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การปรับปรุงแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันบนพืน้ ฐานความนาเชื่อถือ
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อลดเวลาสูญเสียที่เกิดจากความเสียหายของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑคอนกรีตโดยใชหลักการวิศวกรรมความนาเชื่อถือ (Reliability Engineering) มาทําการวิเคราะหรอบเวลา
การบํารุงรักษา เพื่อนําไปปรับปรุงแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) และเพิ่มความนาเชื่อถือ
ใหกับเครื่องจักร แนวทางในการดําเนินการวิจัยเริ่มจากการจัดลําดับความสําคัญของชิ้นสวน (Critical Components)
เครื่องผสมคอนกรีตและนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหความเสียหายและระดับความเสี่ยงของชิ้นสวนดวยวิธีการ
ภาวะความผิดพลาดและการวิเคราะหผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis: FMEA) จากนั้นทําการ
คํานวณรอบเวลาการบํารุงรักษาชิ้นสวนที่เหมาะสมตอการใชงานดวยการประมาณคาความนาเชื่อถือและนํารอบเวลาที่
ไดมาทําการปรับปรุงแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันใหกับเครื่องผสมคอนกรีตเพื่อใชเปนมาตรฐานในการบํารุงรักษา
หลังจากการดํ าเนินงานวิจั ยพบวาสามารถลดเวลาสูญเสีย ที่เกิดจากความเสียหายของเครื่องผสมคอนกรี ตลงได
437.16 นาทีตอเดือน หรือคิดเปนอัตราเวลาความเสียหายของเครื่องจักรที่ลดลงเทากับ 50.52%
คําสําคัญ : วิศวกรรมความนาเชื่อถือ การบํารุงรักษาเชิงปองกัน ภาวะความผิดพลาดและการวิเคราะหผลกระทบ

ABSTRACT
The objective of this paper is to reduce the concrete-mixing machines breakdown time. The
reliability engineering approach is applied for analyzing the optimal period time of maintenance schedule in
order to improve the preventive maintenance plan and increase the machine reliability. Initially, research
methodology precedes the priority of critical components in concrete-mixing machines. Failure and risk
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level of components are analyzed by using failure mode and effects analysis (FMEA) and then calculated
the cycle time of the optimal maintenance with approximating reliability value. The optimal cycle time of
maintenance is used to improve the preventive maintenance plan of concrete mixer machines in order to
leverage standardize of the maintenance program. The result of this approach shows that breakdown time
of the concrete-mixing machine was reduced by 436.69 minutes / month (or 51.22% reducing).
Keywords : Reliability Engineering, Preventive Maintenance, Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
E-mail : ssr.kmutnb@gmail.com

คํานํา
โดยทั่วไปเครื่องจักรจะมีการสึกหรอที่เกิดจากการใชงานและสภาพสิ่งแวดลอมแมวาจะมีการออกแบบที่ดี
ก็ตาม ดังนั้นจึงตองมีการตรวจเช็คสภาพตามระยะเวลาเพื่อทําการซอมแซมและทําการเปลี่ยนทดแทนชิ้นสวนกอนที่จะ
เกิ ด ความเสี ย หาย ด ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล า วกิ จ กรรมการบํ า รุ ง รั ก ษาเชิ ง ป อ งกั น จึ ง มี บ ทบาทที่ สํ า คั ญ ในการปกป อ ง
การเสื่อมสภาพและลดเวลาสูญเสียจากความเสียหายของเครื่องจักร แตในการดําเนินการของกิจกรรมดังกลาวมักจะ
อาศัยขอมูลที่กําหนดไวในคูมือการใชงานเครื่องจักรมาเปนพื้นฐานในการกําหนดแผนการบํารุงรักษาซึ่งในทางปฎิบัติ
อาจไมเหมาะสมที่จะนําไปใชวางแผนกับเครื่องจักรที่มีอายุการใชงานที่มากเพราะอุปกรณบางประเภทอาจจะไมอยูใน
สภาพที่พรอมใชงานซึ่งเปนสาเหตุทําใหเครื่องจักรเกิดความเสียหายกอนแผนการบํารุงรักษาที่ไดกําหนดไว เชนเดียวกับ
โรงงานผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตที่เปนกรณีศึกษานี้ เปนโรงงานที่มีการดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องจักรอยูแลวแตยังขาด
การวางแผนที่ชัดเจนทําใหการบํารุงรักษาในปจจุบันไมคอยไดผลเทาที่ควรโดยสามารถสังเกตไดอยางชัดเจนคือยังมี
เครื่องจักรบางประเภทที่ชํารุดเสียหายคอนขางมากซึ่งสาเหตุหลักเกิดมาจากเครื่องจักรสวนมากถูกใชงานมานาน
(กอตั้งในป 2521) และเกิดความเสียหายของเครื่องจักรอยางกะทันหันในระหวางทําการผลิตซึ่งทําใหเกิดการสูญเสีย
เวลาในการผลิตดังแสดงในภาพที่ 1
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3. เครื่องดึงลวด No.1
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8. เครื่องตัดลวด

