บทที่ 5
แนวทางการปรับปรุงและประยุกตใช
จากการวิเคราะหสาเหตุและจัดลําดับความสําคัญของปญหาดังที่กลาวมาแลวในบทที่ 4 นั้น
จึงมีการจัดการประชุมระดับหัวหนาแผนกของทุกฝายทีเ่ กี่ยวของ เพื่อกําหนดแนวทางแกไข
ขอบกพรองรวมกัน โดยมุงเนนปญหาที่ทําใหเครื่องบรรจุเครื่องดื่มและเครื่องปอนกระปองหยุดการ
ทํางาน มีทั้งหมด 5 หัวขอ ดังนี้
1. การกําหนดแนวทางการแกไขขอบกพรอง
2. การดําเนินการแกไขขอบกพรอง

5.1 การกําหนดแนวทางการแกไขขอบกพรอง
จากการจัดกลุม ของขอบกพรองจากตารางที่ 4.5 เพื่อกําหนดแนวทางการแกไขขอบกพรอง
ไดอยางชัดเจนและตรงจุดประสงคของการแกไข ไดมีการกําหนดแนวทางการแกไขเบื้องตนในแต
ละขอบกพรองโดยการประยุกตใชเทคนิค Why-Why analysis เพื่อใชในการกําหนดแนวทางการ
แกไขตามตารางที่ 5.1 ดังนี้
ตารางที่ 5.1 การวิเคราะหดวย Why-Why Analysis
ปญหา

Why? 1

เครื่องจักร พนักงาน
ไมสะอาด ไมไดทํา
ความ
สะอาด

Why? 2
พนักงานทํา
ความ
สะอาดไม
ครบถวน
สิ่งสกปรก
เกิด
ตลอดเวลา
การผลิต

Why? 3

Why? 4

พนักงานไมรูวาตอง
ทําความสะอาด
ตรงไหนและมี
ความสําคัญอยางไร
พนักงานไมรูวาสิ่ง
สกปรกมาจากจุดใด

