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Due to the substantial expansion in the automobile industry, the demand for auto
parts has increased dramatically, which in turns has stimulated the competition among
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production capacity, logistics, and prices. In order to meet manufacturers' need, the
suppliers need to have reliable maintenance management, which is the crucial factor in
building credibility of the suppliers.
In this research, we focus on improving the preventive maintenance system
through the use of FMEA technique in analyzing causes of failures and selecting parts of
machines efficiently. The processes in maintenance management consist of cleaning,
checking, lubricating, changing parts of the machines, preparing work instructions, and
controlling procedures.
After, the modified preventive maintenance system was executed; data was
collected for calculating the value of the overall equipment effectiveness (OEE) mean
time between failure (MTBF) and mean time to repair (MTTR). The value was then
compared with the total efficiency of the machine prior the modified plan. The result of
OEE is increased from 86.97% to 91.90% MTBF is increased from 46.51 hour/time to
48.50 hour/time and MTTR is reduced from 225.71 min/time to 121 min/hour after the
plan was used.
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บทนา
ในปั จจุบนั ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ การคมนาคมถือเป็ นหนึ่งในปั จจัยสาคัญที่จะ
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ธุรกิจดาเนินไปอย่างติดขัด การขยายตัวของธุรกิจลดลง โดยทางเลือกของการคมนาคมที่เลือกใช้
กันภายในประเทศอย่างแพร่หลายคือการคมนาคมโดยใช้ รถยนต์ ซึ่งเป็ นการคมนาคมที่มีราคาถูก
สะดวก รวดเร็ ว และสามารถเข้ าไปถึงเส้ นทางที่มีความซับซ้ อนได้ มากกว่าอีกทังรั
้ ฐบาลมีนโยบาย
ปรับลดเพดานภาษีรถยนต์ จึงส่งผลให้ มีจานวนการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่สงู ขึ ้นทุกปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ.
2550 – 2554 โดยดูจากข้ อมูลรถยนต์จดทะเบียนใหม่ซึ่งทาการสารวจโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ
ดังแสดงในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 จานวนรถที่จดทะเบียนใหม่ ภายใต้ พระราชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. 2522
ปี

2550
2551
ประเภทรถ
รถบรรทุก
56,506
55,050
รถโดยสาร
9,474
10,934
รถยนต์ 4 ล้ อ
635,576
638,187
รถจักรยานยนต์ 1,665,400 1,796,376
รถอื่นๆ
40,546
61,397
รวมทังหมด
้
2,407,502 2,561,944
ที่มา : กรมการขนส่งทางบก

2552

2553

2554

54,013
9,930
532,060
1,635,807
60,231
2,292,041

64,299
14,225
752,806
1,978,907
70,496
2,880,733

77,219
11,199
860,210
2,133,920
76,778
3,159,326

จากข้ อมูล ทางสถิ ติจ านวนรถยนต์จดทะเบียนใหม่ที่มี จานวนเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่ อง จึง
ส่งผลให้ อปุ -สงค์ของอุตสาหกรรมรถยนต์สงู ขึ ้น กลุม่ บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์จึงต้ องยกระดับการผลิต
เพื่อตอบสนองกับอุป-สงค์ จึงผลักดันให้ กลุ่มบริ ษัทผู้ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ยกระดับการผลิตเพื่อ
ตอบสนองความต้ องการชิ ้นส่วนของบริ ษัทโดยผลิตภัณฑ์จะต้ องมี คุณภาพดี (Quality, Q) ต้ นทุน
ต่า (Cost, C) และการจัดส่งที่ตรงเวลา(Delivery, D) ซึ่งการที่จะสามารถตอบสนองความต้ องการ
เหล่ า นี ไ้ ด้ ทางบริ ษั ท ผู้ ผลิ ต รถยนต์ จึ ง จ าเป็ นต้ องมี ร ะบบการผลิ ต ที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ มี
ประสิทธิภาพอีกทังเพื
้ ่อป้องกันการสูญเสียโอกาสในการขาย ค่าปรับจากการจัดส่งสินค้ าได้ ไม่ทนั
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และการสูญเสียจากสินค้ าที่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และไม่ตรงความต้ องการของลูกค้ า
ดังนันการสร้
้
างระบบการผลิตที่มีความน่าเชื่อถือจึงขาดซึ่งการซ่อมบารุ งไปไม่ได้ แต่ค่าใช้ จ่ ายที่
เกิดขึ ้นจากการซ่อมบารุงนันเป็
้ นค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นเพื่อการรักษาคุณภาพของสินค้ าไม่ได้ ส่งผลให้
เกิดมูลค่าเพิ่มของสินค้ าเพราะฉะนันการลดต้
้
นทุนของการซ่อมบารุงโดยที่ยงั สามารถคงคุณภาพ
ของสินค้ าได้ จงึ เป็ นสิ่งสาคัญ
1. ลักษณะสภาพทัว่ ไปของโรงงาน
โรงงานกรณี ศึก ษา เป็ นโรงงานผลิ ต ชิ น้ ส่ว นยานยนต์ ส าหรั บ รถยนต์ นั่ง รถกระบะ
รถบรรทุกและอุตสาหกรรมเครื่ องยนต์การเกษตร โดยกลุ่มลูกค้ าหลัก ได้ แก่ ผู้ประกอบยานยนต์
(Original Equipment Manufacturer “OEM”) ทังในประเทศและต่
้
างประเทศซึ่งมีการทาสัญญา
ซื ้อขายระยะยาว และผู้ค้าชิ ้นส่วนอะไหล่ (Replacement Equipment Manufacturer “REM”)
โดยผลิตภัณฑ์หลัก คือ เพลาข้ าง (Axle Shaft) ซึ่งตังอยู
้ ่บริ เวณถนนบางนา-ตราด ต. บางโฉลง อ.
บางพลี จ. สมุทรปราการ

ภาพที่ 1.1 โครงสร้ างการบริ หารองค์กร (ทังองค์
้ กร)
3

4

ภาพที่ 1.2 โครงสร้ างองค์กรส่วนโรงงานผลิต
2. ผลิตภัณฑ์ของโรงงาน
ผลิตภัณฑ์ของโรงงานตัวอย่าง คือ เพลาข้ าง (Axle Shaft)

ภาพที่ 1.3 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของโรงงานตัวอย่าง
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3. กระบวนการผลิตของโรงงาน
การผลิตเพลาข้ าง(Axle Shaft)จะแบ่งสายการผลิตออกเป็ น 2 ประเภทได้ แก่ 1.Line
Forgingและ 2.Line Machineซึง่ แต่ละสายการผลิตมีผงั การผลิตดังนี ้
1.1. Line Forging

ภาพที่ 1.4 แผนภาพการผลิตของ Line Forging
ขันตอนของกระบวนการผลิ
้
ตปั๊ มขึ ้นรูป (Forging) แสดงได้ ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 คือ วัตถุดบิ รอผลิต (Raw Material)
ขันตอนที
้
่ 2 คือ การขัดผิววัตถุดบิ (Shot Blast)
ขันตอนที
้
่ 3 คือการรี ดเย็นลดขนาดชิ ้นงาน (Cold Drawing)
ขันตอนที
้
่ 4 คือตัดเป็ นท่อนให้ ได้ ตามขนาด (Shearing )
ขันตอนที
้
่ 5 คือการลบคมที่ปลายชิ ้นงาน (Chamfering)
ขันตอนที
้
่ 6 คือการขึ ้นรูปชิ ้นงานด้ วยไฟฟ้า (Electric Upsetting)
ขันตอนที
้
่ 7 คือการปั๊ มขึ ้นรูปชิ ้นงาน (Screw Press)
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ขันตอนที
้
่ 8 คือการลดอุณหภูมิชิ ้นงานในอากาศ (Air cooling Conveyor)
ขันตอนที
้
่ 9 คือการขัดผิวชิ ้นงาน (Shot Blast)
ขันตอนที
้
่ 10 คือการชุบเคลือบผิวชิ ้นงาน (Bondelize Treat)
ขันตอนที
้
่ 11 คือการรี ดลดขนาดชิ ้นงาน (Extrusion)
ขันตอนที
้
่ 12 คือการดัดชิ ้นงานให้ ตรง (Straightening)
ขันตอนที
้
่ 13 คือการหล่อเย็นชิ ้นงาน (Water Cooling Conveyor)
ขันตอนที
้
่ 14 คือการตัดปลายชิ ้นงาน (Final Cutting)
ขันตอนที
้
่ 15 คือเช็ครอยร้ าวภายในชิ ้นงาน (Inside Fault Inspection by Ultrasonic)
ขันตอนที
้
่ 16 คือบรรจุเพื่อส่งต่อไปยังสายการผลิต Machining (Packing)
1.2. Line Machine

ภาพที่ 1.5 แผนภาพการผลิตของ Line Machine
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ขันตอนของกระบวนการกลึ
้
งสาเร็จ (Machining) แสดงได้ ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 คือวัตถุดบิ รอผลิตจากกระบวนการผลิตปั๊ มขึ ้นรูป(Raw Material)
ขันตอนที
้
่ 2คือ การเจาะศูนย์ (Centering)
ขันตอนที
้
่ 3คือ การกลึงขึ ้นรูป (Turning)
ขันตอนที
้
่ 4คือการเช็คขนาดอัตโนมัติ (Auto Inspection)
ขันตอนที
้
่ 5คือการกลึงเกลียวและกัดร่องลิ่ม (Turning & Cutting)
ขันตอนที
้
่ 6คือการรี ดขึ ้นรูป (Precision Roll Forming)
ขันตอนที
้
่ 7คือการชุบแข็ง (Induction Hardening)
ขันตอนที
้
่ 8คือการอบคลายเครี ยด (Tempering)
ขันตอนที
้
่ 9คือการปรับให้ ตรงและเช็ค (Straightening)
ขันตอนที
้
่ 10คือการกลึงขึ ้นรูป (Finish Turning)
ขันตอนที
้
่ 11คือเจียระไนผิว (Grinding)
ขันตอนที
้
่ 12คือเจาะรู (Drilling)
ขันตอนที
้
่ 13คือเช็ครอยร้ าวภายนอก (Crack Checking)
ขันตอนที
้
่ 14คือการบรรจุ & การเช็คขันตอนสุ
้
ดท้ าย (Packing & Final Inspection)

1.1

ที่มาและความสาคัญของปั ญหา

จากภาวะการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เพิ่มสูงขึน้ จึง ทาให้ มีความต้ องการ
ชิ ้นส่วนยานยนต์เพิ่มสูง ขึ ้นส่งผลให้ เกิดภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงภายในกลุ่มผู้ผลิตชิ ้นส่วนที่
ต้ อ งพัฒ นาสิ น ค้ า และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถทัง้ ในด้ า นการผลิ ต และการบริ ห ารเพื่ อ สามารถ
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคซึ่งเป็ นกลุ่มบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่มีความต้ องการทังในด้
้ าน
มาตรฐานสินค้ า การจัดส่ งสิ นค้ าที่ตรงเวลา และราคาของสินค้ า ภายใต้ กรอบต้ นทุนที่ต่าที่สุด
ดังนันความสามารถในการควบคุ
้
มต้ นทุนของการผลิตสินค้ าและบริ การให้ ต่าที่สดุ เพื่อให้ ผลกาไรที่
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ได้ สงู สุดนันจึ
้ งเป็ นสิ่งสาคัญ องค์กรต่างๆจึงมีความพยายามที่จะลดต้ นทุนเพื่อให้ สามารถยืนหยัด
และเป็ นผู้นาของอุตสาหกรรมอยูบ่ นภาวะการแข่งขันได้ นนั ้
ในการลดต้ นทุนบางองค์กรเลือกใช้ นโยบายการลดต้ นทุนในส่วนการซ่อมบารุงโดยมองว่า
การซ่อมบารุ งเป็ นงานที่ไม่เ กิดประโยชน์กล่าวคือไม่ส่ง ผลทางตรงแก่มูลค่าของสินค้ าอีกทัง้ ยัง
ส่งผลให้ ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้ าเพิ่มสูงขึ ้น ซึ่งเป็ นความเข้ าใจที่ผิดจึงทาการลดต้ นทุนในหน่วย
ซ่อมบารุ งโดยการตัดงบระบบซ่อมบารุ งเช่น การลดแรงงานคน หรื อการไม่เปลี่ยนชิน้ ส่วนตาม
ช่วงเวลาที่กาหนดโดยไม่มีระบบที่จะมาช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งการลดต้ นทุนในรูปแบบนี ้สามารถ
ลดต้ นทุนได้ จริ งแต่ในระยะสัน้ เท่านัน้ แต่จะส่งผลเสียในระยะยาวให้ คณ
ุ ภาพของสินค้ าที่ส่งให้
ลูกค้ าต่าลง ผลิตสินค้ าได้ ไม่ทนั ตามปริมาณที่ลกู ค้ ากาหนด ซึง่ ส่งผลให้ ความน่าเชื่อถือของลูกค้ าที่
มีองค์กรลดลงซึ่งนาไปสู่คาสั่งการผลิตจากลูกค้ าที่ลดลง องค์กรสูญเสียรายได้ สถานภาพทาง
การเงินตกต่า แต่ในทางกลับกันหากองค์กรทาการลดต้ น ทุนโดยการปรับปรุงระบบซ่อมบารุ งให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น้ โดยวิ เ คราะห์ ถึ ง ปั ญ หาและแก้ ไขอย่ า งตรงจุ ด ก็ จ ะส่ ง ผลให้ องค์ ก รมี
ประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ ้น การสูญเสียในด้ านโอกาสทางการขายในกรณีที่ผลิตสินค้ าไม่ทนั
การสูญเสียต้ นทุนในการดาเนินการผลิต และการสูญเสียจากผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ผ่านคุณภาพลดลงซึ่ง
สะท้ อนถึ ง ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ล ดลง ดัง นั น้ จึ ง อาจกล่ า วได้ ว่ า ยิ่ ง องค์ ก รใดมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ถึงปั ญหาและการปรับปรุงแก้ ไขที่ดีมากเท่าใด ก็จะส่งผลให้ สามารถ
ลดต้ นทุนในส่วนการผลิตสินค้ าได้ มากเท่านัน้
1. สภาพปั ญหาภายในโรงงานกรณีศกึ ษา
โรงงานที่ใช้ เป็ นกรณี ศึกษาเป็ นโรงงานผลิตชิน้ ส่วนเพลาข้ างรถยนต์ตามคาสั่งซื อ้ ของ
ลูกค้ าซึ่ง จะมี ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ทัง้ ในด้ านรู ปแบบ ขนาด ปริ มาณ และมาตรฐานที่
กาหนดจากลูกค้ าแต่ละราย โดยการผลิตชิ ้นงานทุกประเภทจะใช้ เครื่ องจักรระบบอัตโนมัติทงหมด
ั้
จึงอาจกล่าวได้ วา่ เครื่ องจักรมีความสาคัญมากที่สดุ ต่อระบบการผลิต
จากที่กล่าวไว้ ข้างต้ นโรงงานตัวอย่างมีสายการผลิตแบ่งออกเป็ น2 กลุ่มคือสายการผลิต
Forging และ สายการผลิต Machining ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากสายการผลิต Forging จะถูกส่งเข้ า
ไปยังสายการผลิต Machining ก่อนที่ จะส่ง ถึง มื อลูกค้ าโดยสายการผลิต Machining เป็ น
สายการผลิตที่มีการเกิดเหตุขดั ข้ องอยูบ่ อ่ ยครัง้
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1. สายการผลิต Machining
สายการผลิต Machining ประกอบไปด้ วยเครื่ องจักรที่มีทาหน้ าที่แตกต่างกัน 16 ประเภท
จานวน 18 เครื่ องโดยระบบการผลิตเป็ นแบบต่อเนื่องเช่นเดียวกับในสายการผลิต Machining จึงมี
ลักษณะที่เหมือนกันคือเมื่อมีการขัดข้ องของเครื่ องจักรใดในสายการผลิตเกิดขึ ้นจะส่งผลให้ หยุด
การทางานทังสายการผลิ
้
ต จากการสารวจข้ อมูลเวลาเครื่ องจักรขัดข้ องของสายการผลิตพบว่าใน
ระยะเวลา 1 ปี สายการผลิตรับภาระงานเฉลี่ยต่อเดือนเป็ นเวลา 488 ชัว่ โมงมีช่วงเวลาที่เครื่ องจักร
ในสายการผลิตขัดข้ องเฉลี่ยต่อเดือน 20 ชัว่ โมงคิดเป็ น 4.1% ของเวลาที่สายการผลิตรับภาระงาน
เฉลี่ ย ต่อ เดื อ นจึง เป็ นสาเหตุใ ห้ บ ริ ษั ท สูญ เสี ย ค่า ใช้ จ่า ยในการด าเนิ น การผลิ ต เฉลี่ ย ต่อ เดื อ น
122,220บาท คิดเป็ น 4.1% ของค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการของสายการผลิตเฉลี่ยต่อเดือนซึ่งมีคา่
เท่ากับ 2,982,168 บาท
จาแนกเวลารับภาระสายการผลิตและเวลาขัดข้ องของเครื่ องจักรในสายการผลิตในแต่ละ
เดือนดังแสดงในตารางที่ 1.2
จากการสูญเสียดังกล่าวผู้วิจยั จึงคานวณตัวชี ้วัดเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบซ่อม
บารุงและเพื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับค่า KPI (Key Performance Index) ที่ทางโรงงานมีการกาหนด
ไว้ โดยการคานวณค่าเวลาเฉลี่ยก่อนเครื่ องจักรชารุด [1] (Mean time between failure: MTBF)
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการซ่อมเครื่ องจักร(Mean time to repair: MTTR) และค่าประสิทธิผลโดยรวม
ของเครื่ องจักร (Overall Equipment Effectiveness: OEE) พบว่าสายการผลิตดังกล่าวมีค่า
MTBF MTTR และOEE ดังแสดงในภาพที่ 1.6ภาพที่ 1.7ภาพที่ 1.8ตามลาดับ
ตารางที่ 1.2 เวลารับภาระงานของสายการผลิตและเวลาเครื่ องจักรขัดข้ องในแต่ละเดือนของ
สายการผลิต Machining
Month
Jan
Feb
Mar
Apr

Loadtime(Hour)
533
530
574
387

Breakdown time(Hour)
41
28
22
17

%Breakdown
7.62%
5.35%
3.89%
4.31%

May
Jun

468
545

16
16

3.45%
2.89%
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ตารางที่ 1.2 เวลารับภาระงานของสายการผลิตและเวลาเครื่ องจักรขัดข้ องในแต่ละเดือนของ
สายการผลิต Machining (ต่อ)
Month
Loadtime(Hour)
Breakdown time(Hour)
%Breakdown
Jul

528

26

4.99%

Aug

547

25

4.59%

Sep

542

18

3.33%

Oct

318

6

1.76%

Nov

423

13

3.04%

Dec

461

17

3.69%

Average

488

20

4.08%

ภาพที่ 1.6 ค่า MTBF ของสายการผลิตMachiningตังแต่
้ เดือน มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2554
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ภาพที่ 1.7 ค่า MTTR ของสายการผลิต Machining ตังแต่
้ เดือน มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2554

ภาพที่ 1.8 ค่า OEE ของสายการผลิต Machining ตังแต่
้ เดือน มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2554
จากภาพที่ 1.6ภาพที่ 1.7ภาพที่ 1.8 ซึ่งแสดงถึงค่า MTBF MTTR และ OEE พบว่าข้ อมูล
มี ค วามผัน ผวนอย่างมากดัง นัน้ เพื่ อ ให้ ก ารสร้ างตัว ชี ว้ ั ดมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจึง จ าเป็ นต้ อ งท าการ
คัดเลือกเพื่อตัดข้ อมูลในบางเดือนที่มีความผันผวนมากซึ่งมีสาเหตุมาจากการปฏิบตั ิงานในเดือน
นันไม่
้ อยูใ่ นสภาวะการทางานปกติซงึ่ เกิดขึ ้นมากจากหลายสาเหตุ โดยการคัดเลือกข้ อมูลนันจะใช้
้
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กรรมวิธีทางสถิติเพื่อวิเคราะห์หาค่าผิดปกติ (Outlier) และตัดค่าผิดปกติออกจากข้ อมูลที่จะใช้ ใน
การวิเคราะห์โดยจะแสดงชนิดของข้ อมูลและข้ อมูลในเดือนที่ไม่นามาวิเคราะห์เพื่อสร้ างตัวชี ้วัดซึ่ง
จะแสดงในตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 ชนิดของข้ อมูลและข้ อมูลในเดือนที่ไม่นามาวิเคราะห์เพื่อสร้ างตัวชี ้วัด
ชนิดของข้ อมูล
เดือนที่ไม่นาข้ อมูลมาวิเคราะห์
MTBF
MTTR
กรกฎาคม และกันยายน
OEE
จากข้ อมูล ที่ ผ่า นการคัดเลื อกแล้ วจะนามาทาการสร้ างตัวชี ว้ ัดดัง ที่ กล่า วไว้ ข้างต้ นซึ่ง
ประกอบไปด้ วย ค่า MTBF ต่าสุดเท่ากับ 16.72 ชัว่ โมงต่อครัง้ โดยมีค่า MTBF เฉลี่ยต่อเดือน
เท่ากับ 26.43±8.60 ชัว่ โมงต่อครัง้ ค่า MTTR สูงสุด 143.23 นาทีตอ่ ครัง้ โดยมีคา่ MTTR เฉลี่ยต่อ
เดือนเท่ากับ 91.26±23.24 นาทีตอ่ ครัง้ และค่า OEEเฉลี่ยเท่ากับ 86.97%
จากข้ อมูลที่คานวณได้ เมื่อนามาทาการเปรี ยบเทียบกับค่า KPI พบว่าทุกค่ายังต่ากว่าค่า
KPI ที่กาหนด ยกเว้ นค่า Mean MTBF จึงทาการกาหนดค่า Mean MTBF ในปั จจุบนั เป็ นตัวชี ้วัด
ใหม่รายละเอียดการเปรี ยบเทียบระหว่างค่า KPI กับค่าดัชนีวดั ผลที่คานวณได้ ในปั จจุบนั แสดงดัง
ในตารางที่ 1.4
ตารางที่ 1.4 การเปรี ยบเทียบค่า KPI และค่าดัชนีวดั ผลที่คานวณได้ ในปั จจุบนั
ชนิดของข้ อมูล

KPI

ค่าในปั จจุบนั

OEE (%)

90%

86.97%

Mean MTBF (hour/time)

45 hour/time

46.51 hour/time

Min MTBF (hour/time)

30 hour/time

23.90 hour/time

Mean MTTR (min/time)

90 min/time

110 min/time

Max MTTR (min/time)

150 min/time

225.71 min/time
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2. สาเหตุของปั ญหาด้ านเครื่ องจักรที่เกี่ยวข้ องกับการบารุงรักษา
ระบบการบารุงรักษาที่โรงงานใช้ ในปั จจุบนั ถึงแม้ ว่าจะมีการแผนงานซ่อมบารุงเชิงป้องกัน
แต่ ก็ ยัง มี ก ารซ่ อ มบ ารุ ง นอกแผนงานอยู่ ม ากเนื่ อ งจากระบบบ ารุ ง รั ก ษาที่ ใ ช้ ในปั จ จุ บัน มี
ประสิทธิภาพที่ไม่ดีนกั ซึง่ มีสาเหตุดงั นี ้
 ขาดระบบการวิเคราะห์ข้อมูลซึง่ เป็ นส่วนสาคัญในการบารุงรักษาเชิงป้องกัน โดย
ในปั จจุบนั ทางโรงงานสร้ างระบบซ่อมบารุ งเชิงป้องกัน จากประสบการณ์ ของ
พนักงานในแผนกซ่อมบารุงและคูม่ ือเครื่ องจักรเพียงบางส่วนโดยไม่ได้ นาข้ อมูลที่
ทาการเก็บมาทาการวิเคราะห์เพื่อวางแผนงานซ่อมบารุงเชิงป้องกัน
 ขาดเอกสารประกอบขันตอนการท
้
างาน และเอกสารควบคุมการทางานซึ่งเป็ น
มาตรฐานการทางาน การซ่อมบารุงที่เกิดขึ ้นจึงไม่ ถกู ต้ องตามมาตรฐานส่งผลให้
เครื่ องจักรเกิดเหตุขดั ข้ องอยูบ่ อ่ ยครัง้
จากปั ญหาที่กล่าวมาทังหมดจึ
้
งจาเป็ นที่จะต้ องมีการปรับปรุงระบบงานซ่อมบารุงโดยทา
การรวบรวมข้ อมูลและทาการวิเคราะห์เพื่อสร้ างแผนงานซ่อมบารุ งใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
และสร้ างระบบเอกสารซึ่ง ประกอบไปด้ วย เอกสารประกอบขัน้ ตอนการท างาน และเอกสาร
ควบคุมการทางานเพื่อให้ ระบบซ่อมบารุงมีมาตรฐานมากยิ่งขึ ้น

1.2

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของการวิจยั มีดงั นี ้
1. เพื่อปรับปรุงระบบงานซ่อมบารุงให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
2. เพื่ อ ลดความสู ญ เสี ย ในการน าเดิ น การผลิ ต ที่ เ กิ ด ขึ น้ จากเวลาขัด ข้ องของ
เครื่ องจักร

1.3

ขอบเขตงานวิจัย

ทาการศึกษาเพื่อปรับปรุ งระบบซ่อมบารุ งเชิงป้องกันเฉพาะเครื่ องจักรในสายการผลิต
Machining 3 เครื่ องจักร ในโรงงานตัวอย่าง
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1.4

ดัชนีชีว้ ัดของงานวิจัย
ดัชนีชี ้วัดของงานวิจยั มีดงั นี ้
1. ค่าเฉลี่ยระยะเวลาเฉลี่ยก่อนเครื่ องจักรชารุด (MTBF) ต่อเดือนเพิ่มขึ ้น
2. ค่าระยะเวลาเฉลี่ยก่อนเครื่ องจักรชารุดน้ อยที่สดุ (Min MTBF) เพิ่มขึ ้น
3. ค่าเฉลี่ยระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการซ่อมเครื่ องจักร (MTTR) ต่อเดือนลดลง
4. ค่าระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการซ่อมเครื่ องจักรมากที่สดุ (Max MTTR) ลดลง
5. ค่าประสิทธิผลโดยรวมของสายการผลิต (OEE) เพิ่มขึ ้น

1.5

ขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจัย
ขันตอนการด
้
าเนินงานวิจยั มีดงั นี ้
1. ศึกษาทฤษฎีและสารวจงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
1.1 ศึกษาทฤษฎีและสารวจงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการบารุงรักษาจักร
2. ศึกษาสภาพปั ญหาของแผนกซ่อมบารุงของโรงงานกรณีศกึ ษา
2.1 รวบรวมข้ อมูลสถิตกิ ารเสียของเครื่ องจักรในแต่ละสายการผลิต
2.2 รวบรวมข้ อมูลเวลาขัดข้ องของเครื่ องจักรในแต่ละสายการผลิต
3. วางแผนการปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบการบารุงรักษา
3.1 วางแผนแนวทางในการทาแผนการซ่อมบารุงเชิงป้องกัน
3.2 จัดลาดับเครื่ องจักรตามปริ มาณผลกระทบต่อสายการผลิตโดยใช้ เทคนิคพา
เรโต
4. วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาและหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
4.1 เลือกเครื่ องจักรจากลาดับปริมาณผลกระทบต่อสายการผลิต
4.2 ทาการศึกษาคูม่ ือเครื่ องจักรที่เลือก
4.3 รวบรวมสาเหตุการเสียของเครื่ องจักรที่เลือก
4.4 จัดลาดับความสาคัญของชิ ้นส่วนในเครื่ องจักรที่เลือกโดยใช้ เทคนิค FMEA
4.5 วิเคราะห์และหาสาเหตุของปั ญ หาที่เกิดขึ ้นจากชิน้ ส่วนซึ่งส่งผลกระทบต่อ
เครื่ องจักรโดยใช้ ข้อมูลทางสถิติหรื อ วิธีการค้ นหาต้ นตอที่แท้ จริ งของปั ญหา
(Root Cause Analysis: RCA)
4.6 สัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้ องและนาข้ อมูลการสัมภาษณ์เพื่อหาแนวทาง
ในการแก้ ปัญหา
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5.
6.
7.
8.
9.

1.6

4.7 ท าการวิ เ คราะห์ กิ จ กรรมการท างานซ่ อ มบ ารุ ง เพื่ อ หาขั น้ ตอนในการ
ด าเนิ น การซ่อ มบ ารุ ง และหาจุด ควบคุม การท างานในแต่ล ะขัน้ ตอนการ
ดาเนินงานซ่อมบารุง
4.8 วางแผนจัดทาระบบบารุงรักษาเชิงป้องกัน
4.9 สร้ างเอกสารงานซ่อมบารุงซึ่งประกอบไปด้ วยเอกสารขันตอนการด
้
าเนินงาน
และเอกสารควบคุมการดาเนินงานจากการวิเคราะห์กิจกรรมการทางานซ่อม
บารุง
นาระบบซ่อมบารุ งรักษาเชิงป้องกันที่สร้ างขึ ้นและเอกสารซ่อมงานบารุ งรักษาที่
จัดทามาใช้ กบั แผนกซ่อมบารุงของโรงงานกรณีศกึ ษา
ทาการเก็บข้ อมูลเวลาเสียของเครื่ องจักรหลังใช้ ระบบบารุงรักษาเชิงป้องกันและ
เอกสารงานซ่อมบารุงรักษาที่สร้ างขึ ้น
วิเคราะห์และประเมินผลการวิจยั โดยเปรี ยบเทียบตามดัชนีตวั ชี ้วัดก่อนและหลัง
ใช้ แผนงานซ่อมบารุงที่สร้ างขึ ้น
สรุปผลการดาเนินการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
จัดทารูปเล่มวิทยานิพนธ์

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับมีดงั นี ้
1. ระบบซ่อมบารุงของโรงงานกรณีศกึ ษามีประสิทธิภาพสูงขึ ้น
2. ได้ เอกสารซ่อมบารุงที่มีมาตรฐาน
3. ความสูญเสียที่เกิดจากการเสียของเครื่ องจักรลดลง

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั นี ้จะเกี่ยวกับงานซ่อมบารุงซึ่งประกอบด้ วย การจัดแผนงาน
บารุงรักษา ประเภทมาตรฐานการซ่อมบารุง โดยจะแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ ทฤษฎี และการสารวจ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

2.1

ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง

1. การจัดการงานบารุงรักษา
การจัดงานซ่อมบารุ งรักษานัน้ มีจุดประสงค์เพื่อให้ ผลิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าได้ ทงในด้
ั ้ าน ปริ มาณ คุณภาพ และราคา ภายใต้ ต้นทุนที่เกิดขึ ้นอย่างมี
ประสิทธิผล ทังนี
้ ้กิจกรรมซ่อมบารุงมักเป็ นกิจกรรมที่ถูกมองเพิ่มค่าใช้ จ่ายมากกว่าสร้ างผลกาไร
ให้ แก่องค์กร แต่ในความเป็ นจริงแล้ วหากองค์กรมีการจัดกิจกรรมซ่อมบารุงที่ดีก็จะส่งผลให้ องค์กร
มีผลกาไรที่สงู ขึ ้น
โดย จิตรา รู้กิจการพานิช , 2544 [2] ได้ นิยามความหมายงานบารุงรักษาของการผลิตไว้
ว่า “กิจกรรมทุกอย่างที่จาเป็ นต่อการทาให้ เครื่ องจักร อุปกรณ์ อยู่ในสภาพที่ทางานหรื อใช้ งานได้
ตามต้ องการ”
แต่เดิมในยุคพัฒนาอุตสาหกรรม ที่มีการใช้ เครื่ องจักร อุปกรณ์ต่างๆในกระบวนการผลิต
สิ่งที่เกิดควบคู่กันมาคือ ความจาเป็ นในการการซ่อมบารุ งเครื่ องจั กรในการแก้ ไขส่วนที่ ขัดข้ อง
ชารุด เสียหายที่เกิดจากการใช้ งานเครื่ องจักรนันๆ
้ โดยในช่วงแรก รูปแบบของการซ่อมบารุงนันจะ
้
เป็ นแบบ “งานบารุงรักษาที่ไม่ได้ วางแผนงานไว้ ” หรื อ “งานบารุงรักษานอกแผนงาน”(Unplanned
Maintenance) ซึง่ จะกระทาก็ตอ่ เมื่อเครื่ องจักรเกิดเหตุขัดข้ อง ซึ่งการซ่อมบารุงโดยวิธีดงั กล่าวจะ
กระทาเมื่อเครื่ องจักรเกิดเหตุขดั ข้ องจนไม่สามารถทางานได้ หรื อสามารถทางานได้ แต่มีอาการ
ผิดปกติ โดยจะหยุดการทางานของเครื่ องจักรเพื่อทาการซ่อมซึ่งส่งผลให้ กระบวนการผลิตต้ อง
หยุดชะงักนาไปสู่การสูญเสียในหลายด้ านทัง้ ในด้ านแรงงาน เวลา คุณภาพของผลิตภัณฑ์และ
ต้ นทุนการผลิต ต่อมาจึงมีการพัฒนาระบบซ่อมบารุงโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความสูญเสียจาก
การหยุดชะงักของระบบการผลิตและต้ นทุนการซ่อมบารุ งที่สูง โดยการจัดระบบเอกสาร ระบบ
ตรวจวัด และระบบฐานข้ อมูล ทางสถิ ติ มาช่ว ยในการวิเ คราะห์ เพื่ อ ออกแบบแผนการจัดงาน
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บารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งเรี ยกรูปแบบการซ่อมบารุงแบบนี ้ว่า “ งาน
บารุงรักษาตามแผน”(Planned Maintenance)
ซึ่ง งานซ่อมบ ารุ ง ทัง้ 2 รู ปแบบมี แนวคิดเกี่ ย วกับการเสื่ อ มสภาพและช ารุ ดโดยเมื่ อ
พิจารณาในด้ านโอกาสของสิ่งของที่ชารุดแล้ วเราสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
1. กลุ่มที่มีโอกาสชารุ ดไม่แน่นอน (Random Failure) คือกลุ่มของอุปกรณ์หรื อ
ชิ ้นส่วนของเครื่ องจักรที่โอกาสชารุ ดไม่ขึน้ กับอายุการใช้ งาน ดังนัน้ จึงมีโอกาส
ชารุ ดได้ ตลอดเวลา โดยที่ไม่สามารถประมาณการเสียของอุปกรณ์ หรื อชิ ้นส่วน
นันๆได้
้
2. กลุ่มที่ มีโอกาสช ารุ ดที่แน่นอน (Regular Failure) คือกลุ่ม ของอุปกรณ์ หรื อ
ชิ ้นส่วนของเครื่ องจักรที่เมื่อมีอายุการใช้ งานถึงจุดๆหนึ่ง ก็จะมีโอกาสที่อุปกรณ์
หรื อชิ ้นส่วนเหล่านันช
้ ารุ ดอย่างแน่นอน ดังนัน้ จึงสามารถคาดคะเนอายุการใช้
งานของชิ ้นส่วนหรื ออุปกรณ์นนๆได้
ั้
นอกจากนี เ้ มื่อทาการพิจารณาถึงลักษณะการชารุ ดจะสามารถจาแนกลักษณะชารุ ดได้
ออกเป็ น2 ลักษณะดังนี ้
1. ลักษณะที่ชิ ้นส่วน-อุปกรณ์เสื่อมสภาพฉับพลัน คือการเสื่อมสภาพของชิ ้นส่วนอุปกรณ์ ที่จะไม่แสดงอาการผิดปกติก่อนที่จะชารุ ด เพราะฉะนัน้ จึงไม่สามารถ
ตรวจสอบเพื่อหาสิ่งผิดปกติก่อนได้
2. ลักษณะที่ ชิน้ ส่วน-อุปกรณ์ ค่อยๆเสื่อมสภาพ คือการเสื่ อมสภาพของชิ น้ ส่วนอุปกรณ์ที่จะแสดงอาการผิดปกติออกมา เช่น อุณหภูมิสูง รอบการหมุน การสัน่
หรื อเสียงดัง ผิดปกติ ก่อนการชารุ ด เพราะฉะนันจึ
้ งสามารถทาการตรวจสอบได้
ก่อนทีชิ ้นส่วน-อุปกรณ์นนๆจะช
ั้
ารุด
จากแนวคิดเกี่ ยวกับการเสื่อมสภาพของชิ ้นส่วน-อุปกรณ์ ทงในด้
ั ้ านโอกาสและลักษณะ
ของการเสื่อมสภาพตามที่กล่าวมาข้ างต้ นจึงสามารถสรุปรูปแบบของการเสื่อมสภาพของชิ ้นส่วนอุปกรณ์ได้ ออกเป็ น 4 รูป ดังนี ้
1. รูปแบบของชิ ้นส่วน-อุปกรณ์ที่มีโอกาสชารุดที่แน่นอน และมีลกั ษณะเสื่อมสภาพ
แบบฉับพลัน
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2. รู ป แบบของชิ น้ ส่ ว น-อุป กรณ์ ที่ มี โ อกาสช ารุ ด ที่ แ น่น อน และมี ลัก ษณะค่อ ยๆ
เสื่อมสภาพ
3. รูปแบบของชิ ้นส่วน-อุปกรณ์ที่มีโอกาสชารุดไม่แน่นอน และมีลกั ษณะเสื่อมสภาพ
แบบฉับพลัน
4. รู ปแบบของชิ น้ ส่ว น-อุปกรณ์ ที่มี โ อกาสช ารุ ด ไม่แ น่น อน และมี ลัก ษณะค่อยๆ
เสื่อมสภาพ
จากการเสื่อมสภาพในรูปแบบต่างๆนาไปสูก่ ารเสียหายของเครื่ องจักร โดยสาเหตุหลักของ
การเกิดความชารุด หรื อขัดข้ องของเครื่ องจักร มี 5 ประการดังนี ้ [3]
1. ความเสื่อมสภาพและความชารุดของชิ ้นส่วนที่สง่ ผลต่อการเดินเครื่ อง
2. การใช้ ง านอุปกรณ์ ที่ผิ ดวัต ถุประสงค์ โดยทั่วไปเครื่ องจักรหรื อ อุปกรณ์ จ ะถู ก
ออกแบบเพื่อใช้ งานในวัตถุประสงค์เฉพาะ แต่ในการใช้ งานจริ งมักใช้ เครื่ องจักร
หรื อ อุปกรณ์ ในงานที่หลากหลาย ที่ส่งผลต่อภาระการทางาน และเป็ นสาเหตุ
หนึง่ ที่เร่งการเสื่อมสภาพของเครื่ องจักรให้ เร็วขึ ้น
3. ขาดการบารุงรักษาที่เป็ นระบบ
4. ขาดการปรั บ เงื่ อ นไขการท างาน ที่ มี ก ารใช้ ง านในสภาวะที่ เ กิ น จากปั จ จัย
ข้ อกาหนดของการออกแบบ ซึ่งปั จจัยที่มีผลต่อการเสื่อมสภาพ ได้ แก่ ความเร็ ว
อุณหภูมิ ความดัน เป็ นต้ น
5. ผู้ปฏิบตั ิขาดทักษะในการทางาน โดยเฉพาะบุคลากรทางด้ านช่างซ่อมบารุง ช่าง
ตังเครื
้ ่ อง เป็ นต้ น ซึ่งผู้ปฏิบตั ิขาดความเข้ าใจในมาตรฐานและวิธี การปฏิบตั ิการ
จะส่งผลให้ ไม่สามารถตรวจจับปั ญหา หรื อ ดูแลเครื่ องจักร
ซึง่ มีการจัดกลุม่ ปั ญหาของเครื่ องจักรและระบุถึงผลกระทบทังที
้ ่เกิดขึ ้นแบบทันทีและแบบ
ตามมา [3]ดังตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 ผลกระทบที่เกิดจากปั ญหาเครื่ องจักรขัดข้ อง
ปั ญหาเครื่ องจักร
ผลกระทบที่เกิดขึ ้นทันที
การท างานผิ ด ปกติ ความเสื่อมสภาพ
(Malfunction)
ความไร้ ประสิทธิภาพของ
เครื่ องจักร
ความผันแปรของผลิตผล
เกิดการ Breakdown เกิดความไม่ปลอดภัยในการ
ทางาน
เกิดการว่างงาน
สิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ
ไม่ได้ ถกู ใช้ งาน

