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บทคดัย่อ 
งานวิจัยนี� มีวัตถุประสงค์เพื�อเพิ�มเวลาเฉลี�ยระหว่างการขัดข้องและลดเวลาเฉลี�ยการซ่อมของ

เครื�องเจียรขนาด 79 KVA ในโรงงานผลิตเครื�องกลึง CNC อัตโนมัติ ด้วยการวิเคราะห์อาการเสียของ
เครื�องจักรและซ่อมเครื�องจักรให้ตรงอาการเสียเพื�อไม่ให้การเสียนั�นกลับมาอีก ทั� งในเรื�องของการเตรียม
อะไหล่เพื�อซ่อมเครื�องจักรให้กลับมาใช้งานได้ และการก�าหนดแผนการด�าเนินงานใหม่ในส่วนของการจ้าง
เหมาของผู้รับเหมาให้มีระยะเวลาในการซ่อมที�สั�นลงในกรณีที�พนักงานซ่อมบ�ารุงไม่สามารถแก้ไขได้ โดย
การใช้หลักในการปรับปรงุค่าเวลาเฉลี�ยระหว่างการขัดข้องของเครื�องจักร (Mean Time Between Failure) 
ให้มีค่าเฉลี�ยที�เพิ�มสูงขึ� น และค่าเวลาเฉลี�ยที�ใช้ซ่อมเครื�องจักร (Mean Time To Repair) ต��าลง โดย
พิจารณาและเลือกเครื�องจักรตัวอย่างของงานวิจัยในการปรับปรุงครั�งนี�คือ เครื�องเจียรขนาด 79 KVA ที�มี
ความส�าคัญในบริษัทเนื�องจากมีเพียงเครื�องเดียวในการด�าเนินการผลิต ซึ�งผู้ด�าเนินการวิจัยได้ใช้เครื�องมือ
ในการคัดเลือกหาสาเหตุของเครื�องจักรเสยีที�ต้องแก้ไข โดยใช้หลักการพาเรโต 80 : 20 เพื�อเลือกเน้นสิ�ง
ที�ส �าคัญมากซึ�งเป็นกิจกรรมที�มี 20% เพื�อให้ได้ผลลัพธ์ 80% และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยแผนผัง
แสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)โดยมุ่งเน้นการเพิ�มเวลาเฉลี�ยระหว่างเครื�องจักรเสยีให้ได้ 
20 % จาก 

ก่อนปรับปรุง 1,033.3 ชั�วโมง/ครั�ง ให้ได้อย่างน้อย 1,240 ชั�วโมง/ครั�ง และลดเวลาเฉลี�ย
การซ่อมเครื�องจักร 20% จากก่อนปรับปรุง 56.2 ชั�วโมง/ครั�ง ให้ลดลงอย่างน้อยที� 45 ชั�วโมง/ครั�ง ผล
จากการปรับปรุง Dresser ของหินเจียรเสียหายและเครื�องจักร Alarm Serial Data Error (INT) พบว่า 
เวลาเฉลี�ยระหว่างการขัดข้องของเครื�องจักร (Mean Time Between Failure) เพิ�มขึ� นเป็น 1,447.4 
ชั�วโมง/ครั�ง คิดเป็น 40.07% และค่าเวลาเฉลี�ยในการซ่อมเครื�องจักร (Mean Time To Repair) ลดลง
เหลือ 12.5 ชั�วโมง/ครั�ง คิดเป็น 77.75% 

 
 
 

                                                            
1 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
2 ที�ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to increase Mean Time Between Failure (MTBF) and 

decrease Mean Time To Repair (MTTR) of a 79 KVA grinding machine of a CNC Automatic Lathe 
Manufacturer by analyzing failure modes and repairing machines in accordance with the found failures 
in order to prevent the same failures from recurring. Moreover, spare parts were prepared to repair 
machines back in order immediately while new plans were made so that subcontractors could spend 
a shorter time to repair the machines (subcontractors were called in if the company’s maintenance 
staff could not fix some certain failures). Based on the principles of improving repair time by 
increasing MTBF and decreasing MTTR, the 79 KVA grinder was selected as the case study because 
the company had only one grinding machine in the production and therefore, it was vital. The 
researcher adopted a number of tools to identify causes of failures that needed to be corrected. First, 
the Pareto principle or “80/20” rule was adopted in order to highlight vital activities which were 
20% of all activities, resulting in 80% of all effects. Consequently, Cause and Effect Diagram was 
adopted by targeting at MTBF to be increased by 20% (or increasing MTBF from 1,033.3 
hours/failure to at least 1,240 hours/failure), and MTTR to be reduced by 20% (or reducing MTTR 
from 56.2 hours/failure to at least 45 hours/failure). The results after improving the dresser of 
damaged grinding wheels and Alarm Serial Data Error (INT) machine showed that MTBF increased 
to 1,447.4 hours/failure (an increase of 40.07%) and MTTR decreased to 12.5 hours/failure (a 
decrease of 77.75%).    