ไมมีมาตรฐาน
การทําความ
สะอาด
เครื่องจักร
พนักงานไมมี
ความรูเพียงพอ

เปนพื้นทีย่ ากตอการ
ทําความสะอาด

ไมมีการ
ปรับปรุง
เครื่องจักร

มาตรการแกไข
ขอบกพรอง
เนนการมีสวน
รวมโดยการทํา
Autonomous
Maintenances
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จากตารางที่ 5.1 คือตัวอยางการวิเคราะหรากเหงาของปญหาเพื่อหามาตรการการแกไข
ขอบกพรอง เชน เครื่องจักรไมสะอาด มีการตั้งคําถามทําไมครั้งที่ 1 ไดคําตอบคือ พนักงานไมไดทํา
ความสะอาด เมื่อทําการถามทําไมครั้งที่ 2 ไดคําตอบที่ละเอียดขึ้นคือ พนักงานอาจจะทําความ
สะอาดไมครบถวนของเครื่องจักรหรือมีสิ่งสกปรกเกิดขึ้นตลอดเวลาจนทําใหแมพนักงานทําความ
สะอาดแลวก็ไมเพียงพอ เมื่อทําการถามทําไมครั้งที่ 3 ไดคําตอบที่ลึกลงไปอีก คือ พนักงานไมรูวา
ตองทําความสะอาดบริเวณไหน พนักงานไมรูวาสิ่งปรกมาจากบริเวณใดของเครื่องจักรและพบวา
เครื่องจักรมีพื้นที่ที่ยากตอการเขาไปทําความสะอาดทําใหพบความไมสะอาด เมื่อถามทําไมครั้งที่ 4
ซึ่ง เพี ย งพอต อ การกํา หนดมาตรการเพื่ อแก ไ ขข อ บกพร อ งแล ว ได คํ า ตอบคื อ ไมมี ก ารกํ า หนด
มาตรฐานในการทําความสะอาดไวใหพนักงานปฎิบัติตามรวมถึงพนักงานไมมีความรูเกี่ยวกับ
เครื่องจักรเพียงพอ และไมมีการปรับปรุงเครื่องจักรใหสามารถทําความสะอาดในบริเวณพื้นที่ที่เปน
ตนตอหรือเขาถึงยาก จากการวิเคราะหดวยเทคนิค Why-Why Analysis ที่กลาวมาแลวนั้น ทําใหผู
รวมประชุมกําหนดมาตรการแกไขขอบกพรองนี้รวมกันคือ เนนการมีสวนรวมโดยการทําการ
บํารุงรักษาเครื่องจักรดวยตนเอง (Autonomous Maintenances : AM)
จากการวิเคราะหขอบกพรองทั้งหมดโดยใชวิธีการเดียวกันนี้เพื่อกําหนดมาตรการและแนว
ทางการแกไข จึงไดขอสรุปตามตารางที่ 5.2 ดังนี้
ตารางที่ 5.2 ขอบกพรองและแนวทางการแกไข
หัวขอ
ขอบกพรอง
แนวทางแกไข
1 ไมมีมาตรฐานการทําความสะอาด ตรวจสอบ สรางมาตรฐานการดูแลรักษาเครื่องจักร
และหลอลื่นเครื่องจักร
อยางครบถวนโดยพนักงานคุมเครื่อง
2 พนักงานขาดความรูสึกการเปนเจาของเครือ่ ง เนนการมีสวนรวมโดยการทํา
Autonomous Maintenances
3 พนักงานและชางขาดทักษะการวิเคราะหสาเหตุ อบรมการประยุกตใช Why-Why เพื่อให
การชํารุดของเครื่องจักร
พนักงานและชางวิเคราะหรวมกัน
4 พนักงานพบสิ่งผิดปกติแลวไมแจงใหหวั หนา
งานหรือชางทราบ
5 ไมมีการบงชี้จดุ สําคัญที่ตองตรวจสอบ
เนนการมีสวนรวมโดยการทํา
Autonomous Maintenances
6 พนักงานขาดความรูในการปฏิบัติงาน
7 พนักงานขาดการเฝาสังเกตสิ่งบกพรองที่
เกิดขึ้น
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ตารางที่ 5.2 ขอบกพรองและแนวทางการแกไข (ตอ)
หัวขอ
ขอบกพรอง
แนวทางแกไข
8 พนักงานไมไดแจงใหผูที่เกีย่ วของทราบเมื่อ
แกไขเครื่องจักร
9 สวนประกอบของเครื่องจักรมีการคลายตัว
เนนการมีสวนรวมโดยการทํา
Autonomous Maintenances
10 เครื่องจักรไมสะอาด
11 เครื่องจักรขาดมาตรฐานการตรวจสอบ
12 ขาดการวิเคราะหเพื่อบํารุงรักษาเชิงปองกัน
13 รออะไหลนาน
ชางทบทวนการจัดเก็บและจัดหาอะไหล
14 การสื่อสารระหวางฝายผลิตและฝาย PM ไมดี จัดใหมีวาระและสรุปการประชุม
15 พนักงานไมปฏิสัมพันธและสื่อสารตอหัวหนา หัวหนางานเดินตรวจสอบ ซักถามโดย
งานและชาง
ใชกระดาน Autonomous Maintenances
16 อะไหลบางอยางไมไดถูกเก็บเปน Stock
ชางทบทวนการจัดเก็บและจัดหาอะไหล
17 ชางไดขอมูลประกอบการซอมไมครบถวน
อบรมการประยุกตใช Why-Why เพื่อให
พนักงานและชางวิเคราะหรวมกัน
18 ชางขาดทักษะและความรูในการซอม
ทบทวนดวยการฝกอบรม
19 พนักงานขาดความรูในการตรวจสอบคุณภาพ
20 เครื่องจักรขาดการหลอลื่นในจุดที่จําเปน
สรางมาตรฐานการดูแลรักษาเครื่องจักร
อยางครบถวนโดยพนักงานคุมเครื่อง
21 กระปองบุบจากในพาเลท
วิเคราะหปญหารวมกับชางเพื่อแกไข
22 พื้นที่ทํางานไมเปนระเบียบเรียบรอย
เนนการมีสวนรวมโดยการทํา
23 เก็บอุปกรณ/ชิน้ สวนเครื่องจักรในสภาพไม
Autonomous Maintenances
เหมาะสม
24 ไมมีการกําหนดขั้นตอนการตัดสินใจแจง
สรางขั้นตอนและกําหนดเปนขอควร
ผูเกี่ยวของเมื่อเครื่องจักรชํารุด
ปฏิบัติรวมกันทั้งชางและพนักงาน
25 ขาดการติดตามผลหลังการซอม
เนนการมีสวนรวมโดยการทํา
26 ขาดการติดตามขอมูลการเปลี่ยนแปลงชิ้นสวน
Autonomous Maintenances
เครื่องจักร
27 ไมมีพนักงานคุมเครื่องจักรตลอดเวลา
ติดเซ็นเซอรเตือนเมื่อเครื่องหยุดทํางาน
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ตารางที่ 5.2 ขอบกพรองและแนวทางการแกไข (ตอ)
หัวขอ
ขอบกพรอง
แนวทางแกไข
28 พนักงานคุมเครื่องประมาท เผลอเรอ
สรางขั้นตอนและกําหนดเปนขอควร
ปฏิบัติรวมกันทั้งชางและพนักงาน
29 ชางประมาท เผลอเรอ
30 ชิ้นสวนและอุปกรณเครื่องจักรขาดการทบทวน ชางทบทวนการจัดเก็บและจัดหาอะไหล
อายุการใชงาน
มีการจัดเก็บขอมูลที่ถูกตอง
31 มีกระปองบุบเขาในสายการผลิต
วิเคราะหปญหารวมกับชางเพื่อแกไข
จากตารางที่ 5.2 สามารถแบงแนวทางการแกไขขอบกพรองออกเปนทั้งหมด 5 ขอ คือ
1) การปรับปรุงความรูในการปฎิบัติงานของทั้งพนักงานคุมเครื่องและชาง
2) การปรับปรุงการมีสวนรวมในการดูแล บํารุงรักษาเครื่องจักรของพนักงาน
3) การปรับปรุงการวิเคราะหเครื่องจักรในเชิงบํารุงรักษาเชิงปองกันและการ วิเคราะหเพื่อ
แกไขปญหาเมือ่ เครื่องจักรมีความผิดปกติ
4) การปรับปรุง ทบทวนการจัดเก็บอะไหล อายุการใชงานของอะไหลและการหาอะไหล
จากภายในประเทศเพื่อความรวดเร็วในการสั่งซื้อ
5) การปรับปรุงวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพระหวางแผนก
จากแนวทางทัง้ 5 ขอ สามารถแบงออกเปนกลุมเพื่อดําเนินแกไขขอบกพรอง ออกเปน 3
กลุม ดังนี้
กลุมที่หนึ่ง ขอบกพรองขอที่ 1-3 เปนแนวทางการปรับปรุงที่มีความเกี่ยวของกับผู
ปฎิ บั ติ ง านกั บ เครื่ อ งจั ก รทั้ ง ในส ว นของพนั ก งานคุ ม เครื่ อ งจั ก รในการควบคุ ม การทํ า งานดู แ ล
บํารุงรักษาโดยการทําความสะอาด ตรวจสอบความผิดปกติและหลอลื่นจุดที่สําคัญตามมาตรฐาน
และในสวนของชางซึ่งดูแลในสวนของดูแลการซอมเมื่อเครื่องจักรเกิดการชํารุด สามารถวิเคราะห
อาการและสิ่งผิดปกติของเครื่องจักรและแกไขใหเครื่องจักรทํางานไดตามปกติในเวลาที่สั้นที่สุด ทั้ง
สองสวนนําไปสูการวิเคราะหเพื่อสรางแผนการบํารุงรักษา เชิ ง ป อ งกั น จากการประชุ ม ที ม งาน
ระดับหัวหนาแผนกไดขอสรุปวา การดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องจักรดวยตนเอง (Autonomous
Maintenance : AM) ในระดับ 1 และ 2 ที่ เครื่องบรรจุเครื่องดื่มและเครื่องปอนกระปองจะสามารถ
เปนแนวทางแกไขขอบกพรองใน กลุ ม นี้ ไ ด เนื่ อ งจาก ทํ า ให เ กิ ด การมี ส ว นร ว มด ว ยการตั้ ง ที ม ที่
ประกอบดวยหัวหนางาน พนักงานคุมเครื่องและชางรวมกัน
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กลุมที่สอง ขอบกพรองขอที่ 4 เปนแนวทางการปรับปรุงที่มีความเกี่ยวของการ
จัดการของฝายซอมบํารุง ในสวนของการจัดการดานการจัดเก็บอะไหล โดยทําการทบทวน
ความสําคัญและอายุการใชงานของเครื่องจักรใหสอดคลองกับสถานการณและอายุการใช
งานของเครื่องจักรที่ใชงานอยูในปจจุบัน
กลุมที่สาม ขอบกพรองขอที่ 5 เปนแนวทางการปรับปรุงที่เกี่ยวของกับดานการ
สื่อสารภายในทีมที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนพนักงานคุมเครื่อง หัวหนางาน ชางและฝายซอม
บํารุงใหมีประสิทธิภาพ มีความเขาใจไปในทิศทางเดียวกันในกรณีเมื่อเกิดเครื่องจักรชํารุด