ผลกระทบที่ตามมา
อายุการใช้ งานสันลง
้
ค่าใช้ จา่ ยในการ
ซ่อมแซมสูง
เกิดของเสีย และ การทา
Rework
เกิดการบาดเจ็บ
เกิดค่าใช้ จา่ ยในการผลิต
ที่สงู ขึ ้น
เกิดความล่าช้ าในการส่ง
มอบ

2. กลุม่ งานบารุงรักษา
ดัง ที่ ก ล่า วไว้ ข้ างต้ น ทัง้ รู ป แบบการซ่อ มบ ารุ ง และแนวคิดเกี่ ย วกับ การเสื่ อ มสภาพของ
ชิ ้นส่วน-อุปกรณ์จงึ สามารถแบ่งรูปแบบของการซ่อมบารุงได้ ออกเป็ น 2 รูปแบบ
2.1. งานบารุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance)
การบ ารุ ง รั ก ษาตามแผนงาน คื อ การวางแผนและก าหนดการท างาน
บารุงรักษาไว้ ล่วงหน้ าเพื่อให้ เครื่ องจักรมีอตั ราการใช้ งานที่สงู (Availability) โดยทา
การก าหนดท างานบ ารุ ง รั ก ษาไว้ ล่ว งหน้ า ซึ่ง ครอบคลุม ถึ ง แผนงานบ ารุ ง รั ก ษา
ระหว่า งเดิน เครื่ อ ง และงานบ ารุ ง รั กษาในระหว่า งหยุด เดิน เครื่ องตามแผน โดย
แบ่งย่อยออกเป็ น การบารุ งรักษาเชิงป้องกัน การบารุ งรักษาเชิงแก้ ไขปรั บปรุ ง การ
ป้องกันการบารุงรักษา และการซ่อมบารุงเชิงพยากรณ์
2.1.1. การบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
การบารุงรักษาเชิงป้องกันเป็ นรูปแบบของการบารุงรักษาที่มีการสร้ างแผนงาน
ไว้ ล่วงหน้ าเพื่อป้องกันไม่ให้ เครื่ องจักรเกิดเหตุขดั ข้ องโดยที่ไม่สามารถคาดการณ์ไ ด้
ระหว่ า งการใช้ ง าน โดยการบ ารุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ องกัน จะเป็ นการบ ารุ ง รั ก ษาตาม
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คาบเวลา (Time-Based Maintenance)ซึ่ ง จะท าการตรวจสภาพและท าการ
บารุ ง รั กษาตามช่วงเวลาที่ กาหนด โดยการกาหนดแผนการซ่อมบารุ งเชิง ป้องกัน
อาจจะกาหนดโดยใช้ ประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้ องหรื อจากคูม่ ือของเครื่ องจักร ซึ่งการ
ปฏิ บัติง านซ่อมบารุ ง เชิ ง ป้องกันมี อ งค์ประกอบต่างๆ ได้ แ ก่ การทาความสะอาด
เครื่ องจักรและบริเวณโรงงาน การหล่อลื่น การตรวจสภาพ และการปรับแต่งชิ ้นส่วน
2.1.2. การบารุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance)
การบารุ งรักษาเชิงพยากรณ์ เป็ นกิจกรรมการบารุ งรักษาที่มีจุดประสงค์เพื่อ
ป้องกันหรื อลดเหตุขัด ข้ องในน้ อยลงหรื อหมดไปเช่นเดี ยวกับการบารุ ง รั กษาเชิ ง
ป้องกัน แต่จะมีข้อดีกว่าการบารุงรักษาเชิงป้องกันคือความแม่นยาในการซ่อมบารุ ง
เครื่ องจักรเนื่ องจากในบางครั ง้ แผนการซ่อมบารุ ง เชิ ง ป้องกันมี กาหนดให้ เปลี่ ยน
ชิ ้นส่วนเหล่านันเร็
้ วเกินไปส่งผลให้ ใช้ อะไหล่ชิ ้นส่วนได้ ไม่ค้ มุ ค่า และในบางครัง้ ช้ า
เกินไป ก้ จะทาให้ เกิดการขัดข้ องของเครื่ องจักร โดยการบารุงรักษาเชิงพยากรณ์นี ้จะ
ขจัดปั ญหาดังกล่าวโดยการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ เครื่ องมือในการตรวจสภาพของ
เครื่ องจักรเพื่ อนามาทาการวิเคราะห์ ซึ่งจะทาให้ สามารถคาดคะเนและพยากรณ์
ช่วงเวลาในการชารุ ดของเครื่ องจักรได้ อย่างแม่นยามากขึน้ ซึ่ง การบารุ งรั กษาเชิ ง
พยากรณ์นี ้เป็ นการซ่อมบารุ งตามสภาพ (Condition-BasedMaintenance) แต่การ
ซ่อมบารุงในลักษณะนี ้จาเป็ นต้ องใช้ คา่ ใช้ จ่ายเป็ นจานวนมากดังนันจึ
้ งควรพิจารณา
ใช้ ระบบการบารุ งรั กษาในลักษณะนีก้ ับเครื่ องจักรที่ มีระดับความสาคัญต่อระบบ
ผลิตสูงเท่านัน้
2.1.3. การบารุงรักษาเชิงแก้ ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance)
เป็ นการบารุงรักษาที่จะทาการบารุงรักษาเครื่ องจักรโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลด
ความเสียหายจากการเสื่อมสภาพลงภายหลังที่เครื่ องจักรแสดงอาการผิดปกติโดยจะ
ติดตามสมรรถนะของเครื่ องจักร โดยถ้ าสมรรถนะของเครื่ องจักรลดลงก็จะทาการ
ปรับปรุงเพื่อให้ เครื่ องจักรมีสมรรถนะให้ ใกล้ เคียงกับสมรรถนะเดิมมากที่สดุ ซึ่งจะทา
การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงชิ ้นส่วน-อุปกรณ์เครื่ องจักร การบารุ งรักษาในรู ปแบบนีม้ ี
ข้ อดีในด้ านที่สามารถใช้ ประโยชน์จากอายุการใช้ งานได้ อย่างคุ้มค่า ดังนันกิ
้ จกรรม
CM จึงเป็ นงานที่มีการวางแผนล่วงหน้ าและต้ องมีความพร้ อมของกาลังคน วัสดุและ
สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อการดาเนินการก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ ้น
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2.1.4. การป้องกันการบารุงรักษา (Maintenance Prevention)
เป็ นการบารุงรักษาที่ออกแบบเครื่ องจักรให้ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ ต้นทุนในการ
ซ่อมบารุงลดลงให้ มากที่สดุ และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่ องจักรให้ มีประสิทธิภาพสูง
ที่สดุ โดยใช้ การออกแบบเครื่ องจักรแบบ Maintenance less Design Machine ซึ่ง
จะเป็ นการออกแบบเครื่ องจักรที่สร้ างให้ การบารุ งรักษานัน้ สามารถทาได้ โดยง่าย
หรื อทาให้ ระบบมีความต้ องการการซ่อมบารุ งน้ อยที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้ ค่าใช้ จ่ายใน
งานซ่อมบารุงลดลง
2.2. งานบารุงรักษานอกแผนงาน (Unplanned Maintenance)
งานบารุงรักษานอกแผนงาน คือ การบารุงรักษาที่ไม่ได้ มีการวางแผนการซ่อม
ไว้ ล่วงหน้ า การซ่อมบารุ งในรู ปแบบนีจ้ ะเป็ นการซ่อมหรื อแก้ ไขเครื่ องจักรเมื่อเกิด
เหตุขดั ข้ องขึ ้น โดยประกอบไปด้ วยกิจกรรมการซ่อมบารุงดังต่อไปนี ้ [4]
2.2.1. งานบารุงรักษาเชิงแก้ ไขที่ต้องแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า (Trouble
Shooting)
งานบารุ งรักษาในลักษณะนี ้ส่วนใหญ่จะครอบคลุมถึงลักษณะของข้ อขั ดข้ อง
หรื อความผิดปกติของเครื่ องจักร-อุปกรณ์ ซึ่งปั ญหาที่ เกิดขึน้ ทาให้ ระบบผลิตขาด
ความมัน่ คงหรื อชะงักไประยะหนึ่ง การแก้ ไขปั ญหาอาจจะเป็ นการปรับแต่งระบบ
ควบคุมของเครื่ องจักร หรื อเปลี่ยนชิ ้นส่วนที่ชารุดเสียหาย
2.2.2. ง า น บ า รุ ง รั ก ษ า ห ลั ง เ กิ ด เ ห ตุ ขั ด ข้ อ ง ( Breakdown
Maintenance)
งานบ ารุ ง รั ก ษาหลั ง เกิ ด เหตุขั ด ข้ องเป็ นงานบ ารุ ง รั ก ษาที่ เ ป็ นงานซ่ อ ม
เครื่ องจักรที่เกิดจากการช ารุ ดเสียหายในระหว่างใช้ งานโดยอาจซ่อมแซมชิ น้ ส่วน
จัด ท าชิ น้ ส่ว นใหม่ หรื อ เปลี่ ย นชิ น้ ส่ ว นที่ เ สี ย หายด้ ว ยอะไหล่ ที่ เ ตรี ย มไว้ เพื่ อ ให้
เครื่ องจักร-อุปกรณ์มีสภาพดีสามารถนากลับมาใช้ งานได้ ดงั เดิม
2.2.3. งานบ ารุ ง รั กษาที่ แก้ ไ ขเยี ย วยาเครื่ อ งจักรที่ ช ารุ ด (Remedial
Maintenance)
งานบารุงในลักษณะนี ้จะทาการบารุงรักษาเครื่ องจักรให้ กลับมาใช้ ได้ อีกระยะ
หนึ่ ง ซึ่ง อาจเป็ นการตัด ตอนระบบควบคุม และป้ องกัน เครื่ อ งจัก รบางส่ว นออก
ชั่วคราว เพื่ อให้ เครื่ องจักรทางานต่อไปได้ แต่มีความเสี่ ยงจากการตัดตอนระบบ
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ควบคุมและป้องกันดังกล่าวออกไป การหาชิ ้นส่วนอะไหล่ที่ใกล้ เคียงกันมาใช้ แทน
ชิ ้นส่วนที่ชารุดเสียหายเป็ นการชัว่ คราว หรื ออาจจะเปลี่ยนเอาเครื่ องจักรชุดอื่นมาใช้
แทนชุดที่ชารุ ดเสียหายเป็ นการชัว่ คราวไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อให้ มีเวลาเพียงพอที่จะ
แก้ ไขอย่างถาวรต่อไป
3. ประเภทของมาตรฐานการบารุงรักษา
มาตรฐานการบารุงรักษาสามารถแบ่งเป็ นประเภทต่างๆ [5] ได้ แก่ มาตรฐานการปรับแต่ง
มาตรฐานการตรวจสอบ มาตรฐานการซ่อมแซม และมาตรฐานการทางาน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
3.1. มาตรฐานการปรับแต่ง
มาตรฐานการปรับแต่ง คือ ค่าที่แสดงมาตรฐานงานบารุงรักษาประจาวัน เช่น
การทาความสะอาด หยอดนา้ มัน การขันน๊ อต และค่าที่ ทาให้ เป็ นมาตรฐานของ
สภาพการทางาน วิธีการเป็ นต้ น
3.2. มาตรฐานการตรวจสอบ
มาตรฐานการตรวจสอบนัน้ แบ่งได้ เป็ น การตรวจสอบสมรรถภาพ และการ
ตรวจสอบระบบ ใช้ เพื่อวัดการเสื่อมสภาพ
3.3. มาตรฐานการซ่อมแซม
มาตรฐานการซ่อมแซมแบ่งเป็ น การจัดทามาตรฐานการซ่อมแซมที่เกี่ยวกับ
เครื่ องจักรที่ถกู กาหนดเป็ นพิเศษ หรื อชิ ้นส่วนของเครื่ องจักร และการจัดทามาตรฐาน
ซึ่งแบ่งตามชนิดของงาน เช่น งานกลึง งานตกแต่งขัน้ สุดท้ าย เป็ นต้ น ใช้ เพื่อที่จะ
ฟื น้ ฟูการเสื่อมสภาพของเครื่ องจักร
3.4. มาตรฐานการซ่อมบารุงเครื่ องจักร
มาตรฐานการซ่ อ มบ ารุ ง เครื่ องจั ก รเป็ นมาตรฐานที่ มี รู ป และอธิ บ าย
ส่ว นประกอบของเครื่ อ งจัก ร วิ ธี ต รวจสอบ มาตรฐานการตรวจสอบ วิ ธี ก ารและ
ขัน้ ตอนในการทางานที่ ปลอดภัยตลอดจนข้ อระวัง นอกจากนี ย้ ัง สามารถใช้ เป็ น
เอกสารสาหรับฝึ กหัดพิเศษสาหรับพนักงานใหม่อีกด้ วย
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4. การรวบรวมข้ อมูล
การเก็บข้ อมูลเป็ นสิ่งจาเป็ นอย่างมากในงานซ่อมบารุ งรักษาเพื่อใช้ ในการวางแผน และ
วิ เ คราะห์ เ หตุขัด ข้ อ งของเครื่ อ งจัก รที่ เ กิ ด ขึ น้ รวมถึ ง การพัฒ นา ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข เพื่ อ ลดงาน
บารุ งรักษา ด้ วยการเก็บข้ อมูลอย่างมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชดั เจน ควรเก็บข้ อมูลให้ น้อย
ที่สดุ แต่มีข้อมูลพอใช้ งานดังนันในเอกสารเก็
้
บข้ อมูลจึงควรเป็ นเอกสารที่ถกู ออกแบบมาให้ ง่ายต่อ
ความเข้ าใจสาหรับผู้ปฏิบตั ิงานและเพื่อให้ ข้อมูลที่ได้ จากการกรอกมีประสิทธิภาพจึงควรมีการ
ตรวจสอบเพื่อให้ ข้อมูลที่นาไปใช้ มีความถูกต้ องมากขึ ้นเพื่อให้ การวางแผนงานซ่อมบารุงที่ได้ จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บมานัน้ มีประสิทธิ ภาพ โดยการรวบรวมข้ อมูลเพื่อใช้ ในงานซ่อมบารุ งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
4.1. รูปแบบของการเกิดเหตุขดั ข้ อง
ประกอบด้ วย เหตุขดั ข้ องเนื่องจากการเสื่อมสภาพของชิ ้นส่วนของเครื่ องจักร
ซึ่งทาให้ ประสิทธิภาพการทางานของเครื่ องจักรลดลง และเหตุขดั ข้ องอย่างปั จจุบนั
ทันด่วน
4.2. ลักษณะรูปแบบเหตุขดั ข้ อง
เหตุขดั ข้ อง คือ ลักษณะที่เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์สญ
ู เสียความสามารถในการ
ทางาน แบ่ง ออกเป็ น 2 ลักษณะคือ
 เหตุขดั ข้ องชนิดแตกหักเสียหาย เป็ นลักษณะที่เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์
สู ญ เสี ย ความสามารถในการท างานและต้ องหยุ ด ไปในที่ สุ ด
ตัว อย่ า งเช่ น สายไฟขาด ฟั นเฟื องของเกี ย ร์ หั ก สปริ ง หั ก ท าให้
เครื่ องจักรไม่สามารถทางานได้ เป็ นต้ น
 เหตุขัด ข้ อ งชนิ ดเสื่ อ มสภาพ ทาให้ ค วามสามารถในการท างานของ
เครื่ องจักรลดลง เป็ นลักษณะที่ทาให้ ความสามารถหรื อคุณสมบัติของ
เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ ลงลงถึงแม้ ว่ายังคงทางานต่อไปได้ แต่จะเกิ ด
ความเสียหายหรื อทางานไม่ได้ ในเวลาที่กาหนด ตัวอย่างเช่น ผิวหน้ า
เบรกสึก ทาให้ เบรกลื่นไถล ค่าไฟฟ้าตก ทาให้ เครื่ องเดินกระตุกเป็ นต้ น
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4.3. กลไกหรื อสาเหตุการขัดข้ องของเครื่ องจักร
เหตุขดั ข้ องของอุปกรณ์หรื อเครื่ องจักร มักไม่ได้ เกิดจากสาเหตุเดียว แต่มกั จะ
เกิ ด จากสาเหตุเ ล็ ก ๆ เช่ น ฝุ่ น ผง การสึ ก หรอ ความหลวม รอยขี ด ข่ ว น การ
เปลี่ยนแปลงรู ปร่ าง ซึ่งสาเหตุหลายอย่างรวมกันเป็ นสาเหตุของความเสียหายของ
เครื่ อ งจัก ร ถ้ า แก้ ไขเพี ย งเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ง ก็ ไ ม่ส ามารถหยุด การเกิ ด เหตุขัด ข้ อ ง
เครื่ องจักรได้ สาเหตุการขัดข้ องของเครื่ องจักร มักเรี ยกว่าเป็ นกลไกเหตุขัดข้ องซึ่ง
ได้ แก่การทาให้ เกิดความเค้ น (Stress) ความเครี ยด (Strain) ภายในเครื่ องจักรขณะ
ทางาน และระยะเวลาของการใช้ งานเครื่ องจักร
5. การวิเคราะห์ความล้ มเหลวและผลกระทบ (FMEA)
การวิเคราะห์ความล้ มเหลวและผลกระทบ หรื อ FMEA นัน้ เป็ นวิธีการในการกาหนด
แนวโน้ มที่จะเกิดสภาพความล้ มเหลวที่อาจเกิดขึ ้นกับผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการ เป็ นการประเมิน
ความเสี่ยงร่วมกับความล้ มเหลวแบบต่าง ๆ, ลาดับความสาคัญของสภาพการล้ มเหลวขึ ้นอยู่กับ
ความเร่งด่วนหรื อสภาพของความล้ มเหลวนัน้ และในการป้องกันก็เช่นกันจะดาเนินการก่อนหลัง
ตามความรุ นแรงของผลกระทบที่เกิดขึน้ ซึ่งผลลัพธ์ ที่จะได้ จากการทา FMEA จะทาให้ ทราบถึง
ปั จจัยที่จาทาให้ เกิดความล้ มเหลว และความเสี่ยงที่ปัจจัยนันจะเกิ
้
ดขึ ้น ซึ่งจะทาให้ สามารถทราบ
ถึงปั ญหาและดาเนินหาวิธีป้องกันเพื่อขจัดปั จจัยที่ทาให้ เกิดปั ญหาดังกล่าวให้ หมดสิ ้นจากระบบ
การผลิต
ดังนันจึ
้ งอาจกล่าวได้ ว่าการทา FMEA เป็ นการวิเคราะห์เชิงรุ กเพื่อแก้ ปัญหาให้ หมดไป
หรื อทาให้ ปัญหาส่งผลกระทบต่อกระบวนน้ อยที่สดุ โดยโดยใช้ วิธีที่ง่ายมีต้นทุนต่าแต่มีประสิทธิผล
สูงสุด โดย FMEA ที่มีการนิยมนามาใช้ แบ่งได้ ออก 2 ประเภท [6]
 Design or Product FMEA
คือการปรับปรุงออกเครื่ องจักรหรื อผลิตภัณฑ์โดยใช้ เทคนิค FMEA
 Process FMEA ใช้ สาหรับกระบวนการผลิตหรื อกระบวนการประกอบ
คือการปรับปรุงการผลิตโดยใช้ เทคนิค FMEA
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ในการทา FMEA นันจะมี
้
การให้ กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ พิจารณาโดยคานึงถึงการให้ คะแนน
(Risk Priority Number: RPN) ซึ่งค่า RPN จะคานวณมาจากผลคูณจากค่าพารามิเตอร์ 3 ตัว
ได้ แก่
1. S = Severity [7]
Severityคะแนนในปั จจัยนี ้จะแสดงถึงระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดปั ญหานัน้
ขึ ้นโดยความรุ นแรงของผลกระทบและความรุ นแรงนี ้จะเป็ นลักษณะเชิงสัมพันธ์ ภายใต้ ขอบเขต
ของแต่ล ะ FMEAและการลดขนาดความรุ น แรงของผลกระทบความรุ นแรงจะได้ ม าจากการ
ออกแบบใหม่สาหรับระบบหรื อกระบวนการเท่านัน(ไม่
้ สามารถดาเนินการโดยการเปลี่ยนแปลง
ความคาดหวังของลูกค้ าได้ ) ในการประเมินความรุนแรงของทีม FMEA ควรกาหนดกฎเกณฑ์การ
ประเมินผลก่อนเสมอโดยทัว่ ไปจะใช้ สเกล 1-10 โดยกาหนดให้ ความรุ นแรงที่สูงที่สุดได้ คะแนน
มากที่สุด และให้ ความรุนแรงต่าที่สดุ ได้ คะแนนต่าที่สุด โดยผลกระทบใดได้ คะแนนต่าที่สุดแล้ วก็
จะทาการตัดผลกระทบดังกล่าวออกจากการพิจารณาต่อไป การจาแนกในปั จจัยนี ้อาจจะใช้ การ
จาแนกตามคุณลักษณะของกระบวนการหรื อผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจประกอบไปด้ วยชิ ้นส่วนประกอบ
ระบบย่อ ย หรื อ ระบบ นอกจากนี ใ้ นการก าหนดถึ ง ลัก ษณะข้ อ บกพร่ อ งที่ ส าคัญ มาจากการ
ประเมินผลด้ านวิศวกรรม
2. O =Occurrence
Occurrence คะแนนในปั จจัยนี ้จะแสดงถึงระดับโอกาสของการเกิดปั ญหาความล้ มเหลว
ผิดพลาด ดังนันคะแนนของปั
้
จจัยนี ้จึงมีความสัมพันธ์กบั ค่าความน่าจะเป็ นที่จะเกิดขึ ้นของความ
ล้ มเหลว โดยหากข้ อผิดพลาดหรื อความล้ มเหลวนันมี
้ ความน่าจะเป็ นในการเกิดมากข้ อผิดพลาด
ดังกล่าวจะถูกให้ คะแนนในปั จจัยนี ้สูง และหากความน่าจะเป็ นในการเกิดข้ อผิดพลาดหรื อความ
ล้ มเหลวนันต
้ ่าข้ อผิดพลาดดังกล่าวจะถูกให้ คะแนนในปั จจัยนี ้ต่า โดยสเกลในการให้ คะแนนจะใช้
เช่นเดียวกับ ปั จจัย Severity
3. D= Detection
Detection คะแนนในปั จจัยนี ้จะแสดงถึงระดับความสามารถในการตรวจจับปั ญหานัน้
ก่อนที่จะส่งมอบงาน หรื อผลิตภัณฑ์ไปให้ ลกู ค้ า โดยคะแนนตรวจจับจะเป็ นเชิงสัมพัทธ์ภายใต้ ของ
เขตของ FMEA สาหรับแต่ละกระบวนการที่ศึกษา โดยในการพิจารณาคะแนนประเมินของการ
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ตรวจจับนี ้จะต้ องพิจารณาถึงความสามารถของระบบในการที่จะตรวจจับข้ อผิดพลาดที่เกิดขึน้
โดยถ้ าระบบมีความสามารถในการตรวจจับที่สูงจะได้ คะแนนในปั จจัยนี ้ต่าแต่ในทางกลับ กันหาก
ระบบไม่สามารถตรวจจับข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ ้นได้ ก็จะได้ คะแนนในปั จจัยนี ้สูง
โดยค่า O,S และ D ส่วนใหญ่จะเกณฑ์การให้ คะแนนเป็ นเลขจานวนเต็มที่มีคา่ ตังแต่
้ 110 โดยถ้ าปั จจัยใดที่มีคา่ RPN เท่ากับ 1 ซึ่งเป็ นค่าที่ต่าที่สดุ แสดงว่าปั จจัยดังกล่าวมีความถี่และ
ความรุ นแรงของผลกระทบต่ามาก อีกทังยั
้ งสามารถตรวจจับปั ญหานันได้
้ ง่าย แต่ในทางกลับกัน
หากปั จจัยใดที่มีค่า RPN เท่ากับ 1000 ซึ่งเป็ นค่าที่สงู ที่สดุ แสดงว่าปั จจัยดังกล่าวมีความถี่และ
ความรุนแรงของผลกระทบสูงมาก แต่มีความสามารถในการตรวจจับปั ญหาน้ อย
6. ขันตอนการวิ
้
เคราะห์สาเหตุที่เป็ นต้ นตอของการขัดข้ องของเครื่ องจักร
ดังที่กล่าวถึงสาเหตุทงหมดที
ั้
่สง่ ผลให้ เครื่ องจักรเกิดการขัดข้ องข้ างต้ น การหาสาเหตุที่เป็ น
ต้ นตอนัน้ เป็ นส่วนสาคัญอย่างมากในการพัฒนาระบบซ่อมบารุ งให้ มีประสิทธิ ภาพ โดยในการ
ค้ นหาถึงต้ นตอของปั ญหา (Root Cause Analysis: RCA) ซึ่งการดาเนินการเพื่อกระทากิจกรรม
RCA นันมี
้ ขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. ทาการรวบรวมข้ อมูลการเสียที่มีการยืนยันจากเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายซ่อมบารุง
2. ระบุชิ ้นส่วน และโหมดการเสีย
3. ทาการจัดลาดับความสาคัญของการเสียที่เกิดขึ ้นที่ส่งผลกระทบต่อสายการผลิต
เพื่อจากัดขอบเขตในการวิเคราะห์
4. สร้ างเครื่ องมือในการหาต้ นตอของปั ญหา เช่น Failure tree diagram ,Fish bone
diagram ,Failure mode and effect analysis (FMEA) หรื อ Why-Why
analysis
5. ตรวจสอบสาเหตุที่เป็ นของปั ญหาจากการวิเคราะห์ แล้ วทาการตัดสาเหตุที่ มี
ความเป็ นไปได้ ต่าที่สดุ ออกจนเหลือสาเหตุที่มีค วามเป็ นไปได้ ที่จะเป็ นต้ นตอของ
ปั ญหามากที่สดุ
6. เลือกวิธีแก้ ไขที่สามารถขจัดต้ นตอของปั ญหานันได้
้
7. ดัชนีชี ้วัดประสิทธิภาพของระบบบารุงรักษา
ดั ช นี ชี ว้ ั ด ที่ ใ ช้ บอกถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ องจั ก รที่ ใ ช้ อยู่ ใ น
ภาคอุตสาหกรรมที่นามาใช้ ในงานวิจยั นี ้มีดงั ต่อไปนี ้
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7.1. ช่วงระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างเกิดเหตุขดั ข้ อง (Mean Time Between Failure:
MTBF)
เป็ นดัชนีที่ใช้ แสดงความน่าเชื่อถือของเครื่ องจักรและเป็ นตัววัดประสิทธิภาพ
ของระบบซ่อมบารุงโดย MTBF จะแสดงถึงช่วงระยะเวลาเฉลี่ยที่เครื่ องจักรจะเสียต่อ
ครั ง้ โดยถ้ าเครื่ องจักรมี ค่า MTBF สูง เมื่ อเทียบกับเวลารับภาระงานจะแสดงว่า
เครื่ องจักรมีความน่าเชื่อถือมากซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพของระบบซ่อมบารุงที่ดี แต่
ในทางกลับกันหากค่า MTBF ต่าเมื่อเทียบกับเวลารับภาระงานก็จะแสดงถึงความ
น่า เชื่ อ ถื อของเครื่ องจักรนัน้ และประสิ ทธิ ภ าพของระบบซ่อมบ ารุ ง นัน้ ต่ า โดยค่ า
MTBF สามารถคานวณได้ จากสมการที่ 1
MTBF = Operating time / Number of failures

สมการที่ 1

โดยที่
MTBF

= ช่วงระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างเกิดเหตุขดั ข้ อง

Operating time

= เวลาเดินเครื่ องจักร

Number of failures

= จานวนครัง้ ที่เครื่ องจักรเกิดการชารุด

7.2. ช่วงระยะเวลาเฉลี่ยของการซ่อมเครื่ องจักร (Mean Time To Repair)
เป็ นดัชนีที่ใช้ เพื่อวัดประสิทธิภาพของระบบซ่อมบารุ งโดย MTTR จะแสดงถึง
ช่วงเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการซ่อมเครื่ องจักรในแต่ละครัง้ ที่มีการขัดข้ องของเครื่ องจักร
เกิดขึ ้น โดยถ้ า MTTR มีคา่ สูงแสดงว่าระบบใช้ เวลาในการซ่อมเครื่ องจักรจนกลับมา
ใช้ งานได้ เฉลี่ยนานซึง่ แสดงให้ เห็นว่าระบบซ่อมบารุงมีประสิทธิภาพที่ไม่ดี แต่ในทาง
กลับกันถ้ าค่า MTTR มีคา่ ต่าแสดงว่าระบบใช้ เวลาในการซ่อมเครื่ องจักรจนกลับมา
ใช้ งานได้ เฉลี่ยน้ อยซึ่งแสดงถึงประสิทธิ ภาพของระบบซ่อมบารุ งที่ดีโดยค่า MTTR
สามารถคานวณได้ จากสมการที่ 2
MTTR = Breakdown time / Number of failure
โดยที่
MTTR = ช่วงระยะเวลาเฉลี่ยของการซ่อมเครื่ องจักร

สมการที่ 2
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Breakdown Time= เวลาขัดข้ องของเครื่ องจักร
Number of failure= จานวนครัง้ ที่เครื่ องจักรเกิดการชารุด
7.3. ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักร (Overall Equipment Effectiveness)
ประสิ ท ธิ ผ ลโดยรวมของเครื่ อ งจัก รเป็ นหนึ่ ง ในวิ ธี ก ารวัด ประสิ ท ธิ ผ ลของ
เครื่ องจักรที่สามารถจาแนกถึงสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ ้น กล่าวคือ สามารถ
แยกประเภทความสูญเสียและรายละเอียดของสาเหตุนนั ้ ทาให้ สามารถที่จะปรับปรุง
เพื่อลดความสูญเสียได้ อย่างตรงจุด โดยถ้ าเครื่ องจักรหรื อสายการผลิตใดมีค่าต่อ
OEE สูงแสดงว่าเครื่ องจักรดังกล่าวมีประสิทธิผลที่ดีการทางานของเครื่ องจักรหรื อ
สายการผลิตเกิดความสูญเสียต่า ดังนันการปรั
้
บปรุงเพื่อให้ คา่ OEE สูงขึ ้นนันจึ
้ งเป็ น
สิ่ ง ส าคัญ ส าหรั บ ระบบการผลิ ต โดยสุทัศ น์ รั ต นเกื อ้ กัง วาน [8] ได้ ร ะบุถึ ง ความ
สูญเสีย 6 ชนิด (Six big loss)ที่เป็ นอุปสรรคต่อการเพิ่มค่า OEEไว้ ดงั นี ้
(1.) ความสูญเสียเวลาเนื่องจากเครื่ องจักรเสีย (Breakdown)
(2.) ความสูญเสียเวลาเนื่องจากการปรับตังและการปรั
้
บแต่ง (Set-up and
Adjustment)
(3.) ความสูญ เสี ยประสิท ธิ ภ าพเนื่ องจากเครื่ องจัก รหยุด เล็ ก น้ อย และ
เดินเครื่ องเปล่า (Idling and Minor Stoppages)
(4.) ความสูญเสียประสิทธิภาพเนื่องจากความเร็ วของการเดินเครื่ องช้ าลง
(Reduced Speed)
(5.) ความสูญ เสี ย เนื่ อ งจากของเสี ย และการแก้ ไข (Defected
Rework)

and

(6.) ความสูญเสียเนื่องจากการเริ่ มผลิตและประสิทธิ ภาพของเครื่ องจักร
ลดลง (Start-up and Reduced Yield)
โดยค่า OEE นันจะประกอบไปด้
้
วย 3 ส่วน [9]คือ
(1.) ความพร้ อม (Availability) แสดงถึงความพร้ อมของเครื่ องจักรที่ต้อง
สามารถพร้ อมใช้ งานได้ ตลอดเวลาไม่มีการเกิดเหตุขดั ข้ องที่ต้องหยุด
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หรื อทาการปรับแต่งที่ทาให้ เกิ ดการเสียเวลาของเครื่ องจักร เวลาที่เสีย
ไปนี ้คิดเป็ นเวลาเสียของเครื่ องจักร
(2.) อัตราสมรรถนะ(Performance Rate) เครื่ องจักรต้ องมีสมรรถนะ ตาม
ข้ อกาหนด(Specification)สมรรถนะที่ไ ม่ดีอาจเป็ นเพราะเครื่ องเดิน
สูญเปล่าหรื อความเร็วในการผลิตต่ากว่าประสิทธิภาพในสภาวะปกติ
(3.) อัต ตราคุณ ภาพ (Quality Rate) เครื่ อ งจัก รต้ อ งสามารถผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพตามข้ อกาหนดโดยไม่มีของเสีย
โดยการคานวณค่า OEE สามารถคานวณได้ จากสมการที่ 3
สมการที่ 3
โดยที่
Availability

คือค่าความพร้ อมใช้ งานเครื่ องจักร

Performance Rate

คือค่าอัตราสมรรถนะ

Quality Rate

คือ ค่าอัตราคุณภาพ

จากสมการที่ 3 แสดงให้ เห็นถึงองค์ประกอบของ OEE ดังนันการที
้
่คา่ OEE จะ
สูงหรื อต่าขึ ้นอยู่กบั 3 ตัวแปรหลักดังกล่าวซึ่งแต่ละตัวแปรมีร ายละเอียดการคานวณ
ดังนี ้[10]
Availability ในตัวแปรนี ้องค์ประกอบที่มีผลต่อความพร้ อมสามารถแบ่งออก
ได้ เป็ น 2 ประเภทได้ แก่
การสูญ เสี ย ของอุป กรณ์ ซึ่ง เป็ นสาเหตุข องการสูญ เสี ย ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุด ใน
กระบวนการผลิต การเสียของอุปกรณ์นี ้นอกจากจะเป็ นการเสียแบบทันทีทนั ใด ที่ทา
ให้ เครื่ องจักรต้ องหยุดแล้ ว ยังรวมถึงการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์อีกด้ วย
การปรับตังและปรั
้
บแต่ง ซึ่งเกิดจากการหยุดการผลิตจากการซ่อม หรื อจาก
การที่คณ
ุ ภาพสินค้ าที่ออกมาเริ่ มพบปั ญหา หรื อการเปลี่ยนสินค้ าที่ผลิต ทาให้ ต้องมี
การปรับแต่งเครื่ องจักรใหม่ โดยสามารถคานวณได้ จากสมการที่ 4
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สมการที่ 4
โดยที่
Availability

คือค่าความพร้ อมของเครื่ องจักร

Loading time

คือเวลาที่เครื่ องจักรรับภาระ

Unplanned downtime คือเวลาที่เครื่ องจักรเสียหยุดโดยไม่ได้ วางแผน
ตัวอย่างของการหยุดที่ทาให้ เกิดความสูญเสียความพร้ อมในการใช้ งาน
ได้ แก่
 การหยุดเครื่ องจักรโดยไม่ได้ วางแผน
 การเสียของเครื่ องจักร
 การเสียจากการติดตังเครื
้ ่ องจักร
 การเสียเนื่องจากการใช้ งานไม่ถกู ต้ อง เช่น รับภาระมากเกินไป
 ความผิดพลาดจากการเดินเครื่ อง
 การทปรับตังเครื
้ ่ องจักรใหม่โดยไม่ได้ วางแผน
 การเปลี่ยนอุปกรณ์การผลิตใหม่โดยไม่ได้ วางแผน
 การทาความสะอาดเครื่ องจักรโดยไม่ได้ วางแผน
 การทดลองเดินเครื่ องจักรหลังจากซ่อมเสร็จ
 การติดต่อสื่อสารระหว่างฝ่ ายซ่อมบารุงและฝ่ ายผลิต
 การหยุดโดยไม่ได้ วางแผนอื่นๆ
Performance Rate ตัวแปรนี จ้ ะบ่งบอกความสามารถในการผลิตของ
เครื่ องจักรที่ทาได้ เทียบกับความสามารถทางทฤษฎี ซึ่งปกติจะวัดจากจานวนสินค้ าที่
ผลิตได้ จริ ง เทียบกับสินค้ าที่ควรจะผลิตในเวลาเดียวกัน หรื อรอบเวลาในการผลิต

31
สินค้ าทางทฤษฎีเทียบกับเวลาจริ งที่ใช้ ในการผลิตสินค้ า โดยสามารถคานวณได้ จาก
สมการที่ 5
สมการที่ 5
โดยที่
Performance

คือ อัตราสมรรถนะ

Theoretical cycle time

คือรอบเวลาทางทฤษฎี

Quantity of parts produced

คือจานวนสินค้ าที่ผลิตได้

Operating time

คือเวลาเดินเครื่ อง

อัต ราสมรรถนะที่ มี ค่า ต่ า มี ผ ลมาจากความเร็ ว ของเครื่ อ งจัก รที่ ล ดลงโดยมี
องค์ประกอบนี ้
การลดลงของความเร็ วในการผลิต ซึ่งอาจมี หลายสาเหตุเช่นวัตถุดิบมี ปัญหา
ปั ญหาจากเครื่ องจักร กลัวเครื่ องจักรรับภาระมากเกินไป การลดของความเร็ วนันเป็
้ นการ
เทียบระหว่างความเร็ วที่เดินจริ ง กับความเร็ วมาตรฐาน โดยจะมีการกาหนดตังแต่
้ เริ่ มต้ น
ซึ่งความเร็ วนี ้จะนาไปใช้ ในการคานวณหารอบเวลาทางทฤษฎี ถ้ าเครื่ องจักรเดินเครื่ อง
ด้ วยความเร็ วที่ช้าลง จะส่งผลให้ คา่ เวลาของรอบเวลาการเดินเครื่ องจริ งที่เกิดขึ ้น ใช้ เวลา
มากกว่ารอบเวลาทางทฤษฎี จึงส่งผลทาให้ อตั ราสมรรถนะของเครื่ องจักรมีคา่ ต่าลง
การเดินเครื่ องเปล่าและการหยุดชะงัก การสูญเสียจากการเดินเครื่ องเปล่า คือ
การที่เครื่ องจักรเดินแต่ไม่มีผลผลิตออกมา ส่วนการหยุดชะงักคือการที่เครื่ องจักรต้ องหยุด
เป็ นช่วงๆ ในระยะเวลาสันๆ
้ เช่นมีสินค้ าติดในกระบวนการผลิต บางครัง้ การหยุดชะงักที่
ใช้ เวลานานอาจถูกจาแนกเป็ นเวลาสูญเสียจากเครื่ องจักรเสีย ซึ่งเวลาสูญเสียนี ้จะส่งผล
ทาให้ อตั ราสมรรถนะของเครื่ องจักรมีคา่ ลดลงเช่นกัน ตัวอย่างของสาเหตุที่มีผลกระทบต่อ
สมรรถนะ จากการเดินเปล่า และการหยุดชะงักได้ แก่
 การทดสอบเครื่ องจักร การปรับแต่งจากการเปลี่ยนสินค้ า
 สมรรถนะลดลงจากวัตถุดบิ ที่ไม่ได้ มาตรฐาน
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 การติดขัดของสินค้ า
Quality Rate ปั จจัยนีจ้ ะเป็ นตัวบ่งบอกอัตราส่วนของสินค้ าที่ได้ คุณภาพ
เทียบกับสินค้ าที่ผลิตออกมาทังหมด
้
โดยสามารถคานวณได้ จากสมการที่ 6
สมการที่ 6
โดยที่
Quality rate

