วิ ศ วกรรมสารฉบั บ วิ จั ย และพั ฒ นา

ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561

Engineering Journal of Research and Development

Volume 29 Issue 1 January-March 2018

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Received 16 June 2017
Revised 7 August 2017
Accepted 15 August 2017

The Engineering Institute of Thailand under H.M. The King’s Patronage

การเพิม่ ประสิ ทธิผลโดยรวมของเครื่องพิมพ์ 2 สี ในกระบวนการผลิตกล่ องกระดาษลูกฟูก
INCREASE AN OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS OF THE TWO COLOR FLEXO
PRINTING MACHINE IN A PROCESS OF CORRUGATED PAPER BOX
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บทคัดย่ อ
บทความวิจัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ผลโดยรวมของเครื่ องพิมพ์ 2 สี ในกระบวนการผลิตกล่ องกระดาษ
ลูกฟูก จากการรวบรวมข้ อมูลพบว่ า เครื่ องพิ มพ์ 2 สี มีค่าประสิ ทธิ ผลโดยรวมตา่ ที่ สุด เท่ ากับ 46% สาเหตุมาจากการปรั บตั้ง
เครื่ องจักรก่ อนการเดินเครื่ องใช้ เวลานาน และพบการหยุดชะงักของเครื่ องจักร การลดความสู ญเสี ยจากการปรั บตั้งด้ วยเทคนิ คการ
ปรั บเปลี่ยนเครื่ องจั กรอย่ างรวดเร็ วร่ วมกับหลักการ ECRS ทาให้ อัตราการเดิ นเครื่ องเพิ่ มขึ น้ ส่ วนการหยุดเล็กๆ น้ อยๆ ของ
เครื่ องพิมพ์ เมื่อวิเคราะห์ ด้วยผังก้ างปลาและเทคนิ คการตั้งถาม ทาไม-ทาไม พบว่ าไม่ มีการตรวจสอบก่ อนการเดินเครื่ องและไม่ มี
การกาหนดความเร็ วในการป้ อนกระดาษที่ มีขนาดต่ างกัน การจัดทาแผนบารุ งรั กษาและกาหนดวิธีการปฏิ บัติงานทาให้ ความถี่ของ
การหยุดชะงักของเครื่ องพิมพ์ ลดลงและประสิ ทธิ ภาพการเดินเครื่ องเพิ่มขึน้ ส่ งผลให้ ค่าประสิ ทธิ ผลโดยรวมเพิ่มขึน้ เป็ น 66%
คาสาคัญ: ประสิ ทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักร การปรับเปลี่ยนเครื่ องจักรอย่างรวดเร็ ว หลักการ ECRS การบารุ งรักษาเครื่ องจักร
ABTRACT
This research article aims to increase an overall equipment effectiveness of the two color flexo printing machine in a process of
corrugated paper box. From gathering data, the two color flexo printing machine has the lowest overall equipment effectiveness
which is equal to 46%. The causes come from long setup times and have machine downtimes. The loss reduction from setting up
with quick changeover including ECRS techniques result in higher availability rate. Minor stoppages are analyzed with fishbone
diagram and why-why analysis which reveals no inspection before starting up machine and no standard of feed speed for
different paper sizes. Doing a maintenance plan and write work instructions lead to lower amount of downtimes and higher
performance efficiency. Then the overall equipment effectiveness is higher to be 66%.
KEYWORDS: Overall Equipment Effectiveness, Quick Changeover, ECRS Technique, Maintenance
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1.