5.2 การดําเนินการแกไขขอบกพรอง
จากแนวทางแกไขที่กําหนดไว ไดนําไปสูก ารปรับปรุงแกไขปญหาโดยความรวมมือของ
พนักงานในแผนกที่เกีย่ วของ ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้
5.2.1 การดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องจักรดวยตนเอง (Autonomous Maintenance: AM)
การดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องจักรดวยตนเอง (Autonomous Maintenance) หรือ AM ใน
งานศึกษาฉบับนี้จะกลาวถึง การทํา AM ระดับที่ 1 คือการทําความสะอาดเครื่องจักร (Total Clean
Out: TCO) การติดใบบงบอกสิ่งผิดปกติที่พบในเครื่องจักร ในที่นี้จะเรียกวา การติด Tag และสราง
มาตรฐานการทําความสะอาดชั่วคราวของเครื่องจักร การดําเนินการ AM ระดับที่ 2 คือการสราง
มาตรฐานการตรวจสอบ รวมถึงการวิเคราะหแหลงกําเนิดของสิ่งสกปรก (Source of Dirt) หรือสวน
ที่เขาไปทําความสะอาดไดยากของเครื่องจักร (Difficult to Clean) และทําการปรับปรุงใหใชเวลาใน
การทําความสะอาดนอยลง สําหรับดําเนินงานศึกษาฉบับนี้จะมุงเนนการทํา AM ทั้งสองระดับ
ภายในระยะเวลา 2 เดือน กับเครื่องจักรที่พบปญหา Breakdown สูงสุดสองลําดับแรกของสายบรรจุ
เครื่องดื่มกระปอง คือ เครื่องบรรจุเครื่องดื่มและเครื่องปอนกระปอง ตามลําดับ โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินงานดังนี้
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1) การตั้งทีมงานสําหรับการทํา AM ซึ่งในที่นี้ประกอบไปดวย หัวหนแผนกหัวหนาของ
พนักงานระดับปฎิบัติการ พนักงานประจําเครื่องจักรและชางเทคนิค