 

บทน�า 
ในกระบวนการผลิต เครื�องกลึงอัตโนมัติ ต้องใช้ชิ�นงานหลายชิ�นงานประกอบร่วมกันเพื�อให้ได้

เป็นผลิตภัณฑ์ส่งขายลูกค้า ดังนั�นเครื�องจักรที�ใช้ในการผลิตชิ�นงานเพื�อประกอบร่วมจึงมีความส�าคัญมาก 
หากเครื�องจักรที�ใช้ผลิตชิ� นงานเสียท�างานไม่ได้ตามแผนงานที�แผนกซ่อมบ�ารุงก�าหนดไว้ ไลน์ผลิตต้อง
หยุดและรอชิ�นงานจากเครื�องจักรที�เสียไม่สามารถผลิตชิ� นงานส่งเข้าแผนกประกอบได้ทันเวลา ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายต่างๆตามมาเช่น ค่าซ่อมแซมเครื�องจักรให้กลับมาใช้งานตามเดิมได้  ค่าโอทขีองพนักงานที�ต้อง
ตามผลิตชิ� นงานที�ตกแผนการผลิต ถึงแม้ว่าในบริษัทจะมีแผนการซ่อมบ�ารุงเครื�องจักรที�ดีอยู่แล้ว แต่ก็
ไม่ได้หมายความว่าเครื�องจักรจะไม่มีการเสียนอกแผนที�วางไว้ แต่เมื�อเกิดการเสียของเครื�องจักรขึ�นมา
ฉับพลันจะต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมเครื�องจักรให้กลับมามีสภาพพร้อมใช้งานได้อีกครั�งโดยใช้เวลาให้
น้อยที�สุด และเมื�อซ่อมแซมกลับมาใช้งานได้แล้วต้องมีเวลาการใช้งานต่อเนื�องนานที�สุด ทางผู้วิจัยจึงได้
เล็งเห็นความส�าคัญของประเด็นที�ได้กล่าวมาข้างต้น จึงได้น�าหลักการวัดประสิทธิผลการซ่อมบ�ารุง
เครื�องจักรมาใช้คือ ท�าการเพิ�มเวลาเฉลี�ยระหว่างขัดข้องเครื�องจักร (Mean Time Between To Failure) 
และลดเวลาเฉลี�ยของการซ่อมเครื�องจักร (Mean Time To Repair) ของเครื�องเจียรขนาด 79 KVA 
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เนื�องจากเป็นเครื�องจักรที�มีเพียงเครื�องเดียวในบริษัท หากเกิดเครื�องจักรเสียจะท�าให้มีผลกับฝ่ายผลิต
ทันที 

 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
�. เพิ�มเวลาเฉลี�ยระหว่างการขัดข้องของเครื�องจักร (Mean Time Between Failure)   
�. ลดเวลาเฉลี�ยการซ่อมเครื�องจักร (Mean Time To Repair) 

 

ขอบเขตการศึกษา 
 1.  ศึกษารวบรวมข้อมูลเครื�องจักรเสีย 15  เดือนเริ�มตั�งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม 
2560 เท่านั�น 
 2. ศึกษาและค�านวณเวลาเฉลี�ยระหว่างการขัดข้องของเครื�องจักรและเวลาเฉลี�ยที�ใช้ในการซ่อม
เครื�องจักร ของเครื�องเจียรขนาด 79 KVA 
 3. ท�าการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการปรับปรุงตั�งแต่ มกราคม 2559 ถึง มีนาคม 2560 
และเกบ็ผลการวิเคราะห์หลังการปรับปรุงตั�งแต่ เมษายน 2560 ถึง มีนาคม 2561 
  