บทนา
ความสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นของเครื่ องจักรภายโรงงานมีหลายรู ปแบบ ตัวอย่างเช่น การเกิ ดเหตุขดั ข้องเครื่ องจักร การหยุดเครื่ อง
เล็กๆน้อยๆ ความเร็ วในการเดินเครื่ องที่ลดลง ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของโรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น การส่งเสริ มให้ประสิ ทธิผลโดยรวม
ของเครื่ องจักร (Overall Equipment Effectiveness: OEE) อยูบ่ นพื้นฐานที่ดี ประกอบด้วย อัตราการเดินเครื่ อง (Availability Rate)
ประสิ ทธิ ภาพการเดินเครื่ อง (Performance Efficiency) และอัตราคุณภาพ (Quality Rate) อัตราการเดินเครื่ องคือความพร้อมของ
เครื่ องจักรในการทางาน ความสู ญเสี ยเกิดขึ้นจากเครื่ องจักรขัดข้อง (Machine Breakdowns) และจากการปรับตั้งปรับแต่ง (Setups
and Adjustments) ส่ วนประสิ ทธิ ภาพการเดิ นเครื่ องคื อสมรรถนะการทางานของเครื่ องจัก ร เกิ ดความสู ญเสี ยได้จากการหยุด
เล็กๆน้อยๆ การเดินเครื่ องตัวเปล่า (Minor Stoppage and Idling Losses) และความสู ญเสี ยความเร็ วของเครื่ องจักร (Speed Losses)
สาหรับอัตราคุณภาพคือความสามารถในการผลิตของดีตามข้อกาหนดของลูกค้า ความสู ญเสี ยมาจากงานเสี ย (Defects) งานซ่อม
(Rework) และความสู ญเสี ยช่วงเริ่ มต้นการผลิต (Startup Loss) ความสู ญเสี ยเหล่านี้ ส่งผลต่อการลดลงของค่าประสิ ทธิ ผลโดยรวม
ของเครื่ องจักร [1]
บริ ษทั ตัวอย่างเป็ นผูผ้ ลิตกล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและเครื่ องครัว จากการสารวจข้อมูล
เบื้องต้นพบว่าบริ ษทั ไม่มีการวางระบบที่คอยจับสภาวะของเครื่ องจักร และไม่มีการวัดผลความสู ญเสี ยจากการหยุดของเครื่ องจักร
ในกระบวนการผลิตที่ ส่งผลต่อการลดทอนประสิ ทธิ ผลโดยรวม ความสู ญเสี ยเสี ยที่แอบแฝงนี้ อาจจะส่ งผลให้ตน้ ทุนในการผลิต
สูงขึ้น การสารวจงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเพิม่ ค่าประสิ ทธิผลโดยรวมในกระบวนการผลิตกล่องกระดาษจะมุ่งเน้นที่การเพิ่มผลิต
ภาพและการลดความสู ญเปล่าที่ เกิ ดขึ้นโดยประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ อาทิ เช่น การปรับเปลี่ยนเครื่ องจักรอย่างรวดเร็ ว (Quick
Changeover) [2-3] การบารุ งรักษาเครื่ องจักรแบบทวีผล [4] หรื อการปรับปรุ งคุณภาพด้วย Six Sigma [5] หรื อการวิเคราะห์เชิงสถิติ
[6] เป็ นต้น แนวทางการวิจยั นี้ เริ่ มต้นด้วยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสู ญเสี ยของเครื่ องจักรในกระบวนการ
ผลิต นามาคานวณค่าอัตราการเดินเครื่ อง ประสิ ทธิภาพการเดินเครื่ อง และอัตราคุณภาพ จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าเครื่ องพิมพ์
2 สี มีค่าประสิ ทธิ ผลโดยรวมต่ าที่ สุด ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัย นี้ เพื่อหาแนวทางการเพิ่มค่าประสิ ทธิ ผลโดยรวมของ
เครื่ องพิมพ์ 2 สี ในกระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
2.

ขั้นตอนการวิจยั
ค่าประสิ ทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักรเป็ นตัวชี้วดั สาเหตุที่ทาให้เกิดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต สาหรับการผลิตกล่อง
กระดาษลูกฟูกจะใช้เครื่ องจักร 4 ประเภทคือเครื่ องตัด เครื่ องพิมพ์ 2 สี เครื่ องพิมพ์ 3 สี และเครื่ องเจาะร่ อง การรวบรวมข้อมูลของ
เวลาตั้งเครื่ อง เวลาเดินเครื่ อง ความเร็ วรอบ จานวนผลิต และจานวนของเสี ย ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 15
ธันวาคม พ.ศ 2559 เพื่อนามาวิเคราะห์ค่าประสิ ทธิ ผลโดยรวม พบว่าเครื่ องพิมพ์ 2 สี มีค่าประสิ ทธิ ผลโดยรวมต่าที่สุดเท่ากับ 46%
(ดังรู ปที่ 1) เมื่อพิจารณาในองค์ประกอบแต่ละด้าน พบว่าอัตราเดินเครื่ องเท่ากับ 57% และประสิ ทธิภาพการเดินเครื่ องเท่ากับ 81%
ในขณะที่อตั ราคุณภาพมี ค่าสู งถึง 99% ดังนั้นการดาเนิ นงานวิจยั จะแบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือการเพิ่มอัตราการเดินเครื่ อง (Availability)
และการเพิม่ ประสิ ทธิภาพของการเดินเครื่ อง (Performance)
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2.1 แนวทางการเพิม่ อัตราการเดินเครื่อง
การผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกมีความหลากหลายทั้งในด้านขนาดและจานวน จึงต้องปรับเปลี่ยนการผลิตบ่อยครั้งในแต่ละวัน
เกิดความสูญเสี ยที่เกิดจากการปรับตั้ง (Setup Losses) ทาให้ความพร้อมใช้งานของเครื่ องจักรลดลง สาหรับเครื่ องพิมพ์ 2 สี ใช้เวลา
ในการปรับตั้งเครื่ องจักร 3,627 นาที และเวลาเดินเครื่ อง 4,820 นาที จากเวลารับภาระงาน (Loading Time) ทั้งหมด 8,447 นาที คิด
เป็ นอัตราการเดินเครื่ อง 57% แนวทางการเพิ่มอัตราการเดินเครื่ องเริ่ มจากการรวบรวมเวลาที่ใช้ในกระบวนการปรับตั้งเครื่ องจักร
(Setup Time) โดยจะเก็บข้อมูลอย่างละเอียดด้วยการถ่ายวิดีโอ บันทึกเวลาและการเคลื่อนไหว (Motion) จากนั้นจะประยุกต์ใช้
เทคนิคการปรับเปลี่ยนเครื่ องจักรอย่างรวดเร็ ว (Quick Changeover) ทาการปรับปรุ งกระบวนการปรับตั้งเครื่ องจักรให้ลดเวลาสู ญ
เปล่าลง โดยจาแนกกิจกรรมออกเป็ นส่ วนที่ตอ้ งหยุดเครื่ อง (หรื องานภายใน Internal Setup) และส่ วนที่ไม่ตอ้ งหยุดเครื่ อง ส่ วนที่
เตรี ยมงานได้ล่วงหน้า (หรื องานภายนอก External Setup) [7]