ภาพที่ 5.1 ทีมงานทํา AM ระดับที่ 1 และ 2 ที่เครื่องปอนกระปอง
จากภาพที่ 5.1 ทําการแบงหนาที่ของสมาชิกในทีมอยางชัดเจน ดังนี้
- หัวหนาทีม
o แบงพื้นทีก่ ารทําความสะอาดเครื่องจักรครั้งใหญ
o อบรมใหความรูเกี่ยวกับเครื่องจักรแกสมาชิกทีม
o ติดตามผลการดําเนินงานของทีม
o วางแผนการทําความสะอาด ตรวจสอบ หลอลื่น
o จัดประชุมทีม
o ประเมินผลการดําเนินงานของทีม
- พนักงานประจําเครื่อง (Operator)
o รวมทําความสะอาดเครื่องจักรครั้งใหญ
o ออก Tag และแกไข Tag ที่สามารถทําไดดว ยตนเอง
o สรางมาตรฐานการทําความสะอาดและ OPL
o ดูแลพื้นที่ 5ส
o ประเมินการดําเนินงานดวยตนเอง (Self Audit)
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o ดูแลเครื่องมือประจําเครื่องและอุปกรณทําความสะอาด
- ชางเทคนิค
o
o
o
o

รวมทําความสะอาดเครื่องจักรครั้งใหญ
ถายทอดความรูการบํารุงรักษาเบื้องตน
ถายทอดความรูในตรวจสอบ หลอลื่นดวยตนเอง
วิเคราะห Tag สิ่งผิดปกติของเครื่องเพื่อทําการแกไข

2) การตั้งเปาหมายสําหรับการดําเนินงานของทีมสําหรับ AM ทั้งสองระดับ โดยยกตัวอยาง
การตั้งเปาหมายในที่ระดับที่ 1 คือ จํานวนสิง่ ผิดปกติที่ตองตรวจใหพบอยางนอยกี่จุดตอ
สัปดาห การแกไขสิ่งผิดปกติที่พบโดยพนักงานประจําเครื่องกี่จุดตอสัปดาห การออก
OPL (One Point Lesson) คือ เอกสารเพื่อการอบรมและเรียนรูโดยพนักงานที่บริเวณ
เครื่องจักรกี่เรือ่ งตอเดือน เปนตน
ตารางที่ 5.3 เปาหมายการทํา AM ของเครื่องบรรจุเครื่องดื่มและเครื่องปอนกระปอง
ระดับของการทํา AM
ระดับ 1

ระดับ 2

เปาหมาย
เครื่องบรรจุเครื่องดื่ม
- ออก Tag 10 Tag / สัปดาห
- แกไข Tag ใหได 80% ของ
Tag ทั้งหมด
- ออก OPL 5 ฉบับ / สัปดาห
- ลดเวลาการทําความสะอาดลง
ไดอยางนอย 40%
- แกไขจุดกําเนิดสิ่งสกปกรก
ทุกจุด
- แกไข Tag ใหได 80% ของ
Tag ทั้งหมด
- ออก OPL 3 ฉบับ / สัปดาห

เครื่องปอนกระปอง
- ออก Tag 4 Tag / สัปดาห
- แกไข Tag ใหได 80% ของ
Tag ทั้งหมด
- ออก OPL 4 ฉบับ / สัปดาห
- ลดเวลาการทําความสะอาดลง
ไดอยางนอย 40%
- แกไขจุดกําเนิดสิ่งสกปกรก
ทุกจุด
- แกไข Tag ใหได 80% ของ
Tag ทั้งหมด
- ออก OPL 3 ฉบับ / สัปดาห
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3) การดําเนินงานตามหลักการทํา AM ระดับที่ 1 และ 2 โดยมีการวางแผนตามขั้นตอนหลัก
ของ AM อยางชัดเจน
ตารางที่ 5.4 แผนการทํา AM ระดับที่ 1 และ 2
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4) การทบทวนอบรมความรูเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องนัน้ ๆใหมโดยผูรู เชน ชางเทคนิค
หรือพนักงานประจําเครื่องที่มีความเขาใจในหลักการทํางานของเครื่องจักรเปนอยางดี
รวมถึงเขาใจหลักการทํา AM ระดับ 1 และ 2 โดยจัดใหมกี ารประเมินความรูกอนและ
หลังการอบรม ดังตารางที่ 5.4
โดยมีเกณฑในการประเมินทักษะดังนี้
1 คือ ไมมีความรูเลย
2 คือ มีความรูบางเล็กนอย
3 คือ สามารถปฎิบัติได แตตอ งสอบถามบางบางครั้ง
4 คือ สามารถปฎิบัติไดและแกไขปญหาไดดวยตนเอง
5 คือ สามารถปฎิบัติงานได แกไขปญหาไดเองและสอนผูอื่นได