เวลาที่เครื่องจักร
เกิดความเสียหาย
10,384 นาที
3,298 นาที
880 นาที
876 นาที
591 นาที
141 นาที
550 นาที
395 นาที

ภาพที่ 1 เวลาสูญเสียของเครื่องจักรในสายการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีต (ก.ค.2550-มิ.ย.2551)
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สําหรับขอมูลเวลาสูญเสียเนื่องจากเครื่องจักรเกิดความเสียหายในสายการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตดังภาพที่
1 พบวา เครื่องผสมคอนกรีต No.1 เกิดเวลาสูญเสียมากที่สุดหรือคิดเปน 60.77% ของเวลาสูญเสียจากเครื่องจักรใน
สายการผลิตทั้งหมด ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงเลือกเครื่องผสมคอนกรีต No.1 เพื่อใชเปนกรณีศึกษาสําหรับทําการแกปญหา
เวลาสูญเสียจากความเสียหายของเครื่องจักรโดยประยุกตใชหลักการวิศวกรรมความนาเชื่อถือในการกําหนดรอบเวลา
การบํารุงรักษาชิ้นสวนและนําไปปรับปรุงแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันใหเหมาะสมกับสภาพการใชงานของเครื่องผสม
คอนกรีต No.1 ในปจจุบัน

อุปกรณและวิธีการ
สําหรับวิธีการปรับปรุงแผนการบํารุงรักษาดวยการปรับรอบเวลาการบํารุงรักษาชิ้นสวนของเครื่อ งผสม
คอนกรีต No.1 ใหเหมาะสม สามารถแบงเปนขั้นตอนในการดําเนินการไดดังนี้
1. จําแนกสวนประกอบของเครื่องจักรออกเปนระบบยอย
2. วิเคราะหความสําคัญของชิ้นสวนในแตละระบบยอย
3. หาภาวะความผิดพลาดและการวิเคราะหผลกระทบ (FMEA) ของชิ้นสวนที่สําคัญ
4. ประเมินรอบการบํารุงรักษาดวยการประมาณคาความนาเชื่อถือ
5. ปรับปรุงแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันและสรุปผลงานวิจัย
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
จากภาพที่ 2 การดําเนินงานวิจัยเริ่มจากขั้นตอนที่ 1) ผูวิจัยและทีมงานของโรงงานกรณีศึกษาทําการจําแนก
สวนประกอบของเครื่องผสมคอนกรีต No.1 ออกเปนระบบยอยตามลักษณะหนาที่การทํางานของชิ้นสวนในแตละระบบ
โดยสามารถแบงไดเปน 10 ระบบ หรือมีจํานวนชิ้นสวนทั้งสิ้น 69 ชิ้นสวน ขั้นตอนที่ 2) ทําการวิเคราะหความสําคัญของ
ชิ้นสวน (Critical Components) ในแตละระบบยอยทั้ง 69 ชิ้นสวนโดยใชวิธีของศิริรัตน (2537) ในการแบงความสําคัญ
ของชิ้นสวนออกเปน 3 ระดับ (สําคัญมาก สําคัญปานกลางและสําคัญนอย) และเลือกชิ้นสวนที่สําคัญมากซึ่งมีจํานวน
ทั้งหมด 32 ชิ้นสวนไปทําการวิเคราะหผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้น ขั้นตอนที่ 3) นําชิ้นสวนที่สําคัญมากทั้ง 32
ชิ้นสวนมาทําการหาภาวะความผิดพลาดและการวิเคราะหผลกระทบ (FMEA) โดยใชเกณฑของ Chrysler, Ford and
General Motors (1995) ในการใหลําดับผลกระทบของความรุนแรง (Severity) โอกาสเกิดความผิดพลาด
(Occurrence) และโอกาสที่จะตรวจจับโดยการควบคุมกระบวนการ (Detection) และใชเกณฑของ Stamatis (1995)
ในการพิจารณาตัวเลขลําดับความเสี่ยง (Risk Priority Number: RPN) ที่มีคามากกวา 100 คะแนนขึ้นไปซึ่งมีจํานวน
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ชิ้ น ส ว นที่ ผ า นเกณฑ ดั ง กล า วทั้ ง สิ้ น 8 ชิ้ น ส ว น ขั้ น ตอนที่ 4) นํ า ชิ้ น ส ว นที่ เ ลื อ กพิ จ ารณาจากขั้ น ตอนที่ 3) มาทํ า
การประมาณคาความนาเชื่อถือจากขอมูลระยะเวลาความเสียหายดวยการทดสอบการกระจายโดยการวิเคราะหทาง
สถิติและใชเกณฑของ Samanta, Sakar, and Mukherjee (2004) ในการกําหนดรอบเวลาการบํารุงรักษาที่คาความ
นาเชื่อถือคาดหวังในระดับ 60% ขั้นตอนที่ 5) นํารอบเวลาที่ไดจากการประมาณคาความนาเชื่อถือของแตละชิ้นสวนทั้ง
8 ชิ้นสวนมาทําการปรับปรุงแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันเดิมของเครื่องผสมคอนกรีต No.1 พรอมทั้งนําแผนที่ไดไปใช
กับเครื่องจักรกรณีศึกษาโดยเริ่มตั้งแต ม.ค.52-มิ.ย.52 และทําการสรุปผลกอนและหลังการปรับปรุงแผนการบํารุงรักษา