รู ปที่ 1 การวัดประสิ ทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักรในกระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
2.2 แนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง
สาเหตุหนึ่ งของการสู ญเสี ยด้านประสิ ทธิ ภาพมาจากการหยุดเล็กๆน้อยๆ (Minor Stoppage) ของเครื่ องพิมพ์ 2 สี จากการ
รวบรวมความถี่ของการหยุดชะงักที่ไม่เกิน 5 นาที ข้อมูลของเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 พบทั้งหมด 5 ลักษณะคือ (1) ลายกระดาษ
เคลื่อน 29 ครั้ง (2) ที่ป้อนกระดาษสะดุด 21 ครั้ง (3) สี ขาด 17 ครั้ง (4) แม่พิมพ์มีปัญหา 7 ครั้ง และ (5) หยุดรอกระดาษ 5 ครั้ง ด้วย
หลักการของพาเรโต (Pareto Principle) การลดความถี่ของการหยุดเล็กๆน้อยๆจะเลือกวิเคราะห์เฉพาะ 3 ลักษณะแรก (คิดเป็ น
85%) การค้นหาสาเหตุของการเกิดลายกระดาษเคลื่อนที่ป้อนกระดาษสะดุด และสี ขาดจะประยุกต์ใช้ผงั ก้างปลา ร่ วมกับเทคนิ ค
การตั้งคาถามทาไม-ทาไม ซึ่งเป็ นกลุ่มเครื่ องมือที่ใช้ในการปรับปรุ งประสิ ทธิผลโดยรวม [8]
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3.

ผลการวิจยั

3.1 ผลการวิจยั ในส่ วนของอัตราการเดินเครื่อง
3.1.1 การปรับตั้งเครื่องจักรอย่ างรวดเร็ว (Quick Changeover)
การปรับตั้ง เครื่ องจักรสามารถจาแนกเป็ น 20 กิจกรรมย่อย เริ่ มตั้งแต่การหยุดเครื่ องพิมพ์ เปลี่ยนแม่พิมพ์ เตรี ยมกระดาษและ
สี ปรับตั้งอุปกรณ์ต่างๆ จนกระทัง่ เริ่ มพิมพ์ชิ้นงานใหม่ เมื่อวิเคราะห์และแยกประเภทของงาน พบว่ากิจกรรมที่ 4, 5, 6, 7, 13 และ
20 (ดังรู ปที่ 2) สามารถจาแนกออกเป็ นงานภายนอก ซึ่ งกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมนี้ จะถูกดึงออกมาทาคู่ขนานระหว่างที่เครื่ องพิมพ์
กาลังทางานอยูไ่ ด้ ด้วยเหตุน้ ีจึงทาให้เวลาปรับตั้งเครื่ องจักรลดลงเหลือเพียงเวลาของงานภายใน สาหรับ กิ จกรรมที่ 1 การหยุด
เครื่ องพิมพ์กระดาษ ไม่ได้แยกแยะประเภทของงาน เนื่องจากเป็ นกิจกรรมที่บ่งบอกการสิ้ นสุ ดและการเริ่ มต้นปรับตั้งของการผลิต
กล่องกระดาษแต่ละรุ่ น ตัวอย่างเช่น การพิมพ์กล่องทัพพี เวลาในการปรับตั้งเครื่ องจักร 78.42 นาที ทาการแยกแยะงาน พบว่า
กิจกรรมที่ 4, 6, 7, 13 และ 20 เป็ นงานภายนอก สามารถดึงออกมาจัดเตรี ยมล่วงหน้าได้ ทาให้ลดเวลาลง 19.11 นาที ขั้นตอนต่อไป
คือการแปลงงานภายในให้เป็ นงานภายนอก พบว่ากิจกรรมที่ 5 การจัดเตรี ยมแม่พิมพ์ พนักงานสามารถเตรี ยมล่วงหน้าก่อนการใช้
งานจริ งโดยดูตามลาดับของแผนการผลิตที่วางไว้ จึ งสามารถแปลงกิจกรรมดังกล่าวให้เป็ นงานภายนอกได้ ลดเวลาลงอีก 31.01
นาที ดังนั้นเวลาที่ใช้ในการปรับตั้งเครื่ องจักรจะลดลงเหลือ 28.30 นาที