ภาพที่ 5.2 การอบรมเพื่อดําเนินการทํา AM
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ตารางที่ 5.5 การประเมินทักษะของพนักงาน
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5) การทําความสะอาดครั้งใหญ (Total Clean Out) เพื่อทําความสะอาด และสํารวจสิ่ง
ผิดปกติของเครื่องจักร โดยเปนการทําความสะอาดรวมกันของสมาชิก โดยหัวหนาทีม
จะทําการแบงพื้นที่การทําความสะอาดใหสมาชิกแตละคนรับผิดชอบ กอนเริ่มการทํา
ความสะอาดตองถายรูปจุดตาง ๆ ของเครื่องจักรที่ตองทําความสะอาดเพื่อนํามาเปรียบ
กอนและหลังการทํา TCO ระหวางการทํา TCO สมาชิกตองทําการสํารวจ เครื่องจักร
เพื่อติด Tag สิ่งผิดปกติและสรุปจํานวน Tag เพื่อวิเคราะหและแกไขสิง่ ผิดปกติที่พบ

ภาพที่ 5.3 การทํา TCO เครื่องปอนกระปองบริเวณลูกกลิ้งทางเขาพาเลทของกระปอง

ภาพที่ 5.4 การเปรียบกอนและหลังการทํา TCO เครื่องบรรจุเครื่องดื่มบริเวณเฟองขับ
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ภาพที่ 5.5 การเปรียบกอนและหลังการทํา TCO เครื่องปอนกระปองบริเวณเฟองขับ

ภาพที่ 5.6 การเปรียบกอนและหลังการทํา TCO เครื่องปอนกระปองตูค อนโทรล
จากการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรระหวางการทํา TCO ไดมกี ารติด Tag ความบกพรองของ
เครื่องจักรที่ทางสมาชิกในทีมตรวจพบดังนี้
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ภาพที่ 5.7 จํานวน Tag แยกตามประเภททีต่ รวจพบของเครื่องบรรจุเครื่องดื่ม

ภาพที่ 5.8 จํานวน Tag แยกตามประเภททีต่ รวจพบของเครื่องปอนกระปอง
ทําการสรุป Tag ที่พบในแตละเครื่องจักรเพื่อทําการวิเคราะห โดยแบงออกเปน Tag ความ
บกพรองของเครื่องจักรที่ตองทําการแกไขทั้งจากโดยทางชางและจากพนักงานคุมเครื่อง ไดแก
ทํางานผิ ดปกติ ชิ้นสวนแตกหักเสียหาย น็อตหรือชิ้นสว นหาย มีเสียงดัง สั่น หรือกลิ่ นผิด ปกติ
อุณหภูมิ/แรงดันผิดปกติ สารหลอลื่นมากหรือนอยเกินไป ลม น้ํา ไอน้ํา หรือคาบอนไดออกไซด
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รั่วไหล เครื่องดื่มรั่วไหล สายไฟเปลือยหรือไมมีสิ่งปกปอง และชิ้นสวนที่เคลื่อนที่ไมมีสวนปองกัน
ซึ่งพบวาเครื่องบรรจุเครื่องดื่มมี Tag ที่ตองแกไขขอบกพรองทั้งหมด 165 Tag และ เครื่องปอน
กระปองมี Tag ที่ตองแกไขขอบกพรองทั้งหมด 89 Tag อีกสวนคือ Tag ที่ตองนําไปวิเคราะหตอเพื่อ
ทํา AM ระดับ 2 ไดแก เปนตนตอ ความสกปรก ยากตอการทําความสะอาด ยากตอการตรวจสอบ
และขาดการบง ชี้ใหเห็นอยางงาย ซึ่งพบวาเครื่องบรรจุเครื่องดื่มมี 62 Tag เครื่องปอนกระปองมี 23
Tag โดย Tag ในสวนของ ยากตอการหลอลื่น จะนํามาใชวิเคราะหเมื่อทํา AM ระดับ 3 ตอไป
ชางและพนักงานทําการแกไข Tag รวมกันเพื่อใหไดตามเปาหมายที่วางไว คือ แกไข
Tag ไดมากกวา 80 เปอเซ็นตของ Tag ทั้งหมด ภายในเวลา 2 เดือน ซึ่งไดทําการแจกแจงผลการ
แกไข Tag ดังรูปภาพที่ 5.9

ภาพที่ 5.9 จํานวน Tag ที่แกไขแลวเปรียบเทียบกับเปาหมายของทีม
การแกไข Tag ใหไดตามเปาหมายมีความสําคัญมากเพราะวาเปนการ แกไขสิ่งบกพรองของ
เครื่องจักรทั้งหมด ทําใหเครื่องจักรไดรับการแกไขปรังปรุง ให อ ยู ส ภาพที่ ดี พร อ มใช ง านอย า ง
สมบูรณอีกครั้ง การวิเคราะห Tag รวมกันของชางและพนักงาน ทําใหพนักงานมีความรูเกี่ยวกับ
เครื่องจัก รมากขึ้นจนสามารถที่ จะสังเกตการทํางานที่ ผิดปกติที่อาจจะเกิด ขึ้น ในอนาคต ทํา ให
สามารถแจงผูเกี่ยวของกอนที่เครื่องจักรชํารุด ทําให OPI ของสายการบรรจุดีขึ้น เนื่องจากเครื่องจักร
สามารถทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
6) การสรางมาตรฐานการทําความสะอาด ในระดับของการทํา AM ระดับ 1 นั้นจะมุง เนน
การสรางมาตรฐานการทําความสะอาดเบือ้ งตนในทุกสวนของเครื่องจักรและทําการ
ประเมินการผลของการทําความสะอาด โดยหัวหนาทีมดวย ตามตารางที่ 5.5 และ
รูปภาพที่ 5.10
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ตารางที่ 5.6 มาตรฐานการทําความสะอาดของเครื่องบรรจุเครื่องดื่ม

