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บทที 1
บทนํา
1.1 อุตสาหกรรมฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟ
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟในประเทศไทยเป็ นอุตสาหกรรมที/ก่อให้ เกิดรายได้
จากการส่งออกให้ กบั ประเทศไทยถึง 15,551 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และก่อให้ เกิดการจ้ างงานกว่าล้ านคน
นอกจากนันยั
) งมีการสร้ างมูลค่าเพิ/มในประเทศสูงถึงร้ อยละ 35-40 (สํานักบริการส่งออก 2 กรมส่งเสริม
การส่งออก, 2552) และเป็ นอุตสาหกรรมที/มีแนวโน้ มที/จะเติบโตอย่างก้ าวกระโดดตามการเจริญเติบโต
ของสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ ที/ต้องมีหน่วยเก็บข้ อมูล เช่น กล้ องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ และ
เครื/ องบันทึกวีดีโอแบบดิจิตอล เป็ นต้ น
ในปี พ.ศ. 2552 อุตสาหกรรมฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟในช่วงครึ/งปี แรกเมื/อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน ดัชนีผลผลิตปรับตัวลดลงร้ อยละ 15.04 ในช่วงไตรมาส 1/2552 จากตลาดส่งออกหลักที/มี
คําสัง/ ซื )อลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที/ชะลอตัวลง อย่างไรก็ตามดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟในไตรมาส 2/2552 ปรับตัวลดลงร้ อยละ 3.62 ซึง/ เป็ นการปรับตัวลดลงในอัตราที/ชะลอตัวลงจาก
เมื/อไตรมาส 1/2552 เนื/องจากมีแรงสนับสนุนมาจากความต้ องการสินค้ าในกลุม่ Smart phone และ
Net book ที/เพิ/มขึ )นอย่างต่อเนื/อง และเพื/อมาทดแทนสินค้ าคงคลังที/ลดลงหลังจากที/ชะลอคําสัง/ ซื )อ
ในช่วงก่อนหน้ า รวมถึงจะมีการผลิตสินค้ าใหม่ที/จะออกมาเพื/อตอบสนองตลาดระดับบนหรื อเฉพาะ
กลุม่ เช่น iPhone 3G เป็ นต้ น
แนวโน้ มการผลิตฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟในช่วงไตรมาสที/ 3 และ 4/2552 คาดว่าจะมีการปรับตัว
ดีขึ )นจากช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2552 ซึ/งในไตรมาสที/ 3 มีการผลิตปรับตัวลดลงแต่อยู่ในอัตราที/
น้ อยลง โดยปรับตัวลดลงร้ อยละ 2.0 และจะมีอตั ราการขยายตัวเพิ/มขึ )นในช่วงไตรมาสที/ 4 ประมาณ
การว่าจะปรับตัวเพิ/มขึ )นร้ อยละ 15.13 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่วนหนึ/งมาจากในช่วงไตรมาสที/
4/2551 มี ก ารปรั บ ตัว ลดลงมาอย่า งมากจากภาวะเศรษฐกิ จ ที/ ช ะลอตัว (สํ า นัก งานเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม, 2552)
สําหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สง่ ออกที/สําคัญของไทย ได้ แก่ ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟและ
ชิ )นส่วน โดยในปี พ.ศ. 2548 ที/ผา่ นมาประเทศไทยได้ ก้าวขึ )นมาเป็ นผู้ผลิตและส่งออกฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
อันดับหนึง/ ของโลกเป็ นปี แรก โดยมีสว่ นแบ่งถึงร้ อยละ 42 ของตลาดโลก การที/การผลิตและส่งออกจาก
ประเทศไทยเพิ/มขึ )นอย่างต่อเนื/อง เนื/องจากมีผ้ ผู ลิตฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟรายใหญ่ของโลกถึง 4 บริษัท คือ
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Seagate, Hitachi Global Storage Technology (HGST), Western Digital (WD) และ
Fujitsu/Toshiba ได้ เข้ ามาตังฐานการผลิ
)
ตอยูใ่ นประเทศไทย โดยเฉพาะภายหลังรัฐบาลประกาศให้ มี
การส่งเสริมการลงทุนเป็ นการเฉพาะสําหรับกิจการประกอบฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟภายในประเทศไทยในปี
พ.ศ. 2547 บริษัทเหล่านี )ต่างขยายกําลังการผลิตจนทําให้ ประเทศไทยถูกจัดว่าเป็ นฐานการผลิต
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/สําคัญของโลกอีกประเทศหนึง/ นอกเหนือจากสิงคโปร์ มาเลเซีย และจีน ข้ อมูลแสดง
ในตารางที/ 1.1
ตารางที/ 1.1 การเข้ ามาของผู้ประกอบการฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟรายใหญ่ในประเทศไทย
บริษัทผู้ประกอบฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
Seagate
Fujitsu/Toshiba
Western Digital
Hitachi Global Storage Technology

ปี ที/ (พ.ศ.) เข้ ามาลงทุนในประเทศไทย
2526
2537
2545
2546 (รวมกับ IBM)

ที/มา: สํานักงานคณะกรรมการการลงทุน (BOI)
ภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. 2552 การผลิตคาดว่าจะปรับตัวเพิ/มขึ )นเล็กน้ อย
ประมาณร้ อยละ 1 ชิ )นส่วน IC ประมาณการว่าปรับตัวลดลงร้ อยละ 4 ส่วน Semiconductor ปรับตัว
ลดลงร้ อยละ 1 สอดคล้ องกับสถานการณ์ชิ )นส่วน Semiconductor ในตลาดโลกที/ปรับตัวลดลง ขณะที/
ส่วนประกอบหลักของเครื/ องคอมพิวเตอร์ ได้ แก่ ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟปรับตัวเพิ/มขึ )นร้ อยละ 1 ดังแสดงใน
ตารางที/ 1.2 และรูปที/ 1.1 อัตราผลผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ตารางที/ 1.2 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. 2552
ผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
IC
Semiconductor

อัตราการขยายตัว (ร้ อยละ) ปี พ.ศ. 2552
1
1
-4
-1
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รูปที/ 1.1 อัตราผลผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปี พ.ศ. 2552
จากการประมาณการของอุตสาหกรรมคาดว่าในปี พ.ศ. 2553 จะมีการผลิตฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟจํานวน 545 ล้ านชิ )น คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 27.4 หมื/นล้ านเหรี ยญสหรัฐ ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/ผลิต
ในประเทศไทยมากกว่าร้ อยละ 80 ส่งออกไปจําหน่ายต่างประเทศ ซึง/ อุตสาหกรรมการผลิตฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟเป็ นอุตสาหกรรมที/ต้องใช้ เทคโนโลยีระดับสูง (ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี, 2551)
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟยังต้ องเผชิญกับปั ญหาต่างๆ ซึง/ เป็ นอุปสรรคต่อการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมนี ) ได้ แก่
ด้ านเทคโนโลยีการผลิต เนื/องจากประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตเครื/ องจักรที/ทนั สมัยได้
เอง เช่น เครื/ องประกอบฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ เครื/ องประกอบแผงวงจรควบคุม เครื/ องทดสอบฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
เป็ นต้ น และไม่มีทีมที/ดแู ลในด้ านการวิจยั ค้ นคว้ า และพัฒนาด้ านผลิตภัณฑ์ (Research
development) เพื/อเพิ/มศักยภาพสินค้ าให้ ทนั สมัยและเป็ นที/ยอมรับจึงต้ องอาศัยการนําเข้ าเครื/ องจักร
และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึง/ มีราคาค่อนข้ างสูง ทําให้ โรงงานผลิตส่วนใหญ่มีต้นทุนการผลิตสูง
จากการลงทุนด้ านเทคโนโลยีและเครื/ องจักร
การขาดแคลนแหล่งวัตถุดบิ การผลิตที/สําคัญภายในประเทศ
เนื/องจากอุตสาหกรรม
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเป็ นอุตสาหกรรมที/ต้องใช้ ความรู้ ด้านเทคโนโลยีในการผลิต
ทําให้ ผ้ ผู ลิตวัตถุดบิ
ภายในประเทศมีความรู้ไม่เพียงพอในการผลิต และคุณภาพยังไม่ได้ มาตรฐาน จึงต้ องพึง/ พาการจัดซื )อ
จากผู้ผลิตวัตถุดบิ ภายนอกประเทศ
ด้ านการแข่งขันในตลาดโลก ถึงแม้ อตุ สาหกรรมการผลิตฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟในประเทศไทย
จะมีแนวโน้ มที/ขยายตัวอย่างต่อเนื/อง แต่ก็ต้องเผชิญกับการแข่งขันอย่างสูงในตลาดโลกไม่วา่ จะเป็ น
ประเทศสิงคโปร์ จีน และมาเลเซีย ซึง/ ประเทศเหล่านี )ต่างพยายามดึงอุตสาหกรรมให้ เข้ าไปลงทุนใน
ประเทศของตน โดยการสนับสนุนทังในรู
) ปแบบของการให้ ทนุ สนับสนุนสําหรับการอบรมและวิจยั การ
ให้ สิทธิประโยชน์ทางด้ านภาษี ดังนันหากประเทศไทยต้
)
องการคงความเป็ นอันดับหนึง/ ในการส่งออก
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ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟของโลกนอกจากการส่งเสริมทางนโยบายของทางภาครัฐแล้ ว ยังจําเป็ นต้ องลดต้ นทุน
การผลิตลง โดยการลดต้ นทุนการผลิตลงยังต้ องคงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ให้ ได้ คณ
ุ ภาพดีดงั เดิม
ต้ นทุนการผลิตสูง เนื/องจากการผลิตต้ องใช้ เทคโนโลยี ความชํานาญ และความแม่นยํา
ในการผลิตสูง ทําให้ มีโอกาสผิดพลาดและเกิดของเสียจากการผลิตจํานวนมาก ส่งผลให้ ต้นทุนการ
ผลิตสูงกว่าที/ควรจะเป็ น อีกทังต้
) นทุนของสินค้ าในส่วนของการขนส่งวัตถุดิบจากต่างประเทศ และ
ขนส่งสินค้ าให้ ลกู ค้ าต่างประเทศ
จากปั ญหาทังหมดจํ
)
าเป็ นที/ผ้ ปู ระกอบการฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟต้ องปรับตัว
เพื/อให้ ธุรกิจ
สามารถอยูร่ อดได้ ในสภาวะปั จจุบนั ที/มีการแข่งขันสูง โดยพยายามหาแนวทางในการลดต้ นทุนการ
ผลิต รวมทังระมั
) ดระวังการผลิตเพื/อให้ เกิดของเสียในกระบวนการผลิตน้ อยที/สดุ ซึง/ เป็ นส่วนหนึง/ ที/ชว่ ย
ในการลดต้ นทุน เนื/องจากผู้ผลิตไม่สามารถเพิ/มราคาขายสินค้ าให้ สงู ขึ )นได้
1.2 ข้ อมลทั
ู  วไปของโรงงานกรณีศึกษา
โรงงานกรณีศกึ ษาได้ ก่อตังขึ
) )นครัง) แรกในปี พ.ศ. 2545 ด้ วยการขยายธุรกิจใน
อุตสาหกรรมฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟของบริษัทที/มีสํานักงานใหญ่ที/เลคฟอเรส รัฐแคลิฟอร์ เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยการเข้ าซื )อกิจการบางส่วนของบริษัทฟูจิสึ (ประเทศไทย) ซึง/ ตังอยู
) ่ ณ เขตนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื/อเพิ/มศักยภาพและพัฒนาระบบการ
จัดการธุรกิจให้ สามารถแข่งขันได้ ในระดับผู้นําของโลก ในปลายปี พ.ศ. 2546 บริษัทสํานักงานใหญ่ใน
สหรัฐอเมริกาได้ ตดั สินใจเข้ าซื )อกิจการทังหมดของบริ
)
ษัทรี ท ไรท์ทวั/ โลก ซึง/ เป็ นผู้นําด้ านเทคโนโลยีการ
ผลิตหัวอ่านเขียนคอมพิวเตอร์ เพื/อดําเนินการผลิตหัวอ่านเขียนป้อนให้ แก่บริษัทในเครื อ และเพื/อ
ประกอบเป็ นฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟคุณภาพสูง ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีบคุ ลากรทังหมดประมาณ
)
34,000
คน บริษัทกรณีศกึ ษาเป็ นฐานการผลิตที/ใหญ่ที/สดุ ของภูมิภาคเอเชีย และได้ ประสบผลสําเร็จเป็ นอย่าง
สูงในฐานะผู้นําทางด้ านเทคโนโลยีและระบบการผลิตที/ทนั สมัย ผู้บริหารระดับสูงได้ ให้ ความสําคัญ
อย่างจริงจังและต่อเนื/องในการสร้ างผลิตภัณฑ์ที/มีคณ
ุ ภาพสูง มีการนําแนวความคิดเรื/ องการพัฒนา
อย่างต่อเนื/อง (Continuous improvement) มาประยุกต์ใช้ ภายในบริ ษัท เพื/อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ที/มี
คุณภาพและราคาที/แข่งขันได้ ในตลาดโลก
ปั จจุบนั โรงงานกรณีศกึ ษากําลังเผชิญปั ญหาจากสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที/รุนแรง
ในหลายๆ ด้ านของอุตสาหกรรมฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ ได้ แก่ ต้ นทุนการผลิตสูงอันเนื/องมาจากราคาวัตถุดบิ
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ที/ปรับตัวสูงขึ )น เทคโนโลยีในการผลิต กระบวนการผลิตที/ไม่ได้ คณ
ุ ภาพ รวมถึงราคาขายของสินค้ าที/ไม่
สามารถปรับราคาสูงขึ )นได้ เนื/องจากมีคแู่ ข่งเป็ นจํานวนมาก
1.2.1 ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์หลักของโรงงานกรณีศกึ ษา คือ
1) ชุดประกอบหัวอ่านเขียนสําเร็จ (Head Stack Assembly; HSA) เป็ นผลิตภัณฑ์
ที/มีการผลิตขึ )นเพื/อใช้ ในการผลิตฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/ทางบริ ษัทผลิตและจําหน่ายเอง รวมทังยั
) งส่งขาย
บริษัทอื/นๆ ในต่างประเทศอีกด้ วย โดยอัตราส่วนของการผลิตเพื/อใช้ ภายในบริ ษัทเองกับส่งขาย
ต่างประเทศอยูใ่ นอัตราส่วน 70:30 ตัวอย่างหัวอ่านเขียนสําเร็จของโรงงานกรณีศกึ ษาแสดงในรูปที/ 1.2

รูปที/ 1.2 ชุดประกอบหัวอ่านเขียนสําเร็จ (Head Stack Assembly; HSA)
2) ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําหรับคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลและตังโต๊
) ะ (2.5” and 3.5”
Hard disk drive) เป็ นผลิตภัณฑ์หลักของทางบริ ษัทที/ผลิตเพื/อจําหน่ายให้ ลกู ค้ าต่างประเทศเท่านัน)
เช่น DELL, HP, Sony, Lenovo และ IBM เป็ นต้ น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟของโรงงาน
กรณีศกึ ษาแสดงในรูปที/ 1.3 และ 1.4

รูปที/ 1.3 ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําหรับคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล (2.5” Hard disk drive)
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รูปที/ 1.4 ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําหรับคอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั ) ะ (3.5” Hard disk drive)
1.2.2 กระบวนการผลิต
ลักษณะการผลิตสินค้ าของโรงงานกรณีศกึ ษาจะเป็ นการผลิตเพื/อเก็บเป็ นสต๊ อก
(Made to stock) ระบบการผลิตจะแบ่งเป็ น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ
1) การผลิตภายในห้ องควบคุมกระแสไฟฟ้าและฝุ่ น (Clean room) เป็ นการ
ประกอบชิ )นส่วนภายในฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ ชิ )นส่วนที/สําคัญ คือ แผ่นจานแม่เหล็ก หัวอ่านเขียนซึง/ ทํา
หน้ าที/เขียนหรื ออ่านข้ อมูลบนแผ่นจานแม่เหล็ก การประกอบชิ )นส่วนภายในฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟจะต้ องทํา
ภายในห้ องควบคุมกระแสไฟฟ้าและฝุ่ น
เนื/องจากฝุ่ นที/ติดเข้ าไปภายในชิ )นงานจะเข้ าไปแทรกใน
ช่องว่างระหว่างหัวอ่านเขียนกับแผ่นจานแม่เหล็ก เมื/อหัวอ่านเขียนเคลื/อนที/ก็จะลากถูฝนไปบนผิ
ุ่
วแผ่น
จานแม่เหล็ก ทําให้ สารแม่เหล็กที/เคลือบผิวเป็ นรอยขีดข่วนเสียหาย และไม่สามารถเก็บข้ อมูลได้
2) การทดสอบและบรรจุภณ
ั ฑ์ (Back end) เป็ นการประกอบแผงวงจรควบคุม
(Printed Circuit Board; PCB) ซึง/ ทําหน้ าที/ควบคุมการทํางานของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟและสื/อสารกับส่วน
อื/นๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ ในกระบวนการส่วนนี )จะทําการทดสอบการทํางานของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟว่า
สามารถทํางานได้ ตรงตามข้ อกําหนดของลูกค้ าหรื อไม่ จากนันจะทํ
) าการบรรจุภณ
ั ฑ์เพื/อส่งให้ ลกู ค้ า
กระบวนการผลิตทังหมดแสดงไว้
)
ในรูปที/ 1.5 และ 1.6 โดยมีรายละเอียดดังนี )
• กระบวนการรับชิ )นส่วน (Part retrieval) เป็ นขันตอนรั
)
บชิ )นส่วนนําเข้ า เช่น
แผ่นจานแม่เหล็ก ตัวถังฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ หัวอ่านเขียน และแผงวงจรควบคุม เป็ นต้ น แล้ วนําเข้ าไปเก็บ
ในสโตร์ พนักงานที/ทําหน้ าที/รับชิ )นส่วนต้ องควบคุมให้ ชิ )นส่วนเข้ าตรงตามเวลาที/กําหนด ตรวจสอบว่า
ชิ )นส่วนที/รับเข้ ามามีจํานวนถูกต้ อง และบรรจุภณ
ั ฑ์อยูใ่ นสภาพที/ดี ขันตอนในกระบวนการนี
)
)ไม่มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของชิ )นส่วนนําเข้ า
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• กระบวนการทําความสะอาดชิ )นส่วน (Part cleaning) เป็ นการทําความ
สะอาดชิ )นส่วนนําเข้ าด้ วยประจุไอออน
เพื/อให้ แน่ใจว่าไม่มีฝนและสิ
ุ่
/งปนเปื อ) นติดกับชิ )นส่วนเข้ าไป
ภายในห้ องควบคุมกระแสไฟฟ้าและฝุ่ น กระบวนการนี )ไม่ได้ ทํากับชิ )นส่วนนําเข้ าทุกประเภท เนื/องจาก
ชิ )นส่วนบางประเภทได้ ผา่ นการทําความสะอาดมาจากบริ ษัทผู้จดั ส่งชิ )นส่วน (Supplier) แล้ ว
• กระบวนการจัดชิ )นส่วน (Part kitting) ขันตอนนี
)
)จะรับชิ )นส่วนที/ผา่ นการทํา
ความสะอาดจัดลงในภาชนะบรรจุให้ ถกู ต้ อง เพื/อเตรี ยมจัดส่งเข้ าสูก่ ระบวนการผลิต จากนันทํ
) าการ
เคลื/อนย้ ายชิ )นส่วนพร้ อมภาชนะบรรจุจากบริเวณที/จดั เตรี ยมไปสูส่ ายการผลิต
• กระบวนการประกอบชิ )นส่วน (Part assembly) เป็ นขันตอนการประกอบ
)
ชิ )นส่วนภายในฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ เริ/มตังแต่
) การประกอบตัวกรองฝุ่ น (Breather filter) เข้ ากับตัวฝา
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Top cover) เพื/อเตรี ยมไว้ ใช้ ในขันตอนสุ
)
ดท้ ายของการประกอบ การประกอบเริ/มจาก
การนําแผ่นจานแม่เหล็กมาทําการเขียนสัญญาณ เมื/อผ่านการเขียนสัญญาณก็จะนํามาประกอบเป็ น
ชันเข้
) ากับแกนหมุนซึง/ อยูภ่ ายในตัวถังฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
แต่ละชันของแผ่
)
นจานแม่เหล็กจะมีการกัน
กระแทก โดยหัวอ่านเขียนซึ/งติดตังอยู
) ท่ งสองฝั
ั)
/ งของแผ่นจานแม่เหล็ก หัวอ่านเขียนนี )จะถูกจับยึดโดย
แขนกลที/มีความแม่นยําสูงซึง/ ทําหน้ าที/ควบคุมให้ หวั อ่านเขียนเคลื/อนที/ไปตามส่วนต่างๆ บนแผ่นจาน
แม่เหล็กอย่างถูกต้ อง หลังจากประกอบชิ )นส่วนภายในฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเสร็จเรี ยบร้ อย ก็ทําการปิ ดฝาที/
ได้ เตรี ยมไว้ ตงแต่
ั ) ขนตอนแรกเข้
ั)
ากับตัวถังฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
• กระบวนการตรวจสอบ (Quality control) เป็ นขันตอนการตรวจสอบและ
)
คัดเลือกของเสีย ซึง/ ได้ แก่ผลิตภัณฑ์ที/มีข้อบกพร่องในลักษณะภายนอกที/สามารถมองเห็นได้ ด้วยตา
เปล่า เช่น รอยขีดข่วน สี และวัสดุแปลกปลอม เป็ นต้ น และข้ อบกพร่องที/เกิดขึ )นบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/ไม่
สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่าแต่ต้องใช้ การทดสอบ เช่น แรงในการขันสกรูตําแหน่งต่างๆ และการ
ทดสอบรอยรั/วของตัวถังฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ เป็ นต้ น กระบวนการนี )เป็ นการสุม่ ตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ก่อนที/จะส่งออกมาภายนอกห้ องควบคุมกระแสไฟฟ้าและฝุ่ น
• กระบวนการประกอบแผงวงจรควบคุม (PCB assembly) กระบวนการนี )เป็ น
ขันตอนแรกของส่
)
วนการทดสอบและบรรจุภณ
ั ฑ์ ขันตอนนี
)
)จะทําการประกอบแผงวงจรควบคุมเข้ ากับ
ตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/ถกู ส่งออกมาจากห้ องควบคุมกระแสไฟฟ้าและฝุ่ น โดยใช้ สกรูเป็ นตัวยึดประกอบ
• กระบวนการเขียนและทดสอบสัญญาณ (Signal writing) เป็ นขันตอนการ
)
เขียนสัญญาณแม่เหล็กลงบนแผ่นจานแม่เหล็กจนเต็มหน้ าแผ่นจาน พร้ อมทังทํ
) าการทดสอบไปด้ วย
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• กระบวนการทดสอบฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Signal testing) เป็ นขันตอนการ
)
ตรวจสอบประสิทธิภาพการอ่านและเขียนสัญญาณบนตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
เพื/อดูวา่ มีประสิทธิภาพ
ถูกต้ อง ตรงตามข้ อกําหนดของลูกค้ าหรื อมีข้อบกพร่องเกิดขึ )นบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟหรื อไม่ ผลิตภัณฑ์ที/
ไม่ผา่ นการทดสอบจะต้ องถูกนําไปแก้ ไขงานใหม่
• กระบวนการตรวจสอบขันสุ
) ดท้ าย (Quality assurance) เป็ นขันตอนการ
)
ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานและข้ อบกพร่องที/เกิดขึ )นบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
โดยแบ่งเป็ น
ข้ อบกพร่องที/ไม่สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่าแต่ต้องใช้ การทดสอบ เช่น ประสิทธิภาพการทํางาน
ของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ รอยรั/ว เป็ นต้ น และข้ อบกพร่องภายนอกที/สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า เช่น
การแตกหัก รอยขีดข่วน และวัสดุแปลกปลอม เป็ นต้ น เพื/อตรวจสอบให้ มนั/ ใจก่อนที/จะส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ให้ กบั ลูกค้ า
• กระบวนการบรรจุหีบห่อ (Packaging) เป็ นขันตอนสุ
)
ดท้ ายในการผลิต โดย
นําฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟใส่ถงุ และบรรจุลงกล่องก่อนจัดส่งให้ กบั ลูกค้ า
• กระบวนการขนส่ง (Logistics) เป็ นการส่งฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟจากโรงานไปเก็บ
ไว้ ที/คลังสินค้ า และเมื/อมีคําสัง/ ซื )อจากลูกค้ าก็จะขนส่งฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟไปสูล่ กู ค้ า
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รูปที/ 1.5 ภาพรวมกระบวนการผลิตทังหมดของโรงงานกรณี
)
ศกึ ษา
9

10

รูปที/ 1.6 รายละเอียดกระบวนการผลิตทังหมดของโรงงานกรณี
)
ศกึ ษา

10

11
1.3 ทีมาและความสําคัญของปั ญหา
จากการเข้ าไปศึกษาสภาพการทํางานภายในโรงงานกรณีศกึ ษาเบื )องต้ น รวมถึงข้ อมูลที/
ได้ จากการสัมภาษณ์พนักงานในสายการผลิต ทําให้ เห็นปั ญหาต่างๆ ที/เกิดขึ )น ดังแสดงขันตอนที
)
/ พบ
ปั ญหาในรูปที/ 1.7 โดยมีรายละเอียดดังนี )
1) เวลาหยุดของเครื/ องจักรในกระบวนการผลิตมีประมาณ 4-6% โดยเป็ นการหยุดของ
เครื/ องจักรจากการขัดข้ องที/ไม่ได้ วางแผนไว้ ทําให้ ผลผลิตที/ได้ น้อยกว่าที/วางแผน ซึ/งส่งผลให้ เกิดการ
สูญเสียทังในด้
) านต้ นทุนและเวลา
2) การตรวจสอบงานระหว่างทําและผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป จัดเป็ นความสูญเปล่าที/เกิดจาก
กระบวนการทํางาน ซึง/ โรงงานกรณีศกึ ษามีการตรวจสอบงานระหว่างทําในสถานีงานถึง 3 สถานีงาน
ในกระบวนการผลิต จึงเปรี ยบเสมือนว่ามีการตรวจสอบถึง 300% ซึง/ ส่งผลให้ เกิดความสูญเสียอย่าง
มากทังในด้
) านต้ นทุนและเวลา
3) เปอร์ เซ็นต์ของเสียที/เกิดขึ )นในกระบวนการเขียนสัญญาณ มีประมาณ 7-9% โดยของ
เสียเหล่านี )จัดเป็ นของเสียที/ต้องนํากลับมาผ่านกระบวนการใหม่ (Rework) อีกครัง) ซึง/ แสดงให้ เห็นถึง
กระบวนการทํางานที/ไม่มีประสิทธิภาพ และต้ นทุนที/เกิดจากการสูญเสียเป็ นจํานวนมาก
4) ภายในโรงงานมีการเก็บข้ อมูลจากกระบวนการผลิตในส่วนต่างๆ แต่ไม่มีการนําข้ อมูล
เหล่านันมาใช้
)
ให้ เป็ นประโยชน์
ซึง/ ข้ อมูลเหล่านันสามารถนํ
)
ามาวิเคราะห์เพื/อใช้ ในการวางแผนและ
ปรับปรุงงานให้ มีประสิทธิภาพมากขึ )นได้
5) ความไม่แน่นอนของชิ )นส่วนนําเข้ าในการผลิต เนื/องจากความไม่แน่นอนของคําสัง/ ซื )อ
จากลูกค้ า ทําให้ ทางโรงงานไม่สามารถกําหนดรอบในการสัง/ ซื )อชิ )นส่วนนําเข้ าได้ แน่นอน และช่วงเวลา
นําในการสัง/ ซื )อชิ )นส่วนบางประเภทมีเวลานาน เช่น แผ่นจานแม่เหล็ก เป็ นต้ น
6) การแบ่งพื )นที/ของสโตร์ ไม่ชดั เจน โดยสโตร์ ภายในโรงงานเป็ นส่วนที/ใช้ เก็บทังชิ
) )นส่วน
นําเข้ า และของเสียรวมกัน ทําให้ เกิดความสับสนและอาจส่งผลเสียต่อความผิดพลาดในการตรวจสอบ
ปริมาณของสิ/งเหล่านัน)
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7) การกําหนดและแบ่งหน้ าที/การทํางานไม่ชดั เจน ดังจะเห็นได้ จากการที/มีผงั องค์กรที/
แสดงถึงตําแหน่งงานและความสัมพันธ์ในแต่ละฝ่ ายที/ทํางานซ้ อนกัน ลักษณะงานคล้ ายกัน และบุคคล
หลายคนต้ องรับผิดชอบงานในหน้ าที/ที/เหมือนๆ กัน
ขันตอนที
)
/พบปั ญหาในกระบวนการผลิตของโรงงานกรณีศกึ ษา แสดงดังรูปที/ 1.7 ภายใน
วงกลม
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รูปที/ 1.7 ขันตอนที
)
/พบปั ญหาในกระบวนการผลิตของโรงงานกรณีศกึ ษา
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14
จากที/กล่าวมาทังหมด
)
สามารถสรุปปั ญหารวมถึงข้ อเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขได้ ดงั
แสดงในตารางที/ 1.3
ตารางที/ 1.3 ปั ญหาที/พบในโรงงานกรณีศกึ ษาและแนวทางการแก้ ไข
แนวทางการแก้ ไข
ปั ญหาที/พบ
1) เวลาหยุดของเครื/ องจักรในกระบวนการผลิต
นําข้ อมูลการขัดข้ องของเครื/ องจักรมาวิเคราะห์
มีประมาณ 4-6% จากการขัดข้ องที/ไม่ได้
เพื/อนําไปใช้ ในการจัดทําระบบบํารุงรักษาเชิง
วางแผนไว้ ทําให้ ผลผลิตที/ได้ น้อยกว่าที/วางแผน
ป้องกัน เพื/อแก้ ปัญหาภายในโรงงาน (พูลพร แสง
บางปลา, 2548)
2) การตรวจสอบงานระหว่างทําและผลิตภัณฑ์
พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพขึ )นมาใช้ ใน
สําเร็จรูป โดยมีการตรวจสอบงานระหว่างทําใน
กระบวนการผลิต โดยคํานึงถึงข้ อกําหนด
สถานีงานถึง 3 สถานีงานในกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ของลูกค้ าเป็ นสําคัญ (ศุภชัย นาทะ
จึงเปรี ยบเสมือนว่ามีการตรวจสอบถึง 300%
พันธ์, 2551)
จัดเป็ นความสูญเปล่าที/เกิดจากกระบวนการ
ทํางาน
3) เปอร์ เซ็นต์ของเสียที/เกิดขึ )นในกระบวนการ
สร้ างทีมงานเพื/อการลดต้ นทุนขึ )นมาอย่างชัดเจน
เพื/อการช่วยกันวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิด
เขียนสัญญาณ มีประมาณ 7-9% โดยของเสีย
เหล่านี )จัดเป็ นของเสียที/ต้องนํากลับมาผ่าน
ของเสีย และแนวทางการลดจํานวนของเสียที/
เกิดขึ )น (กิติศกั ดิ' พลอยพานิชเจริญ, 2550)
กระบวนการผลิตใหม่ (Rework) อีกครัง)
4) ภายในโรงงานมีการเก็บข้ อมูลจาก
กระบวนการผลิตในส่วนต่างๆ แต่ไม่มีการนํา
ข้ อมูลเหล่านันมาใช้
)
ให้ เป็ นประโยชน์

5) เนื/องจากความไม่แน่นอนของคําสัง/ ซื )อจาก
ลูกค้ า ทําให้ ทางโรงงานไม่สามารถกําหนดรอบ
ในการสัง/ ซื )อชิ )นส่วนนําเข้ าได้ แน่นอน และ
ช่วงเวลานําในการสัง/ ซื )อชิ )นส่วนบางประเภทมี
เวลานาน

นําเครื/ องมือของวิศวกรรมคุณภาพ เช่น เครื/ องมือ
ควบคุมคุณภาพ และเครื/ องมือทางการจัดการ
มาใช้ ในการแสดงผลข้ อมูล การวิเคราะห์และการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต (กิตศิ กั ดิ' พลอยพานิช
เจริญ, 2550)
นําเทคนิคในการวางแผนการผลิตและการจัด
ตารางมาใช้ ในการควบคุมการสัง/ ซื )อและนําเข้ า
ชิ )นส่วนในกระบวนการผลิต (ชุมพล ศฤงคารศิริ,
2550)
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ตารางที/ 1.3 ปั ญหาที/พบในโรงงานกรณีศกึ ษาและแนวทางการแก้ ไข (ต่อ)
ปั ญหาที/พบ

แนวทางการแก้ ไข

6) การแบ่งพื )นที/ของสโตร์ ไม่ชดั เจน โดยสโตร์
ภายในโรงงานเป็ นส่วนที/ใช้ เก็บทังชิ
) )นส่วนนําเข้ า
และของเสียรวมกัน ทําให้ เกิดความสับสน

จัดสัดส่วนของพื )นที/ที/ใช้ ในการเก็บชิ )นส่วนนําเข้ า
และของเสียภายในสโตร์ ให้ แยกจากกันอย่าง
ชัดเจน พร้ อมทังทํ
) าป้ายบอกประเภท (สุทศั น์
รัตนเกื )อกังวาน, 2548)
สร้ างผังองค์กรและกําหนดหน้ าที/งานแต่ละ
ตําแหน่งและความสัมพันธ์ในแต่ละฝ่ ายให้
ชัดเจน (บรรยงค์ โตจินดา, 2542)

7) การกําหนดและแบ่งหน้ าที/การทํางานไม่
ชัดเจน ดังจะเห็นได้ จากการที/มีผงั องค์กรที/
แสดงถึงตําแหน่งงานและความสัมพันธ์ในแต่ละ
ฝ่ ายที/ทํางานซ้ อนกัน

