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บทคัดย่อ

1. บทนา

โครงงานนี้จะเข้าไปเก็บข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายน 2553 ของสายการผลิต 3 สายการผลิต คือ Rod Push 4YS
Washer และ Rotor ซึ่ งเป็ นสายการผลิตที่เครื่ องจักรมีการหยุดซ่ อมบ่อย
หรื อมีของเสี ยเกิดขึ้นมาก โดยเก็บข้อมูลเวลาที่หยุดซ่ อมของเครื่ องจักร
เวลาในการปรับตั้งเครื่ อง อัตราผลผลิตที่ได้ จานวนของเสี ยที่เกิดขั้น ลง
ในโปรแกรมสารสนเทศที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อจะได้สะดวกในการลง
บันทึ กเก็บข้อมูล และง่ายแก่การค้นหา จากนั้นจึงมาคานวณในสูตร
สมการเพื่อหาค่าประสิ ทธิ ผลเชิงรวม จากการเก็บข้อมูลพบว่าเครื่ องจักร
ส่ วนใหญ่มีค่าประสิ ทธิ ผลเชิงรวมอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ ยกเว้น
เครื่ องหมายเลข 12 และ 114 ที่มีค่าน้อยเกินไป เนื่องมาจากเครื่ องมี
สมรรถภาพการผลิตที่ต่า มาตรการแก้ไขที่บริ ษทั ควรดาเนินการคือ ใช้ตวั
insert ให้ตรงกับลักษณะของชิ้นงาน เปลี่ยนตัว insert เมื่อหมดอายุการใช้
งาน อีกทั้งควรมีการกาหนดระยะเวลาตรวจเช็คเครื่ องจักรอย่างแน่ชดั

โรงงานที่เข้าไปทาการศึกษาข้อมูล เป็ นโรงงานที่ทาเกีย่ วกับ
ชิ้นส่ วนอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีเครื่ องจักรสาคัญที่มีผลต่อการผลิต
หลายเครื่ อง เมื่อเครื่ องจักรเกิดการชารุ ด จะมีการเข้าไปแก้ไขโดยฝ่ าย
ซ่ อมบารุ ง เมื่อมีเครื่ องจักรจานวนม าก หากมีการลงบันทึกข้อมูลในใบ
แจ้งซ่ อมจะทาให้เก็บข้อมูลได้ยุ่งยาก เป็ นการสิ้ นเปลืองกระดาษและ
เสี ยเวลาในการค้นหา จึงจะได้เข้าไปทาการวัดเก็บข้อมูล แต่การเก็บ
ข้อมูลนั้นจะต้องอาศัยข้อมูลจากหลายๆฝ่ ายไม่ว่าจะเป็ นของเสี ยจาก
แผนก QC การลงบันทึกเวลาซ่ อมเครื่ องจักรของแผนกซ่ อมบารุ ง ซึ่ งบาง
ทีขอ้ มูลไม่ได้มีการลงบันทึกไว้หรื อลงบันทึกไว้ไม่ชดั เจน ทาให้ได้ขอ้ มูล
ที่ไม่ถูกต้อง จึงได้ทาระบบสารสนเทศประสิ ทธิ ผลเชิงรวมของเครื่ องจักร
ขึ้น ซึ่ งเป็ นวิธีที่ดี นอกจากทาให้รู้ประสิ ทธิ ผลเชิงรวมของเครื่ องจักรที่
สามารถค้นหาได้จากระบบสารสนเทศแล้ว ยังรู้สาเหตุของความสูญเสี ยที่
เกิดขึ้นทั้งในภาพใหญ่ คือ สามารถแยกประเภทการสูญเสี ยและ
รายละเอียดของสาเหตุน้ นั ทาให้สามารถปรับปรุ งลดความสูญเสี ยที่
เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเป็ นระบบด้วย