มาตรฐานการทําความสะอาดที่กําหนดขึ้นโดยสมาชิกในทีมจะประกอบดวย สวนประกอบ
ของเครื่องจักร การแบงชวงความถี่การทําความสะอาด เชน รายกะ รายวัน รายสัปดาห เปนตน การ
ระบุชี้ชัดของตําแหนงที่ตองทําความสะอาด เวลาที่ใชในการทําความสะอาด สถานะการทํางานของ
เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชทําความสะอาด โดยจะมีการออก OPL เพื่อใชเรียนรูประกอบการ
ปฎิบัติงานและการทําความสะอาดดวย โดยสามารถดู มาตรฐานการ ทําความสะอาดฉบั บสมบู ร ณ
ของเครื่องบรรจุเครื่องดื่มและเครื่องปอนกระปองที่
ภาคผนวก ก.

ภาพที่ 5.10 คะแนนผลประเมินการทําความสะอาดเครื่องบรรจุเครื่องดื่มและเครื่องปอนกระปอง
ตามมาตรฐานรายสัปดาหของเดือน ก.ค. – ส.ค. 2556
7) การทํา AM ระดับที่ 2 คือการหาจุดกําเนิดของสิ่งสกปรกและสวนที่ยากแกการเขาไปทํา
ความสะอาด เพื่อทําการลดเวลาการทําความสะอาดลงจากเวลาการทําความสะอาดเดิม
ของ AM ระดับที่ 1 โดยนํา Tag ที่ไดจากการทํา TCO มาทําการ วิเคราะหเพื่อแกไข
และวางแผนการแกไข ตามตารางที่ 5.6 และ 5.7
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ตารางที่ 5.7 การวิเคราะหเพือ่ แกไขจุดกําเนิดสิ่งสกปรกของเครื่องบรรจุเครื่องดื่ม

88
ตารางที่ 5.8 แผนการแกไขเบื้องตนและระยะยาวของการแกไขจุดกําเนิดสิ่งสกปรกของเครื่องบรรจุเครื่องดื่ม
Difficult to
Clean

Difficult to Inspect.

Line

Canning line

Machine

Can filler

Team

AM-003

Leader

Prasarn

Tag no.

Area

สิ่งที่ปดกั้นหรือทําใหลําบากตอการทําความ
สะอาด ตรวจสอบ หรือหลอลื่น

1955

รางสายไฟทางออก

เปนรางสายไฟที่มฝี าปดทืบ

1951

ใต Seamer

ทําความสะอาดดานในยาก

1954

รางสายไฟใตเครื่องตรงทางออก

เปนรางสายไฟที่มฝี าปดทืบ

1956

ใตโซพากระปองเขา Seamer

2036

ถาดรองน้ําลางกระปอง

การแกไขเบื้องตน

Difficult to Lubricate

Date : 29 /07/13
รับผิดชอบโดย

การปรับปรุงระยะยาว

OPR

เปลี่ยนรางสายไฟใหมเปนแบบมี
ตะแกรง
ถอดฝาปดดานลางออกทั้งหมดให
โลง
เปลี่ยนรางสายไฟใหมเปนแบบมี
ตะแกรง
ถอดชุดแผน plate ที่ปดกั้นออก
เพื่ทําใหลางงายและสะอาด

OPR

มี Plate ปดกั้นทําใหลางไดยาก
และไมคอยสะอาด

ถอดน็อตเปดฝาดานขางแลวฉีดน้ํา
ทําความสะอาด
เปดฝารางสายไฟฉีดโฟมและลาง
ออกดวยน้ํา high pressure
ฉีดโฟมและลางออกดวยน้ํา high
pressure

เนื่องจากถาดรองน้ําลางกระปองสูง
เกินไปทําใหลางยาก

ฉีดโฟมและลางออกดวยน้ํา high
pressure

OPR

OPR
OPR

ทําถาดรองน้ําลางกระปองใหมให
กวางกวาเดิมและอยูในตําแหนงต่ํา
กวาเดิม

รับผิดชอบโดย

AD
ตน
AD
ตน

วันที่ทํา

01/08/2013
01/08/2013
01/08/2013
01/08/2013
01/08/2013

ตน
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เมื่อดําเนินการวิเคราะห Tag และดําเนินการแกไขในสวนที่เปนตนตอความสกปรก
ของเครื่องจักรและจุดที่ยากในการทําความสะอาดเรียบรอย จึงจะทําการเปรียบเทียบเวลาใน
การทําความสะอาดที่ลดลงจาก AM ในระดับที่ 1 ซึ่งทางโรงงานที่ใชเปนกรณีศึกษามีเกณฑ
ที่กําหนดไว คือ เวลาการทําความสะอาดควร
ลดลงอยางนอย 40 เปอเซ็นต ซึ่งจาก
รูปภาพที่ 5.11 แสดงใหเห็นวา เวลาที่ใชทําความสะอาดบริเวณเครื่องบรรจุเครื่องดื่มใชเวลา
การทําความสะอาดจาก 139 นาทีลดลงเปน 67 นาที ซึ่งลดลง 44 เปอเซ็นต