ผลการทดลองและวิจารณ
1. การจําแนกสวนประกอบของเครื่องจักรออกเปนระบบยอย
ผลการจําแนกสวนประกอบของเครื่องผสมคอนกรีต No.1 โดยแบงตามลักษณะการทํางานสามารถจําแนก
ไดเปน 10 ระบบยอย และในแตละระบบยอยจะมีจํานวนชิ้นสวนที่แตกตางกันดังแสดงไวในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สวนประกอบในระบบยอยของเครื่องผสมคอนกรีต
ระบบการทํางาน
1. ระบบผสมคอนกรีต
2. ระบบลําเลียงกะพอตาชัง่ วัสดุผสม
3. ระบบกวานวัสดุผสม
4. ระบบปูนซิเมนต
5. ระบบน้าํ และน้าํ ยาผสมคอนกรีต

จํานวนชิน้ สวน
8
6
9
4
6

ระบบการทํางาน
6. ระบบสั่น (เขยา)
7. ระบบไฮดรอลิค
8. ระบบนิวเมติก
9. ระบบไฟฟา
10. ระบบหลอลืน่

จํานวนชิน้ สวน
4
9
9
12
2

2. การวิเคราะหความสําคัญของชิ้นสวนในแตละระบบยอย
แนวทางการเลือกชิ้นสวนที่สําคัญของเครื่องผสมคอนกรีต No.1 จะพิจารณาจากการวิเคราะหความสําคัญ
ของชิ้นสวน (Critical Components: CC) ในแตละระบบยอยทั้งหมดจากตารางที่ 1 โดยใชวิธีการของศิริรัตน (2537)
ในการกําหนดน้ําหนักและระดับคะแนนของชิ้นสวนตามแตละปจจัย (x) ดังนี้
คะแนน 1 หมายถึง ผลกระทบจากปจจัยนั้นนอยที่สุด คะแนน 3 หมายถึง ผลกระทบจากปจจัยนั้นมาก
คะแนน 2 หมายถึง ผลกระทบจากปจจัยนั้นนอย
คะแนน 4 หมายถึง ผลกระทบจากปจจัยนั้นมากที่สุด
ผูปฏิบัติงานจะทําการประเมินคะแนนใหกับชิ้นสวนจากระดับคะแนนตางๆ ขางตน โดยคะแนนดังกลาวที่ไดจะถูกนําไป
ทําการวิเคราะหความสําคัญของชิ้นสวนจากการคํานวณในสมการที่ 1 ซึ่งตัวอยางของการคํานวณสามารถแสดงไวใน
ตารางที่ 2
CC=[2x1+2.5x1+2.5x3+3x4]/10
(1)
โดยที่

x1
x2
x3
x4

คือ ปจจัยความมากนอยในการใชงานชิ้นสวน
คือ ปจจัยราคาของชิ้นสวน
คือ ปจจัยระยะเวลาที่ใชในการซอมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นสวน
คือ ปจจัยผลกระทบตอชิ้นสวนอื่น
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ตารางที่ 2 ตัวอยางการคํานวณคาลําดับความสําคัญของชิ้นสวนในระบบผสมคอนกรีต
น้ําหนัก
ชิ้นสวน