จากปั ญหาที/กล่าวมาข้ างต้ น ทางโรงงานกรณีศกึ ษามีแนวทางในการแก้ ปัญหาประเภท
การบริ หารจัดการ ซึง/ ได้ แก่ปัญหาตังแต่
) ข้อที/ 4) ถึงข้ อที/ 7) แล้ ว และกําลังดําเนินการตามแนวทางการ
แก้ ปัญหาเพื/อให้ ได้ วิธีการแก้ ปัญหาที/มีประสิทธิภาพ ส่วนปั ญหาทางด้ านกระบวนการผลิตตังแต่
) ข้อที/
1) ถึงข้ อที/ 3) ยังไม่มีวิธีการแก้ ไขที/มีประสิทธิภาพและยังไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาที/พบเรื อ) รังได้ เสร็จสิ )น
ผู้ดําเนินงานวิจยั ได้ ทําการประชุมร่วมกับทีมงานด้ านคุณภาพของโรงงานกรณีศกึ ษา เพื/อทําการระดม
สมอง (Brainstorming) และให้ ทีมงานให้ คะแนนถึงระดับความรุนแรงของปั ญหาที/ต้องเร่งดําเนินการ
แก้ ไข โดยมีคะแนนดังตารางที/ 1.4
ตารางที/ 1.4 การให้ คะแนนของทีมงานที/แสดงถึงความรุนแรงของปั ญหาที/ต้องเร่งดําเนินการแก้ ไข

หมายเหตุ : ระดับคะแนนตังแต่
) 1-5 โดย
คะแนน 1 คือ ปั ญหาที/มีความสําคัญน้ อย ไม่จําเป็ นต้ องเร่งแก้ ไข
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คะแนน 3 คือ ปั ญหาที/มีความสําคัญปานกลาง ทําการแก้ ไขเมื/อไม่มีปัญหาอื/นที/สําคัญกว่า
คะแนน 5 คือ ปั ญหาที/มีความสําคัญมาก ต้ องทําการแก้ ไขอย่างเร่งด่วน
จากตารางที/
1.4
ทีมงานได้ ให้ คะแนนถึงระดับความรุนแรงของปั ญหาที/ต้องเร่ง
ดําเนินการแก้ ไข ได้ ข้อสรุปว่าปั ญหาเรื/ องของเสียในกระบวนการเขียนสัญญาณที/มีเปอร์ เซ็นต์สงู ถึง 79% ถือได้ วา่ เป็ นปั ญหาสําคัญที/สดุ ที/โรงงานกรณีศกึ ษากําลังเผชิญอยูใ่ นสภาวะปั จจุบนั โดยมีคะแนน
สูงถึง 26 คะแนน มากกว่าปั ญหาเวลาหยุดของเครื/ องจักรในกระบวนการผลิตประมาณ 4-6% ที/มี
คะแนนเป็ นอันดับสองถึง 6 คะแนน เนื/องจากเป็ นปั ญหาเรื/ องของเสียทีมงานมีความคิดเห็นที/ตรงกันว่า
เป็ นปั ญหาที/สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อต้ นทุนของผลิตภัณฑ์ รวมทังต้
) นทุนในการนําผลิตภัณฑ์ไปแก้ ไข
(Rework) ทางผู้ดําเนินงานวิจยั จึงมุง่ เน้ นที/จะแก้ ไขปั ญหาในเรื/ องนี )
การแก้ ไขปั ญหาของเสียในกระบวนการเขียนสัญญาณมีความยุง่ ยากและซับซ้ อนมาก
เนื/องจากมีขนตอนที
ั)
/เกี/ยวข้ องกับการเกิดของเสีย 5 ขันตอน
)
คือ Auto top cover, Seal and leak test,
Helium charge, Helium seal install และ X-Filler (S4W) การลดของเสียให้ ตํ/ากว่า 7-9% นันมี
) ความ
น่าสนใจเพราะต้ องระวังเรื/ องคุณสมบัตแิ ละการทํางานของผลิตภัณฑ์ด้วย รวมถึงมีตวั แปรกระบวนการ
(Process parameter) ที/ใช้ ในการควบคุมการเกิดของเสียจํานวนมาก ดังนันการศึ
)
กษาและงานวิจยั
ครัง) นี )จึงมุง่ เน้ นการนําแนวทางของซิกซ์ ซิกมา ซึง/ เหมาะสมในการแก้ ไขปั ญหาที/ซบั ซ้ อนมาใช้ ในการ
ปรับปรุงและแก้ ปัญหา
ส่วนการควบคุมกระบวนการโหลดงานให้ ทนั เวลาก่อนที/จะเจอปั ญหาก๊ าซ
ฮีเลียมรั/วออกไปตํ/ากว่าค่าที/กําหนด ทางผู้วิจยั เลือกที/จะนําเทคนิคลีนมาประยุกต์ใช้ ในการแก้ ไขปั ญหา
1.3.1 การคํานวณของเสียทีเกิดขึน2 ในหน่ วย DPPM ของโรงงานกรณีศึกษา
กระบวนการผลิตของโรงงานกรณีศกึ ษาเป็ นกระบวนการประกอบชิ )นส่วนต่างๆ ไป
เป็ นฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ โดยหน่วยที/ใช้ วดั จํานวนต่างๆ ในกระบวนการ คือจํานวน (ชิ )น)
วัสดุสิ )นเปลืองที/ใช้ ในระหว่างกระบวนการผลิต
ชิ )นส่วน

กระบวนการผลิต

ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําเร็จรูป

ของเสีย
รูปที/ 1.8 กระบวนการผลิต อินพุต และเอาต์พตุ ของโรงงานกรณีศกึ ษา
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จากรูปที/ 1.8 จะได้ ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนต่างๆ ดังนี )
จํานวนชิ )นส่วน + จํานวนวัสดุสิ )นเปลืองที/ใช้ = จํานวนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ + จํานวนของเสีย
= จํานวนที/ผลิตทังหมด
)

(1.1)
(1.2)

ซึง/ ในการคํานวณหาจํานวนของเสียที/เกิดขึ )นในหน่วย Defect Part Per Million
(DPPM) นันเป็
) นการคํานวณจํานวนของเสียเทียบกับจํานวนที/ผลิตทังหมด
)
ดังนันจะได้
)
วา่
จํานวนของเสียที/เกิดขึ )นในหน่วย DPPM

=

=

จํานวนของเสีย x 1,000,000
จํานวนที/ผลิตทังหมด
)

จํานวนของเสีย
x 1,000,000
จํานวนชิ )นส่วน + จํานวนวัสดุสิ )นเปลืองที/ใช้

(1.3)

(1.4)

จํานวนของเสีย
(1.5)
x 1,000,000
จํานวนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ + จํานวนของเสีย
แต่เนื/องจากทางโรงงานกรณีศกึ ษาไม่มีการเก็บข้ อมูลปริมาณวัสดุสิ )นเปลืองที/ใช้ ใน
ระหว่างกระบวนการผลิต จึงทําให้ การคํานวณจํานวนของเสียที/เกิดขึ )นในหน่วย DPPM ด้ วยสมการที/
(1.4) ไม่สามารถทําได้ ดังนันจํ
) านวนของเสียที/เกิดขึ )นในหน่วย DPPM ของโรงงานกรณีศกึ ษาที/จะ
กล่าวถึงในวิทยานิพนธ์ฉบับนี )จะหมายถึงจํานวนของเสียที/เกิดขึ )นในหน่วย DPPM ที/คํานวณโดยใช้
สมการที/ (1.5)

=

1.3.2 ของเสียในกระบวนการเขียนสัญญาณของโรงงานกรณีศึกษา
จากการเข้ าไปศึกษาภายในโรงงานกรณีศกึ ษา
พบว่าผลิตภัณฑ์ที/ผลิตเพื/อ
จําหน่ายให้ กบั ลูกค้ ามี 2 ประเภทคือ ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําหรับคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล (2.5” Hard disk
drive) และสําหรับคอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั ) ะ (3.5” Hard disk drive) โดยมีจํานวนการผลิตดังรูปที/ 1.9
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รูปที/ 1.9 กราฟจํานวนการผลิต ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552
จากรูปที/ 1.9 จะเห็นว่าจํานวนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําหรับคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลมี
ปริมาณการผลิตที/มากกว่าฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําหรับคอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั ) ะ โดยจํานวนการผลิตฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟสําหรับคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลคิดเป็ นร้ อยละ 81.44 ของการผลิตทังหมด
)
ดังนันในการวิ
)
เคราะห์
หาสาเหตุของปั ญหาจะมุง่ พิจารณาปั ญหาที/เกิดบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําหรับคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล
ตารางที/ 1.5 จํานวนของเสีย จํานวนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ และเปอร์ เซ็นต์ของเสียของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟแต่ละ
ชนิด ตังแต่
) เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552
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รูปที/ 1.10 กราฟสัดส่วนระหว่างจํานวนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟและของเสียของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟแต่ละชนิด
ตังแต่
) เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552
เมื/อพิจารณาสัดส่วนของเสียของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟแต่ละชนิดในตารางที/ 1.5 จะเห็น
ว่าฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟรุ่นมารี เนอร์ มีสดั ส่วนของเสียมากที/สดุ เท่ากับ 130,839.70 DPPM รองลงมาคือรุ่น
ชาสต้ าและฟิ จิ มีสดั ส่วนของเสียเท่ากับ 84,600.05 และ 58,637.31 DPPM ตามลําดับ แต่เมื/อ
พิจารณาสัดส่วนของจํานวนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/ผลิตทังหมดเที
)
ยบกับจํานวนของเสียของแต่ละผลิตภัณฑ์
ในรูปที/ 1.10 จะพบว่าผลิตภัณฑ์รุ่นชาสต้ ามีปริมาณการผลิตฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟและปริ มาณของเสียมาก
ที/สดุ ถึง 31,727.24 DPPM ส่งผลให้ การเปลี/ยนแปลงสัดส่วนของเสียของผลิตภัณฑ์รุ่นชาสต้ าจะส่งผล
กระทบต่อเปอร์ เซ็นต์ของเสียโดยรวมมากที/สดุ
ดังนันในงานวิ
)
จยั นี )จะมุง่ พิจารณาปั ญหาของเสียบน
ผลิตภัณฑ์รุ่นชาสต้ า
การสํารวจข้ อมูลของเสียบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําหรับคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลรุ่น
ชาสต้ า ในกระบวนการเขียนสัญญาณของโรงงานกรณีศกึ ษาตังแต่
) เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2552 พบว่ามีข้อมูลของเสียแสดงดังตารางที/ 1.6
ตารางที/ 1.6 จํานวนของเสียที/เกิดขึ )นในหน่วย DPPM ในการเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ รุ่น
ชาสต้ า ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552
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เดือน

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

สัปดาห์ที/

จํานวนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ จํานวนของเสีย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

450,701
468,768
522,866
467,334
510,795
494,742
504,602
491,177
474,846
461,895
517,159
555,737
474,989

48,303
48,254
29,697
45,017
41,418
44,507
37,195
37,277
41,510
46,160
41,667
44,894
35,170

รวม

6,395,611

541,069

จํานวนของเสียที/เกิดขึ )นในหน่วย
Defect Part Per Million (DPPM)
107,173
102,938
56,797
96,327
81,085
89,960
73,712
75,893
87,418
99,936
80,569
80,783
74,044
84,600

จากตารางที/ 1.6 จะเห็นว่าจากการเก็บข้ อมูลจํานวนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ รุ่นชาสต้ าที/
ผ่านการเขียนสัญญาณในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 มีจํานวน
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/ผ่านการเขียนสัญญาณค่อนข้ างตํ/า คิดเป็ นจํานวนของเสียที/เกิดขึ )นในหน่วย DPPM
โดยเฉลี/ยพบว่ามีจํานวน 85,125 DPPM

รูปที/ 1.11 กราฟจํานวนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ จํานวนของเสีย และจํานวนของเสียที/เกิดขึ )นในหน่วย DPPM
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ของผลิตภัณฑ์รุ่นชาสต้ า
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จากรูปที/ 1.11 แสดงให้ เห็นว่าจํานวนของเสียมีคา่ สูงในสัปดาห์ที/ 1 และสัปดาห์ที/
2 และมีคา่ ตํ/าในสัปดาห์ 3 และสัปดาห์ที/ 13 โดยมีคา่ เฉลี/ยและพิสยั อยู่ที/ 41,620 ชิ )นต่อสัปดาห์ และ
18,606 ชิ )น ตามลําดับ ในขณะที/กราฟของจํานวนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/ผลิตมีแนวโน้ มค่อยๆ เพิ/มสูงขึ )น
โดยตลอดตังแต่
) สปั ดาห์ที/ 1 ยกเว้ นในสัปดาห์ที/ 4 ที/มีคา่ ลดลง หลังจากนันค่
) อยๆ เพิ/มการผลิตจนถึง
สัปดาห์ที/ 12 ซึง/ เป็ นจุดที/กราฟมีคา่ สูงที/สดุ ส่วนกราฟของเสียที/เกิดขึ )นในหน่วย DPPM ที/คํานวณจาก
จํานวนของเสียและจํานวนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟโดยใช้ สมการ (1.5) นันมี
) รูปแบบตรงข้ ามกับกราฟของ
จํานวนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/ทําการผลิต ค่าของเสียที/เกิดขึ )นในหน่วย DPPM ใกล้ เคียงกันในทุกสัปดาห์
ยกเว้ นในสัปดาห์ที/ 3 ที/มีคา่ ลดลงค่อนข้ างมาก
เมื/อนําข้ อมูลของเสียของทุกสัปดาห์มารวมกันแล้ วแยกออกตามประเภทของเสีย 6
ประเภทตามที/โรงงานกรณีศกึ ษาได้ กําหนดไว้ ได้ แก่ Drive exceeded time limit fail, SVO: Fatal
servo error, Motor unable to spin up before get ready, Test time out @ spiral write, S4W FW
download to RAM fail และ Spin: Spindle did not get head size from channel ซึง/ ในที/นี )ใช้
แผนภาพพาเรโตในการแสดงข้ อมูลจํานวนของเสียรวมแต่ละประเภท โดยแกนนอนแสดงถึงประเภท
ของเสีย แกนตังทางด้
)
านซ้ ายแสดงถึงจํานวนของเสีย และแกนตังทางด้
)
านขวาแสดงถึงเปอร์ เซ็นต์สะสม
ของจํานวนของเสียประเภทนันเที
) ยบกับจํานวนของเสียทุกประเภทรวมกัน ดังแสดงในรูปที/ 1.12

รูปที/ 1.12 แผนภาพพาเรโตจํานวนของเสียแต่ละประเภทในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2552
จากแผนภาพพาเรโตในรูปที/ 1.12 พบว่าของเสียมีจํานวนสูงสุด 2 อันดับแรก คือ
ของเสียประเภท Drive exceeded time limit fail และรองลงมาคือของเสียประเภท Test time out @
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spiral write คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของเสียเท่ากับ 79.42 และ 4.24 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ ดังนันใน
)
งานวิจยั นี )จะพิจารณาปั ญหาของเสียบนกระบวนการเขียนสัญญาณประเภท Drive exceeded time
limit fail เนื/องจากมีของเสียเกิดขึ )นเป็ นเปอร์ เซ็นต์ที/มากที/สดุ โดยผู้วิจยั จะทําการวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปั ญหา โดยประยุกต์ใช้ แนวทางซิกซ์ ซิกมา และแนวคิดลีนสําหรับปรับปรุงกระบวนการเขียน
สัญญาณ เพื/อเป็ นแนวทางในการลดปริมาณของเสียบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟรุ่นที/ทําการศึกษา และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ได้ กบั การลดปริมาณของเสียประเภทอื/นต่อไป
เมื/อเรารวบรวมสาเหตุย่อยทังหมดที
)
/สง่ ผลต่อของเสียประเภท Drive exceeded
time limit fail บนกระบวนการเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ สามารถที/จะจัดกลุ่มปั จจัยสาเหตุของ
สมรรถนะการเขียนสัญญาณดังตารางที/ 1.7 ดังนี )
ตารางที/ 1.7 สาเหตุทงหมดที
ั)
/สง่ ผลต่อของเสีย Drive exceeded time limit fail บนกระบวนการเขียน
สัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
กลุม่ ปั จจัย

พนักงาน

เครื/ องจักร/อุปกรณ์

ลําดับ

สาเหตุ

1

พนักงานขาดความเอาใจใส่ในการควบคุมการผลิต

2

พนักงานขาดการฝึ กอบรมให้ ปฏิบตั ิงานตามวิธีการที/ถกู ต้ องตามมาตรฐานการผลิต

3

พนักงานที/สถานีงาน Helium charge ไม่ทราบว่าขณะนี )ต้ องอัดก๊ าซฮีเลียมกับ
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟโมเดลอะไร เพื/อส่งไปสถานีงานต่อไป

4

พนักงานที/ทาํ งานที/สถานีงานเขียนสัญญาณไม่ทราบล่วงหน้ าว่าตู้เขียนสัญญาณ
ต้ องการฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟโมเดลอะไร จํานวนเท่าไหร่เพื/อโหลดเข้ าตู้

5

พนักงานที/ทาํ หน้ าที/สง่ ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟระหว่างสถานีงานไม่ทราบตําแหน่งการวางตู้
เขียนสัญญาณว่าตู้เขียนสัญญาณของโมเดลอะไร อยูท่ ี/บริ เวณใด

6

พนักงานที/สถานีงาน Helium charge และสถานีงานเขียนสัญญาณ ไม่ทราบว่า
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/อยูใ่ นพื )นที/ของตนเป็ นโมเดลอะไรบ้ าง จํานวนเท่าไหร่

1

ขาดการตรวจเช็คความพร้ อมของโปรแกรมเขียนสัญญาณ (Software) บน
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ

2

ขาดการตรวจเช็คสภาพพร้ อมใช้ งานของระบบเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
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ตารางที/ 1.7 สาเหตุทงหมดที
ั)
/สง่ ผลต่อของเสีย Drive exceeded time limit fail บนกระบวนการเขียน
สัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (ต่อ)
กลุม่ ปั จจัย

เครื/ องจักร/อุปกรณ์

ลําดับ

สาเหตุ

3

สถานีงานเขียนสัญญาณและสถานีงานก่อนหน้ า (Helium charge) อยูห่ า่ งเกินไป
ไม่ทราบระยะทางที/เหมาะสม

1

ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟก่อนนํางานเข้ ากระบวนการเขียน
สัญญาณ ว่าเกิดปั ญหา Drive exceeded time limit fail ขึ )นหรื อยัง

2

สถานีงาน Helium charge ไม่สามารถผลิตฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเป็ นวัตถุดิบคงคลัง
สํารองได้

3

ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟมีรอยรั/วในตําแหน่งต่างๆ ทําให้ ก๊าซฮีเลียมมีการรั/วออกเร็วกว่าปกติ

4

การขันสกรูตาํ แหน่งต่างๆ บนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟไม่แน่นสนิท (ค่า Spec., ลําดับการขัน
สกรู) ทําให้ ก๊าซฮีเลียมรั/วเร็ วกว่าปกติ

วัตถุดิบ

1

ไม่มีการกําหนดระเบียบวิธีการปฏิบตั ิงานและส่งฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟระหว่างสถานีงาน
ในกระบวนการผลิตที/ถกู ต้ อง

2

ไม่นําหลักการเข้ าก่อนออกก่อน (First in first out) มาประยุกต์ใช้ ในการทํางาน

1

ไม่มีการกําหนดมาตรฐานปริ มาณการผลิตฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟของแต่ละสถานีงาน

2

ไม่มีการกําหนดเวลามาตรฐานของการขนส่งฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟของแต่ละสถานีงาน
และระหว่างสถานีงาน

3

ขาดการประสานงานที/ดีระหว่างสถานีงาน Helium charge และสถานีเขียน
สัญญาณ

4

ขาดการประสานงานที/ดีระหว่างฝ่ ายวางแผนการผลิตและฝ่ ายโปรแกรมเขียน
สัญญาณ (Software)

5

ไม่มีการควบคุม จําแนกและแยกโมเดลของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ

6

ไม่มีการระบุ บ่งชี )รุ่นและโมเดลของงานให้ ชดั เจน

วิธีการทํางาน

การควบคุมการ
ผลิต

ซึง/ สามารถเขียนเป็ นแผนผังเหตุและผล (Cause & effect diagram) ได้ ดงั รูปที/ 1.13
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รูปที/ 1.13 แผนผังเหตุและผล (Cause & effect diagram) แสดงสาเหตุที/สง่ ผลต่อของเสียประเภท Drive exceeded time limit fail
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เมื/อพิจารณาจากแผนผังเหตุและผลในรูปที/ 1.13 จะเห็นว่าสาเหตุที/สง่ ผลต่อของเสีย
ประเภท Drive exceeded time limit fail สามารถแบ่งกลุม่ ปั จจัยได้ เป็ น 5 ประเภท คือพนักงาน
เครื/ องจักร/อุปกรณ์ วัตถุดบิ วิธีการทํางาน และการควบคุมการผลิต โดยสาเหตุหลักของแต่ละกลุม่
ปั จจัยที/มีผลต่อของเสียมากที/สดุ จะอยู่ในเส้ นวงกลม โดยรายละเอียดในการหาสาเหตุจะแสดงต่อไปใน
เฟสที/ 3 ระยะการวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหา (Analysis; A) โดยปั จจัยเหล่านี )จะเป็ นปั จจัยที/มงุ่ เน้ น
เพื/อหาแนวทางการแก้ ปัญหาในงานวิจยั
1.4 วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
งานวิจยั นี )มีเป้าหมายหลักเพื/อลดจํานวนของเสียที/เกิดขึ )นในกระบวนการเขียนสัญญาณ
บนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟของโรงงานกรณีศกึ ษา โดยการดําเนินงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ตอ่ ไปนี )
1) เพื/อลดของเสียจากสาเหตุที/แท้ จริงของปั ญหาของเสียในกระบวนการเขียนสัญญาณ
บนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
2) สร้ างคูม่ ือในการปฏิบตั งิ านเพื/อลดจํานวนของเสียในกระบวนการเขียนสัญญาณ
1.5 ขอบเขตของงานวิจัย
ขอบเขตของงานวิจยั นี ) ได้ แก่
1) ทําการศึกษาเพื/อแก้ ปัญหาเรื/ องของเสียประเภท Drive exceeded time limit fail ของ
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําหรับคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล (2.5” Hard disk drive) รุ่นชาสต้ า ในกระบวนการ
เขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟของโรงงานกรณีศกึ ษา เพียงประเภทเดียวเท่านัน)
2) การวิเคราะห์ปัญหาจะประยุกต์ใช้ เครื/ องมือวิเคราะห์แบบลีนและซิกซ์ ซิกมา เพื/อหา
สาเหตุที/แท้ จริงของปั ญหาและแนะแนวทางในการแก้ ปัญหา
3) ตัววัดประสิทธิภาพคือ จํานวนของเสียที/เกิดขึ )นก่อนทําการวิจยั ระหว่างทําการวิจยั
และหลังจากทําการปรับปรุงตามแนวทางที/ได้ จากการวิจยั เป็ นระยะเวลา 3 เดือน
1.6 ขัน2 ตอนการดําเนินงานวิจัย
ขันตอนในการดํ
)
าเนินงานวิจยั นี )แบ่งออกเป็ น 5 เฟสหลัก ได้ แก่
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เฟส I ระยะการกําหนดปั ญหา (Define; D)
ระยะนี )เป็ นขันตอนเริ
)
/มต้ นของการดําเนินงานวิจยั เป็ นการเข้ าไปสํารวจและศึกษาปั ญหา
ต่างๆ ที/เกิดขึ )นภายในโรงงานกรณีศกึ ษา แล้ วทําการคัดเลือกปั ญหาที/สําคัญที/สดุ มาพิจารณา ประกอบ
ไปด้ วยขันตอนดั
)
งนี )
1) ศึกษาทฤษฎีเกี/ยวกับการปรับปรุงคุณภาพ ทฤษฎีลีน (Lean) ทฤษฎีซิกซ์ ซิกมา (Six
sigma) และกระบวนการผลิตฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ เพื/อเป็ นพื )นฐานในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากโรงงาน
กรณีศกึ ษาและนํามาประยุกต์ใช้ ในการแก้ ปัญหาที/เกิดขึ )น สํารวจงานวิจยั ที/เกี/ยวข้ องกับการปรับปรุง
คุณภาพ ทฤษฎีลีน ทฤษฎีซิกซ์ ซิกมา และกระบวนการผลิตฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟของโรงงานกรณีศกึ ษา
สําหรับนํามาใช้ เป็ นแนวทางในการแก้ ปัญหา
2) จัดตังที
) มงานสําหรับการปรับปรุงคุณภาพของโรงงาน ซึง/ ประกอบไปด้ วย วิศวกรฝ่ าย
ผลิต วิศวกรฝ่ ายควบคุมคุณภาพ พนักงานฝ่ ายผลิต วิศวกรฝ่ ายเขียนสัญญาณ และวิศวกรฝ่ ายวาง
แผนผังโรงงาน รวมทังผู
) ้ วิจยั โดยผู้วิจยั มีหน้ าที/หลักในการติดต่อประสานงาน เสนอแนะแนวความคิด
และสรุปข้ อมูลที/ได้ จากการระดมสมองของสมาชิกในทีม
3) ศึกษากระบวนการผลิตฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟของโรงงานกรณีศกึ ษา โดยเฉพาะในส่วนที/
เกี/ยวข้ องกับกระบวนการเขียนสัญญาณ บนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําหรับคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล รุ่นชาสต้ า
โดยเข้ าไปศึกษาในกระบวนการจริง
และสอบถามข้ อมูลจากผู้ที/เกี/ยวข้ องในกระบวนการที/อยูใ่ น
สายการผลิต
และสร้ างแผนภูมิการไหลของกระบวนการเพื/อแสดงให้ เห็นถึงภาพรวมของการ
ดําเนินการผลิตฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ รวมทังรายละเอี
)
ยดการทํางานในแต่ละส่วน
4) ศึกษาสภาพปั ญหาที/เกิดขึ )นในกระบวนการเขียนสัญญาณ โดยการพูดคุยกับพนักงาน
ในกระบวนการเขียนสัญญาณ
การเข้ าไปสังเกตของผู้วิจยั
รวมถึงการนําข้ อมูลที/เกี/ยวข้ องกับ
กระบวนการเขียนสัญญาณของโรงงานมาวิเคราะห์
โดยใช้ กราฟในการแสดงข้ อมูลปริมาณต่างๆ
เพื/อให้ สามารถมองเห็นภาพและช่วยในการแปลความหมายของข้ อมูล และแผนภาพพาเรโตสําหรับ
แสดงข้ อมูลปริมาณและเปอร์ เซ็นต์ของเสียที/พิจารณา
เฟส II การวัดและเก็บข้ อมลเกี
ู  ยวกับสภาพปั ญหา (Measure; M)
ระยะนี )เป็ นการเข้ าไปสํารวจถึงปั ญหาที/เกิดขึ )นในโรงงานกรณีศกึ ษา
ข้ อมูลของเสียที/เกิดขึ )นก่อนทําการวิจยั ประกอบไปด้ วยขันตอนดั
)
งนี )

แล้ วทําการเก็บ
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5) สร้ างเครื/ องมือเพื/อวัดและเก็บข้ อมูลเกี/ยวกับสภาพปั ญหา โดยสร้ างแบบบันทึกในการ
เก็บข้ อมูลเพื/อใช้ ในการศึกษาของเสียที/เกิดขึ )น โดยมุง่ เน้ น Key Process Input Variables (KPIVs)
และ Key Process Output Variable (KPOV) ที/ชดั เจนซึง/ จะทําให้ ทราบว่าปั ญหาของเสียเกิดขึ )นบน
ผลิตภัณฑ์
6) วิเคราะห์ความแม่นยําของระบบการวัด
Reproducibility)

(Gauge

Repeatability

and

7) สรุปสถานการณ์ปัจจุบนั (Baseline Performance) ของปั ญหาของเสียในกระบวนการ
เขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
เฟส III ระยะการวิเคราะห์ หาสาเหตุของปั ญหา (Analysis; A)
ระยะนี )เป็ นขันตอนของการวิ
)
เคราะห์เพื/อหาสาเหตุที/แท้ จริ งของปั ญหาของเสียใน
กระบวนการเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําหรับคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล รุ่นชาสต้ า โดยมีขนตอน
ั)
ดังนี )
8) วิเคราะห์หาสาเหตุที/เป็ นไปได้ ของปั ญหาโดยการระดมสมองภายในทีมงานเพื/อให้ ได้
ข้ อมูลสาเหตุของปั ญหาของเสียของผลิตภัณฑ์ที/ทําการศึกษามากที/สดุ โดยให้ ทีมงานแต่ละคนแสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระ และสร้ างเป็ นแผนผังเหตุและผล
9) หาข้ อสรุปถึงสาเหตุหลักของปั ญหาของเสียที/เกิดขึ )น
นัยสําคัญด้ วยเครื/ องมือทางสถิติ เช่น DOE เป็ นต้ น

โดยใช้ การทดสอบความมี

10) วิเคราะห์ผลการทดลองเพื/อเลือกปั จจัยที/สําคัญที/ต้องนําไปทําการทดลองในขันตอน
)
ต่อไป
เฟส IV ระยะการปรับปรุงแก้ ไขปั ญหา (Improve; I)
ระยะนี )เป็ นขันตอนต่
)
อจากการหาสาเหตุของปั ญหา
แนวทางในการแก้ ปัญหาที/เหมาะสม ซึง/ มีขนตอน
ั)
ดังนี )

โดยเป็ นการระดมสมองเพื/อหา

11) รวบรวมแนวทางการแก้ ไขปั ญหา จากการระดมสมองของทีมงาน กําหนดตัวแปร
และข้ อจํากัดต่างๆ ที/อาจส่งผลกระทบต่อการทดลอง
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12) ทําการทดลองเพื/อวิเคราะห์หาปั จจัยที/มีผลต่อปริมาณของเสียมากที/สดุ และปรับ
ปั จจัยที/มีผลเพื/อให้ ของเสียเกิดขึ )นน้ อยที/สดุ
13) ระดมสมองภายในทีมเพื/อสร้ างระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ านสําหรับแก้ ปัญหาที/เกิดขึ )น
โดยประยุกต์ใช้ เทคนิคลีนร่วมด้ วย
14) วางแผนการปรับปรุงแก้ ไขปั ญหา และดําเนินงานตามแผนงานที/ได้ วางเอาไว้ ภายใน
ระยะเวลาที/กําหนด
เฟส V ระยะตรวจติดตามควบคุม และปรับปรุงอย่ างต่ อเนือง (Control; C)
ระยะสุดท้ ายเป็ นขันตอนการควบคุ
)
มการปฏิบตั ติ ามแนวทางการแก้ ปัญหาที/กําหนดไว้
ดังนี )
15) จัดประชุมคณะทํางานเพื/อชี )แจงถึงผลของแนวทางการปรับปรุงแก้ ไขที/ทดลองใช้ จริง
และร่วมกันพิจารณาตัววัดที/ต้องคอยตรวจติดตาม โดยการควบคุมเพื/อรักษาสภาพหลังการปรับปรุง
หรื อหลังการนําแนวทางไปใช้ และวิธีการตรวจติดตามตัววัดดังกล่าว
16) เก็บข้ อมูลยืนยันผล 3 เดือนหลังทําการปรับปรุง โดยมีการกําหนดแผนควบคุม เช่น
Spec., Parameter เป็ นต้ น
17) สรุปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะในการแก้ ปัญหาอื/นๆ
18) จัดทําคูม่ ือแนวทางและรูปเล่มวิทยานิพนธ์
1.7 ระยะเวลาในการทํางานวิจัย
การทํางานวิจยั แต่ละขันตอนมี
)
กําหนดระยะเวลาไว้ ในตารางที/ 1.8 ดังนี )
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ตารางที/ 1.8 ระยะเวลาในการทํางานแต่ละขันตอน
)

29

30

ตารางที/ 1.8 ระยะเวลาในการทํางานแต่ละขันตอน
)
(ต่อ)
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1.8 ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ
ผลที/คาดว่าจะได้ รับมีดงั นี )
1) แนวทางในการลดของเสียบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําหรับคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล (2.5”
Hard disk drive) รุ่นชาสต้ า ในกระบวนการเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
2) ระเบียบวิธีปฏิบตั งิ านในกระบวนการเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเพื/อลดจํานวน
ของเสีย
1.9 ประโยชน์ ท คี าดว่ าจะได้ รับ
ประโยชน์ที/คาดว่าจะได้ รับแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือประโยชน์ที/มีตอ่ งานศึกษาวิจยั และ
ประโยชน์ที/มีตอ่ กรณีศกึ ษา ดังนี )
1) ประโยชน์ที/มีตอ่ งานศึกษาวิจยั
• เป็ นแนวทางการพัฒนาความรู้ในการลดของเสียจากกระบวนการเขียนสัญญาณบน
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
• เป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั งานที/มีเป้าหมายหรื อลักษณะปั ญหาหรื อกระบวนการ
ผลิตที/ใกล้ เคียง
• เป็ นประโยชน์สําหรับผู้ที/สนใจทัว/ ไปในการศึกษาเพิ/มเติมหรื อนําไปประยุกต์ใช้ ในงาน
อื/นต่อไป
• เป็ นการทดลองและศึกษาผลของการนําเทคนิคลีนและซิกซ์
กรณีศกึ ษาการผลิตฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ

ซิกมามาใช้ ใน

2) ประโยชน์ที/มีตอ่ กรณีศกึ ษา
• สามารถนําเทคนิคลีนและซิกซ์
ซิกมามาประยุกต์ใช้ เพื/อวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปั ญหาของเสียที/เกิดขึ )นในกระบวนการเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
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• สามารถแนะแนวทางโดยประยุกต์ใช้ เทคนิคลีนและซิกซ์ ซิกมาในการปรับปรุงและ
ควบคุมคุณภาพที/เหมาะสม
• เสนอแนะแนวทางการลดของเสียในกระบวนการเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
ให้ กบั โรงงานกรณีศกึ ษา

บทที 2
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้ อง

ในบทนี )จะกล่าวถึงการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที/เกี/ยวข้ องที/จะนํามาใช้ ในการทํางาน
วิจยั โดยขอบเขตองค์ความรู้ ประกอบเข้ าด้ วยกัน 3 ส่วนคือ การผลิตแบบลีน (Lean manufacturing)
แนวคิดซิกซ์ ซิกมา (Six sigma) และฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Hard Disk Drive; HDD) ดังรูปที/ 2.1 ซึง/ มี
รายละเอียดต่อไปนี )
วิทยานิพนธ์
การผลิตแบบลีนแนวคิดซิกซ์ ซิกมา
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ

รูปที/ 2.1 ขอบเขตของการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที/เกี/ยวข้ อง
2.1 แนวคิดการผลิตแบบลีน แนวคิดซิกซ์ ซิกมา และทฤษฎีฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟ
2.1.1 แนวคิดการผลิตแบบลีน (Lean manufacturing)
เป็ นเครื/ องมือในการจัดการกระบวนการที/ชว่ ยเพิ/มขีดความสามารถให้ แก่องค์กร
โดยการพิจารณาคุณค่าในการดําเนินงานเพื/อมุง่ ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า มุง่ สร้ างคุณค่าใน
ตัวสินค้ าและบริการ และกําจัดความสูญเสียที/เกิดขึ )นตลอดทังกระบวนการอย่
)
างต่อเนื/อง ทําให้
สามารถลดต้ นทุนการผลิต เพิ/มผลกําไรและผลลัพธ์ที/ดีทางธุรกิจในที/สดุ
ในขณะเดียวกันก็ให้
ความสําคัญกับการผลิตสินค้ าที/มีคณ
ุ ภาพควบคูไ่ ปด้ วย
คําว่า “ลีน” (Lean) ถ้ าเปรี ยบกับองค์กรจะหมายถึง องค์กรที/ดําเนินการโดย
ปราศจากความสูญเสียในทุกๆ กระบวนการ มีความสามารถในการปรับตัว ตอบสนองความต้ องการ
ของตลาดได้ ทนั ท่วงที และมีประสิทธิภาพเหนือคูแ่ ข่งขัน
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การผลิตแบบลีน คือ วิธีการที/มีระบบแบบแผนในการระบุและกําจัดความสูญเสีย
หรื อสิ/งที/ไม่เพิ/มคุณค่าภายในกระแสคุณค่าของกระบวนการ โดยอาศัยการดําเนินตามจังหวะความ
ต้ องการของลูกค้ าด้ วยระบบดึง ทําให้ เกิดสภาพการไหลอย่างต่อเนื/อง ราบเรี ยบ และทําการปรับปรุง
อย่างต่อเนื/องเพื/อสร้ างคุณค่าให้ แก่ระบบอยูเ่ สมอ โดยแบ่งเป็ นขันตอนหลั
)
กได้ 5 ขันตอน
)
ดังแผนภาพ
ในรูปที/ 2.2 (เกียรติขจร โฆมานะสิน, 2549)
1. ระบุคณ
ุ ค่า (Value) ของสินค้ าและ 2. สร้างกระแสคุณค่า (Value Stream)
ในทุกๆ ขันตอนการดํ
)
าเนินงาน เริ/ ม
บริ การในมุมมองของลูกค้ าไม่วา่ จะ
) การออกแบบ การวางแผน และ
เป็ นลูกค้ าภายในและลูกค้ าภายนอก ตังแต่
การผลิตสินค้ า การจัดจําหน่ายฯลฯ
เพื/อพิจารณาว่ากิจกรรมใดที/ไม่เพิ/ม
คุณค่าและเป็ นความสูญเปล่า
5. สร้างคุณค่า และกําจัดความ
สญเปล่
า (Perfection) โดย
ู
ค้ นหาส่วนเกินที/ถกู ซ่อนไว้ ซงึ/
เป็ นความสูญเปล่าและกําจัด
ออกไปอย่างต่อเนื/อง

4. ใช้ระบบดึง (Pull) โดยให้ ความ
สําคัญเฉพาะสิง/ ที/ลกู ค้ าต้ องการ
เท่านัน)

3. ทําให้กิจกรรมต่างๆ ทีม ี
คุณค่าเพิ มดําเนิ นไปได้
อย่างต่อเนือ ง (Flow) โดย
ปราศจากการติดขัด การ
อ้ อม การย้ อนกลับ การคอย
หรื อการเกิดของเสีย

รูปที/ 2.2 แผนภาพแนวคิดของระบบการผลิตแบบลีน
แนวคิดการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in Time; JIT) หรื อการผลิตแบบลีน
(Lean manufacturing) ซึง/ ถูกพัฒนาขึ )นโดยไทอิจิ โอโนะเป็ นแนวคิดที/กล่าวถึงการผลิตสิ/งที/ต้องการใน
ปริมาณที/ต้องการ และในเวลาที/ต้องการ เป็ นแนวคิดหนึ/งที/คํานึงถึงการลดความสูญเปล่า ซึง/ ส่งผลถึง
เวลานําที/ลดลง โดยมีองค์ประกอบหลายส่วน กล่าวคือ การมีทรัพยากรที/ยืดหยุน่ การควบคุมการผลิต
ด้ วยบัตร การผลิตปริมาณน้ อย การเตรี ยมการก่อนการผลิตอย่างรวดเร็ว การจัดระดับการผลิตอย่าง
สมํ/าเสมอ คุณภาพ ณ แหล่งผลิต การบํารุงรักษาทัว/ ทังการผลิ
)
ต และเครื อข่ายผู้สง่ มอบ เมื/อ
องค์ประกอบที/กล่าวมาได้ รับการจัดการอย่างเหมาะสมแล้ ว จะสังเกตได้ ว่านอกจากจะสามารถลด
เวลานําได้ แนวคิดการผลิตแบบทันเวลาพอดียงั ช่วยในการลดระดับพัสดุคงคลัง ปรับปรุงคุณภาพ ลด
ต้ นทุน ลดความต้ องการใช้ พื )นที/ เพิ/มผลิตภาพ เพิ/มความยืดหยุน่ สร้ างความสัมพันธ์ที/ดีกบั ผู้สง่ มอบ
ทําให้ สามารถจัดตารางการผลิต และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ได้ ง่ายขึ )น เพิ/มกําลังการผลิต ใช้ ทรัพยากร
มนุษย์ได้ ค้ มุ ค่ามากขึ )น รวมถึงสามารถสร้ างผลิตภัณฑ์ได้ หลากหลาย (Russell and Taylor, 2003)
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ยังมีแนวคิดที/พยายามพัฒนาระดับคุณภาพในด้ านการตอบสนอง โดยคํานึงถึง
เวลาเป็ นหลักลักษณะเดียวกับลีน โดย Suri ในปี 1999 อธิบายถึงแนวคิดการผลิตเพื/อการตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว (Quick Response Manufacturing; QRM) ว่าเป็ นแนวความคิดที/ไม่มีการผ่อนผันในการ
ลดเวลานําในทุกลักษณะที/อาจจะเกิดขึ )นได้ ของกระบวนการ โดยเสนอแนวทางในการลดเวลานําด้ วย
การผลิตแบบเซลล์ (Cellular manufacturing) การคํานึงถึงกําลังการผลิต และปริมาณการผลิตในแต่
ละครัง) (Capacity and lot sizing decisions) การวางแผนวัสดุและการวางแผนการผลิต การควบคุม
วัสดุ นอกจากวิธีการลดเวลานําจากกระบวนการแล้ ว Suri ยังเสนอแนวคิดการจัดการสํานักงานเพื/อ
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick Response Office Cell; Q-ROC) โดยหลักการส่วนใหญ่ยงั มี
ลักษณะเดียวกันกับหลักการการผลิตแบบเซลล์ แต่เพิ/มเติมในส่วนของการทํางานหลายหน้ าที/ของ
พนักงาน การฝึ กอบรมข้ ามสายงาน การจัดพนักงานให้ เหมาะสม และวงจรการทํางานแบบปิ ด
1) ตัววัดประสิทธิภาพตามแนวคิดลีน
ในแนวคิดลีน ตัววัดที/สําคัญคือ เวลานํารวม (Total lead time) ซึง/ อธิบายและคํานวณได้
โดยกฎของลิตเติ )ล (Little’s Law) (George and Maxey, 2005)
เวลานํารวม = จํานวนของชิ )นงานที/ยงั อยูใ่ นกระบวนการ
อัตราเฉลี/ยการสร้ างชิ )นงานต่อหนึง/ หน่วยเวลา

เวลานํารวม คือ เวลาที/นบั เริ/มตังแต่
) ชิ )นงานเข้ าสูร่ ะบบจนกระทัง/ ออกจากระบบ ส่วน
จํานวนของชิ )นงานที/ยงั อยูใ่ นกระบวนการ (Work in Process; WIP) คือ จํานวนของชิ )นงานที/เข้ าสู่
ระบบและยังไม่ได้ ออกจากระบบ ชิ )นงานนี )อาจหมายถึง วัตถุดบิ คําสัง/ ซื )อ ลูกค้ า รายการประกอบหรื อ
อะไรก็ได้ และอัตราเฉลี/ยการสร้ างชิ )นงานต่อหนึง/ หน่วยเวลา (Average completion rate) คือ อัตรา
เฉลี/ยของการสร้ างชิ )นงานเสร็จภายในระยะเวลาที/กําหนด
2) แนวความคิดเกียวกับเวลานํา (Lead time) ในการผลิต
Russell and Taylor, 2003 จําแนกเวลานําออกเป็ น 4 ส่วน คือ เวลาปฏิบตั กิ าร เวลา
เคลื/อนย้ าย เวลารอคอย และเวลาเตรี ยมการก่อนการผลิต เขายังเสนอวิธีการที/สามารถลดเวลา
ปฏิบตั ิการ โดยการลดจํานวนชิ )นส่วน และเพิ/มประสิทธิภาพ หรื อความเร็วในการผลิต ลดเวลา
เคลื/อนย้ าย โดยจัดให้ เครื/ องจักรอยูใ่ กล้ กนั สร้ างวิธีการเคลื/อนย้ ายให้ ง่าย และสะดวกขึ )น การจัด
เส้ นทางมาตรฐาน รวมถึงการกําจัดกระบวนการเคลื/อนย้ าย ลดเวลารอคอย โดยวางแผนวัสดุ จัดสรร
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พนักงาน และเครื/ องจักร กําหนดกําลังการผลิตอย่างเพียงพอ และลดเวลาเตรี ยมการก่อนการผลิต ซึง/
มักจะเป็ นปั ญหาคอขวดของกระบวนการทังหมด
)
หรื ออาจกล่าวได้ วา่ เป็ นส่วนที/มีปัญหาเกิดขึ )นมาก
ที/สดุ
Bartezzaghi, Spina and Verganti, 1994 ได้ นําเสนอแบบจําลองเวลานํา แรงขับด้ าน
เวลาของกระบวนการทางธุรกิจ โดยจําแนกเวลานําเป็ น 7 ส่วน ได้ แก่ เวลาการผลิต เวลาเตรี ยมการ
ก่อนการผลิต เวลารอคอย เวลารอเพื/อเคลื/อนย้ าย เวลารอจังหวะเดียวกัน เวลาแก้ ไขปั ญหา และเวลา
รอคอยระหว่างกระบวนการ และจําแนกแรงขับด้ านเวลา ออกเป็ น 11 ปั จจัย อันได้ แก่ ความเร็วในการ
ปฏิบตั ิการ ความไม่แน่นอน ความหลากหลาย การไหลที/ไม่มีกฎเกณฑ์ อัตราส่วนของความต้ องการต่อ
กําลังการผลิต การเกิดข้ อบกพร่องและความเชื/อถือได้ ของกระบวนการ ผังและการจัดตําแหน่งของ
ทรัพยากร การคาบเกี/ยวของกระบวนการ การแก้ ไขปั ญหาและภาวะผู้นํา การเรี ยนรู้ และการติดต่อ ซึง/
แบ่งออกเป็ น 3 ปั จจัย คือ กลไกการประสานงาน กฎเกณฑ์การวางแผนและการควบคุม และ
ความสัมพันธ์ระหว่างเวลานําของกิจกรรมที/ตา่ งกัน

รูปที/ 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงขับด้ านเวลา และองค์ประกอบของเวลานํา
แม้ แนวคิดของ Bartezzaghi, Spina and Verganti, 1994 จะจําแนกเวลานําอย่าง
ละเอียดกว่าแนวคิดของ Russell and Taylor, 2003 แต่แนวคิดในการจําแนกเวลานําออกเป็ น 4 ส่วน
คือ เวลาปฏิบตั ิการ เวลาเคลื/อนย้ าย เวลารอคอย และเวลาเตรี ยมการก่อนการผลิต ดูจะเป็ นแนวคิดที/
แพร่หลาย และได้ รับความนิยมมากกว่า
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แนวทางในการลดเวลานําในการผลิต
Russell and Taylor, 2003 ได้ เสนอแนวคิดในการลดเวลานํา โดยจําแนกเวลานําเป็ น 4
ส่วน
• แนวทางในการลดเวลาปฏิบัตกิ าร
การศึกษาการทํางานเป็ นเทคนิคที/เกี/ยวข้ องกับการลดเวลาปฏิบตั ิการ โดยนิยามของ
การศึกษาการทํางาน คือ การศึกษาวิธี และการวัดผลงาน ซึง/ ใช้ ในการศึกษากระบวนการทํางานและ
องค์ประกอบต่างๆ เพื/อปรับปรุงการทํางานให้ ดีขึ )น และใช้ ประโยชน์ด้านการพัฒนามาตรฐานของการ
ทํางานและเวลาทํางาน รวมไปถึงการใช้ เครื/ องมือส่งเสริมจูงใจบุคคลากร นําไปสูก่ ารเพิ/มผลผลิต (วัน
ชัย ริจิรวนิช, 2545)
แนวทางที/นิยมนํามาใช้ ปรับปรุงการทํางานเพื/อลดเวลาปฏิบตั กิ ารแนวทางหนึง/ คือ
หลักการของ ECRS เพื/อการปรับปรุง ซึง/ ได้ แก่ การกําจัด (Eliminate; E) การผสมผสาน (Combine;
C) การจัดลําดับใหม่ (Rearrange; R) และการทําให้ ง่าย (Simplify; S) (วันชัย ริจิรวนิช, 2545)
1. การกําจัด (Eliminate; E) ทําโดยการไล่หาจุดประสงค์ อันทําให้ สามารถกําจัด
ขันตอนที
)
/ไม่จําเป็ นออกได้ รูปแบบนี )มีประสิทธิผลสูงสุดในการปรับปรุงงาน
2. การผสมผสาน (Combine; C) ทําโดยการผสมผสานองค์ประกอบของงานหลาย
ประการเข้ าด้ วยกัน ช่วยให้ ลดขันตอนของงานบางส่
)
วนลงได้
3. การจัดลําดับใหม่ (Rearrange; R) ซึง/ การโยกย้ ายสับเปลี/ยนลําดับของ
องค์ประกอบของงานอาจสร้ างโอกาสกําจัดงานบางส่วน หรื อโอกาสการผสมผสานใหม่
4. การทําให้ ง่าย (Simplify; S) เมื/อพิจารณาถึงการกําจัด การผสมผสานและการ
จัดลําดับใหม่อย่างรอบคอบแล้ ว ควรพยายามจัดการองค์ประกอบของงานส่วนที/เหลืออยูใ่ ห้ เป็ นงานที/
ง่ายที/สดุ เท่าที/จะทําได้
นอกจากหลักการ ECRS แล้ ว การใช้ เครื/ องมือเข้ าช่วยในการทํางาน ก็สามารถลด
เวลาปฏิบตั งิ านได้ ตัวอย่างเช่น การนําเอาเครื/ องคอมพิวเตอร์ หรื อเครื/ องมือที/ทนั สมัย เข้ ามาช่วยใน
การลดเวลา และข้ อจํากัดจากการใช้ หลักการ ECRS (วันชัย ริจิรวนิช, 2545)
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• แนวทางในการลดเวลาเคลื/อนย้ าย
ปั ญหาของเวลาในการเคลื/อนย้ ายเกี/ยวข้ องโดยตรงกับการวางผังส่วนการผลิต ซึง/ ไม่
เหมาะสม ตัวอย่างเช่น การจัดส่วนงานที/มีความเกี/ยวข้ องกันสูงอยูห่ า่ งจากกัน ทําให้ การติดต่อสื/อสาร
การส่งต่อข้ อมูล หรื อการปฏิบตั งิ านอื/นๆ เป็ นไปได้ ยาก การพยายามจัดผังส่วนให้ บริ การ โดยคํานึงถึง
เส้ นทางการบริการจึงเป็ นส่วนสําคัญที/จะช่วยลดเวลาในการเคลื/อนย้ ายได้
หลักการสําคัญขันพื
) )นฐานสําหรับการวางผังโรงงานในอุตสาหกรรมการผลิต ประการ
แรกคือ ความสัมพันธ์โดยจัดหาความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆ โดยเริ/มจากกิจกรรมที/มีความสัมพันธ์
มากมาหาน้ อย กิจกรรมใดมีความสัมพันธ์มากก็ให้ อยูใ่ กล้ กนั ประการที/สองคือ เนื )อที/โดยพิจารณา
เกี/ยวกับเนื )อที/ตา่ งๆ ทังจํ
) านวน ชนิด และรูปร่าง หรื อรูปทรงของเนื )อที/ของกิจกรรมต่างๆ ที/ได้ กําหนดใน
ผังโรงงาน และประการสุดท้ ายคือ การปรับตําแหน่งที/ตงั ) โดยปรับหรื อจัดตําแหน่งของกิจกรรมต่างๆ
ให้ ได้ อย่างเหมาะสมภายใต้ ข้อจํากัดต่างๆ
อีกแนวทางหนึง/ ที/อตุ สาหกรรมการผลิตเริ/มนําเข้ ามาใช้ คือ การวางผังการผลิตแบบ
เซลล์ ซึง/ จัดแบ่งสินค้ าที/ผลิตออกเป็ นหมวดหมู่ จากนันจึ
) งจัดเครื/ องจักรและอุปกรณ์สําหรับการผลิต
สินค้ าแต่ละกลุม่ ไว้ ในหน่วยผลิตย่อยที/เรี ยกว่าเซลล์
โดยการผลิตสินค้ าแต่ละรายการจะสามารถ
ดําเนินการได้ จนแล้ วเสร็จภายในหนึง/ เซลล์ (วันชัย ริจิรวนิช, 2541)
การวางผังการผลิตแบบเซลล์ ช่วยให้ เกิดผลิตภัณฑ์ที/หลากหลาย ในขณะที/สามารถ
ควบคุมความสูญเปล่าให้ เกิดน้ อยที/สดุ เท่าที/จะทําได้ การจัดอุปกรณ์และสถานีงานตามลําดับที/เอื )อต่อ
การไหลของวัสดุและส่วนประกอบต่างๆ ตลอดทังกระบวนการ
)
ด้ วยการขนส่งให้ น้อยที/สดุ หรื อใช้ เวลา
น้ อยที/สดุ
• แนวทางในการลดเวลารอคอย
เนื/องจากในการผลิตไม่สามารถสร้ างงานไว้ สะสมจํานวนมากเพื/อใช้ ในยามที/มีความ
ต้ องการสูง เนื/องจากจะทําให้ มีปัญหาสินค้ าคงคลังตามมา ประเด็นสําคัญที/ต้องนํามาพิจารณาจึงเป็ น
เรื/ อง ประสิทธิภาพของทรัพยากรในการให้ บริการ ซึง/ ส่งผลโดยตรงกับเวลาในการรอคอย (Waiting
time) (Zeithaml and Bitner, 2000)
เทคนิคที/นํามาใช้ จงึ เกี/ยวข้ องกับประสิทธิภาพของทรัพยากรในการผลิต ซึง/ มีทงการ
ั)
วางแผนทรัพยากร ที/เกี/ยวข้ องกับการจัดการทรัพยากร เพื/อให้ ได้ ปริมาณงานตามที/ต้องการ การจัด

39
สมดุลสายการทํางาน เพื/อลดรอบเวลาการทํางานให้ น้อยที/สดุ โดยเป็ นการกระจายงานให้ แต่ละหน่วย
การบริ การอย่างเหมาะสม เทคนิคอีกส่วนที/นํามาใช้ คือการจัดตารางและลําดับการทํางาน เพื/อให้
สามารถจัดสรรทรัพยากรได้ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ (Russell and Taylor, 2003)
• แนวทางในการลดเวลาเตรี ยมการก่อนการผลิต
ปั ญหาที/เกิดขึ )นกับ Setup time คือ ลูกค้ าในปั จจุบนั ต้ องการผลิตภัณฑ์ที/หลากหลาย
ในปริมาณที/จํากัด กล่าวคือ ลูกค้ ามีความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ที/มีคณ
ุ ภาพสูง ราคาที/เหมาะสม และ
สามารถหาได้ ในเวลารวดเร็ ว
นัน/ หมายความว่าผู้ผลิตจะต้ องทําการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดใน
ปริมาณน้ อย ทําให้ เกิดการ Setup บ่อยครัง) จากความจําเป็ นดังกล่าว การลด Setup time จึงเป็ นเรื/ อง
ที/ผ้ ผู ลิตให้ ความสนใจมากขึ )น
Setup time มักจะเป็ นสาเหตุของปั ญหาคอขวด โดยเฉพาะอย่างยิ/งในอุตสาหกรรม
การผลิตที/มีการใช้ เครื/ องจักรในการผลิตสินค้ าหลายแบบ เนื/องจากในกระบวนการผลิต จะต้ องทําการ
เปลี/ยนชิ )นส่วนอุปกรณ์ของเครื/ องจักร หรื อทําการตังค่
) าต่างๆ เพื/อให้ ตรงกับผลิตภัณฑ์ที/ต้องการผลิต
เทคนิค SMED (Single Minute Exchange of Dies) ซึง/ คิดค้ นโดย Shigeo Shingo ถูกนํามาใช้ เพื/อลด
เวลาเตรี ยมการก่อนการผลิต เทคนิค SMED ประกอบด้ วย 4 หลักการ คือ
1. แยก Internal setup ซึง/ จะสามารถทําได้ ก็ตอ่ เมื/อหยุดเครื/ องจักรแล้ วเท่านัน) ออก
จาก External setup ซึง/ สามารถทําได้ แม้ ในระหว่างที/เดินเครื/ องจักรอยู่ ซึง/ จากการแยก Setup ทัง) 2
ประเภทออกจากกัน จะทําให้ เราสามารถทํา External setup ในระหว่างที/เครื/ องจักรยังเดินอยู่ และเมื/อ
เครื/ องจักรหยุด สิ/งที/เหลือจะมีเพียง Internal setup เท่านัน) จากการปฏิบตั ติ ามหลักการนี )สามารถลด
เวลาเตรี ยมการก่อนการผลิตได้ 30-50%
2. แปลง Internal setup เป็ น External setup เช่นในงาน Setup บางงานที/สามารถ
ปรับเปลี/ยนให้ ทําได้ ในขณะที/เครื/ องจักรเดินอยู่ เช่น ใช้ อปุ กรณ์เสริมหรื อใช้ วิธีการที/พฒ
ั นาขึ )นเพื/อให้ ทํา
การ Setup ในขณะเครื/ องจักรเดินอยูไ่ ด้
3. ปรับปรุงปั จจัยที/มีผลต่อการ Setup ให้ มีประสิทธิภาพดีขึ )น เราสามารถลดเวลาที/
ต้ องเสียไปกับ External setup โดยการจัดบริเวณทํางานให้ เหมาะสม จัดวางอุปกรณ์ เครื/ องมือต่างๆ
ใกล้ กบั บริเวณที/ใช้ งาน และดูแลรักษาสภาพของเครื/ องจักร อุปกรณ์ให้ อยูใ่ นสภาพที/ใช้ งานได้ ดีเสมอ
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สําหรับการลดเวลาที/ต้องเสียไปกับ Internal setup อาจทําได้ โดยการทําให้ การตังค่
) าต่างๆ ทําได้ ง่าย
หรื อกําจัดการปรับแต่งหากเป็ นไปได้ (Russell and Taylor, 2003)
ประเด็นสําคัญเกี/ยวกับการนําเอาเทคนิค SMED ไปใช้ คือ SMED เป็ นเทคนิคที/คิดค้ น
ขึ )นมาเพื/อใช้ แก้ ไขปั ญหาคอขวด ซึง/ จะเกิดจากการที/กําลังการผลิตของเครื/ องจักร หรื อทรัพยากรที/ใช้
กิจกรรมนันมี
) ไม่เพียงพอ การนําเอาเทคนิค SMED ไปใช้ ในกิจกรรมที/ไม่เกิดปั ญหาคอขวด ซึง/ มีกําลัง
การผลิตเหลือเฟื อจะไม่ชว่ ยให้ กระบวนการผลิตทังระบบรวดเร็
)
วขึ )นแต่อย่างไร (Hohmann, 2003)
3) แนวคิดลีน ซิกซ์ ซิกมา (Lean six sigma)
George, 2003 เสนอแนวความคิดใหม่เกี/ยวกับลีน โดยให้ คําจํากัดความว่า ลีน (Lean)
คือ กลุม่ ของหลักการซึง/ ใช้ เร่งความเร็วกระบวนการใดๆ โดยลดความสูญเปล่าทุกรูปแบบ โดยเสนอใน
รูปแบบการใช้ ร่วมกับวิธีการซิกซ์ ซิกมา (Six sigma method)
ซึง/ ในงานวิจยั ของ Norman and et al., 2003 ได้ นําเสนอแผนภูมิแสดงอํานาจของวิธีการ
ซิกซ์ ซิกมา และแนวคิดแบบลีน โดยสรุปแนวคิดได้ ว่า วิธีการซิกซ์ ซิกมา (Six sigma method) มี
ประโยชน์อย่างมากในระยะของการระบุปัญหา (Define) การวัดและเก็บข้ อมูล (Measure) และการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Analyse) ส่วนแนวคิดแบบลีน (Lean approach) มีประโยชน์อย่างมากในระยะของ
การระบุปัญหา (Define) การปรับปรุง (Improve) และการควบคุม (Control) หรื ออาจกล่าวได้ วา่
วิธีการซิกซ์ ซิกมา เป็ นวิธีการที/อาศัยข้ อมูลเป็ นตัวผลักดัน ในขณะที/แนวคิดแบบลีน มีความเป็ น
รูปธรรมจึงสามารถผลักดันตัวเองเพื/อไปสูท่ างแก้ ปัญหาได้ รวดเร็วกว่า ดังแสดงในรูปที/ 2.4 ผลจากการ
วิจยั นี )ยืนยันว่าการผสมผสานกันของ 2 วิธีการดังกล่าวทําให้ เกิดแนวทางที/มีประสิทธิผลในการ
แก้ ปัญหา

รูปที/ 2.4 แผนภูมิอํานาจของซิกซ์ ซิกมา และแนวคิดแบบลีน
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2.1.2 แนวคิดซิกซ์ ซิกมา (Six sigma)
ซิกซ์ ซิกมา คือระบบที/จะทําให้ องค์กรสามารถที/จะนําความรู้และประยุกต์ใช้
เครื/ องมือทางสถิตติ า่ งๆ ได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื/อทําให้ ผลิตภัณฑ์สําเร็จมี
คุณภาพตามที/ลกู ค้ าต้ องการ (Breyfogle, 1999)
Sigma หรื อ σ เป็ นอักษรกรี กโบราณ ในทางสถิตใิ ช้ แทนความหมายระดับความ
ผันแปรของกระบวนการ หรื อเรี ยกว่าส่วนเบี/ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)
การที/จะบรรลุวตั ถุประสงค์เพื/อที/จะทําให้ เกิดความสําเร็ จตามเป้าหมายที/กําหนด
ไว้ ตามวิธีการทางซิกซ์ ซิกมาจะต้ องมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื/องในทุกๆ จุดของการ
ปฏิบตั งิ าน ซึง/ จะต้ องอาศัยกลยุทธ์ในการประยุกต์ใช้ วิธีการต่างๆ ในวิชาสถิติ ซึง/ ในวิธีการทางซิกซ์ ซิก
มานี )จะประยุกต์ใช้ กลยุทธ์ทงั ) 5 ขันตอนที
)
/สําคัญในการปรับปรุงกระบวนการ คือ การนิยามปั ญหา
(Define phase) การวัดสภาพของปั ญหา (Measure phase) การวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหา
(Analyze phase) การปรับปรุงแก้ ไข (Improve phase) และการควบคุมเพื/อรักษาสภาพภายหลังการ
ปรับปรุง (Control phase)
1) ขัน2 ตอนการปรับปรุงกระบวนการตามแนวคิดซิกซ์ ซิกมา
กระบวนการมาตรฐานของซิกซ์ ซิกมาประกอบด้ วย 5 ขันตอนสํ
)
าคัญ ซึง/ ทัง) 5 ขันตอน
)
สําหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตนี ) มีพื )นฐานมาจากขันตอนที
)
/เสนอโดย W. Edwards Deming คือ
Plan, Do, Check และ Action (P-D-C-A) แต่มีข้อแตกต่างกันก็คือขันตอนต่
)
างๆ ใน D-M-A-I-C
เหล่านี )ไม่ได้ เป็ นรูปแบบที/เรี ยงตัวกันอย่างเส้ นตรงโดยแท้ จริง
กล่าวคือเมื/อกลุม่ สมาชิกเริ/มทําการ
ทดลอง เก็บรวบรวมข้ อมูล ฯลฯ อาจทําให้ สามารถค้ นพบกับปั ญหาและกระบวนการต่างๆ ที/เป็ น
สาเหตุของปั ญหาที/ไม่ได้ คาดคิดว่าจะมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต
สิ/งที/ค้นพบนี )จะทําให้ เรา
สามารถที/จะพิจารณาแก้ ไขเป้าหมายของโครงการใหม่ได้ แม้ วา่ การทดลองจะได้ ผลลัพธ์ออกมาแล้ วก็
ตาม หรื อหลังจากที/ทําการทดสอบผลลัพธ์แล้ วก็ตาม ทางกลุม่ ผู้ทดลองควรที/จะทําการวิเคราะห์ผล
เพิ/มต่อไป
โดยทัว/ ไปกลุม่ ผู้ทําการทดลองสามารถที/จะบันทึกความก้ าวหน้ าของโครงการโดยอ้ างอิง
กับวงล้ อ D-M-A-I-C ได้ แต่ในแต่ละขันตอนจะเป็
)
นกิจกรรมที/สามารถทําซํ )าภายในตนเองได้ โดย
รายละเอียดและเครื/ องมือทางสถิตทิ ี/นํามาประยุกต์ใช้ ในแต่ละกิจกรรมทัง) 5 ขันตอน
)
มีดงั รูปที/ 2.5

