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TPM: Total Productive MaintenanceTPM: Total Productive Maintenance
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การบํารงุรกัษาทวผีลแบบทกุคนมสีว่นรว่มการบํารงุรกัษาทวผีลแบบทกุคนมสีว่นรว่ม
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      OEE: OEE: OOverall verall EEquipment quipment EEffectivenessffectiveness  
ป ิ โ ื่ ปป ิ โ ื่ ปประสทิธผิลโดยรวมของเครอืงจกัรอปุกรณ์ประสทิธผิลโดยรวมของเครอืงจกัรอปุกรณ์

The The World ClassWorld Class Production Efficiency MeasurementProduction Efficiency Measurement      

ดวูา่ใชง้านไดต้ลอดเวลาหรอืไม ่ดวูา่ใชง้านไดต้ลอดเวลาหรอืไม ่??

่ ใ ้ ไ ้ ็ ํ ั ื ไ ่่ ใ ้ ไ ้ ็ ํ ั ื ไ ่ ??

อตัราการเดนิเครือ่ง อตัราการเดนิเครือ่ง (A)(A)

ป สิ ิ ิ ื่ป ส ิ ิ ิ ื่ (P)(P)ดวูา่ใชง้านไดเ้ต็มกาํลงัหรอืไม ่ดวูา่ใชง้านไดเ้ต็มกาํลงัหรอืไม ่??

ดวูา่มกีารผลติของเสยีหรอืไม ่ดวูา่มกีารผลติของเสยีหรอืไม ่??

ประสทธภิาพการเดนิเครอืง ประสทธภิาพการเดนิเครอืง (P)(P)

อตัราคณุภาพ อตัราคณุภาพ (Q)(Q)

OEEOEE      == AAvailabilityvailability xx PPerformanceerformance efficiencyefficiency xx QQualityuality  rrateate

O QO Q
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OEE = APQOEE = APQ
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เวลาและความสญูเสยีในการคาํนวณคา่เวลาและความสญูเสยีในการคาํนวณคา่ OEE OEE 

เวลาท ัง้หมด  เวลาท ัง้หมด  
Total timeTotal time

เวลารบัภาระงานเวลารบัภาระงาน
Loading timeLoading time

หยดุตามแผนหยดุตามแผน
Planned Planned 
shutdownshutdown

        
                                                              เวลาเดนิเครือ่งเวลาเดนิเครือ่ง

Operating timeOperating time
เครือ่งหยดุเครือ่งหยดุ
Shutdown Shutdown 
losseslossesp gp g

                              เวลาเดนิเครือ่งสทุธิเวลาเดนิเครือ่งสทุธิ
Net operating timeNet operating time

เครือ่งเสยีกาํลงัเครือ่งเสยีกาํลงั
Capacity Capacity 
ll

เวลาเดนิเครือ่งสทุธทิ ีเ่กดิมลูคา่เวลาเดนิเครือ่งสทุธทิ ีเ่กดิมลูคา่
V l bl tV l bl t ti titi ti

Net operating timeNet operating time losseslosses

ผลติของเสยีผลติของเสยี
YieldYield
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Valuable netValuable net--operating timeoperating time Yield Yield 
losseslosses
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ิ ื ่ิ ื ่ (O i i )(O i i )

คาํนวณคา่คาํนวณคา่ A A และและ PP

อตัราการเดนิเครือ่งอตัราการเดนิเครือ่ง
AvailabilityAvailability

เวลาเดนิเครอืงเวลาเดนิเครอืง (Operating time)(Operating time)

เวลารบัภาระงานเวลารบัภาระงาน (Loading time)(Loading time)=

ประสทิธภิาพการเดนิเครือ่งประสทิธภิาพการเดนิเครือ่ง
Performance efficiencyPerformance efficiency

เวลาเดนิเครือ่งสทุธิเวลาเดนิเครือ่งสทุธิ (Net operating time)(Net operating time)

เวลาเดนิเครือ่งเวลาเดนิเครือ่ง (Operating time)(Operating time)
=

1

Performance efficiencyPerformance efficiency เวลาเดนเครองเวลาเดนเครอง (Operating time)(Operating time)

ปญัหาของการคาํนวนประสทิธภิาพการเดนิเครือ่งคอืปญัหาของการคาํนวนประสทิธภิาพการเดนิเครือ่งคอื……
้ ่ ่้ ่ ่บางคร ัง้ไมส่ามารถจบัเวลาทีเ่คร ือ่งสญูเสยีความเร็วหรอืสญูเสยีกาํลงับางคร ัง้ไมส่ามารถจบัเวลาทีเ่คร ือ่งสญูเสยีความเร็วหรอืสญูเสยีกาํลงั

ซึง่ในกรณีนีส้ามารถหาไดจ้ากซึง่ในกรณีนีส้ามารถหาไดจ้าก

ประสทิธภิาพการเดนิเครือ่งประสทิธภิาพการเดนิเครือ่ง
Performance efficiencyPerformance efficiency จํานวนชิน้งานทีค่วรผลติไดต้ามเวลามาตรฐานจํานวนชิน้งานทีค่วรผลติไดต้ามเวลามาตรฐาน