ประโยชนที์�คาดว่าจะไดร้บั 
 1. เ พิ� มเวลาเฉลี� ยระหว่างการขัดข้องของเครื� องจักร (Mean Time Between Failure) ที�  20 
เปอร์เซ็นต์ 
 2. ลดเวลาเฉลี�ยการซ่อมเครื�องจักร (Mean Time To Repair) ที� 20 เปอร์เซ็นต์ 
 

ทฤษฎี และผลงานวิจัยที�เกี�ยวขอ้ง 
 ในงานวิจัยได้เข้าไปศึกษาสาเหตุของเครื�องเจียรขนาด 79 KVAซึ�งมีเพียงเครื�องเดียวในบริษัท 
พบว่าเครื�องจักรมีเวลาการเสียของเครื�องจักรสงูที�สุดเมื�อเทยีบกับเครื�องจักรอื�นๆและมีการเกิดซ��าอาการ
เสยีเดิมที�เกดิจากการวิเคราะห์การเสยีของเครื�องจักรที�ไม่ตรงสาเหตุที�แท้จริง โดยมีขั�นตอนการวิจัยดังนี�  

1. แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
 แผนภาพที�แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง (Effect) กับสาเหตุ (Causes) ที�ท�าให้เกิดผลลัพธ์
นั�นๆ ปัญหาเป็นผลลัพธ์ที�เกิดจากสาเหตุต่างๆอาจมีหลายสาเหตุ จึงต้องมีการแจกแจงสาเหตุต่างๆ 
ออกมาให้ชัดเจนทั�งนี� เพื�อการศึกษา วิเคราะห์ท�าความเข้าใจและการหาแนวทางแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น 
โดยงานวิจัยนี� ใช้หลัก 4M เพื�อจะนาไปสู่การแยกแยะสาเหตุต่างๆ  

2. Pareto Diagram ทางผู้วิจัยใช้เป็นเครื�องมือส�ากรับการคัดเลือกปัญหาของเครื�องจักรเสยีที�ต้องท�า
การแก้ไขโดยการน�าเอาสาเหตุเหล่านั�นมาแบ่งแยกประเภท แล้วเรียงล�าดับความความส�าคัญจากมากไป
น้อยตามกฎ 80 : 20 
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3. การวัดประสิทธิผลการซ่อมบ�ารุงเครื�องจักร 

 การหาค่าเวลาเฉลี�ยของเครื�องจักรใช้เวลาเฉลี�ยระหว่างเครื�องจักรเสยี MTBF (Mean Time 

Between To Failure) และเวลาเฉลี�ยการซ่อมแซมเครื�องจักร MTTR (Mean Time To Repair) โดย 

 MTBF = เวลาเครื�องเดิน/จ�านวนครั�งที�เครื�องหยุดซ่อม 
 MTTR = เวลาที�หยุดซ่อม/จ�านวนครั�งที�เครื�องหยุดซ่อม 
 