คือ อัตราคุณภาพ

Total unit produced คือจานวนสินค้ าที่ผลิตได้
Defective unit

คือจานวนสินค้ าที่ผลิตแล้ วไม่ได้ คณ
ุ ภาพ

ซึง่ การสูญเสียด้ านคุณภาพมีสาเหตุมาจาก
 Quality Defect คือ การสูญเสี ยที่ เกิ ดขึน้ จากปั ญหาหรื อความ
ผิ ดพลาดของเครื่ องจัก ร ทาให้ ต้ องมี ก ารทางานซ า้ หรื อ แก้ ง าน ซึ่ง
ส่งผลให้ การใช้ ทรัพยากรสูงขึ ้น
 Start Up Losses คือ การสูญเสียขณะเริ่ มเดินเครื่ องจักรก่อนที่การ
ผลิตจะเข้ าที่ (Stabilization) ซึ่งจะมีการปรับแต่งจนกว่าคุณภาพของ
สินค้ าจะได้ ตามมาตรฐาน
ตัวอย่างการสูญเสียด้ านคุณภาพ ได้ แก่ การลดปริ มาณการผลิตเนื่องจากการ
แก้ งาน หรื อสินค้ าไม่ได้ มาตรฐาน สูญเสียคุณภาพจากวัตถุดิบที่ไม่ได้ มาตรฐาน เกิด
การสูญเสียช่วงเริ่มต้ นของการผลิต
ซึง่ องค์ประกอบของความสูญเสียที่เกิดขึ ้นในแต่ละส่วนของการหาค่า OEE แสดง
ในรูปที่ 9.1โดยถ้ าไม่มีความสูญเสียเกิดขึ ้นเลย เครื่ องจักรจะมีเวลาพร้ อมใช้ งานเท่ากับเวลาที่มีอยู่
ทังหมดที
้
่เป็ นชัว่ โมงการทางาน และเมื่อถูกหักลบเวลาของการหยุดเครื่ องจักรโดยมีการวางแผนไว้
ล่วงหน้ า(Planned Downtime) จะได้ เป็ นเวลาที่เครื่ องจักรรับภาระ(Loading time) เมื่อหักลบด้ วย
เวลาที่ เ ครื่ อ งจัก รเสี ย หยุ ด โดยไม่ ไ ด้ ว างแผน() จะได้ เ ป็ นเวลาเดิ น เครื่ อ งจัก ร(Unplanned
Downtime) เพื่อทาการผลิต และเมื่อนาเอาความสูญเสียในส่วนที่ทาให้ เครื่ องจักรมีความเร็ วใน
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การผลิตลดลง(Operating Time) จะได้ เป็ นเวลาเดินเครื่ องจักรสุทธิ (Net Operating Time) และ
ความสูญเสียสุดท้ ายคือความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตสินค้ าที่ไม่ได้ ตามมาตรฐานเกิดเป็ นของ
เสี ย ซึ่ ง ความสู ญ เสี ย ทุ ก ส่ ว นนี ม้ ี ผ ลท าให้ ค่ า ประสิ ท ธิ ผ ลโดยรวมของเครื่ อ งจั ก ร (Overall
Equipment Effectiveness: OEE) มีค่าลดลง ดังนันการปรั
้
บปรุงเพื่อลดความสูญเสียในแต่ละ
ส่วนให้ มีคา่ น้ อยลงจะส่งผลให้ มีคา่ OEE สูงขึ ้น
Total Available Time
Planned
Downtime

Loading Time
Downtime
Losses

Operating Time
Net Operating Time

Speed
Losses

Quality
Losses
ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบของความสูญเสียในการหาค่าOEE (Overall Equipment Effectiveness)
Valuable Operating Time

8. ชนิดของเครื่ องจักรที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั
เครื่ องจักรที่ใช้ ในการขึ ้นรูปและปรับแต่งชิ ้นงานโลหะในอุ ตสาหกรรมนันมี
้ มากมายหลาย
ประเภท แต่รูปแบบเครื่ องจักรที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั นี ้ได้ แก่
8.1. เครื่ องจักรที่ขึ ้นรูปโลหะด้ วยวิธีการปั๊ ม (Press Machine)
เครื่ องปั๊ มหมายถึง เครื่ องจักรที่รวมแม่พิมพ์เข้ าไว้ 2 แม่พิมพ์หรื อมากกว่านัน้
ถูกออกแบบ เพื่อขึ ้นรูปวัสดุที่วางอยู่ระหว่างแม่พิมพ์ โดยที่แม่พิมพ์เคลื่อนที่เข้ าหากัน
ด้ วยการใช้ กาลังที่แรงไปยังวัสดุซึ่งเป็ น ผลให้ เกิด แรงปฏิกิริยาโต้ ตอบจากแรงที่ใช้ ไป
ยังวัสดุที่อยูร่ ะหว่างแม่พิมพ์
ลักษณะของเครื่ องปั๊ มสามารถจาแนกได้ ดงั นี ้
(1.) จานวนของแม่พิมพ์ที่ใช้ คือ จังหวะเดี่ยว สองจังหวะ สามจังหวะ ฯลฯ
(2.) ตาแหน่งของแม่พิมพ์ที่ทางานคือ แนวตัง้ แนวนอน แนวลาดเอียง ฯลฯ
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(3.) กาลังการหมุนที่ใช้ ขบั แม่พิมพ์คือ ด้ วยระบบเครื่ องกลไกหรื อไฮดรอลิค
(4.) ระบบกลไกที่ใช้ ขบั แม่พิมพ์คือ ข้ อเหวี่ยง (Crank), ข้ อต่อ (Knuckle) ,
แรงเสียดทานของสกรู(Friction Screw) , ข้ อลูกโซ่ (Link) ฯลฯ
โดยเครื่ องขึ ้นรูปโลหะด้ วยวิธีการปั๊ มในงานวิจยั นี ้จะใช้ เครื่ องปั๊ มที่มีระบบกลไก
ที่ใช้ ขบั แม่พิมพ์ จากแรงเสียดทานของสกรู
8.1.1. เครื่ องปั๊ มระบบแรงเสียดทานของสกรู (Friction Screw Press)
เครื่ องปั๊ มระบบแรงเสียดทานของสกรูจะอาศัยการถ่ายกาลังความเสียดทาน
ร่ วมกับกลไกสลักเกลียวเป็ นตัวขับแกนเลื่อนในการทางาน เครื่ องปั๊ มชนิดนี ้มีความ
เหมาะสมอย่างมากสาหรับงานปั๊ มแบบรวมและการปั๊ มเหรี ยญ อีกทังยั
้ งสามารถใช้
กับงานดัดงานขึน้ รู ป และงานดึงรู ดขึน้ รู ปได้ อีกด้ วยแต่มีข้อเสียคือไม่สามารถที่จะ
กาหนดระยะช่วงชักของศูนย์ตายล่างได้ เป็ นผลทาให้ ความแน่นอนในการขึ ้นรูปไม่ดี
อัตราการผลิ ตต่า ดังนัน้ จึงจ าเป็ นต้ องใช้ ผ้ ูปฏิ บตั ิง านที่ มี ความชานาญหรื อระบบ
เครื่ องจักรอัตโนมัติในการควบคุมการทางานโดยแสดงตัวอย่างเครื่ องจักรและการ
ทางานดังภาพที่ 2.2

ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างเครื่ องจักรและกระบวนการทางานของเครื่ องปั๊ มระบบแรงเสียดทาน
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8.1.2. เครื่ องตียน่ (Upsetter)
เครื่ อ งตี ย่ น เป็ นเครื่ อ งปั๊ ม แม่ พิ ม พ์ ทุบ ขึ น้ รู ป โลหะร้ อนชนิ ด แนวนอน โดย
แม่พิมพ์จะมี
ลักษณะเป็ นแม่พิมพ์ตวั เมีย (Female die) ผ่าแยกเป็ นสองส่วน
ทาให้ สามารถขึ ้นรูปวัสดุชิ ้นงานให้ เข้ าไปอยู่ระหว่างแม่พิมพ์ทงสอง
ั้
และสามารถ
ถอดออกได้ จากแม่พิมพ์ที่ขึ ้นรูปผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ้ (โดย การเพิ่ ม พื น้ ที่ ห น้ า ตัด ขวาง)
ในตาแหน่งทิศทางเดียวกันกับที่วสั ดุถกู อัดเข้ าไป โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากการตีย่น
จะมีพื ้นที่หน้ าตัดเพิ่มขึ ้น ตัวอย่างกระบวนการตียน่ และรูปเครื่ องตีย่นจะแสดงในภาพ
ที่ 2.3 และ ภาพที่ 2.4

ภาพที่ 2.3 กระบวนการตียน่

ภาพที่ 2.4 เครื่ องตียน่
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8.2. เครื่ องชุบผิวแข็ง(Hardening Machine)
การชุบผิวแข็งคือการเพิ่มความแข็งให้ กับผิวชิ ้นงานเพื่อเพิ่มความทนทานต่อ
การสึกหรอกและค่าความเค้ นที่ส่งผลต่อชิ ้นงาน โดยน ้าชิ ้นงานที่ทาจากเหล็กกล้ ามา
ทาให้ ผิวมีความแข็งมากขึ ้น ซึ่งสามารถโดยเครื่ องชุบผิวแข็งที่โรงงานตัวอย่างใช้ เป็ น
เครื่ องชุบผิวแข็งแบบเหนี่ยวนา (Induction HardeningMachine)
การชุบแข็งแบบเหนี่ยวนานี ้จะทาการให้ ความร้ อนผิวชิ ้นงานอย่างรวดเร็ วด้ วย
กระแสความถี่สงู ทาให้ ชิ ้นงานมีอณ
ุ หภูมิเหนือจุดวิกฤติภายในเวลา 3- 5 วินาที แล้ ว
ท าให้ เย็ น ตั ว จากนั น้ จะท าการพ่ น ละอองน า้ ความลึ ก ของผิ ว ชุ บ แข็ ง ที่ ไ ด้ มี
ค่าประมาณ 3.2 มิลลิเมตร โดยเหล็กกล้ าที่จะนามาทาการชุบแข็งแบบเหนี่ยวนาควร
มีปริ มาณคาร์ บอน 0.4- 0.6 % โดยรู ปที่ 9.4 จะแสดงถึงตัวอย่างเครื่ องชุบผิวแข็ง
แบบเหนี่ยวนา

ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างเครื่ องจักรชุบผิวแข็งแบบเหนี่ยวนา
8.3. เครื่ องพ่นทราย (Sand Blasting Machine)
การพ่นทรายคือ กระบวนการขัดผิวชิ ้นงานด้ วยเครื่ องพ่นทรายโดยใช้ แรงดัน
จากปั ม้ ลมเป็ นแรงขับเคลื่อนทรายให้ ไปกระทบผิวของชิ ้นงาน โดยสามารถเลือกให้
ผิวของชิ ้นงานหยาบหรื อละเอียดได้ ตามต้ องการโดยการเลือกขนาดของเม็ดทรายที่
ใช้ โดยการพ่นทรายดังกล่าวไม่ใช่การพ่นเพื่อให้ ทรายไปติดที่ผิวชิ ้นงาน เป็ นการเอา
ทรายไปขัดผิวเพื่อให้ ผิวของชิ ้นงานมีความละเอียดขึ ้น
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ภาพที่ 2.6 ตัวอย่างเครื่ องพ่นทราย
8.4. เครื่ องกลึงซีเอ็นซี (CNC Lathe Machine)
เครื่ องกลึงแบบซีเอ็นซีถูกพัฒนาจากเครื่ องกลึงแบบธรรมดาโดยที่หน้ าที่การ
ทางานหลักๆคือแปรรู ปโลหะทรงกระบอกเป็ นหลักโดยการ กลึง เจาะ หรื อคว้ านรู
เพื่อผลิตชิ ้นส่วนเครื่ องจักรเครื่ องยนต์ โดยการเพิ่มระบบซีเอ็นซีนนท
ั ้ าให้ การกลึงมี
ประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ ้นทัง้ ในด้ านการผลิตและความละเอียดของชิน้ งานที่เพิ่มขึน้
จากการกลึงรู ปแบบเดิมอย่างมาก โดยเครื่ องกลึงแบบซีเอ็นซีมีส่วนประกอบหลักๆ
ดังนี ้
(1.) แท่นเครื่ องหรื อ Machine Bad โดยทัว่ ไปเป็ นเหล็กหล่อพื ้นบนเอียง
ลาด (Slant-Bed) ช่วยให้ เศษโลหะ (Chip) ตกลงพืน้ ได้ ง่ายและ
สะดวกต่อการติดตังชิ
้ ้นงานและอุปกรณ์อื่นๆ
(2.) แท่นแนวขวาง(Carriage Slide) เป็ นแท่นสาหรั บป้อมทูล (Tool
Turret-เทอร์ เร็ต) ให้ ทลู เคลื่อนที่ในแนวขวางหรื อแกน X
(3.) ป้อมทูล (Tool Turret) เป็ นอุปกรณ์หรับสาหรับติดตังมี
้ ด ตัดหรื อทูล
ป้อมทูลสามารถหมุนไปยังตาแหน่งทูลที่ต้องการใช้ งานโดยทาการ
โปรแกรมจากหมายเลขทูล (Tool Number) โดยทัว่ ไปสามารถหมุนได้
ทัง้ 2 ทิศทางและมีทอ่ น ้าหล่อเย็น (Coolant) พ่นไปที่ชิ ้นงาน
(4.) สปิ นเดิล (Spindle) และมอเตอร์ ขับเคลื่อน (สปิ นเดิลมอเตอร์ หรื อ
Spindle Motor) สาหรั บหมุนชิ น้ งานโดยส่งกาลัง ผ่านเกี ยร์ หรื อ
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สายพานหรื อต่อตรงกับแกนของสปิ นเดิลโครงสร้ างที่ติดตังสปิ
้ นเดิลมี
ชื่อเรี ยกว่าเฮดสตอค (Headstock)
(5.) อุปกรณ์ขบั เคลื่อนประกอบด้ วยมอเตอร์ บงั คับการเคลื่อนที่ในแกน X
และแกน Z หรื อฟี ดมอเตอร์ (Feed Motor) กลไกการขับเคลื่อนได้ แก่
บอลสกรู (Ball Screw) และรางเลื่อน (Slide Way)
(6.) อุปกรณ์จบั ชิ ้นงาน(Work Holding)ติดตังอยู
้ ่ในแนวแกนของสปิ นเดิล
สาหรับเครื่ องกลึงเรี ยกว่า ชัคแบบ 3 จับ (Three Jaw Chuck) โดยใช้
ไฮโดรลิคในการจับชิ ้นงานให้ อยู่ในแนวศูนย์ของสปิ นเดิลได้ เอง(SelfCentering) ตัวจับจาแนกได้ เป็ นแบบแข็ง (Hardened Jaw) และ
แบบอ่อน (Soft Jaw) โดยแบบแข็งใช้ จบั ผลงานผิวหยาบมีแรงบีบจับ
สูงส่วนแบบอ่อนสาหรับผิวที่ผา่ นการกลึงแล้ วทาให้ เกิดตาหนิน้อย
(7.) คอนโทรลเลอร์ หรื อชุดควบคุมมีคอมพิวเตอร์ สาหรับการป้อนและการ
แก้ ไขโปรแกรมและควบคุมการทางานของเครื่ อง

ภาพที่ 2.7 ส่วนประกอบของเครื่ องกลึงแบบซีเอ็นซี
8.5. เครื่ องเจียรซีเอ็นซี (CNC Grinding Machine)
เครื่ องเจียรจะมีหน้ าที่ในการลบคมหรื อตัดแต่งส่วนของชิน้ งานที่ไม่ต้องการ
ออกไปโดยการใช้ ระบบซีเอ็นซีนนจะท
ั้
าให้ การเจียรมี ประสิทธิภาพมากขึ ้นทังในด้
้ าน
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การผลิตและความละเอียดของชิ ้นงานที่เพิ่มขึ ้นจากการกลึงรู ปแบบเดิมอย่างมาก
โดยเครื่ องเจียรแบบซีเอ็นซีมีสว่ นประกอบหลักๆดังนี ้
(1.) มอเตอร์ ( Motor )เป็ นต้ นกาลังที่ทาให้ ล้อหมุน มอเตอร์ เครื่ องเจียรนัย
ที่ใช้ กนั อยูใ่ นปั จจุบนั ส่วนใหญ่จะใช้ กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ มอเตอร์
เครื่ อ งเจี ย รนัย ลับ มื อ แตกต่ า งจากเครื่ อ งเจี ย ระไนอื่ น คื อ จะมี
แกนเพลาสาหรับจับยึดล้ อหินเจียรนัยที่ยื่นมา 2 ข้ าง ความเร็ วรอบ
ของมอเตอร์ โดยทัว่ ไปจะมีความเร็วรอบ 2,850 รอบต่อนาที
(2.) สวิตซ์เครื่ อง ( Switches )สวิตซ์เครื่ องเจียระไนลับมือ มี 2 แบบ คือ
แบบคันโยกและแบบกดค้ างตาแหน่ง เปิ ด-ปิ ด ซึ่งแสดงเป็ นสัญญา
ลักษณ์ ON-OFF ไว้
(3.) ล้ อหินเจียระไน ( Grinding Wheels )มีอยู่ 2 ชนิด คือ ล้ อหินหยาบ
และล้ อละเอียด ล้ อหินหยาบจะอยู่ด้านขวามือ ล้ อหินละเอียดอยู่ด้าน
ซ้ ายมือซึ่งล้ อหินเจียระไน ประกอบด้ วย เม็ดหิน รู พรุ น ตัวประสาน
ปลอกรองรับเพลา ในการเลือกใช้ ล้อหินเจียระไนชนิดต้ องเลือกล้ อหิน
เจียระไนให้ ตรงกับชนิดของมีดตัดที่จะนามาลับ เพราะวัสดุทามีดตัด
มีหลายชนิด เช่น มีดกลึงเหล็กรอบสูง มีดกลึงคาร์ ไบด์ หรื อมีดเล็บ
การเลื อ กล้ อ หิ น เจี ย ระไนลับ คมตัด ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ขนาดของล้ อ หิ น
เจี ย ระไน ระบุใ ห้ ใ ช้ กับ ล้ อ หิ น ขนาดเท่ า ใดยกตัว อย่ า งเช่ น ขนาด
เส้ นผ่าศูนย์ ก ลางโตนอกของล้ อ หิ นเจี ย ระไนความหนาของล้ อ หิ น
เจียระไนขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางรูในของล้ อหินเจียระไน เป็ นต้ น
(4.) แท่นรองรับงาน ( Tool Lest )ทาจากเหล็กหล่อ หรื อเหล็กเหนียว ใช้
รองรั บชิ น้ งานขณะเจียระไน แท่นรองรั บงานประกอบติดกับเครื่ อง
เจียระไน ห่างจากเส้ นผ่าศูนย์กลางล้ อหิน ประมาณ 3 มิลลิเมตร เพื่อ
ไม่ให้ ชิ ้นงานหลุดเข้ าไปงัดล้ อหิน ซึง่ จะเกิดอันตรายได้
(5.) แผ่นยึดกระจกนิรภัย ( Safety Glass )ทาด้ วยเหล็กเหนียวใช้ สาหรับ
จับ ยึด กระจกนิ ร ภัย สามารถปรั บ ขึน้ ลงได้ กระจกนิ รภัย ใช้ ส าหรั บ
ป้องกันเศษหินเจียระไนกระเด็นเข้ าตา
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(6.) แผ่นประกบกับล้ อหิน ( Flange )ใช้ สาหรับบีบประกบล้ อหินทัง้ 2 ข้ าง
เพื่ อ ช่วยลดการสะบัดเนื่ องจากการหมุน ของล้ อ หิน แผ่น ประกบมี
ลักษณะเป็ นรูปจานกลมทาจากเหล็กหล่อหรื อเหล็กเหนียว
(7.) โต๊ ะรับงาน ( Table )ใช้ สาหรับวางชิ ้นงานเล็ก ๆ หลังจากเจียระไน
ชิ ้นงานเสร็จแล้ ว หรื อ ใช้ วางชิ ้นงานก่อนการเจียระไน
(8.) ถังน ้าหล่อเย็น( cool tank )ใช้ สาหรับใส่น ้าหล่อเย็น เพื่อช่วยลดความ
ร้ อนของชิ ้นงานขณะเจียระไน
(9.) ฐานเครื่ อง ( Base )มีหน้ าที่รองรับส่วนต่าง ๆ ของเครื่ องทังหมด
้
ฐาน
เครื่ องทาจากเหล็กหล่อ
(10.) ฝาครอบล้ อหินเจียระไน ( Wheel Guard ) เป็ นฝาครอบล้ อหิน
เจียระไนทังสองข้
้
างเพื่อป้องกันอันตรายจากล้ อหินเจียระไน ส่วนใหญ่
จะทาด้ วยเหล็กเหนียวขึ ้นรูป

ภาพที่ 2.8 ตัวอย่างเครื่ องเจียรแบบซีเอ็นซี
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2.2

งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง

1. การวางแผนการบารุงรักษา
การบารุ งรักษาเชิงป้องกันเป็ นหนึ่งในรู ปแบบกิจกรรมของการบารุ งรักษาที่มีจุกประสงค์
เพื่อป้องกันมิให้ เครื่ องจักรเกิดเหตุขดั ข้ องระหว่างดาเนินงาน โดยในปี 2533ชัยยศ วัชรอยู่ [11]ได้
ทาการศึกษาและปรั บปรุ ง ระบบซ่อมบารุ ง ของโรงงานทอผ้ าขนาดกลางเพิ่ม เพิ่ ม ผลผลิต จาก
การศึกษาระบบการซ่อมบารุ งเดิมของโรงงานพบว่าระบบการซ่อมบารุ งส่วนใหญ่ดาเนินไปอย่าง
ขาดมาตรฐานและการวางแผนที่ดี โดยจะทาการซ่อมบารุ งเมื่อเครื่ องจักรเกิดการชารุ ดเท่านัน้
ผู้วิจยั จึงได้ จดั วางระบบซ่อมบารุ งรักษาเชิงป้องกันจากการวางแผนและกาหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบตั งิ านที่เหมาะสม ซึง่ ผลที่ได้ ทาให้ โรงงานตัวอย่างลดค่าใช้ จ่ายในการซ่อมบารุงต่อหน่วยผลิต
ลงได้ อย่างมีนับสาคัญ ต่อมาในปี 2539พงศกร แสงผ่องแผ้ ว[12]ได้ ทาการวิจัยโดยวิเคราะห์ถึง
สาเหตุขดั ข้ องของเครื่ องจักรและสาเหตุความล่าช้ าในการซ่อมเครื่ องจักร และนาเสนอแนวทางใน
การป้องกันการช ารุ ดของเครื่ องจักรและลดความล่าช้ าในการซ่อมเครื่ องจักร ในโรงงานผลิต
โช้ กอัป ซึง่ สาเหตุของการขัดข้ องเครื่ องจักรเกิดจากการขาดการบารุงรักษาที่ดี การเสื่อมสภาพของ
เครื่ องจักร และการใช้ เ ครื่ อ งจัก รไม่ถูก วิ ธี การซ่อมเครื่ อ งจัก รไม่ดี และการออกแบบชิ น้ ส่ วน
เครื่ องจักรที่ไม่ได้ มาตรฐาน โดยได้ เสนอแนวทางในการปรับปรุ งป้องกันการชารุ ดของเครื่ องจักร
ดังนี ้ การจัดโครงสร้ างองค์กร การกาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบ การจัดทารหัสเครื่ องจักร การ
จัดทาแผนบารุ งรักษาเชิงป้องกัน และจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการงานซ่อมบารุ งโดยในปี
2543 ดนัย สาหร่ า ยทอง[1] ได้ ท าการศึก ษาและสร้ างขัน้ ตอนการวิ เ คราะห์ เ หตุขัด ข้ อ งของ
เครื่ องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบารุ งรักษาเชิงป้องกัน ในโรงงานผลิตชิ ้นส่วนเครื่ องยนต์
รถจักรยานยนต์ โดยศึกษาขันตอนวิ
้
เคราะห์ของเครื่ องจักรโดยใช้ เครื่ องมือในการค้ นหาต้ นตอของ
ปั ญหา จัดระเบียบข้ อมูลการขัดข้ อง และนาเสนอวิธีการปรับปรุ ง จนนาไปสู่การสร้ างแผนปฏิบตั ิ
งานซ่อ มบ ารุ ง เชิ ง ป้ องกัน โดยวัดประสิ ท ธิ ภ าพของแผนการซ่อ มบ ารุ ง ที่ ท าการปรั บ ปรุ ง จาก
ช่วงเวลาเฉลี่ยก่อนเกิดการขัดข้ อง (MTBF) และ ค่าเปอร์ เซ็นต์ความพร้ อมทางาน จากการวัดผล
พบว่า เครื่ องจักรที่มีการใช้ แผนซ่อมบารุงใหม่มีชว่ งเวลาเฉลี่ยก่อนเกิดเหตุขดั ข้ องยาวนานขึ ้น และ
มีคา่ เปอร์ เซ็นต์ความพร้ อมทางานเพิ่มขึ ้น ต่อมา วิฑรู ย์ นะเอ้ ย [13] ได้ หาแนวทางในการปรับปรุง
การบารุ งรักษาของโรงงานผลิตไฟฟ้าในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ โดยวิเคราะห์กิจกรรมที่
เกิดขึ ้นในกิจกรรมการบารุ งรักษา หลังจากนันปรั
้ บปรุ งการบารุงรักษาเชิงป้องกัน (CM) , การ
บารุ งรักษาเชิงพยากรณ์ (PdM) และ การบารุ งรักษาเมื่อเกิดความเสียหาย (BM) โดยใช้ การ
บารุงรักษาด้ วยตนเอง ( AM) และ 5ส มาร่วมเป็ นกิจกรรมในการปรับปรุงการบารุงรักษาด้ วย ทา
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ให้ ข้อเรี ยกร้ องทางด้ านสิ่งแวดล้ อมลดลง , ประสิทธิภาพการบารุงรักษาเชิงป้องกัน (CM) สูงขึ ้น ,
ปริ มาณใบงานการบารุ งรักษาเชิงป้องกัน (CM) คงค้ างลดลง , เวลาหยุดเครื่ องจักรแบบไม่ได้
วางแผนลดลง และ ต้ นทุนการบารุงรักษาลดลง
2. การใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ความล้ มเหลวและผลกระทบ
ในภาคอุตสาหกรรมมีเทคนิค FMEA ที่นิยมใช้ ในการวิเคราะห์ปัญหาอยู่ 2 รู ปแบบ คือ
Design FMEA และ Process FMEA ซึ่งในงานวิจยั นี ้จะทาการศึกษาในส่วน PFMEA เป็ นหลัก
โดย เทพประสิทธิ์ ไพฑูรย์วิสทุ ธิญาณ [7]ได้ ทาการวิจยั เพื่อลดของเสียกระบวนการผลิตผ้ าหลังคา
รถยนต์โดยเทคนิควิเคราะห์สาเหตุของลักษณะข้ อบกพร่ องและผลกระทบในกระบวนการผลิต
PFMEAโดยทาการรวบรวมจ านวนของเสียทัง้ หมดและจ าแนกตามชนิดข้ อบกพร่ องที่ จากนัน้
นามาคัดเลือกข้ อบกพร่องที่ต้องนามาแก้ ไขโดยใช้ เทคนิคพาเรโตจากนันท
้ าการวิเคราะห์หาสาเหตุ
โดยใช้ แผนภาพสาเหตุและผลและเทคนิค FMEA โดยพิจารณาข้ อบกพร่ องที่มีค่าแสดงลาดับ
ความเสี่ยงมากกว่า 100 คะแนน เพื่อกาหนดแนวทางการแก้ ไขและปรับปรุง โดยจากการปรับปรุง
พบว่าสามารถลดจานวนสัดส่วนของเสียเฉพาะข้ อบกพร่ องที่พิจารณาได้ 59.51% ทาให้ สดั ส่วน
ของเสียลดลงซึง่ สามารถลดมูลค้ าความสูญเสียได้ ประมาณ 57.11%
3. การใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ความล้ มเหลวและผลกระทบในงานบารุงรักษา
ในปี 2540 พรสวรรค์ ภูยาธร[12] ได้ นาระบบการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปั ญหา FMEA
มาใช้ ในวิเคราะห์ข้อมูลเหตุขดั ข้ องของเครื่ องจักรเพื่อปรับปรุ งระบบซ่อมบารุงรักษาเชิงป้องกันใน
โรงงานผลิ ต วงจรรวมเพื่ อ เพิ่ ม ระยะเวลาเฉลี่ ย ระหว่า งเกิ ด เหตุขัด ข้ อ งและลดเปอร์ เ ซนต์ข อง
ระยะเวลาการเกิ ด เหตุขัดข้ อ งของเครื่ องจัก ร จากนัน้ ท าการดาเนิน การแก้ ไ ขเหตุขัด ข้ อ งของ
เครื่ องจักร โดยจัดทาแผนการบารุ งรักษารายปี แผนการบารุ งรักษาราย 5 ปี การจัดระบบสารอง
อะไหล่เครื่ องจักร และการจัดระบบเอกสารในงานบารุ งรักษา โดยเครื่ องจักรที่เลือกมาทาการ
วิเคราะห์ได้ แก่ เครื่ อง ดรายเออร์ และเครื่ องคอมเพรสเซอร์ ต่อมาในปี 2543พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์
[14] ได้ นาแนวคิดของ พรสวรรค์ ภูยาธร [15] เกี่ยวกับการทา FMEA มาใช้ ในงานวิจยั เพื่อปรับปรุง
พัฒนาระบบซ่อมบารุงและสร้ างระบุซ่อมบารุงรั กษาเชิงป้องกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใน
โรงงานผลิตหม้ อแปลงไฟฟ้าสาหรับโดยทาการศึกษาเฉพาะแผนก ERL ซึ่งเป็ นแผนกผลิตหม้ อ
แปลงไฟฟ้าที่ใช้ ในเตาไมโครเวฟ โดยทาการปรับปรุงระบบซ่อมบารุงของหน่วยงานปั จจุบนั สร้ าง
ระบบซ่อมบารุงเชิงป้องกัน และสร้ างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาช่วยสนับสนุนงานซ่อมบารุ ง โดย
หลังจากการปรับปรุ งพบว่า เวลาสูญเสียเฉลี่ยจากการหยุดทางานของเครื่ องจักรทัง้ หมด ลดลง
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เดิม 39.73% ซึ่งทาให้ ประสิทธิ ภาพของการผลิตเพิ่มขึ ้นประมาณ 5.90%จากนัน้ Kadir Cicek
,Hasan H. Turan ,Y.Ilker และ M.Nahit Searslan[16] ได้ ทาการวางแผนการบารุงเชิงป้องกันโดย
อิงจากความเสี่ยงสาหรับระบบน ้ามันบนเรื อด้ วยเทคนิค FMEA เพื่อทาการค้ นหาและจัดลาดับ
สาเหตุที่อันตรายเพื่ อที่ จ ะสร้ างแผนการบ ารุ ง รั กษาเชิ ง ป้องกัน โดยท าการสร้ างปั จ จัย ในการ
คานวณ RPN ทัง้ 3 ด้ าน ได้ แก่ Severity Occurrence และ Detectability โดยจากการวิเคราะห์
ด้ วยเทคนิค FMEA จึงทาให้ สามารถระบุได้ ว่าชิ ้นส่วนในเครื่ องจักรใดที่จาเป็ นต้ องมีระบบซ่อม
บารุงรักษาเชิงป้องกัน นอกจากนี ้ยังมีการใช้ FMEA กับงานซ่อมบารุงเชิงป้องกันในศูนย์การแพทย์
โดย Zacarias De lemos[17] ได้ ทาการสร้ างระบบข้ อมูลที่ใช้ ในการจัด เก็บ และติดตามความถี่
ของการเสีย ซึ่งจะนาข้ อมูลดังกล่าวมาทาการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FMEA และสถิติ มาใช้ ในการ
จัดการเพื่อสร้ างระบบซ่อมบารุงเชิงป้องกัน เพื่อลดความถี่ของการขัดข้ องของเครื่ องมือซึ่งจะช่วย
ลดต้ นทุนในการบารุ ง รั กษา นอกจากนี ย้ ัง มี การใช้ เปรี ยบเที ยบเทคนิ คในการวิเคราะห์ ปัญหา
ระหว่าง FMEA และ FTA โดย Rodrigo de Queiroz Souza[18] นาเทคนิค FMEA และเทคนิค
FTA ไปใช้ ในการบารุ งรักษามุ่งเน้ นความน่าเชื่อถื อเป็ นศูนย์กลาง กรณี ศึกษาใบพัดไฮโดรลิก
พบว่าข้ อดีของเทคนิค FMEA คือสามารถจาแนกโหมดการเสียได้ อย่างครบถ้ วน โดยทาให้ ทราบถึง
ความรุนแรง โอกาสที่จะเกิดการเสียนันและความยากง่
้
ายในการตรวจจับ ส่วน FTA มีข้อดีที่ทาให้
ทราบถึงลาดับขันของการเกิ
้
ดสาเหตุนนๆอี
ั ้ กทังยั
้ งเป็ นวิธีที่สามรถกระทาได้ ง่ายกว่าเทคนิค FMEA
ในการระบุความผิดพลาดของเครื่ องจักร

บทที่ 3
แนวคิดของงานวิจัย
จากการวิเคราะห์สาเหตุดงั ที่กล่าวไว้ ในหัวข้ อที่ 1 พบว่าโรงงานตัวอย่างสาเหตุของปั ญหา
ดังนี ้
(1.) ขาดระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทาการวิเคราะห์เพื่อวางแผนงานซ่อมบารุงเชิง
ป้องกัน
(2.) ขาดเอกสารประกอบขันตอนการท
้
างาน และเอกสารควบคุมการทางานซึ่งเป็ น
มาตรฐานการทางาน
ในหัวข้ อนี ้จะกล่าวถึงภาพรวมในการดาเนินการศึกษาว่ามีขนตอนปฏิ
ั้
บตั ิอย่างไรซึ่งจะเป็ น
การสร้ างความเข้ าใจถึงจุดหมายของการศึกษานี ้ ซึง่ มีรายละเอียดขันตอนดั
้
งนี ้

3.1

การรวบรวมข้ อมูลเบือ้ งต้ น

ขันตอนนี
้
้จะทาการรวบรวมข้ อมูลเพื่อทาการหาสาเหตุของปั ญหาโดยการรวมรวมข้ อมูล
ย้ อนหลังจากแผนกซ่อมบารุ งของบริ ษัทซึ่งประกอบด้ วย เวลาขัดข้ อง เวลารับภาระงาน ความถี่
ของการหยุดจานวนของเสีย และรอบการผลิตของผลิตภัณฑ์ ของในแต่ละสายการผลิตเพื่อนามา
คานวณดัช นีชี ว้ ัดประสิทธิ ภ าพของระบบซ่อมบารุ ง ได้ แก่ เปอร์ เซ็ นต์เวลาที่ เครื่ องจักรขัดข้ อง
ระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างเกิดเหตุขดั ข้ อง ระยะเวลาเฉลี่ยของการซ่อมเครื่ องจักรและค่าประสิทธิผล
โดยรวมของเครื่ องจักร
จากข้ อมูลขันต้
้ นที่ทาการรวบรวมได้ จะนาไปสู่การระบุถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้นในสายการผลิต
ดังที่กล่าวไว้ ข้างต้ นแต่ละสายการผลิตจะมีระบบการผลิตแบบต่อเนื่องซึ่งมีเครื่ องจักรที่ทาหน้ าที่
แตกต่างกันดังนันหากเครื
้
่ องจักรเครื่ องใดเกิดเหตุขดั ข้ องก็จะส่งผลให้ สายการผลิตหยุด ดังนันใน
้
การที่จะสามารถระบุปัญหาให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้นได้ นนจะต้
ั ้ องทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพิ่มเติมถึงเวลา
และความถี่ที่เครื่ องจักรแต่ละเครื่ องในสายการผลิตขัดข้ อง โดยนาข้ อมูลที่ได้ มาทาการจัดลาดับ
เพื่อเลือกเครื่ องจักร 3 ลาดับแรกที่สง่ ผลกระทบต่อสายการผลิตมากที่สดุ
สายการผลิต Machining ซึง่ มีเครื่ องจักรจานวน 18 เครื่ องจักร มีเวลาสายการผลิตขัดข้ อง
ซึ่งเกิดจากผลกระทบของแต่ละเครื่ องจักรในสายการผลิต โดยเวลาที่แต่ละเครื่ องจักรขัดข้ องในปี
2554 ดังแสดงในภาพที่ 3.1
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ภาพที่ 3.1 การวิเคราะห์เพื่อเลือกเครื่ องจักรที่จะนามาแก้ ปัญหาในสายการผลิต Machining
จากภาพที่ 3.1 พบว่าเครื่ องจักรที่ส่งผลกระทบต่อสายการผลิตสูงสุด 3 เครื่ องจักรแรกคือ
เครื่ องจักร 6-HQI/C 10GUY-C/C และ3-LNC/C จึงทาการวิเคราะห์คา่ MTBF และMTTR ของ
เครื่ องจักรทัง้ 3 เครื่ องเพื่อวัดประสิทธิภาพในการซ่อมบารุ ง โดยค่า MTBF MTTR เวลารับภาระ
งานของเครื่ องจักร ความถี่ เวลาที่เครื่ องจักรขัดข้ อง ในแต่ละเดือนและค่าเฉลี่ย MTBF และ MTTR
ของแต่ละเครื่ องจักรต่อเดือนในช่วงเวลาระยะหนึง่ ปี จะแสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ค่า MTBF และ MTTR เวลารับภาระงานของเครื่ องจักร ความถี่ เวลาที่เครื่ องจักรขัดข้ อง ในแต่ละเดือน และค่าเฉลี่ย MTBF และ MTTR ของแต่ละ
เครื่ องจักรต่อเดือนในช่วงระยะเวลาหนึง่ ปี
Month Loadtime

6-HQI/C

10GUY-C/C

BD(Min)

F

MTBF(Hr)

MTTR(Min)

BD(Min)

F

3-LNC/C

MTBF(Hr) MTTR(Min)

BD(Min)

F

MTBF (Hr) MTTR(Min)

Jan

533

1065

7

76

152.14

698

3

173.63

232.67

30

1

532

30.00

Feb

530

788

9

59

87.56

630

3

173.29

210.00

280

2

262

140.00

Mar

574

1325

15

38

88.33

230

4

142.65

57.50

170

2

285

85.00

Apr

387

225

5

77

45.00

700

2

187.63

350.00

60

1

385

60.00

May

468

1035

12

39

86.25

130

2

232.92

65.00

410

3

153

136.67

Jun

545

370

6

91

61.67

120

1

543.43

120.00

325

3

180

108.33

Jul

528

435

3

176

145.00

130

2

262.91

65.00

0.00

0

-

-

Aug

547

400

7

78

57.14

0

0

-

-

80

1

545

80.00

Sep

542

270

3

181

90.00

90

1

540.85

90

120

2

270

60.00

Oct

318

520

7

45

74.29

280

2

313.18

140

90

1

316

90.00

Nov

423

500

6

70

83.33

0

0

-

-

250

2

209

125.00

Dec

461

320

7

66

45.71

125

2

229.20

62.50

20

1

460

20.00

MEAN

83

84.70

MEAN

279

139

MEAN

327

86.81

SD

45

32.57

SD

146

96

SD

136

37

46
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3.2

การศึกษาคู่มือเครื่ องจักร

เมื่ อ ท าการเลื อ กเครื่ อ งจัก รที่ จ ะเข้ า ไปท าการแก้ ไขปั ญ หาได้ แ ล้ ว ขัน้ ตอนต่อ มาจะ
ดาเนินการโดยทาการศึกษาคูม่ ือของเครื่ องจักรนันๆ
้ เพื่อให้ ทราบถึงข้ อมูลเบื ้องต้ นของเครื่ องจักร
ว่า มีส่วนประกอบใดบ้ าง และแต่ละส่วนประกอบมีขนตอนการท
ั้
างานอย่างไร เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูล
สาหรับช่วยในการวิเคราะห์เพื่อกาหนดชิ ้นส่วนสาคัญของเครื่ องจักร

3.3

รวบรวมข้ อมูลรายละเอียดการเสียของเครื่ องจักร

ขันตอนนี
้
้จะทาการรวบรวมข้ อมูลการเสียทังหมดของเครื
้
่ องจักรย้ อนหลังเป็ นเวลา 1 ปี ซึ่ง
รายละเอียดของข้ อมูลที่เก็บจะประกอบไปด้ วย
(1.) จานวนครัง้ ที่เครื่ องจักรขัดข้ อง
(2.) ระบุชิ ้นส่วนที่สง่ ผลให้ เครื่ องจักรขัดข้ องในแต่ละครัง้
(3.) รูปแบบของการขัดข้ อง
(4.) สาเหตุที่ทาให้ เกิดการขัดข้ อง
(5.) ผลกระทบที่เกิดจากการขัดข้ อง
ซึ่งบทบาทของผู้วิจยั ในการเก็บข้ อมูลนัน้ จะทาการสร้ างตารางในการเก็บข้ อมูลโดยให้
เจ้ าหน้ าที่ในฝ่ ายผลิตและฝ่ ายซ่อมบารุงเป็ นผู้กรอกข้ อมูล

3.4

การจัดลาดับชิน้ ส่ วนสาคัญของเครื่ องจักร

การกาหนดชิ ้นส่วนสาคัญของเครื่ องจักรจะนาข้ อมูลที่ทาการศึกษาและรวบรวมในขันตอน
้
ที่10.2 และ 10.3 มาทาการวิเคราะห์ในการจัดลาดับ ด้ วยเทคนิค FMEA ซึ่งมีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
[6]
(1.) ทาการระดมสมองเพื่อกาหนดแนวโน้ มของรูปแบบการขัดข้ อง และแนวโน้ ม
ของผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากแต่ละรูปแบบการขัดข้ อง
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(2.) ทาการประเมินตัวเลขของปั จจัยความรุ นแรงของแต่ละรู ปแบบการขัดข้ อง
(Severity)โดยการระดมสมองและวิเคราะห์สถิตขิ ้ อมูลย้ อนหลังที่รวบรวมได้
(3.) ทาการประเมินตัวเลขของปั จจัยโอกาสในการเกิดสาเหตุ(Occurrence) จาก
การวิเ คราะห์ข้อมูลการเสี ยของเครื่ องจักรที่มี สาเหตุม าจากชิน้ ส่วนในแต่ละชิ น้ ส่วนมาทาการ
กาหนด ค่า Possible failure rate
(4.) ท าการประเมิ น ตั ว เลขปั จจั ย ความสามารถในการตรวจจั บ ลั ก ษณะ
ข้ อบกพร่อง(Detection) โดยการระดมสมอง
(5.)