42

รูปที/ 2.5 ขันตอนในการปรั
)
บปรุงกระบวนการตามแนวคิดซิกซ์ ซิกมา
การนิยามปั ญหา (Define)
เป็ นขันตอนการระบุ
)
และคัดเลือกหัวข้ อเพื/อการดําเนินการตามโครงการ เป็ นขันตอนแรก
)
ในการทําโครงการซิกซ์ ซิกมา ซึง/ ทําการกําหนดหัวข้ อ ขอบเขต และเป้าหมายของโครงการ เพื/อให้
ทราบลักษณะเฉพาะของคุณภาพสินค้ าที/ลกู ค้ าต้ องการ ซึง/ เป็ นสิ/งที/มีความสําคัญต่อกระบวนการผลิต
โดยมีขนตอนการคั
ั)
ดเลือกโครงการ ดังนี )
ขันตอนที
)
/ 1 โครงการนันเป็
) นเรื/ องที/ทําแล้ วเห็นผลเร็ว และสอดคล้ องกับเป้าหมายของทาง
บริษัท (Business Goal)
ขันตอนที
)
/ 2 เมื/อทําการปรับปรุงแล้ วมีผลกระทบส่งผลต่อด้ านต้ นทุน
ขันตอนที
)
/ 3 เป็ นเรื/ องที/มีความสําคัญขององค์กรนันๆ
) หรื อเป็ นกลยุทธ์ (Strategies) ของ
องค์กร
ขันตอนนี
)
)ถือเป็ นการกําหนดจุดเริ/มต้ นและเหตุผลที/เลือกโครงการนี )เป็ นจุดเริ/มต้ น โดยการ
พิจารณาเริ/มตนจากกระบวนการหลักและลงสูก่ ระบวนการย่อย
โดยจุดมุง่ หมายสูงสุดคือความพึง
พอใจของลูกค้ า นําความต้ องการของลูกค้ ามากําหนดกระบวนการที/สําคัญยิ/ง (Critical process) ซึง/
เป็ นสิ/งที/ต้องคํานึงตลอดช่วงการดําเนินการ (Hayler and Nichols, 2548)
ขันตอนในกระบวนการนี
)
)ได้ แก่
1. จัดตังที
) มงานในการปรับปรุงคุณภาพ
2. ระบุปัญหาที/เกิดขึ )น หรื อสิ/งที/ต้องการปรับปรุง ที/มาจากการรวบรวมข้ อมูลจริง ระบุ
ความสําคัญของปั ญหา พร้ อมทังระบุ
) ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย
3. ระบุขอบเขตของปั ญหาที/เหมาะสมโดยต้ องมีขอบเขตที/ไม่เล็กหรื อใหญ่จนเกินไป โดย
ต้ องสอดคล้ องกับระยะเวลา
4. ศึกษากระบวนการที/ทําให้ เกิดปั ญหาเพื/อนํามาทํา Process mapping ของโครงการที/
ต้ องการปรับปรุง และระบุปัญหาอุปสรรคที/อาจเกิดขึ )นในการดําเนินโครงการ
5. จัดทําแผนการดําเนินงาน (Montgomery, 2009)
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การวัดสภาพของปั ญหา (Measure)
เป็ นขันตอนถั
)
ดจากการนิยามปั ญหา ซึง/ จะทําการวัดผล ศึกษาเกี/ยวกับรายละเอียดของ
กระบวนการผลิตในทุกๆ ขันตอนที
)
/เกี/ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ที/ทําการวิจยั
เพื/อให้ เกิดความเข้ าใจ
กระบวนการ ณ ปั จจุบนั โดยขันตอนนี
)
)ต้ องบันทึกกระบวนการ กําหนดเครื/ องมือ ตําแหน่ง และวิธีการ
วัดสมรรถนะของกระบวนการ เพื/อนําไปสู่การเข้ าใจธุรกิจและเป็ นกลไกในการเชื/อมโยงไปสูง่ านอื/นที/
สร้ างคุณค่า เป็ นการกําหนดตัวชี )วัดผลิตภาพ (Productivity measures) ที/สําคัญเพื/อวัดกระบวนการ
(Hayler and Nichols, 2548) โดยการเก็บข้ อมูลที/เกี/ยวข้ อง เช่น Throughput, Cycle time, Cost และ
Quality เป็ นต้ น ซึง/ นําไปสู่ Key Process Input Variables (KPIVs) และ Key Process Output
Variable (KPOV) โดยอาจมีการระบุในขันตอนการนิ
)
ยามปั ญหาและต้ องทําให้ ชดั เจนขึ )นในขันตอนนี
)
)
การเก็บข้ อมูลต้ องได้ รับการวางแผนการเก็บข้ อมูลมาอย่างดี มีจํานวนมากเพียงพอ ครอบคลุม
ผู้ปฏิบตั งิ านและครบตามช่วงเวลาในการปฏิบตั งิ าน
ผลการเก็บข้ อมูลตรงตามจุดมุง่ หมายของ
โครงการ การประเมินระบบการวัด (Gauge R&R) การนําเสนอข้ อมูลในรูปแบบที/เข้ าใจง่ายและ
นําไปใช้ ในการวิเคราะห์ตอ่ ได้ สะดวก การดําเนินงานในขันตอนนี
)
)คือ
1. Process Flow Chart เพื/อทําให้ เห็นภาพรวมของกระบวนการที/ต้องการศึกษา จากนัน)
นําไปวิเคราะห์กระบวนการที/เกี/ยวข้ องกับปั ญหาของโครงการ
2. ระบุ Key Process Input Variables (KPIVs) และ Key Process Output Variable
(KPOV) ที/เกี/ยวข้ องกับปั ญหาที/เราทําการศึกษา
3. ระบุตวั วัดความสามารถของระบบ (Measurement system capability)
4. ข้ อยกเว้ น (Assumption) ใดๆ ที/เกิดขึ )นต้ องมีการบันทึกไว้ เพื/อนํามาวิเคราะห์ตอ่ ไปใน
อนาคต
5. แหล่งที/มาของข้ อมูล วิธีการเก็บข้ อมูล ผลของข้ อมูลควรเพียงพอเพื/อเห็นภาพของ
กระบวนการ (Montgomery, 2009)
การวิเคราะห์ สาเหตุของปั ญหา (Analyze)
ขันตอนนี
)
)จะทําการตรวจสอบข้ อมูลที/เก็บรวบรวมมาจากขันตอนการวั
)
ดสภาพของปั ญหา
โดยเน้ นที/การปรับปรุงกระบวนการโดยการแยกตัวแปรที/มีความสําคัญที/เป็ นไปได้ (ตัวแปรที/สง่ ผลต่อ
คุณภาพให้ มีความผันแปรมากที/สดุ ) ออกมาเพียงเล็กน้ อยจากตัวแปรจํานวนมากมาย วิเคราะห์สาเหตุ
ของปั ญหาหลัก และในขันตอนการวิ
)
เคราะห์นี )เองที/ทําให้ สามารถทราบรายการของสาเหตุความผัน
แปรทังหมด
)
ซึง/ จะนําไปสูก่ ารทราบรายการของสาเหตุความผันแปรที/สําคัญที/สง่ ผลต่อคุณภาพ ซึง/
เรี ยกสาเหตุหลักนี )ว่า Key Process Input Variables (KPIVs) ซึง/ ต้ องสามารถระบุให้ ชดั เจนว่า อะไร
คือ KPIVs ของปั ญหาและต้ องสามารถเชื/อมโยงกับตัวหลักของกระบวนการ หรื อที/เรี ยกว่า Key
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Process Output Variable (KPOV) ให้ ได้ ในขันตอนการวิ
)
เคราะห์นี )มีเครื/ องมือที/นํามาใช้ มากมาย อัน
ได้ แก่ เครื/ องมือทางกราฟ (Graphical tools) เครื/ องมือทางสถิติ (Statistical tools) และเครื/ องมืออื/นๆ
(Other tools) การตรวจสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing) ผังการกระจาย (Scattering diagram)
การวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis) เป็ นต้ น และเครื/ องมือ Failure Mode and Effect
Analysis (FMEA) ที/สําคัญอีกชนิดหนึง/ ที/มีสว่ นสําคัญอย่างมากในการเรี ยงลําดับแหล่งของความผัน
แปร (Variability) หรื อความผิดพลาด (Error) ตามผลคูณของความรุนแรง ความถี/ และโอกาสที/เกิดขึ )น
หรื อ Risk Priority Numbers (RPN)
สิ/งที/ควรได้ จากการดําเนินงานในขันตอนนี
)
)คือ
1. ระบุโอกาสในการปรับปรุงโครงการและการตังเป
) ้ าหมายการปรับปรุง
2. รวบรวมข้ อมูลที/ใช้ สนับสนุนการเลือกแนวทางการปรับปรุงที/สอดคล้ องกับ KPOV และ
เป้าหมายของการดําเนินโครงการที/ได้ ตงไว้
ั ) แต่แรก
3. ระบุปัญหาและอุปสรรคที/พบในการดําเนินงาน
4. ประเมินผลการดําเนินงาน ระยะเวลาการดําเนินงาน และทรัพยากร
การปรับปรุงแก้ ไขกระบวนการ (Improve)
ขันตอนนี
)
)คือการปรับตังค่
) าสาเหตุหลัก (KPIVs) โดยมีจดุ ประสงค์เพื/อให้ ผลลัพธ์ของ
กระบวนการเป็ นไปตามต้ องการ
สนับสนุนเป้าหมายของโครงการด้ วยการใช้ เทคนิคการออกแบบ
ทดลอง (Design of Experiment; DOE) เป็ นต้ น เพื/อปรับตังค่
) าสภาวะต่างๆ ของกระบวนการให้
เป็ นไปตามความต้ องการ โดยในขันตอนนี
)
)ควรมีการทดสอบเบื )องต้ นเพื/อทําให้ มนั/ ใจว่าทางเลือกนันทํ
) า
ให้ เกิดผลที/ต้องการได้ จริง
สิ/งที/ควรได้ จากการดําเนินงานในขันตอนนี
)
)คือ
1. รวบรวมวิธีการ แนวทางในการปรับปรุงโครงการ และทางเลือกในการปรับปรุงอื/นๆ ที/
เป็ นไปได้
2. ผลการทดลอง การวิเคราะห์ผลการทดลอง
3. การวางแผนการนําผลการปรับปรุงไปใช้ ให้ สอดคล้ องกับข้ อกําหนดต่างๆ ของบริษัท
การควบคุมและปรับปรุงอย่ างต่ อเนือง (Control)
ขันตอนนี
)
)เป็ นขันตอนสุ
)
ดท้ ายในกระบวนการซิกซ์ ซิกมา ซึง/ ต้ องดําเนินการออกแบบระบบ
ควบคุณคุณภาพของกระบวนการเพื/อให้ เกิดความมัน/ ใจว่ากระบวนการจะไม่ย้อนไปมีปัญหา
เหมือนเดิมอีก สามารถนําไปใช้ งานได้ จริง มีการจัดทํามาตรฐานการปฏิบตั งิ าน การฝึ กอบรมวาง
แผนการตรวจติดตามอย่างเป็ นระบบ
สิ/งที/ควรได้ จากการดําเนินงานในขันตอนนี
)
)คือ
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1. แสดงข้ อมูลก่อนและหลังการปรับปรุง
2. จัดทําแผนการตรวจติดตามการนําไปปฏิบตั ิอย่างเป็ นระบบ
3. จัดทํามาตรฐานและคูม่ ือในการปฏิบตั งิ าน
4. ระบุผลการเรี ยนรู้และโอกาสการปรับปรุงในโครงการต่อไป
5. ระบุประโยชน์ที/ได้ รับจากการปรับปรุงโครงการนี ) ที/สง่ ผลหรื อสามารถนําไปประยุกต์ใช้
ต่อโครงการอื/นๆ ได้ (Montgomery, 2009)
2.1.3 ทฤษฎีเกียวกับฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟ
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ เป็ นอุปกรณ์สําหรับเก็บข้ อมูลต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ ซึง/ ใช้ แผ่นจาน
โลหะกลมเคลือบด้ วยสารเคลือบผิวพิเศษ ที/ถกู ออกแบบให้ สามารถจัดเก็บข้ อมูลต่างๆ ในรูปแบบทาง
แม่เหล็กไฟฟ้าได้ ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนใหญ่จะประกอบด้ วยแผ่นจานแม่เหล็กสองแผ่นหรื อมากกว่ามา
จัดเรี ยงอยูบ่ นแกนเดียวกัน ซึง/ เรี ยกว่า Spindle ทําให้ แผ่นจานแม่เหล็กหมุนไปพร้ อมๆ กัน จากการ
ขับเคลื/อนของมอเตอร์ ไฟฟ้าด้ วยความเร็ วต่างๆ (มีหน่วยรอบต่อนาที เช่น 3600 5400 และ 7200 รอบ
ต่อนาที) แต่ละหน้ าของจานแม่เหล็กจะมีหวั อ่านเขียนประจําเฉพาะ โดยหัวอ่านเขียนทุกหัวจะเชื/อม
ติดกันคล้ ายหวี สามารถเคลื/อนเข้ าออกระหว่างแผ่นจานแม่เหล็กต่างๆ อย่างรวดเร็ ว
1) โครงสร้ างของฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟ
โครงสร้ างและการทํางานของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟจะมีความแตกต่างกันที/ขนาดและความจุ
โดยที/ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟรุ่นใหม่ที/ออกมาในท้ องตลาดจะเพิ/มประสิทธิภาพความจุ ความไวด้ านของการ
ค้ นหาข้ อมูลและพยายามลดขนาดแผ่นจานแม่เหล็ก (Disk platters) หัวอ่านเขียน (Head stack) และ
บันทึกให้ มีความเหมาะสมกับการใช้ งานในเครื/ องคอมพิวเตอร์ ที/ต้องการ เช่น 1.0” หรื อ 2.5” เป็ น
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/เหมาะสมสําหรับเครื/ องคอมพิวเตอร์ แบบส่วนบุคคล หรื อขนาด 3.5” จะเหมาะสมกับ
คอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั ) ะที/ใช้ กนั โดยทัว/ ไปในสํานักงาน
โครงสร้ างภายในของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟจะประกอบไปด้ วยส่วนต่างๆ ดังรูปที/ 2.6
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รูปที/ 2.6 ส่วนประกอบของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
1. แผ่นจานแม่เหล็ก (Disk platters) ทํามาจากโลหะที/เป็ นอะลูมิเนียมที/มีการขัดผิวและ
แม่เหล็ก (Magnetic material) ซึง/ ประกอบไปด้ วย CoC2 และ CoNi ทําหน้ าที/เป็ นหน่วยความจําที/เก็บ
เทคโนโลยีของแผ่นจานแม่เหล็กจะเป็ นปั จจัยสําคัญ
บันทึกข้ อมูลไว้ ในลักษณะของสนามแม่เหล็ก
อย่างมากสําหรับฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
2. ตัวถังของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Motor Base Assembly; MBA) ซึง/ ประกอบไปด้ วยมอเตอร์
และตัวถังของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ มอเตอร์ จะเป็ นมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงทําหน้ าที/ในการขับแผ่นจาน
แม่เหล็กของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ โดยควบคุมความเร็วรอบให้ หมุนได้ ตามกําหนด ทังนี
) )เพื/อให้ การเขียนและ
อ่านข้ อมูลเป็ นไปอย่างแม่นยําและได้ ความจุข้อมูลที/มาก ตัวถังของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟจะเป็ นแผ่นโลหะ
หุ้มโดยรอบและไม่มีรอยรั/วเพื/อป้องกันฝุ่ นผงเข้ าภายในฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ สาเหตุที/ต้องป้องกันฝุ่ นผงก็คือ
ฝุ่ นผงมักจะมีขนาดใหญ่พอที/จะเข้ าไปแทรกช่องว่างระหว่างหัวอ่านเขียนกับแผ่นจานแม่เหล็กที/ใช้ เก็บ
ข้ อมูล เมื/อหัวอ่านเขียนเคลื/อนที/ก็จะเป็ นการลากถูฝนผงไปบนผิ
ุ่
วของแผ่นจานแม่เหล็ก ทําให้ สาร
แม่เหล็กที/เคลือบผิวเป็ นรอยขีดข่วนเสียหาย ไม่สามารถเก็บข้ อมูลได้
3. หัวอ่านเขียน (Head stack) เป็ นตัวอ่านเขียนข้ อมูลที/ตดิ อยู่กบั Head arm หัวอ่าน
เขียนจะทํามาจากวัสดุที/สามารถกําหนดสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าได้ มีขนาดเล็กและมีคอยล์ เพื/อ
เหนี/ยวนําสนามแม่เหล็กตรงปลายหัว เมื/อทํางานจะแปลงกระแสไฟฟ้าเป็ นสนามแม่เหล็ก เพื/อที/จะ
เขียนลงไปบนแผ่นจานแม่เหล็ก และในขณะอ่านสัญญาณหัวอ่านจะวิ/งผ่านตําแหน่งที/บนั ทึกข้ อมูลบน
แผ่นจานแม่เหล็กเพื/ออ่านสัญญาณแม่เหล็กบนแผ่นกลับเป็ นสัญญาณไฟฟ้า

47
4. แกนหัวอ่าน (Head arm) เป็ นขันตอนที
)
/นํา HGA มาประกอบบนตัว Arm เพื/อให้ มี
HGA หลายๆ ตัวทําหน้ าที/เคลื/อนที/เพื/ออ่านและเขียนข้ อมูลได้ พร้ อมๆ กัน เนื/องจากในฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
จะประกอบด้ วยแผ่นจานแม่เหล็กหลายแผ่น โดยมีคอยล์และขัวแม่
) เหล็กไฟฟ้าทําหน้ าที/เป็ นมอเตอร์
ช่วยในการควบคุมการเคลื/อนที/
5. แผงวงจรควบคุม (Printed Circuit Board Assembly; PCBA) เนื/องจากการทํางาน
ของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟจะอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของ Controller ฉะนันคํ
) าสัง/ ต่างๆ จาก CPU จะถูกส่งผ่าน
Interface card เพื/อเป็ นตัวกลางในการติดต่อกับฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
2.2 ทฤษฎีเกียวกับเครืองมือ เทคนิค และวิธีการทีใช้ ในงานวิจัย
2.2.1 7 QC Tools ทีนํามาใช้ ในงานวิจัย
7 QC Tools คือ เครื/ องมือคุณภาพ (Quality tools) เป็ นเทคนิคการวิเคราะห์ที/ชว่ ย
ในการทําความเข้ าใจกับปั ญหา โดยเริ/มจากการเก็บข้ อมูล วิเคราะห์ปัญหา และปรับปรุงคุณภาพและ
ควบคุมกระบวนการ เครื/ องมือคุณภาพ 7 อย่างนันประกอบด้
)
วย ใบตรวจสอบ (Check sheet), ฮีสโต
แกรม (Histogram), แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram), ผังแสดงเหตุและผล (Cause and effect
diagram), กราฟ (Graph), แผนภูมิการกระจาย (Scatter diagram) และแผนภูมิควบคุม (Control
chart) โดยมีรายละเอียดตามด้ านล่าง
1) ใบตรวจสอบ (Check sheet)
เป็ นการเก็บข้ อมูลอย่างง่ายลงในแบบฟอร์ มหรื อตารางที/ออกแบบไว้ โดยทําเป็ นรายการ
ของขัน) ตอนที/มีอยู่ในกระบวนการ เพื/อใช้ ในการเก็บและรวบรวมข้ อมูล สามารถนําไปใช้ ในการ
ตรวจสอบหรื อการแจงนับได้ หลายประเภท เช่น จํานวนครั ง) ของสัญญาณการที/จะรับโทรศัพท์ ใบ
ตรวจสอบสามารถนําไปใช้ ร่วมกับฮีสโตแกรม เพื/อให้ มองเห็นลักษณะของข้ อมูลได้ โดยตรง นําไป
วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงคุณภาพและควบคุมกระบวนการ ตัวอย่างแสดงในรูปที/ 2.7
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รูปที/ 2.7 ตัวอย่างใบตรวจสอบแสดงการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องวัสดุในการผลิต
2) แผนภูมิพาเรโต (Pareto diagram)
แผนภูมิพาเรโต (Pareto diagram) ได้ ชื/อมาจาก Vilfredo Pareto นักเศรษฐศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ชาวอิตาลี ซึง/ เป็ นผู้ที/คิดวิธีนี )ขึ )นมา และเผยแพร่ในปลายศตวรรษที/ 19 โดยใช้ กฎ 80/20
ซึง/ มีที/มาจากการสํารวจพบว่า ในประเทศอิตาลียคุ นัน) มีคนรวย 20% คนจน 80% และใน 20% นี )
ครอบครองทรัพย์สิน 80% ขณะที/คน 80% ครอบครองทรัพย์สิน 20% ต่อมา ดร.จูรานนํามา
ประยุกต์ใช้ เป็ นเครื/ องมือทางคุณภาพ
แผนภูมิพาเรโตมีลกั ษณะคล้ ายกับกราฟแท่ง หรื อฮิสโตแกรม (Histogram) แตกต่างกันที/
แท่งของข้ อมูลตามแนวแกนนอน มีคา่ ลดลงตามลําดับ หลักการของแผนภูมิพาเรโต ในการปรับปรุง
คุณภาพ คือการหาตัวแปรที/มีอิทธิพลต่อคุณภาพ (Quality function) ตัวอย่างเช่น ถ้ าเราหาตัวแปรที/มี
ผลกระทบต่อคุณภาพ และนํามาหาค่าตัวเลข หรื อร้ อยละของผลกระทบนัน) จัดลําดับจากมากไปน้ อย
นํามาเขียนกราฟโดยให้ แกนตังด้
) านซ้ าย เป็ นค่าจริงของผลกระทบของตัวแปร ส่วนแกนตังด้
) านขวา
เป็ นค่าสะสมของผลกระทบของตัวแปร ดังแสดงในรูปที/ 2.8

รูปที/ 2.8 หลักการพาเรโต
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จากรูปที/ 2.8 การตีความหมายแผนภาพพาเรโต จากปั ญหาคุณภาพที/เกิดขึ )นใน
กระบวนการผลิตหากนําปั ญหามาวิเคราะห์เพื/อหาสาเหตุของปั ญหาและความรุนแรงของปั ญหา
พบว่ามีสาเหตุเพียงไม่กี/ชนิดที/ทําให้ เกิดความสูญเสียมาก ในขณะที/สาเหตุที/ก่อให้ เกิดปั ญหาเพียง
เล็กน้ อยจะมีสาเหตุที/หลากหลายจึงแบ่งจุดบกพร่องออกเป็ น 2 ประเภทคือ
• ประเภทน้ อยชนิดแต่มีผลมาก (The vital few)
• ประเภทมากชนิดแต่มีผลน้ อย (The trivial many)
3) ผังแสดงเหตุและผล (Cause and effect diagram)
ผังแสดงเหตุและผล อาจจะเรี ยกย่อๆ ว่า ผังก้ างปลา หรื อถ้ าเรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษ
อาจจะใช้ ตวั ย่อว่า CE Diagram ซึง/ มีนิยามปรากฏในมาตรฐานของญี/ปนุ่ หรื อ JIS Standards
(Japanese Industrial Standards) ในมาตรฐาน JIS ได้ ระบุนิยามของผังแสดงเหตุและผลไว้ ดงั นี ) คือ
ผังที/แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางคุณภาพ กับปั จจัยต่างๆ ที/เกี/ยวข้ อง
เมื/อต้ องการค้ นหาสาเหตุแห่งปั ญหา ทําความเข้ าใจผ่านการระดมสมอง ส่วนประกอบผัง
แสดงเหตุและผลมี 2 ส่วนหลักได้ แก่ ส่วนปั ญหาหรื อผลลัพธ์ (Problem or effect) ซึง/ จะแสดงอยูท่ ี/หวั
ปลา และส่วนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกย่อยออกได้ อีกเป็ นปั จจัย (Factors) ที/สง่ ผลกระทบต่อ
ปั ญหา โดยมีทงสาเหตุ
ั)
หลักและสาเหตุย่อย โดยสาเหตุของปั ญหาจะเขียนไว้ ที/ก้างปลาแต่ละก้ าง โดย
ก้ างย่อยเป็ นสาเหตุของก้ างรอง ก้ างรองเป็ นสาเหตุของก้ างหลัก ส่วนมากการกําหนดกลุม่ ปั จจัยบน
ก้ างปลาจะกําหนดโดยใช้ หลักการ 4M 1E เป็ นกลุม่ ปั จจัย (Factors) เพื/อนําไปสูก่ ารแยกแยะสาเหตุ
ต่างๆ ซึง/ 4M 1E นี )คือ
- M Man คนงานหรื อพนักงาน หรื อบุคลากร
- M Machine เครื/ องจักรหรื ออุปกรณ์อํานวยความสะดวก
- M Material วัตถุดบิ หรื ออะไหล่ อุปกรณ์อื/นๆ ที/ใช้ ในกระบวนการ
- M Method กระบวนการทํางาน
- Environment อากาศ สถานที/ ความสว่าง และบรรยากาศการทํางาน
วิธีสร้ างผังแสดงเหตุและผล
การสร้ างผังแสดงเหตุและผลที/จะเอื )อประโยชน์ตอ่ การแก้ ปัญหาได้ จริงๆ นันไม่
) ใช่เรื/ องง่าย
ผู้ที/สามารถสร้ างผังก้ างปลาได้ อย่างถูกต้ องคือผู้ที/มีโอกาสแก้ ปัญหาทางคุณภาพได้ อย่างถูกต้ อง
เช่นกัน
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ขันที
) / 1. กําหนดลักษณะคุณภาพที/เป็ นปั ญหา (อาจจะมากกว่า 1 ลักษณะก็ได้ )
ขันที
) / 2. เลือกเอาคุณลักษณะที/เป็ นปั ญหามา 1 อัน แล้ วเขียนลงทางขวามือของกระดาษ
พร้ อมตีกรอบสี/เหลี/ยม
ขันที
) / 3. เขียนก้ างปลาจากซ้ ายไปขวาโดยเริ/มจากกระดูกสันหลังก่อน
ขันที
) / 4. เขียนสาเหตุหลักๆ เติมลงบนเส้ นกระดูกสันหลังทังบนและล่
)
าง พร้ อมกับตีกรอบ
สี/เหลี/ยมเพื/อระบุสาเหตุหลัก
ขันที
) / 5. ในก้ างใหญ่ที/เป็ นสาเหตุหลักของปั ญหา ให้ ใส่ก้างรองลงไป ที/แต่ละปลายก้ าง
รองให้ ใส่ข้อความที/เป็ นสาเหตุรอง ของแต่ละสาเหตุหลัก
ขันที
) / 6. ในแต่ละก้ างรองที/เป็ นสาเหตุรอง ให้ เขียนก้ างย่อย ที/เข้ าใจว่าจะเป็ นสาเหตุย่อยๆ
ของสาเหตุรองอันนัน)
ขันที
) / 7. พิจารณาทบทวนว่าการใส่สาเหตุตา่ งๆ ที/มีความสัมพันธ์กนั ตามระดับชันถู
) กต้ อง
หรื อไม่ แล้ วใส่ข้อมูลเพิ/มเติมให้ ครบถ้ วน
ข้ อสังเกตในการนําผังแสดงเหตุและผลไปใช้
1. ก่อนสรุปปั ญหาควรใส่นํ )าหนักหรื อคะแนนให้ กบั ปั จจัยสาเหตุแต่ละตัว เพื/อจะได้ ใช้ ใน
การจัดลําดับความสําคัญของปั ญหา (Setting priority) ก่อนนําไปปฏิบตั ติ อ่ ไป ควรอาศัยข้ อมูลสถิติ
หรื อตัวเลขในการพิจารณาใส่นํ )าหนักหรื อให้ คะแนนความสําคัญของปั จจัยสาเหตุ พยายามเลี/ยงการใช้
ความรู้สกึ ของตนเอง (ยกเว้ นกรณีไม่มีข้อมูลสนับสนุนก็อาจจะอาศัยประสบการณ์จากผู้เชี/ยวชาญใน
เรื/ องนันๆ)
)
2. ขณะใช้ ผงั แสดงเหตุและผล ก็ให้ ทําการปรับปรุงแต่งเติมแก้ ไขอย่างต่อเนื/องด้ วย
เพราะว่าผังก้ างปลาที/เขียนครัง) แรกอาจจะไม่สมบูรณ์ แต่เมื/อนําไปใช้ แก้ ปัญหาแล้ วอาจจะได้ ข้อมูล
และข้ อเท็จจริงมากขึ )นมาอีกมาก และอาจจะไปหักล้ างความเข้ าใจแต่เดิมก็ได้ การปรับปรุงไปเรื/ อยๆ
จึงเป็ นการบันทึกผลการศึกษาค้ นคว้ าประกอบการแก้ ไขปั ญหาในการผลิตที/ดี (Kume, 2544)
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รูปที/ 2.9 องค์ประกอบผังแสดงเหตุและผล
4) กราฟ (Graph)
คือ แผนภาพที/แสดงถึงตัวเลขหรื อข้ อมูลทางสถิตทิ ี/ใช้ เมื/อต้ องการนําเสนอข้ อมูลและ
วิเคราะห์ผลของข้ อมูลดังกล่าว เพื/อทําให้ ง่ายและรวดเร็ วต่อการทําความเข้ าใจ มีหลายชนิดด้ วยกัน
ได้ แก่
กราฟแท่ ง ใช้ เมื/อมีข้อมูลมากกว่าหรื อเท่ากับ 2 ข้ อมูล โดยใช้ การเปรี ยบเทียบที/พื )นที/ของ
กราฟ และไม่เหมาะสมที/จะใช้ ดแู นวโน้ มในระยะยาว แต่เหมาะสําหรับข้ อมูลในแต่ละช่วงเวลา ดัง
ตัวอย่างในรูปที/ 2.10 แสดงกราฟแท่ง

รูปที/ 2.10 กราฟแท่ง
กราฟเส้ น ใช้ สําหรับดูแนวโน้ มการพยากรณ์ในอนาคต หรื อทํานายผลจากข้ อมูลในอดีต
ได้ และใช้ ในการควบคุมแผนงานให้ ได้ ตามเป้าหมายที/ตงไว้
ั ) ดังตัวอย่างในรูปที/ 2.11 แสดงกราฟเส้ น
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รูปที/ 2.11 กราฟเส้ น
กราฟวงกลม พื )นที/ของกราฟเท่ากับ 100% แต่ละส่วนที/แบ่งออกมาจะแสดงให้ เห็นถึง
อัตราส่วนในแต่ละส่วนประกอบของข้ อมูลว่าเป็ นกี/ส่วนขององค์ประกอบทังหมด
)
ดังตัวอย่างในรูปที/
2.12 แสดงกราฟวงกลม

รูปที/ 2.12 กราฟวงกลม
กราฟใยแมงมุม เป็ นกราฟรูปหลายเหลี/ยม ซึง/ จะแสดงการเปรี ยบเทียบปริมาณความ
มากน้ อยของแต่ละส่วน โดยกําหนดตําแหน่งจุดลงในแต่ละเส้ นแกนของกราฟ ใช้ เปรี ยบเทียบก่อนหลังการปรับปรุง หรื อเมื/อเวลาเปลี/ยนแปลงไป ดังตัวอย่างในรูปที/ 2.13แสดงกราฟใยแมงมุม

รูปที/ 2.13 กราฟใยแมงมุม
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5) แผนภมิู ควบคุม (Control Chart)
แผนภูมิควบคุมเป็ นแผนภูมิกราฟแนวนอนที/ใช้ ควบคุมการผลิต ลักษณะของแผนภูมิจะ
เป็ นกราฟของสิ/งที/ต้องการควบคุมเขียนเทียบกับเวลา วัตถุประสงค์ของแผนภูมิควบคุมคือการควบคุม
กระบวนการผลิตเพื/อให้ ร้ ู วา่ ณ เวลาใดที/มีปัญหาเรื/ องคุณภาพทังนี
) )เพื/อการแก้ ไขปรับปรุง การวิเคราะห์
ความเสถียรภาพของแผนภูมิเพื/อการคาดการณ์นี )
นอกจากจะใช้ แผนภาพพาเรโตสําหรับข้ อมูลที/
จําแนกประเภทแล้ ว ถ้ าหากข้ อมูลดังกล่าวมีพียงประเภทเดียว เช่น ค่าใช้ จา่ ยรวม ค่าแรงดึงนํ )าหนัก
บรรจุ เป็ นต้ น มีความจําเป็ นจะต้ องวิเคราะห์ผา่ นแผนภูมิควบคุม (Control chart) กระบวนการผลิต
เพื/อให้ กลับสูส่ ภาพปกติ แผนภูมิควบคุมมีความสําคัญเป็ นอย่างมากและมีลกั ษณะต่างๆ หลาย
รูปแบบแล้ วแต่ลกั ษณะของการควบคุม แผนภูมิควบคุมแบ่งเป็ น 2 ประเภท โดยจําแนกตามลักษณะ
การวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนี )
1. แผนภูมิควบคุมประเภทตัวแปร (Control chart for variable) เป็ นแผนควบคุมที/ใช้
สําหรับการวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยการชัง/ ตวง วัด เป็ นค่าที/ตอ่ เนื/อง เช่น นํ )าหนัก ขนาดเส้ นผ่า
ศูนย์กลาง อายุการใช้ งาน เป็ นต้ น แผนภูมิประเภทนี )ที/นิยมกันมากที/สดุ มี 2 ชนิด คือ แผนภูมิควบคุม
ค่าเฉลี/ย (X-Chart) และแผนควบคุมค่าพิสยั (R-Chart) ซึง/ แผนภูมิทงั ) 2 มักใช้ ร่วมกัน ทังนี
) ) เนื/องจาก
เพื/อควบคุมการกระจายการผลิตและควบคุมค่าเฉลี/ย ถ้ าเราพิจารณาแผนภูมิจะทราบว่า ค่าการ
กระจายของกระบวนการผลิตอยู่ในการควบคุม ก็ตอ่ เมื/อไม่มีจดุ ใดของค่าเฉลี/ยและค่าพิสยั ตกอยูน่ อก
การควบคุม แต่ถ้ากราฟที/ได้ จากการลงจุดแล้ วออกนอกเส้ นควบคุม แสดงว่ากระบวนการผลิตอยู่
นอกเหนือการควบคุม จึงต้ องดําเนินการตรวจสอบถึงสาเหตุของกระบวนการต่อไป
2. แผนภูมิควบคุมประเภทลักษณะประจํา (Control chart for attribute) เป็ นแผนภูมิที/ใช้
สําหรับควบคุมกระบวนการผลิตที/มีการตรวจวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยการนับ เช่น จํานวนของเสีย
หรื อชํารุด จํานวนรอยตําหนิ แผนภูมิประเภทนี ) มี 2 ชนิด คือ
• แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย (Proportion defective control chart; P-Chart)
เป็ นแผนภูมิควบคุมสําหรับการวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยวิธีนบั จํานวนของเสีย หรื อชิ )นงานชํารุดจาก
สายงานผลิต
• แผนภูมิควบคุมรอยตําหนิ (Control chart for the Number of defective; CChart) เป็ นแผนภูมิควบคุมสําหรับการวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยใช้ ในกรณีที/ควบคุมคุณภาพทําโดย
การนับจํานวนรอยตําหนิของผลิตภัณฑ์ที/เกิดขึ )นในแต่ละชิ )นแต่ละกลุม่ เช่น นับจํานวนรอยตําหนิที/
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เกิดขึ )นในสังกะสีแต่ละแผ่น นับจํานวนรอยตําหนิที/เกิดขึ )นในแผ่นไม้ อดั 20 แผ่น เป็ นต้ น (Kume,
2544)