คาสาคัญ ประสิ ทธิ ผลเชิงรวมของเครื่ องจักร
บริ ษทั ไทยโระคุฮะ จากัด

Abstract
This project will keep data in October-November 2553 in 3
line consist of Rod Push 4YS, Washer, Rotor. It has many waste or a
machine in line often break down. The data will keep Time of break
down, Setup time, Number of waste, Number of product .Putting it in
programme. It is comfortable and easy to find some data after that we
get them to calculate in equation for a result of OEE. From Data which
find out that the almost machine has an acceptable OEE except number
12 and114.It so less because machine are low efficiency of production.
A solution is insert should be used for specific part and has high quality
.It is changed when expire and fix a period of time to check its clearly.
Keywords: Overall Equipment Effectiveness
Thai Rokuha CO; LTD

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
2.1 ประสิ ทธิผลเชิงรวมของเครื่องจักร
Equipment Effectiveness)

(OEE- Overall

หมายถึง ความสามารถในการที่ใช้เครื่ องจักรนั้นสร้างผลผลิต
ภายใต้เวลาการผลิตที่กาหนดให้กบั เครื่ องจักรนั้นประสิ ทธิ ผลเชิงรวม
ของเครื่ องจักรเป็ นเครื่ องมือในรู ปของดัชนี ที่ทาให้สามารถแยกแยะ
ความสูญเสี ยออกมาได้เป็ นระบบ เช้าใจได้ง่าย ครอบคลุ
มในระดับ
ปฏิบตั ิการและการจัดการ ทาให้สามารถแก้ไขปรับปรุ งได้ถูกจุดลด
ต้นทุนได้

OEE = RF*PF*QF
RF คือ ตัวประกอบการเดินเครื่ อง
PF คือ ตัวประกอบสมรรถนะ
QF คือ ตัวประกอบคุณภาพ
2.1.1 ตัวประกอบการเดินเครื่ อง (RUNNING FACTOR : RF)

(1)

คือ ความพร้อมในการทางานของเครื่ องจักร องค์ประกอบที่มี
ผลต่อความพร้อมสามารถแบ่งเป็ นประเภทใหญ่ๆได้ 2 ประเภท คือ
การเสี ยของอุปกรณ์ (Equipment Failure or Break Down Losses) และ
การปรับแต่ง (Set up and Adjustment) ซึ่ งเกิดจากการหยุ ดการผลิตจาก
การซ่ อม หรื อจากการที่คุณภาพสิ นค้าที่ออกมาเริ่ มมีปัญหา (Defect) หรื อ
การเปลี่ยนสิ นค้าที่ผลิตทาให้ตอ้ งมีการปรับตั้งหรื อปรับแต่งใหม่

(2)
CT คือ เวลาตามปฏิทิน
(1) คือ เวลาที่หยุดการผลิตปิ ดโรงงาน
(2) คือ หยุดซ่ อมบารุ ง
(3) คือ เครื่ องจักรอุปกรณ์ชารุ ดหยุดซ่ อม
(4) คือ การปรับตั้ง อุ่นเครื่ องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
2.1.2 ตัวประกอบสมรรถนะ (PERFORMANCE FACTOR : PF)
คือ ความสามารถที่ เครื่ องจักรสามารถทาได้เทียบกับ
ความสามารถทางทฤษฎี ซึ่ งปกติจะวัดจากจานวนสิ นค้าที่ผลิตได้จริ ง
เทียบกับสิ นค้าที่ควรจะผลิตได้ใน เวลาเดียวกันหรื อรอบเวลาในการผลิต
สิ นค้านั้น

(3)
2.1.3 ตัวประกอบคุณภาพ (QUALITY FACTOR : QF)
คือ อัตราส่ วนของสิ นค้าที่ได้คุณภาพเทียบกับสิ นค้าที่ผลิต
ออกมาทั้งหมด

(4)
2.2 ระบบฐานข้ อมูล
ฐานข้อมูลเป็ นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ ทาให้ผใู้ ช้
สามารถใช้ขอ้ มูลที่เกีย่ วข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่ วมกันได้ โดยที่จะไม่
เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของ
ข้อมูลด้วย อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยจะมีการกาหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลขึ้น
1) ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง โครงสร้าง
สารสนเทศที่ประกอบด้วยรายละเอียด ของข้อมูลที่เกีย่ วข้องกันที่จะ
นามาใช้ในระบบต่าง ๆ ร่ วมกัน
ระบบฐานข้อมูล จึงนับว่าเป็ นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ ส่ วนใหญ่
จะเป็ นการประยุกต์นาเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการ
ฐานข้อมูล
2) เขตข้อมูล (Field) หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่ประกอบขึ้น
จากตัวอักขระตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปมารวมกันแล้ว ได้ความหมายของสิ่ งใด
สิ่ งหนึ่ง เช่น ชื่อ ที่อยู่ เป็ นต้น

