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บทคัดย่ อ
เทคโนโลยีเครื องจักรทีใช้ในการผลิ ตปั จจุบนั ได้ก้าวหน้าไป
อย่างมากทําให้เครื องจักรมี บทบาทและความสําคัญมากขึ)นต่อการเพิม
ประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ต โดยเฉพาะโรงงานอุ ต สาหกรรมที มี ก ารใช้
เครื องจักรเป็ นหลัก ใน การทํางาน จําเป็ นเป็ นต้องใช้เ ครื องจัก รให้ ได้
ประโยชน์สูงสุ ด โครงงานครั)งนี) จึ งมี วตั ถุ ประสงค์เ พือออกแบบระบบ
ฐานข้อมู ลเพื อคํานวณหาค่ าประสิ ทธิ ผลเชิ งรวมของเครื องจักรโดยใช้
Microsoft Accessเป็ นระบบฐานข้อมูลและใช้Visual Basicเป็ นหน้าจอ
เชื อมต่ อ ฐานข้อ มู ล เพื อให้ ท ราบถึ ง ค่ า ประสิ ท ธิ ผ ลของเครื องจัก รว่ า
เครื องจัก รใดควรปรั บ ปรุ ง และยัง ง่ ายต่ อการหาข้อ มู ล เครื องจัก รเสี ย
เนื องจากทางโรงงานที ได้เ ข้า ไปศึ ก ษานั)นเป็ นโรงงานผลิ ต ชิ) น ส่ ว น
รถยนต์ซึงมี การใช้เครื องจักรในการทํางานเป็ นส่ วนใหญ่ซึงไม่มีการนํา
ค่า OEE (Overall Equipment Effectiveness) คือ ค่าประสิ ทธิ ผลโดยรวม
ของเครื องจักรมาคิดทําให้ไม่สามารถวิเคราะห์วา่ เครื องจักรทํางานได้เต็ม
ประสิ ทธิ ภาพหรื อยัง และการจดบันทึ กเครื องจักรเสี ยยังจดบันทึ กเป็ น
เอกสารที ยุ่ ง ยากต่ อ การเก็ บ รั ก ษาและการค้น หาหลัง จากได้ ใ ช้ ง าน
โปรแกรมทีออกแบบมานั)นทําให้รู้ได้ว่าเครื องจักรในโรงงานนั)นยังมีค่า
ประสิ ทธิ ผลเชิ งรวมของเครื องจัก รตํากว่ามาตรฐานอยู่แ ละการค้น หา
ข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลของพนักงานก็เป็ นระบบขึ)นอย่างเห็นได้ชดั
คํา สําคัญ : ระบบฐานข้อ มู ล , ค่ า ประสิ ท ธิ ผ ลเชิ ง รวมของเครื องจัก ร,
หน้าจอเชื อมต่อฐานข้อมูล

Abstract
Technology and machines used in manufacturing advanced
significantly today with the machine. And more important role to
increase productivity, especially plant Industrial machinery and
equipment that are used primarily for essential work is required to use
the machine. Maximum benefit. This project aims to design a database
system for Calculate the effective analysis of machines using
Microsoft. Access is a database system. Information and Visual. Basic
to display the database connection in order to understand the

effectiveness any machine that machines should be improved and easyto-find machinery broken. Because the factory has a manufacturing
facility to study the parts that are used. Machine at work does not bring
a majority of the OEE (Overall Equipment. Effectiveness) is the overall
effectiveness of the machine to think and could not analyze that the
machine working at full efficiency or to and also take note of machinery
broken. Save the document difficult to maintain and search after using
the program. Designed to know the machine in a factory that also
included the analysis of effectiveness. Equipment is below standard and
to find information and store employee information, it is. System more
clearly.
Keywords: Database, Overall Equipment Effectiveness, User Interface