รูปที/ 2.14 ตัวอย่างแผนภูมิควบคุม
รูปด้ านบน แสดงตัวอย่างของแผนภูมิควบคุม โดยเป็ นกราฟที/มีจํานวนตัวอย่างที/ผลิต
เป็ นแกนนอน และมีจํานวนของชิ )นงานที/มีตําหนิเป็ นแกนตัง) มีคา่ เฉลี/ยของตัวอย่างที/ผลิตแล้ วมีตําหนิ
เป็ นแกนอ้ างอิง เช่น สุม่ ตัวอย่างที/ผลิตในแต่ละวันขึ )นมา 100 ชิ )น นํามาบันทึกลงบนกราฟทุกวันใน
ช่วงเวลาหนึง/ จะสามารถหาค่าช่วงของความแปรปรวน ของตัวอย่างที/มีตําหนิออกมาได้ นํามาคํานวณ
ทางสถิติ จะสามารถหาค่าขีดจํากัดบน (UCL) และขีดจํากัดล่าง (LCL) ที/จะใช้ ในแผนภูมิ ข้ อมูลบน
แผนภูมิบางจุด อาจจะมีคา่ สูงกว่าหรื อตํ/ากว่าค่าควบคุม (Control limit) ซึง/ เป็ นค่าที/อยูน่ อกการ
ควบคุม (Out of control) โดยทัว/ ไป จะเป็ นหน้ าที/ของผู้จดั การฝ่ ายผลิต ที/จะปรับกระบวนการผลิตให้
กลับเข้ าสูร่ ะดับเดิม หรื อลดจํานวนตัวอย่างที/มีตําหนิลง โดยตรวจสอบสาเหตุที/ทําให้ ความแปรปรวนมี
ค่ามากเกินไป การทดสอบทางสถิตสิ ามารถดูจากลักษณะของแนวโน้ มข้ อมูลในบางช่วงเวลา ที/อาจมี
รูปที/แน่นอนบางอย่าง ที/นํามาประกอบในการปรับปรุงระบบได้ แผนภูมิควบคุมสามารถใช้ ในการ
ติดตามตรวจสอบ เพื/อดูแนวโน้ มของระบบ หรื อใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงในระยะยาว
ในการเลือกใช้ ประเภทแผนภูมิจะต้ องอาศัยการพิจารณาชนิดของข้ อมูลหลังจากการ
รวบรวมข้ อมูล โดยมีเกณฑ์ในการเลือกใช้ แผนภูมิควบคุม แสดงดังรูปที/ 2.15
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รูปที/ 2.15 เกณฑ์การเลือกใช้ แผนภูมิควบคุม
6) ฮิสโตแกรม (Histogram)
คือ กราฟแท่งแบบเฉพาะ โดยแกนตังจะเป็
)
นตัวเลขแสดง “ความถี/” และมีแกนนอนเป็ น
ข้ อมูลของคุณสมบัตขิ องสิ/งที/เราสนใจ
โดยเรี ยงลําดับจากน้ อยไปมากที/ใช้ ดคู วามแปรปรวนของ
กระบวนการ โดยการสังเกตรูปร่างของฮิสโตแกรมที/สร้ างขึ )นจากข้ อมูลที/ได้ มาโดยการสุม่ ตัวอย่าง ฮิส
โตแกรมเป็ นลักษณะกราฟแท่งที/แสดงการแจกแจงของความผันแปร และสิ/งปกติว่ามีการกระจายตัว
เป็ นลักษณะใด เช่น การแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ประโยชน์ของการใช้ ฮีสโตแกรม
เพื/อวิเคราะห์หาดูความผันแปร สาเหตุและสิ/งผิดปกติของการดําเนินการต่างๆ สิ/งปกติจากผลิตภัณฑ์
รวมทังวิ
) เคราะห์เพื/อดูลกั ษณะธรรมชาติของข้ อมูล
เมื/อไรจึงจะใช้ แผนภาพฮิสโตแกรม
1.1 เมื/อต้ องการตรวจสอบความผิดปกติ โดยดูการกระจายของกระบวนการทํางาน
1.2 เมื/อต้ องการเปรี ยบเทียบข้ อมูลกับเกณฑ์ที/กําหนด หรื อค่าสูงสุดตํ/าสุด
1.3 เมื/อต้ องการตรวจสอบสมรรถนะของกระบวนการทํางาน (Process capability)
1.4 เมื/อต้ องการวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้ าของปั ญหา (Root cause)
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1.5 เมื/อต้ องการติดตามการเปลี/ยนแปลงของกระบวนการในระยะยาว
1.6 เมื/อข้ อมูลมีจํานวนมากๆ
วิธีการสร้ างฮิสโตแกรม
ขันตอนที
)
/ 1 เก็บรวบรวมข้ อมูล (ควรรวบรวมประมาณ 100 ข้ อมูล)
ขันตอนที
)
/ 2 หาค่าสูงสุด (L) และค่าตํ/าสุด (S) ของข้ อมูลทังหมด
)
แล้ วนํามาหาค่าพิสยั
ของข้ อมูล (R-Range) ดังสูตรด้ านล่าง
R=L-S
ขันตอนที
)
/ 3 หาค่าจํานวนชัน) (K) ดังสูตร
K = Square root of (n) โดย n คือ จํานวนข้ อมูลทังหมด
)
ขันตอนที
)
/ 4 หาค่าความกว้ างช่วงชัน) (H-Class interval) ดังสูตร
H = R/K หรื อ พิสยั / จํานวนชัน)
ขันตอนที
)
/ 5 หาขอบเขตของชัน) (Boundary value)
ขีดจํากัดล่างของชันแรก
)
= S – หน่วยของการวัด / 2
ขีดจํากัดบนของชันแรก
)
= ขีดจํากัดล่างชันแรก
)
+H
ขันตอนที
)
/ 6 หาขีดจํากัดล่างและขีดจํากัดบนของชันถั
) ดไป
ขันตอนที
)
/ 7 หาค่ากึ/งกลางของแต่ละชัน) (Median of class interval)
ค่ากึ/งกลางชันแรก
)
= ผลรวมค่าขีดจํากัดชันแรก
)
/2
ค่ากึ/งกลางชันสอง
)
= ผลรวมค่าขีดจํากัดชันสอง
)
/2
ขันตอนที
)
/ 8 บันทึกข้ อมูลในรูปตารางแสดงความถี/
ขันตอนที
)
/ 9 สร้ างกราฟฮิสโตแกรม เมื/อได้ กราฟฮิสโตแกรม เราจะพบว่าฮิสโตแกรมมี
ลักษณะต่างๆ หลายลักษณะ ดังแสดงด้ านล่าง
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แบบปกติ (Normal distribution type) รูปทรงในการกระจายตัวจะเป็ นรูปทรงระฆังควํ/า
ดังรูปที/ 2.16 กล่าวคือข้ อมูลจะมีความปกติของข้ อมูล มีคา่ ค่าหนึง/ อยู่ตรงกลางและมีการกระจาย
ตัวอย่างเป็ นสมมาตรซ้ ายขวา เนื/องจากความผันแปรอย่างเป็ นธรรมชาติ การกระจายของการผลิต
เป็ นไปตามปกติ ค่าเฉลี/ยส่วนใหญ่จะอยู่ตรงกลาง

รูปที/ 2.16 ฮิสโตแกรมแบบปกติ
แบบแยกเป็ นเกาะ (Detached island type) พบเมื/อกระบวนการผลิตขาดการปรับปรุง/
หรื อการผลิตไม่ได้ ผล โดยอาจพบยอดเล็กๆ นี )ได้ ทงทางซ้
ั)
ายและทางขวาโดยอาจมีสาเหตุมาจากมี
ข้ อมูลกระบวนการอื/นมาปะปน หรื ออาจมีความผิดพลาดจากการวัด ดังแสดงในรูปที/ 2.17

รูปที/ 2.17 ฮิสโตแกรมแบบแยกเป็ นเกาะ
แบบระฆังค่ ู (Double hump type) พบเมื/อนําผลิตภัณฑ์ของเครื/ องจักร 2 เครื/ อง / 2
แบบมารวมกัน ดังแสดงในรูปที/ 2.18

รูปที/ 2.18 ฮิสโตแกรมแบบระฆังคู่
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แบบฟั นปลา (Serrated type) พบเมื/อเครื/ องมือวัดมีคณ
ุ ภาพตํ/า หรื อการอ่านค่ามีความ
แตกต่างกันไป หรื อเกิดเนื/องจากข้ อมูลมากและน้ อยมีปริมาณแตกต่างกัน เกิดได้ เมื/อมีการปั ดเศษค่า
ของแต่ละข้ อมูล ดังรูปที/ 2.19

รูปที/ 2.19 ฮิสโตแกรมแบบฟั นปลา
แบบหน้ าผา (Cliff Type) พบเมื/อมีการตรวจสอบแบบ Total inspection เพื/อคัดของเสีย
ออกไป มีลกั ษณะข้ อมูลลาดไปทางขวามือหรื อเรี ยกว่าเบ้ ขวา ดังรูปที/ 2.20

รูปที/ 2.20 ฮิสโตแกรมแบบหน้ าผา
7) แผนผังการกระจาย (Scatter diagram)
คือ เครื/ องมือที/ใช้ ในการหาความสัมพันธ์ที/แท้ จริงระหว่างตัวแปรทัง) 2 ที/ได้ หรื อผังที/ใช้
แสดงค่าของข้ อมูลที/เกิดจากความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว ว่ามีแนวโน้ มไปในทางใด เพื/อที/จะใช้ หา
ความสัมพันธ์ที/แท้ จริงของตัวแปร X คือ ตัวแปรอิสระ หรื อค่าที/ปรับเปลี/ยนไป กับตัวแปร Y คือ ตัวแปร
ตาม หรื อผลที/เกิดขึ )นในแต่ละค่าที/เปลี/ยนแปลงไปของตัวแปร X
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รูปที/ 2.21 ตัวอย่างแผนผังการกระจาย (Scatter diagram)
เมื/อไรจึงจะใช้ แผนผังการกระจาย
1. เมื/อต้ องการจะบ่งชี )สาเหตุที/แท้ จริงของปั ญหา ตัวอย่างเช่น ค่าความเหนียวของเหล็ก
(ปั ญหา, Y) จะมากหรื อน้ อย มีสาเหตุมาจากปริมาณคาร์ บอนในเนื )อเหล็ก (สาเหตุที/ 1, X1) หรื อรอยขีด
ข่วนที/เกิดขึ )นบนผิวเนื )อเหล็ก (สาเหตุที/ 2, X2)
2. เมื/อต้ องการจะตัดสินใจ ว่าผลกระทบ 2 ตัวซึง/ มีความสัมพันธ์กนั อยู่ มีปัญหาที/เกิดจาก
สาเหตุเดียวกันหรื อไม่ ตัวอย่างเช่น การเปลี/ยนแปลงของค่าความเหนียวของเหล็ก (ผลกระทบที/ 1, Y1)
และค่าความแข็งของเหล็ก (ผลกระทบที/ 2, Y2) เกิดจากปริมาณคาร์ บอนในเนื )อเหล็ก (สาเหตุ, X)
3. เมื/อต้ องการอธิบายความสัมพันธ์ก้างปลา (X) ที/ได้ จากการระดมสมอง ว่ามีผลกระทบ
ต่อหัวปลา (Y) หรื อไม่ เช่น อัตราการขาดงานของคนงาน เป็ นสาเหตุให้ เครื/ องใช้ ไฟฟ้าที/บกพร่องมี
จํานวนมากขึ )น
4. เมื/อต้ องการใช้ หาความสัมพันธ์ระหว่างข้ อมูลหรื อตัวแปร 2 ตัว ที/เราสนใจศึกษาว่าจะ
มีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ เช่น ส่วนสูงมีความสัมพันธ์กบั นํ )าหนักหรื อไม่
วิธีการสร้ างแผนผังการกระจาย
ขันตอนที
)
/ 1 ออกแบบแผ่นบันทึก เพื/อจัดเก็บข้ อมูลหรื อตัวแปร (X,Y) ที/ต้องการ อย่างน้ อย
30 คู่ ตัวแปรที/วา่ นี )อาจจะเป็ นสาเหตุกบั สาเหตุ (X1, X2) หรื อสาเหตุกบั ปั ญหา (X,Y) ก็ได้ โดยออกแบบ
เป็ นรูปแบบตารางก่อนแล้ วนําไปเขียนกราฟ หรื อออกแบบเป็ นรูปกราฟที/พล็อตข้ อมูลได้ เลย
ขันตอนที
)
/ 2 เขียนกราฟของผังการกระจาย หาค่าตํ/าสุดและค่าสูงสุดของตัวแปรจา
ขันตอนที
)
/ 1 เพื/อกําหนดสเกลบนแกนแนวนอน (แกน X) และแกนแนวตัง) (แกน Y) ซึง/ ควรเป็ นตัวเลขที/
ปั ดเศษ และหากมีข้อมูล (X,Y) คูใ่ ดทับกัน ให้ ทําวงกลมล้ อมรอบจุดที/ทบั กัน
ขันตอนที
)
/ 3 เขียนรายละเอียดประกอบรูปกราฟ ประกอบด้ วย
- ชื/อของรูปกราฟ (เช่น ชื/อผลิตภัณฑ์, กระบวนการ)
- ชื/อของแกนนอน (X) และแกนตัง) (Y)
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- ชื/อของผู้ปฏิบตั งิ าน ผู้เก็บข้ อมูล และเครื/ องจักร
- หน่วยวัดของแกนนอนและแกนตัง)
- ช่วงเวลาที/เก็บข้ อมูลและวันเดือนปี ที/ผลิต/บริการ
- จํานวนข้ อมูล (X,Y) ที/จดั เก็บ (n=?)
การอ่านแผนผังการกระจาย
1. แผนผังการกระจายที/มีสหสัมพันธ์แบบบวก (Positive correlation)

รูปที/ 2.22 การกระจายที/มีสหสัมพันธ์แบบบวกชัดเจนและแบบบวกไม่ชดั เจน
2. แผนผังการกระจายที/มีสหสัมพันธ์แบบลบ (Negative correlation)

รูปที/ 2.23 การกระจายที/มีสหสัมพันธ์แบบลบชัดเจนและแบบลบไม่ชดั เจน
3. ผังการกระจายไม่มีสหสัมพันธ์ (Non-Correlation)

ั ) /มและลด
รูปที/ 2.24 การเพิ/มหรื อลดค่าของ X อาจทําให้ คา่ Y เป็ นไปได้ ทงเพิ
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2.2.2 แผนผังกระบวนการ (Process flow chart)
แผนผังกระบวนการ คือ แผนภาพที/แสดงโครงสร้ างและความสัมพันธ์ของขันตอน
)
ในกระบวนการ ซึง/ จะบอกถึงลําดับของกิจกรรมแรกที/เริ/ มต้ นจนถึงกิจกรรมสุดท้ ายตามลําดับ เพื/อ
ประโยชน์ในการศึกษาถึงกระบวนการ ทําให้ สมาชิกในกลุม่ มีความเข้ าใจในกระบวนการที/ทําการศึกษา
โดยละเอียดและเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
นอกจากนี )ประโยชน์ของผังกระบวนการจะช่วยในการ
ประเมินความสามารถของกระบวนการในแต่ละขันตอน
)
ชี )ให้ เห็นถึงขันตอนที
)
/เป็ นคอขวดของ
กระบวนการผลิต ชี )ให้ เห็นถึงขันตอนหรื
)
อกิจกรรมที/ไม่ก่อให้ เกิดคุณค่ากับผลิตภัณฑ์ (Non value
added activities) ซึง/ สามารถที/จะทําการพิจารณากําจัดออกหรื อทําการเปลี/ยนแปลง แก้ ไข และ
อธิบายถึงกิจกรรมในการตรวจสอบ ทําให้ การวางแผนการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นไปอย่าง
ถูกต้ อง ไม่เกิดข้ อผิดพลาด ในผังกระบวนการจะมีการกําหนดประเภทของกิจกรรมนันๆ
)
ด้ วย
เครื/ องหมาย เช่นเดียวกับการศึกษาการทํางาน คือทํางาน (Operation; O) ขนส่งหรื อขนถ่ายงาน
) รอคอย (Delay; D) ตรวจสอบงาน (Inspection;
) และเก็บรักษา (Storage;
(Transport;
) (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547)
1) การศึกษาเวลา
ได้ เสนอแนวคิดและหลักการศึกษากระบวนการทํางาน
เพื/อใช้ ในการปรับปรุงวิธีการ
ทํางานให้ ดีขึ )น การศึกษาวิธีการเป็ นการเก็บบันทึกอย่างมีขนตอน
ั)
และการตรวจตราอย่างถี/ถ้วนของ
แนวทางการทํางานที/มีอยูแ่ ล้ วและที/จะเสนอแนะขึ )นมาใหม่ การศึกษาวิธีการนี )จะนําไปสูก่ ารพัฒนา
และการประยุกต์วิธีการที/ง่ายและมีประสิทธิภาพสูง ซึง/ จะทําให้ สามารถลดค่าใช้ จา่ ยลงได้ (วันชัย ริ
จิรวนิช, 2545)
ขันตอนในการศึ
)
กษาการทํางานได้ แก่
1) เลือกงานที/จะทําการศึกษา (Select)
2) บันทึกข้ อมูลที/เกี/ยวข้ องกับงานที/เลือก (Record)
3) ทําการตรวจสอบและวิเคราะห์งาน (Examine)
4) ปรับปรุง พัฒนา และกําหนดวิธีการใหม่ (Develop new method)
5) การเปรี ยบเทียบประเมินผลการปรับปรุงงาน (Evaluate)
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6) การประยุกต์ใช้ การศึกษาการทํางาน (Apply & standardization)
การศึกษาวิธีการทํางานจะพิจารณาประเภทของงาน
โดยแยกประเภทของงานใน
กระบวนการผลิตเป็ น 2 ประเภทคือ งานที/สร้ างคุณค่า (Value adding) และงานที/ไม่สร้ างคุณค่า (Non
value adding)
2) การวิเคราะห์ วิธีการทํางาน
การพิจารณาตรวจตราข้ อมูลวิธีการทํางานที/บนั ทึกมาเพื/อทําการวิเคราะห์วิธีการทํางาน
จะใช้ เทคนิคการตังคํ
) าถาม เพื/อช่วยให้ สามารถกําหนดแนวทางในการปรับปรุงวิธีการทํางาน เทคนิค
การตังคํ
) าถามนี )เรี ยกว่า “6W 1H” สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คําถาม ดังนี )
1) กลุม่ What, Who, When, Where, How สําหรับการตรวจสอบเป้าหมายและขอบเขต
ของงานแต่ละกิจกรรม บุคคลที/ทํางานแต่ละกิจกรรม สถานที/ทํางาน ลําดับขันตอนการทํ
)
างานแต่ละ
กิจกรรม และวิธีการทํางานแต่ละกิจกรรม ต้ องการรู้เกี/ยวกับอะไร (What) ใครเป็ นคนรวบรวม (Who)
ต้ องการรวบรวมเมื/อไหร่ (When) ต้ องการรวบรวมข้ อมูลจากที/ไหน (Where) ทําอย่าไหร่ (How)
2) กลุม่ Why, Which เพื/อพัฒนาแนวทางการปรับปรุง โดยตรวจสอบเหตุผลและความ
เหมาะสมของวิธีการทํางาน Why-Why analysis เป็ นเทคนิคการวิเคราะห์หาปั จจัยที/เป็ นต้ นเหตุให้ เกิด
ปรากฏการณ์อย่างเป็ นระบบ และมีขนตอน
ั)
โดยการถาม “ทําไม” จนกว่าจบค้ นพบต้ นตอสาเหตุของ
ปรากฏการณ์ ทําให้ กําหนดแนวทางแก้ ไขปั ญหา และใช้ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานให้
สูงขึ )น รูปที/ 2.25 เป็ นตัวอย่างการอธิบายวิธีการวิเคราะห์ ค้ นหาสาเหตุ เมื/อได้ ปัจจัยที/เป็ นต้ นตอของ
ปรากฏการณ์ จึงนํามาหามาตรการในการแก้ ไข (ฮิโตชิ โอกุระและคณะ, 2545)

รูปที/ 2.25 แผนภูมิอธิบายความคิดแบบ Why-Why analysis
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ก่อนทํา Why-Why analysis ต้ องตรวจสอบสถานที/จริงและดูสภาพงานจริง อันเป็ นที/มา
ของปั ญหา เพื/อสร้ างความเข้ าใจเกี/ยวกับรายละเอียดของปั ญหาให้ ถกู ต้ องชัดเจน และต้ องทําความ
เข้ าใจโครงสร้ างและหน้ าที/ของส่วนที/เป็ นปั ญหา อาจเขียนออกมาเป็ นผังแสดงการไหลของงาน หรื อ
ภาพสเกตซ์ของส่วนที/เป็ นปั ญหา
แนวทางในการพิจารณาปั ญหามี 2 แนวทาง คือ การมองปั ญหาจากสภาพที/ควรจะเป็ น
และการมองปั ญหาจากหลักเกณฑ์หรื อทฤษฎี
1) การมองปั ญหาจากสภาพที/ควรจะเป็ น เป็ นการมองปรากฏการณ์ที/เกิดขึ )นอย่างถี/ถ้วน
แล้ วกําหนดหัวข้ อเงื/อนไขที/จําเป็ น ซึง/ จะทําให้ ปรากฏการณ์นนไม่
ั ) เกิดขึ )น จากนันลองสํ
)
ารวจหัวข้ อ
เงื/อนไขแต่ละอันโดยดูจากของจริง แล้ วทําการวิเคราะห์ตอ่ ไปเฉพาะหัวข้ อที/คิดว่าผิดปกติ
2)
การมองปั ญหาจากหลักเกณฑ์หรื อทฤษฎี
ปรากฏการณ์อย่างครบถ้ วนและทําให้ พบต้ นตอที/แท้ จริงสูงกว่า

จะเป็ นการวิเคราะห์สาเหตุของ

2.2.3 การวิเคราะห์ ระบบการวัด (Measurement System Analysis: MSA)
การวัดเปรี ยบเสมือนบันไดขันแรกที
)
/นําไปสูก่ ารควบคุม และการปรับปรุงคุณภาพ
เพราะการควบคุม และการปรับปรุงคุณภาพต้ องอาศัยข้ อมูลเพื/อใช้ ในการวิเคราะห์ และหาสาเหตุใน
การแก้ ปัญหา การตัดสินใจต้ องอยูบ่ นพื )นฐานของข้ อมูลสารสนเทศ (Information) ซึง/ วิเคราะห์
(Analyze) มาจากข้ อมูล (Data) เพื/อช่วยในการตัดสินใจได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสมต้ องอาศัยข้ อมูลที/
เที/ยงตรง แม่นยํา ซึง/ ขี )นอยูก่ บั องค์ประกอบเหล่านี ) เครื/ องมือวัด วิธีการวัด และผู้วดั
การวัด (Measurement) ประกอบไปด้ วย ความถูกต้ อง (Validity) ความละเอียด
ของเครื/ องมือวัด (Resolution) ความเที/ยงตรง (Precision) และความแม่นยํา (Accuracy) โดยที/ความ
ถูกต้ องเป็ นพื )นฐานสําหรับการพัฒนา “ระบบการวัด” (Measurement system) และวิธีการวัดต้ อง
สามารถแสดงจํานวน หรื อปริมาณที/ผ้ ศู กึ ษาสนใจได้ ส่วนความละเอียดของเครื/ องมือวัด เช่น ถ้ า
ต้ องการวัดนํ )าหนักของชิ )นงาน (Parts) ซึง/ มีความแตกต่างกันในหน่วยของกรัม (171, 175, 173 กรัม)
ดังนันความละเอี
)
ยดของเครื/ องมือวัดต้ องละเอียดสามารถวัดได้ มากกว่าหน่วยกรัม แต่ต้องละเอียดถึง
ทศนิยมของกรัม เครื/ องมือวัดที/ไม่เหมาะสมที/จะนํามาใช้ ในกระบวนการวัด คือวัดตัวอย่างหลาย
ตัวอย่างที/มีขนาดใกล้ เคียงกัน แต่คา่ จากการวัดมีคา่ เท่ากัน ความเที/ยงตรงเป็ นคุณสมบัตขิ องวิธีวดั
(Measurement method) หรื อเครื/ องมือวัด (Measurement devices) หรื อระบบวัดจะมีความความ
เที/ยงตรงมากหรื อน้ อย พิจารณาจากขนาดของความผันแปรที/เกิดขึ )นโดยวัดวัตถุชิ )นเดียวกันหลายครัง)
โดยใช้ ผ้ วู ดั วิธีวดั เครื/ องมือวัด ชุดเดียวกัน ถ้ าค่าจากการวัดวัตถุชิ )นเดียวกันซํ )าหลายครัง) ได้ คา่ ใกล้ เคีย
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กัน (โดยไม่สนใจว่าค่านันจะเป็
)
นค่าที/ถกู ต้ องหรื อไม่) หรื อขนาดของความผันแปรในการวัดซํ )าเกิดขึ )
น้ อย แสดงว่าระบบการวัดมีความเที/ยงตรงสูง ความแม่นยํา คือความสามารถของระบบวัดที/สามารถ
วัดได้ คา่ ใกล้ เคียงกับค่าที/ถกู ต้ อง หรื อค่าจริง หรื อในกรณีที/มีการวัดซํ )า ค่าเฉลี/ยของค่าวัดควรมีคา่
ใกล้ เคียงกับค่าที/ถกู ต้ อง

รูปที/ 2.26 องค์ประกอบของระบบวัด (สันติชยั ชีวสุทธิศลิ ป์, 2547)
เนื/องจากการควบคุมการผลิตและการควบคุมผลิตภัณฑ์มีความเกี/ยวข้ องกับ
ระบบวัดอย่างหลีกเลี/ยงไม่ได้ ดังนันความคลาดเคลื
)
/อนของระบบวัดมีผลกระทบต่อกระบวนการเหล่านี )
อย่างมาก โดยแบ่งออกเป็ น
1) ผลกระทบต่อการควบคุมผลิตภัณฑ์ เนื/องจากความคลาดเคลื/อนดังกล่าวมี
ความน่าจะเป็ นที/ผลวิเคราะห์จะอยูภ่ ายในข้ อกําหนด ทําให้ ตดั สินใจว่าสินค้ านันดี
)
ก่อให้ เกิดความ
ผิดพลาดชนิดที/ I (Type I error) หรื อเรี ยกว่า ความเสี/ยงของผู้บริโภค (Customer’s risk; β) ดังรูปที/
2.27 และกรณีผลิตภัณฑ์แต่ความคลาดเคลื/อนของระบบวัด ทําให้ ผลการวัดอยูน่ อกจากข้ อกําหนด ซึง/
ในทางสถิตเิ รี ยกว่า ความผิดพลาดชนิดที/ II (Type II error) หรื อเรี ยกว่าความเสี/ยงของผู้ผลิต
(Producer’s risk) ดังรูปที/ 2.27

รูปที/ 2.27 ผลกระทบต่อการตัดสินใจยอมรับผลิตภัณฑ์ (กิติศกั ดิ' พลอยพานิชเจริญ, 2549)
2) ผลกระทบต่อการควบคุมกระบวนการ ในการควบคุมกระบวนการ มีความ
จําเป็ นต้ องดําเนินการให้ บรรลุตามเงื/อนไขดังนี )
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- อยูภ่ ายใต้ การควบคุมเชิงสถิติ
- กระบวนการอยู่ตรงเป้าหมาย
- ขนาดความผันแปรที/สามารถให้ การยอมรับได้
โดยการควบคุมที/มีประสิทธิภาพดี ได้ แก่ แผนภูมิการควบคุมกระบวนการ (SPC
chart) และดัชนีความสามารถของกระบวนการ ดังนันความคลาดเคลื
)
/อนอันเนื/องจากระบบการวัดอาจ
ก่อให้ เกิดความผิดพลาดชนิดที/ I (Type I error) นอกจากข้ อมูลจากการควบคุมกระบวนการเกิดออก
นอกเขตการควบคุมทังที
) /อยูใ่ นการควบคุม หรื อสัญญาณที/ผิดพลาด (False alarm) และเกิดความ
ผิดพลาดชนิดที/ II (Type II error) กรณีที/มีข้อมูลออกนอกการควบคุมแต่ผ้ คู วบคุมกระบวนการเห็นว่า
อยูใ่ นการควบคุม
1) การศึกษาระบบการวัด (Gauge R & R measurement system)
• การศึกษาระบบการวัด เพื/อศึกษาความแม่นยํา (Precision) และความเที/ยงตรง
(Precision) ของระบบการวัด
• ให้ ข้อมูลที/สําคัญเกี/ยวกับสาเหตุของ “ความผิดพลาดจากการวัด” (Measurement
errors) โดยใช้ ผ้ วู ดั (Operators) หลายคน แต่ใช้ เครื/ องมือและระบบการวัดเดียวกัน
• ผู้วดั แต่ละคนวัดชิ )นงานแต่ละชิ )นซํ )าทังสิ
) )นจํานวน nM ครัง) โดยใช้ เครื/ องมือวัด วิธีวดั วิธี
ั ) )น nop คน
เดียวกันโดยชิ )นงานที/ถกู วัดมีทงสิ
ั ) )นจํานวน np ชิ )น และผู้วดั มีทงสิ