ผลงานวิจัยที�เกี�ยวขอ้ง 
 จักรพันธ์ สังข์แก้ว (พ.ศ.����) ได้ศึกษาวิธกีารบริหารงานซ่อมบ�ารุงที�ดีไม่ให้เครื�องจักรเสยี
โดยฉับพลันช่วยลดต้นทุนได้อีกวิธีหนึ�ง เริ�มโดยการรวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์อาการเสียของเครื�องจักร 
โดยใช้หลักการของ OEE(Overall Equipment Effectiveness)เข้ามาเป็นดัชนีชี� วัดของเครื�องจักรว่าควรจะ
ปรับปรุงเรื�องอะไรของเครื�องจักรที�ใช้อยู่ปัจจุบัน หลังจากได้ข้อมูลที�เพียงพอจากตารางการเกบ็ข้อมูลแล้ว
กน็�ามาวิเคราะห์ และท�าการแก้ไขซึ�งผลที�ได้ช่วยลดของเสียระหว่างกระบวนการผลิต ท�าให้ผลผลิตเพิ�ม
มากขึ�น และลดความเสียหายของเครื�องจักรนอกการวางแผนไว้ท�าให้ต้นทุนของการผลิตต��าลง และช่วยใน
การพัฒนากระบวนการด้านการผลิต ซึ�งเป็นปัจจัยส�าคัญต่อคุณภาพของสินค้าสามารถสร้างความเชื�อมั�น
ให้กับกลุ่มลูกค้าส่งผลให้ยอดขายมีแนวโน้มที�สูงขึ� น เป็นตัวชี� วัดการเพิ�มขีดความสามารถด้านบริหาร
จัดการ ท�าให้ประสิทธิภาพโดยรวมเฉลี�ยของเครื�องจักรเพิ�มขึ�นจาก ��.��% เป็น��.��% หลังการ
ปรับปรุงวิธีการท�างานใหม่โดยเตรียมสารเคมีและท�าการบันทึกค่าใหม่ ในกระบวนการผสมท�าให้ได้แผ่นก
ริดเพิ�มขึ�น ��,��� แผ่น/วัน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ ��.�� % ในการปรับปรุงกระบวนการผสมใหม่ท�าให้
เพิ�มยอดการผลิต และสามารถคิดเป็นจ�านวนเงินได้เท่ากับ ���,��� บาท/วัน 
 พงษ์สธร พันธุ ์วรรณะ  และ สกนธ์ คล่องบุญจิต (พ.ศ.����)  ได้ศึกษาระบบการบ�ารุงรักษา
แบบทวีผลที�ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance TPM) มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมผลิต
ชิ�นส่วนรถยนต์ โดยมีเป้าหมายเพื�อเพิ�มก�าลังการผลิตและปรับปรุงค่าของประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื�องจักร (Overall Equipment Effectiveness, OEE) โดยเริ�มจากการบ�ารุงรักษาแบบทวีผลที�ทุกคนมี
ส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ในสายการผลิต เพื�อค้นหาข้อมูลของปัญหาที�เกิดขึ� นในสายการผลิตทั�งหมดมา
วิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางการแก้ไขที�จะเพิ�มค่าประสทิธภิาพโดยรวมของเครื�องจักร เพื�อเป็นอกีวิธี
ในการเพิ�มก�าลังการผลิตหลังท�าการปรับปรุงภายในส่วนงานเชื�อมประกอบพบว่าในด้านอัตราของค่า OEE 
เพิ�มขึ�น �.��%, อัตราการเดินเครื�อง(Availability Rate) เพิ�มขึ�น �.�%,อัตราประสิทธิภาพการเดินเครื�อง 
(Performance Rate) เพิ�มขึ�น �.��%, อัตราคุณภาพ (Quality Rate) เพิ�มขึ�น �.��% 
 ประจวบ น�านาผล (พ.ศ.����) ได้ท �าการศึกษาการปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื�องจักร (OEE) เป็นเครื�องบรรจุแป้งเย็นแห่งหนึ�ง ซึ�งมีการก�าหนดค่าประสิทธิ ผลโดยรวมของ
เครื�องจักร (OEE) ให้เพิ�มขึ� นอย่างน้อยที� ��% โดยเขาได้ท�าการศึกษาถึงเหตุผลที�ท�าให้ค่าประสิทธิผล
ของเครื�องจักรต��า และท �าการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการปรับปรุงด้วยผังก้างปลาและกราฟพาเรโต เขาได้
พบว่าตัวแปรที�ท�าให้ค่า OEE ต��าคือค่าความพร้อมใช้งานของเครื�องจักร ดังนั�นจึงได้ท�าการหามาตรการมา
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ท�าการแก้ไขปัญหาให้ได้ค่า OEE ตามที�ได้ตั�งไว้ที�มากกว่า ��% และภายหลังการปรับปรุงพบว่าค่า
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื�องจักรบรรจุแป้งสามารถเพิ�มค่า % ของ OEE ได้ที� Line A = 14%, Line B 
= 11%, Line C = 13%, Line D = ��%และ Line E = 17% 
 

วิธีการด�าเนินการศึกษา 
1. เกบ็รวบรวมข้อมูลของเครื�องจักรเสียทั�งหมดของบริษัท และท�าการคัดแยกปัญหา 

ที�เกดิเครื�องจักรเสยีแยกกบัเวลาสญูเสยีอย่างอื�น 
2. พิจารณาคัดเลือกหัวข้อปัญหาและวิเคราะห์แก้ไขสาเหตุปัญหาที�มีผลกับเวลาสูญเสียของ