3) ระเบียน (Record) หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการ
นาเอาเขตข้อมูลหลาย ๆ เขตข้อมูลมารวมกัน เพื่อเกิดเป็ นข้อมูลเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่ง
4) แฟ้ มข้อมูล (File) หมายถึงหน่วยของข้ อมูลที่เกิดจากการนา
ข้อมูลหลาย ๆ ระเบียนที่เป็ นเรื่ องเดียวกันมารวมกัน เช่น แฟ้ มข้อมูล
นักศึกษา แฟ้ มข้อมูลลูกค้า แฟ้ มข้อมูลพนักงาน

2.3 ความสาคัญของการประมวลผลแบบระบบฐานข้ อมูล
1) สามารถลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลได้ การเก็บข้อมูลชนิด
เดียวกันไว้หลาย ๆ ที่ ทาให้เกิดความซ้ าซ้อน (Redundancy) ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS) จะช่วยควบคุม
ความซ้ าซ้อนได้ เนื่องจากระบบจัดการฐานข้อมูลจะทราบได้ตลอดเวลา
ว่ามีขอ้ มูลซ้ าซ้อนกันอยู่ที่ใดบ้าง
2) หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลได้หากมีการเก็บข้อมูลชนิด
เดียวกันไว้หลาย ๆ ที่และมีการปรับปรุ งข้อมูลเดียวกันนี้ แต่ปรับปรุ งไม่
ครบทุกที่ที่มีขอ้ มูลเก็บอยู่กจ็ ะทาให้เกิดปั ญหาข้อมูลชนิดเดียวกันอาจมี
ค่าไม่เหมือนกันในแต่ละที่ที่เก็บข้อมูลอยู่ จึงก่อให้เกิดความขัดแย้งของ
ข้อมูลขึ้น (Inconsistency)
3) สามารถรักษาความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลบางครั้งพบว่า
การจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลอาจมีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึ้น โดยเฉพาะกรณี มี
ผูใ้ ช้หลายคนต้องใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูลร่ วมกัน หากผูใ้ ช้คนใดคนหนึ่ง
แก้ไขข้อมูลผิดพลาดก็ทาให้ผอู้ ื่นได้รับผลกระทบตามไปด้วย ในระบบ
จัดการฐานข้อมูล จะสามารถใส่ กฎเกณฑ์เพื่อควบคุมค วามผิดพลาดที่
เกิดขึ้น
4) สามารถกาหนดความเป็ นมาตรฐานเดียวกันของข้อมูลได้การ
เก็บข้อมูลร่ วมกันไว้ในฐานข้อมูลจะทาให้สามารถกาหนดมาตรฐานของ
ข้อมูลได้รวมทั้ง มาตรฐานต่าง ๆ ในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็ นไปใน
ลักษณะเดียวกันได้ เช่นการกาหนดรู ปแบบการเขียนวันที่
5) เกิดความเป็ นอิ สระของข้อมูล ในระบบฐาน ข้อมูลจะมีตวั
จัดการฐานข้อมูลที่ทาหน้าที่เป็ นตัวเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล โปรแกรมต่าง
ๆ อาจไม่จาเป็ นต้องมีโครงสร้างข้อมูลทุกครั้ง ดังนั้นการแก้ไขข้อมูล
บางครั้ง จึงอาจกระทาเฉพาะกับโปรแกรมที่เรี ยกใช้ขอ้ มูลที่เปลี่ยนแปลง
เท่านั้น

2.4 การจัดการลดของเสี ย (Manage of Loses)
การจัดการลดของเสี ย เป็ นการลดต้นทุนทางหนึ่ง ใน
กระบวนการผลิตมักจะเกิดของเสี ยขึ้น ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม จึง
จาเป็ นต้องมีการป้ องกันไม่ให้มีของเสี ยเกิดขึ้น หรื อทาให้เกิดขึ้นน้อย
ที่สุด เพื่อไม่ให้ตน้ ทุนการผลิตต้องสูญเปล่า ด้วยการนา หลักการควบคุม
คุณภาพ ในวิชา QC มาใช้ หลักการ WI หลักการ KAIZEN