1. บทนํา
เทคโนโลยีเครื องจักรทีใช้ในการผลิ ตปั จจุบนั ได้กา้ วหน้าไป
อย่างมากทําให้เครื องจักรมี บทบาทและความสําคัญมากขึ)นต่อการเพิม
ประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ต โดยเฉพาะโรงงานอุ ต สาหกรรมที มี ก ารใช้
เครื องจัก รเป็ นหลัก ในการทํางาน จําเป็ นเป็ นต้องใช้เ ครื องจัก รให้ ไ ด้
ประโยชน์สูงสุ ดแต่ปัญหาทีพบโดยส่ วนใหญ่ คือ เครื องจักรเสี ยบ่อย ใช้
เวลาในการปรั บตั)งและปรับแต่งเครื องจักรนาน เครื องจักรผลิ ตชิ) นงาน
ไม่ ไ ด้ ม าตรฐานที กํา หนด และเกิ ด การสู ญ เสี ย เปล่ า อื นๆเป็ นผลให้
เครื องจัก รมี ประสิ ทธิ ผลในการใช้งานตําดังนั)นหากเราสามารถวัดค่ า
ประสิ ทธิ ผลของการใช้เครื องจักรรวมทั)งสาเหตุการใช้เครื องจักรได้ไม่
เต็มทีก็จะสามารหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาได้เนื องจากทางโรงงานทีได้
เข้าไปศึกษานั)นเป็ นโรงงานผลิ ตชิ) นส่ วนรถยนต์ซึงมีการใช้เครื องจักรใน
การทํางานเป็ นส่ วนใหญ่ซึงไม่มีการนําค่า OEE (Overall Equipment
Effectiveness) คื อ ค่าประสิ ทธิ ผลเชิ งรวมของเครื องจักรมาคิดทําให้ไม่
สามารถวิเคราะห์ ว่าเครื องจักรทํางานได้เต็มประสิ ทธิ ภาพหรื อยัง และ
การจดบันทึกเครื องจักรเสี ยยังจดบันทึกเป็ นเอกสารที ยุง่ ยากต่อการเก็บ
รักษาและการค้นหา

2. ทฤษฏี
2.1 การวัดประสิทธิผลเชิงรวมของเครืองจักร (OEE-Overall
Equipment Effectiveness)
ความสามารถในการทีจะใช้เครื องจักรนั)นสร้ างผลผลิ ตที
สมบูรณ์ ให้กบั เราภายใต้เวลาที กําหนดให้เดิ นเครื องจักรนั)น ในต้นทุ น
การผลิ ตนั)นส่ วนหนึ งมาจากการสู ญเสี ยในกระบวนการผลิ ต โดยแสดง
ในรู ปของของเสี ยแบบต่างๆทําให้ไม่เกิ ดผลผลิ ตหรื อเกิ ดผลผลิ ตแต่ไม่
สมบูรณ์ เต็มที เท่าที ควรขณะที ยังคงต้องใช้ทรั พยากรในการผลิ ตอยู่เท่า
เดิ ม OEE (Overall Equipment Effectiveness) หรื อประสิ ทธิ ผลโดยรวม
ของเครื องจักรเป็ นเครื องมื อในรู ปดัช นี ทีทําให้สามารถแยกแยะความ
สู ญเสี ยเหล่านี) ออกมาอย่างเป็ นระบบเข้าใจง่ายและค่อนข้างครอบคลุมใน
ระดับปฏิ บตั ิ การและระดับการจัดการ ทําให้สามารถที จะทําการแก้ไข
หรื อปรับปรุ งได้ถูกจุดลดต้นทุนได้เป็ นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม OEE เป็ น
เพี ย งส่ วนหนึ งของเครื องมื อ ในการจั ด การด้ า นการผลิ ต เท่ า นั) น
ประสิ ทธิ ผลเชิ งรวมของเครื องจักรสามารถคํานวณได้จากสมการที 1
OEE = RF x PF x QF
(1)
โดยที RUNNING FACTOR คือ ตัวประกอบการเดินเครื อง
QUALITY FACTOR คือ ตัวประกอบคุณภาพ
PERFORMANCE FACTOR คือ ตัวประกอบสมรรถนะ