เครื�องจักรโดยใช้หลักการ พาเรโต ตามกฎ 80 : 20 ในการคัดเลือกปัญหาและวิเคราะห์แก้ไขโดยแผนผัง
ก้างปลา 

3. ท�าการวัดค่าประสิทธิผลการซ่อมบ�ารุงด้วย เวลาเฉลี�ยระหว่างขัดข้องของเครื�องจักร (MTBF : 
Mean Time Between Failure) และเวลาเฉลี�ยการซ่อมเครื�องจักร (MTTR : Mean Time To Repair) 

4. สรุปผลการวิจัย 
 

ผลการศึกษา 
จากการเก็บข้อมูลการเสียของเครื� องจักรในรอบ 15 เดือนเริ�ม มกราคม 2559 – มีนาคม 

2560 เกิดการเสียของเครื�องเจียรขนาด 79 KVA มีสาเหตุของการสูญเสียเวลาของเครื�องจักรอยู่ 6 
สาเหตุดังภาพที� 1 เลือกสาเหตุของการเสียด้วยหลักการ พาเรโต ตามกฎ 80 : 20 ท�าให้ได้ปัญหาที�ต้อง
ท�าการแก้ไข 2 สาเหตุการเสียคือ Dresser เสียหายและ Serial Data Error(INT) ตามภาพที� 1 
 

ภาพที� 1 อาการเสียและเวลาเครื�องจักรเสีย 
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 ทางผู้วิจัยจึงได้น�าสาเหตุของเครื�องจักรเสียที�ได้สองสาเหตุ มาท�าการวิเคราะห์ถึงรากของ
ปัญหาเครื�องจักรเสียและหาวิธีป้องกันไม่ให้อาการเสียเดิมกลับมาอีกดังนี�  

1. Dresser เสียหายมีเครื�องจักรเสีย 11,520 นาที เมื�อท �าการวิเคราะห์แล้วเกิดจากการใส่ค่า 
G55 ผิดจึงได้ท�าการวิเคราะห์แก้ไขและหาทางป้องกันไม่ให้ปัญหากลับมาอีก จากภาพที� 2 วิเคราะห์การ
เสยีที�เกดิจากจากส่วนคือ 

1.1 เกดิได้จากวัสดุที�ไม่ได้คุณภาพของตัวอปุกรณเ์องที�ผลิตไม่ได้คุณภาพ 
1.2 เกิดจากพนักงานใส่ค่าของ G55 ไม่ได้ค่าที�เหมาะสมจึงท�าให้ระยะการเข้าไป 

สัมผัสระหว่างหินเจียรกับ Dresser มากเกินไป ท �าให้หินเจียรกินหน้าเหล็กของ Dresser ท�าให้เมด็เพชรที�
อยู่รอบๆหลุดออกจนเกิดความเสียหายตามภาพที� 3(ก) จนไม่สามารถใช้งานได้ต่อซึ�งจ�านวนเพชร
ทั�งหมดมี 120 เม็ดถ้าหลุดเกิน 60 เมด็ไม่สามารถใช้งานต่อได้ 
 

 

 
 
 

 
 

 
ภาพที� 2 แผนภาพก้างปลา Dresser เสียหาย 

ภาพที� 3 ลักษณะการเสียหายของ Dresser (ก) และแบบการตรวจสอบเพชรของ Dresser (ข) 

 
 

(ก) (ข) 
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การแกไ้ขและป้องกนัของปัญหา 
 การแก้ไขปัญหาเรื�อง Dresser เสียหายปัญหาที�ไม่ชัดเจนในการตรวจเชค็มี 2 สาเหตุคือ 

1. เพชรของ Dresser หลุด การตรวจเช็คการหลุดของเพชรยากเนื�องจาก Dresser เป็น 
วงกลม และเพชรเม็ดเล็กมากยากต่อการสังเกตุ  ผู้วิจัยจึงได้ท �าแบบรายละเอียดตรวจสอบเพชรของ 
Dresser ตามภาพที� 3(ข) ให้พนักงานคุมเครื�องจักรไว้ท�าการตรวจติดตามการหลุดและลงบันทึกใน
แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพของ Dresser ตามภาพที� 4 ในแบบฟอร์มการบันทึกจะมีรายละเอียดต่างๆ
ของการตรวจสอบในทุกๆวันดังตัวอย่างภาพที� 5 เมื�อเริ�มมีการผิดปกติเกิดขึ�น พนักงานควบคุมเครื�องจักร
จะแจ้งให้หัวหน้าแผนกเปิดใบแจ้งซ่อมมาที�แผนกซ่อมบ�ารุงเพื�อท�าการตรวจสอบและเตรียมสั�งอะไหล่ใหม่
ได้ทันเวลา ท�าให้สามารถวางแผนหยุดเครื�องจักรได้ล่วงหน้าในการซ่อม 
 