ภาพที่ 5.11 เปรียบเทียบเวลาในการทําความสะอาดของ AM ระดับ 1 และ 2 ของเครื่องบรรจุเครื่องดื่ม
ทั้งนี้ในการดําเนินงาน AM ระดับ 2 ตองมีการจัดทํามาตรฐานการตรวจสอบเครื่องจักร เพื่อ
ใชเปนมาตรฐานใหพนักงานคุมเครื่องตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักรควบคูไปกับการทํา
ความสะอาด ซึ่งมาตรฐานการตรวจสอบเครื่องจักรของทั้งเครื่องบรรจุเครื่องดื่มและเครื่องปอน
กระปอง ไดแสดงไวในสวน ภาคผนวก ข.
8) การสรุปผลการทํา AM ใหทําการสรุปผลทีละระดับเพื่อวิเคราะหผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักร โดยผลการดําเนินงาน AM ของ
ทั้งเครื่องบรรจุเครื่องดื่มและเครื่องปอนกระปองทําการ สรุปผล ไดดังตารางที่ 5.7
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ตารางที่ 5.9 ผลการดําเนินงาน AM ระดับที่ 1 และ 2 เดือน ก.ค. – ส.ค. 2556
ระดับของการ
ทํา AM

หัวขอ

Tag
แกไข Tag > 80 %
AM ระดับ 1 จํานวน OPL (เรื่อง)
คะแนนประเมินความสะอาด
ระดับความรูของพนักงาน = 3
ลดเวลาทําความสะอาด > 40 %
แกไข Tag > 80 %
AM ระดับ 2
จํานวน OPL (เรื่อง)
แกไขจุดกําเนิดสิ่งสกปรกทุกจุด

ผลการดําเนินงาน AM
เครื่องบรรจุเครื่องดื่ม เครื่องปอนกระปอง
เปาหมาย
40
132
20
91
3
139 นาที
62
12
25

ผล
เปาหมาย ผล
165
16
89
137
72
85
22
16
18
95
91
100
3
3
3
67 นาที 125 นาที 61 นาที
53
23
21
12
12
12
25
48
48

5.2.2 การดําเนินการแกไขของฝายซอมบํารุงดานการจัดการอะไหล
ในสวนของการจัดการดานการจัดเก็บอะไหล จัดใหมีการการทบทวนความสําคัญและอายุ
การใช ง านของอะไหล ที่ใ ชกั บ เครื่อ งจัก รใหส อดคล องกับ สถานการณ แ ละอายุ ก ารใช ง านของ
เครื่องจักรที่ใชงานอยูในปจจุบัน โดยมีการเรียกประชุมภายในแผนกวิศวกรรมและซอมบํารุง โดย
ทําการหารือรวมกับแผนกบรรจุเครื่องดื่ม หลังจากการประชุมไดกําหนดขั้นตอนการทบทวนและ
กําหนดการจัดการอะไหลและชิ้นสวนเครื่องจักรใหม โดยใชกําหนดใหแลวเสร็จทุกขั้นตอนภายใน
เดือนมิถุนายน 2556 ดังนี้
1) ทําการตรวจสอบอะไหลและชิ้นสวนทีม่ ีอยูในคลังจัดเก็บ เพื่อทําการปรับ จํานวน
อะไหลที่มีอยูใ หถูกตอง
2) ทําการทบทวนชองทางการซื้ออะไหลและชิ้นสวนเครือ่ งจักรทั้งหมด พรอมทั้งทบทวน
ราคา เวลานําสงอะไหลและรหัสของอะไหลใหถูกตองตรงกันทั้งระบบ เพื่อทําให
สามารถสั่งอะไหลไดงายและถูกตอง
3) ทําแบบสํารวจเพื่อใหพนักงานคุมเครื่องทุกคนใหขอมูลถึงอะไหลและชิ้นสวนที่มี
แนวโนมในการเสียหายไดงา ย หรือมีชวงอายุการใชงานที่ตองเปลี่ยนบอยครั้ง โดย
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หัวหนางานฝายซอมบํารุงเชิงปองกันตองทําการสรุปและทําการสั่งซื้ออะไหลตาม
จํานวนที่เหมาะสมกับสถานการณเครื่องจักรปจจุบัน
4) มีการหาแหลงอะไหลภายในประเทศที่สามารถใชทดแทนอะไหลและชิ้นสวนจาก
ตางประเทศ โดยทําการเทียบเคียงวัสดุและคุณภาพเปนสําคัญ
5.2.3 การดําเนินการปรับปรุงการสื่อสารภายในทีมที่เกี่ยวของกรณีเครื่องจักรชํารุด
กรณีที่เครื่องจักรหยุดการทํางานเนื่องจากความผิดปกติบางอยางนั้น โดยทั่วไปแลวพนักงาน
คุมเครื่องจะพยายามแกไขเบื้องตนเพื่อใหเครื่องจักรสามารถกลับมาทํางานได แตถาหากเครื่องจักรมี
ความบกพรองที่เกินจะแกไขได พนักงานจะทําการแจงหัวหนาหรือชางเพื่อใหมาแกไข ซึ่งหากการ
สื่อสารหรือปฎิบัติงานที่ชาจะทําให การหยุดการบรรจุของ สายการผลิ ต ยาวนานออกไปและมี
ผลกระทบตอ OPI ดังนั้นเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดรูปแบบการสื่อสารที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน ดังนี้
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เครื่องจักร Breakdown