รูปที/ 2.28 ภาพรวมของการศึกษาระบบการวัด (สันติชยั ชีวสุทธิศลิ ป์, 2547)
ผู้วดั แต่ละคนวัดชิ )นงานแต่ละชิ )นซํ )าทังสิ
) )น nM ครัง) โดยใช้ เครื/ องมือวัด และวิธีวดั เดียวกัน
วิธีการศึกษา “Gauge repeatability and reproducibility”
1. เครื/ องมือวัดควรมีการบํารุงรักษา (Maintenance) และปรับแต่ง (Calibration) เป็ น
ประจํา
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2. การติดเครื/ องหมายเพื/อแสดงหมายเลขชิ )นงาน (Number the parts) ไม่ควรให้ ผ้ วู ดั รู้วา่
ชิ )นงานที/กําลังวัดคือชิ )นงานหมายเลขใด เพราะอาจเกิดความลําเอียง เนื/องจากผู้วดั ต้ องวัดชิ )นงานซํ )
หลายครัง) (หมายเลขชิ )นงาน 1, 2, 3,…, np )
)
“ลําดับแบบสุ่ม” (Random order) จนครบทุก
3. ผู้วดั แต่ละคนจะวัดชิ )นงานทังหมดตาม
ชิ )นงานตัวอย่าง เรี ยกว่าครบ 1 รอบ (Cycle) (ไม่วดั เรี ยงตามลําดับเลข 1, 2, 3,…, np)
4. หลังจากวัดชิ )นงานตัวอย่างจนครบทุกชิ )นให้ บนั ทึกค่าที/วดั ได้ และเริ/มวัดตามวิธีในข้ อ 3
จนครบจํานวนครัง) หรื อรอบ (Repeat the cycle) ที/ต้องการวัดซํ )า (n M) สําหรับแต่ละชิ )นงาน
ความสามารถของการวัดซํ )า (Gauge repeatability)
หรื อความผันแปรภายในเงื/อนไขของระบบการวัด หมายถึง ความผันแปรของค่าวัดรอบ
ค่าที/ควรจะเป็ น (Expected value) ของระบบการวัดที/ทําการวัดโดยการใช้ พนักงานวัดคนเดียว
อุปกรณ์วดั เดียวกันในการวัดงานชิ )นเดียวกันซํ )าๆ ซึง/ โดยทัว/ ๆ ไป ในอุตสาหกรรมหมายถึง ความผันแป
ของอุปกรณ์ (Equipment Variation; EV) ทังนี
) )เพราะความผันแปรภายในเงื/อนไขเดียวกันของระบบ
การวัดมักจะมีผลมาจากตัวอุปกรณ์
ความสามารถในการวัดซํ )า โดยใช้ ผ้ วู ดั คนเดียวกัน (A fixed Operator) ใช้ เครื/ องมือวัดชุด
เดียวกัน วัดชิ )นงานชิ )นเดียวกันซํ )าหลายครัง) (n M = 2 รอบ) เปรี ยบเทียบความสามารถของการวัดซํ )าขอ
ผู้วดั แต่ละคนโดยพิจารณาจากขนาดความผันแปร หรื อค่าพิสยั
ความสามารถในการทําซํ )า (Gauge reproducibility)
หรื อความผันแปรระหว่างเงื/อนไขของระบบวัด หมายถึง ความผันแปรที/แสดงถึงค่าเฉลี/ย
ของค่าวัดจากการใช้ อปุ กรณ์วดั เดียวกันในการวัดชิ )นงานเดียวกันด้ วยเงื/อนไขที/แตกต่างกัน
ซึง/ ใน
อุตสาหกรรมทัว/ ไปมักจะหมายถึง ความแตกต่างระหว่างพนักงานวัด
ความสามารถของการทําซํ )าโดยใช้ ผ้ วู ดั หลายคนเพื/อวัดชิ )นงานเดียวกัน โดยใช้ เครื/ องมือ
วัดชุดเดียวกัน ใช้ วิธีวดั เดียวกัน (The variability due to different operators using the gage) วัด
ความสามารถการทําซํ )าโดยพิจารณาความผันแปร (Variation) ที/เกิดจากความแตกต่างระหว่างผู้วดั
(จํานวนผู้วดั nop คน)
การประเมินผลรี พีททะบิลิตี )และรี โปรดิวซิบลิ ิตี ) ซึง/ มีทงหมด
ั)
3 วิธี คือ
• วิธีอาศัยค่าพิสยั (Range method) ซึง/ เหมาะกับกรณีการทดลองในช่วงสันๆ
) และไม่มี
การวัดซํ )า ข้ อดีของวิธีการนี )คือ วิเคราะห์ผลได้ ง่าย แต่มีข้อเสียที/สําคัญคือ ไม่สามารถแยกรี พีททะบิลิตี
ออกจากรี โปรดิวซิบลิ ิตี )ได้
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• วิธีอาศัยค่าเฉลี/ยและพิสยั (Average and range method) ซึง/ เหมาะสมกับการ
ทดลองซํ )า ในแต่ละสิ/งตัวอย่างของพนักงานวัดแต่ละคน ซึง/ วิธีการนี )ทําให้ สามารถแยกรี พีททะบิลิตี )ออ
จากรี โปรดิวซิบลิ ิตี )ได้ แต่ไม่สามารถแยกความผันแปรจากสาเหตุร่วมระหว่างชิ )นงานและพนักงานวัด
ออกจากค่ารี พีททะบิลิตี )ได้
• วิธีอาศัยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Varience; ANOVA) ซึง/ เหมาะกับ
การวิเคราะห์ผลการศึกษาที/ได้ มาจากการออกแบบการทดลอง เพื/อพิจารณาว่าพนักงานและชิ )นงาน
เป็ นสาเหตุความผันแปรอย่างมีนยั สําคัญหรื อไม่ และวิธีการนี )จะสามารถแยกความผันแปรจากสาเหตุ
ร่วมระหว่างชิ )นงานและพนักงานวัดออกจากค่ารี พีททะบิลิตี )ได้ แต่อย่างไรก็ดีวิธีการนี )มีข้อเสียตรงที/
ความยุง่ ยากในการคํานวณจึงต้ องใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Minitab) ช่วยในการคํานวณ (กิตศิ กั ดิ'
พลอยพานิชเจริญ, 2549)
2.2.4 การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment; DOE)
ในทางปฏิบตั ทิ างอุตสาหกรรม การทดลองที/ได้ รับการออกแบบมาจะมีการทํางาน
อย่างเป็ นระบบในการสืบค้ นหาตัวแปรในกระบวนการ (Process variable) หรื อตัวแปรของผลิตภัณฑ์
(Product variable) หลังจากที/ทําการกําหนดเงื/อนไขของกระบวนการ หรื อองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
ที/มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
จึงจะสามารถทําการปรับปรุงเพื/อเพิ/มความสามารถในการผลิต
ความน่าเชื/อถือ คุณภาพ และประสิทธิภาพ เนื/องด้ วยทรัพยากรมีจํานวนจํากัด ดังนันการทดลองแต่
)
ละ
ครัง) จะต้ องให้ สาระข้ อมูลที/สําคัญที/สดุ ซึง/ การทดลองที/มีการวางแผนที/ดีจะทําให้ ได้ สาระข้ อมูลที/สําคัญ
และมีคณ
ุ ภาพมากกว่าการทดลองที/เกิดขึ )นจากงานที/ไม่ได้ รับการวางแผนมาก่อน และโดยเฉพาะการ
ทดลองตามแผนที/วางไว้ จะสามารถวิเคราะห์เกี/ยวกับอิทธิพลของปั จจัยที/ต้องการศึกษาได้ ดีกว่าด้ วย
การออกแบบการทดลอง หรื อ Design of Experiment (DOE) เป็ นเครื/ องมือ
คุณภาพที/ถกู ใช้ ในอุตสาหกรรมมานานพอสมควรแล้ ว อย่างไรก็ตามเครื/ องมือนี )มักไม่เป็ นที/ร้ ูจกั กัน
อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมไทย เนื/องจากมักถูกมองว่าเป็ นเครื/ องมือคุณภาพชันสู
) ง ใช้ ยาก ผู้ใช้
ต้ องมีความรู้ทางสถิตชิ นสู
ั ) งเป็ นอย่างดี คํารํ/ าลือดังกล่าวอาจจะเป็ นเรื/ องจริงในอดีต แต่ในปั จจุบนั การ
เรี ยนรู้เรื/ องการออกแบบการทดลองไม่ยากอย่างที/คิด เนื/องจากมีโปรแกรมทางสถิติ (Statistical
software) เกิดขึ )นทําให้ สามารถคํานวณที/ซบั ซ้ อนทางสถิตไิ ด้ การออกแบบการทดลองเป็ นวิธีการเก็บ
ข้ อมูลที/มีประสิทธิภาพโดยการเปลี/ยนแปลงหรื อปรับค่าของปั จจัยนําเข้ า (Input) เข้ าสูก่ ระบวนการ
ผลิต (Process) และมีผลิตภัณฑ์หรื อคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็ นปั จจัยนําออก (Output) โดยมีตวั แปรของ
กระบวนการที/สามารถควบคุมได้ (Controllable input factors) ต่างๆ ได้ แก่ X1, X2, …Xp ตัวแปรของ
กระบวนการที/ไม่สามารถควบคุมได้ (Uncontrollable input factors) หรื อบางครัง) เรี ยกว่า Noise
factors ต่างๆ ได้ แก่ Z1, Z2, …Zk เป็ นต้ น
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รูปที/ 2.29 แบบจําลองทัว/ ไปสําหรับกระบวนการหรื อระบบ
จุดประสงค์การออกแบบการทดลองได้ แก่
1) การวัดว่าตัวแปรใดมีอิทธิพลของตัวแปรตอบสนอง (Output variable; Y)
2) การวัดว่าตัวแปร X ที/ระดับใดส่งผลให้ ตัวแปรตอบสนอง (Output variable; Y) เข้ า
ใกล้ คา่ ที/ต้องการมากที/สดุ
3) การวัดว่าตัวแปร X ที/ระดับใดส่งผลให้ ตัวแปรตอบสนอง (Output variable; Y) เกิด
ความผันแปรน้ อยที/สดุ
4) การวัดว่าตัวแปร X ที/ระดับใดส่งผลให้ ตัวแปรของกระบวนการที/ไม่สามารถควบคุมได้
(Uncontrollable input factors) เกิดความผันแปรตํ/าที/สดุ
ดังนันการออกแบบการทดลองจึ
)
งนํามาใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาในกระบวนการผลิต การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต และทําให้ ทราบว่ากระบวนการผลิตนันๆ
) มีความไว (Sensitive) หรื อความ
ทน (Robust) ต่อการเปลี/ยนแปลงมากน้ อยเพียงไร
วางแผนการทดลองเพื/อให้ ได้ มาซึง/ ข้ อมูลที/เหมาะสมที/สามารถนํามาใช้ ในการวิเคราะห์
ทางสถิติ เพื/อให้ ได้ ข้อสรุปที/ไม่สมเหตุสมผล ดังนันการออกแบบการทดลองจึ
)
งเกี/ยวข้ องกับ การ
ออกแบบการทดลองและการบันทึกข้ อมูลเชิงสถิติ โดยหลักการพื )นฐานในการออกแบบการทดลองมี 3
ประการ คือ
• เรพลิเคชัน (Replication) คือการทําการทดลองซํ )า ซึง/ มีคณ
ุ สมบัติที/ดี คือ ทําให้ ผู
ทดลองสามารถประมาณค่าความผิดพลาดในการทดลองได้
โดยตัวประมาณค่าดังกล่าวนันใช้
)
เปรี ยบเทียบว่าการทดลองนันมี
) ความแตกต่างกันในเชิงสถิตหิ รื อไม่
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• แรนดอมไมเซชัน (Randomization) คือหลักพื )นฐานในทางสถิตใิ นการออกแบบการ
ทดลอง
โดยวัสดุและลําดับการทดลองแต่ละครัง) เป็ นไปแบบสุม่ ที/มีการกรกระจายเป็ นไปแบบสุม่
(Random) วิธีการเชิงสถิตกิ ําหนดว่าข้ อมูล (หรื อความผิดพลาด) จะต้ องเป็ นตัวแปรที/มีการเป็ นไปแบบ
อิสระ แรนดอมไมเซชันจะทําให้ สมมติฐานนี )เป็ นจริง การทําการทดลองแบบนี )สามารถลดผลของปั จจัย
ภายนอกที/อาจปรากฏในการทดลองได้
• บล็อกกิง (Blocking) เป็ นเทคนิคที/เหมาะในการใช้ สําหรับเพิ/มความเที/ยงตรง
(Precision) ให้ แก่การทดลองโดยบล็อกอันหนึง/ อาจหมายถึง วัสดุที/ใช้ ในการทดลองเป็ นชุดเดียวกัน
ส่งผลให้ การเปรี ยบเทียบการทดลอง เพื/อศึกษาปั จจัยที/สนใจได้ ชดั เจนมากขึ )น
ขันตอนในการดํ
)
าเนินการออกแบบการทดลอง
1) กําหนดปั ญหา ซึง/ ปั ญหาที/มีขอบเขตชัดเจนจะช่วยทําให้ การกําหนดตัวแปรที/ถกู ต้ อง
เพื/อให้ สามารถตอบคําถามได้ ตามที/ต้องการ จากนันกํ
) าหนดวัตถุประสงค์ที/ชดั เจนซึง/ จะทําให้ มนั/ ใจได้
ว่าการทดลองที/จะทํานันสามารถตอบคํ
)
าถามได้ ตรง และสาระข้ อมูลที/จะได้ มานี )ใช้ ได้ จริง
2) เลือกปั จจัย ระดับ และขอบเขต โดยผู้ออกแบบการทดลองต้ องเลือกปั จจัยที/เกี/ยวข้ อง
ระดับ (Level) การเปลี/ยนแปลงของปั จจัย จะควบคุมปั จจัยเหล่านี )ที/จดุ กําหนดอย่างไร และวัดผลตอบ
อย่างไร โดยหากเป้าประสงค์ในการทดลองคือการคัดกรองปั จจัยที/มีผลต่อผลตอบที/ผ้ ทู ดลองต้ องการ
ระดับการเปลี/ยนแปลงของปั จจัยจะกว้ าง และเมื/อพบว่าปั จจัยใดมีความสําคัญแล้ ว ระดับการ
เปลี/ยนแปลงของปั จจัยจะลดลง
3) การเลือกตัวแปรผลตอบ เนื/องมาจากการทดลองหนึ/งการทดลองอาจส่งผลต่อตัวแปร
ผลตอบมากกว่า 1 ตัว ดังนันการกํ
)
าหนดตัววัดและตัวแปรผลตอบที/ต้องการจึงต้ องขัดเจนก่อนการ
ทดลอง
4) การสร้ างแผนการทดลองเพื/อให้ ได้ สาระข้ อมูลที/ถกู ต้ อง ในขันตอนนี
)
)ควรมีการทบทวน
ถึงสิ/งต่างๆ ที/มีความเกี/ยวข้ อง เช่น หลักการทางทฤษฎี หรื อข้ อมูลในอดีต ตัวอย่างเช่น คุณต้ องการหา
ว่าปั จจัยใด
หรื อเงื/อนไขของกระบวนการแบบใดที/มีผลต่อประสิทธิภาพและความแปรปรวนของ
กระบวนการ หรื อทําการหาเงื/อนไขของกระบวนการที/ดีที/สดุ
5) ทําการทดลอง โดยกระบวนการทดลองและระบบการวัดจะต้ องอยูภ่ ายใต้ การควบคุม
โดยหลักทางทฤษฎีทงกระบวนการทดลองและระบบการวั
ั)
ดควรจะอยูภ่ ายใต้ การควบคุมทางสถิตดิ ้ วย
การใช้ หลักการทางการควบคุมกระบวนการทางสถิติ (Statistical Process Control; SPC) ในกรณีที/
กระบวนการไม่ได้ อยูภ่ ายใต้ การควบคุมแบบสมบูรณ์ แต่อย่างน้ อยกระบวนการนันๆ
)
ก็ควรที/จะ
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สามารถทําซํ )าและให้ คา่ กระบวนการแบบเดิม รวมทังต้
) องมีการวัดความแปรปรวนของกระบวนการ ซึง/
ถ้ าความแปรปรวนของกระบวนการนี )ที/ได้ มามีคา่ มากกว่าความแตกต่างหรื ออิทธิพลที/กําลังพิจารณา
ผลการทดลองที/ได้ นี )อาจจะไม่ได้ ประโยชน์มากนัก
6) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ คือการนําข้ อมูลที/ได้ จากการทดลองมาทําการทดสอบทาง
สถิติ เพื/อหาข้ อสรุป
7) สรุปและข้ อเสนอแนะ ผู้ทดลองต้ องสรุปแนวทางการปฏิบตั ิ และนําแนวทางของ
กิจกรรมที/จะเกิดขึ )น และทําการทดลองยืนยันผล เป็ นการทําการทดลองซํ )าเพื/อดูวา่ ค่าที/วิเคราะห์วา่ เป็
ค่าที/ดีที/สดุ นัน) ยังคงให้ ผลลัพธ์ที/ดีจริงๆ หรื อไม่ (Montgomery, 2009)
2.2.5 การทดสอบสมมติฐาน
เป็ นวิธีในการทดสอบความมีนยั สําคัญของปั จจัยว่ามีความแตกต่างกันหรื อไม่ ซึง/
สามารถที/จะทดสอบในระหว่างกลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ ที/นํามาพิจารณา ซึง/ ตัวสถิตทิ ี/ทําการเปรี ยบเทียบ
สามารถเป็ นไปได้ ทงค่
ั ) าเฉลี/ยของกลุม่ ตัวอย่างหนึง/ เทียบกับค่าเฉลี/ยที/กําหนด
ค่าเฉลี/ยของกลุม่
ตัวอย่าง 2 กลุม่ ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างหนึง/ กลุม่ เทียบกับค่าความแปรปรวนที/กําหนด
และค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ นอกจากนี )ยังมีการทดสอบสมมติฐานของสัดส่วนของ
เสียอีกด้ วย ซึง/ ในแต่ละการทดสอบจะใช้ ตวั สถิตสิ ําหรับการทดสอบที/เหมาะสมสําหรับการทดสอบนันๆ
)
ในการตัดสินใจด้ วยวิธีการทดสอบสมมติฐานนี ) จะดําเนินการได้ ตามขันตอนดั
)
งนี ) คือ
1) ตังสมมติ
)
ฐานหลัก (Null hypothesis: H0) ซึง/ อาจจะเป็ นสมมติฐานแบบสอง
ด้ าน หรื อสมมติฐานแบบด้ านเดียว
2) ตังสมมติ
)
ฐานรองหรื อสมมติฐานทางเลือก (Alternative hypothesis: Ha)
3) กําหนดค่าความเสี/ยง

(โดยทัว/ ไปจะกําหนดค่าที/ 0.05)

4) กําหนดวิธีการตัดสินใจ ด้ วยการพิจารณาถึงตัวสถิติสําหรับการทดสอบ (Test
statistic) ตัวพารามิเตอร์ แล้ วพิจารณาถึงการแจกแจงความน่าจะเป็ นของตัวสถิตดิ งั กล่าว ด้ วยทฤษฎี
ของการแจกแจงสิ/งตัวอย่าง ซึง/ อธิบายถึงขนาดความผันแปรที/ไม่สามารถควบคุมได้ ในระหว่างเงื/อนไข
ของการทดลองหรื อ Reproducibility จากนันให้
) กําหนดช่วงแห่งการปฏิเสธและช่วงแห่งการยอมรับ
ของตัวสถิตภิ ายใต้ คา่ ความเสี/ยง ( ) ที/กําหนด
5) ออกแบบการทดลองด้ วยการกําหนดค่าขนาดของสิ/งตัวอย่าง
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6) ดําเนินการทดลองภายใต้ เงื/อนไขการทดลองที/ได้ ออกแบบไว้
7) ตัดสินใจตามวิธีการตัดสินใจที/กําหนด กล่าวคือ ถ้ าหากตัวสถิตสิ ําหรับการ
ทดสอบที/ได้ จากการคํานวณอยูใ่ นบริเวณแห่งการยอมรับ ให้ ทําการยอมรับสมมติฐานหลัก หรื อสรุปว่า
ไม่มีเหตุผลในการปฏิเสธสมมติฐานหลัก แต่ถ้าหากตัวสถิตสิ ําหรับการทดสอบ อยูใ่ นบริเวณแห่งการ
ปฏิเสธให้ ทําการปฏิเสธสมมติฐานหลัก
การทดสอบสมมติฐานแบบเปรี ยบเทียบเป็ นคูต่ อ่ คู่ (Paired test)
เป็ นการทดสอบสมมติฐานและหาช่วงเชื/อมัน/ ของความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี/ยของ
ข้ อมูลภายใต้ เงื/อนไขเดียวกันคูต่ อ่ คู่ ตัวอย่างเช่น การทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างระหว่าง
เครื/ องวัด 2 เครื/ องด้ วยสิ/งตัวอย่างเดียวกันที/เลือกมา ดังนันการทดสอบสมมติ
)
ฐานแบบนี )จะได้ ผลที/มี
ความแม่นยํากว่า เพราะได้ ควบคุมอิทธิพลจากสาเหตุอื/นๆ ที/สามารถควบคุมได้ เช่น ชิ )นงานเดียวกัน
และสภาพแวดล้ อมอื/นๆ ที/เหมือนกัน
ในการทดสอบสมมติฐานแบบด้ านเดียว จะมีการทดสอบสมมติฐาน ดังนี )
H0

:

µd = µ0

Ha

:

µd < µ0

=

d − µ0
sd
n

ตัวสถิตสิ ําหรับการทดสอบคือ
−

t

โดย

d

คือ ค่าเฉลี/ยของความแตกต่างระหว่าง 2 กลุม่

µ0

คือ ค่าพารามิเตอร์ ประมาณค่าเฉลี/ยของความแตกต่างระหว่าง 2 กลุม่

Sd

คือ ส่วนเบี/ยงเบนมาตรฐานของผลต่าง (d)

คํานวณหาค่า S d โดย
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Sd

(d − d )
= ∑
(n − 1)

2

เปรี ยบเทียบค่าตัวสถิตกิ ารทดสอบที/คํานวณได้ กบั ค่าวิกฤต (Critical value) คือ − tα ,υ หรื อ tα ,υ
2.3 งานวิจัยทีเกียวข้ อง
งานวิจยั ที/เกี/ยวข้ องเพื/อนําไปประยุกต์ใช้ กบั งานวิจยั สามารถสรุปได้ ดงั ตารางที/ 2.1 และ
ตารางที/ 2.2
ตารางที/ 2.1 สรุปข้ อมูลที/นํามาประยุกต์ใช้ ในงานวิจยั
การเกียวข้ อง
กับงานวิจัย

การปรับปรุง
คุณภาพโดยใช้
แนวคิดแบบลีน

การปรับปรุง
คุณภาพโดยใช้
แนวคิดแบบซิกซ์
ซิกมา

ข้ อมลมา
ู ประยุกต์ กับงานวิจัย

รายชือผ้ ูแต่ งในงานวิจัยและข้ อมลที
ู  เกียวข้ อง

การลดและขจัดความสูญเปล่า

Hines and Rich (1997), Arbos (2002), ธิษัณย์
สฤกฏ์ผล (2538), อภิชาติ ลิลติ การตกุล (2540), อัต
ถากรณ์ สิงห์น้อย (2540), สุรสา มหากันธา (2541),
พิพฒ
ั น์ ศรี ธรรมวงศ์ (2541), ยุทธศักดิ' บุญศิริเอื )อเฟื อ)
(2546)

การลดเวลาหยุด

วิภาศ จิรภาศ (2543), อนิรุท พัฒนธีระ (2545)

การเพิม/ ประสิทธิภาพการผลิต

ผจญ ภักดีกลุ (2532), จิรวุฒิ ทวิชศรี (2543), โกเมศ
เจนอนันต์พร (2543)

การปรับปรุงด้ านเวลาและเพิม/
ประสิทธิภาพ

Stecher (1999), Su et al. (2009), วีรพจน์ เหล่าโพธิ
วิหาร (2544), นพดล เฟื/ องขจร (2547), เทพฤทธิ'
นทีรัยไทวะ (2548)

การปรับปรุงด้ านคุณภาพ

Coronado and Antony (2002), Amheiter and
Maleyeff (2005), Lo, Tsai and Hsieh (2009), Das,
Roy and Antony (2007), Knowles, Johnson and
warwood (2007), นวลพรรณ ใจงาม (2543), ชาญ
ชัย บวรโชคชัย (2545), อุษณีย์ ถิ/นเกาะแก้ ว (2545),
ภัทรา อายุวฒ
ั น์ (2546), ศิริวดี เอื )ออรัญโชติ (2546)

73
การเกียวข้ อง
กับงานวิจัย

ข้ อมลมาประยุ
กต์ กับงานวิจัย
ู

การปรับปรุง
คุณภาพโดยใช้
แนวคิดแบบอื/นๆ

การปรับปรุงกระบวนการ

รายชือผ้ ูแต่ งในงานวิจัยและข้ อมลที
ู  เกียวข้ อง

Kwork and Tummala (1996), Lee and et al.
(1999), Sadono and et al. (2002),

ตารางที/ 2.2 ชื/อผู้แต่งในงานวิจยั ที/เกี/ยวข้ องและข้ อมูลที/เกี/ยวข้ องกับงานวิจยั
รายชือผ้ ูวิจัย

ปี

เทคนิคที
เกียวข้ อง

ข้ อมลที
ู  เกียวข้ องกับงานวิจัย

1. Hines and
Rich

1997

การลดและขจัด งานวิจยั นี )ได้ เสนอแนวทางในการลดกิจกรรมที/ไม่เป็ นประโยชน์ใน
ความสูญเปล่า กระบวนการผลิต และเพิ/มคุณค่าของสินค้ าสําเร็ จรูปหรื อการ
บริ การให้ กบั ผู้บริ โภคให้ มีประสิทธิผล โดยนํา Process activity
mapping มาเป็ นเครื/ องมือในการประเมินและกําจัดความสูญ
เปล่า ซึง/ เริ/ มจากศึกษาการไหลของกระบวนการ การค้ นหาความ
สูญเปล่าที/เกิดขึ )นในกระบวนการ วิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
ระบบการทํางาน หลังจากได้ ข้อมูลก็จะใช้ เทคนิค 5W 1H
วิเคราะห์ความจําเป็ นของแต่ละกระบวนการ และใช้ หลัก ECRS
ในการปรับปรุง

2. Arbos

2002

การลดและขจัด ได้ เสนอแนวคิดแบบลีนไประยุกต์ใช้ กบั งานบริ การในกระบวนการ
ความสูญเปล่า ติดตังระบบโทรคมนาคม
)
ซึง/ ทําการปรับปรุงในเรื/ องของการลด
ปรับเปลีย/ นกระบวนการในการติดตังระบบโทรคมนาคม
)
โดย
พยายามจัดกระบวนการทํางานที/จากเดิมมีการจัดเรี ยงขันตอน
)
การทํางานที/ไม่เหมาะสม ทําให้ เกิดรอบเวลาการทํางานที/ยาวนาน
ผู้วิจยั ได้ ปรับเปลีย/ นเป็ นการออกแบบกระบวนการทํางานใน
ขันตอนต่
)
างๆ ให้ สามารถทําได้ ในขันตอนเดี
)
ยวกันให้ ได้ มากที/สดุ
เพื/อให้ รอบเวลาการทํางานที/สนที
ั ) /สดุ ประกอบกับการจัดตัง)
ทีมงานซึง/ จากเดิมจะใช้ พนักงานที/มีทกั ษะความเชี/ยวชาญเฉพาะ
ด้ านหลายๆ ทีม ซึง/ แต่ละทีมจะสามารถทําหน้ าทีใ/ นกระบวนการ
ของตนเองได้ เท่านัน) เปลีย/ นเป็ นใช้ ทีมงานที/มีทกั ษะหลายด้ าน ซึง/
แต่ละทีมสามารถทํางานได้ หลายกระบวนการ ทําให้ มีจํานวน
ทีมงานลดลง
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เทคนิคที
เกียวข้ อง

รายชือผ้ ูวิจัย

ปี

ข้ อมลที
ู  เกียวข้ องกับงานวิจัย

3. ธิษัณย์ สฤกฏ์
ผล

2538

การลดและขจัด งานวิจยั นี )ได้ เสนอแนวทางการลดความสูญเปล่าของเครื/ องจักรใน
ความสูญเปล่า สายการผลิตให้ กบั อุตสาหกรรมผลิตกระป๋ องอาหาร โดยประยุกต์
วิชาทางวิศวกรรมอุตสาหการ ด้ านการศึกษาการทํางาน (Work
study) การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน จากการศึกษาปั ญหาที/ทําให้
เกิดความสูญเปล่าคือ ปั ญหาเครื/องจักรเสียและเครื/ องจักรหยุด
บ่อยๆ ซึง/ ไม่ได้ เกิดจากแผนที/วางไว้ แนวทางในการปรับปรุงทํา
โดย การทําแผนปฏิบตั ิการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน ทํามาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน ทําระบบเอกสาร และจัดทําหน้ าที/ความรับผิดชอบ
ของพนักงาน ผลจากการวิจยั ทําให้ เวลาสูญเปล่าของเครื/ องจักร
ในสายการผลิตลดลง

4. อภิชาติ ลิลติ
การตกุล

2540

การลดและขจัด งานวิจยั นี )ได้ เสนอแนวทางในการลดและขจัดความสูญเสียใน
ความสูญเปล่า อุตสาหกรรมการผลิตสบู่ โดยปั ญหาของโรงงานตัวอย่างคือ เวลา
การทํางานของพนักงานและเครื/องจักรตํ/า ปริ มาณพัสดุคงคลังใน
โรงงานมากอันเนื/องมาจากความสูญเสียที/เกิดขึ )นในกระบวนการ
ผลิต เทคนิคในการทําวิจยั ใช้ การวิเคราะห์กรรมวิธีการผลิต
หลังจากนันทํ
) าการขจัด รวบรวม สับเปลีย/ น หรื อทําให้ งา่ ย กับ
ขันตอนเทคนิ
)
คการวิเคราะห์การไหลแล้ วทําการจัดตําแหน่งสถานี
งานและเส้ นทางการไหลใหม่ การปรับปรุงการทํางานของ
พนักงาน ผลจากการวิจยั ทําให้ ประสิทธิภาพของพนักงานและ
เครื/ องจักรเพิม/ ขึ )น

5. อัตถากรณ์
สิงห์น้อย

2540

การลดและขจัด งานวิจยั นี )เพื/อลดความบกพร่องของชิ )นส่วนและเวลาสูญเปล่าใน
ความสูญเปล่า สายการประกอบเครื/ องยนต์รถจักรยานยนต์ โดยใช้ วิธีการทาง
วิศวกรรมอุตสาหการเป็ นเครื/ องมือในการดําเนินการ เช่น
การศึกษาการทํางาน เป็ นต้ น ซึง/ เทคนิคการศึกษาการทํางานจะ
ช่วยในการวิเคราะห์สาเหตุความสูญเสียที/เกิดขึ )น โดยพิจารณาใน
ด้ านทรัพยากรการผลิต ซึง/ มีเครื/ องจักร อุปกรณ์ กําลังคน วัตถุดิบ
วิธีการทํางานหรื อการบริ หารงาน แล้ วกําจัดสาเหตุของความ
สูญเสียเหล่านัน) โดยใช้ เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการมาช่วย
การดําเนินการลดความสูญเสียจากเวลาสูญเปล่าได้ เพิ/ม
ประสิทธิภาพขึ )นและลดเวลาสูญเปล่าลง
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6. สุรสา มหา
กันธา

2541

การลดและขจัด งานวิจยั นี )ได้ เสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดย
ความสูญเปล่า ลดเวลาสูญเสียในสายการผลิตชิ )นส่วนปั มนํ )า -ปั มนํ )ามันของ
เครื/ องยนต์ การสูญเสียในสายการผลิตแบ่งเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่
การสูญเสียที/ได้ วางแผนไว้ ลว่ งหน้ า การสูญเสียที/ไม่ได้ วางแผน
การสูญเสียจากการทํางานที/ไม่สมดุลและการสูญเสียจากการ
ผลิตของเสีย จากการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุหลักของการสูญเสีย
เกิดจากการทํางานที/ไม่สมดุลและการสูญเสียนอกเหนือจากการ
วางแผน การแก้ ไขปั ญหาแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ การลดเวลาการ
ทํางานของเครื/ องจักรหลักเพื/อแก้ ปัญหาจากการทํางานที/ไม่สมดุล
การลดเวลาที/ไม่ได้ เกิดจากการวางแผน ผลจากการปรับปรุงลด
เวลาสูญเสียจากการตรวจเช็ค การปรับแต่ง และการเปลีย/ น
เครื/ องมือตัด

7. พิพฒ
ั น์ ศรี
ธรรมวงศ์

2541

การลดและขจัด งานวิจยั นี )ได้ วิเคราะห์ความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตชิ )นส่วน
ความสูญเปล่า และประกอบรถบรรทุก ซึง/ ความสูญเปล่ามาจากความแปรปรวน
ด้ านคุณภาพระหว่างการผลิต การจัดลําดับการผลิตไม่ดี ความ
แปรผันในการออกแบบและการผลิต การผลิตชิ )นส่วนไม่ตรง
ข้ อกําหนด และการบริ หารที/ไม่เข้ มงวด ได้ เสนอแนวทางการ
แก้ ปัญหาโดยการปรับปรุงโครงสร้ างองค์กร ควบคุมพัสดุคงคลัง
ด้ วยเทคนิค ABC analysis การปรับปรุงคุณภาพโดยใช้ P และ C
Control chart ควบคุมความสูญเปล่าทางด้ านแรงงาน เสนอแนะ
มาตรฐานการทํางาน และการปรับปรุงเทคนิคการผลิต

8. ยุทธศักดิ'
บุญศิริเอื )อเฟื อ)

2546

การลดและขจัด งานวิจยั นี )ได้ พฒ
ั นาต้ นแบบการลดและสร้ างมาตรฐานการควบคุม
ความสูญเปล่า ความสูญเปล่าทัง) 7 ประการ อันได้ แก่ การผลิตที/มากเกินไป การ
รอคอย การขนส่ง กระบวนการทีไ/ ม่เหมาะสม สินค้ าคงคลังที/ไม่
จําเป็ น การเคลือ/ นไหวที/ไม่เหมาะสม และข้ อบกพร่องของสินค้ า
เพื/อนํามาใช้ กบั วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเริ/ มจาก
การศึกษาปั จจัยที/ก่อให้ เกิดความสูญเปล่าโดยใช้ แนวทาง
Process activity mapping เปรี ยบเทียบกับทฤษฎีความสูญเปล่า
7 ประการ พร้ อมหาขันตอน
)
และใช้ เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ
การบริ หารพัสดุคงคลัง เครื/ องมือคุณภาพและระบบเอกสาร
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9. วิภาศ จิรภาศ

2543

การลดเวลา
หยุด

งานวิจยั นี )ได้ เสนอแนวทางการลดและควบคุมเวลาที/เครื/ องจักร
หลักหยุดในเวลาการผลิตขนมขบเคี )ยว จากการวิเคราะห์สาเหตุ
มาจากการขาดการซ่อมบํารุงรักษาเครื/ องจักรอย่างเหมาะสม โดย
การประยุกต์ใช้ การบํารุงรักษาเครื/ องจักรเชิงป้องกัน เพื/อให้
เครื/ องจักรหลักในการผลิตสามารถเดินได้ อย่างต่อเนื/องเกิดของ
เสียน้ อยลง รวมทังเพิ
) ม/ ความปลอดภัย เครื/ องมือในการทําการวิจยั
คือการนําหลักการของการบํารุงรักษาเครื/ องจักรเชิงป้องกัน มา
เปรี ยบเทียบกับการบํารุงรักษาเครื/ องจักรในปั จจุบนั ผลจากการ
วิจยั ได้ ทาํ การปรับเปลีย/ นระบบการบํารุงรักษาเครื/ องจักรจากการ
บํารุงรักษาเครื/ องจักรภายหลังเกิดเหตุขดั ข้ อง มาเป็ นการ
บํารุงรักษาเชิงป้องกัน

10. อนิรุท พัฒนธี
ระ

2545

การลดเวลา
หยุด

งานวิจยั นี )เพื/อวิเคราะห์ปัญหาที/เกี/ยวข้ องกับการหยุดสายการ
ประกอบรถยนต์กระบะและลดเวลาหยุดของสายการผลิตต่อปี ลง
จากการศึกษาปั จจัยหลักมาจากชิ )นส่วนประกอบที/ไม่ได้ คณ
ุ ภาพ
และลักษณะวิธีการทํางานของพนักงานที/บกพร่อง มาตรการที/ใช้
ในการปรับปรุงสายการผลิต คือ การจัดทําเอกสารทางเทคนิคเพื/อ
ใช้ เป็ นเอกสารในการตรวจสอบชิ )นงาน การใช้ Why-Why
analysis เพื/อวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาเทคนิค Poka Yoke เพื/อ
ลดความผิดพลาดในการทํางาน และ Kaizen เพื/อปรับปรุง
สภาพแวดล้ อมในสายการประกอบ หลังจากที/นาํ แนวทางต่างๆ
มาประยุกต์ใช้ ทําให้ สามารถลดเวลาการหยุดของสายการ
ประกอบลงได้

11. ผจญ ภักดีกลุ

2532

การเพิม/
ประสิทธิภาพ
การผลิต

งานวิจยั นี )ได้ ปรับปรุงผลผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตตู้เย็น โดย
ทําการปรับปรุงระบบงานการประกอบและระบบงานการจัดส่ง
ชิ )นส่วนหลักเข้ าสายงานการประกอบ เพื/อลดความล่าช้ าในการ
ประกอบและการจัดส่งชิ )นส่วนเข้ าสายงาน การดําเนินการวิจยั ได้
ใช้ เทคนิคการศึกษาการทํางาน (Work study) รวมกับเทคนิคอื/นๆ
หลังการวิจยั สามารถลดความล่าช้ า ลดเวลาการประกอบและการ
ขนส่งลงได้
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12. จิรวุฒิ ทวิชศรี

2543

การเพิม/
ประสิทธิภาพ
การผลิต

งานวิจยั นี )เป็ นการศึกษาสภาพการผลิตและวิเคราะห์ปัญหาของ
โรงงานผลิตปลาบรรจุกระป๋ อง เพื/อเพิ/มประสิทธิภาพการผลิต
จากการศึกษาพบว่าโรงงานมีอตั ราการผลิตตํา/ เนื/องจากขาด
แคลนวัตถุดิบ กระบวนการผลิตไม่ทนั สมัย วิธีการผลิตไม่มี
ประสิทธิภาพ มีการใช้ ประโยชน์จากเครื/ องจักรตํา/ แนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ ไขปั ญหาคือ การปรับปรุงด้ านวัตถุดิบนําเข้ า ซึง/ มีผล
ทําให้ ผลผลิตสูงขึ )นโดยตรง และเพื/อรองรับการเพิม/ ของวัตถุดิบใน
อนาคตจึงมีการปรับปรุงด้ านเครื/องจักร วิธีการผลิต แรงงานทีใ/ ช้
ในการผลิต รวมทังการจั
)
ดผังโรงงานและการขนถ่ายวัสดุ ในการ
วิจยั นี )พบว่าโรงงานมีผลผลิตเพิ/มขึ )น

13. โกเมศ เจน
อนันต์พร

2543

การเพิม/
ประสิทธิภาพ
การผลิต

งานวิจยั นี )ได้ เพิ/มผลิตภาพการผลิตภายในโรงงานประกอบ
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ ซึง/ มีสาเหตุมาจากคนขาดความชํานาญในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที/และเวลาการสูญเสียของเครื/ องจักรมีมาก การวิจยั
เริ/ มจากการศึกษาสภาพทัว/ ไปของโรงงาน ศึกษาปั ญหาและ
สาเหตุ โดยผู้วจิ ยั ได้ เสนอแนวทางการแก้ ไขโดยจัดให้ มกี าร
ฝึ กอบรมแก่พนักงานและจัดทําระบบบํารุงรักษาเชิงป้องกันมาใช้
เพื/อแก้ ปัญหาภายในโรงงาน ทําให้ สามารถลดเวลาหยุดของ
เครื/ องจักรจากการไม่ได้ วางแผนลงได้ โดยจากการปรับปรุงทําให้
กําลังการผลิตเพิ/มขึ )นและโอกาสทางการขายเพิ/มขึ )น

14. Stecher

1999

การปรับปรุง
ด้ านเวลาและ
เพิ/ม
ประสิทธิภาพ

กล่าวถึงหลักการบริ หารธุรกิจของ General Electrick (GE) ที/
ประสบความสําเร็ จโดยใช้ ซิกซ์ ซิกมาด้ านคุณภาพ เริ/ มต้ นด้ วย
คําถามว่าเราไม่เคยทําสิง/ เหล่านี ) ดังนี ) พยายามผลักดันให้
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเกินกว่าขอบเขตที/ได้ ตงเอาไว้
ั)
ยอมรับด้ วยเหตุและผลกับลูกค้ าถึงความถูกต้ อง คัดเลือกชิ )นส่วน
ที/ได้ มาตรฐาน มีของเสียมากมาย มีงานที/ต้องซ่อมและชิ )นส่วนที/
ต้ องการตรวจสอบ ถูกตําหนิในการชําระ หรื อผิดพลาดทาง
รายการบัญชี หรื อขนส่งไม่ตรงตามเวลา รวมทังผลิ
) ตผลิตภัณฑ์
น้ อยหรื อมากเกินไป และประสบปั ญหาว่าการทําการลดต้ นทุนใน
การผลิตไม่เคยประสบความสําเร็จ
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15. Su et al.