ภาพที� 4 แบบฟอร์มการบันทึกสภาพ Dresser 

����

09.00

16.00

21.00

04.00

09.00

16.00

21.00

04.00

09.00

16.00

21.00

04.00

09.00

16.00

21.00

04.00

09.00

16.00

21.00

04.00

09.00

16.00

21.00

04.00

09.00

16.00

21.00

04.00

09.00

16.00

21.00

04.00

��������/�����/�� ������������������������������� ������������������������������� ������������������� ������������������������� ���������������� �� ��������

Leader SupervisorStaff
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 ภาพที� 5 ตัวอย่างการลงรายละเอียดแบบฟอร์มการบันทึกสภาพ Dresser 
 

2. เครื�องจักร Alarm Serial Data Error (INT) ท�าให้เสียเวลาในการซ่อมเครื�องจักร 11,280
นาที หรือ 188 ชั�วโมง ซึ�งเป็นการเสียเวลาของเครื�องเจียรที�นานและสร้างผลกระทบกับแผนกผลิต การ
วิเคราะห์หาสาเหตุจากผังก้างปลาตามภาพที� 6 เกิดได้จากวัสดุหรือตัวอุปกรณ์คือ 

2.1 Encoder เสีย ท�าให้สัญญาณไม่ย้อนกลับมาที�ระบบควบคุมเครื�องจักรจึงท�าให้เครื�องจักร 
Alarm  

2.2 สายเชื�อมต่อสัญญาณระหว่าง Encoder กับชุดควบคุมเสียท�าให้ไม่มีสัญญาณย้อนกลับมา
ที�ระบบ ท�าให้เครื�องจักร Alarm ได้เช่นกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 6 แผนภาพก้างปลา Alarm Serial Data Error (INT) 

คน เครื�องจักร 

วสัดุวิธีการ

Alarm Serial 

Servo Amplifier

สาย link เสีย  

Encoder เสีย 

Board Control 

เดินสายสัญญาณไม่ดี 

 การสั�นสะเทือน  

ต่อสายสัญญาณไม่แน่น  

อุปกรณ์ไม่ดี จุดต่อสายโดนน�้า 
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 จากการวิเคราะห์เวลาที�สูญเสียไป 188 ชั�วโมง ท�าให้ผู้วิจัยมองหาจุดที�ท �าให้เกิดการเสียเวลา
ได้สองจุดคือ พนักงานไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาเครื�องจักรได้และข้อที�สองคือ เสียเวลาในการ
ติดต่อสื�อสารของผู้รับเหมานอกเข้าซ่อมเครื�องจักรเนื�องจากมีสองส่วนเกี�ยวข้องกันคือส่วนของ ระบบ
ควบคุมและส่วนของเจ้าของเครื�องจักรจึงได้ท�าการแก้ปัญหาดังนี�  

1. พนักงานขาดทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาเครื�องจักร ท�าการส่งเข้าอบรมทักษะ 
2.  ก�าหนดการท�างานของผู้ รับเหมาภายนอกใหม่(ส่วนของระบบควบคุมและเจ้าของ

เครื�องจักร) ให้เป็นไปตามที�บริษัทก�าหนด ซึ�งกรณนีี� เสยีเวลากบัผู้รับเหมานอก 144 ชั�วโมงหรือ 6 วันจาก
การรอการวิเคราะห์และเข้าซ่อมของผู้รับเหมานอก ตามภาพที� 7 

 
ภาพที� 7 แผนภาพการไหลของกาซ่อมเครื�องจักรแบบเกี�ยวข้องกบัผู้รับเหมาสองเจ้าก่อนปรับปรุง 
 