จํานวนชิน้งานทีผ่ลติไดจ้รงิจํานวนชิน้งานทีผ่ลติไดจ้รงิ
=

2
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Performance efficiencyPerformance efficiency จานวนชนงานทควรผลตไดตามเวลามาตรฐานจานวนชนงานทควรผลตไดตามเวลามาตรฐาน



www tpmconsulting orgwww.tpmconsulting.org

ัั

คาํนวณคา่คาํนวณคา่ QQ

อตัราคณุภาพอตัราคณุภาพ
Quality rateQuality rate

เวลาเดนิเครือ่งสทธทิ ีเ่กดิมลคา่เวลาเดนิเครือ่งสทธทิ ีเ่กดิมลคา่ (Valuable net(Valuable net operating time)operating time)

1

เวลาเดนิเครือ่งสทุธิเวลาเดนิเครือ่งสทุธิ (Net operating time)(Net operating time)
=

เวลาเดนเครองสทุธทเกดมลูคาเวลาเดนเครองสทุธทเกดมลูคา (Valuable net(Valuable net--operating time)operating time)

ปญัหาของการคาํนวนอตัราคณุภาพคอืปญัหาของการคาํนวนอตัราคณุภาพคอื……
บางคร ัง้ไมส่ามารถจบัเวลาทีเ่คร ือ่งจกัรใชไ้ปกบัการผลติของเสยี บางคร ัง้ไมส่ามารถจบัเวลาทีเ่คร ือ่งจกัรใชไ้ปกบัการผลติของเสยี 
ซึง่ในกรณีนีส้ามารถหาไดจ้ากซึง่ในกรณีนีส้ามารถหาไดจ้ากซงในกรณนสามารถหาไดจากซงในกรณนสามารถหาไดจาก

อตัราคณุภาพอตัราคณุภาพ
Quality rateQuality rate

2

= จํานวนชิน้งานทีผ่ลติไดท้ ัง้หมดจํานวนชิน้งานทีผ่ลติไดท้ ัง้หมด –– จํานวนชิน้งานทีเ่สยีหรอืตอ้งแกไ้ขจํานวนชิน้งานทีเ่สยีหรอืตอ้งแกไ้ข

จํานวนชิน้งานทีผ่ลติไดท้ ัง้หมดจํานวนชิน้งานทีผ่ลติไดท้ ัง้หมด
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  ความสญูเสยีหลกัจากเครือ่งจกัรความสญูเสยีหลกัจากเครือ่งจกัรญููญ

Failure losses Failure losses -- เครือ่งจกัรเสยีเครือ่งจกัรเสยี

i / dj li / dj l ั้ ื่ ป ั ่ั้ ื่ ป ั ่Setting up/adjustment losses Setting up/adjustment losses -- การตงัเครอืงและปรบัแตง่การตงัเครอืงและปรบัแตง่

Cutting Cutting –– blade losses blade losses -- การลดลงของความคมการลดลงของความคม

Start Start ––up losses up losses –– ชว่งเร ิม่เดนิเครือ่งชว่งเร ิม่เดนิเครือ่ง

Minor stoppage/idling losses Minor stoppage/idling losses –– การหยดุเล็กนอ้ยและการ         การหยดุเล็กนอ้ยและการ         

          รอคอยทกุรปูแบบรอคอยทกุรปูแบบ

Speed losses Speed losses -- การสญูเสยีความเร็วการสญูเสยีความเร็วpp ญููญ

Defect/rework losses Defect/rework losses -- ของเสยีและการซอ่มงาน         ของเสยีและการซอ่มงาน         
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    Equipment Loss StructureEquipment Loss Structure

ีีwww.tpmconsulting.org โครงสรา้งความสญูเสยีโครงสรา้งความสญูเสยี

กลม่ของ  รายละเอยีด ผลกระทบ

เครือ่งจกัรเสยีเครือ่งจกัรเสยี
คา่คา่ AA จะตํา่ลงจะตํา่ลง

ุ ง
ความสญูเสยี

การต ัง้เครือ่งและปรบัแตง่การต ัง้เครือ่งและปรบัแตง่

การลดลงของความคมการลดลงของความคม

คา คา A A จะตาลงจะตาลง

การลดลงของความคมการลดลงของความคม

ชว่งเร ิม่เดนิเครือ่งชว่งเร ิม่เดนิเครือ่ง
เครือ่งหยดุเครือ่งหยดุ
Shutdown Shutdown 
losseslosses ่่ ํ ่ํ ่

การหยดุเล็กนอ้ยและการรอคอยการหยดุเล็กนอ้ยและการรอคอย

losseslosses

เครือ่งเสยีกาํลงัเครือ่งเสยีกาํลงั
Capacity Capacity 
ll

คา่ คา่ P P จะตาํลงจะตาํลง

การสญูเสยีความเร็วการสญูเสยีความเร็ว

ของเสยีและการซอ่มงานของเสยีและการซอ่มงาน

losseslosses

ผลติของเสยีผลติของเสยี
Yield Yield 
ll คา่คา่ QQ จะตํา่ลงจะตํา่ลง
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ของเสยและการซอมงาน ของเสยและการซอมงาน losseslosses       คา คา Q Q จะตาลงจะตาลง
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THE ENDTHE END
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