ไม
Breakdown > 5 นาที

บันทึกเปน Minor stop

ใช
แจงชางประจํากะ
ไม
แกปญหา > 30 นาที

ชางแจง Shift Leader

ใช
ชางแจง Supervisor
Shift Leader ตรวจสอบวาชางแจง
Supervisor หรือไม

ไม
แกปญหา > 60 นาที

ชางแจง Shift Leader

ใช
ชางแจง Supervisor
Shift Leader ตรวจสอบวาชางแจง
Supervisor หรือไม
Shift Leader แจง Manager แผนกบรรจุ

ไม
แกปญหา > 2 ชั่วโมง

รายงานการประชุมในวันถัดไป

ใช
ชางแจง Supervisor
Shift Leader ตรวจสอบวาชางแจง
Supervisor หรือไม
Shift Leader แจง Manager แผนกบรรจุ
แจง Production Manager

ภาพที่ 5.12 มาตรฐานขั้นตอนการสื่อสารระหวางแผนกบรรจุเครื่องดื่ม ชางและฝายบริหารของโรงงาน
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จากภาพที่ 5.12 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติในดานการสื่อสารระหวางแผนกบรรจุเครื่องดื่ม
ชาง และฝายบริหารของโรงงาน โดยกําหนดใหเมื่อเกิดเครื่องชํารุดไมสามารถเดินเครื่องได ถาแกไข
ไดหายใน 5 นาที พนักงานลงบันทึกไวเปน Minor Stop แตถาเครื่องหยุดเกินกวา 5 นาที ใหแจงชาง
ประจํากะเพื่อมาดําเนินการตรวจสอบ เมื่อทําการแกไขจน เครื่องทํางานไดอีกครั้งภายใน 30 นาที
พนักงานตองแจงหัวหนากะผลิตเพื่อใชในการสงตอ
ขอมู ลระหวา งกะ แตห ากทํา การซอ ม
เกิน 30 นาทีแลว แตเครื่องยังไมสามารถกลับมาทํางาน
ได ทางช า งประจํ า กะต อ งทํ า การแจ ง
หัวหนากะผลิตและหัวหนาของตนเองเพื่อรายงานสถานการณและขอคําชี้แนะในกรณีที่หัวหนาชาง
ไมอยูที่โรงงาน หัวหนากะตองทําการตรวจสอบดวยวาชางประจํากะไดรายงานสถานการณหรือไม
หากทําการซอมเกินกวา 60 นาที ชางประจํากะตองแจงหัวหนากะผลิตและหัวหนาชางอีกครั้ง โดย
หัวหนากะผลิต ต อ งทํ า การแจ ง ผู จั ด การแผนกบรรจุ เ ครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ ขอความช ว ยเหลื อ หรื อ การ
สนับสนุนเพิ่มเติม เชน จากชางเทคนิคของผูขายเครื่องจักรนั้นๆ เปนตน หากแกไขเครื่องจักรได
ภายใน 2 ชั่วโมง ชางประจํากะหรือผูแกไขเครื่องจักรตองรายงานอาการสิ่งปกติแกหัวหนากะโดย
ละเอียกเพื่อการสงตอขอมูลและการประชุมรวมกันในเชาของวันถัดไป แตหากแกไขปญหาเกินกวา
2 ชั่วโมง ชางประจํากะและหัวหนากะผลิตตองทําการแจงผูจัดการของแผนกตนเอง เพื่อรายงานแก
ผูจัดการโรงงาน เพื่อรอมาตรการการแกไขตอไป
มาตรฐานการสื่อสารในกรณีเครื่องจักรชํารุดนี้ สามารถทําใหพนักงานทุกคนมีขั้นตอนในการ
ตัดสินใจที่ตรงกันและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได ทําใหการปฏิบัติ ณ จุ ด ที่ เ กิ ด ป ญ หาทํ า
ไดอยางรวดเร็วขึ้น
สรุป การดํ า เนิ น การแก ไ ขปญ หาข อ บกพรอ งบนพื้ น ฐานของการทํ า AM
ที่ วา ด ว ย
จุดประสงคของการใหพนักงานมีความรูสึกเปนเจาของเครื่องจักร ดวยการใหความรูและกระตุนทํา
ใหเกิดการแสดงออกของการทํางานกับเครื่องจักรในทางบํารุงรักษาเชิงรุก ดวยการทําความสะอาด
ตรวจสอบเครื่องจักร รวมทั้งพัฒนาวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการยกระดับการทํา
AM ในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการจัดการ การประสานงานที่เปนมาตรฐานระหวางแผนกที่เกี่ยวของ
กันในเรื่องเครื่องจักร ทั้งในสวนของแผนกบรรจุเครื่องดื่ม แผนกวิศวกรรมและซอมบํารุง จะสงผล
ทําใหเครื่องจักรทํางานไดอยางตอเนื่อง ทําให OPI สูงขึ้น