ทาการคานวณค่า RPN ซึง่ เกิดจากผลคูณของตัวเลขที่ประเมินได้ ในข้ อ 2-4

โดยการสร้ างเกณฑ์ การคะแนนในแต่ละปั จ จัยซึ่ง ได้ แก่ ปั จ จัย ความรุ นแรงของแต่ล ะ
รูปแบบการขัดข้ องปั จจัยโอกาสในการเกิดสาเหตุ และปั จจัยความสามารถในการตรวจจับลักษณะ
ข้ อบกพร่อง มีรายละเอียดดังนี ้
ปั จจัยความรุนแรงของแต่ละรูปแบบการขัดข้ อง(Severity)
ปั จจัยนี ้จะแสดงถึงความรุ นแรงของผลกระทบจากข้ อบกพร่ องที่กาหนด โดย
ผลกระทบที่ จ ะน ามาวิ เ คราะห์ ให้ ค ะแนนขนาดของความรุ น แรงในปั จ จัย นี จ้ ะ
ประกอบไปด้ ว ย 2 ส่ว นได้ แ ก่ เวลาที่ เ ครื่ องจัก รหยุด และ ค่า ใช้ จ่ายในการซ่อ ม
เครื่ องจักร
เวลาที่เครื่ องจักรหยุด ในส่วนนี ้จะสะท้ อนถึงผลกระทบเมื่อเครื่ องจักรเกิดการ
เสียต่อสายการผลิต เวลาที่บนั ทึกจะเป็ นเวลาหยุดเพื่อซ่อมเครื่ องจักร โดยข้ อมูลที่
บันทึกจะบันทึกหลังจากการรั บแจ้ ง เมื่ อซ่อมเสร็ จ การสร้ างเกณฑ์ การให้ คะแนน
ความรุนแรงของปั จจัยย่อยนี ้จะใช้ ข้อมูลของช่วงเวลาในการซ่อมของแต่ละชิ ้นส่วนใน
ระยะเวลา 1 ปี มาวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์เพื่อสร้ างเกณฑ์การให้ คะแนนดังกล่าว
นอกจากนี ้จะมีการนาค่าใช้ จ่ายในการซ่อมเครื่ องจักรมาเป็ นอีกส่วนประกอบในการ
วิเคราะห์ โดยในส่วนนี ้จะสะท้ อนถึงความรุนแรงในด้ านต้ นทุนเมื่อเครื่ องจักรเสีย โดย
เกณฑ์การให้ คะแนนจะทาการระดมสมองพนักงานในแผนกซ่อมบารุงได้ แก่ ผู้จดั การ
แผนก หัวหน้ าแผนก และช่าง เพื่อให้ เกณฑ์ที่ได้ มีความแม่นยามากที่สุดโดยเกณฑ์
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การให้ คะแนนนันจะใช้
้
คา่ สเกลตังแต่
้ 1 – 10ซึ่งเรี ยงลาดับจากผลกระทบของการเสีย
ที่สง่ ผลต่อสายการผลิต รายละเอียดเกณฑ์การให้ คะแนนแสดงดังในตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 เกณฑ์การให้ คะแนนในปั จจัยด้ านความรุนแรงของปั ญหา(Severity)
เกณฑ์ : ความรุนแรงของผลกระทบ
ระดับ
การเสียหายที่เกิดขึ ้นส่งผลให้ เครื่ องจักรหยุดมากกว่า 3 ชัว่ โมง 10
หรื อมีค่าใช้ จ่ายในการซ่อมบารุ งเกิน 50% ของงบประมาณใน
การซ่อมบารุงต่อเดือน
การเสียหายที่เกิดขึ ้นส่งผลให้ เครื่ องจักรหยุดมากกว่า 2 ชัว่ โมง
9
แต่น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 3 ชัว่ โมงและมีคา่ ใช้ จ่ายในการซ่อมบารุง
เกิน 20% ของงบประมาณในการซ่อมบารุงต่อเดือน
การเสียหายที่เกิดขึ ้นส่งผลให้ เครื่ องจักรหยุดมากกว่า 2 ชัว่ โมง
8
แต่น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 3 ชัว่ โมง
การเสียหายที่เกิดขึ ้นส่งผลให้ เครื่ องจักรหยุดมากกว่า 1 ชัว่ โมง
7
แต่น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 2 ชัว่ โมงและมีคา่ ใช้ จ่ายในการซ่อมบารุง
เกิน 20% ของงบประมาณในการซ่อมบารุงต่อเดือน
การเสียหายที่เกิดขึ ้นส่งผลให้ เครื่ องจักรหยุดมากกว่า 1 ชัว่ โมง
6
แต่น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 2 ชัว่ โมง
การเสียหายที่เกิดขึ ้นส่งผลให้ เครื่ องจักรหยุดมากกว่า 30 นาที
5
แต่น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1 ชัว่ โมงและมีคา่ ใช้ จ่ายในการซ่อมบารุง
เกิน 20% ของงบประมาณในการซ่อมบารุงต่อเดือน
การเสียหายที่เกิดขึ ้นส่งผลให้ เครื่ องจักรหยุดมากกว่า 30 นาที
4
แต่น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1 ชัว่ โมง
การเสียหายที่เกิดขึ ้นส่งผลให้ เครื่ องจักรหยุดน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ
3
30 นาที และมี ค่าใช้ จ่ายในการซ่อมบารุ งเกิ น 20% ของ
งบประมาณในการซ่อมบารุงต่อเดือน
การเสียหายที่เกิดขึ ้นส่งผลให้ เครื่ องจักรหยุดน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ
2
30 นาที
ไม่มีผลกระทบต่อสายการผลิต
1
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ปั จจัยความสามารถในการตรวจจับลักษณะข้ อบกพร่ อง (Detection)
ปั จจัยนีจ้ ะแสดงถึงความสามารถในการตรวจจับปั ญหาที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั
โดยเกณฑ์การให้ คะแนนในปั จจัยนี ้จะใช้ สเกลคะแนนตังแต่
้ 1 -10 ซึ่งการสร้ างเกณฑ์
จะทาการศึกษาจาก AIAG และ Failure Mode and Effect Analysis 4th Edition
และนามาทาการปรับเพื่อให้ สอดคล้ องกับระบบในโรงงานตัวอย่าง โดยจะเรี ยงลาดับ
ความสามารถในการตรวจจับจากมากไปหาน้ อย การให้ คะแนนในปั จจัยนี ้จะทาการ
จัดเสวนาเพื่อวิเคราะห์ระบบการตรวจจับที่ใช้ ในปั จจุบนั และความสามารถในการ
ตรวจจับของระบบเพื่อทาการให้ คะแนนในแต่ละปั ญหา โดยผู้ ร่ วมเสวนาคือหัวหน้ า
ฝ่ ายซ่อมบารุ ง พนักงานและช่างในแผนกซ่อมบารุ ง ที่ผ่านการอบรมการวิเคราะห์
ข้ อ บกพร่ อ งและผลกระทบ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ก ารให้ ค ะแนนในส่ ว นนี เ้ ป็ นไปตาม
มาตรฐานของการอบรม รายละเอียดเกณฑ์การให้ คะแนนแสดงดังในตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 เกณฑ์การให้ คะแนนในปั จจัยด้ านความสามารถในการตรวจจับ(Detection)
การควบคุม

ความเป็ นไปได้ ของการควบคุม

ระดับ

เกือบจะเป็ นไป
ไม่ได้

การควบคุมไม่สามารถตรวจหาสาเหตุ/กลไก ลักษณะข้ อบกพร่องได้
หรื อ ไม่มีการควบคุม

10

น้ อยมาก

การควบคุมสามารถตรวจพบหาสาเหตุ/กลไก ลักษณะข้ อบกพร่องได้
น้ อยมาก

9

น้ อย

การควบคุมสามารถตรวจพบหาสาเหตุ/กลไก ลักษณะข้ อบกพร่องได้
น้ อย

8

ต่ามาก

การควบคุมสามารถตรวจพบหาสาเหตุ/กลไก ลักษณะข้ อบกพร่องได้
ต่ามาก (

7

ต่า

การควบคุมสามารถตรวจพบหาสาเหตุ/กลไก ลักษณะข้ อบกพร่องได้
ต่า

6
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ตารางที่ 3.3 เกณฑ์การให้ คะแนนในปั จจัยด้ านความสามารถในการตรวจจับ(Detection) (ต่อ)
การควบคุม

ความเป็ นไปได้ ของการควบคุม

ระดับ

พอสมควร

การควบคุมสามารถตรวจพบหาสาเหตุ/กลไก ลักษณะข้ อบกพร่องได้
พอสมควร

5

สูงพอสมควร

การควบคุมสามารถตรวจพบหาสาเหตุ/กลไก ลักษณะข้ อบกพร่องได้
สูงพอสมควร

4

สูง

การควบคุมสามารถตรวจพบหาสาเหตุ/กลไก ลักษณะข้ อบกพร่องได้
สูง

3

สูงมาก

การควบคุมสามารถตรวจพบหาสาเหตุ/กลไก ลักษณะข้ อบกพร่องได้
สูงมาก

2

เกือบสมบูรณ์

การควบคุมสามารถตรวจพบหาสาเหตุ/กลไก ลักษณะข้ อบกพร่องได้
เกือบสมบูรณ์

1

ที่มา: Automotive Industry Action Group (AIAG) และ Failure Mode and Effect Analysis 4th Edition

ปั จจัยโอกาสในการเกิดสาเหตุ (Occurrence)
ปั จจัยนี ้จะแสดงถึงความเป็ นไปได้ ของชิน้ ส่วนในเครื่ องจักรที่จะเกิดการเสีย
โดยการสร้ างเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนในปั จ จัย นี จ้ ะน าข้ อมู ล ความถี่ ก ารเสี ย ของ
เครื่ องจักรซึ่งเกิดจากแต่ละชิ ้นส่วนในระยะเวลา 1 ปี มาทาการคานวณหาค่าความ
น่าจะเป็ นที่จะเกิ ดกรณี การเสี ยโดย คานวณจากช่วงเวลาที่ เกิ ดการเสีย นามาหา
ค่าเฉลี่ยเพื่อหาโอกาสการเกิดปั ญหาในหน่วย 1 ครัง้ ต่อจานวนชัว่ โมง ซึ่งเกณฑ์การ
ให้ คะแนนจะใช้ สเกลตังแต่
้ 1 – 10 โดยเรี ยงลาดับโอกาสในการเกิดจากน้ อยไปหา
มาก รายละเอียดเกณฑ์การให้ คะแนนแสดงดังในตารางที่ 3.4
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ตารางที่ 3.4 เกณฑ์การให้ คะแนนในปั จจัยด้ านโอกาสในการเกิดปั ญหา(Occurrence)
ความน่ าจะเป็ นของความ
ผิดพลาด

ระดับความเป็ นไปได้ ของความผิดพลาด
เครื่ องจักรขัดข้ อง >1ครัง้ ในชัว่ โมงการทางาน
1000 ชัว่ โมง (มากกว่า 0.001)

สูงมาก: เกิดจากความล้ มเหลว เครื่ องจักรขัดข้ อง >1ครัง้ ในชัว่ โมงการทางาน
1500 ชัว่ โมง(มากกว่า 0.000667) แต่ ≤ 1ครัง้ ใน
บ่อยมาก
ชัว่ โมงการทางาน 1000 ชัว่ โมง (น้ อยกว่าหรื อ
เท่ากับ0.001)
เครื่ องจักรขัดข้ อง >1ครัง้ ในชัว่ โมงการทางาน
2000 ชัว่ โมง(มากกว่า 0.0005) แต่ ≤ 1ครัง้ ใน
ชัว่ โมงการทางาน 1500 ชัว่ โมง (น้ อยกว่าหรื อ
เท่ากับ0.000667)
สูง: เกิดความล้ มเหลวถี่

เครื่ องจักรขัดข้ อง >1ครัง้ ในชัว่ โมงการทางาน
2500 ชัว่ โมง(มากกว่า 0.0004) แต่ ≤ 1ครัง้ ใน
ชัว่ โมงการทางาน 2000 ชัว่ โมง (น้ อยกว่าหรื อ
เท่ากับ0.0005)

ระดับ
10
9

8

7
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ตารางที่ 3.4 เกณฑ์การให้ คะแนนในปั จจัยด้ านโอกาสในการเกิดปั ญหา(Occurrence) (ต่อ)
ความน่ าจะเป็ นของความ
ผิดพลาด

พอสมควร: เกิดความล้ มเหลว
เป็ นครัง้ คราว

ต่า: เกิดความล้ มเหลวน้ อยครัง้

ระดับความเป็ นไปได้ ของความผิดพลาด

ระดับ

เครื่ องจักรขัดข้ อง >1ครัง้ ในชัว่ โมงการทางาน
3000 ชัว่ โมง(มากกว่า 0.000333) แต่ ≤ 1ครัง้ ใน
ชัว่ โมงการทางาน 2500 ชัว่ โมง (น้ อยกว่าหรื อ
เท่ากับ0.0004)

6

เครื่ องจักรขัดข้ อง >1ครัง้ ในชัว่ โมงการทางาน
3500 ชัว่ โมง(มากกว่า 0.000286) แต่ ≤ 1ครัง้ ใน
ชัว่ โมงการทางาน 3000 ชัว่ โมง (น้ อยกว่าหรื อ
เท่ากับ0.000333)

5

เครื่ องจักรขัดข้ อง >1ครัง้ ในชัว่ โมงการทางาน
4000 ชัว่ โมง(มากกว่า 0.00025) แต่ ≤ 1ครัง้ ใน
ชัว่ โมงการทางาน 3500 ชัว่ โมง (น้ อยกว่าหรื อ
เท่ากับ0.000286)

4

เครื่ องจักรขัดข้ อง >1ครัง้ ในชัว่ โมงการทางาน
4500 ชัว่ โมง(มากกว่า 0.000222) แต่ ≤ 1ครัง้ ใน
ชัว่ โมงการทางาน 4000 ชัว่ โมง (น้ อยกว่าหรื อ
เท่ากับ0.00025)

3

เครื่ องจักรขัดข้ อง >1ครัง้ ในชัว่ โมงการทางาน
5000 ชัว่ โมง(มากกว่า 0.0002) แต่ ≤ 1ครัง้ ใน
ชัว่ โมงการทางาน 4500 ชัว่ โมง (น้ อยกว่าหรื อ
เท่ากับ0.000222)

แทบไม่เกิด : ความล้ มเหลวไม่ เครื่ องจักรขัดข้ อง ≤ 1ครัง้ ในชัว่ โมงการทางาน
น่าจะเกิดขึ ้นเลย
5000 ชัว่ โมง (น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.0002)

2

1
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จากปั จจัยทัง้ 3 อย่างจะนามาให้ น ้าหนักในแต่ละปั จจัยโดยมีงานวิจยั หลาย
งานวิจยั ที่มีการนาแนวความคิดของการประเมินความเสี่ ยงมาผนวกเข้ ากับ FMEA
เพื่อเพิ่มความแม่นยาในการเลือกปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่อสายการผลิต [19], [20]
้
านึงจากความสอดคล้ องของกระบวนการผลิต
โดยการให้ คะแนนแต่ละปั จจัยนันจะค
โดยส่วนใหญ่จะให้ คา่ น ้าหนักกับ ปั จจัยความรุ นแรงต่อระบบการผลิตเป็ นปั จจัยที่มี
ความเสี่ยงต่อกระบวนการผลิตสูงที่สุด รองลงมาคือปั จจัยโอกาสในการเกิดสาเหตุ
และสุด ท้ า ยปั จ จัยด้ านความสามารถในการตรวจจับ แต่จ ากการประเมิ นข้ อมูล
รูปแบบการเสียหายและสาเหตุที่เกิดขึ ้นทังหมด
้
พบว่าควรให้ น ้าหนักความสามารถ
ในการตรวจจับมากกว่าโอกาสในการเกิดสาเหตุ เนื่องจากการเสียหายที่เกิ ดขึ ้นส่วน
ใหญ่นนเกิ
ั ้ ดมาจากระบบการตรวจจับนันยั
้ งไม่มีประสิทธิภาพพอ ดังนันความเสี
้
่ยงที่
เกิดขึน้ หากปั ญหาไม่มีระบบที่มี ความสามารถในการตรวจจับจึง ส่งผลกระทบต่อ
สายการผลิตมากกว่า โอกาสในการเกิดปั ญหาที่ยังสามารถใช้ กรรมวิธีทางสถิติใน
การกาหนดคาบเวลาในการเกิดทาการป้องกัน ดังนัน้ ค่านา้ หนักที่ให้ จึงมี ลาดับ
ดังนี ้คือ ปั จจัยความรุนแรงต่อระบบการผลิตเป็ นปั จจัยที่มีความเสี่ยงต่อกระบวนการ
ผลิตสูงที่สุด รองลงมาคือปั จจัย ด้ านความสามารถในการตรวจจับ และสุดท้ ายคือ
ปั จจัยด้ านโอกาสในการเกิดสาเหตุ
การกาหนดค่าน ้าหนักในแต่ละปั จจัยจะมีการลงความเห็นภายในแผนกซ่อม
บารุ งของบริ ษัทเพื่อให้ การถ่วงน ้าหนักในแต่ละปั จจัยมีความเหมาะสมกับระบบใน
การผลิตมากที่สดุ โดยจะใช้ วิธี Partial Average รายละเอียดค่าน ้าหนักแสดงดังใน
ตารางที่ 3.5
น ้าหนักที่ได้ จากการกาหนดโดยวิธี Partial Average จะนาไปใช้ เป็ นตัวคูณกับ
คะแนนในแต่ละปั จจัยของปั ญหา ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์จดั ลาดับเลือกปั ญหาที่
ควรนาไปแก้ ไขก่อน ในกรณีที่ปัญหาแต่ละปั ญหามีคา่ RPN เท่ากัน โดยจะเทียบจาก
ค่า Severity หลังการคูณน ้าหนัก หากยังมีคา่ เท่ากับ จะทาการเปรี ยบเทียบด้ วยค่า
Detection หลัง การคูณ น า้ หนัก และสุ ด ท้ ายจะท าการเปรี ย บเที ย บด้ ว ยค่ า
Occurrence หลังการคูณน ้าหนัก
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ตารางที่ 3.5 การให้ คา่ น ้าหนักแต่ละปั จจัย
ปั จจัยสาหรับการวิเคราะห์ FMEA
ปั จจัยด้ านความรุนแรงของปั ญหา (Severity)
ปั จจัยด้ านความสามารถในการตรวจจับ (Detection)
ปั จจัยด้ านโอการในการเกิดปั ญหา (Occurrence)

ค่าน ้าหนัก
1
0.5
0.33

หลังจากได้ ค่า RPN เลือกปั ญหาโดยใช้ เกณฑ์ RPN ที่ทาการกาหนดขึ ้นระหว่างโรงงาน
และกลุ่มผู้ซื ้อซึ่งมีการกาหนดเกณฑ์ RPN ขันต
้ ่า ภายใต้ ระบบบริ หารคุณภาพอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ ISO/TS 16949:2009 เพื่อเลือกปั ญหามาทาการวิเคราะห์รากของปั ญหาในขันตอนถั
้
ดไป
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3.5

ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ รากของสาเหตุ

ขันตอนนี
้
้จะทาการวิเคราะห์รากของสาเหตุการเสียของเครื่ องจักรที่เกิดขึ ้นจากชิ ้นส่วนที่
ทาการเลือกมาโดยใช้ เทคนิคแผนผังก้ างปลา (Fish bone diagram) หรื อ Why Why Analysis
เพื่อหารากของสาเหตุและทาการเลือกวิธีการแก้ ไขให้ เหมาะสมกับรากของสาเหตุนนๆ
ั ้ ซึ่งในบาง
สาเหตุไม่สามารถใช้ วิธีซอ่ มบารุงเชิงป้องกันได้ เนื่องจากค่าเวลาในการเสียเป็ นแบบสุ่ม โดยในการ
ต้ นตอของปั ญหานีท้ างผู้วิจยั จะมุ่งเน้ นในการแก้ ปัญหาที่เกิดขึน้ ในด้ าน วั สดุ และวิธีการในการ
ดาเนินงาน โดยแสดงตัวอย่างของแผนผังก้ างปลาที่ใช้ ในการวิเคราะห์เพื่อหาต้ นตอที่เป็ นสาเหตุ
ของปั ญหาดังภาพที่ 3.2
ภ
า
พ
ที่
3
.
2

ภาพที่ 3.2 แผนผังก้ างปลาที่ใช้ ในการวิเคราะห์ต้นตอที่เป็ นสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากชิ ้นส่วน
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3.6

การจัดทาแผนซ่ อมบารุ ง

เมื่อทราบถึงรากของปั ญหาที่เกิดขึน้ ในแต่ละชิ ้นส่วนที่กาหนดมาแล้ ว ก็จะทาการเลือก
ลัก ษณะของงานบ ารุ ง รั ก ษาที่ เ หมาะสมกับ รากของปั ญ หานัน้ ๆโดย เกณฑ์ ก ารเลื อ กวิ ธี ก า ร
บารุงรักษาโดย สมเกียรติ ตังจิ
้ ตสิตเจริญ [3] ซึง่ มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.6
ตารางที่ 3.6 แสดงถึงเกณฑ์การเลือกวิธีการบารุงรักษา
ลักษณะเครื่ องจักร/ชิ ้นส่วน
1.สามารถตรวจวัดสภาพได้ ,รู้ MTBF

วิธีการบารุงรักษาตามลาดับที่นา่ เลือกปฏิบตั ิ
1.การบารุงรักษาเชิงพยากรณ์
2.การบารุงรักษาเชิงป้องกัน
2.สามารถตรวจวัดสภาพของเครื่ องจักรได้ ,ไม่ร้ ู 1.การบารุงรักษาเชิงพยากรณ์
MTBF
2.การบารุงรักษาหลังเชิงแก้ ไข
3.การบารุงรักษาหลังเกิดเหตุขดั ข้ อง
3.ไม่สามารถตรวจวัดสภาพของเครื่ องจักรได้ ,รู้ 1.การบารุงรักษาเชิงป้องกัน
MTBF
2.การบารุงรักษาหลังเกิดเหตุขดั ข้ อง
4.ไม่ส ามารถตรวจวัดสภาพของเครื่ องจักรได้ 1.การบารุงรัก้ษาหลังเชิงแก้ ไข
,ไม่ร้ ู MTBF
2.การบารุงรักษาหลังเกิดเหตุขดั ข้ อง
5.เครื่ องจักรเสียหายบ่อยผิดปกติ
1.การบารุงรักษาแบบพัฒนา
หลังจากใช้ เกณฑ์ในการเลือกระบบซ่อมบารุงที่เหมาะสมกับปั ญหาที่มาทาการตรวจสอบ
ข้ อมูลย้ อนหลังและทาการวิเคราะห์ต้นทุนระหว่างการดาเนินการซ่อมบารุงตามแผนและการปล่อย
ให้ เกิดเหตุขดั ข้ องเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกวิธีการซ่อม โดยจะทาการวิเคราะห์ในด้ านต้ นทุน
ค่าแรงงาน ค่าเสียโอกาส และค่าวัสดุที่ใช้ ในการการซ่อม เพื่อออกแผนงานซ่อมบารุงเชิงป้องกันซึ่ง
จะประกอบไปด้ วย การทาความสะอาดเครื่ องจักร การตรวจสภาพ การหล่อลื่นเครื่ องจักร และการ
เปลี่ ย นชิ น้ ส่ ว นเครื่ อ งจัก รเมื่ อ ถึ ง คาบเวลาที่ ก าหนด และ นอกจากนี จ้ ะจัด ท าเอกสารงาน
บารุงรักษาให้ กบั ทังชิ
้ ้นส่วนที่สามารถใช้ ระบบบารุงรักษาเชิงป้องกันได้ และชิ ้นส่วนที่ไม่สามารถใช้
ระบบบารุงรักษาเชิงป้องกันได้ ซึง่ จะกล่าวในหัวข้ อถัดไป
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3.7

การสร้ างเอกสารงานซ่ อมบารุ ง

ขัน้ ตอนนี ผ้ ้ ูวิ จัย จะท าการส ารวจการด าเนิ น งานของพนัก งานในฝ่ ายซ่อ มบ ารุ ง และ
สัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์ขนตอนการท
ั้
างานซ่อมบารุง และจุดควบคุมการซ่อมบารุง เพื่อ
สร้ างเอกสารงานซ่อมบารุ ง ซึ่ง ประกอบด้ วย เอกสารประกอบขัน้ ตอนการทางาน และเอกสาร
ควบคุมขันตอนการท
้
างานซึง่ จะทาให้ การซ่อมบารุงมีมาตรฐานมากยิ่งขึ ้น

ภาพที่ 3.3 แสดงถึงงานซ่อม และหน้ าที่เอกสารขันตอนปฏิ
้
บตั งิ าน จุดควบคุมการทางาน และ
เอกสารควบคุมการทางาน

3.8

ทดลองระบบเพื่อทาการเก็บข้ อมูล

โดยจะนาเอาระบบซ่อมบารุงรักษาเชิงป้องกันและเอกสารงานซ่อมบารุงไปใช้ ทางานจริ ง
โดยจะทาการเก็บข้ อมูลเป็ นระยะเวลา 3 เดือน โดนชนิดข้ อมูลที่เก็บมีดงั ต่อไปนี ้
(1.) เวลารับภาระงานของสายการผลิต
(2.) เวลาขัดข้ องของสายการผลิต
(3.) ความถี่ที่สายการผลิตเกิดเหตุขดั ข้ อง
(4.) จานวนของเสีย
(5.) รอบการผลิตของผลิตภัณฑ์
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จากข้ อมูลที่ได้ จะนาไปทาการคานวณเพื่อเปรี ยบเทียบตามตัวชี ้วัดที่สร้ างขึ น้ ก่อนปรับปรุง
และหลังปรับปรุงโดยตัวชี ้วัดที่สร้ างขึ ้นมีดงั ต่อไปนี ้
(1.) ค่าเฉลี่ยระยะเวลาเฉลี่ยก่อนเครื่ องจักรชารุด (MTBF) ต่อเดือนเพิ่มขึ ้น
(2.) ค่าระยะเวลาเฉลี่ยก่อนเครื่ องจักรชารุดน้ อยที่สดุ (Min MTBF) เพิ่มขึ ้น
(3.) ค่าเฉลี่ยระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการซ่อมเครื่ องจักร (MTTR) ต่อเดือนลดลง
(4.) ค่าระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการซ่อมเครื่ องจักรมากที่สดุ (Max MTTR) ลดลง
(5.) ค่าประสิทธิผลโดยรวมของสายการผลิต (OEE) เพิ่มขึ ้น
หลังจากการเปรี ยบเทียบตามตัวชี ้วัดแล้ วข้ อมูลจากการเปรี ยบเทียบจะนาไปสู่การสรุปผล
และข้ อเสนอแนะแนวคิดที่ได้ จากการทาการศึกษานี ้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ในการพัฒนางานซ่อม
บารุงต่อไป

บทที่ 4
การเลือกปั ญหาจากเทคนิคการวิเคราะห์ สาเหตุของลักษณะข้ อบกพร่ องและ
ผลกระทบ(FMEA)
ผลการเลือกเครื่ องจักรจากเวลาที่เครื่ องจักรขัดข้ องด้ วยเทคนิคพาเรโตเพื่อนามาแก้ ปัญหา
มีอยู่ 3 เครื่ องจักร ดังนี6้ HQI-C ,10GUY-C และ 3LNC-C ซึ่งจะทาการรวบรวมข้ อมูลการขัดข้ อง
ของเครื่ องจักรแต่ละเครื่ องย้ อนหลังเป็ นระยะเวลา 1 ปี เพื่อจาแนกและจัดกลุ่มของปั ญหาการ
ขัดข้ อง รวบรวมข้ อมูลทางสถิ ติ และวิเคราะห์ เพื่ อบ่ง ชี ค้ วามสาคัญของปั ญหาที่เกิ ดขึน้ โดยใช้
เทคนิค FMEA

4.1

การจาแนกและจัดกลุ่มของปั ญหา

ปั ญ หาการขัด ข้ อ งที่ เ กิ ด ขึน้ จะท าการจ าแนกและจัด กลุ่ม โดยแบ่ง ตามหน่ ว ยย่อ ยของ
เครื่ องจักร เพื่อให้ ง่ายต่อการบันทึกและตรวจสอบและจาแนกปั ญหาการขัดข้ องที่เกิดขึ ้น ในการ
บันทึกเนื่องจากการขัดข้ องที่เกิดขึ ้นในแต่ละหน่วยย่อยมักจะมีความคล้ ายคลึงกัน จึงสามารถระบุ
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นโดยเทียบกับการบันทึกปั ญหาในอดีต
1. การจาแนกหน่วยย่อยของเครื่ องจักร 6HQI-C
เครื่ องจัก ร 6HQI-C สามารถจ าแนกหน่วยย่อยในเครื่ อ งจักรได้ 19หน่วยย่อย ดัง นี ้
BALANCE WEIGHT ,COIL MOVEMENT ,CONTROL ,COOLING WATER ,DOOR HEAT
EXCHANGER
,HYDRAULIC
,LOWER
CENTER
,LUBRICATION
,PNEUMATIC,QUENCHING WATER ,ROTATION ,SLIDE UNIT ,STABILIZER
,TRANSFORMER ,UPPER CERTER ,WORK SUPPORT ,CONVEYOR IN และCONVEYOR
OUT
2. การจาแนกหน่วยย่อยของเครื่ องจักร 10GUY-C
เครื่ องจักร 10GUY-สามารถจ าแนกหน่วยย่อยในเครื่ องจักรได้ 15หน่วยย่อย ดังนี ้ AIR
CONDITION,AXIS ,CONTROL ,COOLANT ,COVER ,HYDRAULIC ,LUBRICATION
,PNEUMATIC ,SHOSE ,STABILIZER ,STADY READ ,TAILSTOCK ,WHEEL SPINDLE
,WORK SPINDLE และROTARY
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3. การจาแนกหน่วยย่อยของเครื่ องจักร 3LNC-C
เครื่ องจักร 3LNC-C สามารถจาแนกหน่วยย่อยในเครื่ องจักรได้ 16หน่วยย่อย ดังนี ้ AIR
CONDITION,AXIS ,CHIP CONVEYOR ,CONTROL ,COOLANT ,COVER ,DOOR
,HYDRAULIC,LUBRICATION ,PNEUMATIC ,SPINDLE ,STABILIZER ,TAILSTOCK
,TURRET ,WORK EJECTORและ WORK REST

4.2

การบันทึกข้ อมูล

ในส่วนการบันทึกข้ อมูลจะทาการบันทึกข้ อมูลลงในตาราง FMEA ที่ จัดสร้ างขึน้ โดย
รายละเอียดของตารางแสดงดังในตารางที่ 4.1โดยผู้ที่บนั ทึกเป็ นเจ้ าหน้ าที่ในแผนกซ่อมบารุ งที่
ได้ รับมอบหมาย

4.3

การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อลาดับความสาคัญของปั ญหาด้ วยเทคนิค FMEA

จากการจัดกลุ่มข้ อมูลและการบันทึกข้ อมูล ในหัวข้ อนี ้จะกล่าวถึงการวิเคราะห์เพื่อ ลาดับ
ความสาคัญ ของปั ญหาการขัดข้ องที่ เกิดขึน้ โดยจะแยกวิเคราะห์ ทัง้ 3 ปั จจัย ตามเกณฑ์ ที่ไ ด้
จัดสร้ างขึ ้น
1. การวิเคราะห์ปัจจัยด้ านความรุนแรง (Severity)
การวิเคราะห์ปัญหาการขัดข้ องเพื่อทาการกรอกคะแนนในด้ านปั จจัยความรุ นแรง จะทา
การรวบรวมปั ญหาการขัดข้ องที่ซ ้าหรื อใกล้ เคียงกัน มาทาการหาค่าเฉลี่ยของเวลาการหยุดเพื่อใช้
ในการเทียบเกณฑ์(ตารางที่ 3.2)เพื่อให้ คะแนนในปั จจัยด้ านความรุนแรง ในค่าใช้ จ่ายในการซ่อม
เครื่ องจักรจะแบ่งออกเป็ น 5 ระดับดังที่แสดงไว้ ในตารางที่ 3.2โดยแสดงตัวอย่างการวิเคราะห์
ปั จจัยในด้ านความรุนแรงดังแสดงในตารางที่ 4.2 ซึ่งเป็ นปั ญหาการขัดข้ องALARM COOLING
WATER ที่เกิดขึ ้นในหน่วยย่อย COOLING WATER โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้ านความรุนแรงของ
ปั ญหาการขัดข้ องอื่นๆแสดงในภาคผนวก ก ,ข และ ค
จากนันจะน
้
าคะแนนปั จจัยด้ านความรุ นแรงไปใช้ ในการคานวณเพื่อหาค่า RPN ของ
ปั ญหาการขัดข้ องที่เกิดขึ ้นต่อไป
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2. การวิเคราะห์ปัจจัยด้ านการตรวจจับ(Detection)
การวิเคราะห์ปัจจัยด้ านการตรวจจับจะทาการรวบรวมเกิดปั ญหาการขัดข้ องเกิดขึ ้นโดยจะ
รวมปั ญหาที่ซ ้าหรื อมีความใกล้ เคียงกัน โดยจะบันทึกความสามารถในการตรวจจับของระบบใน
การตรวจจับปั ญหาที่ เกิดขึ ้นในแต่ละครัง้ โดยเทียบกับเกณฑ์การให้ คะแนนที่จดั สร้ างขึ ้น(ตารางที่
3.3 โดยแสดงตัวอย่างการวิเ คราะห์ ปัจ จัยในด้ านความรุ นแรงดัง แสดงในตารางที่ 4.3 ซึ่งเป็ น
ปั ญหาการขัดข้ องALARM COOLING WATER ที่เกิดขึ ้นในหน่วยย่อย COOLING WATER โดย
การวิเคราะห์ปัจจัยด้ านการตรวจจับ-ของปั ญหาการขัดข้ องอื่นๆแสดงในภาคผนวก ก,ข และ ค
จากนันจะน
้
าคะแนนปั จจัยด้ านการตรวจจับไปใช้ ในการคานวณเพื่อหาค่า RPN ของ
ปั ญหาการขัดข้ องที่เกิดขึ ้นต่อไป
3. การวิเคราะห์ปัจจัยด้ านโอกาสในการเกิดปั ญหา(Occurrence)
การวิเคราะห์ปัจจัยด้ านการโอกาสการเกิดปั ญหาจะทาการรวบรวมวันที่เกิดปั ญหาการ
ขัดข้ องเกิดขึน้ โดยจะรวมปั ญหาที่ซา้ หรื อมีความใกล้ เคียงกัน เพื่อบันทึกความถี่ ในการเกิดการ
ขัดข้ องและทาการเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การให้ คะแนนในด้ านปั จจัยโอกาสในการเกิดปั ญหาที่
สร้ างขึ ้น (ตารางที่ 3.3) โดยแสดงตัวอย่างการวิเคราะห์ปัจจัยในด้ านความรุนแรงดังแสดงในตาราง
ที่ 4.3 ซึ่งเป็ นปั ญหาการขัดข้ องALARM COOLING WATER ที่เกิดขึ ้นในหน่วยย่อย COOLING
WATER โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้ านโอกาสในการเกิดปั ญหาของปั ญหาการขัดข้ องอื่นๆแสดงใน
ภาคผนวก ก,ข และ ค
จากนัน้ จะนาคะแนนปั จจัยด้ านโอกาสในการเกิดปั ญหาไปใช้ ใ นการคานวณเพื่อหาค่า
RPN ของปั ญหาการขัดข้ องที่เกิดขึ ้นต่อไป