รู ปที่ 2 การแยกแยะประเภทระหว่างงานภายในและงานภายนอก
3.1.2 การปรับลดเวลางานภายในและงานภายนอกด้ วยเทคนิค ECRS
หลักการ ECRS ประกอบด้วยการกาจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม่ (Rearrange) และ การทาให้ง่าย
(Simplify) เป็ นหลักการที่ใช้ลดความสูญเปล่าในกระบวนการ นามาปรับลดเวลางานภายในและงานภายนอกโดยขจัดขั้นตอนงานที่
ไม่เกิดประโยชน์ ทาให้เกิดความสมดุลระหว่างการปฏิบตั ิงานของพนักงานและการทางานของเครื่ องพิมพ์ ตัวอย่างเช่นการพิมพ์
กล่องทัพพี กิจกรรมที่ 4 การค้นหาแม่พิมพ์ ทาให้สะดวกและง่ายต่อการค้นหาด้วยการจัดแม่พิมพ์ตามหมวดหมู่และทารหัสที่ตวั
แม่พิมพ์ กิจกรรมที่ 10 การปรับลูกกลิ้งเลื่อนกระดาษ เปลี่ยนจากการใช้ตลับเมตรมาเป็ นการติดแถบสเกลตัวเลข กิจกรรมที่ 2, 3
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และ 6 การจัดการแม่พิมพ์เก่าและการเตรี ยมกระดาษ ทาการกระจายงานให้กบั พนักงานแต่ละคนใหม่ เป็ นต้น การปรับลดเวลาด้วย
เทคนิค ECRS ดังรู ปที่ 3 ทาให้เวลาปรับตั้งเครื่ องจักรลงเหลือ 25.40 นาที
หลังจากการลดความสูญเปล่าในกิจกรรมต่างๆ ด้วยการปรับตั้งเครื่ องจักรอย่างรวดเร็ วร่ วมกับเทคนิ ค ECRS ทาการรวบรวม
ข้อมูลการผลิตกล่องกระดาษตั้งแต่วนั ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 พบว่าเวลาที่ใช้ปรับตั้งเครื่ องพิมพ์
2 สี ลดลงเหลือ 1,874 นาที จากเวลารับภาระงานทั้งหมด 6,693 นาที ส่งผลให้อตั ราการเดินเครื่ องหลังปรับปรุ งเพิ่มขึ้นเป็ น 72 %