2.1.3 ตัวประกอบสมรรถนะ
คือ อัตราส่ วนของสิ นค้าทีได้คุณภาพเทียบกับสิ นค้าทีผลิต
ออกมาทั)งหมด วัดความสู ญเสี ยจาก ทําของเสี ยหรื อมีปัญหาด้านคุณภาพ
สู ญเสี ยส่ วนได้หรื อการซํ)ากระบวนการ โดยตัวประกอบสมรรถนะหาได้
จากสมการที 7
ตัวประกอบสมรรถนะ = ผลผลิตดีทีได้สุทธิ
(7)
ผลผลิตรวมทั)งหมด

2.2 Microsoft Access
ข้อมูล (Data) หมายถึ ง ข้อเท็จจริ งทีเกี ยวข้องกับสิ ง
ต่างๆ ทัวไป เช่น ราคาสิ นค้า คะแนนของนักเรี ยนแต่ละคน ซึ งปกติถือว่า
เป็ น ข้อมูลดิ บ (Raw Data) ทียังไมได้ผ่านการประมวลผล ข้อมูลทีผ่าน
การประมวลผลแล้วเรี ยกว่า สารสนเทศ (Information) เช่ น เมื อนํา
คะแนนของนักเรี ยนทั)งหมดมาประมวลผลก็จะได้คะแนนสู งสุ ด คะแนน
ตําสุ ดของนักเรี ยนทั)งหมด ข้อมูลทีนํามาจัดเก็บในฐานข้อมูลอาจอยูใ่ นรู ป
ของตัวเลข ตัวอักษร ข้อความ รู ปภาพ เสี ยง หรื อภาพและเสี ยง ฐานข้อมูล
(Database) หมายถึ ง แหล่ งเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่ มหนึ งที เกี ยวข้องกับ
หัวข้อ หรื อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ ง มีโครงการและการจัดการอย่าง
เป็ นระบบ ข้อมูลทีบันทึกเก็บไว้ สามารถปรับปรุ งแก้ไข สื บค้น และ
นํามาใช้ในการจัดการสารสนเทศได้อย่าง รวดเร็ ว

2.1.1 ตัวประกอบการเดินเครือง
ตัวประกอบการเดิ นเครื อง คือ ในการทํางานของเครื องจักร
เมือจัดเวลาให้ทาํ งาน (Loading) และถ้าเครื องจักรพร้ อมมากโอกาสทีจะ
ผลิตได้มากก็มีสูงองค์ประกอบทีมีผลต่อความพร้อม วัดความสู ญเสี ยจาก
เครื องจักร อุปกรณ์ชาํ รุ ด หยุดซ่อม การปรับตั)งเครื อง เปลียนผลิตภัณฑ์
โดยตัวประกอบการเดินเครื องสามารถคํานวณได้จากสมการที 4
เวลาปฏิบตั ิงาน = เวลาตามแผน – เวลาหยุดเครื องจักร
(2)
เวลาตามแผน = จํานวนชัวโมงทํางานในแต่ละวัน – เวลาหยุดพัก
(3)
ตัวประกอบการเดินเครื อง = เวลาปฏิบตั ิงาน
(4)
เวลาตามแผน

2.1.2 ตัวประกอบคุณภาพ
คือ ความสามารถทีเครื องจักรสามารถทําได้เทียบกับ
ความสามารถทางทฤษฎีซึงปกติจะวัดจากจํานวนสิ นค้าทีผลิตได้จริ ง
เทียบกับสิ นค้าทีควรจะผลิตได้ใน เวลาเดียวกันหรื อรอบเวลาในการผลิต
สิ นค้านั)น วัดความสู ญเสี ยจาก เหตุติดขัดจากภายนอก การผลิตทีผิดปกติ
โดยตัวประกอบคุณภาพสามารถคํานวณได้จากสมการที 6
ผลผลิตมาตรฐาน = เวลาปฏิบตั ิงาน x อัตราการผลิตมาตรฐาน
(5)
ตัวประกอบคุณภาพ = ผลผลิตทีได้จริ ง
(6)
ผลผลิตมาตรฐาน