2
x1

2.5
x2

1. มอเตอรเกียรผสมคอนกรีต
4
4
2. ใบปาด
4
1
3. ฝาครอบเครื่องผสมคอนกรีต
2
2
หมายเหตุ A: CC > 2.74, B: 2.01 ≤ CC ≤ 2.74 และ C: CC < 2.01

2.5
x3

3
x4

CC

3
3
3

3
3
1

3.45
2.70
1.95

ลําดับ
ความสําคัญ
A
B
C

ผลการวิเคราะหความสําคัญของชิ้นสวนในแตละระบบยอยแสดงไวในตารางที่ 3 โดยเลือกพิจารณาชิ้นสวน
ที่ลําดับความสําคัญ A (สําคัญมาก) มาทําการหาภาวะความผิดพลาดและการวิเคราะหผลกระทบ (FMEA)
ตารางที่ 3 ลําดับความสําคัญของชิ้นสวนเครื่องผสมคอนกรีต No.1
ลําดับความสําคัญ
A
B
C

การแบงกลุม ความสําคัญของชิ้นสวน
ไดรับการเอาใจใสในการบํารุงรักษาเปนอยางดี (ชิ้นสวนสําคัญมาก)
ไดรับการเอาใจใสในการบํารุงรักษาพอสมควร (ชิ้นสวนสําคัญปานกลาง)
ไดรับการเอาใจใสในการบํารุงรักษานอย (ชิ้นสวนสําคัญนอย)

จํานวนชิน้ สวน
32
26
11

3. การหาภาวะความผิดพลาดและการวิเคราะหผลกระทบ (FMEA) ของชิ้นสวนที่สําคัญ
จากชิ้นสวนที่ลําดับความสําคัญ A ทั้ง 32 ชิ้นสวน เมื่อนํามาหาภาวะความผิดพลาดและการวิเคราะห
ผลกระทบ (FMEA) ด ว ยการให ค ะแนนลํ า ดั บ ผลกระทบของความรุ น แรง (Severity: S) คะแนนโอกาสเกิ ด
ความผิดพลาด (Occurrence: O) และคะแนนโอกาสที่จะตรวจจับ (Detection: D) ตามเกณฑของ Chrysler, Ford
และ General Motors (1995) โดยนําคะแนนทั้ง 3 ประเภทมาคํานวณหาคา RPN=S×O×D และพิจารณาที่ตัวเลข
ลําดับความเสี่ยง (Risk Priority Number: RPN) ตั้งแต 100 คะแนนขึ้นไป สามารถแสดงผลไดในตารางที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 4 ชิ้นสวนที่มีคา RPN ตั้งแต 100 คะแนนขึ้นไปและวิธีการควบคุมในปจจุบัน
ชิ้นสวน
1. มอเตอรเกียร
ผสมคอนกรีต
2. แผนไลเนอร
รอบนอก
3. แผนไลเนอร
รอบใน
4. แผนพื้นไลเนอร

วิธีการควบคุมในปจจุบัน
RPN
ชิ้นสวน
- ตรวจสอบมอเตอรเกียรผสมคอนกรีต 378 5. มอเตอรเกียรกะพอ
ดวยการฟงเสียง
ตาชั่งวัสดุผสม
- ตรวจสอบแผนไลเนอรรอบนอกดวย 168 6. กะพอตาชั่งวัสดุ
สายตา
ผสม
- ตรวจสอบแผนไลเนอรรอบในดวย
168 7. รอกกะพอตาชั่ง
สายตา
วัสดุผสม
- ตรวจสอบแผนพืน้ ไลเนอรดวย
196 8. สลิงกะพอตาชัง่
สายตา
วัสดุผสม