3 วิธีการทาโครงงาน
3.1 การใช้ โปรแกรมฐานข้ อมูล
เปิ ดโปรแกรม ฐานข้อมูลขึ้นมา เลือกค่าที่ตอ้ งการทราบจากหน้าฟอร์ม
หน้าแรก
1) Database จะเก็บบันทึกข้อมูลของสายการผลิตที่เราเก็บไว้ 3
สายการผลิต คือ Rod Push 4YS,Washer,Rotor โดยจะเก็บจากค่า เวลาที่
เครื่ องจักรหยุดซ่ อม เวลาที่ set up เครื่ อง อัตราผลผลิตมาตรฐาน เป็ นต้น
2) ของเสี ย เก็บบันทึกจานวนชิ้นงานที่เสี ยในแต่ละวัน ลักษณะ
งานที่เสี ย ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่เสี ย
3) กระบวนการผลิต บอกถึงวิธีการทาชิ้นงานของผลิตภัณฑ์ที่เรา
กาลังศึกษาอยู่ว่าผ่านกรรมวิธีการใดบ้าง เป็ นการทาการผลิตของ
เครื่ องจักรหมายเลขใด
4) กรณี ที่สายการผลิตทาการผลิตชิ้นส่ วนที่ต่างชนิดกันออกไป
ทาให้ค่า PF ในสายการผลิตนั้นไม่เท่ากัน เนื่องจากอัตราผลผลิต
มาตรฐานของชิ้นส่ วนนั้นย่อมไม่เท่ากัน จึงได้ออกแบบตาราง Production
Line โดยมีเขตข้อมูลเพื่อที่จะนาข้อมูลลงบันทึกเป็ น
ชนิดของ
สายการผลิต ชนิดผลิตภัณฑ์ ราบละเอียดผลิตภัณฑ์ หมายเลขเครื่ องจักร
อัตราผลผลิตมาตรฐาน ผลผลิตที่ได้ และค่า PF ที่คานวณได้

3.2 ขั้นตอนการลดของเสี ยในกระบวนการผลิต
1) ศึกษาแผนผังการไหลในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่จะ
ทาการวิเคราะห์
2) จัดเรี ยง 5 อันดับของปั ญหาที่พบของผลิตภัณฑ์ที่ทาการศึกษา
ตารางที่ 1 ปั ญหางานเสี ยของ Rod Push 4YS 5 อันดับแรก
งาน NG ที่พบ
ปี กลาย
OD เล็ก
ร่ องmillingลึก
รู ในเป็ นรอย
No goเข้า
3)
4)
5)
6)

จานวน)ชิ้น(
497
452
258
213
202

สรุ ปจานวนชิ้นงานที่เสี ยของผลิตภัณฑ์ที่ทาการศึกษา
ทาการวิเคราะห์แผนผังก้างปลาเพื่อหาต้นตอของสาเหตุ
เลือกเจาะประเด็นการลดของเสี ยที่งาน Washer
นาเสนอแนวทางแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ

4 สรุป
4.1 รายงานผลค่า OEE

เป็ นการสรุ ปค่า OEE ที่คานวณได้จากโปรแกรม Microsoft Access โดย
จะรายงานออกมาในรู ปตารางเพื่อให้สะดวกแก่การดูขอ้ มูลในรู ปแบบ
รายวัน และรายเดือน และจะเก็บค่าในรู ป % โดยที่ค่ามาตรฐาน OEE อยู่
ที่ 85 %
ตารางที่ 2 ค่า OEE ของ Rotor เดือนตุลาคม
M/C
No.23