2.3 Visual Basic
เป็ นโปรแกรมสําหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทีกําลังเป็ นที
นิ ยมใช้อยูใ่ นปั จจุบนั โปรแกรม Visual Basic เป็ นโปรแกรมทีได้เปลี ยน
รู ปแบบการเขียนโปรแกรมใหม่ โดยมีชุดคําสังมาสนับสนุนการทํางาน มี
เครื องมือต่าง ๆ ทีเรี ยกกันว่า คอนโทรล(Controls) ไว้สาํ หรับช่ วยในการ
ออกแบบโปรแกรม โดยเน้นการออกแบบหน้าจอแบบกราฟฟิ ก หรื อที
เรี ยกว่า Graphic User Interface (GUI) ทําให้การจัดรู ปแบบหน้าจอ
เป็ นไปได้ง่าย และในการเขียนโปรแกรมนั)นจะเขียนแบบ Event - Driven
Programming คือ โปรแกรมจะทํางานก็ต่อเมือเหตุการณ์ (Event) เกิ ดขึ)น
ตัวอย่างของเหตุการณ์ได้แก่ ผูใ้ ช้เลื อนเมาส์ ผูใ้ ช้กดปุ่ มบนคียบ์ อร์ ด ผูใ้ ช้
กดปุ่ มเมาส์ เป็ นต้นเครื องมือ หรื อ คอนโทรล ต่าง ๆ ที Visual Basic ได้
เตรี ยมไว้ให้ ไม่ ว่าจะเป็ น Form Textbox Label ฯลฯ ถื อว่าเป็ นวัตถุ
(Object ในที นี) ข อใช้ค าํ ว่า ออบเจ็ก ต์) นันหมายความว่า ไม่ ว่าจะเป็ น
เครื องมื อใด ๆ ใน Visual Basic จะเป็ นออบเจ็กต์ท) งั สิ) น สามารถที จะ
ควบคุมการทํางาน แก้ไขคุณสมบัติของออบเจ็กต์น) นั ได้โดยตรง ในทุกๆ
ออบเจ็กต์จะมีคุณสมบัติ (properties) และเมธอด (Methods) ประจําตัว
ซึ งในแต่ละออบเจ็กต์ อาจจะมีคุณสมบัติและเมธอดทีเหมือน หรื อต่างกัน
ก็ได้ ขึ) นอยู่กบั ชนิ ดของออบเจ็กต์ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วย
Visual Basic การเขียนโค้ดจะถูกแบ่งออกเป็ นส่ วนๆ เรี ยกว่า โพซี เดอร
(procedure) แต่ละโพซี เดอรจะประกอบไปด้วย ชุ ดคําสังทีพิมพ์เข้าไป

แล้ว ทําให้คอนโทรลหรื อออบเจ็กต์น) นั ๆ ตอบสนองการกระทําของผูใ้ ช้
ซึ งเรี ยกว่าการเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุ (Object Oriented ProgrammingOOP) แต่ตวั ภาษา Visual Basic ยังไม่ถือว่าเป็ นการเขียนโปรแกรมแบบ
OOP อย่างแท้จริ ง เนื องจากข้อจํากัดหลายๆ อย่าง

3.วิธีการศึกษาและดําเนินการ
3.1 วัตถุประสงค์

4. ผลการดําเนินโครงงาน
4.1 องค์ ประกอบของโปรแกรม
4.1.1 หน้ าจอหลักของโปรแกรมประกอบด้ วย
1)
2)
3)
4)