วิธีการควบคุมในปจจุบัน
RPN
- ตรวจสอบมอเตอรเกียรผสมคอนกรีต 378
ดวยการฟงเสียง
- ตรวจสอบกะพอตาชั่งวัสดุผสมดวย 168
สายตา
- ตรวจสอบรอกกะพอตาชัง่ วัสดุผสม 168
ดวยสายตา
- ตรวจสอบสลิงกะพอตาชัง่ วัสดุผสม 378
ดวยสายตา

จากผลในตารางที่ 4 ทําใหทราบถึงชิ้นสวนที่ควรไดรับการแกไขเพื่อลดผลกระทบของความรุนแรงจากเวลา
สู ญ เสี ย ของเครื่ อ งผสมคอนกรี ต No.1 ที่ เ กิ ด ความเสี ย หายในขณะทํ า การผลิ ต และเพิ่ ม โอกาสในการตรวจพบ
ความเสียหายใหสูงขึ้นโดยทําการปรับปรุงแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันบนพื้นฐานความนาเชื่อถือ
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4. การประมาณคาความนาเชื่อถือ (Reliability Estimation)
ในทางปฎิบัติจะไมสามารถทราบไดวาชิ้นสวนนั้นมีคาความนาเชื่อถือที่แทนดวยฟงกชันการแจกแจงใดและ
คาพารามิเตอรที่ใชคืออะไร จึงไมสามารถนําไปวางแผนบํารุงรักษาเชิงปองกันได (สมภพ, 2550)
เพื่อใหทราบถึงขอมูลพารามิเตอรดังกลาวจึงไดนําขอมูลระยะเวลาความเสียหาย (Time To Failure) ของ
ชิ้นสวนมาใชในการประมาณคาโดยยกตัวอยางขอมูลความเสียหายของมอเตอรเกียรผสมคอนกรีต ดังตารางที่ 5
มาทดสอบการกระจายโดยการวิเคราะหทางสถิติดวยวิธี Goodness of Fit
ตารางที่ 5 ระยะเวลาความเสียหายของมอเตอรเกียรผสมคอนกรีต
8,298
13,053
15,439

9,763
13,331
15,801

ระยะเวลาความเสียหาย (หนวย : จํานวนรอบของการผสมคอนกรีต)
10,536
10,788
10,903
12,455
12,731
12,864
13,467
13,675
13,798
13,840
13,887
14,203
16,182
16,476
16,566
16,650
16,711
17,005

12,891
14,971
17,278

12,923
15,362
17,720

ผลการทดสอบการกระจายความเสียหายของมอเตอรเกียรผสมคอนกรีตดวยโปรแกรมทางสถิติพบวาขอมูล
มีความเหมาะสมกับฟงกชันการแจกแจง Weibull มากที่สุด เพราะวา ฟงกชันการแจกแจง Weibull มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) มากกวาฟงกชันประเภทอื่นโดยมีคาเทากับ 0.99 ดังแสดงผลในภาพที่ 3 และเมื่อ
ทราบฟงกชันการแจกแจงที่เหมาะสม ดังนั้นจึงทําการวิเคราะหหาคาพารามิเตอรความเสียหายของมอเตอรเกียร
ผสมคอนกรีตดวยฟงกชันการแจกแจง Weibull โดยใชโปรแกรมทางสถิติซึ่งไดผลดังแสดงในตารางที่ 6
Probability Plot for Concrete Mixer with Gear Motor
LSXY Estimates-Complete Data

Goodness of Fit
Distribution
Weibull
Exponential
Normal
Loglogistic

AndersonDarling
(adj)
0.741
19.605
0.796
1.008

Correlation
Coefficient
0.990***
*
0.982
0.964

ภาพที่ 3 กราฟความนาจะเปนและผลการกระจายความเสียหายของมอเตอรเกียรผสมคอนกรีต
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ตารางที่ 6 การประมาณคาพารามิเตอรและรอบการผสมคอนกรีตโดยเฉลี่ยกอนที่จะเกิดความเสียหาย
(Mean Time To Failure: MTTF) ของมอเตอรเกียรผสมคอนกรีต

Parameter
Shape
Scale

Parameter Estimates
95% Normal CI
Standard
Estimate
Error
Lower
Upper
6.60339
1.07383
4.80117 9.0842
14,975.0
435.426
14,145.4 15,853.2