ตารางที่ 4.1 ตารางการบันทึกข้ อมูลสาหรับการวิเคราะห์เหตุขดั ข้ องโดยใช้ เทคนิค FMEA
Machine:
Unit

Date

Job Order

Case

Time&Cost
Time
Cost

Detection

การกรอกข้ อมูล
Machine :กรอกชื่อของเครื่ องจักรที่บนั ทึก
Unit :กรอกหน่วยย่อยที่อยูใ่ นเครื่ องจักรที่เกิดปั ญหาการขัดข้ อง
Job Order :กรอกเลขที่ใบแจ้ งซ่อมสาหรับปั ญหาการขัดข้ อง

Case :กรอกชื่อของปั ญหาการขัดข้ องที่เกิดขึ ้น
Time :กรอกเวลาที่เครื่ องจักรหยุด
Cost :กรอกราคาค่าซ่อมเครื่ องจักร

Type Of Detection :กรอกวิธี ชนิดเครื่ องมือที่ใช้ ในการตรวจจับปั ญหา
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ตารางที่ 4.2 ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัจจัยด้ านความรุนแรงของปั ญหา ALARM COOLING
WATER ในหน่วยย่อย COOLING WATER
Machine: 6HQI/C
Unit

COOLING
WATER 6HQI/C

Date

Job Order

14.01.2011

11001775

14.03.2011

11002750

22.05.2011

11000725

30.07.2011

11000479

10.11.2011

11003286

Case
ALARM COOLING
WATER
ALARM COOLING
WATER
ALARM COOLING
WATER
ALARM COOLING
WATER
ALARM COOLING
WATER

Severity
Time (Min) Cost
140

414

100

207

120

92

160

66,799

75

7,412

การคานวณและวิเคราะห์ผล
เวลาเฉลี่ ย ของเวลาที่ เ ครื่ อ งจัก รหยุด ของปั ญ หา ALARM COOLING WATER:
(140+100+120+160+75)/5 = 119 และค่ า ใช้ จ่ า ยในการซ่ อ มเฉลี่ ย ของปั ญหาเท่ า กั บ
(414+207+92+66,799+7,412)/5 = 14,985 ซึ่งมีคา่ เท่ากับ 7.49% จากงบประมาณซ่อมบารุ ง
ต่อเดือนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับ 200,000 บาท ดังนันเมื
้ ่อนาไปเปรี ยบเทียบในเกณฑ์การให้ คะแนนด้ าน
ปั จจัยความรุนแรง(ตารางที่ 3.2) พบว่าเวลาเฉลี่ยของเวลาที่เครื่ องจักรหยุดของปั ญหา ALARM
COOLING WATER ตกอยูใ่ นช่องคะแนนเท่ากับ 6
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ตารางที่ 4.3 ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัจจัยด้ านการตรวจจับของปั ญหา ALARM COOLING
WATER ในหน่วยย่อย COOLING WATER
Machine: 6HQI/C
Unit

Date

14.01.2011
COOLING 14.03.2011
WATER 6- 22.05.2011
HQI/C
30.07.2011
10.11.2011
การวิเคราะห์ผล

Job Order

Case

Detection

11001775
11002750
11000725
11000479
11003286

ALARM COOLING WATER
ALARM COOLING WATER
ALARM COOLING WATER
ALARM COOLING WATER
ALARM COOLING WATER

8

จากการบันทึกพบว่าปั ญหา ALARM COOLING WATER เป็ นปั ญหาที่มีโอกาสในการ
ตรวจจับได้ จนน้ อยมาก โดยระบบการตรวจจับจะใช้ สายตาในการตรวจจับ จากความสะอาดของ
ระบบหมุนเวียนและน ้า ซึ่งจะตรวจจับได้ หลังจากการเสีย ดังนันความสามารถในการตรวจพบหา
้
สาเหตุ/กลไก ลักษณะข้ อบกพร่ องนัน้ สามารถตรวจหาได้ น้อย จึงส่งผลให้ คะแนนปั จจัยด้ านการ
ตรวจจับของปั ญหา ALARM COOLING WATER เมื่อเทียบกับเกณฑ์ในตาราง 3.3 จึงมีคา่ เท่ากับ
8
ตารางที่ 4.4 ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัจจัยด้ านโอกาสในการเกิดปั ญหาของปั ญหา ALARM
COOLING WATER ในหน่วยย่อย COOLING WATER
Machine: 6HQI/C
Unit

Date

Job Order

Case

Occurrence

COOLING
WATER 6HQI/C

14.01.2011
14.03.2011
22.05.2011
30.07.2011
10.11.2011

11001775
11002750
11000725
11000479
11003286

ALARM COOLING WATER
ALARM COOLING WATER
ALARM COOLING WATER
ALARM COOLING WATER
ALARM COOLING WATER

9
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การวิเคราะห์ผล
จากการบันทึกวันที่เกิดปั ญหา ALARM COOLING WATER เพื่อนามาคานวณหา
ช่วงเวลาที่จะเกิดปั ญหาพบว่า ALARM COOLING WATER มีคา่ เฉลี่ยในการเกิด 1 ครัง้ ใน 1200
ชัว่ โมง ซึ่งคิดเป็ นโอกาสในความน่าจาเป็ นเท่ากับ 0.00083 เพราะฉะนันเมื
้ ่อเทียบกับเกณฑ์ใน
ตาราง 3.4 พบว่าคะแนนปั จจัยด้ านโอกาสในการเกิดของปั ญหาALARM COOLING WATER มี
ค่าเท่ากับ 9 ซึง่ หมายถึงมีโอกาสการเกิดการเสีย 1 ครัง้ ในระยะเวลาทางาน 1000 ถึง 1500 ชัว่ โมง
4. การคานวณค่า RPN ของปั ญหา
จากการวิเคราะห์เพื่อให้ คะแนนในแต่ละปั จจัยในหัวข้ อ 4.3.1 – 4.3.3 ทาให้ ทราบถึงค่า
คะแนนของแต่ละปั ญหาการขัดข้ องที่เกิดขึน้ เพื่อนามาคานวณค่า RPN ของแต่ละปั ญหาการ
ขัดข้ องที่เกิดขึ ้น โดยในการคานวณค่า RPN จะมีการถ่วงน ้าหนักในแต่ละปั จจัยด้ วยวิธี Partial
Average เนื่องจากแต่ละปั จจัยมีผลกระทบต่อสายการผลิตไม่เท่ากัน โดยการเกณฑ์การถ่วง
น ้าหนักแสดงในตารางที่ 3.5ค่า โดยการคานวณสามารถคานวณได้ ดงั นี ้
ตัวอย่างการคานวณค่า RPN ของปั ญหา ALARM COOLING WATER ในหน่วยย่อย
COOLING WATER
คะแนนในปั จจัยด้ านความรุ นแรง (Severity) เท่ากับ 5 เมื่อนามาคูณค่าถ่วงคะแนนซึ่ง
เท่ากับ 1 และจะเท่ากับ 6×1 = 6
คะแนนในปั จจัยด้ านความสามารถในการตรวจจับ (Detection) เท่ากับ 8 เมื่อนามาคูณ
ค่าถ่วงคะแนนซึง่ เท่ากับ 0.5 และจะเท่ากับ 8×0.5 = 4
คะแนนในปั จจัยด้ านโอกาสในการเกิด (Occurrence) เท่ากับ 9 เมื่อนามาคูณค่าถ่วง
คะแนนซึง่ เท่ากับ 0.33 และจะเท่ากับ 9×0.33 = 2.97
จากการคานวณถ่วงน ้าหนักในแต่ละปั จจัยจานาไปคานวณค่า RPN โดย ค่า RPN จะ
เท่ากับผลคูณของคะแนนในแต่ละปั จจัยหลังถ่วงน ้าหนักเพราะฉะนัน้ ค่า RPN ของปั ญหาการ
ขัดข้ องนี ้จะเท่ากับ 6 ×4× 2.97 = 72
รายละเอี ยดค่า RPN ของแต่ละปั ญหา แยกตามหน่วยย่อยของเครื่ องจักรในแต่ละ
เครื่ องจักรทัง้ 3 เครื่ องคือ เครื่ องจักร 6HQI-C ,10GUY-C และ 3LNC-C แสดงดังใน ตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.6 และ ตารางที่ 4.7 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.5 ค่า RPN ของปั ญหาการขัดข้ องจาแนกตามหน่วยย่อยในเครื่ องจักร 6HQI-C
Unit
COIL MOVEMENT

CONTROL

COOLING WATER

DOOR

Case
ALARM COIL TOUCH
ALARM TRANSISTOR
COIL HOME PCS ไม่ได้
ALARM SERVO
ALARM TARNSISTOR
CONVEYOR OUT ไหลไม่หยุด แล้ ว ALARM
heat ไม่ได้ ALARM TRANSISTER GENERATOR
HOME ROTATION ไม่ได้
ROBOT ALARM SERVO
ROBOT จับงานวางตู้ A แล้ วไม่ถอย
ROBOT ไม่เข้ าจับงาน DKK/A
จอควบคุมอุณหภูมิน ้า COOLING น ้า QUENCHIN
ตู้ B เครื่ องจักรไม่ HEAT งาน
ไฟ SENSOR ปากจับงาน ROBOT ไม่ตดิ
ALARM COOLING WATER
ALARM PLOWING GUANTITY OP THB S-COIL
PUMP COOLING WATERไหม้
ปั๊ มc-waterมีเสียงดังผิดปกติ
แรงดันน ้าcoolingต่าalarm
DKK ตู้ B ประตูหลุด
ตู้ A ALARM CYCLE TIME (RESET ไม่หาย)
ประตู A ปิ ด-เปิ ดไม่ได้
ประตูชารุดน๊ อตยึดกับกระบอกสูบหลุด
ประตูต้ ู A ชารุดตกราง RUN งานไม่ได้
ประตูหลุด DKK ตู้ A

RPN
12
10
3
14
167
3
9
3
20
2
7
3
16
6
72
10.5
7
4
1.3
18
11
8
53
8
16
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ตารางที่ 4.5 ค่า RPN ของปั ญหาการขัดข้ องจาแนกตามหน่วยย่อยในเครื่ องจักร 6HQI-C (ต่อ)
Unit

Case

RPN

HEAT EXCHANGER

ตู้ A ALARM COILTUOTCH RESET ไม่หาย
ปากจับ ROBOT จับงานไม่อยู่
สายลมปากจับ ROBOT รั่ว
ALARM TEMPERATERE OF QUENCHING WATER
ALARM THE LOWER BOUND OFAUXILIARY
แรงดันน ้า QUENCHING ไม่ได้ ทาให้ ALARM
น ้ายา QUENCHING ตู B ไม่ไหล
CHILLER ALARM อุณหภูมิน ้าสูง DKK
DKK ROTATION ไม่หมุน
หัวCENTER ROTATIONคลายตัวCENTERไม่หมุน
DKK A HEAT มีเสียงดังผิดปกติ
DKK B UPPER CENTER ไม่หมุน
UP PER CENTER COIL 3 ไม่หมุน
STOPERวางงานก่อนROBOTจับงานเข้ าHEATหัก
DKK-B HOME COIL ขึ ้นลงไม่ได้
SENSOR SUPPORT ชารุด CHECK งานเสีย ติดตลอด
ALARM COILTUOCH HOME COIL ไม่ได้
DKK-B HOME COIL ขึ ้นลงไม่ได้
SUPPORT C/V ด้ านเข้ าขาด
โซ่ C/V IN ขาด
CONVEYOR OUT ติด
Robot วางงงานไม่ตรงSupport C/V out
SENSOR C/V OUT ออนตลอดไหลไม่หยุด ALARM
เพลาหลุดออกจากเฟื อง

7
2
2
30
1
2
1
2
7
2
10
3
3
4
4
27
8
6
3
3
4
4
4
10

PNEUMATIC

QUENCHING WATER

ROTATION
TRANSFORMER
UPPER CENTER

WORK SUPPORT

CONVEYOR IN

CONVEYOR OUT
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ตารางที่ 4.6 ค่า RPN ของปั ญหาการขัดข้ องจาแนกตามหน่วยย่อยในเครื่ องจักร 10GUY-C
Unit
AXIS
CONTROL
COOLANT
COVER
HYDRAULIC
LUBRICATION
PNEUMATIC
SHOSE
WHEEL SPINDLE

ROTARY

Case
น็อตล็อค CENTER เสียล็อค CENTER ไม่อยู่
ALARM BATTERY เปิ ดเครื่ องไม่ได้
ALARM SERVO SPINDER
START OUTO ไม่ได้
น ้ามันcoolantไหลกลับเข้ าถังน ้ามันBD-68
ประตูชารุด
น ้ามันรั่ว
ปั๊ มน ้ามันไม่ทางาน
ท่อสายลมที่ตดิ อยูก่ บั เพชรกรี ดหินแตก
ALARM D407-1-00-00
คุมค่า 42 ไม่อยู่
แรงดันน ้ามัน WHEEL SPINDLE ต่า
สายลม ROTARY แตก
กรี ดล้ างหน้ าหินไม่เรี ยบ
คุมค่า#42 ไม่อยู(่ เล็ก+เบี ้ยว)
ผิวเจียร์ ไม่เท่ากัน
สายพานขับ ROTARY หมุนฟรี

RPN
2
37
13
3
8
11
7
2
2
13
4
1
1
24
6
5
54
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ตารางที่ 4.7 ค่า RPN ของปั ญหาการขัดข้ องจาแนกตามหน่วยย่อยในเครื่ องจักร 3LNC-C
Unit
CONTROL
COOLANT
DOOR
SPINDLE
STABILIZER
WORK EJECTOR
WORK REST

Case

RPN

751 SPINDLE-1 ALARM DETECT(AC-56)
ALARM 1083 THBRMAL DBPBCT/COOLANT MOTOR
เปิ ดเครื่ องไม่ตดิ HOME เครื่ องไม่ได้
น ้า COOLANT ไม่ไหล
SENSORประตูเสื่อมสภาพทาให้ LOADERไม่จบั งาน
alarm1032chage the goar to HI or Low
STABILIZER เครื่ อง 3LNC-Cเสีย
WORK EJECTOR ถอยกลับไฟไม่ตดิ
SENSOR WORK REST UP/DOWN ไม่ ON
ไฟดับ(ไฟช็อต)

9
4
12
5
5
2
15
5
53
13
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5. การเลือกหน่วยย่อยที่มีปัญหาการขัดข้ องจากค่าคะแนน RPN
การเลือกปั ญหาด้ วยค่า RPN จากเทคนิค FMEA นันโดยทั
้
ว่ ไปจะมีการใช้ กัน 2 แนวทาง
คือเทคนิคพาเรโต ซึง่ จะมักใช้ กบั ผลิตภัณฑ์หรื อระบบที่มีสาเหตุของความล้ มเหลวซ ้ากัน กล่าวคือ
แยกประเภทของการเสียหรื อความล้ มเหลวได้ น้อย จานวนรูปแบบความล้ มเหลวน้ อย ซึ่งจะทาให้
การคัดเลือกปั ญหานันมี
้ ประสิทธิภาพ แต่ในกรณีที่ระบบมีรูปแบบของความล้ มเหลวที่หลากหลาย
การใช้ เทคนิคพาเรโตอาจไม่สามารถคัดกรองปั ญหาได้ อย่างตรงจุดกล่าวคือจานวนของปั ญหายัง
มีมากเกินกว่าที่ทรัพยากรของโรงงานจะสามารถแก้ ไขได้ ดังนัน้ จึงมีอีกแนวทางในการคัดเลือก
ปั ญหาคือการสร้ างเกณฑ์ RPN ขันต
้ ่ามาเพื่อคัดเลือกปั ญ หาที่ส่งผลกระทบต่อสายการผลิต ซึ่ง
การสร้ างเกณฑ์ RPN ขันต
้ ่าจะนาประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญมาจัดสร้ างให้ เป็ นระบบมาตรฐาน
ที่ชดั เจน
โดยทางโรงงานตัวอย่างได้ จดั สร้ างเกณฑ์ RPN ร่ วมกับกลุ่มผู้ซื ้อภายใต้ ระบบบริ หารงาน
คุณภาพ ISO/TS 16949:2009 ซึ่งเป็ นมาตรฐานระบบบริ หารคุณภาพเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์
ซึ่งครอบคลุมไปถึงคุณภาพของสิน ค้ าและระบบการผลิตของโรงงาน โดย FMEA เป็ นหนึ่งใน
เครื่ องมือสาคัญในมาตรฐานดังกล่าว เกณฑ์ขนต
ั ้ ่านี ้จะถูกกาหนดให้ สอดคล้ องกับทรัพยากรของ
โรงงานผู้ผลิต และการยอมรับระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื ้อ ซึ่งจากการเสวนาระหว่างผู้เชี่ยวชาญของ
โรงงานและ ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) จากบริ ษัทลูกค้ าเพื่อกาหนดเกณฑ์ RPN ขัน้
ต่า ได้ ข้อสรุปให้ เกณฑ์ RPN ขันต
้ ่าที่ต้องทาการแก้ ไขมีคา่ เท่ากับ 50 คะแนน
ซึ่ง ปั ญ หาที่ มี ค่า RPN มากกว่าหรื อเท่า กับ 50 ประกอบไปด้ วยปั ญหาจากเครื่ องจัก ร
6HQI-C 3 ปั ญหา 10 GUY-C 1 ปั ญหา และ 3LNC-C 1 ปั ญหา โดยจาแนกปั ญหาตามเครื่ องจักร
ได้ ได้ ดงั นี ้
5.1. ปั ญหาในเครื่ องจักร 6HQI-C
ปั ญหาในเครื่ องจักร 6HQI-C สามารถจาแนกตามหน่วยย่อยได้ ดงั นี ้
 หน่วยย่อย CONTROL ปั ญหา ALARM TRANSISTER โดยมีคา่ RPN เท่ากับ 167
 หน่วยย่อย COOLING WATER ปั ญหา ALARM COOLING WATER โดยมี ค่า RPN
เท่ากับ 72
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 หน่ว ยย่อ ย DOOR ปั ญ หา ประตูช ารุ ด น๊ อ ตยึด กับ กระบอกสูบ หลุด โดยมี ค่า RPN
เท่ากับ 53
5.2. ปั ญหาในเครื่ องจักร 10GUY-C
ปั ญหาในเครื่ องจักร 10GUY-C สามารถจาแนกตามหน่วยย่อยได้ ดงั นี ้
 หน่วยย่อย ROTARY ปั ญหา สายพานขับ ROTARY หมุนฟรี โดยมีคา่ RPN เท่ากับ 54
5.3. การเลือกหน่วยย่อยด้ วยเทคนิคพาเรโตในเครื่ องจักร 3LNC-C
ปั ญหาในเครื่ องจักร 3LNC-C สามารถจาแนกตามหน่วยย่อยได้ ดงั นี ้
 หน่วยย่อย WORK REST ปั ญหา SENSOR WORK REST UP/DOWN ไม่ ON โดยมีคา่
RPN เท่ากับ 53

บทที่ 5
การวิเคราะห์ สาเหตุของปั ญหาเพื่อจัดทาแผน
การซ่ อมบารุ งเชิงป้องกัน
จากการเลือกปั ญหาการขัดข้ องของเครื่ องจักรด้ วยเทคนิค FMEAในบทที่ 4 พบว่ามีปัญหา
ที่ต้องทาการแก้ ไขทังสิ
้ ้น 5 ปั ญหา โดยในบทที่ 5 จะทาการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของแต่ละปั ญหาเพื่อ
นาไปสูก่ ารออกแบบแผนการบารุงรักษาเชิงป้องกันและเอกสารประกอบการซ่อมบารุง

5.1

การวิเคราะห์ สาเหตุของปั ญหา

1. การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาการขัดข้ องที่เกิดขึ ้นในเครื่ องจักร 6HQI-C
เครื่ อ งจัก ร 6HQI-C มี ห น่ ว ยย่อ ยที่ ต้ อ งท าการแก้ ไข 3 หน่ว ยย่ อ ย คื อ หน่ว ยย่ อ ย
CONTROL ,COOLING WATER และ DOOR ซึ่งแต่ละหน่วยย่อยมีปัญหาการขัดข้ องที่แตกต่าง
กันไปดังนี ้
1.1. ปั ญหาการขัดข้ องในหน่วยย่อย CONTROL
ปั ญ หาการขัดข้ องที่ เกิดขึน้ ในหน่วยย่อย CONTROL คือปั ญหา ALARM
TRANSISTOR จึงทาการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึน้ ด้ วยเทคนิคแผนผัง
ก้ างปลา(Fish Bone Diagram) ซึ่งจากการวิเคราห์ด้วยเทคนิคดังกล่าวพบว่าปั ญหา
ที่เกิดขึ ้นเกิดจากหลายสาเหตุ ทังระบบหล่
้
อเย็นของเครื่ องจักรที่ไม่มีประสิทธิภาพ น ้า
ที่ใช้ ในการหล่อเย็นสกปรก จึงทาให้ ความร้ อนสะสมเกิดขึน้ บนแผงควบคุมจนเกิน
อุณ หภูมิ ที่ก าหนดจึง ท าให้ เครื่ องจัก รเกิ ดการเสี ย นอกจากนี ก้ ารเสี ยยัง เกิ ดจาก
พนัก งานในสายการผลิต มัก ทาการปรั บ เครื่ องจัก รให้ ส ามารถท างานต่อ ภายใต้
สภาวะที่ ไม่ เหมาะสม อี กทัง้ ไม่มี ม าตรการการบารุ ง รักษาที่ชัดเจน จึง เป็ นเหตุให้
ปั ญหาดังกล่าวเกิดการสะสมจนทวีความรุ นแรงมากขึน้ ส่งผลให้ แผงควบคุมวงจร
เสียหายอย่างรุ นแรง ดังนันการจะลดปั
้
ญหาดังกล่าวจึงต้ องมีการกาหนดมาตรการ
การบ ารุ ง รั ก ษาและแนวทางในการแก้ ปั ญ หาที่ ชัด เจนเพื่ อ ลดการเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ น้
รายละเอียดการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาด้ วยเทคนิคแผนผังก้ างปลา แนวทางการ
แก้ ไขปั ญหาแสดงในตารางที่ 5.1
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1.2. ปั ญหาการขัดข้ องในหน่วยย่อย COOLING WATER
ปั ญหาการขัดข้ องในหน่วยย่อย COOLING WATER คือปั ญหา ALARM
COOLING WATER จึงทาการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญ หาที่เกิดขึน้ ด้ วยเทคนิค
แผนผังก้ างปลา(Fish Bone Diagram) ซึ่งจากการวิเคราห์ด้วยเทคนิคดังกล่าวพบว่า
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นมีความใกล้ เคียงกับปั ญหา ALARM TRANSISTOR ในหน่วยย่อย
CONTROL คือ ระบบปั๊ มน ้ามักเกิดการอุดตันจึงส่งผลให้ ประสิทธิภาพในการหล่อ
เย็นต่า น ้าที่ใช้ ในการหล่อเย็นสกปรก จึงทาให้ ความร้ อนสะสมเพิ่มขึ ้นที่ตวั ตรวจจับ
จนเกินอุณหภูมิที่กาหนดจึงทาให้ เครื่ องจักรหยุดการทางาน นอกจากนี ้การเสียยังเกิด
จากพนักงานในสายการผลิตมักไม่ปฏิ บัติตามข้ อกาหนดในการใช้ เครื่ องจักรคื อ
ปล่อยให้ ตวั กรองน ้าอุดตันโดยไม่ทาความสะอาดตัวกรองเมื่อ ถึงคาบเวลาที่กาหนด
เนื่องจากไม่มีมาตรการการบารุงรักษาที่ชดั เจน ดังนันการลดปั
้
ญหาดังกล่าวจึงต้ องมี
การกาหนดมาตรการการบารุ งรักษาและแนวทางในการแก้ ปัญหาที่ชัดเจนเพื่อลด
การเสี ยที่ เ กิ ดขึน้ รายละเอี ยดการวิเคราะห์ สาเหตุของปั ญหาด้ วยเทคนิคแผนผัง
ก้ างปลา และแนวทางการแก้ ไขปั ญหาแสดงในตารางที่ 5.2
1.3. ปั ญหาการขัดข้ องในหน่วยย่อย DOOR
ปั ญหาการขัดข้ องในหน่วยย่อย DOOR คือปั ญหา ประตูชารุ ด น๊ อตยึดกับ
กระบอกสูบหลุด จึงทาการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ ้นด้ วยเทคนิคแผนผัง
ก้ างปลา (Fish Bone Diagram) พบว่าสาเหตุของปั ญหาเกิดจากการเสื่อมของตัวข้ อ
ต่อและรางประตูสกึ ไม่ได้ ระดับ ทาให้ ระนาบของประตูไม่เหมาะสมส่งผลให้ กระบอก
สูบคดงอใช้ การไม่ได้ โดยการชารุดเสียหายของตัวข้ อต่อและรางประตูเกิดจากหลาย
สาเหตุ ทังการใช้
้
งานจากตัวพนักงานที่ใช้ งานอย่างไม่ระมัดระวัง เครื่ องจักรขาดการ
บารุงรักษา โดยไม่มีแผนการทาความสะอาดจึงทาให้ ความชื ้นสะสมเพิ่มขึ ้นส่งผลให้
ข้ อต่อและรางเกิ ดสนิม ผุซึ่งนาสู่การเสียหาย และการไม่มีแผนการที่ ระบุรอบการ
เปลี่ ย นกระบอกสูบ ที่ ชัด เจน ดัง นัน้ การลดปั ญ หาดัง กล่ า วจึ ง ต้ อ งมี ก ารก าหนด
มาตรการการบารุ งรั กษาและแนวทางในการแก้ ปัญหาที่ ชัดเจนเพื่ อลดการเสี ยที่
เกิดขึ ้นรายละเอียดการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาด้ วยเทคนิคแผนผังก้ างปลา และ
แนวทางการแก้ ไขปั ญหาแสดงในตารางที่ 5.3

ตารางที่ 5.1 การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาด้ วยเทคนิคแผนผังก้ างปลาและแนวทางการแก้ ไขปั ญหา ALARMSISTOR
ROOT CAUSE ANALYSIS :FISH BONE DIAGRAM เครื่ องจักร 6HQI-C หน่วยย่อย CONTROL
หน่วยงาน
วันที่
Root cause analysis form
ผู้วิเคราะห์
ซ่อมบารุง
ชื่อของปั ญหา
ALARM TRANSISTOR
อาการของปั ญหา
ความร้ อนสะสมที่แผงควบคุมเครื่ องจักรจนเกิดความเสียหาย
การวิเคราะห์ด้วยแผนผังก้ างปลา
METHOD
MAN
ALARM
TRANSISTOR
,

MATERIAL

แนวทางการแก้ ไขปั ญหา:

MACHINE

1.) ด้ าน วิธีการ (Method) แก้ ไขโดยวางแผนการซ่อมบารุงเชิงป้องกันโดย ทาการเปลี่ยนน ้าที่ใช้ ในการหล่อเย็น
ทุกๆ 4 เดือนและจัดทาความสะอาดระบบการไหลเวียนของน ้าด้ วยสารเคมีเพื่อชาระล้ างสิ่งอุดตันทุกๆ 4 เดือน
2.) ด้ าน วัสดุ (Material) แก้ ไขโดยทาการเปลี่ยนน ้าที่ใช้ สาหรับหล่อเย็น

ตารางที่ 5.2 การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาด้ วยเทคนิคแผนผังก้ างปลาและแนวทางการแก้ ไขปั ญหา ALARM COOLING WATER
ROOT CAUSE ANALYSIS :FISH BONE DIAGRAM เครื่ องจักร 6HQI-C
หน่วยย่อย COOLING WATER
หน่วยงาน
วันที่
Root cause analysis form
ผู้วิเคราะห์
ซ่อมบารุง
ชื่อของปั ญหา
ALARM COOLING WATER
อาการของปั ญหา
ความร้ อนสะสมที่ตวั ตรวจจับจนเกินอุณหภูมิที่กาหนดจึงทาให้ เครื่ องจักรหยุดการทางาน
การวิเคราะห์ด้วยแผนผังก้ างปลา
METHOD
MAN
ALARM
COOLING WATER
,

MATERIAL

แนวทางการแก้ ไขปั ญหา:

MACHINE

1.) ด้ าน วิธีการ (Method) แก้ ไขโดยวางแผนการซ่อมบารุงเชิงป้องกันโดย ทาการเปลี่ยนน ้าที่ใช้
ในการหล่อเย็นทุกๆ 4 เดือน และจัดทาความสะอาดตัวกรองน ้าทุกๆ 1 เดือน
2.) ด้ าน วัสดุ (Material) แก้ ไขโดยทาการเปลี่ยนน ้าที่ใช้ สาหรับหล่อเย็น

ตารางที่ 5.3 การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาด้ วยเทคนิคแผนผังก้ างปลาและแนวทางการแก้ ไขปั ญหา ประตูชารุด น๊ อตยึดกับกระบอกสูบหลุด
ROOT CAUSE ANALYSIS :FISH BONE DIAGRAM เครื่ องจักร 6HQI-C หน่วยย่อย DOOR
หน่วยงาน
วันที่
Root cause analysis form
ผู้วิเคราะห์
ซ่อมบารุง
ชื่อของปั ญหา
ประตูชารุด น๊ อตยึดกับกระบอกสูบหลุด
อาการของปั ญหา
ข้ อต่อที่ยดึ ระหว่างประตูและกระบอกสูบเกิดความเสียหายส่งผลให้ ประตูไม่สามารถเปิ ดเพื่อรับและส่งชิ ้นงานได้ ตามปกติ
การวิเคราะห์ด้วยแผนผังก้ างปลา
METHOD

MAN
-

DOOR
,

MATERIAL

แนวทางการแก้ ไขปั ญหา:

MACHINE

ด้ านวิธีการ(Method) แก้ ไขโดยทาการตรวจสภาพและทาความสะอาดรางประตูและข้ อต่อก่อนและหลังใช้ งาน
และเปลี่ยนกระบอกสูบทุกๆ 1 เดือนครึ่ง
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2. การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาการขัดข้ องที่เกิดขึ ้นในเครื่ องจักร 10GUY-C
เครื่ องจักร 10GUY-C มี ห น่ว ยย่อ ยที่ ต้ องท าการแก้ ไ ข 1 หน่วยย่อ ย คื อหน่ว ยย่อ ย
ROTARY โดยมีการขัดข้ องดังนี ้
2.1. ปั ญหาการขัดข้ องในหน่วยย่อย
ปั ญหาการขัดข้ องในหน่วยย่อย ROTARY คือปั ญหา สายพานขับ ROTARY หมุนฟรี :ซึ่ง
เกิดจากพลูเลย์ยึดแกนเพลามอเตอร์ หลวม จึงทาให้ เครื่ องจักรไม่สามารถทางานได้ โดยสาเหตุที่
ทาให้ พลูเลย์ยึดแกนมอเตอร์ หลวมนัน้ เกิด จากช่องว่างที่เกิดขึน้ จากการสึกหรอระหว่างใช้ งาน
เนื่องด้ วยวัสดุแกนเพลาเป็ นเหล็กและวัสดุพลูเลย์เป็ นอลูมิเนียมซึ่งมีความแข็งน้ อยกว่าจึงสึกหรอ
ได้ ง่ายดังภาพที่ 5.1 ซึง่ มักแก้ ไขชัว่ คราวโดยการขันสกรูเพื่อยึดพลูเลย์กบั แกนเพลา แต่ด้วยตัววัสดุ
ของพลูเลย์นนเป็
ั ้ นอลูมิเนียมจึงไม่สามารถรับแรงขันได้ มาก ซึ่งการใช้ งานในปั จจุบนั จะใช้ งานจน
พลูเลย์เสื่อมสภาพ ไม่มีรอบการเปลี่ยนชิ ้นส่วนที่ชดั เจน ส่งผลให้ ต้องหยุดสายการผลิตบ่อยครัง้
นอกจากนี ้ ยัง ไม่มี ก ารท าความสะอาดหลัง การใช้ ง านส่ง ผลให้ ส่ว นสายพานเสื่ อ มเนื่ อ งจาก
ความชื ้น โดยรายละเอียดการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาด้ วยเทคนิคแผนผังก้ างปลา และแนวทาง
การแก้ ไขปั ญหาแสดงในตารางที่ 5.4

แกนเพลากับพลู
เลย์ เกิดมี Gap
ภาพที่ 5.1 ช่องว่างแกนเพลากับพลูเลย์

ตารางที่ 5.4 การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาด้ วยเทคนิคแผนผังก้ างปลาและแนวทางการแก้ ไขปั ญหา
ROOT CAUSE ANALYSIS :FISH BONE DIAGRAM เครื่ องจักร 10GUY-C หน่วยย่อย
หน่วยงาน
วันที่
Root cause analysis form
ผู้วิเคราะห์
ซ่อมบารุง
ชื่อของปั ญหา
สายพานขับ ROTARY หมุนฟรี
อาการของปั ญหา
พลูเลย์ยดึ แกนเพลามอเตอร์ หลวมจึงทาให้ สายพานหมุนฟรี
การวิเคราะห์ด้วยแผนผังก้ างปลา
METHOD
MAN

ROTARY

-

ROTARY
,

MATERIAL

แนวทางการแก้ ไขปั ญหา:

MACHINE

ด้ านวิธีการ(Method) แก้ ไขโดยทาการตรวจสภาพทาความสะอาดบริเวณชุดพลูเลย์สายพานขับทุกๆ 2 เดือน
เปลี่ยนสายพานทุกๆ 2 เดือน และเปลี่ยนพลูเลย์ทกุ ๆ 6 เดือน
ด้ านวัสดุ(Material) แก้ ไขโดยเปลี่ยนชนิดพลูเลย์จากอลูมิเนียมเป็ นเหล็กและใส่น ้ายากันคลายล๊ อคสกรู
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3. การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาการขัดข้ องที่เกิดขึ ้นในเครื่ องจักร 3LNC-C
เครื่ องจักร 3LNC-C มีหน่วยย่อยที่ต้องทาการแก้ ไข 1 หน่วยย่อย คือหน่วยย่อย WORK
REST โดยมีการขัดข้ องดังนี ้
3.1. ปั ญหาการขัดข้ องในหน่วยย่อย WORK REST
ปั ญหาการขัดข้ องในหน่วยย่อย WORK RESTคือปั ญหา SENSOR WORK
REST UP/DOWN ไม่ ON จึงทาการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ ้นด้ วยเทคนิค
แผนผังก้ างปลา(Fish Bone Diagram) ซึ่งจากการวิเคราห์ด้วยเทคนิคดังกล่าวพบว่า
ปั ญหาที่เกิดขึน้ เกิดจาก 3 สาเหตุหลักๆคือ ตัวเซนเซอร์ เสื่อมจากสภาพการใช้ งาน
สายลมที่ เชื่ อมต่อกับระบบพิวมาติกรั่ วจึง ทาให้ เซนเซอร์ ไ ม่สามารถเข้ าไปรั บหรื อ
ปล่อยชิ น้ งานได้ และมี เศษชิ น้ งานอุดตันที่ กระบอกสูบ โดยปั ญหานี ส้ ่วนใหญ่ จ ะ
เกิดขึ ้นจากการอุดตันของเศษชิ ้นงานที่กระบอกสูบ รองลงมาคือสายลมที่เชื่อมต่อกับ
ระบบพิวมาติกรั่ว และ สาเหตุจากเซนเซอร์ เสื่อมนันมี
้ โอกาสในการเกิดที่ต่ามากโดย
ในปี 2011 มีรายงานว่าการเสียที่เกิดขึ ้นเกิดจากการเสื่อมของเซ็นเซอร์ เพียง 1 ครัง้
ในเดือนสิงหาคม โดยในปั จจุบนั ไม่มีแผนการตรวจสภาพ ทาความสะอาดและการ
เปลี่ ย นชิ น้ ส่วนที่ ชัดเจน รายละเอี ยดการวิ เ คราะห์ ส าเหตุของปั ญหาด้ วยเทคนิ ค
แผนผังก้ างปลา และแนวทางการแก้ ไขปั ญหาแสดงในตารางที่ 5.5

ตารางที่ 5.5 การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาด้ วยเทคนิคแผนผังก้ างปลาและแนวทางการแก้ ไขปั ญหา SENSOR WORK REST UP/DOWN ไม่ ON
ROOT CAUSE ANALYSIS :FISH BONE DIAGRAM
เครื่ องจักร 3LNC-C หน่วยย่อย WORK REST
หน่วยงาน
วันที่
Root cause analysis form
ผู้วิเคราะห์
ซ่อมบารุง
ชื่อของปั ญหา
SENSOR WORK REST UP/DOWN ไม่ ON
อาการของปั ญหา
ระบบจับชิ ้นงานไม่เคลื่อนเข้ าไปรับหรื อปล่อยชิ ้นงาน
การวิเคราะห์ด้วยแผนผังก้ างปลา
METHOD
MAN
-

WORKREST
,

MATERIAL

แนวทางการแก้ ไขปั ญหา:

MACHINE

ด้ านวิธีการ(Method) แก้ ไขโดยทาการตรวจสภาพทาความสะอาดหลังการใช้ งาน และเปลี่ยนเซนเซอร์
ควบคุมทุกๆ 6 เดือน
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5.2