จากภาพที� 8 เป็นการไหลของงานซ่อมเครื�องจักรเพื�อแก้ปัญหากรณีเครื�องจักรเสยีมีการเกี�ยวข้อง
กับผู้รับเหมานอกสองเจ้า เมื�อพนักงานซ่อมบ�ารุงไม่สามารถแก้ไขงานได้จะท�าการแยกระบบควบคุมก่อน
ทุกครั�งเนื�องจากมีทมีวิศกรคนไทยง่ายต่อการสื�อสาร ถ้าปัญหายังระบุสาเหตุไม่ได้ให้เตรียมอะไหล่ที�คาดว่า
มีส่วนเกี�ยวข้องไว้ให้พร้อม และในวันเดียวกนัติดต่อเจ้าของเครื�องจักรถ้าเป็นปัญหาของเครื�องจักรนัดวัน
เข้าซ่อมและยกเลิกส่วนระบบควบคุม ถ้าไม่ชัดเจนให้เข้าซ่อมเครื�องจักรพร้อมกันทั�งสองทีม ดังนั�นจะใช้
ระยะเวลา 3 วันในการตรวจซ่อมเครื�องจักรต่อหนึ�งอาการเสีย 
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ภาพที� 8 แผนภาพการไหลของกาซ่อมเครื�องจักรแบบเกี�ยวข้องกบัผู้รับเหมาสองเจ้าหลังปรับปรงุ 
 
 จากภาพที� 9 คือตารางเก็บข้อมูลของเครื�องเจียรขนาด 79 KVA เสียหลังจากการปรับปรุง 
เพื�อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบว่าหลังการปรับปรุงมีการเสียซ��าหรือไม่ และเวลาการเสียของเครื�องจักรลดลง
หรือมากขึ�นเมื�อเทียบกับก่อนการปรับปรุง 
 

 
ภาพที� 9 รายละเอียดเครื�องจักรเสียหลังการปรับปรุง 
 
 ภาพที� 10 ผู้วิจัยได้รวมข้อมูลเครื�องเจียรขนาด 79 KVA เสียมาเปรียบเทียบก่อนและหลังการ
ปรับปรุงโดยล�าดับที� 1-10 คือข้อมูลก่อนปรับปรุงและล�าดับที� 11-16 คือข้อมูลหลังปรับปรุง เห็นได้ว่า
ไม่มีการเสยีซ��าของเครื�องจักรเนื�องจากเป็นการแก้ปัญหาที�ตรงสาเหตุ  
 

วนัที� สาเหตุของเครื�องจกัร Breakdown วธิกีารแกไ้ขปัญหา เวลา(นาท)ี

02 พ.ค 60 เครื�องจกัร Alarm ประตดูา้น ATC ท�างานเกนิเวลา ท�าความสะอาดรางเลื�อนประตู 60

14 ก.ค 60 เจยีรง์านแลว้ผวิไม่เรยีบ เปลี�ยน Daimon Dresser ตวัใหม่ 1440

23 ส.ค 60 เครื�องแยกเศษเจยีร(์Magnetic Seperator) เฟืองสกึหรอท�าใหไ้ม่หมุน เปลี�ยนชดุเฟืองใหม่ 1140

14 ก.ย 60 เครื�องชน เนื�องจากพนกังาน ใส่ offset ไม่ครบ เชค็ Accuracy เครื�องจกัรยงัใชง้านได้ 240

17 ต.ค 60 ALARM INV. COOLING FAN FAILURE เปลี�ยนพดัลมระบายความรอ้นบอรด์ใหม่ 180

27 พ.ย 60 ALARM  NO.EX1002 G.SPINDLE OIL COOLER ปรบัตั �งแรงดนัไฟฟ้าใหม่เนื�องจากเปลยีน UPS ใหม่ 1440

4500เวลาสญูเสยีรวม(นาท)ี
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ภาพที� 10 ตารางเปรียบเที�ยบการเสยีของเครื�องจักรก่อน – หลังการปรับปรุง 
 

 
 