Distribution

Mean

Weibull

13,965.2

MTTF
Standard
Error
451.64

95% Normal CI
Lower
Upper
13,107.5

14,879.0

จากผลการทดสอบทางสถิติดังตารางที่ 6 สามารถนําคาพารามิเตอรมาทําการประมาณคาความนาเชื่อถือ
เพื่อใชในการระบุชวงเวลาการบํารุงรักษาดวยฟงกชันการแจกแจง Weibull ดังสมการที่ 3
t
−⎛⎜
R(t ) = e ⎝ θ

โดยที่

⎞
⎟
⎠

γ

(3)

R(t) คือ ความนาเชื่อถือของมอเตอรเกียรผสมคอนกรีต
t คือ รอบการผสมคอนกรีตของมอเตอรเกียรผสมคอนกรีต
γ คือ พารามิเตอรที่แสดงขนาดของฟงกชัน (Shape Parameter)
θ คือ พารามิเตอรที่แสดงรูปรางของฟงกชัน (Scale Parameter)

การประมาณค า ความน า เชื่ อ ถื อ ของมอเตอร เ กี ย ร ผ สมคอนกรี ต สามารถคํ า นวณได ด ว ยการแทน
คาพารามิเตอรลงในสมการที่ 3 โดยผลการประมาณคาความนาเชื่อถือไดแสดงในตารางที่ 7 ดังนี้
ตารางที่ 7 ชวงเวลาการบํารุงรักษาสําหรับความนาเชื่อถือที่คาดหวัง
ความนาเชื่อถือทีค่ าดหวัง (%) 10
20
30
40
50
60
70
80
90
ชวงเวลาการบํารุงรักษา
16,991 16,094 15,401 14,778 14,166 13,526 12,810 11,932 10,650
(รอบการผสมคอนกรีต)

100

0

จากผลในตารางที่ 7 ทําการพิจารณาคาความนาเชื่อถือที่คาดหวังในระดับ 60% (Samanta, Sakar and
Mukherjee, 2004) พบวาตองทําการบํารุงรักษามอเตอรเกียรผสมคอนกรีตที่รอบการผสมคอนกรีตเทากับ 13,526 รอบ
หรือประมาณ 13,500 รอบ ซึ่งหากมีการบํารุงรักษาที่รอบการผสมคอนกรีตที่สูงขึ้นจะทําใหคาความนาเชื่อถือที่จะ
ทํางานไดของมอเตอรเกียรผสมคอนกรีตมีแนวโนมลดลงหรือมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายกับมอเตอรเกียรผสม
คอนกรีตเพิ่มมากขึ้นดังแสดงผลในภาพที่ 4
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1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

R(t)
F(t)

10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17

ชวงเวลาการบํารุงรักษา (×103)

ภาพที่ 4 กราฟความนาเชื่อถือ R(t) และความเสียหาย F(t) ของมอเตอรเกียรผสมคอนกรีตตามชวงเวลาการบํารุงรักษา

สําหรับฟงกชันการแจกแจงและชวงเวลาการบํารุงรักษาที่เหมาะสมของชิ้นสวนที่เหลือ (มีคา RPN มากกวา
100 คะแนนขึ้นไป) สามารถแสดงผลไดในตารางที่ 8 ดังนี้
ตารางที่ 8 ฟงกชันการแจกแจงและชวงเวลาการบํารุงรักษาชิ้นสวน
ชิ้นสวน

ฟงกชัน
การแจกแจง

ชวงเวลา
การบํารุงรักษา
(รอบการผสม
คอนกรีต)

1. มอเตอรเกียรผสมคอนกรีต
2. แผนไลเนอรรอบนอก
3. แผนไลเนอรรอบใน
4. แผนพื้นไลเนอร

Weibull
Normal
Normal
Normal

13,500
15,000
15,000
18,000

ชิ้นสวน

ฟงกชัน
การแจกแจง

ชวงเวลา
การบํารุงรักษา
(รอบการผสม
คอนกรีต)

5. มอเตอรเกียรกะพอตาชัง่ วัสดุผสม
6. กะพอตาชั่งวัสดุผสม
7. รอกกะพอตาชั่งวัสดุผสม
8. สลิงกะพอตาชัง่ วัสดุผสม