No.46

No.106

No.107

No.112

1/10/53

82.22

85.37

86.34

86.74

84.26

4/10/53

86.90

85.02

84.47

87.50

86.84

5/10/53

86.03

87.32

81.15

89.25

87.97

6/10/53

87.77

88.29

79.92

86.97

88.95

7/10/53

86.46

83.12

85.83

87.69

88.25

8/10/53

83.58

85.85

88.53

76.38

78.14

12/10/53

84.28

87.81

83.94

89.02

88.07

13/10/53

83.84

86.01

84.52

82.37

88.42

14/10/53

89.08

87.81

82.88

83.48

88.95

15/10/53

86.46

87.81

84.07

83.45

86.32

16/10/53

82.95

78.59

88.53

89.02

88.25

19/10/53

85.46

88.29

84.70

89.58

85.92

20/10/53

90.39

89.27

86.34

83.00

87.54

รวม

85.80

86.20

84.71

85.73

86.76

Date

จากข้อมูลที่ได้ พบว่าในเดือนตุลาคม เครื่ องจักรที่ผลิตในส่ วน
ของสายการผลิต Rotor นั้น ให้ค่าประสิ ทธิ ผลเชิงรวมเครื่ องจักรที่สูงกว่า
มาตรฐาน (85%) ทั้งหมด แม้ว่าเครื่ องจักรหมายเลข
106 จะมีค่า
ประสิ ทธิ ผลเชิงรวมเครื่ องจักรที่ต่ากว่ามาตรฐานคือ 84.71% แต่กถ็ ือว่ายัง
อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้
4.1.1
ข้อเสนอแนะสาหรับปรับปรุ งค่า OEE
ควรมีการกาหนดระยะเวลาตรวจเช็คเครื่ องจักรแต่ละเครื่ อง จักรอย่างแน่
ชัด และเลือกตัว insert ให้มี grade ที่มีคุณภาพสูงจะได้ไม่ตอ้ งเปลี่ยนตัว
insert บ่อย เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต ควรปรับเปลี่ยนตัว Tool ใน
เครื่ องจักร โดยพิจารณาดูจากอายุการใช้งานของตัว Tool และสภาพการ
ทางานที่เหมาะสมของตัว Tool นั้น

4.2 งานลดของเสี ย
จากการเก็บข้อมูลของเสี ยของชิ้นงาน
washer ในเดือน
ตุลาคม พบว่าของเสี ยที่มีจานวนมาก คือ งานที่ run out ไม่ได้ แ ละงาน
บาง ซึ่ งปั ญหาหลักๆ เกิดจากลักษณะการทางานของพนักงานมี การ
เคลื่อนไหวที่ไม่เป็ นระเบียบ ทาให้การทางานไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
ก่อให้เกิดความเมื่อยล้าในการทางาน

4.2.1 ข้อเสนอแนะสาหรับงานลดของเสี ย
เพื่อลดต้นทุนสูญเสี ยที่เกิดจากกระบวนการผลิต จึงได้ทาการลดของเสี ย
ในกระบวนการผลิต อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มค่าตัวประกอบคุณภาพ QF เพื่อ
เพิ่มค่าประสิ ทธิ ผลเชิงรวมของเครื่ องจักร โดยการปรับปรุ งสถานีงานใน
แผนกที่ตอ้ งการปรับปรุ ง หรื อ อาจปรับปรุ งจากทิศทางของมุมมีดที่จะทา
ต่อชิ้นงาน เพราะทิศทางเดิมอาจทาให้เกิดเศษพันรอบชิ้นงาน เมื่อมีดทา
การตัดชิ้นงานแล้ว อาจทาให้เกิดชิ้นงานที่เป็ นของเสี ยขึ้นมา

4.3 ฐานข้ อมูล
จากการออกแบบฐานข้อมูลการผลิต โดยใช้โปรแกรม
Microsoft Access 2007 ตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นสามารถช่วย
ให้ผปู้ ฏิบตั ิงานสามารถค้นหา ปรับปรุ งข้อมูล จัดเก็บและนาไปใช้ได้
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาระบบซ่ อมบารุ งของโรงงาน สามารถ
ป้ องกันการสูญหายของข้อมูลที่สาคัญทั้งยังประหยัดเวลาเมื่อต้องการ
เรี ยกดูขอ้ มูล และตรวจสอบค่า OEE ที่ผิดปกติได้ว่ามาจากสาเหตุอะไร
เพื่อที่จะหาทางแก้ไข เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ผลเชิงรวมของเครื่ องจักร
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