(ก) การจัดทารหัสที่ตวั แม่พิมพ์

(ค) การใช้แถบสเกลตัวเลขแทนการใช้ตลับเมตร

(ข) การจัดแม่พิมพ์ตามหมวดหมู่

(ง) การเปลี่ยนมาใช้ประแจบล็อก

รู ปที่ 3 ตัวอย่างการใช้เทคนิค ECRS ในการลดเวลางานภายนอกและงานภายใน
3.2 ผลการวิจยั ในส่ วนของประสิทธิภาพการเดินเครื่อง
การค้นหาสาเหตุที่ทาให้เครื่ องพิมพ์หยุดเล็กๆ น้อยๆ ด้วยเวลาไม่เกิน 5 นาที (Minor Stoppage) การวิเคราะห์ดว้ ยผังก้างปลา
จะช่วยรวบรวมสาเหตุและจาแนกเป็ นหมวดหมู่ ตัวอย่างเช่น ลายกระดาษเลื่อน สาเหตุมาจากการเลื่อนของราง ลูกกลิ้ง และโม
แม่พิมพ์ จากพนักงานที่ป้อนกระดาษไม่ทนั และไม่มีการตรวจสอบก่อนการเดินเครื่ อง เมื่อทราบสาเหตุแล้ว จะใช้เทคนิ คการตั้ง
คาถามทาไม-ทาไม เพื่อหาต้นเหตุและเสนอแนวทางการปรับปรุ ง ผลการวิเคราะห์พบว่าในส่วนของเครื่ องจักรที่ส่งผลต่อการเลื่อน
ของกระดาษและโมแม่พิมพ์ มาจากการไม่มีแผนการตรวจสอบก่อนใช้งาน และในส่ วนของพนักงานที่ป้อนกระดาษไม่ทนั มาจาก
ความเร็ วของเครื่ องจักรที่ปรับค่าไม่สอดคล้องกับกระดาษที่ต่างขนาดกัน (ดังรู ปที่ 4) แนวทางการปรับปรุ งเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การเดิ นเครื่ องได้แก่ การจัดทาแผนการบารุ งรักษา ประกอบด้วยใบความรู ้เฉพาะเรื่ อง (One Point Lesson: OPL) ร่ วมกับใบ
ตรวจสอบ และวิธีการปฏิบตั ิงาน (Work Instruction) ร่ วมกับการจัดทามาตรฐานความเร็ วของเครื่ องพิมพ์ 2 สี แสดงดังรู ปที่ 5
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รู ปที่ 4 การวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคการตั้งคาถามทาไม-ทาไมของลายกระดาษเคลื่อน

(ก) มาตรฐานความเร็ วของเครื่ องพิมพ์ 2 สี

(ข) ใบความรู ้เฉพาะเรื่ อง

รู ปที่ 5 ตัวอย่างการปรับปรุ งของลายกระดาษเคลื่อน
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(ค) ใบตรวจสอบ

(ง) วิธีการปฏิบตั ิงาน

รู ปที่ 5 ตัวอย่างการปรับปรุ งของลายกระดาษเคลื่อน (ต่อ)
ผลการปรับปรุ งพบว่าความถี่ของการหยุดเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่ องจักร 3 อาการแรกมีจานวนลดลง รายละเอียดดังรู ปที่ 6 เมื่อ
คานวณประสิ ทธิภาพการเดินเครื่ องพบว่าเพิ่มขึ้นเป็ น 92% ทั้งนี้ ขอ้ มูลการหยุดชะงักของเครื่ องพิมพ์ ทางบริ ษทั จะเก็บรวบรวมใน
รู ปแบบของความถี่หรื อจานวนครั้งที่เครื่ องพิมพ์หยุดในเวลาไม่เกิน 5 นาที ทาให้การคานวณค่าประสิ ทธิ ภาพไม่เที่ยงตรงพอ การ
บันทึกข้อมูลในรู ปแบบของเวลา เช่น เวลาการหยุดชะงัก เวลาเดินเครื่ องตัวเปล่า จะช่วยเพิ่มความละเอียดและความถูกต้องในการ
วัดค่าประสิ ทธิภาพได้ดีกว่า

รู ปที่ 6

ความถี่ของการหยุดเล็กๆน้อยๆ ของเครื่ องพิมพ์ 2 สี ก่อนและหลังการปรับปรุ ง

4.

สรุปผลการวิจยั
การลดเวลาปรั บตั้งเครื่ องจักร และการลดความถี่ ของการหยุดเครื่ อง ทาให้อตั ราการเดิ นเครื่ องเพิ่มขึ้ นเป็ น 72% และ
ประสิ ทธิภาพการเดินเครื่ องเพิ่มขึ้นเป็ น 92% เมื่อคานวณค่าประสิ ทธิผลโดยรวมหลังปรับปรุ งพบว่ามีค่าเพิ่มขึ้นเป็ น 66% แสดงดัง
รู ปที่ 7 การจัดเก็บข้อมูลของเวลาปรับตั้ง เวลาเดินเครื่ อง และข้อมูลด้านคุณภาพของเครื่ องพิมพ์ 2 สี จะใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
ไปสู่ระบบตรวจติดตามค่าประสิ ทธิผล และขยายผลไปสู่เครื่ องจักรอื่นๆ ในกระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกต่อไป
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รู ปที่ 7 ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่ องพิมพ์ 2 สี ก่อนและหลังการปรับปรุ ง
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