาเนิ น การปรั บ ปรุ งจนแล้ ว เสร็จ
สามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ (%) ค่าอัตราการเดินเครื่องจักร (Availability) ค่าประสิทธิภาพการเดิน
เครื่องจักร (Performance Efficiency)ได้ ตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงผลการปรั บปรุงค่ าเฉลี่ ยของค่ าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่ องจั กรของเดือน
มกราคมถึงมีนาคม 2563
อัตราการ
ประสิทธิภาพการ อัตราคุณภาพ
กระบวนการ
%OEE
หน่วย
เดินเครื่อง (A) เดินเครื่อง (P)
(Q)
เครื่องอัดเม็ด
70.56
90.30
100
63.71 เปอร์เซ็นต์
อาหารไลน์ 5
7.2 ผลการเปรี ยบเทียบก่อนและหลั งการดาเนิ น งาน การปรั บ ปรุ ง ค่ า ประสิทธิผล
โดยรวมของเครื่ อ งอัดเม็ดอาหารไลน์ 5 พบว่ า หลั งดาเนิ น การปรั บ ปรุ ง โดยใช้ วิ ธีการติ ด ตั้ ง
อุปกรณ์เครื่องจักรของระบบลาเลียงอาหารจากถังบรรจุเบ้ าท์ ไปยังถังบรรจุ อาหารกระสอบของ
เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ มีค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ของเครื่อง
อัดเม็ดอาหารไลน์ 5 เพิ่มขึ้นมา 12.55 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าอัตราการเดินเครื่องจักร (Availability)
เพิ่มขึ้นมา 5.94 เปอร์เซ็นต์ และค่าประสิทธิภาพการเดินเครื่องจักร (Performance Efficiency)
เพิ่มขึ้นมา 11.14 เปอร์เซ็นต์ และค่าอัตราคุณภาพ (Quality) คงที่ ตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงการเปรี ยบเทียบค่ า ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่ องจั กร (OEE) ของเครื่ อง
อัดเม็ดอาหารไลน์ 5 ก่อนและหลังการปรับปรุง
ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร %OEE
ขบวนการ
หน่วย
ก่อน
หลัง
Improve
Pellet Mill Line 5

51.16

63.71

12.55

เปอร์เซ็นต์

ซึ่งการที่เครื่ องอัดเม็ดอาหารไลน์ท่ี 5 มีความแตกต่างจากไลน์อ่ืนๆ เนื่องจากมีการ
ผลิตเฉพาะอาหารสัตว์ท่ปี ลอดจากยากันบิดในอาหารไก่และอาหารสัตว์ท่ปี ลอดจากยาแก้ ท้องเสีย
ในอาหารสุกร และอาหารปลอดยาสาหรับสัตว์ระยะสุดท้ายก่อนการจับเข้ าโรงเชือดชาแหละ จึงทา
ให้ เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ไลน์ท่ี 5 ต้ องทาการผลิตอาหารเหล่านี้ท่ปี ลอดภัยยาเท่านั้น
ส่ ว นเรื่ อ งการลดเวลาในปั ญ หาอื่ น ๆนั้ น เช่ น การเคลี ย ร์ ไ ลน์ การรออาหารผง
เครื่องจักรเสีย เป็ นต้ น ทางผู้ทาการวิจัยมีกรอบระยะเวลาในการดาเนินงานที่จากัด จึงยังไม่ได้ ทา
การวิเคราะห์เพื่อแก้ ไขปัญหาเหล่านี้ โดยดาเนินการปรับปรุงเฉพาะการลดเวลาในการรอคอยถัง
บรรจุเท่านั้น

8. สรุปผลการวิจยั
การหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในโรงงานอาหารสัตว์ ที่มีเครื่องอัดเม็ด
อาหารสัตว์ท้งั หมด 5 ไลน์การผลิต คือ ไลน์ 1 ไลน์ 2 ไลน์ 3 ไลน์ 4 และไลน์ 5 เมื่อทาการเก็บ
รวมรวมข้ อมูลค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ท้งั 5 ไลน์ ก่อนปรับปรุงเป็ น
เวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งผู้วิจัยนาข้ อมูลที่ได้ มาดาเนินการหา
ค่าประสิทธิผลโดยรวมก่อนการปรั บปรุงของแต่ละเครื่ องอัดเม็ดอาหารได้ ดังนี้ เครื่ องอัดเม็ด
อาหารไลน์ 1 ได้ 71.35 เปอร์เซ็นต์ เครื่องอัดเม็ดอาหารไลน์ 2 ได้ 72.62 เปอร์เซ็นต์ เครื่อง
อัดเม็ดอาหารไลน์ 3 ได้ 73.81 เปอร์เซ็นต์ เครื่องอัดเม็ดอาหารไลน์ 4 ได้ 69.64 เปอร์เซ็นต์
และเครื่องอัดเม็ดอาหารไลน์ 5 ได้ 51.16 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ซึ่งพบว่า เครื่องอัดเม็ดอาหาร
ไลน์ 5 มีค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรต่ามากที่สุด จากการหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักรในโรงงานอาหารสัตว์ของเครื่องอัดเม็ดไลน์ 5 ก่อนการปรับปรุงจะได้ ค่าอัตราการเดิน
เครื่ องจั ก ร (Availability) ได้ 64.62 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพการเดิ น เครื่ องจั ก ร
(Performance Efficiency)ได้ 79.16 เปอร์เซ็นต์ ค่าอัตราคุณภาพ (Quality) ได้ 100 เปอร์เซ็นต์
และค่า OEE เท่ากับ 51.16 เปอร์เซ็นต์ เมื่อดาเนินการหาสาเหตุของการสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด
จากการใช้ แผนผังพาเรโตเพื่อ แสดงสาเหตุข้อบกพร่ องและปริ มาณความสูญเสียที่เกิดขึ้น แล้ ว
ดาเนินการใช้ แผนผังก้ างปลาเพื่อหาปัญหากับสาเหตุท้งั หมดที่เป็ นไปได้ และนามาวิเคราะห์ why
why เพื่อหาปั จจัยที่เป็ นต้ นเหตุให้ เกิดปรากฏการณ์อย่างเป็ นระบบ และมีการค้ นหาต้ นตอสาเหตุ
ของปรากฎการณ์ ทาให้ กาหนดแนวทางการแก้ ไขปัญหา และใช้ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทางานให้ สูงขึ้น ซึ่งสามารถนาเสนอเป็ นมาตรการปรั บปรุ งได้ โดยการใช้ วิ ธีการติดตั้งอุป กรณ์
เครื่องจักรของระบบลาเลียงอาหารจากถังบรรจุเบ้ าท์ ไปยังถังบรรจุอาหารกระสอบ เพื่อลดเวลา
ในการรอคอยถังบรรจุของเครื่องอัดเม็ดอาหารไลน์ 5 เมื่อดาเนินการตามมาตรการปรับปรุงแล้ ว
ทาการเก็บข้ อมูลหลังปรั บปรุงเป็ นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2563
หลังจากนั้นดาเนินการหาค่าอัตราการเดินเครื่องจักร (Availability) ได้ 70.56 เปอร์เซ็นต์ ค่า
ประสิ ท ธิ ภ าพการเดิ น เครื่ อ งจั ก ร (Performance Efficiency)ได้ 90.30 เปอร์ เ ซ็น ต์ ค่ า อั ต รา

คุณภาพ (Quality) ได้ 100 เปอร์ เซ็นต์ และค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่ องจั กรได้ 63.71
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถเพิ่มค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องอัดเม็ดอาหารไลน์ 5 ได้ เป็ น 12.55
เปอร์เซ็นต์
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