การวางแผนการซ่ อมบารุ งเชิงป้องกัน

การวางแผนการซ่อมบารุงเชิงป้องกันจะประกอบไปด้ วยเป็ น 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะเป็ น
การกาหนดรอบเวลาการเปลี่ยนชิ ้นส่วน การตรวจสภาพและการทาความสะอาดซึ่งจัดทาขึ ้นจาก
การวิ เ คราะห์ ส าเหตุข องปั ญ หาจากนัน้ จะน ามาท าการวิ เ คราะห์ ด้ ว ยเกณฑ์ ก ารเลื อ กวิ ธี ก าร
บารุงรักษาโดย สมเกียรติ ตังจิ
้ ตสิตเจริ ญ [3] ตารางที่ 3.6 โดยปั ญหาที่สามารถนามาทาการวาง
แผนการซ่อมบารุงเชิงป้องกันได้ นนจะต้
ั ้ องทราบค่า MTBF ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กบั สถิติการเสียที่
เกิดขึ ้นในอดีต ซึง่ จะนาข้ อมูลทางสถิตมิ าใช้ ในการกาหนดช่วงเวลาที่ต้องทาการบารุงรักษาของแต่
ละหน่วยย่อยในเครื่ องจักรเพื่อลดปั ญหาการขัดข้ องที่เกิดขึ ้น และอีกส่วนคือการสร้ างเอกสาร
สาหรับการซ่อมบารุงซึง่ ประกอบด้ วย เอกสารประกอบขันตอนการท
้
างาน และเอกสารควบคุมการ
ทางาน ซึง่ จะกล่าวในหัวข้ อถัดไป
1. การวางแผนการซ่อมบารุงเชิงป้องกันของเครื่ องจักร 6HQI-C
หน่วยย่อยในเครื่ องจักร 6HQI-C ที่ต้องมีการทาแผนการซ่อมบารุ งเชิงป้องกันคือ หน่วย
ย่อย CONTROL ,COOLING WATER และDOOR ซึง่ แต่ละหน่วยย่อยมีสถิตกิ ารเสียดังนี ้
1.1. การวิเคราะห์สถิตเิ พื่อจัดทาแผนซ่อมบารุงและการเปรี ยบเทียบผลกระทบจาก
ปั ญหา ALARM TRANSISTOR ในหน่วยย่อย CONTROL
1.1.1. การวิเคราะห์สถิตกิ ารเสียเพื่อจัดทาแผนซ่อมบารุง
จากสถิติการเสียด้ วยปั ญหา ALARM TRANSISTOR ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2552 ถึง
2554 พบว่ามีสถิตกิ ารเสียดังแสดงในภาพที่ 5.2

ข้ อมูลการเสียของเครื่ องจักรจากปั ญหา Alarm Transistor ใน
ปี พ.ศ.2552-2554
เวลาที่เครื่องจักรเสีย
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ภาพที่ 5.2 ข้ อมูลการเสียของเครื่ องจักรจากปั ญหา ALARM TRANSISTOR ในปี พ.ศ.2552-2554
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จากข้ อมูล สถิ ติการเสี ยที่ เกิ ดขึน้ พบว่า ปั ญหา ALARM TRANSISTORจะมี รูปแบบที่
คล้ ายคลึงกันในแต่ละปี โดยจะเริ่ มจากการเสียหายเล็กน้ อยจนสะสมไปถึงการเสียอย่างรุ นแรง
(เวลาเสียเกิน 3 ชัว่ โมง) ซึ่งจะเกิดขึ ้นทุก 4-6 เดือน โดยมีเวลาเสียอย่างรุ นแรงเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ
20.19 ชั่วโมง จึง เลื อกช่วงเวลาในการจัด ทาแผนซ่อมบ ารุ ง เชิ ง ป้องกัน ทุก ๆ 4 เดือ นคื อเดือ น
กุมภาพันธ์ มิถนุ ายน และตุลาคมโดยแผนการซ่อมบารุงจะใช้ เวลาเฉลี่ย 5 ชัว่ โมงต่อครัง้
1.1.2. การเปรี ยบเทียบผลกระทบจากการใช้ แผนการซ่อมบารุง
จากแผนซ่ อ มบ ารุ ง ที่ จัด ท าขึ น้ จะต้ อ งท าการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ผลกระทบในด้ านต้ นทุนระหว่า งการปฏิ บัติตามแผนซ่อ มบารุ ง และการปล่อยให้
เหตุขดั ข้ องของเครื่ องจักรเกิดขึ ้นเพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด รายละเอียดของการ
วิเคราะห์แสดงในตารางที่ 5.6
โดยค่าสูญเสียโอกาสในการขายคานวณจาก (เวลาที่ใช้ ในการซ่อม/รอบการ
ผลิต)*มูลค่าของสินค้ าที่ผลิต
ค่าแรงคานวณจาก (เวลาที่ใช้ ในการซ่อมบารุง/การซ่อมเครื่ องจักร*ค่าแรงงาน
ต่อชัว่ โมง)
ตารางที่ 5.6 การเปรี ยบเทียบผลกระทบจากการใช้ แผนการซ่อมบารุงเชิงป้องกันในส่วนปั ญหา
ALARM TRANSISTOR
ปั จจัยที่ใช้ การวิเคราะห์
เวลาที่ใช้ ในการซ่อม
(ชัว่ โมง/ปี )
ค่าแรง(บาท)
ค่าอะไหล่เฉลี่ย(บาท/ปี )
ค่าสูญเสียโอกาสการ
ขาย(บาท)
รวม(บาท)

กรณี:ปฏิบตั ิตามแผน
ซ่อมบารุงเชิงป้องกัน

กรณี:ปล่อยให้ เหตุขดั ข้ อง
ของเครื่ องจักรเกิดขึ ้น

15

20.19

91,500
-

123,220
480,000

1,042,105

1,389,473

1,133,620

1,992,713
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จากการวิเคราะห์ผลกระทบพบว่า กรณี ที่ปฏิบตั ิตามแผนซ่อมบารุ งเชิง ป้องกันสาหรั บ
ปั ญหา ALARM TRANSISTORจะมีคา่ ใช้ จ่ายที่น้อยกว่าการปล่อยให้ เหตุขดั ข้ องเกิดขึ ้น 859,039
บาทต่อปี
1.2. การวิเคราะห์สถิตเิ พื่อจัดทาแผนซ่อมบารุงและการเปรี ยบเทียบผลกระทบจาก
ปั ญหา ALARM COOLING WATER ในหน่วยย่อย COOLING WATER
1.2.1. การวิเคราะห์สถิตกิ ารเสียเพื่อจัดทาแผนซ่อมบารุง
จากสถิตกิ ารเสียด้ วยปั ญหา ALARM COOLING WATER ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2552
ถึง 2554 พบว่ามีสถิตกิ ารเสียดังแสดงในภาพที่ 5.3

ภาพที่ 5.3 ข้ อมูลการเสียของเครื่ องจักรจากปั ญหา ALARM COOLING WATER ในปี พ.ศ.25522554
จากข้ อมูลสถิติการเสียที่เกิดขึ ้นพบว่าปั ญหา ALARM COOLING WATER จะมีรูปแบบที่
คล้ ายคลึงกันในแต่ละปี โดยจะเกิดปั ญหาขึ ้นทุกๆ 2-3 เดือนซึ่งความรุนแรงจะแตกต่างกัน โดยจะ
มีแนวโน้ มความรุนแรงคล้ ายคลึงกับปั ญหา ALARM TRANSISTOR ในหน่วยย่อย CONTROL
เนื่องจากเป็ นหน่วยย่อยที่ทางานคาบเกี่ยวกัน โดยการเสียเล็กน้ อย(40-60 นาที)เกิดจากการที่ตวั
กรองน ้าที่จะส่งต่อไปยังระบบปั๊ มเกิดการอุดตัน ซึ่งปกติการซ่อมบารุงจะใช้ เวลาเฉลี่ย 30 นาทีใน
การท าความสะอาดตัว กรอง ซึ่ง ปั ญ หาดัง กล่ า วจะเริ่ ม สะสมจนไปกระทบในส่ ว นของระบบ
ไหลเวียนของน ้าซึ่งมีความรุ นแรงสูงขึ ้น (เวลาเสียเกิน 2 ชัว่ โมง) โดยมีเวลาเสียเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ
7.75 ชัว่ โมง จึงเลือกช่วงเวลาในการจัดทาแผนซ่อมบารุงเชิงป้องกันทุกๆ 1 เดือน สาหรับการล้ าง
ตัวกรอง และทุกๆ 4 เดือนสาหรับการเปลี่ ยนระบบน ้าและทาความสะอาดระบบไหลเวียนในเดือน
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เดียวกับแผนซ่อมบารุงของหน่วยย่อย CONTROL คือเดือน กุมภาพันธ์ มิถนุ ายน และตุลาคม โดย
แผนการซ่อมบารุงจะใช้ เวลาเฉลี่ย 5 ชัว่ โมงต่อครัง้
1.2.2. การเปรี ยบเทียบผลกระทบจากการใช้ แผนการซ่อมบารุง
จากแผนซ่ อ มบ ารุ ง ที่ จัด ท าขึ น้ จะต้ อ งท าการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ผลกระทบระหว่างการปฏิบัติตามแผนซ่อมบารุ งและการปล่อยให้ เหตุขัดข้ องของ
เครื่ องจักรเกิดขึ ้นเพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สดุ รายละเอียดของการวิเคราะห์แสดงใน
ตารางที่ 5.7
โดยค่าสูญเสียโอกาสในการขายคานวณจาก (เวลาที่ใช้ ในการซ่อม/รอบการ
ผลิต)*มูลค่าของสินค้ าที่ผลิต
ค่าแรงคานวณจาก (เวลาที่ใช้ ในการซ่อมบารุง/การซ่อมเครื่ องจักร*ค่าแรงงาน
ต่อชัว่ โมง)
ตารางที่ 5.7 การเปรี ยบเทียบผลกระทบจากการใช้ แผนการซ่อมบารุงเชิงป้องกันในส่วนปั ญหา
ALARM TRANSISTOR
ปั จจัยที่ใช้ การวิเคราะห์
เวลาที่ใช้ ในการซ่อม
(ชัว่ โมง/ปี )
ค่าแรง(บาท)
ค่าอะไหล่เฉลี่ย(บาท/ปี )
ค่าสูญเสียโอกาสการ
ขาย(บาท)
รวม(บาท)

กรณี:ปฏิบตั ิตามแผน
ซ่อมบารุงเชิงป้องกัน

กรณี:ปล่อยให้ เหตุขดั ข้ อง
ของเครื่ องจักรเกิดขึ ้น

21

7.75

128,100
-

47,275
-

1,458,947

538,420

1,587,047

585,695

จากการวิเคราะห์ผลกระทบพบว่า กรณีที่ปฏิบตั ิตามแผนซ่อมบารุงเชิงป้องกัน
สาหรับปั ญหา ALARM COOLING WATER จะมีค่าใช้ จ่ายที่สูงกว่าการปล่อยให้
เหตุขดั ข้ องเกิดขึ ้น 1,001,352 บาทต่อปี แต่เนื่องจาก หน่วยย่อย CONTROL และ
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หน่วยย่อย COOLING WATER เป็ นหน่วยย่อยที่ทางานคาบเกี่ยวกันอีกทังยั
้ งมีวิธี
บารุ งรักษาที่แบบเดียวกันคือการเปลี่ยนถ่ายน ้าเข้ าสู่ระบบไหลเวียนใหม่ ดังนันเมื
้ ่อ
คานึงถึงแผนบารุ งรักษาเชิงป้องกันของปั ญหา ALARM TRANSISTORหน่วยย่อย
CONTROL ในหัวข้ อ 5.2.1.1 แล้ ว จึงทาการตัดต้ นทุนในส่วนของการเปลี่ยนระบบ
ไหลเวียนน ้าซึ่งใช้ เวลาเฉลี่ย 15 ชัว่ โมงต่อปี ดังนันผลการวิ
้
เคราะห์ต้นทุนสาหรับการ
ใช้ แผนการซ่อมบารุงเชิงป้องกันของปั ญหา ALARM COOLING WATER จะแสดง
ดังในตารางที่ 5.8
ตารางที่ 5.8 การเปรี ยบเทียบผลกระทบจากการใช้ แผนการซ่อมบารุงเชิงป้องกันในส่วนปั ญหา
ALARM TRANSISTOR
ปั จจัยที่ใช้ การวิเคราะห์
เวลาที่ใช้ ในการซ่อม
(ชัว่ โมง/ปี )
ค่าแรง(บาท)
ค่าอะไหล่เฉลี่ย(บาท/ปี )
ค่าสูญเสียโอกาสการ
ขาย(บาท)
รวม(บาท)

กรณี:ปฏิบตั ิตามแผน
ซ่อมบารุงเชิงป้องกัน

กรณี:ปล่อยให้ เหตุขดั ข้ อง
ของเครื่ องจักรเกิดขึ ้น

6

7.75

36,600
-

47,275
-

416,842

538,420

453,442

585,695

จากการวิเคราะห์ผลกระทบใหม่โดยตัดเวลาสาหรับการเปลี่ยนถ่ายน ้าพบว่า
กรณี ที่ปฏิ บตั ิตามแผนซ่อมบารุ ง เชิ ง ป้องกันสาหรั บปั ญหา ALARM COOLING
WATER จะมีคา่ ใช้ จา่ ยที่ต่ากว่าการปล่อยให้ เหตุขดั ข้ องเกิดขึ ้น 132,253 บาทต่อปี
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1.3. การวิเคราะห์สถิตเิ พื่อจัดทาแผนซ่อมบารุงและการเปรี ยบเทียบผลกระทบจาก
ปั ญหา ประตูชารุด น๊ อตยึดกับกระบอกสูบหลุด ในหน่วยย่อย DOOR
1.3.1. การวิเคราะห์สถิตกิ ารเสียเพื่อจัดทาแผนซ่อมบารุง
จากสถิ ติการเสี ยด้ วยปั ญหา ประตูช ารุ ด น๊ อตยึดกับกระบอกสูบหลุด ในปี
2554 พบว่ามีสถิตกิ ารเสียดังแสดงในภาพที่ 5.4

เวลาที่เครื่องจักรเสีย(นาที)

ข้ อมูลการเสียของเครื่องจักรจากปั ญหาประตูชารุด น๊ อตยึดกับ
กระบอกสูบหลุด
150
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ภาพที่ 5.4 ข้ อมูลการเสียของเครื่ องจักรจากปั ญหา ประตูชารุด น๊ อตยึดกับกระบอกสูบหลุด ในปี
พ.ศ.2554
จากข้ อมูลสถิติการเสียที่เกิดขึ ้นพบว่าปั ญหา ประตูชารุด น๊ อตยึดกับกระบอกสูบหลุด จะ
เสียหายทุกๆ 2 เดือน โดยมีเวลาเสียอย่างรุนแรงต่อปี เท่ากับ 6 ชัว่ โมง 10 นาที จึงเลือกช่วงเวลาใน
การจัดทาแผนซ่อมบารุงเชิงป้องกันทุกๆ 2 เดือนคือเดือน มกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม
กันยายน และพฤศจิ กายน โดยแผนการซ่อมบารุ ง จะใช้ เวลาเฉลี่ ย 30 นาที ต่อครั ง้ นอกจาก
แผนการเปลี่ยนชิ ้นส่วนแล้ ว ยังทาการตรวจสอบและทาความสะอาดรางประตูและข้ อต่อก่อนและ
หลังใช้ งานเพื่อยืดอายุของอะไหล่อีกด้ วย

88
1.3.2. การเปรี ยบเทียบผลกระทบจากการใช้ แผนการซ่อมบารุง
จากแผนซ่ อ มบ ารุ ง ที่ จัด ท าขึ น้ จะต้ อ งท าการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ผลกระทบระหว่างการปฏิบัติตามแผนซ่อมบารุ งและการปล่อยให้ เหตุขัดข้ องของ
เครื่ องจักรเกิดขึ ้นเพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สดุ รายละเอียดของการวิเคราะห์แสดงใน
ตารางที่ 5.9
โดยค่าสูญเสียโอกาสในการขายคานวณจาก (เวลาที่ใช้ ในการซ่อม/รอบการ
ผลิต)*มูลค่าของสินค้ าที่ผลิต
ค่าแรงคานวณจาก (เวลาที่ใช้ ในการซ่อมบารุง/การซ่อมเครื่ องจักร*ค่าแรงงาน
ต่อชัว่ โมง)
ตารางที่ 5.9 การเปรี ยบเทียบผลกระทบจากการใช้ แผนการซ่อมบารุงเชิงป้องกันในส่วนปั ญหา
ประตูชารุด น๊ อตยึดกับกระบอกสูบหลุด
ปั จจัยที่ใช้ การวิเคราะห์
เวลาที่ใช้ ในการซ่อม
(ชัว่ โมง/ปี )
ค่าแรง(บาท)
ค่าอะไหล่เฉลี่ย
(บาท/ปี )
ค่าสูญเสียโอกาสการ
ขาย(บาท)
รวม(บาท)

กรณี:ปฏิบตั ิตามแผน
ซ่อมบารุงเชิงป้องกัน

กรณี:ปล่อยให้ เหตุขดั ข้ อง
ของเครื่ องจักรเกิดขึ ้น

3

6:16

18,300

37,616

29,400

29,400

208,421

428,420

226,721

466,036

จากการวิเคราะห์ผลกระทบพบว่า กรณี ที่ปฏิบตั ิตามแผนซ่อมบารุ งเชิง ป้องกันสาหรั บ
ปั ญหา ประตูชารุ ด น๊ อตยึดกับกระบอกสูบหลุดจะมีค่าใช้ จ่ายที่น้อยกว่าการปล่อยให้ เหตุขดั ข้ อง
เกิดขึ ้น 239,315 บาทต่อปี
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2. การวางแผนการซ่อมบารุงเชิงป้องกันของเครื่ องจักร 10GUY-C
หน่วยย่อยในเครื่ องจักร 10GUY-C ที่ต้องมีการทาแผนการซ่อมบารุงเชิงป้องกันคือ หน่วย
ย่อย ROTARY ซึง่ มีสถิตกิ ารเสียดังนี ้
2.1. การวิเคราะห์สถิตเิ พื่อจัดทาแผนซ่อมบารุงและการเปรี ยบเทียบผลกระทบจาก
ปั ญหา สายพานขับ ROTARY หมุนฟรี ในหน่วยย่อย ROTARY
2.1.1. การวิเคราะห์สถิตกิ ารเสียเพื่อจัดทาแผนซ่อมบารุง
จากสถิติการเสียด้ วยปั ญหา สายพานขับ ROTARY หมุนฟรี ในปี พ.ศ. 2554
พบว่ามีสถิตกิ ารเสียดังแสดงในภาพที่ 5.5
ข้ อมูลการเสียของเครื่ องจักรจากปั ญหา
สายพานขับ ROTARY หมุนฟรี
เวลาที่เครื่องจักรเสีย(นาที)
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ภาพที่ 5.5 ข้ อมูลการเสียของเครื่ องจักรจากปั ญหา สายพานขับ ROTARY หมุนฟรี ในปี พ.ศ.
2554
จากข้ อ มูล สถิ ติก ารเสี ย ที่ เ กิ ด ขึน้ พบว่าสายพานปั ญ หา ROTARY ขาด จะมี รู ป แบบที่
คล้ ายคลึงกันในแต่ละปี ซึ่งจะเกิดขึ ้นทุก 2 เดือน โดยมีเวลาเสียต่อปี เท่ากับ 6 ชัว่ โมง จึงเลือก
ช่วงเวลาในการจัดทาแผนซ่อมบารุงเชิงป้องกันทุกๆ 2 เดือนคือเดือน มกราคม มีนาคม พฤษภาคม
กรกฎาคม กันยายน พฤศจิกายน โดยแผนการซ่อมบารุ ง ซึ่งประกอบไปด้ วยการเปลี่ยนสายพาน
การตรวจสอบสภาพ และทาความสะอาดจะใช้ เวลาเฉลี่ย 45 นาทีต่อครัง้ นอกจากนี ้ยังมีในส่วน
การเปลี่ยนแปลงวัสดุพลูเลย์ซงึ่ คาดการณ์วา่ จะมีอายุการใช้ งานเฉลี่ย 6 เดือนโดยการเปลี่ยนจะใช้
เวลาเฉลี่ย 30 นาที ต่อครัง้
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2.1.2. การเปรี ยบเทียบผลกระทบจากการใช้ แผนการซ่อมบารุง
จากแผนซ่ อ มบ ารุ ง ที่ จัด ท าขึ น้ จะต้ อ งท าการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ผลกระทบระหว่างการปฏิบัติตามแผนซ่อมบารุ งและการปล่อยให้ เหตุขัดข้ องของ
เครื่ องจักรเกิดขึ ้นเพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สดุ รายละเอี ยดของการวิเคราะห์แสดงใน
ตารางที่ 5.10
โดยค่าสูญเสียโอกาสในการขายคานวณจาก (เวลาที่ใช้ ในการซ่อม/รอบการ
ผลิต)*มูลค่าของสินค้ าที่ผลิต
ค่าแรงคานวณจาก (เวลาที่ใช้ ในการซ่อมบารุง/การซ่อมเครื่ องจักร*ค่าแรงงาน
ต่อชัว่ โมง)
ตารางที่ 5.10 การเปรี ยบเทียบผลกระทบจากการใช้ แผนการซ่อมบารุงเชิงป้องกันในส่วนปั ญหา
สายพานขับ ROTARY หมุนฟรี
ปั จจัยที่ใช้ การวิเคราะห์
เวลาที่ใช้ ในการซ่อม
(ชัว่ โมง/ปี )
ค่าแรง(บาท)
ค่าอะไหล่เฉลี่ย
(บาท/ปี )
ค่าสูญเสียโอกาสการ
ขาย(บาท)
รวม(บาท)

กรณี:ปฏิบตั ิตามแผน
ซ่อมบารุงเชิงป้องกัน

กรณี:ปล่อยให้ เหตุขดั ข้ อง
ของเครื่ องจักรเกิดขึ ้น

5.50

6

33,550

36,600

5,200

7,869

382,104

416,842

420,854

461,311

จากการวิเคราะห์ผลกระทบพบว่า กรณีที่ปฏิบตั ิตามแผนซ่อมบารุงเชิงป้องกัน
สาหรับปั ญหา สายพานขับ ROTARY หมุนฟรี จะมีคา่ ใช้ จ่ายที่น้อยกว่าการปล่อยให้
เหตุขดั ข้ องเกิดขึ ้น 40,457 บาทต่อปี
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3. การวางแผนการซ่อมบารุงเชิงป้องกันของเครื่ องจักร 3LNC-C
หน่วยย่อยในเครื่ องจักร 3LNC-C ที่ต้องมีการทาแผนการซ่อมบารุ งเชิงป้องกันคือ หน่วย
ย่อย WORK RESTซึง่ มีสถิตกิ ารเสียดังนี ้
3.1. การวิเคราะห์สถิตเิ พื่อจัดทาแผนซ่อมบารุงและการเปรี ยบเทียบผลกระทบจาก
ปั ญหา SENSOR WORK REST UP/DOWN ไม่ ON ในหน่วยย่อย WORK REST
3.1.1. การวิเคราะห์สถิตกิ ารเสียเพื่อจัดทาแผนซ่อมบารุง
จากสถิติการเสียด้ วยปั ญหา SENSOR WORK REST UP/DOWN ไม่ ON ในปี พ.ศ.
2554 พบว่ามีสถิตกิ ารเสียดังแสดงในรู ปที่ 5.6
ข้ อมูลการเสียของเครื่ องจักรจากปั ญหา
SENSOR WORK REST UP/DOWN ไม่ ON
เวลาที่เครื่องจักรเสีย(นาที)
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ภาพที่ 5.6 ข้ อมูลการเสียของเครื่ องจักรจากปั ญหา SENSOR WORK REST UP/DOWN ไม่ ON
ในปี พ.ศ.2554
จากข้ อมูลสถิติการเสียที่เกิดขึ ้นพบว่าปั ญหา SENSOR WORK REST UP/DOWN ไม่
ON จะมีความถี่ในการเกิดขึ ้นทุกเดือน โดยมีเวลาเสียต่อปี เท่ากับ 11 ชัว่ โมง 35 นาที โดยแผน
ซ่อมบารุ งเชิงป้องกันของปั ญหานีจ้ ะประกอบไปด้ วย 3 ส่วนคือ การตรวจสภาพหลังการใช้ งาน
การทาความสะอาดหลังการใช้ งาน และการเปลี่ยนเซนเซอร์ โดยจะนาเวลาที่ใช้ ในการเปลี่ยน
เซนเซอร์ มาคิดเปรี ยบเทียบในส่วนค่าเสียโอกาสการขายเท่านัน้ เนื่องจากเวลาที่ใช้ ในการตรวจ
สภาพและทาความสะอาดเป็ นเวลาหลังจากเครื่ องจักรปฏิบัติการ โดยระยะเวลาเฉลี่ยในการ
เปลี่ ยนเซนเซอร์ ต่อครั ง้ เท่ากับ 2 ชั่วโมง ซึ่ง จะทาการเปลี่ ยนทุกครึ่ ง ปี ในเดือน มิ ถุนายน และ
ธันวาคม
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3.1.2. การเปรี ยบเทียบผลกระทบจากการใช้ แผนการซ่อมบารุง
จากแผนซ่ อ มบ ารุ ง ที่ จัด ท าขึ น้ จะต้ อ งท าการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ผลกระทบระหว่างการปฏิบัติตามแผนซ่อมบารุ งและการปล่อยให้ เหตุขัดข้ องของ
เครื่ องจักรเกิดขึ ้นเพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สดุ รายละเอียดของการวิเคราะห์แสดงใน
ตารางที่ 5.11
โดย ค่าสูญเสียโอกาสในการขายคานวณจาก (เวลาที่ใช้ ในการซ่อม/รอบการ
ผลิต)*มูลค่าของสินค้ าที่ผลิต
ค่าแรงคานวณจาก (เวลาที่ใช้ ในการซ่อมบารุง/การซ่อมเครื่ องจักร*ค่าแรงงาน
ต่อชัว่ โมง)
ตารางที่ 5.11 การเปรี ยบเทียบผลกระทบจากการใช้ แผนการซ่อมบารุ งเชิงป้องกันในส่วนปั ญหา
SENSOR WORK REST UP/DOWN ไม่ ON
ปั จจัยที่ใช้ การวิเคราะห์
เวลาที่ใช้ ในการซ่อม
(ชัว่ โมง/ปี )
ค่าแรง(บาท)
ค่าอะไหล่เฉลี่ย(บาท/ปี )
ค่าสูญเสียโอกาสการ
ขาย(บาท)
รวม(บาท)

กรณี:ปฏิบตั ิตามแผน
ซ่อมบารุงเชิงป้องกัน

กรณี:ปล่อยให้ เหตุขดั ข้ อง
ของเครื่ องจักรเกิดขึ ้น

4

11.58

24,400
30,000

70,638
30,543

277,894

804,505

332,294

905,686

จากการวิเคราะห์ผลกระทบพบว่า กรณีที่ปฏิบตั ิตามแผนซ่อมบารุงเชิงป้องกัน
สาหรับปั ญหา SENSOR WORK REST UP/DOWN ไม่ ONจะมีคา่ ใช้ จ่ายที่น้อยกว่า
การปล่อยให้ เหตุขดั ข้ องเกิดขึ ้น 573,392 บาทต่อปี
จากการกาหนดแผนการซ่อมบารุงเชิงป้องกันและเปรี ยบเทียบผลกระทบ ทัง้ 5 แผนพบว่า
การใช้ แผนการซ่อมบารุ งเชิงป้องกันใหม่มีแนวโน้ มที่จะส่งผลให้ ค่าใช้ จ่ายลดลง ดังนันแผนการ
้
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ซ่อมบารุงทัง้ 5 แผนจะถูกนาไปทดลองใช้ เป็ นเวลา 1 ปี เพื่อทาการเก็บข้ อมูลเพื่อเปรี ยบเทียบกับ
ตัวชี ้วัดเดิมที่คานวณขึ ้น

5.3

การสร้ างเอกสารประกอบการซ่ อมบารุ ง

ในการจะพัฒ นาระบบการซ่อมบารุ งนอกจากแผนการซ่อมบารุ งแล้ วจะต้ องมีเอกสาร
ประกอบการทางาน และเอกสารควบคุมการทางาน ซึ่งจะช่วยให้ การซ่อมบารุงมีประสิทธิภาพโดย
เอกสารประกอบการซ่อมบารุ งที่จดั ทาขึ ้นจะประกอบไปด้ วย เอกสารประกอบขันตอนการเปลี
้
่ยน
ชิน้ ส่วน และเอกสารประกอบขัน้ ตอนการตรวจสภาพ ซึ่งรายละเอียดของเอกสารจะอธิ บายถึง
ขันตอนการท
้
างาน และจุดควบคุมการทางาน
1. เอกสารประกอบการซ่อมบารุงของปั ญหาในเครื่ องจักร 6HQI-C
1.1 เอกสารประกอบการซ่อมบารุงของปั ญหา ALARM TRANSISTOR ในหน่วยย่อย
CONTROL
เอกสารประกอบการซ่อมบารุงของปั ญหา ALARM TRANSISTOR นันจะเป็
้
น
เอกสารประกอบขันตอนการท
้
างานและจุดควบคุมการทางาน การทาความสะอาด
ระบบหล่อเย็น ดัง ภาพที่ 5.7 เอกสารประกอบการซ่อมบารุ ง ของปั ญหา ALARM
TRANSISTOR
1.2 เอกสารประกอบการซ่อมบารุงของปั ญหา ALARM COOLING WATER ใน
หน่วยย่อย COOLING WATER
เอกสารประกอบการซ่อมบารุงของปั ญหา ALARM COOLING WATER นัน้
จะเป็ นเอกสารประกอบขันตอนการท
้
างานและจุดควบคุมการทางาน การทาความ
สะอาดตัวกรองน ้า ดังภาพที่ 5.8 เอกสารประกอบการซ่อมบารุงของปั ญหา ALARM
COOLING WATER
1.3 เอกสารประกอบการซ่อมบารุงของปั ญหา ปั ญหา ประตูชารุด น๊ อตยึดกับ
กระบอกสูบหลุด ในหน่วยย่อย DOOR
เอกสารประกอบการซ่อมบารุงของปั ญหา ALARM COOLING WATER นัน้
จะเป็ นเอกสารประกอบขัน้ ตอนการทางานและจุดควบคุม การทางาน การเปลี่ยน
กระบอกสูบ ดังภาพที่ 5.9 เอกสารประกอบการซ่อมบารุงของปั ญหาประตูชารุด น๊ อต
ยึดกับกระบอกสูบหลุด
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การทาความสะอาดระบบหล่อเย็น

รหัสเอกสาร

Machine: 6HQI-C /Unit: Control วันที่บงั คับใช้ 00/00/2012

(

แก้ ไขครัง้ ที่

0

หน้ า

1 ของ 1

1)

PH
8-9
(

2)
3 Bar

60

ภาพที่ 5.7 เอกสารประกอบการซ่อมบารุงของปั ญหา ALARM TRANSISTOR
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การทาความสะอาดตัวกรอง
Machine: 6HQI-C /Unit:
Cooling water

รหัสเอกสาร
วันที่บงั คับใช้ 00/00/2012

แก้ ไขครัง้ ที่

0

หน้ า

1 ของ 1

cooling

Plate

Plate

Plate

ภาพที่ 5.8 เอกสารประกอบการซ่อมบารุงของปั ญหา ALARM COOLING WATER

96
การเปลี่ยนกระบอกสูบยึดประตู

รหัสเอกสาร

Machine: 6HQI-C /Unit: DOOR

วันที่บงั คับใช้

00/00/2012

แก้ ไขครัง้ ที่

0

หน้ า

1 ของ 1

ภาพที่ 5.9 เอกสารประกอบการซ่อมบารุงของปั ญหาประตูชารุด น๊ อตยึดกับกระบอกสูบหลุด

97
2. เอกสารประกอบการซ่อมบารุงของปั ญหาในเครื่ องจักร 10GUY-C
2.1. เอกสารประกอบการซ่อมบารุงของปั ญหา สายพานขับ ROTARY หมุนฟรี ใน
หน่วยย่อย ROTARY
เอกสารประกอบการซ่อมบารุงของปั ญหา สายพานขับ ROTARY หมุนฟรี จะ
เป็ นเอกสารประกอบขัน้ ตอนการตรวจสภาพและจุดควบคุม ของการตรวจสภาพ
สายพานและพลูเลย์ ดังภาพที่ 5.10 เอกสารประกอบขันตอนการตรวจสภาพของ
้
ปั ญหาสายพานขับ ROTARY หมุนฟรี และเอกสารประกอบขัน้ ตอนการเปลี่ยน
สายพานและจุด ควบคุม การเปลี่ ย นสายพานท างาน ดัง ภาพที่ 5.11 เอกสาร
ประกอบการซ่อมบารุงปั ญหาสายพานขับ ROTARY หมุนฟรี
3. เอกสารประกอบการซ่อมบารุงของปั ญหาในเครื่ องจักร 3LNC-C
3.1. เอกสารประกอบการซ่อมบารุงของปั ญหา SENSOR WORK REST UP/DOWN
ไม่ ON ในหน่วยย่อย WORK REST
เอกสารประกอบการซ่อมบารุ ง ของปั ญหา SENSOR WORK REST
UP/DOWN ไม่ ON จะเป็ นเอกสารประกอบขันตอนการตรวจสอบเพื
้
่อระบุปัญหาดัง
ภาพที่ 5.12 เอกสารประกอบขัน้ ตอนการตรวจสภาพเพื่อระบุปัญหาของปั ญหา
SENSOR WORK
REST UP/DOWN ไม่ ON และเอกสารประกอบขันตอนการ
้
เปลี่ ย นเซนเซอร์ แ ละจุด ควบคุม การเปลี่ ย นเซนเซอร์ ดัง ภาพที่ 5.13 เอกสาร
ประกอบการซ่อมบารุงปั ญหา SENSOR WORK REST UP/DOWN ไม่ ON
ในหน่วยย่อย WORK REST
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การตรวจสภาพสายพาน,พลูเลย์
Machine: 10GUY-C /Unit:
ROTARY

รหัสเอกสาร
วันที่บงั คับใช้ 00/00/2012

แก้ ไขครัง้ ที่

0

หน้ า

1 ของ 1

cover
5

5

Bearing Motor

Bearing rotary dressing

ภาพที่ 5.10 เอกสารประกอบขันตอนการตรวจสภาพของปั
้
ญหาสายพานขับ ROTARY หมุนฟรี
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การเปลี่ยนสายพาน ROTARY รหัสเอกสาร
Machine: 10GUY-C /Unit:
ROTARY

วันที่บงั คับใช้

00/00/2012

แก้ ไขครัง้ ที่

0

หน้ า

1 ของ 1

5

ภาพที่ 5.11 เอกสารประกอบการซ่อมบารุงปั ญหาสายพานขับ ROTARY หมุนฟรี
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การตรวจสภาพเพื่อระบุปัญหา
Machine: 3LNC-C /Unit:
WORKREST

รหัสเอกสาร
วันที่บงั คับใช้ 00/00/2012

แก้ ไขครัง้ ที่

0

หน้ า

1 ของ 1

cover

-

-

ภาพที่ 5.12 เอกสารประกอบขันตอนการตรวจสภาพเพื
้
่อระบุปัญหาของปั ญหา SENSOR WORK
REST UP/DOWN ไม่ ON
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การเปลี่ยนเซนเซอร์ จบั ชิ ้นงาน
Machine: 3LNC-C /Unit:
WORKREST

รหัสเอกสาร
วันที่บงั คับใช้ 00/00/2012

แก้ ไขครัง้ ที่

0

หน้ า

1 ของ 1

Bearing Support

cover

cover

Bearing Support

Bearing Support

ภาพที่ 5.13 เอกสารประกอบการซ่อมบารุงปั ญหา SENSOR WORK REST UP/DOWN ไม่ ON
ในหน่วยย่อย WORK REST

บทที่ 6
สรุ ปผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ
6.1

การตรวจสอบคะแนนในปั จจั ย ความสามารถในการตรวจสอบ
(Detection) ด้ วยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

จากเกณฑ์ที่ใช้ ในการกรอกคะแนนก่อนการสรุปผลในส่วนของปั จจัยด้ านความสามารถใน
การตรวจสอบ (Detection) ดังตารางที่ 3.3 พบว่ามีความไม่ชดั เจนในการให้ คะแนน จึงได้ มีการ
ปรับปรุงเกณฑ์การให้ คะแนนในปั จจัย Detection ใหม่ ดังแสดงในตารางที่ 6.1 ซึ่งมีความชัดเจน
มากขึ ้นในส่วนของระบบการตรวจสอบที่ใช้ ในปั จจุบนั
ตารางที่ 6.1 เกณฑ์การให้ คะแนนในปั จจัยด้ านความสามารถในการตรวจจับ(Detection) หลังการ
ปรับปรุง
การควบคุม

ความเป็ นไปได้ ของการควบคุม

ระดับ

เกือบจะเป็ นไป
ไม่ได้

การควบคุมไม่สามารถตรวจหาสาเหตุ/กลไก ลักษณะข้ อบกพร่องได้
หรื อ ไม่มีการควบคุม

10

น้ อยมาก

การควบคุมสามารถตรวจพบหาสาเหตุ/กลไก ลักษณะข้ อบกพร่องได้
น้ อยมาก (ระบบของการตรวจสอบเป็ นแบบสุม่ ตรวจ)

9

น้ อย

การควบคุมสามารถตรวจพบหาสาเหตุ/กลไก ลักษณะข้ อบกพร่องได้
น้ อย (สามารถตรวจพบได้ หลังการเสียเกิดขึ ้น ด้ วยการใช้ สายตา)

8

ต่ามาก

การควบคุมสามารถตรวจพบหาสาเหตุ/กลไก ลักษณะข้ อบกพร่องได้
ต่ามาก (สามารถตรวจพบได้ หลังการเสียเกิดขึ ้น ด้ วยสายตาสองครัง้
การสัมผัส หรื อเสียงเท่านัน)
้

7

ต่า

การควบคุมสามารถตรวจพบหาสาเหตุ/กลไก ลักษณะข้ อบกพร่องได้
ต่า (สามารถตรวจพบได้ หลังการเสียเกิดขึ ้น ด้ วยการใช้ เครื่ องมือ)

6
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ตารางที่ 6.1 เกณฑ์การให้ คะแนนในปั จจัยด้ านความสามารถในการตรวจจับ(Detection) หลังการ
ปรับปรุง (ต่อ)
การควบคุม

ความเป็ นไปได้ ของการควบคุม

ระดับ

พอสมควร

การควบคุมสามารถตรวจพบหาสาเหตุ/กลไก ลักษณะข้ อบกพร่องได้
พอสมควร (สามารถตรวจพบการเสียของเครื่ องจักรได้ ระหว่างการ
ปฏิบตั งิ าน ด้ วยการใช้ เครื่ องมือ)

5

สูงพอสมควร

การควบคุมสามารถตรวจพบหาสาเหตุ/กลไก ลักษณะข้ อบกพร่องได้
สูงพอสมควร (สามารถตรวจพบการเสียของเครื่ องจักรได้ ก่อนการ
เสีย ด้ วยการใช้ เครื่ องมือ)

4

สูง

การควบคุมสามารถตรวจพบหาสาเหตุ/กลไก ลักษณะข้ อบกพร่องได้
สูง(มีระบบอัตโนมัตใิ นการตรวจจับการเสียระหว่างดาเนินการผลิต)

3

สูงมาก

การควบคุมสามารถตรวจพบหาสาเหตุ/กลไก ลักษณะข้ อบกพร่องได้
สูงมาก (มีระบบอัตโนมัติในการตรวจจับและหยุดการเสี ยระหว่าง
ดาเนินการผลิต)