ข้อมูลพื)นฐาน
บันทึกข้อมูลประจําวัน
รายงาน
ออกจากระบบ

การนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาเพือใช้ในการคํานวณหาค่า
ประสิ ทธิ ผลเชิ งรวมของเครื องจักรโดยใช้โปรแกรม Microsoft Access
เป็ นตัวเก็บฐานข้อมูล และใช้ Visual Basic เป็ นตัวหน้าจอโปรแกรมหลัก
เพือให้รู้วา่ เครื องจักรทํางานเต็มประสิ ทธิ ภาพหรื อยังและยังช่วยให้ง่ายต่อ
การเก็บข้อมูลและค้นหาข้อมูลของเครื องจักรซึ งทําให้มีความถูกต้องของ
ข้อมูลมากขึ)นและยังมีการทําแบบฟอร์ มการเก็บข้อมูลขึ)นมาเพือช่ วยเพิม
ความสะดวกต่อการเก็บข้อมูลของพนักงานด้วยดังนั)นจึงทําให้สามารถ
หาแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ของเครื องจักรได้

3.2 ขั]นตอนการศึกษาและดําเนินการ

ศึกษารายละเอียดของโรงงาน

รู ปที 2 หน้าจอหลักของโปรแกรม

ศึกษารายละเอียดของเครื องจักร

4.1.2 หน้ าจอย่ อยข้ อมูลพืน] ฐานประกอบด้ วย

เก็บข้อมูลของเครื องจักร

1) รหัส Activity ใช้เมือต้องการเพิม activityใหม่
2) ชื อ Activity ใช้เพือใส่ ชือกิจกรรมทีเราต้องการ
3) Type เพือเลือกชนิ ดของข้อมูล

ออกแบบฐานข้อมูลเพือหาค่าประสิ ทธิ ผลเชิ งรวมของเครื องจักร

สร้างฐานข้อมูล

ทดลองใช้งานฐานข้อมูล

ปรับปรุ งแก้ไขฐานข้อมูล

4.1.3 หน้ าจอย่ อยข้ อมูลประจําวันประกอบด้ วย
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

รหัส ใช้เมือต้องการเพิมวันทีใหม่ในระบบ
วันที ใช้เพือเลือกวันทีทีต้องการเพิมในระบบ
เครื องจักร ใช้เขียนชื อเครื องจักรทีต้องการกรอกข้อมูล
Activity กิจกรรมทีต้องการบันทึกข้อมูลและนํามาคํานวณ
Length ระยะเวลาหรื อจํานวณชิ)นงานของกิจกรรมต่างๆ
Product ไว้สาํ หรับแสดงหน้าจอผลิตภัณฑ์
แสดง ไว้สาํ หรับแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์และกราฟ
บันทึกข้อมูล ใช้ในการเก็บข้อมูลทีคํานวณเข้าสู่ฐานข้อมูล
ปิ ด ปิ ดหน้าต่างหน้าทีไม่ได้ใช้

4.1.4 หน้ าจอย่ อยข้ อมูลผลิตภัณฑ์
รู ปที 1 ขั)นตอนการดําเนิ นงาน

1) เพิมข้อมูล ใช้เมือต้องการเพิมข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูล

2)
3)
4)
5)

แก้ใขข้อมูล ใช้เมือต้องการเปลียนแปลงข้อมูลทีมีอยู่
ลบข้อมูล ใช้เพือลบข้อมูลทีไม่ตอ้ งการใช้
ปิ ด ใช้เพือปิ ดหน้าต่างทีไม่ตอ้ งการใช้
Target ไว้สาํ หรับคํานวณเป้ าหมายการผลิต

4.1.5 หน้ าจอย่ อยรายงาน
1) ค้นหา ใช้เมือต้องการค้นหาวันทีต้องการ
2) ตรวจสอบ ใช้เพือแสดงผลทีค้นหา