Weibull
Weibull
Weibull
Normal

18,000
7,300
10,000
4,800

5. ปรับปรุงแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันและสรุปผลงานวิจัย
นําผลในตารางที่ 8 ไปทําการปรับปรุงแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันโดยทําการเปลี่ยนทดแทนชิ้นสวนใหกับ
เครื่องผสมคอนกรีต No.1 ซึ่งรูปแบบเดิมของแผนการบํารุงรักษาจะถูกกําหนดใหเปนลักษณะรายเดือน แตสําหรับ
แผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันรูปแบบใหมไดทําการกําหนดแผนการบํารุงรักษาตามรอบของการผสมคอนกรีตที่ไดจาก
การประมาณคาความนาเชื่อถือในหัวขอที่ 4 หลังจากดําเนินการปรับปรุงแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันและนําแผน
ดังกลาวไปปฎิบัติพรอมทั้งทําการเก็บขอมูลเพื่อทําการเปรียบเทียบระหวางแผนการบํารุงรักษากอนการปรับปรุงซึ่งเปน
ชวงเวลาตั้งแต ก.ค.50-มิ.ย.51 กับแผนการบํารุงรักษาหลังการปรับปรุงซึ่งเปนชวงเวลาตั้งแต ม.ค.52-มิ.ย.52 โดย
ผลงานวิจัยไดแสดงในตารางที่ 9 ดังนี้
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ตารางที่ 9 สรุปผลงานวิจัยกอนและหลังการปรับปรุงของเครื่องผสมคอนกรีต No.1

เดือน/ป

ก.ค.50–มิ.ย.51
เฉลี่ยตอเดือน

กอนการปรับปรุง
เวลารับภาระ เวลาที่เครื่องจักร
งานของ
เกิดความเสียหาย
เครื่องจักร
(นาที)
(นาที)

90,265
7,522.08

10,384
865.33

อัตราเวลา
ความเสียหาย
ของเครื่องจักร
(%)

11.50

เดือน/ป

หลังการปรับปรุง
เวลารับภาระ เวลาที่เครื่องจักร
งานของ
เกิดความเสียหาย
เครื่องจักร
(นาที)
(นาที)

ม.ค.52–มิ.ย.52 45,778
เฉลี่ยเตอเดือน 7,629.67

2,569
428.17

อัตราเวลา
ความเสียหาย
ของเครื่องจักร
(%)

5.61

จากผลในตารางที่ 9 หมายความวา หลังจากไดดําเนินการแกไขปรับปรุงแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน
บนพื้นฐานความนาเชื่อถือใหกับเครื่องผสมคอนกรีต No.1 พบวาเวลาสูญเสียที่เครื่องจักรเกิดความเสียหายในการผลิต
กอนการปรับปรุงลดลงเฉลี่ยจาก 865.33 นาทีตอเดือน เหลือ 428.17 นาทีตอเดือน หรือสามารถลดเวลาลงได 437.16
นาทีตอเดือน โดยคิดเปนอัตราเวลาความเสียหายของเครื่องจักรที่ลดลงเทากับ 50.52%

สรุปผลและเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ไดนําหลักการวิศวกรรมความนาเชื่อถือมาใชในการปรับปรุงแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน เพื่อลด
เวลาสู ญ เสี ย เนื่ อ งจากความเสี ย หายของเครื่ อ งจั ก รในขณะทํ า การผลิ ต และทํ า ให แ ผนการบํ า รุ ง รั ก ษาที่ ไ ด
มีความเหมาะสมตอการนําไปใชงานยิ่งขึ้นโดยผลการดําเนินงานวิจัยพบวาสามารถลดเวลาสูญเสียของเครื่องผสม
คอนกรีต No.1 ลง 437.16 นาทีตอเดือน หรือคิดเปนอัตราเวลาความเสียหายของเครื่องจักรที่ลดลงเทากับ 50.52%
สํ า หรั บ ขั้ น ตอนการประมาณค า พารามิ เ ตอร นั้ น อาจจะใช ข อ มู ล ความเสี ย หายในรู ป แบบอื่ น ๆ ตาม
ความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ ปฎิบัตินอกเหนือ จากขอ มูลรอบการทํางาน ยกตั วอยางเชน ขอ มูลชวงเวลาหรื อ
ระยะทาง เปนตน และเมื่อมีการเปลี่ยนประเภทชิ้นสวนที่เคยใชกับเครื่องจักรเปนชนิดใหมที่ไมใชแบบเดิม ในขั้นตอน
การประมาณคาพารามิเตอรจะตองทําการเก็บรวบรวมขอมูลใหมอีกครั้งเพราะขอมูลเดิมไมสามารถนํามาวิเคราะห
รวมกันได
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