2

เกือบสมบูรณ์

การควบคุมสามารถตรวจพบหาสาเหตุ/กลไก ลักษณะข้ อบกพร่องได้
เกือบสมบูรณ์(มีระบบอัตโนมัตใิ นการแจ้ งเตือนก่อนเกิดการเสีย)

1

ที่มา: Automotive Industry Action Group (AIAG) และ Failure Mode and Effect Analysis 4th Edition

ซึง่ จากการเปลี่ยนเกณฑ์ในปั จจัยความสามารถในการตรวจจับพบว่ามี ปั ญหา 2 ปั ญหาที่
มีคา่ คะแนน Detection เปลี่ยน คือปั ญหา “CONVEYOR OUT ติด” ในเครื่ องจักร 6HQI-C โดย
คะแนนเดิมในส่วนของปั จจัย Detection มีคา่ เท่ากับ 8 แต่หลังจากการใช้ เกณฑ์ใหม่คา่ คะแนน
เพิ่มขึ ้นเป็ น 10 เนื่องจากปั ญหาดังกล่าวเป็ นปั ญหาที่ยงั ไม่มีระบบในการตรวจสอบ อีกปั ญหาที่คา่
คะแนนในปั จจัย Detection เปลี่ยนคือปั ญหา “ALARM D407-1-00-00” ซึ่งมีคะแนนเดิมเท่ากับ 8
แต่หลังจากการใช้ เกณฑ์ใหม่คา่ คะแนนเพิ่มขึ ้นเป็ น 10 เนื่องจากปั ญหาดังกล่าวเป็ นปั ญหาที่ยงั ไม่
มีระบบในการตรวจสอบเช้ นเดียวกับปั ญหาแรก
นอกจากการปรับปรุ งเกณฑ์ให้ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น จะนาค่าคะแนนในปต่ละปั จจัย
มาทาการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้ องของข้ อมูล
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การกรอกคะแนนเพื่ อวิเคราะห์หาค่า RPN ในปั จจัย Severity และOccurrence ใน
งานวิจยั นี ้ใช้ เกณฑ์ที่มีความแน่นอน กล่าวคือมีช่วงตัวเลขที่ ชดั เจน จึงทาให้ การกรอกคะแนนไม่
จาเป็ นต้ องพึ่งประสบการณ์ของผู้กรอก แต่ในส่วนของ Detection เกณฑ์การให้ คะแนนยังคงต้ อง
ใช้ ป ระสบการณ์ ของผู้ก รอกซึ่ง อาจส่ง ผลให้ ค่า RPN ที่ คานวนได้ มี ก ารผิด เพี ย้ น จึง ได้ ทาการ
ตรวจสอบเพื่อหาความไม่สอดคล้ องของข้ อมูล ตัวอย่างเช่น กรณีที่คะแนนใน ปั จจัย Severity และ
Occurrence สูงแต่คะแนน Detection ต่า เป็ นต้ น จึงได้ ทาการทดสอบด้ วยวิธีการหาสัมประสิทธิ์
สหสัม พัน ธ์ ( Correlation Coefficient) โดยท าการหาสัม ประสิ ท ธ์ ส หสัม พัน ธ์ นัน้ จะท าการ
เปรี ยบเทียบค่าคะแนนระหว่าง Severity กับ Detection Occurrence กับ Detection และ ผลคูณ
ของค่า Severity และ Occurrence กับ Detection ซึง่ มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดงั นี ้
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง Severity กับ Detection มีคา่ เท่ากับ 0.506 ซึ่งมี
ความหมายว่า คะแนนในปั จจัย Severity กับ Detection มีความสัมพันธ์ กันปาน
กลาง
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง Occurrence กับDetection มีคา่ เท่ากับ 0.243ซึ่ง
มีความหมายว่า คะแนนในปั จจัย Occurrence กับ Detection มีความสัมพันธ์กนั ต่า
 ค่าสัม ประสิ ทธิ์ ส หสัม พันธ์ ระหว่าง ผลคูณ ของ Severity และ Occurrence กับ
Detection มีคา่ เท่ากับ 0.672 ซึ่งมีความหมายว่า คะแนนผลคูณของ Severity และ
Occurrence กับ Detection มีความสัมพันธ์กนั ปานกลาง
โดยเกณฑ์ที่ใช้ [21] มีการกาหนดความสัมพันธ์ไว้ ดงั นี ้
r=0
:แสดงว่าตัวแปรทังสองไม่
้
มีความสัมพันธ์กนั เลย
r < 0.3
:แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั น้ อย
0.5 < r < 0.8 :แสดงว่าตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์ กนั ในระดับปานกลาง
r > 0.8
:แสดงว่าตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
r=1
:แสดงว่าตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์ กนั เป็ นบวกสมบูรณ์
r = -1
:แสดงวาตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพนธ์กนั เป็ นลบสมบูรณ
จากการทดสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่าง Severity Occurrence และ
Detection พบว่า ข้ อมูลระหว่างปั จจัย Severity และ Detection และผลคูณ ของ Severity และ
Occurrence กับ Detection มีความสัมพันธ์กนั แต่ ระหว่าง Occurrence และ Detection ข้ อมูล
ไม่มีความสัมพันธ์ กนั จึงอาจสรุ ปได้ ว่า ข้ อมูล Detection มีความสอดคล้ องกับ ข้ อมูลอื่น ยกเว้ น
ข้ อมูล Occurrence ซึ่งหมายความว่าการกรอกข้ อมูลในส่วน Detection ไม่ส่งผลกระทบกับค่า
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RPN จึงอาจสรุ ปได้ ว่า เกณฑ์ Detection ที่เป็ นอิงจากประสบการณ์ของผู้ใช้ นนั ้ ไม่มีการให้ ค่า
คะแนนที่ผิดจากความเป็ นจริ งซึง่ ส่งผลให้ คา่ RPN นันมี
้ ความถูกต้ อง

6.2

ผลการใช้ แผนการซ่ อมบารุ งรั กษาเชิงป้องกัน

จากการจัดสร้ างแผนการซ่อมบารุงเชิงป้องกันและเอกสารประกอบการซ่อมบารุงในบทที่
5 ไปใช้ ในการซ่อมบารุงเครื่ องจักร 6HQI-C ,10GUY-C และ 3LNC-C พบว่ามีผลดังนี ้
1. ผลการใช้ แผนการซ่อมบารุงรักษาเชิงป้องกันสาหรับเครื่ องจักร 6 HQI-C
เครื่ องจักร 6HQI-C มีการนาแผนการซ่อมบารุ งเชิงรักษา 3 แผนไปใช้ โดยเป็ นแผนการ
ซ่อมบารุงเชิงป้องกันสาหรับหน่วยย่อย CONTROL ,COOLING WATER และDOOR เป็ นเวลา 1
ปี พบว่า
ค่า MTBFเฉลี่ยต่อเดือนหลังจากการปรับปรุ งมีค่าสูงขึ ้น จากเดิม 83±45 ชั่วโมงต่อครัง้
เป็ น 87±24.ชัว่ โมงต่อครัง้ คิดเป็ น 4.81 เปอร์ เซ็นต์ โดยค่า MTBF ก่อนการเฉลี่ยค่า MTBF หลังการ
ปรับปรุงจะทาการตัดค่า MTBF ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555 ซึ่งมีคา่ เท่ากับ 565.84 ชัว่ โมงต่อ
ครัง้ เนื่องจากค่าดังกล่าวเป็ นค่าผิดปกติจากข้ อมูล อื่น (Outlier) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 6.1
และค่า Min MTBF มีคา่ เพิ่มขึ ้น จากเดิม 38 ชัว่ โมงต่อครัง้ เป็ น 56.85 ชัว่ โมงต่อครัง้ คิดเป็ น 49.60
เปอร์ เ ซ็นต์ ที่เ ป็ นเหตุนีเ้ นื่องจากหลังการใช้ แผนการซ่อมบารุ ง เชิง ป้องกันที่พัฒนาขึน้ ส่งผลให้
ความถี่ของการเสียในปั ญหา ALARM TRANSISTOR ALARM COOLING WATER และปั ญหา
ประตูชารุ ด น๊ อตยึดกับกระบอกสูบหลุด ลดลง โดยมีรายละเอียดการลดลงของความถี่ในแต่ละ
ปั ญหาดังนี ้
 ปั ญหา ALARM TRANSISTOR มีความถี่ก่อนการปรับปรุงจากเดิม 9 ครัง้ ลดลงเหลือ 1
ครัง้ หลังการใช้ แผนการซ่อมบารุงเชิงป้องกัน
 ปั ญหา ALARM COOLING WATER มีความถี่ก่อนการปรับปรุงจากเดิม 5 ครัง้ ลดลง
เหลือ 1 ครัง้ หลังการใช้ แผนการซ่อมบารุงเชิงป้องกัน
 ปั ญหา ประตูชารุด น๊ อตยึดกระบอกสูบหลุด มีความถี่ก่อนการปรับปรุงจากเดิม 6 ครัง้
และไม่มีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ ้นอีกหลังการใช้ แผนการซ่อมบารุงเชิงป้องกัน
รายละเอียดการเสียทังหมดของเครื
้
่ องจักร 6HQI-C ในปี พ.ศ.2555 แสดงดังในภาคผนวก ง และ
รายละเอียดค่า MTBFเฉลี่ยต่อเดือนดังแสดงใน ตารางที่ 6.2
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ค่า MTTR เฉลี่ยต่อเดือนมีค่าลดลงจากเดิม 84.70±32 นาทีต่อครัง้ เป็ น 71.28±45 นาที
ต่อครัง้ คิดเป็ น 15เปอร์ เซ็นต์ และค่า Max MTTR มีคา่ ลดลงจากเดิม 152.14 นาทีตอ่ ครัง้ เป็ น 140
นาทีตอ่ ครัง้ คิดเป็ น 8 เปอร์ เซ็นต์ รายละเอียดค่า MTTR เฉลี่ยต่อเดือนดังแสดงใน ตารางที่ 6.2
โดยการเสียจากปั ญหา ALARM TRANSISTOR และ ALARM COOLING WATER ที่
เกิ ดขึน้ อย่างละ 1 ครั ง้ โดยการเสี ยที่เกิ ดขึน้ ทัง้ 2 ครัง้ เกิ ด จากความผิดพลาดของพนักงานใน
สายการผลิตปรับตังค่
้ าแรงดันน ้าผิด ซึ่งอยู่นอกเหนือการวิเคราะห์สาเหตุที่แสดงใน ตารางที่ 5.1
และ ตารางที่ 5.2 ส่งผลให้ เครื่ องจักรหยุดเนื่องจากน ้าไหลเวียนเข้ าสู่ระบบน้ อยเกินไป โดยในการ
แก้ ไขทัง้ 2 ครัง้ จะประกอบไปด้ วย การตรวจหาสาเหตุและปรับค่าควบคุมที่อปุ กรณ์ควบคุมแรงดัน
น ้าซึ่งใช้ เวลาเฉลี่ย 40 นาทีในแต่ละครัง้ โดยเวลาเฉลี่ยในการซ่อมจาก 2 ปั ญหาดังกล่าวก่อนการ
ใช้ แผนการซ่อมบารุงที่พฒ
ั นา ใช้ เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง ที่เป็ นเหตุนี ้เนื่องจากหลังการใช้ แผนการ
ซ่อมบารุงที่พฒ
ั นาขึ ้น คือการทาความสะอาดระบบหล่อเย็น การเปลี่ยนน ้า และทาความสะอาด
ตัวกรอง ส่งผลให้ ความร้ อนที่สะสมบนแผงควบคุมลดลง แผงวงจรจึงไม่เสีย
นอกจากนี ้เอกสารประกอบการซ่อมบารุง ซึ่งประกอบไปด้ วยเอกสารประกอบขันตอนการ
้
ทางาน(Work Instruction) และเอกสารประกอบการควบคุมการทางาน(Control Procedure) ช่วย
ให้ การซ่อมบารุ ง มีม าตรฐาน จึง ทาให้ ไ ม่มีข้อผิดพลาดในการทาความสะอาดระบบและติดตัง้
อุปกรณ์
2. การเปรี ยบเทียบผลของค่า MTBF และ MTTR ของเครื่ องจักร 6HQI-C ในแต่ละเดือน
หลังการใช้ แผนการซ่อมบารุงรักษาเชิงป้องกัน
ผลจากการใช้ แผนการซ่อมบารุงเชิงป้องกันที่ทาการปรับปรุงใหม่ ดังแสดงในตารางที่ 6.2
พบว่า ในเดือน กรกฏาคม สิงหาคม และกันยายนมีคา่ MTBF ต่าลงจากเดิม เนื่องจากในไตรมาส
ที่ 3 และ4 มียอดคาสัง่ การผลิตสูงเกินกว่ากาลังการผลิตของเครื่ องจักร ดังนันจากความจ
้
าเป็ นที่
จะต้ องผลิตชิ ้นส่วนส่งให้ ทนั ตามข้ อกาหนดของลูกค้ า จึงส่งผลให้ การซ่อมบารุง เชิงป้องกันในส่วน
อื่นนอกจากการซ่อมบารุงตามแผนที่จดั สร้ างขึ ้นใหม่ นนท
ั ้ าได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพจึงส่งผลให้
การเสียของเครื่ องจักรในเดือนดังกล่าวมีความถี่ที่สงู ขึ ้นซึง่ ส่งผลให้ คา่ MTBF ลดลง
ในส่วนของค่า MTTR พบว่าในเดือน เมษายน สิงหาคม และธันวาคมมีค่า MTTR
สูงขึ ้น โดยเดือนธันวาคมค่า MTTR มีค่าสูงขึน้ จากเดิมอย่างมีนัยสาคัญ คือจากเดิมมีค่า MTTR
เท่ากับ 45.71 นาทีต่อครัง้ เป็ น 126.67 นาที ต่อครัง้ เนื่องจากเกิดปั ญหา "COIL 3 UPPER
CENTER ไม่หมุน" ซึ่งเป็ นปั ญหาที่พึ่งพบใหม่จึงใช้ เวลาในการตรวจสอบปั ญหาและสัง่ ซื ้ออะไหล่
นานกว่าปกติ โดยใช้ เวลา 12 ชัว่ โมง 30 นาที ในการซ่อมปั ญหาดังกล่าวจึงส่งผลให้ มีคา่ MTTR
สูงขึ ้นจากเดิม

ตารางที่ 6.2 เปรี ยบเทียบค่า MTBF และ MTTR เฉลี่ยต่อเดือนของเครื่ องจักร 6HQI-C ระหว่างก่อนและหลังการใช้ แผนการซ่อมบารุงที่จดั สร้ างขึ ้น
Month
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Loadtime
(Hr.)
533
530
574
387
468
545
528
547
542
318
423
461

BD(%)
3.33
2.48
3.84
0.97
3.69
1.13
1.37
1.22
0.83
2.73
1.97
1.16

6HQI-C ก่อนการปรับปรุง
Frequency
MTBF(Hr.)
MTTR(Min)
7
76
152.14
9
59
87.56
15
38
88.33
5
77
45.00
12
39
86.25
6
91
61.67
3
176
145.00
7
78
57.14
3
181
90.00
7
45
74.29
6
70
83.33
7
66
45.71
MEAN
83
84.70
SD
45
32.57

Loadtime
(Hr.)
519
501
569
497
568
547
547
597
590
614
565
503

BD(%)
3.15
0.78
1.60
1.12
2.07
0.70
1.90
1.34
0.68
0.72
0.06
2.52

6HQI-C หลังการปรับปรุง
Frequency
MTBF(Hr.)
MTTR(Min)
7
86.5
140.00
6
83.58
39.17
10
56.91
54.50
6
82.93
55.83
10
56.85
70.50
4
136.80
57.50
6
91.22
104.17
8
74.67
60.00
7
84.35
34.29
5
122.97
52.80
1
565.84
20.00
6
83.83
126.67
MEAN
87
71.28
SD
24
45

หมายเหตุ* ช่วงเวลาในการเริ่มใช้ แผนการซ่อมบารุงที่ทาการปรับปรุงใหม่จะเริ่มตังแต่
้ เดือนเมษายน พ.ศ.2555 จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2556
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3. ผลการใช้ แผนการซ่อมบารุงรักษาเชิงป้องกันสาหรับเครื่ องจักร 10GUY-C
เครื่ องจักร 10GUY-C มีการนาแผนการซ่อมบารุงเชิงรักษา 1 แผนไปใช้ โดยเป็ นแผนการ
ซ่อมบารุงเชิงป้องกันสาหรับหน่วยย่อย ROTARY เป็ นเวลา 1 ปี พบว่า
ค่า MTBFเฉลี่ยต่อเดือนมีคา่ สูงขึ ้นจากเดิม 279±146 ชัว่ โมงต่อครัง้ เป็ น 383±144 ชัว่ โมง
ต่อครัง้ คิดเป็ น 37.27เปอร์ เซ็นต์ และค่า Min MTBF มีคา่ เพิ่มขึ ้นจากเดิม 142.65 ชัว่ โมงต่อครัง้
เป็ น 180.34 ชัว่ โมงต่อครัง้ คิดเป็ น 26.42 เปอร์ เซ็นต์ ที่เป็ นเหตุนี ้เนื่องจากหลังการใช้ แผนการซ่อม
บารุงที่พฒ
ั นาจัดสร้ างขึ ้นใหม่ส่งผลให้ ความถี่ของการเสียในปั ญหา ROTARY หมุนฟรี ลดลงโดย
ก่อนการปรับปรุงพบว่าปั ญหาดังกล่าวมีความถี่เท่ากับ 5 ครัง้ ซึง่ หลังจากการใช้ แผนการซ่อมบารุง
เชิงป้องกันพบว่าปั ญหาดังกล่าวไม่เกิดขึ ้นอีก รายละเอียดการเสียทังหมดของเครื
้
่ องจักร 10GUYC ในปี พ.ศ.2555 แสดงดังในภาคผนวก จ และข้ อมูลรายละเอียดค่า MTBFเฉลี่ยต่อเดือนแสดงดัง
แสดงใน ตารางที่ 6.3
ค่า MTTR เฉลี่ยต่อเดือนมีคา่ ลดลงจากเดิม 139±96 นาทีตอ่ ครัง้ เป็ น 94.17±52.39 นาที
ต่อครัง้ คิดเป็ น 32.37เปอร์ เซ็นต์ และค่า Max MTTR มีคา่ ลดลงจากเดิม 350 นาทีตอ่ ครัง้ เป็ น 180
นาที ต่อครั ง้ คิดเป็ น 48 เปอร์ เ ซ็ นต์ โดยค่า MTTR ที่ ลดลงเนื่ องจากการเสี ยของของปั ญหา
ROTARY หมุนฟรี มีเวลาเฉลี่ยการเสียต่อครัง้ เท่ากับ 60 นาที ดังนันเมื
้ อความถี่ของการเสียจาก
ปั ญหาดังกล่าวหมดไปจึงทาให้ เวลาการเสียต่อเดือนลดลง ในทางเดียวกันจึงส่งผลให้ ค่า MTTR
เฉลี่ยต่อเดือนมีคา่ ลดลงด้ วยรายละเอียดค่า MTTR เฉลี่ยต่อเดือนดังแสดงใน ตารางที่ 6.3
ที่เป็ นเหตุนี ้เนื่องจากหลังการใช้ แผนการซ่อมบารุงที่พฒ
ั นาขึ ้นซึ่งประกอบไปด้ วยแผนการ
ทาความสะอาด ตรวจสภาพ เปลี่ยนชิ ้นส่วน และเอกสารประกอบการขันตอนการด
้
าเนินงานและ
เอกสารควบคุมการทางาน ช่วยให้ การตรวจสอบสาเหตุของปั ญหา ROTARY หมุนฟรี ก่อนการเสีย
เป็ นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพกล่าวคือพบปั ญหาและแก้ ไขปั ญหาได้ ก่อนการเสียด้ วยสาเหตุนี ้ทุก
ครัง้
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4. การเปรี ยบเทียบผลของค่า MTBF และ MTTR ของเครื่ องจักร 10GUY-C ในแต่ละ
เดือนหลังการใช้ แผนการซ่อมบารุงรักษาเชิงป้องกัน
ผลจากการใช้ แผนการซ่อมบารุ งเชิงป้องกันที่ทาการปรับปรุงใหม่ ดังแสดงในตารางที่ 6.3
พบว่า ในเดือน มิถนุ ายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน เดือนพฤศจิกายน มีคา่ MTBF ต่าลงจาก
เดิม เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 และ4 มียอดคาสัง่ การผลิตสูงเกินกว่ากาลังการผลิตของเครื่ องจักร
ดังนันจากความจ
้
าเป็ นที่จะต้ องผลิตชิ ้นส่วนส่งให้ ทนั ตามข้ อกาหนดของลูกค้ า จึงส่งผลให้ การซ่อม
บารุ งเชิงป้องกันในส่วนอื่นนอกจากการซ่อมบารุ งตามแผนที่จดั สร้ างขึน้ ใหม่นนท
ั ้ าได้ อย่างไม่มี
ประสิทธิ ภาพจึงส่งผลให้ การเสียของเครื่ องจักรในเดือนดังกล่าวมีความถี่ที่สูงขึน้ ซึ่งส่งผลให้ ค่า
MTBF ลดลง
ในส่วนค่า MTTR พบว่าเดือนที่มี ค่า MTTR มากกว่าเดิมคือเดือน มีนาคม พฤษภาคม
กรกฏาคม กันยายนและเดือน ธันวาคม โดยเดือนที่มีคา่ MTTR สูงขึ ้นจากเดิมอย่างมีนยั สาคัญคือ
เดือน กรกฏาคม กันยายน และพฤศจิกายน
โดยในเดือนกรกฏาคมมีคา่ MTTR สูงขึ ้นจากเดิม 65 นาทีตอ่ ครัง้ เป็ น 128.33 นาทีตอ่ ครัง้
เนื่องจาก เกิดปั ญหา"ฐาน ROTARY ชนหิน" ซึ่งเป็ นปั ญหาที่ไม่เคยเกิดขึ ้นโดยเกิดจากพนักงาน
ปฎิบตั ิงานโดยขาดความระมัดระวังส่ง ผลให้ ต้องเปลี่ยน หินเจียรซึ่งใช้ เวลานานในการเปลี่ยน
เนื่องจากความซับซ้ อนของเครื่ องจักร โดยใช้ เวลาซ่อม 230 นาที จึงส่งผลให้ มีคา่ MTTR สูงขึ ้น
เดือนกันยายน มีคา่ MTTR สูงขึ ้นจากเดิม 90 นาทีตอ่ ครัง้ เป็ น 150 นาทีตอ่ ครัง้ เนื่องจาก
ปั ญหา "ALARM WORK SPINDLE INDET" ซึ่งเป็ นปั ญหาที่ไม่เคยเกิดขึ ้นจึงส่งผลให้ ใช้ เวลาใน
การตรวจสอบและสัง่ ซื ้ออะไหล่นาน โดยใช้ เวลาซ่อม 240 นาที จึงส่งผลให้ คา่ MTTR มีคา่ สูงขึ ้น
เดือน ธันวาคมมีค่า MTTR สูงขึ ้นจากเดิม 62.50 นาทีต่อครัง้ เป็ น 150 นาทีต่อครัง้
เนื่องจาก "SENSOR SPINDLE ON ตลอด" ซึ่งเป็ นปั ญหาที่ไม่เคยเกิดขึ ้นโดยเกิดจากพนักงาน
ปฎิบตั ิงานโดยขาดความระมัดระวังส่งผลให้ ต้องเปลี่ย น เซนเซอร์ ซึ่งใช้ เวลานานในการเปลี่ยน
เนื่องจากความซับซ้ อนของเครื่ องจักร โดยใช้ เวลาซ่อม 210 นาที จึงส่งผลให้ มีคา่ MTTR สูงขึ ้น

ตารางที่ 6.3 เปรี ยบเทียบค่า MTBF และ MTTR เฉลี่ยต่อเดือนของเครื่ องจักร 10GUY-C ระหว่างก่อนและหลังการใช้ แผนการซ่อมบารุงที่จดั สร้ างขึ ้น
Month
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Loadtime
(Hr.)
533
530
574
387
468
545
528
547
542
318
423
461

BD(%)
2.18
1.98
0.67
3.02
0.46
0.37
0.41
0
0.28
1.47
0
0.45

10GUY-C ก่อนการปรับปรุง
Frequency
MTBF(Hr.)
MTTR(Min)
3
173.63
232.67
3
173.29
210.00
4
142.65
57.50
2
187.63
350.00
2
232.92
65.00
1
543.45
120.00
2
262.91
65.00
0
ไม่มีการเสีย
ไม่มีการเสีย
1
540.85
90.00
2
313.18
140.00
0
ไม่มีการเสีย
ไม่มีการเสีย
2
229.20
62.50
MEAN
279
139.00
SD
146
96

Loadtime
(Hr.)
519
501
569
497
568
547
547
597
590
614
565
503

BD(%)
0.06
0.30
0.41
0.60
0.57
0.29
1.17
0.18
0.85
0.00
0.21
0.99

10GUY-C หลังการปรับปรุง
Frequency
MTBF(Hr.)
MTTR(Min)
1
518.67
20.00
1
500.00
90.00
2
566.83
70.00
1
494.55
180.00
2
282.64
97.50
2
272.82
47.50
3
180.34
128.33
2
298.15
32.50
2
292.75
150.00
0
ไม่มีการเสีย
ไม่มีการเสีย
1
564.67
70.00
2
249.01.
150.00
MEAN
383
94.17
SD
144
52.39

หมายเหตุ* ช่วงเวลาในการเริ่มใช้ แผนการซ่อมบารุงที่ทาการปรับปรุงใหม่จะเริ่มตังแต่
้ เดือนเมษายน พ.ศ.2555 จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2556
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5. ผลการใช้ แผนการซ่อมบารุงรักษาเชิงป้องกันสาหรับเครื่ องจักร 3LNC-C
เครื่ องจักร 3LNC-C มีการนาแผนการซ่อมบารุ งเชิงรักษา 1 แผนไปใช้ โดยเป็ นแผนการ
ซ่อมบารุงเชิงป้องกันสาหรับหน่วยย่อย WORK REST เป็ นเวลา 1 ปี พบว่า
ค่า MTBFเฉลี่ยต่อเดือนมีคา่ สูงขึ ้นจากเดิม 327±136 ชัว่ โมงต่อครัง้ เป็ น 334±168 ชัว่ โมง
ต่อครัง้ คิดเป็ น 2.14เปอร์ เซ็นต์ ที่เป็ นเหตุนี ้เนื่องจากหลังการใช้ แผนการซ่อมบารุงที่พฒ
ั นาจัดสร้ าง
ขึ ้นใหม่ส่งผลให้ ความถี่ของการเสีย SENSOR WORK REST UP/DOWN ไม่ ON ลดลงโดยก่อน
การปรับปรุงพบว่าปั ญหาดังกล่าวมีความถี่เท่ากับ 10 ครัง้ ซึง่ หลังจากการใช้ แผนการซ่อมบารุงเชิง
ป้องกันพบว่าปั ญหาดังกล่าวมีความถี่ลดลงเหลือ 3 ครัง้ แต่คา่ Min MTBF ที่มีค่าลดลงจากเดิม
153.73 ชัว่ โมงต่อครัง้ เป็ น141.00 ชัว่ โมงต่อครัง้ เนื่องจากมีความถี่ของการเสียจากปั ญหาอื่น
เพิ่มขึน้ ซึ่งนอกเหนือจากแผนการปรับปรุ งที่ สร้ างไว้ จึงส่งผลให้ ค่า Min MTBF ลดลง โดย
รายละเอียดการเสียทังหมดของเครื
้
่ องจักร 3LNC-C ในปี พ.ศ.2555 แสดงดังในภาคผนวก ฉ และ
ข้ อมูลรายละเอียดค่า MTBFเฉลี่ยต่อเดือนดังแสดงในตารางที่ 6.3
โดยการเสียในปั ญหา SENSOR WORK REST UP/DOWN ไม่ ON ทัง้ 3 ครัง้ เกิดจาก
พนักงานในสายการผลิตไม่ได้ ตรวจสภาพก่อนการใช้ งานจึงส่งผลให้ มีเศษวัสดุบางส่วนเกิดการอุด
ตันที่กระบอกสูบจึงส่งผลทาให้ เกิดปั ญหาขึ ้น ซึ่งเป็ นปั ญหาในมิติของ Man ซึ่งอยู่นอกเหนือการ
วิเคราะห์ในแผนผังก้ างปลาดังแสดงในตารางที่ 5.5
แต่เนื่องจากการมีแผนการตรวจสอบปั ญหาคือเอกสารประกอบขัน้ ตอนการตรวจสอบ
ปั ญ หา และเอกสารประกอบการควบคุม การตรวจสอบ จึง ทาให้ สามารถตรวจจับ สาเหตุของ
ปั ญหาได้ เร็วมากขึ ้นจึงส่งผลให้ ปั ญหาดังกล่าวใช้ เวลาในการซ่อมลดลงจากเดิมเฉลี่ย 60 นาที ต่อ
ครัง้ เหลือประมาณ 30 นาทีต่อครัง้ ประกอบกับความถี่ ของการเสียที่ลดลง เวลาในการเสียต่อ
เดือนจึงลดลง ส่งผลให้ ค่า MTTR เฉลี่ยต่อเดือนมีค่าลดลงจากเดิม 86.81±37 นาทีต่อครัง้ เป็ น
59.72±38 นาทีตอ่ ครัง้ คิดเป็ น 31.2 เปอร์ เซ็นต์ และค่า Max MTTR มีคา่ ลดลงจากเดิม 153.73
นาทีตอ่ ครัง้ เป็ น 141.00 นาทีตอ่ ครัง้ คิดเป็ น 8.2 เปอร์ เซ็นต์ รายละเอียดค่า MTTR เฉลี่ยต่อเดือน
ดังแสดงในตารางที่ 6.4
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6. การเปรี ยบเทียบผลของค่า MTBF และ MTTR ของเครื่ องจักร 3LNC-C ในแต่ละเดือน
หลังการใช้ แผนการซ่อมบารุงรักษาเชิงป้องกัน
ผลจากการใช้ แผนการซ่อมบารุงเชิงป้องกันที่ทาการปรับปรุงใหม่ ดังแสดงในตารางที่ 6.4
พบว่า ในเดือน มกราคม เมษายน กรกฏาคม กันยายน ตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน มีคา่ MTBF
ต่าลงจากเดิม โดยในเดือน มกราคม และเดือนเมษายน เกิดข้ อผิดพลาดจากการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานใหม่ในสายการผลิตจึงส่งผลให้ ความถี่ ในการเสียของเครื่ องจักรเพิ่มสูงขึน้ นอกจากนี ้
เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 และ4 มียอดคาสัง่ การผลิตสูงเกินกว่ากาลังการผลิตของเครื่ องจักร ดังนัน้
จากความจาเป็ นที่จะต้ องผลิตชิ ้นส่วนส่งให้ ทนั ตามข้ อกาหนดของลูกค้ า จึงส่งผลให้ การซ่อมบารุง
เชิ ง ป้ องกัน ในส่ ว นอื่ น นอกจากการซ่อ มบ ารุ ง ตามแผนที่ จัด สร้ างขึน้ ใหม่ นัน้ ท าได้ อ ย่ า งไม่ มี
ประสิทธิ ภาพจึงส่งผลให้ การเสียของเครื่ องจักรในเดือนดังกล่าวมีความถี่ที่สูงขึน้ ซึ่งส่งผลให้ ค่า
MTBF ลดลง
ในส่วนของค่า MTTR พบว่า ในเดือนเมษายน มีคา่ MTTR สูงขึ ้นจากเดิมจาก 60 นาทีตอ่
ครัง้ เป็ น 105 นาทีตอ่ ครัง้ โดยสาเหตุที่เกิดขึ ้นเกิดจากปั ญหา "ราง SLIDE ด้ านหลังเครื่ องหลุด" ซึ่ง
เป็ นปั ญหาที่ไม่เคยเกิดขึ ้น จึงส่งผลให้ ใช้ เวลาในการซ่อมนานเนื่องจากความซับซ้ อนของเครื่ องจักร
และเวลาที่ ใช้ ในการหาวิธีการในการแก้ ไข โดยใช้ เวลาในการซ่อมเท่ากับ 150 นาที โดยปั ญหา
ดังกล่าวเกิดขึ ้นจากความผิดพลาดจากการปฎิบตั งิ านของพนักงานในสายการผลิต

ตารางที่ 6.4 เปรี ยบเทียบค่า MTBF และ MTTR เฉลี่ยต่อเดือนของเครื่ องจักร 3LNC-Cระหว่างก่อนและหลังการใช้ แผนการซ่อมบารุงที่จดั สร้ างขึ ้น
Month
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Loadtime
(Hr.)
533
530
574
387
468
545
528
547
542
318
423
461

BD(%)
0.09
0.87
0.49
0.25
1.46
0.99
0
0.24
0.36
0.47
0.98
0.07

3LNC-C ก่อนการปรับปรุง
Frequency
MTBF(Hr.)
1
532.03
2
262.85
2
285.81
1
385.93
3
153.73
3
180.01
0
ไม่มีการเสีย
1
545.58
2
270.17
1
316.35
2
209.27
1
459.83
MEAN
327
SD
136

MTTR(Min)
30
140
85
60
136.67
108.33
ไม่มีการเสีย
80.00
60.00
90.00
125.00
20.00
86.81
37

Loadtime
(Hr.)
519
501
569
497
568
547
547
597
590
614
565
503

BD(%)
0.16
0
0
0.70
1.17
0.47
0.12
0.11
0.33
0.46
0.32
0

3LNC-C หลังการปรับปรุง
Frequency
MTBF(Hr.)
2
259.08
0
ไม่มีการเสีย
0
ไม่มีการเสีย
2
247.02
3
187.28
3
181.54
1
546.75
1
596.71
4
147.12
2
306.00
4
141.00
0
ไม่มีการเสีย
MEAN
334
SD
168

MTTR(Min)
25.00
ไม่มีการเสีย
ไม่มีการเสีย
105.00
133.33
51.66
40
40
30
85.00
27.5
ไม่มีการเสีย
59.72
38

หมายเหตุ* ช่วงเวลาในการเริ่มใช้ แผนการซ่อมบารุงที่ทาการปรับปรุงใหม่จะเริ่มตังแต่
้ เดือนเมษายน พ.ศ.2555 จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2556
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7. ผลการวิเคราะห์คา่ MTBF และ MTTR ของสายการผลิต Machining หลังจากการใช้
แผนการซ่อมบารุงเชิงป้องกัน
จากการแผนซ่อมบารุ งเชิงป้องกันที่พฒ
ั นาขึ ้นใหม่และเก็บข้ อมูลเป็ นระยะเวลา 1 ปี เพื่อ
คานวณค่า MTBF และ MTTR เปรี ยบเทียบกับตัวชี ้วัดที่ได้ สร้ างไว้ พบว่า หลังการใช้ แผนการซ่อม
บารุงเชิงป้องกันใหม่ซึ่งประกอบไปด้ วยแผนการซ่อมบารุงของเครื่ องจักร 6HQI-C 3LNC-C และ
10GUY-C พบว่ า สายการผลิ ต Machining มี ค่ า MTBF เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น เพิ่ ม ขึ น้ จากเดิ ม
46.51±21.75 ชัว่ โมงต่อครัง้ เป็ น 48.50±15.07 ชัว่ โมงต่อครัง้ ซึ่งเพิ่มขึ ้นคิดเป็ น 4.30% และค่า
Min MTBF เพิ่มขึ ้นจากเดิม 28.42 ชัว่ โมงต่อครัง้ เป็ น 31.64 ชัว่ โมงต่อครัง้ ซึ่งเพิ่มขึ ้นคิดเป็ น
11.33% โดยค่า MTBF เฉลี่ยต่อเดินและ Min MTBF มีค่าเพิ่มขึ ้นนันเกิ
้ ดจากการใช้ แผนการซ่อม
บารุงของทัง้ 3 เครื่ องจักรส่งผลให้ ความถี่ในการเสียของเครื่ องจักรลดลงซึ่งส่งผลต่อความถี่ในการ
หยุดของทังสายการผลิ
้
ตโดยตรง จึงส่งผลให้ สายการผลิตมีค่า MTBF เฉลี่ยต่อเดือน และ Min
MTBF เพิ่มขึ ้น รายละเอียดค่า MTBF ในแต่ละเดือนแสดงดังในตารางที่ 6.5
ในส่วนของค่า MTTR เฉลี่ยต่อเดือนของทังสายการผลิ
้
ตมีคา่ ลดลงจากเดิม 110±49.34
นาทีตอ่ ครัง้ เป็ น 78.50±25.95 นาทีตอ่ ครัง้ ซึ่งลดลงคิดเป็ น 28% และค่า Max MTTR ลดลงจาก
เดิม 225.71 นาทีตอ่ ครัง้ เป็ น 121.00 นาทีตอ่ ครัง้ ซึ่งลดลงคิดเป็ น 46.39% โดยค่า MTTR เฉลี่ย
ต่อเดือน และค่า Max MTTR มีคา่ เพิ่มขึ ้นเนื่องจากการใช้ แผนการซ่อมบารุงของทัง้ 3 เครื่ องจักร ที่
ประกอบไปด้ วยเอกสารขันตอนการซ่
้
อมบารุ งและเอกสารควบคุมการซ่อมบารุ งขึงส่งผลให้ การ
สืบค้ นปั ญหา และการดาเนินเป็ นไปได้ อย่างรวดเร็ วยิ่งขึ ้น อีกทังการมี
้
เอกสารควบคุมการทางาน
ส่งผลให้ การซ่อมบารุงหรื อตรวจเช็คสภาพเกิดข้ อผิดพลาดลดลงซึ่งส่งผลให้ ประสิทธิภาพของการ
ซ่อมบารุงเพิ่มสูงขึ ้น รายละเอียดค่า MTTR ในแต่ละเดือนแสดงดังในตารางที่ 6.5

ตารางที่ 6.5 เปรี ยบเทียบค่า MTBF และ MTTR เฉลี่ยต่อเดือนของทังสายการผลิ
้
ตระหว่างก่อนและหลังการใช้ แผนการซ่อมบารุงที่จดั สร้ างขึ ้น
Month
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Loadtime
(Hr.)
533
530
574
387
468
545
528
547
542
318
423
461

BD(%)
7.62
5.35
3.88
4.30
3.45
2.88
4.98
4.58
3.33
1.75
3.03
3.69

Machining Line ก่อนการปรับปรุง
Frequency
MTBF(Hr.)
MTTR(Min)
17
28.94
143.24
21
23.90
81.14
18
30.67
74.44
10
37.03
100.00
16
28.24
60.63
13
40.75
72.69
7
71.67
225.71
16
32.61
94.06
6
87.38
180.83
4
78.07
83.75
7
58.55
110.00
11
40.32
92.73
MEAN
46.51
110
SD
21.75
49.34