2009

การปรับปรุง
ด้ านเวลาและ
เพิ/ม
ประสิทธิภาพ

งานวิจยั นี )มีเป้าหมายที/จะปรับปรุงกระบวนการติดสารกึ/งตัวนําลง
บนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Circuit board) ในขันที
) /เกี/ยวข้ องกับ
การเกิด metallization ขึ )นระหว่างชันของแผงวงจรอิ
)
เล็กทรอนิกส์
ซึง/ เกิดกระบวนการ Inter Metal Dielectic (IMD) ซึง/ หาก
กระบวนการมีปัญหาในขันตอนนี
)
)จะก่อให้ เกิด
การรั/วของ
กระแสไฟฟ้ า และของเสียจากกระบวนการผลิต ทีมผู้วิจยั ได้ นาํ
แนวทางซิกซ์ ซิกมามาประยุกต์ใช้ โดยสามารถลดข้ อบกพร่องของ
ชิ )นงาน (Defect Per Unit; DPU) จาก 0.045 DPU เหลือ 0.03
DPU

16. วีรพจน์ เหล่า
โพธิวิหาร

2544

การปรับปรุง
ด้ านเวลาและ
เพิ/ม
ประสิทธิภาพ

ทําการศึกษาทฤษฎี ปรัชญา และขันตอนในการนํ
)
าระบบซิกซ์ ซิก
มามาใช้ ปรับปรุงผลิตภาพ
รวมถึงกําหนดแนวทางการแก้ ไข
ปรับปรุงสําหรับอุตสาหกรรมฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
โดยบริ ษัทซีเกท
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด นําไปใช้ ประกอบด้ วยแผนการ
ดําเนินงาน กระบวนการ การจัดโครงสร้ างองค์กร การอบรมและ
เส้ นทางของระบบซิกซ์ ซิกมา ซึง/ สามารถเพิ/มประสิทธิภาพในด้ าน
ต้ นทุน ที/ประหยัดได้ ประมาณ $353,300 ซึง/ ถือว่าประหยัดได้ เกิน
กว่าเป้าทีว/ างไว้

17. นพดล เฟื/ อง
ขจร

2547

การปรับปรุง
ด้ านเวลาและ
เพิ/ม
ประสิทธิภาพ

งานวิจยั นี )ได้ เสนอแนวทางเพื/อปรับปรุงความพร้ อมในการ
ตอบสนองในอุตสาหกรรมทันตกรรม โดยการหาแนวทางเพื/อลด
เวลาที/ผ้ ปู ่ วยใช้ ในการรับบริ การ และเพิ/มความพร้ อมในการ
ให้ บริ การข้ อมูล งานวิจยั นี )ใช้ แนวคิดและขันตอนของลี
)
น ซิกซ์ ซิก
มา ซึง/ ประกอบด้ วย การนิยามปั ญหา การวัดและเก็บข้ อมูล
เกี/ยวกับสภาพปั ญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหา การหา
แนวทางปรับปรุงแก้ ไข ปั ญหาที/สาํ คัญของโรงงานกรณีศกึ ษา คือ
การรอคอยการรักษายาวนาน สาเหตุหลักเกิดจากการจัดสรร
จํานวนแพทย์ในแต่ละประเภทไม่สอดคล้ องกับจํานวนผู้ป่วยที/เข้ า
รับบริ การ ซึง/ ก่อให้ เกิดแถวคอยสะสมเป็ นจํานวนมาก จึงได้
พิจารณาปรับเพิ/มและจัดสรรจํานวนชัว/ โมงทํางานของทันตแพทย์
ใหม่ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการเข้ ารับบริ การของผู้ป่วย
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18. เทพฤทธิ'
นทีรัยไทวะ

2548

การปรับปรุง
ด้ านเวลาและ
เพิ/ม
ประสิทธิภาพ

งานวิจยั นี )มีวตั ถุประสงค์ คือ นําเสนอผังความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั ญหาและสาเหตุที/สง่ ผลให้ เกิดเวลานําของการผลิตที/ยาวนาน
และหาแนวทางลดเวลานําของการผลิตของโรงงานกรณีศกึ ษา
แนวคิดและหลักการที/นํามาใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การรวบรวม
ความสูญเปล่า 7 ประการ ความสูญเสียหลัก 16 ประการ รวมถึง
ปั ญหาและสาเหตุตา่ งๆ ที/สง่ ผลต่อเวลานําของการผลิต มาจัดทํา
เป็ นผังความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหาและสาเหตุที/สง่ ผลกระทบทํา
ให้ เกิดเวลานําของการผลิตที/ยาวนาน หลังจากนันจะนํ
) าแนวคิด
เกี/ยวกับระบบการผลิตแบบโตโยต้ า ระบบการผลิตแบบลีน และ
ระบบการผลิตเพื/อการตอบสนองที/รวดเร็วมาใช้ ในงานวิจยั หลัง
การนําแนวทางการปรับปรุงแก้ ไขไปใช้ พบว่าเวลานําของการผลิต
ลดลง 24.33% ช่วยให้ ปรับปรุงด้ านเวลาได้ และนอกจากนันยั
) ง
ช่วยเพิ/มประสิทธิภาพในการทํางาน

19. Coronado
and Antony

2002

การปรับปรุง
ด้ านคุณภาพ

ได้ ทําการศึกษาถึงปั จจัยที/นําไปสูค่ วามสําเร็ จในการนํา
Six
Sigma ประยุกต์ใช้ ขององค์การต่างๆ เพื/อใช้ ในการปรับปรุงกล
ยุทธ์ทางธุรกิจโดยการเพิ/มกําไร จากการขจัดความแปรปรวนและ
ลดของเสียในกระบวนการรวมถึงการลดค่าใช้ จา่ ยทางคุณภาพ
โดยการนําเอาเทคนิคและเครื/ องมือทางสถิติ เช่น Motorola ได้ ใช้
จ่ายในการให้ ความรู้และอบรมพนักงาน $170 million แต่สามารถ
ที/จะประหยัดค่าใช้ จา่ ยทีเ/ กิดจากค่าใช้ จา่ ยทางคุณภาพ ได้ ถงึ
$2.2 billions ปั จจัยได้ แก่ การประกาศเจตนารมณ์และความ
มุง่ มัน/ ของผู้บริ หารระดับสูง การเปลีย/ นแปลงวัฒนธรรมองค์กรซึง/
เกี/ยวข้ องกับพฤติกรรมของพนักงาน การติดต่อสือ/ สาร การจัด
โครงสร้ างภายในองค์กร Citibank เน้ นการทํางานเป็ นทีม การ
ทํางานข้ ามสายงาน การฝึ กอบรม โดยเน้ น Belt system เพื/อช่วย
ทําให้ เกิดการทํางานตามหลักการของซิกซ์ ซิกมาทัว/ ทังองค์
) กร
การเชื/อมโยงซิกซ์ ซิกมาสูก่ ลยุทธ์ทางธุรกิจ การเชื/อมโยงซิกซ์ ซิก
มาสูล่ กู ค้ า เพื/อช่วยลดช่องว่างระหว่างความคาดหวังของลูกค้ ากับ
ความสามารถของการทํางานที/ทาํ ได้ จริ ง การเชื/อมโยงซิกซ์ ซิกมา
สูผ่ ้ สู ง่ มอบ การใช้ เครื/ องมือและเทคนิคต่างๆ ตามหลักสถิติ
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20. Amheiter
and Maleyeff

2005

การปรับปรุง
ด้ านคุณภาพ

ได้ นําเสนองานวิจยั เรื/ อง The integration of lean management
and six sigma โดยอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างองค์กรที/ใช้
ระบบบริ หารการผลิตแบบลีน หรื อใช้ แนวคิดแบบซิกซ์ ซิกมา เพียง
อย่างเดียว กับองค์กรที/ควบรวมการผลิตแบบลีน กับแนวคิดแบบ
ซิกซ์ ซิกมาเข้ าด้ วยกัน จุดมุง่ หมายของระบบการผลิตแบบลีนจะ
มุง่ เน้ นในเรื/ องของการกําจัดความสูญเปล่าที/เกิดขึ )น โดยอาศัย
หลักการบริ หารการผลิตแบบทันเวลาพอดี แต่ยงั ขาดการใช้ ข้อมูล
และเครื/ องมือทางสถิติในการช่วยให้ การตัดสินใจเป็ นไปอย่างมี
ระบบ ส่วนจุดมุง่ หมายของแนวคิดแบบซิกซ์ ซิกมาจะมุง่ ในเรื/ อง
ของการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที/ซบั ซ้ อน
โดยอาศัยชุดเครื/ องมือทางสถิตเิ ป็ นหลักสําคัญในการตัดสินใจ แต่
ยังขาดการเรี ยนรู้ในเรื/ องของการลดกิจกรรมที/ไม่ก่อให้ เกิด
ประโยชน์ ดังนันเมื
) /อควบรวมกันจะได้ ระบบการผลิตที/มงุ่ เน้ นให้
เกิดคุณค่าเพิ/มอย่างสูงสุดในกระบวนการ

21. Lo, Tsai and
Hsieh

2009

การปรับปรุง
ด้ านคุณภาพ

เป็ นงานวิจยั เพื/อพัฒนางานขึ )นรูปเลนส์ (Injection molded
lenses) โดยทําการควบคุมกระบวนการผลิตเพื/อปรับปรุงคุณภาพ
ของเลนส์ และตรวจสอบคุณภาพของเลนส์ เพื/อให้ ได้ ตาม
ข้ อกําหนดและตรงตามความต้ องการของลูกค้ า

22. Das, Roy
and Antony

2007

การปรับปรุง
ด้ านคุณภาพ

เป็ นงานวิจยั กับอุตสาหกรรมการทอผ้ า โดยทําการแก้ ปัญหาที/
เกี/ยวข้ องสีผ้าที/แตกต่างไปจากมาตรฐานที/กําหนดไว้ ซึง/ ปั ญหานี )มี
ผลกระทบต่อต้ นทุนของบริ ษัทสูงเป็ นอันดับแรก ก่อนทีจ/ ะทําการ
วิจยั ปั ญหานี )ได้ สง่ ผลต่อต้ นทุนการผลิตของบริ ษัทสูงมาก แต่เมือ/
ผู้วิจยั เสนอแนะแนวทางการแก้ ไขโดยใช้ ซิกซ์ ซิกมา ทําให้ สามารถ
ลดต้ นทุนในการผลิตลงได้

23. Knowles,
Johnson and
warwood

2007

การปรับปรุง
ด้ านคุณภาพ

ผู้วิจยั ได้ นําแนวทางซิกซ์ ซิกมาไปประยุกต์ใช้ ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตอาหาร ประเภทขนมหวานแบบเม็ด เพื/อแก้ ไขปั ญหาทีเ/ ม็ด
ของอาหารมีขนาดไม่สมํ/าเสมอ ที/ผ้ วู ิจยั ให้ ความสําคัญกับปั ญหา
นี )เนื/องจากปั ญหาดังกล่าวก่อให้ เกิดปั ญหาอื/นๆ ตามมา อีกเป็ น
จํานวนมาก และมีผลกระทบต่อค่าใช้ จา่ ยทางอ้ อม
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ข้ อมลที
ู  เกียวข้ องกับงานวิจัย

24. นวลพรรณ ใจ
งาม

2543

การปรับปรุง
ด้ านคุณภาพ

งานวิจยั นี )ได้ เสนอแนวทางของการลดของเสียที/เกิดจากการถ่ายเท
กระแสไฟฟ้ าสถิตย์ในกระบวนการประกอบหัวอ่านโดยใช้ แนวทาง
ซิกซ์ซิกมา โดยหลังจากการดําเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิต
พบว่า อัตราส่วนข้ อบกพร่องจากการถ่ายเทกระแสไฟฟ้ าสถิตย์
ลดลงจาก 31,600 DPPM เป็ น 7,890 DPPM หรื อเมื/อเทียบใน
ระดับ σ สามารถปรับปรุงจากระดับ 3.36 เป็ น 2.91 สามารถลด
ค่าความเสียหาย
และได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการ
ปรับปรุงคุณภาพ $163,999 ภายในระยะเวลาสองไตรมาส

25. ชาญชัย บวร
โชคชัย

2545

การปรับปรุง
ด้ านคุณภาพ

ทําการลดปริ มาณของเสียทีเ/ กิดจากค่า Pitch Static Attitude
(PSA) ของแขนจับหัวอ่านโดยนําวิธีการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ตามแนวทางซิกซ์ ซิกมาทัง) 5 ขันตอน
)
ซึง/ ได้ แก่ การระบุปัญหา
การวัด การวิเคราะห์ การปรับปรุง และการควบคุมมาประยุกต์ใช้
เพื/อศึกษาหาปั จจัยที/มีอิทธิพลต่อค่าความแปรปรวนของ PSA
และหาเงื/อนไขทีเ/ หมาะสมของปั จจัยดังกล่าวในการผลิตทีจ/ ะทํา
ให้ คา่ ความแปรปรวนลดลงได้ ซึง/ ก่อนการปรับปรุงกระบวนการ
การผลิตมีปริ มาณของเสียเท่ากับ 4,456 DPPM จากข้ อมูลหลัง
การปรับปรุงกระบวนการพบว่า มีปริ มาณของเสียเกิดขึ )นประมาณ
997 DPPM ซึง/ คิดเป็ น 77.63 เปอร์ เซ็นต์ของจํานวนของเสียที/
ลดลงได้ ก่อนการปรับปรุงกระบวนการผลิต

26. อุษณีย์ ถิ/น
เกาะแก้ ว

2545

การปรับปรุง
ด้ านคุณภาพ

งานวิจยั นี )เสนอแนวทางการควบคุมคุณภาพ โดยใช้ แนวทางซิกซ์
ซิกมาเพื/อลดของเสียทีเ/ กิดขึ )นในกระบวนการผลิตกระป๋ อง อัน
เนื/องจากข้ อบกพร่องต่างๆ ระบบการดําเนินการคุณภาพ ในแต่ละ
ขันตอนของการสํ
)
ารวจได้ ดาํ เนินงานตามแนวทาง 5 ขันตอนของ
)
ซิกซ์ ซิกมาซึง/ ได้ แก่ การระบุปัญหา การวัด การวิเคราะห์ การ
ปรับปรุง และการควบคุม ผลวิจยั สามารถระบุสาเหตุของปั ญหา
และทําการแก้ ไข จากการดําเนินการคุณภาพตามแนวทางของ
ซิกซ์ ซิกมาในระยะเวลา 4 เดือนที/ผา่ นมา พบว่าสัดส่วนของเสียที/
เกิดขึ )นในกระบวนการผลิตกระป๋ อง ลดลงจาก 4,400 DPPM เป็ น
2,849 DPPM
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27. ภัทรา อา
ยุวฒ
ั น์

2546

การปรับปรุง
ด้ านคุณภาพ

งานวิจยั นี )ได้ เสนอแนวทางการควบคุมคุณภาพโดยใช้ แนวทางของ
ซิก ซิกซ์มาทัง) 5 ขันตอน
)
ซึง/ ได้ แก่ การระบุปัญหา การวัด การ
วิเคราะห์ การปรับปรุง และการควบคุม เพื/อลดของเสียที/เกิดขึ )นใน
กระบวนการประกอบชุดหัวอ่านสําเร็ จ อันเนื/องมาจากข้ อบกพร่อง
ต่างๆ และนําวิธีการตามแนวซิก ซิกซ์มามาประยุกต์ใช้ ในการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื/อศึกษาหาปั จจัยที/มีอิทธิพลต่อค่า
การรับนํ )าหนักกด (Gramload) ของชุดหัวอ่านสําเร็ จ และหา
เงื/อนไขที/เหมาะสมของปั จจัยดังกล่าวในการผลิตทีจ/ ะทําให้
ปริ มาณของเสียลดลง ขันตอนการวิ
)
จยั จะดําเนินขันตอนตาม
)
วิธีการทางซิกซ์ ซิกมา ทัง) 5 ขันตอน
)
ซึง/ หลังจากดําเนินงานวิจยั
สามารถกําหนดค่าของระดับของปั จจัยนําเข้ าที/มีนยั สําคัญที/สง่ ผล
ต่อค่าการรับนํ )าหนัก กด (Gramload) ของชุดหัวอ่าน และปริ มาณ
ของเสียที/ลดได้ หลังการปรับปรุงกระบวนการผลิต

28. ศิริวดี เอื )อ
อรัญโชติ

2546

การปรับปรุง
ด้ านคุณภาพ

งานวิจยั นี )ได้ เสนอแนวทางการควบคุมคุณภาพโดยใช้ แนวทางของ
ซิกซ์ ซิกมาทัง) 5 ขันตอน
)
ซึง/ ได้ แก่ การระบุปัญหา การวัด การ
วิเคราะห์ การปรับปรุง และการควบคุม เพื/อปรับปรุงข้ อบกพร่อง
อันเนื/องมาจากคราบสกปรก (Contamination) ของกระบวนการ
ผลิตหัวอ่าน-เขียนสําหรับคอมพิวเตอร์ ซึง/ ก่อนการปรับปรุง
กระบวนการผลิตมีปริ มาณของเสียเท่ากับ 245,153 DPPM ระบบ
การดําเนินการคุณภาพตามแนวทางของซิกซ์ ซิกมาจะใช้ หลักการ
ควบคุมคุณภาพเชิงสถิติเป็ นสําคัญ ในแต่ละขันตอนของการ
)
สํารวจผลวิจยั สามารถระบุสาเหตุของปั ญหาและทําการแก้ ไขโดย
ใช้ หลักการทางสถิตวิ ิศวกรรม ซึง/ ขันตอนเริ
)
/ มต้ นของการศึกษาได้
ทําการนิยามปั ญหา ศึกษาความแม่นยําและความถูกต้ องของ
ระบบการวัด การวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาทําโดยแผนภาพ
แสดงเหตุและผล เชื/อมโยงเพื/อหาความรุนแรงของปั ญหาด้ วย
วิธีการ FMEA หลังจากนันทํ
) าการวิเคราะห์สาเหตุตา่ งๆ และ
ปรับปรุงเพื/อลดสัดส่วนของเสียจากคราบสกปรก สุดท้ ายคือการ
จัดทํามาตรการควบคุมและป้องกันปั ญหา โดยทําให้ มตี วั ควบคุม
อย่างชัดเจนในกระบวนการผลิต
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29. Kwork and
Tummala

1996

เทคนิคที
เกียวข้ อง
การปรับปรุง
กระบวนการ

ข้ อมลที
ู  เกียวข้ องกับงานวิจัย
ได้ ศกึ ษาเรื/ องการควบคุมคุณภาพและปรับปรุงระบบตามหลักการ
ควบคุมคุณภาพโดยรวม แบ่งออกเป็ นระดับที/ครอบคลุมถึงการ
ป้องกัน การปรับปรุงแก้ ไข การสืบค้ นปั ญหาต่างๆ ดังนี )
ระดับที/ 1 On-line quality control สามารถใช้ งานง่ายในขันตอน
)
การผลิตระดับควบคุมกระบวนการ และคุณภาพผลิตภัณฑ์
ระดับที/ 2 Off-line quality support and reviews เป็ นผลกระทบ
ระยะยาวไม่ได้ เกิดขึ )นโดยตรงทันที ประกอบด้ วยการให้ ความรู้
และการฝึ กอบรม การศึกษาระบบการวัด การบํารุงรักษา การ
ตรวจติดตามเทคนิคการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ
ระดับที/ 3 Driving force for quality improvement เป็ นเครื/ องมือ
สําหรับการวางแผนปรับปรุงเพื/อระบุหาสาเหตุและวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ ประกอบด้ วยการเข้ าถึงความต้ องการของลูกค้ า
การเทียบเคียงคูแ่ ข่ง การกระจายหน้ าที/การทํางานเชิงคุณภาพ
(QFD) การวิเคราะห์รูปแบบของการเสียและผลกระทบ (FMEA)
การศึกษาความสามารถของเครื/องมือ และกระบวนการ

30. Lee and et
al.

1999

การปรับปรุง
กระบวนการ

ได้ ทําการวิจยั เรื/ อง Identifying Wastes: Application of
Construction Process Analysis โดยได้ ทําการศึกษาการนํา
เทคนิค CPA (Construction Process Analysis) ซึง/ เป็ นเทคนิคที/
นําสัญลักษณ์มาตรฐานมาแทนกิจกรรมในกระบวนการผลิต
(Operation Process Chart) สามารถนําไปใช้ สบื ค้ นพร้ อมบอก
จํานวนความสูญเปล่าได้ อย่างมีประสิทธิผล และใช้ Process
Activity Mapping เป็ นเครื/ องมือในการช่วยค้ นหาความสูญเปล่า
ซึง/ เทคนิคนี )จะช่วยได้ อย่างมากสําหรับการสืบค้ นความสูญเปล่า
จากการรอคอย การขนส่ง กระบวนการที/ไม่เหมาะสม และการ
เคลือ/ นไหวที/ไม่เหมาะสม ส่วนความสูญเปล่าจากการผลิตมาก
เกินไป การจัดเก็บสินค้ าคงคลังทีไ/ ม่จําเป็ น และข้ อบกพร่อง
เทคนิค CPA ไม่สามารถใช้ กบั ความสูญเปล่าดังกล่าวได้ อย่าง
เต็มที/
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31. Sadono and
et al.

2001

เทคนิคที
เกียวข้ อง
การปรับปรุง
กระบวนการ
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ได้ ทําการวิจยั เรื/ อง Value Stream Mapping from an Industrial
Engineering Viewpoint โดยได้ ศกึ ษาการนําเครื/ องมือของ Value
Stream Mapping (VSM) มาใช้ ในการแสดงการไหลของสายธาร
แห่งคุณค่า (Value Streams) เพือ/ ที/จะช่วยในการจําแนกแยกแยะ
ประเภทของความสูญเปล่าในกระบวนการปั จจุบนั เพื/อใช้ ในการ
วางแผนการกําจัดความสูญเปล่า จากนันจะใช้
)
Flow Process
Chart ในการค้ นหา และวิเคราะห์ความสูญเปล่าของโครงสร้ าง
หรื อกิจกรรมในการผลิต

จากที/ผ้ วู ิจยั ได้ ศกึ ษางานวิจยั ที/เกี/ยวข้ องที/ประกอบด้ วย 3 เทคนิค คือ การปรับปรุง
คุณภาพโดยใช้ แนวคิดแบบลีน การปรับปรุงคุณภาพโดยใช้ แนวคิดซิกซ์ ซิกมา และการปรับปรุง
คุณภาพโดยใช้ แนวคิดแบบอื/นๆ ในงานวิจยั ส่วนใหญ่ได้ นําเทคนิคการลดและขจัดความสูญเปล่าตาม
แนวคิดแบบลีน มาประยุกต์กบั เครื/ องมือเชิงคุณภาพ เช่น ขจัด รวบรวม สับเปลี/ยน และทําให้ ง่าย
(ECRS) การลดความสูญเปล่า 7 ประการ และ Process activity mapping เป็ นต้ น (Hines and Rich,
1997) จึงเป็ นแนวทางให้ ผ้ วู ิจยั นํามาใช้ ชว่ งเริ/ มทําการศึกษาปั ญหาต่างๆ ที/เกิดขึ )นในการดําเนินการ
ผลิตของโรงงานกรณีศกึ ษา เพื/อค้ นหาสาเหตุที/สง่ ผลให้ เกิดของเสียประเภท Drive exceeded time
limit fail ของกระบวนการเขียนสัญญาณและนําแนวทางในงานวิจยั เหล่านันมาใช้
)
เป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการเขียนสัญญาณ มีงานวิจยั ที/ได้ เสนอแนวทางในการปรับปรุงจํานวนของเสียตังแต่
)
การศึกษาการทํางาน เพื/อวิเคราะห์สาเหตุความสูญเสีย แล้ วดําเนินการลดความสูญเสียเหล่านัน) (อัต
ถากรณ์ สิงห์น้อย, 2540) นําแนวทางซิกซ์ ซิกมามาประยุกต์ใช้ ในงานวิจยั เพื/อปรับปรุงกระบวนการ
ต่างๆ ในอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีจดุ มุง่ มายหลัก เพื/อลดของเสียที/เกิดจากการผลิตให้ น้อยลง (Su,
Chou and Chen, 2009) ลดการแก้ ไขงานจากกระบวนการผลิต (Chen, Li and Cox, 2009) การเพิ/ม
ค่าดัชนีชี )วัดสมรรถนะกระบวนการ (Anand et al., 2007) การปรับปรุงดังกล่าวเป็ นแนวทางที/ผ้ วู ิจยั จะ
นําไปประยุกต์ใช้ ในการศึกษาการทํางานก่อนที/จะนําไปวิเคราะห์หาสาเหตุหลักของปั ญหาของเสีย
โดยพิจารณาในด้ านทรัพยากรการผลิต ซึง/ มีเครื/ องจักร อุปกรณ์ กําลังคน วัตถุดิบ วิธีการทํางานหรื อ
การบริ หารงาน งานวิจยั เล่มอื/นได้ นําเทคนิคการใช้ Why-Why analysis เพื/อนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปั ญหาเทคนิค (อนิรุท พัฒนธีระ, 2545) ทําให้ ผ้ วู ิจยั ได้ แนวคิดในการนําเทคนิค Why-Why
analysis ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ ในการหาสาเหตุของปั ญหา มีการนําแนวทางซิกซ์ ซิกมามาใช้ เป็ น
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ขันตอนในการปรั
)
บปรุงแผนการดําเนินงาน กระบวนการ การจัดโครงสร้ างองค์กร การอบรม (วีรพจน์
เหล่าโพธิ, 2544) การปรับปรุงดังกล่าวทําให้ ผ้ วู ิจยั ได้ แนวคิดเกี/ยวกับการนําซิกซ์ ซิกมามาประยุกต์ใช้
กับปั ญหาข้ อมูลเชิงคุณภาพ ซึง/ ไม่ได้ มีข้อมูลออกมาเป็ นเชิงตัวเลขที/ชดั เจน นอกจากนี )ยังมีงานวิจยั อีก
เล่มที/นําแนวทางการปรับปรุงแบบซิกซ์ ซิกมามาใช้ กบั งานบริการ ซึง/ เป็ นงานที/ไม่ได้ มีข้อมูลเชิงตัว
เลขที/ชดั เจนเช่นกัน (นภดล เฟื/ องขจร, 2547) นําซิกซ์ ซิกมามาประยุกต์ใช้ กบั การปรับปรุงความพร้ อม
ในการตอบสนองในอุตสาหกรรมทันตกรรม งานวิจยั นี )ได้ ดําเนินตามแนวทางของซิกซ์ ซิกมาตาม
ขันตอน
)
5 ขันตอน
)
คือการนิยามปั ญหา การวัดและเก็บข้ อมูลเกี/ยวกับสภาพปั ญหา การวิเคราะห์หา
สาเหตุของปั ญหา การหาแนวทางปรับปรุงแก้ ไข และควบคุมให้ สามารถแก้ ปัญหาได้ ในระยะยาว
งานวิจยั ที/มีวตั ถุประสงค์เพื/อลดเวลานําของการผลิตของโรงงานกรณีศกึ ษาซึง/ ทางผู้วิจยั สามารถที/จะ
นํามาประยุกต์ในงานวิจยั ของตนเองได้ โดยตัวอย่างงานวิจยั นี )ได้ เสนอผังความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหา
และสาเหตุที/สง่ ผลให้ เกิดเวลานําในการผลิตที/ยาวนาน จากนันนํ
) าแนวคิดความสูญเปล่า 7 ประการ
ความสูญเสียหลัก 16 ประการมาใช้ ในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ (เทพฤทธิ' นทีรัย, 2548)
งานวิจยั นี )เป็ นแนวทางที/ผ้ วู ิจยั จะนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุเวลานําของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟก่อนที/จะนํางาน
เข้ าสูก่ ระบวนการเขียนสัญญาณ และหาสาเหตุที/สง่ ผลต่อเวลานําแล้ วทําการปรับปรุงแก้ ไข เนื/องจาก
เวลานําที/ยาวนานของกระบวนการก่อนหน้ าการเขียนสัญญาณมีผลต่อการปั ญหาของเสียที/จะเกิดขึ )น
ที/กระบวนการเขียนสัญญาณ มีงานวิจยั ที/นําแนวทางซิกซ์ ซิกมามาประยุกต์ใช้ เพื/อลดของเสียที/เกิดใน
กระบวนการผลิตอยูห่ ลายงานวิจยั โดยแต่ละงานวิจยั จะมีแนวคิดที/แตกต่างกัน การลดของเสียที/เกิด
จากการถ่ายเทกระแสไฟฟ้าสถิตในกระบวนการประกอบหัวอ่านเขียน (นวลพรรณ ใจงาม, 2543)
งานวิจยั ที/ลดของเสียที/เกิดจากค่า Pitch Static Attitude (PSA) ก็เป็ นการนําแนวทางซิกซ์ ซิกมามา
ประยุกต์หาปั จจัยที/มีอิทธิพลต่อค่าความแปรปรวนของ PSA และหาเงื/อนไขที/เหมาะสมที/จะทําให้ คา่
ความแปรปรวนลดลง (ชาญชัย บวรโชคชัย, 2545) การลดของเสียในโรงงานผลิตกระป๋ อง อัน
เนื/องจากข้ อบกพร่องต่างๆ ระบบการดําเนินการคุณภาพในแต่ละขันตอนของการสํ
)
ารวจผลวิจยั เพื/อ
ระบุสาเหตุของปั ญหาและแก้ ไข (อุษณีย์ ถิ/นเกาะแก้ ว, 2545) งานวิจยั ที/มงุ่ เน้ นการเสนอแนวทางการ
ควบคุมคุณภาพเพื/อลดของเสียที/เกิดขึ )นในกระบวนการประกอบชุดหัวอ่านสําเร็จ
อันเนื/องมาจาก
ข้ อบกพร่องต่างๆ และนําวิธีการตามแนวทางซิกซ์ ซิกมามาประยุกต์ใช้ ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
(ภัทรา อายุวฒ
ั น์, 2546) งานวิจยั ที/ปรับปรุงข้ อบกพร่องอันเนื/องมาจากคราบสกปรกของกระบวนการ
ผลิตหัวอ่านเขียน งานวิจยั นี )ใช้ หลักการทางสถิตวิ ิศวกรรมตังแต่
) ขนตอนเริ
ั)
/มต้ นของการศึกษา จน
นําไปสูก่ ารจัดมาตรการควบคุมและป้องกันปั ญหา (ศิริวดี เอื )ออรัญโชติ, 2546) งานวิจยั ที/นําแนวทาง
ซิกซ์ ซิกมามาประยุกต์ใช้ เหล่านี ) ล้ วนเป็ นแนวทางและแนวคิดให้ กบั ผู้วิจยั มาประยุกต์ใช้ ในงานวิจยั
และเป็ นข้ อมูลพื )นฐานที/ผ้ วู ิจยั จะนําไปใช้ ในการพัฒนาระบบการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการเขียน
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สัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําหรับคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ า เพื/อช่วยให้ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที/กําหนดเอาไว้ โดยประยุกต์แนวคิดของลีนมาร่วมในงานวิจยั ด้ วย การที/แนวทางของซิกซ์
ซิกมาเหมาะสมที/จะนํามาใช้ ในกระบวนการผลิตเนื/องมาจากขันตอนของ
)
ซิกซ์ ซิกมามีขนตอนเป็
ั)
น
ลําดับที/ชดั เจน โดยเริ/มตังแต่
) การคัดเลือกปั ญหา (Problem selection) ข้ อดีของการนําซิกซ์ ซิกมามา
ใช้ ในการคัดเลือกปั ญหา เนื/องจากซิกซ์ ซิกมาจะสนใจในปั ญหาที/มีความสอดคล้ องกับกลยุทธ์ของ
บริษัท ปริมาณทรัพยากรที/เหมาะสมต่อการแก้ ปัญหา ความคุ้มค่าในการแก้ ปัญหาปรับปรุงแก้ ไข
กระบวนการ ซึง/ ปั ญหาที/พบมีจํานวนมากที/นา่ สนใจ แต่ซิกซ์ ซิกมาจะช่วยในการเลือกเรื/ องที/สําคัญต่อ
องค์กรมาทําการแก้ ปัญหาก่อน การนิยามปั ญหา (Define phase) ทีมผู้วิจยั ต้ องกําหนดขอบเขต
งานวิจยั เป้าหมายงานวิจยั พื )นที/หรื อกระบวนการที/ต้องการปรับปรุง เพื/อให้ งานวิจยั สําเร็จในเวลาที/
กําหนดและเหมาะสม การวัด (Measure phase) ต้ องกําหนดตัววัดที/ใช้ เป็ นตัวประเมินผลการทํางาน
วิจยั ก่อนและหลังการปรับปรุง
ซึง/ งานวิจยั แต่ละเรื/ องอาจใช้ ตวั ชี )วัดที/แตกต่างกันออกไปตามความ
เหมาะสม และสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์งานวิจยั การวิเคราะห์ (Analysis phase) การปรับปรุง
(Improve phase) และการควบคุม (Control phase) โดยแต่ละขันตอนจะต้
)
องเลือกเครื/ องมือที/
เหมาะสมมาช่วยในกระบวนการแต่ละขันตอน
)

บทที 3
เฟส I ระยะศึกษาเพือนิยามปั ญหา
ระยะนี )เป็ นขันตอนเริ
)
/มต้ นของงานวิจยั
โดยเป็ นการเข้ าไปสํารวจสภาพปั ญหาภายใน
โรงงานกรณีศกึ ษา หลังจากที/ได้ กําหนดขอบเขตในบทที/ 1 แล้ วว่าจะพิจารณาเฉพาะในส่วนที/เกี/ยวข้ อง
กับปั ญหาของเสียประเภท Drive exceeded time limit fail ในกระบวนการเขียนสัญญาณบน
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําหรับคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล (2.5” Hard disk drive) รุ่นชาสต้ า ซึง/ จะเริ/มต้ นจาก
การจัดตังที
) มงานสําหรับแก้ ปัญหาคุณภาพของโรงงาน
ต่อมาจะเป็ นการศึกษารายละเอียดของ
กระบวนการเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟของโรงงานกรณีศกึ ษา การนิยามถึงของเสียประเภท
Drive exceeded time limit fail และการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที/จะนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนว
ทางแก้ ไข
3.1 ทีมงานสําหรับแก้ ปัญหาคุณภาพของโรงงาน
ในการแก้ ปัญหาคุณภาพของโรงงานจําเป็ นต้ องอาศัยการระดมสมองจากผู้ที/มีความรู้
ความชํานาญในกระบวนการที/เกี/ยวข้ องกับปั ญหาเป็ นอย่างดี
เพื/อที/จะให้ ได้ ข้อมูลและสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างถูกต้ อง สําหรับทีมงานของโรงงานกรณีศกึ ษาในการแก้ ปัญหาของเสียประเภท
Drive exceeded time limit fail ในกระบวนการเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําหรับคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล (2.5” Hard disk drive) รุ่นชาสต้ า ในงานวิจยั นี )ประกอบไปด้ วย
1) วิศวกรฝ่ ายผลิต
2) วิศวกรฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
3) พนักงานฝ่ ายผลิต
4) วิศวกรฝ่ ายเขียนสัญญาณ
5) วิศวกรฝ่ ายวางแผนผังโรงงาน
6) วิศวกรฝ่ ายควบคุมคุณภาพของวัตถุดบิ
7) วิศวกรฝ่ ายซ่อมบํารุงเครื/ องจักร
8) ผู้วิจยั
โดยสมาชิกในทีมทุกคนมีหน้ าที/ในการแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นปั ญหาและข้ อมูล
ต่างๆ ที/พิจารณาในที/ประชุม ซึง/ ดําเนินการประชุมโดยวิศวกรฝ่ ายผลิต และผู้วิจยั ทําหน้ าที/ติดต่อ
ประสานงาน จดบันทึกการประชุม เสนอแนะความคิดเห็น นําเสนอข้ อมูลที/ได้ จากการวิเคราะห์ และ
สรุปข้ อมูลที/ได้ จากการประชุม
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3.2 กระบวนการเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟของโรงงานกรณีศึกษา
เพื/อให้ เข้ าใจถึงการทํางานในกระบวนการเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟของโรงงาน
กรณีศกึ ษา ผู้วิจยั จึงได้ เข้ าไปทําการศึกษารายละเอียดของกระบวนการในส่วนต่างๆ ทําให้ ทราบว่า
กระบวนการเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําหรับคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล (2.5” Hard disk drive)
รุ่นชาสต้ าของโรงงานกรณีศกึ ษา มีขนตอนไม่
ั)
แตกต่างจากกระบวนการเขียนสัญญาณบนผลิตภัณฑ์
สําหรับคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลรุ่นอื/นๆ กล่าวคือ กระบวนการเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟจะทํา
การเขียนสัญญาณบนเครื/ องที/มีชื/อว่า เครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ (X-Caliber tester) ซึง/ จัดเป็ น
เครื/ องทดสอบที/ทํางานด้ วยระบบกึ/งอัตโนมัติ คือ พนักงานจะทําการวางฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟลงบนสายพาน
หน้ าเครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์
จากนันสายพานจะเคลื
)
/อนย้ ายฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟให้ ไหลไปตาม
สายพานหน้ าเครื/ อง จนไปหยุดอยูท่ ี/ตําแหน่งหยิบ/ วางฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ แขนกลของเครื/ องทดสอบเอ็ก
คาร์ ลิเบอร์ จะจับฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเข้ าสูด่ ้ านในตู้ทดสอบเพื/อทําการเขียนสัญญาณ แสดงดังรูปที/ 3.1 รูป
ที/ 3.2 และรูปที/ 3.3 โดยระยะเวลาที/ใช้ ในการเขียนสัญญาณประมาณ 9.6 ชัว/ โมงต่อฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
หนึง/ ตัว โดยเวลานี )คือเวลาที/ได้ จากการพัฒนาและทดลองในห้ องทดสอบทางวิศวกรรม ทังนี
) )เวลาที/ใช้
จริงในการเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟแต่ละตัวจะขึ )นอยูก่ บั คุณภาพของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟแต่ละตัว
ซึง/ มีคณ
ุ ภาพเริ/มต้ นไม่เหมือนกันแต่ก็จะมีคา่ เฉลี/ยอยูท่ ี/ประมาณ 9.6 ชัว/ โมงเท่ากับเวลาในห้ องทดสอบ
ทางวิศวกรรม