ภาพที� 11 ตารางเปรียบเทียบประสิทธิผลการซ่อมบ�ารุงเครื�องจักร 

 จากภาพที� 11 เป็นการน�าข้อมูลของเครื�องจักรเสียทั�งก่อนและหลังมาเปรียบเทียบเพื�อหาค่า
ประสิทธิผลของการซ่อมบ�ารุงเครื�องเจียรขนาด 79 KVA ที�ท�าการวิจัย ซึ�งใช้ข้อมูลจากภาพที� 10 มา
ค�านวณซึ�งผู้วิจัยได้ท�าการอธิบายเปรียบเทียบและสรุปผลไว้ในหัวข้อสรุปผลการศึกษา 
 

สรุปผลการศึกษา 
 ผลจากการปรับปรุงเพื�อเพิ�มค่าเวลาเฉลี�ยระหว่างการขัดข้องและลดเวลาเฉลี�ยการซ่อมของ

เครื�องเจียรขนาด 79 KVA ด้วยการพิจารณาปรับปรุงในเรื�อง Dresser ของหินเจียรเสียหายและเครื�องจักร 
Alarm  Serial Data Error (INT) พบว่า เวลาเฉลี�ยระหว่างการขัดข้องของเครื� องจักร (Mean Time 

เครื�องจกัรเสยี

ก่อน หลงั ซ��า ใหม่ (นาท)ี

1 8 ม.ีค. 59 เซน็เซอรว์ดั OD , ID ของชิ�นงานเสยีเครื�องจกัร Alarm /  -  -  - 1440

2 10 ม.ีค. 59 Dresser ของหนิเจยีรง์านเสยีหาย Dress หนิไม่ได้ /  -  -  - 1440

3 25 ม.ีค. 59 Bellow ของแกน Z ช�ารดุน��าเข้า Ball Screw /  -  -  - 60

4 4 ม.ีค. 59  -Alarm X Axis Broken LED  SV0380 Pulse Error /  -  -  - 150

5 9 พ.ค. 59  -Alarm X Axis Broken LED   SV0380 Pulse Error /  -  -  - 60

6 28 พ.ย.59 เซน็เซอรว์ดั OD , ID ของชิ�นงานเสยีเครื�องจกัร Alarm /  -  -  - 1410

7 24 ม.ค. 60 Dresser ของหนิเจยีรง์านเสยีหาย Dress หนิไม่ได้ /  -  -  - 10080

8 20 ก.พ. 60 เซน็เซอรว์ดั OD , ID เสยี เครื�องจกัร Alarm /  -  -  - 3480

9 14 ก.พ. 60 Ball Screw แกน Z ของเครื�องเสยีงดงั /  -  -  - 4320

10 23 ม.ีค. 60 เครื�องจกัร Alarm: Serial Data Error(INT) /  -  -  - 11280

11 02 พ.ค 60 เครื�องจกัร Alarm ประตูด้าน ATC ท�างานเกนิเวลา  - /  - / 60

12 14 ก.ค 60 เจยีรง์านแลว้ผวิไม่เรยีบ  - /  - / 1440

13 23 ส.ค 60 เครื�องแยกเศษเจยีร(์Magnetic Seperator)เสยี  - /  - / 1140

14 14 ก.ย 60 เครื�องชน เนื�องจากพนกังาน ใส ่offset ไม่ครบ  - /  - / 240

15 17 ต.ค 60 ALARM INV. COOLING FAN FAILURE  - /  - / 180

16 27 พ.ย 60 ALARM  NO.EX1002 G.SPINDLE OIL COOLER  - /  - / 1440

สาเหตุเครื�องจกัรเสยี
ล�าดบัที� วนัที� สาเหตุของเครื�องจกัรเสยี

รายละเอยีด ก่อนการปรบัปรุง หลงัการปรบัปรุง

MTBF(ชั �วโมง) 1033.33 1447.39

MTTF(ชั �วโมง/ครั �ง) 977.13 1434.89

MTTR(ชั �วโมง/ครั �ง) 56.2 12.5
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Between Failure) จากก่อนการปรับปรุงที� 1,033.3 ชั�วโมง หลังการปรับปรุง 1,447.4 ชั�วโมง เพิ�มขึ�น 
40.07 เปอร์เซ็นต์ และค่าเวลาเฉลี�ยในการซ่อมเครื�องจักร (Mean Time To Repair)  จากก่อนการ
ปรับปรุงที� 56.2 ชั�วโมง/ครั�ง หลังการปรับปรุง 12.5 ชั�วโมง/ครั�ง ลดลง 77.75 เปอร์เซ็นต์ 
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