4.1.6 หน้ าจอย่ อยข้ อมูลค้ นหา
1) ปุ่ มตรวจสอบ ไว้สาํ หรับตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูล
2) ลบข้อมูล ไว้สาํ หรับลบข้อมูลในฐานข้อมูล
3) เลือก ไว้สาํ หรับเลือกข้อมูลในรายวัน

4.2 โครงสร้ างฐานข้ อมูล
โครงสร้างของฐานข้อมูลเพือนําไปคํานวณหาค่าประสิ ทธิ ผล
เชิ งรวมของเครื องจักรทีได้ออกแบบขึ)นนั)นสามารถเขียนออกมาเป็ น ER
Model ของฐานข้อมูลได้ดงั รู ปที 3

5.สรุปผล
การนําความรู้ทางด้านวิศวกรรมซ่ อมบํารุ งนั)นมาแก้ไขปั ญหา
ต่างๆ นั)นเราสามารถนําเครื องมือทางคอมพิวเตอร์ เพือมาช่ วยแก้ไขให้ดี
ขึ) น โดยการนํา ข้อ มู ล มาจัด ทํา เป็ นระบบฐานข้อ มู ล โดยใช้ Microsoft
Access และ Visual Basicโดยใช้ Microsoft Access เป็ นตัวเก็บฐานข้อมูล
และ Visual Basic เป็ นตัวหน้าจอหลักของโปรแกรมซึ งสามารถเชื อมต่อ
กัน ได้ เป็ นตัว เสริ มในการทํา งานซึ งช่ ว ยให้ ก ารทํา งานนั)นทั)ง มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ)นและยังสามารถค้นหาหรื อบันทึ กข้อมูลได้รวดเร็ ว
ถูกต้องและเป็ นระบบมากขึ)นด้วยโดยหน้าที หลักๆ ของโปรแกรมและ
ข้อดีของโปรแกรมมีดงั นี)
1) สามารถเพิมหรื อลบกิ จกรรมที มี ผลต่อค่าประสิ ทธิ ผลเชิ งรวมของ
เครื องจักรเองได้อย่างสะดวก
2) สามารถใช้ได้กบั หลายผลิตภัณฑ์ต่อหนึ งเครื องจักร
3) เก็บข้อมูลต่างๆ ได้ถูกต้องแม่นยํา
4) แสดงผลออกมาเป็ นกราฟง่ายต่อการวิเคราะห์
5) มี ความยืดหยุ่นในการใช้งานสามารถนําไปประยุกต์ใ ช้ได้ก ับทุ ก
โรงงานทีต้องการ
6) ใช้งานง่ายและสะดวกต่อผูใ้ ช้
7) สะดวกต่อการค้นหาและบันทึกข้อมูล

5. กิตติกรรมประกาศ
ทางผูจ้ ดั ทําขอขอบพระคุ ณ อ.ดร.สุ วิชภรณ์ วิชกูล อาจารย์ที
ปรึ กษาโครงงานเป็ นอย่างสู งสําหรั บคําปรึ กษาที เป็ นประโยชน์และวิธี
ปั ญหาต่ างๆ ที เกิ ดขึ) น พร้ อมทั)งเสนอแนวทางในการทําโครงงาน จน
สําเร็ จลุล่วงด้วยดี ทั)งนี) ตอ้ งขอขอบพระคุณ รศ.พิภพ ลลิ ตาภรณ์ และ รศ.
ดร.ก้อ งกิ ติ พู ล สวัสดิ คณะกรรมการคุ มสอบ สํา หรั บ คํา แนะนําและ
แนวทางในการทําโครงงาน ขอขอบพระคุณทางภาควิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ที อนุ เ คราะห์ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํา เนิ น
โครงงานคุณประโยชน์ของโครงงานฉบับนี) ขอมอบตอบแทนให้แก่ผูท้ ีมี
พระคุณต่อผูเ้ ขียนทุกท่าน
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