Loadtime
(Hr.)
519
501
569
497
568
547
547
597
590
614
565
503

BD(%)
3.85
2.02
3.22
3.44
5.36
1.92
4.10
2.30
2.46
1.42
0.83
3.61

Machining Line หลังการปรับปรุง
Frequency
MTBF(Hr.)
MTTR(Min)
12
41.58
100
10
49.13
61
16
34.43
68.75
12
40.03
85.75
17
31.65
107.64
11
48.79
57.5
12
43.75
112.41
14
41.69
58.92
14
41.14
62.50
8
75.76
65.50
7
80.16
40.71
9
53.87
121.11
MEAN
48.50
78.50
SD
15.07
25.95

หมายเหตุ* ช่วงเวลาในการเริ่มใช้ แผนการซ่อมบารุงที่ทาการปรับปรุงใหม่จะเริ่มตังแต่
้ เดือนเมษายน พ.ศ.2555 จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2556
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8. ผลการวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ผ ลโดยรวมของเครื่ อ งจั ก ร (OEE) ของสายการผลิ ต
Machining หลังการใช้ แผนการซ่อมบารุงเชิงป้องกัน
จากการใช้ แผนการซ่อมบารุ ง ที่พัฒ นาขึน้ ใหม่แล้ วทาการเก็ บข้ อมูลเป็ นเวลา 1 ปี เพื่ อ
คานวณค่า OEE ของสายการผลิต พบว่า ค่า OEE เฉลี่ยต่อเดือนของทังสายการผลิ
้
ต มีคา่ สูงขึ ้น
จากเดิม 86.97±4.34 เป็ น 91.90±1.75 คิดเป็ น 5.67 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่งสาเหตุที่ค่า OEE สูงขึน้
เนื่องจากค่า ความพร้ อมของเครื่ องจักร/สายการผลิต (Availability) มีคา่ สูงขึ ้นโดยค่า Availability
เฉลี่ยต่อเดือนจากเดิมมีคา่ เท่ากับ 89.90 เปอร์ เซ็นต์ หลังจากการปรับปรุ งแผนการซ่อมบารุ งเชิง
ป้องกันสายการผลิตมีค่า Availability เท่ากับ 95.56 เปอร์ เซ็นต์ รายละเอียดค่า OEE เฉลี่ยต่อ
เดือนดังแสดงในตารางที่ 6.6
9. การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังการจัดทา FMEA เพื่อใช้ ในการเลือกปั ญหาเพื่อทาการ
แก้ ไขโดยพัฒนาระบบบารุงรักษาเชิงป้องกัน
หลังจากข้ อมูลที่ทาการเก็บเป็ นเวลา 1 ปี เพื่อนามาทาการคานวณดัชนีตวั ชี ้วัดเพื่อนาไป
เปรี ยบเทียบกับค่า KPI ที่ทางโรงงานกาหนดขึ ้นพบว่า ข้ อมูลดัชนี ้ตัวชี ้วัดหลังจากการปรับปรุงมีคา่
ดีขึน้ เกินค่า KPI ที่เป็ นค่าที่คาดหวังไว้ ทุกตัว ชีว้ ัด รายละเอียดค่า KPI ค่าดัชนีช้ ี ้วัดก่อนและหลัง
การปรับปรุงแสดงดังในตารางที่ 6.7

ตารางที่ 6.6 เปรี ยบเทียบค่า OEE เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่างก่อนและหลังการใช้ แผนการซ่อมบารุงที่จดั สร้ างขึ ้น
MONTH
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC

Avalability
87.73
89.37
89.47
93.14
94.24
91.14
88.64
87.60
85.46
94.72
95.16
80.95

OEE ก่อนการปรับปรุง
Performance
96.15
98.33
96.42
98.31
96.92
99.42
96.91
99.86
98.78
99.36
99.12
98.63

Quality
98.83
97.84
99.95
98.43
99.43
99.23
98.58
98.66
97.67
97.66
98.78
98.43

OEE
83.37
85.98
86.23
90.13
90.82
89.92
84.69
86.31
82.46
91.92
93.18
78.59

Avalability
94.28
95.38
95.39
96.46
95.88
95.89
96.82
93.29
95.02
95.35
98.69
94.24

OEE หลังการปรับปรุง
Performance
97.25
98.63
98.28
99.04
95.39
96.24
96.85
98.66
97.04
96.84
97.48
97.31

Quality
99.51
98.04
99.74
99.63
98.14
99.2
98.54
98.73
97.28
99.22
98.14
98.5

OEE
91.24
92.23
93.50
95.18
89.76
91.54
92.40
90.87
89.70
91.62
94.41
90.33

MEAN

86.97

MEAN

91.90

SD

4.34

SD

1.75

หมายเหตุ* ช่วงเวลาในการเริ่มใช้ แผนการซ่อมบารุงที่ทาการปรับปรุงใหม่จะเริ่มตังแต่
้ เดือนเมษายน พ.ศ.2555 จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2556
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ตารางที่ 6.7 การเปรี ยบเทียบค่า KPI ค่าดัชนี ้ชี ้วัดก่อน และหลังการปรับปรุง
ชนิดของข้ อมูล
OEE(%)
Mean MTBF
(hour/time)
Min MTBF
(hour/time)
Mean MTTR
(min/time)
Max MTTR
(min/time)

KPI
90%
45 hour/time

ข้ อมูลก่อนการปรับปรุง
86.97%
46.51 hour/time

ข้ อมูลหลังการปรับปรุง
91.90%
48.50 hour/time

30 hour/time

23.90 hour/time

31.64 hour/time

90 min/time

110 min/time

78.50 min/time

150 min/time

225.71 min/time

121 min/time
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6.3

ข้ อเสนอแนะ

ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ สามารถที่จะปรับปรุงและพัฒนาได้ อีกโดยมีข้อเสนอแนะกับทางโรงงาน
เพิ่มเติมดังนี ้
1. ควรนาระบบวิเคราะห์เพื่อทาการเลือกปั ญหาด้ วยเทคนิค FMEA ที่จดั สร้ างขึ ้นผนวกลง
ในฐานข้ อมูลเพื่อให้ ระบบคอมพิวเตอร์ สามารถประมวลผลเพื่ อทาการเลือกปั ญหาในการพัฒนา
แผนการซ่อมบารุง ซึง่ จะส่งผลให้ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2.นอกจากการวิเคราะห์เพื่อเลือกปั ญหาจากการเลือกหน่วยย่อยด้ วยค่า RPN ที่กาหนด
ขึ ้น ควรจะเลือกปั ญหาจากหน่วยย่อยอื่นๆที่มีคา่ S:Severity ที่มีคา่ สูงกว่าหรื อเท่ากับ 4 เพื่อนาไป
ทาการแก้ ปัญหา
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ภาคผนวก ก
ข้ อมูลการวิเคราะห์ การเลือกปั ญหาด้ วยเทคนิค FMEA ของเครื่ องจักร 6HQI-C

ตารางที่ ก.1 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย COIL MOVEMENT ด้ วยเทคนิค FMEA
Machine: 6HQI/C
WEIGHT:

1

0.50

0.33

Unit

Date

Job Order

Case

Severity

Detection

Occurrence

RPN

COIL MOVEMENT 6-HQI/C

13/6/2011
1/12/2011
23/1/2012
7/5/2011

11001417
11002452
11002754
11001176

ALARM COIL TOUCH
ALARM COIL TOUCH
ALARM TRANSISTOR
COIL HOME PCS ไม่ได้

2
2
3
1

6.00
6.00
10.00
9.00

6.00
6.00
2.00
2.00

12
12
10
3.0

ตารางที่ ก.2 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย PNEUMATIC ด้ วยเทคนิค FMEA
Machine: 6HQI/C
WEIGHT:

1

0.50

0.33

Unit

Date

Job Order

Case

Severity

Detection

Occurrence

RPN

PNEUMATIC 6-HQI/C

11.04.2011
24.04.2011

11001023
11001099

ปากจับ ROBOT จับงานไม่อยู่
สายลมปากจับ ROBOT รั่ว

2
2

6
6

1
1

2
2

125

ตารางที่ ก.3 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย CONTROL ด้ วยเทคนิค FMEA
Machine: 6HQI/C
WEIGHT:
Unit

Date

15/5/2011
31/10/2011
10/2/2011
21/3/2011
23/4/2011
26/5/2011
CONTROL 6-HQI/C 16/9/2011
6/10/2011
27/10/2011
4/11/2011
18/12/2011
19/7/2011
22/3/2011

Job Order

Case

11001201
ALARM SERVO
11003373
ALARM SERVO
11002430
ALARM TRANSISTOR
11001277
ALARM TRANSISTOR
11002066
ALARM TRANSISTOR
11002228
ALARM TRANSISTOR
11002445
ALARM TRANSISTOR
11003086
ALARM TARNSISTOR
11000639
ALARM TARNSISTOR
11002538
ALARM TARNSISTOR
11001321
ALARM TARNSISTOR
11002981
CONVEYOR OUT ไหลไม่หยุด แล้ ว ALARM
11000922 heat ไม่ได้ ALARM TRANSISTER GENERATOR

1

0.50

0.33

Severity Detection Occurrence
2
2
10
10
10
10
10
10
10
10
10
3
6

7
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6
9

6
6
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1

0.33
RPN
14
14
167
167
167
167
167
167
167
167
167
3
9
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ตารางที่ ก.3 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย CONTROL ด้ วยเทคนิค FMEA (ต่อ)
Machine: 6HQI/C
WEIGHT:
Unit

Date

18/4/2011
18/2/2011
15/6/2011
25/12/2011
20/3/2012
14/11/2011
CONTROL 6-HQI/C
14/3/2011
4/2/2011
13/6/2011
26/8/2011
11/11/2011
31/12/2011

Job Order

Case

11001081
HOME ROTATION ไม่ได้
11001849
ROBOT ALARM SERVO
11003218
ROBOT ALARM SERVO
11003312
ROBOT ALARM SERVO
11003251
ROBOT จับงานวางตู้ A แล้ วไม่ถอย
11002364
ROBOT ไม่เข้ าจับงาน DKK/A
11003341 จอควบคุมอุณหภูมิน ้า COOLING น ้า QUENCHIN
11000633
ตู้ B เครื่ องจักรไม่ HEAT งาน
11001424
ตู้ B เครื่ องจักรไม่ HEAT งาน
11001704
ตู้ B เครื่ องจักรไม่ HEAT งาน
11002032
ตู้ B เครื่ องจักรไม่ HEAT งาน
11003362
ไฟ SENSOR ปากจับงาน ROBOT ไม่ตดิ

1

0.50

0.33

Severity Detection Occurrence
3
3
3
3
2
7
3
2
2
2
2
3

6
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6

1
5
5
5
1
1
1
8
8
8
8
2

0.33
RPN
3
20
20
20
2
7
3
16
16
16
16
6
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ตารางที่ ก.4 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย COOLING WATER ด้ วยเทคนิค FMEA
Machine: 6HQI/C
WEIGHT:
Unit

COOLING WATER
6-HQI/C

1

0.50

0.33

0.33

Date

Job Order

Case

Severity

Detection

Occurrence

RPN

14/1/2011
14/3/2011
22/5/2011
30/7/2011
10/11/2011

11001775
11002750
11000725
11000479
11003286

6
6
6
6
6

8
8
8
8
8

9
9
9
9
9

72
72
72
72
72

17/2/2011

11000469

9

7

1

11

1/3/2011
2/2/2011
13/1/2011

11000637
11000591
11000606

ALARM COOLING WATER
ALARM COOLING WATER
ALARM COOLING WATER
ALARM COOLING WATER
ALARM COOLING WATER
ALARM PLOWING GUANTITY OP THB
S-COIL
PUMP COOLING WATERไหม้
ปั๊ มc-waterมีเสียงดังผิดปกติ
แรงดันน ้าcoolingต่าalarm

5
3
1

8
8
8

1
1
1

7
4
1.3
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ตารางที่ ก.5 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย DOOR ด้ วยเทคนิค FMEA
Machine: 6HQI/C
WEIGHT:
Unit

Date

Job Order

Case

DOOR 6-HQI/C

27/4/2011
6/10/2011
20/2/2011
22/8/2011
12/2/2011
4/4/2011
7/6/2011
29/7/2011
25/10/2011
14/12/2011
2/3/2011
6/9/2011

11001119
11001788
11001882
11001495
11000775
11000784
11000809
11001148
11002873
11002986
11001160
11001548

DKK ตู้ B ประตูหลุด
DKK ตู้ B ประตูหลุด
ตู้ A ALARM CYCLE TIME (RESET ไม่หาย)
ประตู A ปิ ด-เปิ ดไม่ได้
ประตูชารุด น๊ อตยึดกับกระบอกสูบหลุด JOINT
ประตูชารุด น๊ อตยึดกับกระบอกสูบหลุด JOINT
ประตูชารุด น๊ อตยึดกับกระบอกสูบหลุด JOINT
ประตูชารุด น๊ อตยึดกับกระบอกสูบหลุด JOINT
ประตูชารุด น๊ อตยึดกับกระบอกสูบหลุด JOINT
ประตูชารุด น๊ อตยึดกับกระบอกสูบหลุด JOINT
ประตูต้ ู A ชารุดตกราง RUN งานไม่ได้
ประตูต้ ู A ชารุดตกราง RUN งานไม่ได้

1

0.50

0.33

Severity Detection Occurrence
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2

6
6
8
6
8
8
8
8
8
8
6
6

6
6
2
2
10
10
10
10
10
10
4
4

RPN
18
18
11
8
53
53
53
53
53
53
8
8
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ตารางที่ ก.5 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย DOOR ด้ วยเทคนิค FMEA (ต่อ)
Machine: 6HQI/C
WEIGHT:
Unit

Date

Job Order

Case

DOOR 6-HQI/C

2/3/2011
24/6/2011
1/10/2011

11000781
11001488
11002528

ประตูหลุด DKK ตู้ A
ประตูหลุด DKK ตู้ A
ประตูหลุด DKK ตู้ A

1

Date

Job Order

0.33

Severity Detection Occurrence

ตารางที่ ก.6 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย HEAT EXCHANGER ด้ วยเทคนิค FMEA
Machine: 6HQI/C
WEIGHT:
Unit

0.50

Case

HEAT EXCHANGER 6-HQI/C 03.10.2011 11002203 ตู้ A ALARM COILTUOTCH RESET ไม่หาย

2
2
2

6
6
6

1

8
8
8

0.50

RPN
16
16
16

0.33

Severity Detection Occurrence RPN
5

8

1

7
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ตารางที่ ก.7 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย QUENCHING WATER ด้ วยเทคนิค FMEA
Machine: 6HQI/C
WEIGHT:
Unit

QUENCHING
WATER 6-HQI/C

Date

Job Order

Case

9/12/2011
15/12/2011

11000833
11001211

7/3/2011

11002340

17/6/2011

11002522

24/8/2011

11001443

10/9/2011

11001896

2/10/2011

11002481

29/10/2011

11001900

ALARM THE LOWER BOUND OFAUXILIARY
แรงดันน ้า QUENCHING ไม่ได้ ทาให้ ALARM
ALARM THE TEMPERATERE OF
QUENCHING WATER
ALARM THE TEMPERATURE OF
QUENCHING WATER
ALARM THE TEMPERATURE OF
QUENCHING WATER
ALARM THE TEMPERATURE OF
QUENCHING WATER
ALARM THE TEMPERATURE OF
QUENCHING WATER
ALARM THE TEMPERATURE OF
QUENCHING WATER

1

0.50

0.33

0.33

Severity Detection Occurrence RPN
1
2

6
6

1
1

1
2

3

6

10

30

3

6

10

30

3

6

10

30

3

6

10

30

3

6

10

30

3

6

10

30

ตารางที่ ก.7 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย QUENCHING WATER ด้ วยเทคนิค FMEA (ต่อ)
Machine: 6HQI/C
WEIGHT:
Unit
QUENCHING
WATER 6-HQI/C

Date

Job Order

17/11/2011 11002609
14/2/2011
14/5/2011

11002944
11002977

Case

ROTATION 6-HQI/C

Date

Job Order

24.01.2011 11002784
07.03.2011 11003110

0.50

Severity Detection

ALARM THE TEMPERATURE OF
QUENCHING WATER
น ้ายา QUENCHING ตู B ไม่ไหล
CHILLER ALARM อุณหภูมิน ้าสูง DKK

ตารางที่ ก.8 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย ROTATION ด้ วยเทคนิค FMEA
Machine: 6HQI/C
WEIGHT:
Unit

1

0.33

0.33

Occurrence

RPN

3

6

10

30

1
2

6
6

1
1

1
2

1

Case

Severity

DKK ROTATION ไม่หมุน
หัวCENTER ROTATIONคลายตัว

7
2

0.50

0.33

Detection Occurrence
6
6

1
1

RPN
7
2
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ตารางที่ ก.9 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย TRANSFORMER ด้ วยเทคนิค FMEA
Machine: 6HQI/C
WEIGHT:
Unit

Date

TRANSFORMER 6-HQI/C

14.01.2011

Job Order

Case

11002785 DKK A HEAT มีเสียงดังผิดปกติ

ตารางที่ ก.10 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย UPPER CENTER ด้ วยเทคนิค FMEA
Machine: 6HQI/C
WEIGHT:
Unit
UPPER CENTER 6-HQI/C

Date

Job Order

Case

14.03.2011 11003175 DKK B UPPER CENTER ไม่หมุน
28.04.2011 11001106 UP PER CENTER COIL 3 ไม่หมุน

1
Severity

0.50

0.33

Detection Occurrence

10

6

1

1

0.50

0.33

Severity
3
2

Detection Occurrence
6
6

1
1

0.33
RPN
10

RPN
3
3
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ตารางที่ ก.11 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย CONVEYOR ด้ วยเทคนิค FMEA
Machine: 6HQI/C
WEIGHT:

1

Unit

Date

Job Order

Case

Severity

CONVEYOR IN 6-HQI/C

17.05.2011
14.11.2011

11002732
11002367

SUPPORT C/V ด้ านเข้ าขาด
โซ่ C/V IN ขาด

3
3

ตารางที่ ก.12 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย WORK SUPPORT ด้ วยเทคนิค FMEA
Machine: 6HQI/C
WEIGHT:
Unit

WORK SUPPORT
6-HQI/C

Date

Job Order

Case

7/5/2011
1/8/2011

11002205
11001768

20/1/2011

11001577

5/3/2011

11000512

STOPERวางงานก่อนROBOTจับงานเข้ าHEATหัก
DKK-B HOME COIL ขึ ้นลงไม่ได้
SENSOR SUPPORT ชารุด CHECK งานเสีย ติด
ตลอด
SENSOR SUPPORT ชารุด CHECK งานเสีย ติด
ตลอด

0.50

0.33

0.33

Detection Occurrence
6
6

1

1
1

0.50

RPN
3
3

0.33

0.33

Severity Detection Occurrence RPN
2
2

6
6

2
2

4
4

3

6

9

27

3

6

9

27
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ตารางที่ ก.12 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย WORK SUPPORT ด้ วยเทคนิค FMEA (ต่อ)
Machine: 6HQI/C
WEIGHT:
Unit

WORK SUPPORT
6-HQI/C

Date

Job Order

26/5/2011

11001561

8/7/2011

11001313

5/10/2011

11001300

4/12/2011

11000855

11/3/2011
29/5/2011

11001163
11000803

Case
SENSOR SUPPORT ชารุด CHECK งานเสีย ติด
ตลอด
SENSOR SUPPORT ชารุด CHECK งานเสีย ติด
ตลอด
SENSOR SUPPORT ชารุด CHECK งานเสีย ติด
ตลอด
SENSOR SUPPORT ชารุด CHECK งานเสีย ติด
ตลอด
ALARM COILTUOCH HOME COIL ไม่ได้
DKK-B HOME COIL ขึ ้นลงไม่ได้

1

0.50

0.33

0.33

Severity Detection Occurrence RPN
3

6

9

27

3

6

9

27

3

6

9

27

3

6

9

27

3
3

8
6

2
2

8
6
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ตารางที่ ก.13 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย CONVEYOR OUT ด้ วยเทคนิค FMEA
Machine: 6HQI/C
WEIGHT:
Unit

Date

29.01.2011
CONVEYOR OUT 24.02.2011
6-HQI/C
27.09.2011
10.02.2011

Job Order

Case

11002839
CONVEYOR OUT ติด
11000737
Robot วางงงานไม่ตรงSupport C/V out
11002154 SENSOR C/V OUT ออนตลอดไหลไม่หยุด ALARM
11000680
เพลาหลุดออกจากเฟื อง

1

0.50

0.33

Severity Detection Occurrence RPN
2
2
2
5

10
6
6
6

2
2
2
2

7
4
4
10
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ภาคผนวก ข
ข้ อมูลการวิเคราะห์ การเลือกปั ญหาด้ วยเทคนิค FMEAของเครื่ องจักร 10GUY-C

ตารางที่ ข.1 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย AXIS ด้ วยเทคนิค FMEA
Machine: 10-GUY/C
WEIGHT:
Unit
AXIS 10-GUY/C

Date

Job Order

Case

15.12.2011 11002525 น็อตล็อค CENTER เสียล็อค CENTER ไม่อยู่

ตารางที่ ข.2 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย CONTROL ด้ วยเทคนิค FMEA
Machine: 10-GUY/C
WEIGHT:
Unit

CONTROL 10-GUY/C

1

0.50

Severity
2

1

0.33

Detection Occurrence
7

1

0.50

0.33

RPN
2

Date

Job Order

Case

Severity Detection Occurrence

RPN

10/2/2011

11001210

ALARM BATTERY เปิ ดเครื่ องไม่ได้

4

8

7

37

15/5/2011

11002870

ALARM BATTERY เปิ ดเครื่ องไม่ได้

4

8

7

37

7/4/2011

11001020

ALARM SERVO SPINDER

10

8

1

13

23/3/2011

11000933

START OUTO ไม่ได้

2

8

1

3
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ตารางที่ ข.3 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย COOLANT ด้ วยเทคนิค FMEA
Machine: 10-GUY/C
WEIGHT:
Unit

Date

COOLANT 10-GUY/C 06.01.2011

Job Order

Case

11000418 น ้ามันcoolantไหลกลับเข้ าถังน ้ามันBD-68

ตารางที่ ข.4 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย COVER ด้ วยเทคนิค FMEA
Machine: 10-GUY/C
WEIGHT:

1

0.50

0.33

Severity

Detection

Occurrence

RPN

7

7

1

8

1

0.50

0.33

Unit

Date

Job Order

Case

Severity

Detection

Occurrence

RPN

COVER 10-GUY/C

07.10.2011

11002332

ประตูชารุด

9

7

1

11
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ตารางที่ ข.5 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย HYDRAULIC ด้ วยเทคนิค FMEA
Machine: 10-GUY/C
WEIGHT:

1

0.50

0.33

Unit

Date

Job Order

Case

Severity

Detection

Occurrence

RPN

HYDRAULIC 10-GUY/C

12.02.2011

11000670

น ้ามันรั่ว

6

7

1

7

1

0.50

0.33

ตารางที่ ข.6 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย LUBRICATION ด้ วยเทคนิค FMEA
Machine: 10-GUY/C
WEIGHT:
Unit

Date

Job Order

Case

Severity

Detection

Occurrence

RPN

LUBRICATION 10-GUY/C

09.05.2011

11001165

ปั๊ มน ้ามันไม่ทางาน

2

7

1

2
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ตารางที่ ข.7 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย PNEUMATIC ด้ วยเทคนิค FMEA
Machine: 10-GUY/C
WEIGHT:
Unit

Date

PNEUMATIC 10-GUY/C 07.04.2011

Job Order

Case

11001073 ท่อสายลมที่ติดอยู่กบั เพชรกรี ดหินแตก

ตารางที่ ข.8 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย SHOSE ด้ วยเทคนิค FMEA
Machine: 10-GUY/C
WEIGHT:

1

0.50

0.33

Severity

Detection

Occurrence

RPN

2

7

1

2

1

0.50

0.33

Unit

Date

Job Order

Case

Severity

Detection

Occurrence

RPN

SHOSE 10-GUY/C

04.01.2011

11000407

ALARM D407-1-00-00

10

10

1

17
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ตารางที่ ข.9 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย WHEEL SPINDLE ด้ วยเทคนิค FMEA
Machine: 10-GUY/C
WEIGHT:
Unit

Date

Job Order

21.12.2011 11002567
WHEEL SPINDLE 10-GUY/C 10.01.2011 11002672
21.03.2011 11003268

Case

1

0.50

0.33

Severity Detection Occurrence

RPN

คุมค่า 42 ไม่อยู่

4

6

1

4

แรงดันน ้ามัน WHEEL SPINDLE ต่า

1

6

1

1

สายลม ROTARY แตก

1

7

1

1
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ตารางที่ ข.10 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย ROTARY ด้ วยเทคนิค FMEA
Machine: 10-GUY/C
WEIGHT:
Unit

ROTARY 10-GUY/C

1

0.50

0.33

Date

Job Order

Case

Severity

Detection

Occurrence

RPN

29/7/2011

11001765

กรี ดล้ างหน้ าหินไม่เรี ยบ

4

6

6

24

30/12/2011

11002179

กรี ดล้ างหน้ าหินไม่เรี ยบ

4

6

6

24

16/3/2011

11003242

คุมค่า#42 ไม่อยู(่ เล็ก+เบี ้ยว)

6

6

1

6

2/6/2011

11001355

ผิวเจียร์ ไม่เท่ากัน

5

6

1

5

4/2/2011

11000626

สายพานขับ ROTARY หมุนฟรี

4

9

9

54

8/4/2011

11001162

สายพานขับ ROTARY หมุนฟรี

4

9

9

54

9/6/2011

11002185

สายพานขับ ROTARY หมุนฟรี

4

9

9

54

20/8/2011

11001021

สายพานขับ ROTARY หมุนฟรี

4

9

9

54

4/12/2011

11002261

สายพานขับ ROTARY หมุนฟรี

4

9

9

54
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ภาคผนวก ค
ข้ อมูลการวิเคราะห์ การเลือกปั ญหาด้ วยเทคนิค FMEA ของเครื่ องจักร 3LNC-C

ตารางที่ ค.1 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย CONTROL ด้ วยเทคนิค FMEA
Machine: 3LNC
WEIGHT:
Unit

Date

Job Order

7/11/2011 11002339
CONTROL

1

Case

0.50

0.33

Severity Detection Occurrence RPN

751 SPINDLE-1 ALARM DETECT(AC-56)

7

8

1

9

31/5/2011 11001338 ALARM 1083 THBRMAL DBPBCT/COOLANT MOTOR

3

8

1

4

28/3/2011 11000971

7

10

1

12

เปิ ดเครื่ องไม่ติด HOME เครื่ องไม่ได้

ตารางที่ ค.2 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย COOLANT ด้ วยเทคนิค FMEA
Machine: 3LNC
WEIGHT:

1

0.50

0.33

Unit

Date

Job Order

Case

Severity

Detection

Occurrence

RPN

COOLANT

31.05.2011

11001337

น ้า COOLANT ไม่ไหล

4

8

1

5
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ตารางที่ ค.3 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย DOOR ด้ วยเทคนิค FMEA
Machine: 3LNC
WEIGHT:
Unit
DOOR

Date

Job Order

1

Case

0.33

Severity Detection Occurrence

16.06.2011 11001444 SENSORประตูเสือมสภาพทาให้ LOADERไม่จบั งาน

ตารางที่ ค.4 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย SPINDLE ด้ วยเทคนิค FMEA
Machine: 3LNC
WEIGHT:

0.50

3

10

1

1

0.50

0.33

RPN
5

Unit

Date

Job Order

Case

Severity

Detection

Occurrence

RPN

SPINDLE

02.02.2011

11000604

alarm1032chage the goar to HI or Low

1

10

1

2
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ตารางที่ ค.5 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย STABILIZER ด้ วยเทคนิค FMEA
Machine: 3LNC
WEIGHT:

1

0.50

0.33

Unit

Date

Job Order

Case

Severity

Detection

Occurrence

RPN

STABILIZER

13.06.2011

11001428

STABILIZER เครื่ อง 2-LNC เสีย

9

10

1

15

ตารางที่ ค.6 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย WORK EJECTOR ด้ วยเทคนิค FMEA
Machine: 3LNC
WEIGHT:

1

0.50

0.33

Unit

Date

Job Order

Case

Severity

Detection

Occurrence

RPN

WORK EJECTOR

09.09.2011

11002028

WORK EJECTOR ถอยกลับไฟไม่ตดิ

4

8

1

5
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ตารางที่ ค.7 การวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยย่อย WORK REST ด้ วยเทคนิค FMEA
Machine: 3LNC
WEIGHT:
Unit

Date

Job Order

Case

1

0.50

0.33

Severity Detection Occurrence

RPN

18/1/2011 11000493

SENSOR WORK REST UP/DOWN ไม่ ON

4

8

10

53

14/2/2011 11000665

SENSOR WORK REST UP/DOWN ไม่ ON

4

8

10

53

2/3/2011

11002181

SENSOR WORK REST UP/DOWN ไม่ ON

4

8

10

53

27/4/2011 11002157

SENSOR WORK REST UP/DOWN ไม่ ON

4

8

10

53

13/5/2011 11002161

SENSOR WORK REST UP/DOWN ไม่ ON

4

8

10

53

WORK REST 3-LNC/C 25/6/2011 11002141

SENSOR WORK REST UP/DOWN ไม่ ON

4

8

10

53

11/8/2011 11002259

SENSOR WORK REST UP/DOWN ไม่ ON

4

8

10

53

8/9/2011

11002250

SENSOR WORK REST UP/DOWN ไม่ ON

4

8

10

53

5/11/2011 11002631

SENSOR WORK REST UP/DOWN ไม่ ON

4

8

10

53

16/12/2011 11002699

SENSOR WORK REST UP/DOWN ไม่ ON

4

8

10

53

12/10/2011 11002277

ไฟดับ(ไฟช็อต)

4

10

2

13

148
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ตารางที่ ง.1 รายละเอียดการเสียของเครื่ องจักร 6HQI-C ในปี พ.ศ.2555
Job Number

Machine

Case

11002732

6-HQI/C SUPPORT C/V ด้ านเข้ าขาด

11002750

6-HQI/C ROBOT ALARM

11002754

6-HQI/C ALARM TRANSISTOR

11002784

6-HQI/C DKK ROTATION ไม่หมุน

11002785

6-HQI/C DKK A HEAT มีเสียงดังผิดปกติ

11002839

6-HQI/C CONVEYOR OUT ติด

11002873

6-HQI/C ตู้ A ประตูตกราง

11002944

6-HQI/C น ้ายา QUENCHING ตู B ไม่ไหล

11002949

6-HQI/C DKK ALARM TRANSISTOR

11002977

6-HQI/C CHILLER ALARM DKK

11002981

6-HQI/C CONVEYOR OUT ไหลไม่หยุด แล้ ว ALARM

11002986

6-HQI/C ROBOT ชนประตู DKK B

11003110

6-HQI/C หัวCENTER ROTATIONคลายตัวCENTERไม่หมุน

11003175

6-HQI/C DKK B UPPER CENTER ไม่หมุน

11003218

6-HQI/C ROBOT ALARM SERVO 012

11003245

6-HQI/C DKK ALARM

11003251

6-HQI/C ROBOT จับงานวางตู้ A แล้ วไม่ถอย

11003286

6-HQI/C ALARM COOLING

11003312

6-HQI/C ROBOT ALARM

11003341

6-HQI/C จอควบคุมอุณหภูมิน ้า COOLING น ้า QUENCHIN

11003362

6-HQI/C ไฟ SENSOR ปากจับงาน ROBOT ไม่ตดิ

11003373

6-HQI/C ALARM SERVO

11003403

6-HQI/C ALARM THE TENPERATER QUENCHING

11003405

6-HQI/C

ALARM GENERATOR

11003560

6-HQI/C

ALARM GENERATOR
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Job Number

Machine

Case

11003587

6-HQI/C สายน ้าตู้ CONTROL ไฟรั่ว(หยดลงแผงไฟ)

11003622

6-HQI/C ปั๊ มมอเตอร์ น ้า ตู้ HEAT ที่ 2 ไม่ทางาน

11003690

6-HQI/C ตู้ A ALARM OUTPUT VOHAGE LOWER IS

11003697

6-HQI/C LOW VOTAGE

11003771

6-HQI/C ตู้ B ไม่ HEAT งาน ROTATION ไม่หมุน

11003876

6-HQI/C DKK CHILLER เสีย

11003893

6-HQI/C สายไฟ SENSOR C/V IN(6HQI ขาด)

11003919

6-HQI/C SUPPORT COPNVEYOR IN ชารุด (ขาด)

11003928

6-HQI/C ตู้ B CENTER ไม่ลง

11003928

6-HQI/C ตู้ B CENTER ไม่ลง

11003942

6-HQI/C LOW VOTAGE

11003997

6-HQI/C สายพานตัวดูดควัน DKK ขาด

11004032

6-HQI/C ALARM GENERATOR

11004102

6-HQI/C DKK ALARM PUMP OVERLOAD

11004177

6-HQI/C สายลม DKK หลังเครื่ องรั่ว

11004289

6-HQI/C ท่อน ้า CHILLER ตัวเล็กหลุด

11004331

6-HQI/C DKK ALARM PUMP OVERLOAD

11004480

6-HQI/C ALARM Q-WATER อุณหภูมิสงู

11004554

6-HQI/C ALARM TEMPARATURE

11004567

6-HQI/C ALARM PUMP 1 OVER LOAD(M2K-OL)

11004599

6-HQI/C ALARM SERVO 012 (ROBOT ALARM)

11004614

6-HQI/C ไฟ CENTER UP DOWN ไม่ตดิ ROBOT ไม่จบั งาน

11004741

6-HQI/C DKK ALARM น ้า Q-WATER อุณหภูมิสงู

11004760

6-HQI/C ALARM LOWER BOUND

11004916

6-HQI/C ALARM QUENCHING WATER
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Job Number

Machine

Case

11004940

6-HQI/C ROBOT ชนประตู DKK B ตกราง

11004941

6-HQI/C งานงัดฐาน COIL เบี ้ยว DKK B

11004966

6-HQI/C CENTER COIL NO 2 ไม่หมุน

11005010

6-HQI/C DKK ALARM PUMP OVER LOAD MOTOR DKK B

11005062

6-HQI/C THE TEMPERATURE OF QUENCHING WATER

11005078

6-HQI/C ประตูตกราง (DKKตู้ A)

11005146

6-HQI/C ALARM QUENCHING WATER

11005202

6-HQI/C ปั๊ ม CHILLER เสีย

11005212

6-HQI/C แรงดันน ้า QUENCHING ต่า(ไม่ได้ SPEC)

11005269

6-HQI/C ALARM QUENCHING WATER

11005336

6-HQI/C สายไฟ SENSOR CONVEYOR ขาเข้ าขาด

11005478

6-HQI/C เครื่ อง CHILLER ALARM อุณหภูมิน ้า

11005485

6-HQI/C SENSOR CONVEYOR OUT ไหลตลอดไม่ยอมตัด

11005670

6-HQI/C ALARM อุณหภูมิน ้า QUENCHING สูงบ่อย

11005671

6-HQI/C ALARM QUENCHING WATER

11005704

6-HQI/C ประตู DKK ตู้ A หลุด

11005731

6-HQI/C SENSOR SUPPORT ด้ าน R เสียติดตลอด

11005801

6-HQI/C

11005960

6-HQI/C Q-WATER อุณหภูมิขึ ้นสูง

11006252

6-HQI/C DKK ALARM TRANSISTOR

11006365

6-HQI/C COIL 3 UPPER CENTER ไม่หมุน

11006476

6-HQI/C ALARM TRANSISTOR TRANSFORMER

11006527

6-HQI/C SENSOR SUPPORT ไม่ตดิ

11006646

6-HQI/C DKK SENSOR SUPPORT เสีย ON ตลอด

11006805

6-HQI/C UPPER CENTER COIL 2 ตู้ A ไม่หมุน

Q-WATER อุณหภูมิสงู
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Job Number
11006893

Machine

Case

6-HQI/C 6-HQI น ้ารั่วหม้ อแปลง ตู้ A
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Job Number

Machine

Case

11002672

10-GUY/C แรงดันน ้ามัน WHEEL SPINDLE ต่า

11002870

10-GUY/C ALARM CNC BATTERY

11003242

10-GUY/C คุมค่า#42 ไม่อยู(่ เล็ก+เบี ้ยว)

11003268

10-GUY/C สายลม ROTARY แตก

11003629

10-GUY/C 42 คุมค่าไม่อยู่

11003802

10-GUY/C น๊ อตยึด CENTER ท้ าย รูด ยึดไม่อยู่

11003966

10-GUY/C LOCATOR เสีย อ่านค่า ERROR

11004098

10-GUY/C ALARM C922 DRIVE DOG ENGAGED SIGNAL

11004251

10-GUY/C คุมค่า 42 ไม่คงที่ หลังกรี ดหิน

11004496

10-GUY/C ฐาน ROTARY ชนหิน

11004539

10-GUY/C ALARM CNC BATTERY

11004580

10-GUY/C ALARM CNC BATTERY

11004863

10-GUY/C DRIVE DOG EWGAGED

11005107

10-GUY/C TAIL STOCK เข้ าไม่สดุ ตาแหน่ง

11005333

10-GUY/C ALARM WORK SPINDLE INDET

11005455

10-GUY/C สายพาน ROTARY หย่อน(คุมค่า 42 ไม่คงที่)

11006127

10-GUY/C สลักน๊ อตหัวพา SPINDLE หลุด

11006231

10-GUY/C เจียร์ 42 ค่าไม่คงที่

11006419

10-GUY/C SENSOR SPINDLE ON ตลอด
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Job Number

Machine

Case

11002628

3LNC-C ราง SLIDE ด้ านหลังเครื่ องหลุด

11002699

3LNC-C ป้อมมีดน ้ายาไม่ไหลทาให้ กลึงงานมีดแตกบ่อย

11003566

3LNC-C เวลากลึงงานน ้ากระเด็นออกจากเครื่ อง

11003693

3LNC-C SENTER ด้ านท้ ายไม่ยนั ชิ ้นงาน

11003696

3LNC-C CONVEYOR เศษเหล็กติด

11003754

3LNC-C ALARM SERVO (RESET ไม่หาย)

11004223

3LNC-C ALARM SERVO(หัว TURRET ไม่เข้ าล็อค

11004409

3LNC-C MOTOR CONVEYOR ไหม้

11004413

3LNC-C WORK EJECTOR ไม่ดนั งาน

11004502

3LNC-C น ้า COOLANT ไม่ไหล

11005075

3LNC-C SENSOR WORK REST ไม่ ON(ติดบ้ าง ดับบ้ าง)

11005150

3LNC-C สายไฟ CONTROL ขาด

11005154

3LNC-C SENSOR WORK REST ไม่ ON(ติดบ้ าง ดับบ้ าง)

11005299

3LNC-C WORK EJECTOR ไม่ผลักงาน

11005309

3LNC-C 751 SPINDLE-1 ALARM DETECT(AC-56)

11005579

3LNC-C WORK EJECTOR ไม่ผลักงาน

11005905

3LNC-C ตัวผลักงานดันงานไม่สดุ ทาให้ LOADER

11006034

3LNC-C ตัวผลักงานไม่สดุ

11006150

3LNC-C SENSOR WORK REST ไม่ ON(ติดบ้ าง ดับบ้ าง)

11006174

3LNC-C น ้า COOLANT ไม่ไหล
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