รูปที/ 3.1 เครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ (X-Caliber tester)
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รูปที/ 3.2 พนักงานวางฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟลงบนสายพานหน้ าเครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์

รูปที/ 3.3 ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟจะเลื/อนไปบนสายพานหน้ าเครื/ องเพื/อเข้ าสูเ่ ครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์
เมื/อฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟถูกแขนกลของเครื/ องทดสอบจับเข้ าสู่ด้านในของตู้ทดสอบแล้ ว เครื/ อง
ทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ ก็จะเริ/ มทําการเขียนและทดสอบสัญญาณไปพร้ อมกัน
เมื/อทําการเขียน
สัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว หรื อระหว่างการเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟแล้ ว
เกิดไม่สําเร็จ มีการตรวจพบอาการเสียบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟขึ )นมาก่อน แขนกลของเครื/ องทดสอบก็จะทํา
การจับฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟออกมาวางบนสายพานที/ตําแหน่งหยิบ/
วางฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/บริเวณหน้ าตู้
ทดสอบ จากนันพนั
) กงานจะต้ องทําการคัดแยกฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ โดยแยกฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟของดีที/ผ่าน
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การทดสอบกับฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟของเสียที/ไม่ผา่ นการทดสอบออกจากกัน แล้ วส่งไปยังกระบวนการผลิต
ในขันตอนต่
)
อไป
สําหรับกระบวนการเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟของโรงงานกรณีศกึ ษานันประกอบ
)
ไปด้ วยเครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ (X-Caliber tester) ทังหมด
)
23 เครื/ อง ที/ใช้ สําหรับฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
สําหรับคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล (2.5” Hard disk drive) รุ่นชาสต้ า
สําหรับรายละเอียดขันตอนการเขี
)
ยนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟของโรงงานกรณีศกึ ษา
ประกอบไปด้ วยขันตอนทั
)
งหมด
)
5 ขันตอนประกอบเข้
)
าด้ วยกัน ซึง/ ทัง) 5 ขันตอนนี
)
)เป็ นขันตอนที
)
/สําคัญ
และจําเป็ นในการมาประกอบเข้ าด้ วยกันเป็ นขันตอนกระบวนการหลั
)
ก
ซึง/ ก็คือกระบวนการเขียน
สัญญาณ กระบวนการ 5 ขันตอนนี
)
)เป็ นขันตอนที
)
/มีชื/อเรี ยกว่า การเตรี ยมซอฟแวร์ ในการเขียนสัญญาณ
(Test software) การอัดก๊ าซฮีเลียม (Helium charge) การติดซีล (Seal install) การจับคูฮ่ าร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟ (Pairing) และการเขียนสัญญาณ (HX-Filler) ซึง/ มีรายละเอียดดังนี )
3.2.1 การเตรียมซอฟแวร์ ในการเขียนสัญญาณ (Test software)
)
การเตรี ยมซอฟแวร์ ในการเขียนสัญญาณ (Test software) เป็ นขันตอนการ
ตรวจสอบว่าซอฟแวร์ ที/จะใช้ สําหรับกระบวนการเขียนสัญญาณมีความถูกต้ องสมบูรณ์ พร้ อมที/ใช้ ใน
กระบวนการเขียนสัญญาณหรื อไม่ ตรวจดูวา่ ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/จะทําการเขียนสัญญาณมีซอฟแวร์ ใน
การเขียนถูกต้ องเหมาะสมกับรุ่นของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟหรื อไม่
และมีการติดตังซอฟแวร์
)
บนเครื/ อง
ทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ (X-Caliber tester) เรี ยบร้ อยก่อนที/จะทําการเขียนสัญญาณ ซึง/ หน้ าที/นี )จะ
ดําเนินการโดยวิศวกรฝ่ ายเขียนสัญญาณ โดยมีรายละเอียดดังนี )
1. ตรวจสอบรุ่นของผลิตภัณฑ์ที/จะทําการเขียนสัญญาณอย่างละเอียดว่า เป็ น
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟรุ่นอะไร ผลิตเพื/อขายให้ ลกู ค้ าอะไร มีรายละเอียดพิเศษอะไรในตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/
ลูกค้ าต้ องการหรื อไม่
2. เมื/อทราบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที/ทําการเขียนสัญญาณอย่างละเอียดแล้ ว
ตรวจสอบซอฟแวร์ ที/มีอยูว่ า่ ถูกต้ องเหมาะสมกับรุ่นของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟหรื อไม่ ทํางานได้ ถกู ต้ องและ
สมบูรณ์หรื อไม่
โดยวิศวกรจะทําทดลองในห้ องทดสอบทางวิศวกรรมให้ แน่ใจก่อนที/จะนํามาใช้ ใน
กระบวนการเขียนสัญญาณจริงในกระบวนการผลิต
3. ถ้ าซอฟแวร์ ที/มีอยูไ่ ม่เหมาะสมกับฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/ต้องทําการเขียนสัญญาณ
วิศวกรฝ่ ายเขียนสัญญาณจะต้ องทําการพัฒนาและปรับปรุงขึ )นมาใหม่
4. เมื/อมีซอฟแวร์ ที/เหมาะสมกับฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/จะทําการเขียนสัญญาณ วิศวกร
ฝ่ ายเขียนสัญญาณต้ องตรวจสอบกับวิศวกรฝ่ ายวางแผนผังโรงงาน ว่าได้ กําหนดเครื/ องทดสอบเอ็กคาร์
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ลิเบอร์ (X-Caliber tester) หมายเลขอะไร ที/จะใช้ ในกระบวนการเขียนสัญญาณของผลิตภัณฑ์รุ่น
ชาสต้ า
5. เมื/อได้ หมายเลขของเครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ (X-Caliber tester) มาจาก
วิศวกรฝ่ ายวางแผนผังโรงงานแล้ ว
วิศวกรฝ่ ายเขียนสัญญาณจะต้ องทําการโหลดซอฟแวร์ ลงในตู้
ทดสอบเครื/ องนันๆ
) เพื/อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อม
6. รอดําเนินการในขันตอนต่
)
อไป
สําหรับแผนภูมิการไหลของกระบวนการเตรี ยมซอฟแวร์ ในการเขียนสัญญาณ
(Test software) ดังรูปที/ 3.4
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รูปที/ 3.4 แผนภูมิการไหลของกระบวนการเตรี ยมซอฟแวร์ ในการเขียนสัญญาณ (Test software)
3.2.2 การอัดก๊ าซฮีเลียม (Helium charge)
การอัดก๊ าซฮีเลียม (Helium charge) เป็ นกระบวนการเติมก๊ าซฮีเลียมเข้ าไป
ภายในตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ โดยจุดประสงค์ของการเติมก๊ าซฮีเลียมเข้ าไปภายในตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟก็เพื/อ
ช่วยให้ หวั อ่านเขียนซึง/ เป็ นชิ )นส่วนสําคัญที/ทําหน้ าที/เขียนสัญญาณลงบนแผ่นจานแม่เหล็ก ใช้ เวลาใน
การเขียนสัญญาณและการทดสอบภายหลังการเขียนสัญญาณน้ อยลง
(ลดระยะเวลาในการเขียน
สัญญาณ) ขันตอนในกระบวนการนี
)
)จะนําฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟใส่ในช่องเล็กๆ ภายในตู้อดั ก๊ าซฮีเลียม
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(Helium charge chamber) ซึง/ ช่องเล็กๆ เหล่านันจะมี
) ขนาดเท่ากับตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ พนักงาน
จะต้ องใส่ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟภายในช่องเล็กๆ เหล่านันให้
) เต็มตู้ แล้ วปล่อยก๊ าซฮีเลียมเข้ าไปภายในตู้ตาม
ปริมาณที/กําหนดไว้ (Specification)
1. เติมก๊ าซฮีเลียมเข้ าไปภายในตู้ประมาณ 1.0 ATM
2. ดูดอากาศ (Air) ออกจากฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟด้ วยความดันประมาณ 0.008 ATM
จากนันเปิ
) ดเครื/ องเพื/อให้ เครื/ องเริ/มทํางานอัดก๊ าซฮีเลียม ตัวอย่างของเครื/ องที/ใช้ ใน
การเติมก๊ าซฮีเลียมของโรงงานกรณีศกึ ษาแสดงในรูปที/ 3.5 โดยมีรายละเอียดดังนี )

รูปที/ 3.5 เครื/ องที/ใช้ ในการเติมก๊ าซฮีเลียมเข้ าภายในตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Helium charge chamber)
1. เปิ ดฝาตู้อดั ก๊ าซฮีเลียม จากนันพนั
) กงานฝ่ ายผลิตจะนําฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําหรับ
คอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล รุ่นชาสต้ า ใส่ในช่องเล็กๆ ภายในตู้อดั ก๊ าซฮีเลียม (Helium charge chamber)
จนเต็มทัง) 60 ช่อง และปิ ดฝา
2. กดปุ่ ม START เพื/อเริ/มการอัดก๊ าซฮีเลียมเข้ าสูภ่ ายในตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
3. จากนันตู
) ้ อดั ก๊ าซฮีเลียม (Helium charge chamber) จะทําการอัดก๊ าซฮีเลียม
เข้ าสูภ่ ายในตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟจนได้ คา่ ตามปริมาณที/กําหนด
4. เมื/อทําการอัดก๊ าซฮีเลียมเข้ าสูภ่ ายในตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเสร็จเรี ยบร้ อย เครื/ องจะ
แสดงข้ อความ ‘PASS’ ให้ พนักงานทราบว่าการอัดก๊ าซฮีเลียมเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว
5. เปิ ดฝาตู้อดั ก๊ าซฮีเลียม จากนันพนั
) กงานฝ่ ายผลิตนําฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟออกจาก
ช่องเล็กๆ ภายในตู้อดั ก๊ าซฮีเลียม (Helium charge chamber) จนหมด
6. รอดําเนินการในขันตอนต่
)
อไป
สําหรับแผนภูมิการไหลของกระบวนการอัดก๊ าซฮีเลียม (Helium charge) ดังรูปที/
3.6
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รูปที/ 3.6 แผนภูมิการไหลของกระบวนการอัดก๊ าซฮีเลียม (Helium charge)
3.2.3 การติดซีล (Seal install)
การติดซีล (Seal install) เป็ นกระบวนการนําซีลไปติดลงบนตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
โดยตําแหน่งที/ต้องทําการติดซีล ก็คือตําแหน่งที/เรี ยกว่า Breather filter ซึง/ ตําแหน่งนี )เป็ นตําแหน่งที/ใช้
ในการอัดก๊ าซฮีเลียมเข้ าไปภายในตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
โดยวัตถุประสงค์ของการติดซีลก็เพื/อป้องกัน
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ปริมาณก๊ าซฮีเลียมที/อดั เข้ าไปภายในตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟในขันตอนก่
)
อนหน้ านี )รั/วซึมออกมาจากภายใน
ตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสูภ่ ายนอก
การรั/วซึมของก๊ าซฮีเลียมจนปริมาณก๊ าซมีน้อยกว่าค่าตามปริมาณที/กําหนด จะ
ส่งผลให้ ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเกิดอาการเสียในระหว่างกระบวนการเขียนสัญญาณ หรื อไม่ก็ใช้ ระยะเวลาใน
การเขียนสัญญาณมากขึ )นกว่าปกติ
ในการติดซีลพนักงานฝ่ ายผลิตควรที/จะทําทันทีหลังจากที/ทําการอัดก๊ าซฮีเลียม
เสร็จเรี ยบร้ อย การทิ )งฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟไว้ เป็ นเวลานานโดยไม่ทําการติดซีล จะทําให้ ปริมาณก๊ าซฮีเลียม
จะค่อยๆ รั/วซึมออกมาภายนอก
สถานีงานที/ใช้ ในการติดซีลของโรงงานกรณีศกึ ษาแสดงในรูปที/ 3.7

รูปที/ 3.7 สถานีงานที/ใช้ ในการติดซีล (Seal install)
โดยมีรายละเอียดการติดซีลดังรายละเอียดต่อไปนี )
1. พนักงานวางฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟลงในฟิ กเจอร์ ใส่งาน (Fixture) โดยหันตําแหน่งด้ าน
Breather filter ขึ )นด้ านบน
2. พนักงานใช้ ที/หนีบจับซีลออกจากม้ วนซีล จากนันนํ
) าซีลไปติดลงบนตําแหน่ง
Breather filter บนตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
3. กดปุ่ ม START เพื/อให้ เครื/ องติดซีลลงมากดทับซีลที/ตดิ อยูบ่ นฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟอีก
ครัง) เพื/อให้ ซีลติดสนิท
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4. รอดําเนินการในขันตอนต่
)
อไป
สําหรับแผนภูมิการไหลของกระบวนการติดซีล (Seal install) แสดงดังรูปที/ 3.8
วางฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
ลงในฟิ กเจอร์ ใส่งาน

หันตําแหน่งด้ าน Breather
Filter ขึ )นด้ านบน

ใช้ ที/จบั หนีบซีลออกจากม้ วนซีล

ติดซีลที/ตําแหน่ง Breather
Filter บนตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ

กดปุ่ ม START
เพื/อให้ เครื/ องกดยํ )าซีล

รอดําเนินการขันตอนต่
)
อไป
รูปที/ 3.8 แผนภูมิการไหลของกระบวนการติดซีล (Seal install)
3.2.4 การจับค่ ูฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟ (Pairing)
การจับคูฮ่ าร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Pairing) เป็ นกระบวนการของระบบอัตโนมัตทิ ี/เกิดขึ )น
ภายในเครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ (X-Caliber tester) จุดประสงค์ของการจับคูฮ่ าร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
เนื/องจากว่า ในการวางฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟลงบนสายพานหน้ าเครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ พนักงานจะ
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สามารถวางฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟอะไรก็ได้ (รุ่น, ลูกค้ า และความจุของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ เป็ นต้ น) แต่ภายใน
เครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ จะมีชอ่ งเล็กๆ จํานวนมากถึง 1,440 ช่อง ช่องเหล่านี )จะสามารถใส่
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟได้ 2 ไดร์ ฟต่อหนึง/ ช่องในขณะที/ทําการเขียนสัญญาณ โดยเงื/อนไขของการใส่ฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟเข้ าไปภายในช่องเล็กๆ เหล่านี )จะต้ องเป็ นผลิตภัณฑ์รุ่นเดียวกัน ผลิตเพื/อขายให้ ลกู ค้ าราย
เดียวกัน ความจุของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเท่ากัน เนื/องจากว่าซอฟแวร์ ที/ใช้ ตอ่ หนึง/ ช่องของเครื/ องทดสอบเอ็ก
คาร์ ลิเบอร์ จะต้ องเป็ นซอฟแวร์ ตวั เดียวกัน เวอร์ ชนั/ เดียวกัน ฉะนันการที
)
/แขนกลของเครื/ องทดสอบเอ็ก
คาร์ ลิเบอร์ จะจับฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเข้ าไปเขียนสัญญาณ
แขนกลจะเลือกจับคูแ่ ต่ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/
เหมือนกันทุกอย่างเข้ าไปไว้ ภายในช่องเดียวกัน แล้ วเริ/มกระบวนการเขียนสัญญาณ
ส่วนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/พนักงานวางลงบนสายพานหน้ าเครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิ
เบอร์ แล้ วถูกนําเข้ าไปภายในเครื/ องแต่ยงั ไม่สามารถจับคูก่ บั ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟตัวอื/นได้ ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
ตัวนันจะต้
) องรออยูใ่ นช่องเล็กๆ
จนกว่าจะสามารถจับคูก่ บั ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟตัวอื/นได้
จึงจะเริ/ม
กระบวนการเขียนสัญญาณ
สถานีงานที/ทําการจับคูฮ่ าร์ ดดิสก์ไดร์ ฟของโรงงานกรณีศกึ ษาแสดงในรูปที/ 3.9

รูปที/ 3.9 สถานีงานที/ทําการจับคูฮ่ าร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Pairing)
โดยมีรายละเอียดการจับคูฮ่ าร์ ดดิสก์ไดร์ ฟดังรายละเอียดต่อไปนี )
1. วางฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟลงบนสายพานหน้ าเครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์
2. เครื/ องทําการสแกนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ และตรวจสอบดูรายละเอียดของฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟ เช่น รุ่น, ลูกค้ า และความจุของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ เป็ นต้ น
3. แขนกลของเครื/ องทดสอบจับฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเข้ าสู่ด้านในตู้ทดสอบ ถ้ าภายในตู้
ทดสอบมีฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/เหมือนกันอยูแ่ ล้ วภายในช่องเล็กๆ หนึง/ ตัว ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟตัวที/แขนกล
กําลังจะหยิบเข้ าก็จะถูกใส่เข้ าไปในช่องเล็กๆ ช่องเดียวกัน แล้ วเริ/มทําการเขียนสัญญาณ
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4. แต่ถ้าฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/แขนกลของเครื/ องทดสอบกําลังจับเข้ าสูด่ ้ านในตู้ทดสอบ
ไม่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมือนกับฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟตัวที/รออยูภ่ ายในช่องเล็กๆ ในตู้ทดสอบ ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟตัวนัน)
จะต้ องเข้ าไปรอในช่องเล็กๆ ช่องใหม่ เพื/อรอฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟตัวต่อไปที/มีคณ
ุ สมบัตเิ หมือนกัน
5. รอดําเนินการในขันตอนต่
)
อไป
สําหรับแผนภูมิการไหลของการจับคูฮ่ าร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Pairing) แสดงดังรูปที/ 3.10

รูปที/ 3.10 แผนภูมิการไหลของกระบวนการจับคูฮ่ าร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Pairing)
3.2.5 การเขียนสัญญาณ (HX-Filler)
การเขียนสัญญาณ (HX-Filler) เป็ นกระบวนการของระบบอัตโนมัติที/เกิดขึ )น
ภายในเครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ (X-Caliber tester) จุดประสงค์ก็เพื/อเขียนสัญญาณแม่เหล็กลง
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บนแผ่นจานแม่เหล็กจนสัญญาณเต็มหน้ าแผ่นจาน หลังจากที/เครื/ องทดสอบทําการเขียนสัญญาณ
เสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว เครื/ องก็จะทําการทดสอบประสิทธิภาพบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ รวมทังทดสอบด้
)
วยว่ามี
ข้ อบกพร่องเกิดขึ )นบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟหรื อไม่
โดยมีรายละเอียดการเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ ดังรายละเอียดต่อไปนี )
1. ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/จบั คูก่ บั ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/มีคณ
ุ สมบัตเิ หมือนกัน อยูภ่ ายในช่อง
เล็กๆ ช่องเดียวกันของเครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ (X-Caliber tester)
2. เมื/อฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสองตัววางอยูใ่ นช่องเล็กๆ ของเครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์
เรี ยบร้ อยแล้ ว ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟจะถามหาซอฟแวร์ เวอร์ ชนั/ ที/ใช้ ในการเขียนสัญญาณลงบนฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟ เมื/อเจอซอฟแวร์ ที/ใช้ ในการเขียนสัญญาณ ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟจึงเริ/มกระบวนการเขียนสัญญาณ
3. ระบบอัตโนมัติและซอฟแวร์ ทําการเขียนสัญญาณลงบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
4. ระหว่างที/ทําการเขียนสัญญาณ ระบบจะทําการตรวจสอบปริมาณก๊ าซฮีเลียมที/
มีอยูภ่ ายในตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟว่ามีเพียงพอต่อการเขียนสัญญาณหรื อไม่ ถ้ าปริมาณก๊ าซฮีเลียมมีไม่
เพียงพอต่อการเขียนสัญญาณ ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟก็จะไม่ผ่านกระบวนการเขียนสัญญาณ และกลายเป็ น
เป็ นงานเสีย แต่ถ้าผ่านการเขียนสัญญาณก็จะดําเนินการในขันตอนต่
)
อไป
5. ตรวจสอบความถูกต้ องของการเขียนสัญญาณเมื/อผ่านการตรวจสอบเรี ยบร้ อย
แล้ ว จากนันเครื
) / องก็จะทําการทดสอบประสิทธิภาพบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ รวมทังทดสอบด้
)
วยว่ามี
ข้ อบกพร่องหรื ออาการเสียเกิดขึ )นบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟหรื อส่วนประกอบต่างๆ
ของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
หรื อไม่
6. หลังผ่านกระบวนการเขียนสัญญาณลงบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ แขนกลของเครื/ อง
ทดสอบก็จะทําการจับฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟออกมาวางบนสายพานด้ านหน้ าตู้ทดสอบ ที/ตําแหน่งหยิบ/ วาง
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
7. เตรี ยมส่งฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟไปยังกระบวนการต่อไป
สําหรับแผนภูมิการไหลของกระบวนการเขียนสัญญาณ (HX-Filler) แสดงดังรูปที/
3.11

100

รูปที/ 3.11 แผนภูมิการไหลของกระบวนการเขียนสัญญาณ (HX-Filler)
สําหรับภาพภายในกระบวนการเขียนสัญญาณของโรงงานกรณีศกึ ษา ได้ แก่ การอัดก๊ าซ
ฮีเลียม (Helium charge) การติดซีล (Seal install) และการเขียนสัญญาณ (HX-Filler) บนเครื/ อง
ทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ (X-Caliber tester) แสดงดังรูปที/ 3.12-3.15
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รูปที/ 3.12 กระบวนการอัดก๊ าซฮีเลียม (Helium charge) ของโรงงานกรณีศกึ ษา

รูปที/ 3.13 วิธีการติดซีล (Seal install)

รูปที/ 3.14 กระบวนการติดซีล (Seal install) ของโรงงานกรณีศกึ ษา
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รูปที/ 3.15 กระบวนการเขียนสัญญาณ (HX-Filler) บนเครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ (X-Caliber tester)
ของโรงงานกรณีศกึ ษา
3.3 การนิยามถึงของเสียประเภท Drive exceeded time limit fail
จากการวิเคราะห์ภายในห้ องทดลองทางวิศวกรรม ลักษณะของของเสียประเภท Drive
exceeded time limit fail คือ ของเสียที/เกิดขึ )นเนื/องจากเครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ สามารถตรวจจับ
ได้ วา่ ปั จจัยดังที/จะกล่าวไว้ ด้านล่างไม่เป็ นไปตามค่าที/กําหนดไว้
1. ปริมาณความเข้ มข้ นของก๊ าซฮีเลียมภายในตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ ต้ องมีปริมาณมากกว่า
ปริมาณที/กําหนด (Specification) โดยค่าที/กําหนดไว้ คือ 77% เมื/อเทียบกับปริมาตรภายในตัว
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
จากค่าที/กําหนด (Specification) ไว้ ข้างต้ น ถ้ าไม่เป็ นไปตามค่าที/กําหนด เมื/อฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟเข้ าสูก่ ระบวนการเขียนสัญญาณ ก็จะเกิดการเสียด้ วยอาการ Drive exceeded time limit fail ขึ )น
เนื/องจากภายในตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟมีปริมาณก๊ าซฮีเลียมไม่เพียงพอที/จะช่วยให้ กระบวนการเขียน
สัญญาณสําเร็จได้
3.4 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ เพือนํามาศึกษา
การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที/จะนํามาศึกษา ได้ ทําการวิเคราะห์จาก 2 ลักษณะ ดังนี )
1. ด้ านการตลาด พิจารณาจากวัฎจักรของผลิตภัณฑ์ (Product life cycle) ดังแสดงใน
รูปที/ 3.16 และส่วนแบ่งทางการตลาด (Market share) ดังแสดงในตารางที/ 3.1
2. คุณภาพการผลิตของผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจากของเสียที/เกิดขึ )นในระหว่างการผลิต
(Defect)
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รูปที/ 3.16 ความต้ องการทางการตลาด
ตารางที/ 3.1 ข้ อมูลของผลิตภัณฑ์ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําหรับคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลในโรงงานกรณีศกึ ษา
ผลิตภัณฑ์

Market Demand Market Share (%)

สัดส่วนของเสียเทียบกับการผลิตทังหมด
)
(DPPM)

จาไมก้ า

Matulity

9.23

4,265.51

ลูนา่

Decline

7.63

3,144.64

ฟิ จิ

Matulity

20.37

11,944.05

ฮีลอน

Decline

7.40

1,138.93

เดนาลี/

Matulity

11.96

6,963.50

มารี เนอร์

Growth

5.91

7,736.30

ชาสต้ า

Growth
37.50
31,727.24
จากข้ อมูลด้ านการตลาดและคุณภาพการผลิตของผลิตภัณฑ์
พบว่าผลิตภัณฑ์รุ่นชา
สต้ าอยูใ่ นช่วงที/ตลาดยังมีความต้ องการอีกมาก
และส่วนแบ่งทางการตลาดสูงมากเมื/อเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์รุ่นอื/นๆ และเมื/อเปรี ยบเทียบสัดส่วนของเสียเทียบกับการผลิตทังหมด
)
(DPPM) จะเห็นว่า
ผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นมีสดั ส่วนของเสียใกล้ เคียงกัน ยกเว้ นผลิตภัณฑ์รุ่นชาสต้ าที/มีสดั ส่วนของเสียสูงกว่า
ผลิตภัณฑ์รุ่นอื/น
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ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําหรับคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล (2.5” Hard disk drive)
รุ่นชาสต้ า ในแต่ละเดือนสามารถแสดงได้ ดงั รูปที/ 3.17

รูปที/ 3.17 กราฟจํานวนต่างๆ ในแต่ละเดือนของผลิตภัณฑ์ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําหรับคอมพิวเตอร์ สว่ น
บุคคล รุ่นชาสต้ า
จากรูปที/ 3.17 จะเห็นว่า กราฟ DPPM ของเสีย Drive exceeded time limit fail ซึง/ มี
ค่าเฉลี/ยเท่ากับ 67,192 DPPM ต่อสัปดาห์ มีรูปแบบคล้ ายคลึงกันกับกราฟ DPPM ของเสียรวมซึง/ มี
ค่าเฉลี/ยเท่ากับ 84,600 DPPM ต่อสัปดาห์ โดยที/จํานวนของเสียประเภท Drive exceeded time limit
จํานวนของเสียรวม และจํานวนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําเร็จรูปสําหรับคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล รุ่นชาสต้ า มี
ค่าเฉลี/ยเท่ากับ 33,056.69 41,620.69 450,349.38 ชิ )นต่อสัปดาห์ ตามลําดับ แสดงให้ เห็นว่า
จํานวนของเสียประเภท Drive exceeded time limit มีอิทธิพลต่อจํานวนของเสียรวม กล่าวคือ รูปแบบ
ของข้ อมูลจํานวนของเสียประเภท Drive exceeded time limit ส่งผลต่อรูปแบบข้ อมูลจํานวนของเสีย
รวม โดยที/จํานวนของเสียประเภทอื/นๆ ที/เหลือมีคา่ เกือบจะคงที/ เพื/อตรวจสอบข้ อมูลดังกล่าวจึงได้ ทํา
การพล็อตกราฟแผนภาพการกระจายระหว่างจํานวนของเสียรวมกับจํานวนของเสียประเภท Drive
exceeded time limit แสดงในรูปที/ 3.18 และคํานวณค่าสัมประสิทธิ'สหสัมพันธ์ (r) และค่า P-value
ในการทดสอบสมมติฐานว่าสัมประสิทธิ'สหสัมพันธ์มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สําคัญหรื อไม่
แสดงในตารางที/ 3.2 ได้ ดงั นี )
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Scatterplot of จํานวนของเสียรวม vs จํานวนของเสีย Drive exceeded time limit

จ◌ํนวนของเส◌ี
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รูปที/ 3.18 แผนภาพการกระจายระหว่างจํานวนของเสียรวมกับจํานวนของเสียประเภท Drive
exceeded time limit ของผลิตภัณฑ์ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําหรับคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล รุ่นชาสต้ า
ตารางที/ 3.2 ค่า r และค่า P-value ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนของเสียรวมกับจํานวน
ของเสียประเภท Drive exceeded time limit ของผลิตภัณฑ์ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําหรับ
คอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล รุ่นชาสต้ า
ค่า r

ค่า P-value

0.863

0.000

จากตารางที/ 3.2 ค่า r มากกว่า 0.70 ประกอบกับค่า P-value น้ อยกว่า 0.05 แสดงว่า
จํานวนของเสียรวมมีความสัมพันธ์กบั จํานวนของเสียประเภท Drive exceeded time limit fail ที/ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 โดยรูปที/ 3.18 แสดงให้ เห็นว่า จํานวนของเสียรวมและจํานวนของเสียประเภท Drive
exceeded time limit fail ของผลิตภัณฑ์ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําหรับคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล รุ่นชาสต้ า มี
ความสัมพันธ์กนั เชิงบวกต่อกัน กล่าวคือ ถ้ าจํานวนของเสียประเภท Drive exceeded time limit fail มี
ค่าเพิ/มขึ )น ก็จะส่งผลให้ จํานวนของเสียรวมมีคา่ เพิ/มขึ )นเช่นเดียวกัน หรื อในทางกลับกันถ้ าจํานวนของ
เสียประเภท Drive exceeded time limit fail มีคา่ ลดลง ก็จะส่งผลให้ จํานวนของเสียรวมมีคา่ ลดลง
เช่นเดียวกัน
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สําหรับกราฟจํานวนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําเร็จรูปของผลิตภัณฑ์ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําหรับ
คอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล รุ่นชาสต้ า ในรูปที/ 3.17 มีรูปแบบไม่แน่นอน โดยมีคา่ เฉลี/ยอยูท่ ี/ 450,349.38
ชิ )นต่อสัปดาห์ และเมื/อทําการพล็อตแผนภาพการกระจายระหว่างจํานวนของเสียประเภท Drive
exceeded time limit fail กับจํานวนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําเร็จรูป และคํานวณค่าสัมประสิทธิ'สหสัมพันธ์
(r) และค่า P-value แสดงได้ ดงั รูปที/ 3.19 และตารางที/ 3.3 ตามลําดับ เพื/อทดสอบสมมติฐานว่า
สัมประสิทธิ'สหสัมพันธ์มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สําคัญหรื อไม่
Scatterplot of จํานวนของเสีย Drive exceeded time limit vs จํานวนฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟสําเร็ จรู ป
จ◌ํนวนของเส◌ี
า
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รูปที/ 3.19 แผนภาพการกระจายระหว่างจํานวนของเสียประเภท Drive exceeded time limit fail กับ
จํานวนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําเร็ จรูปของผลิตภัณฑ์สําหรับคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล รุ่นชาสต้ า
ตารางที/ 3.3 ค่า r และค่า P-value ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนของเสียประเภท Drive
exceeded time limit fail กับจํานวนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําเร็จรูปของผลิตภัณฑ์ฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟสําหรับคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ า
ค่า r

ค่า P-value

-0.266
0.380
จากตารางที/ 3.3 ค่า r น้ อยกว่า 0.70 ประกอบกับค่า P-value มากกว่า 0.05 และรูปที/
3.19 แสดงให้ เห็นว่าจํานวนของเสียประเภท Drive exceeded time limit fail กับจํานวนฮาร์ ดดิสก์
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ไดร์ ฟสําเร็จรูปของผลิตภัณฑ์ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําหรับคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล
ความสัมพันธ์ตอ่ กัน

รุ่นชาสต้ า

ไม่มี

3.5 การศึกษาสภาพปั ญหาปั จจุบัน
ภายในกระบวนการเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําหรับคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล
(2.5” Hard disk drive) รุ่นชาสต้ าของโรงงานกรณีศกึ ษา มีกระบวนการประกอบย่อยๆ เป็ นจํานวน
มากที/ทําให้ เกิดของเสียประเภท Drive exceeded time limit fail ซึง/ ส่งผลให้ ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟไม่
สามารถผ่านกระบวนการไปยังขันตอนต่
)
อไปได้ ทําให้ ต้องมีงานที/ต้องนํากลับไปทําใหม่ (Rework) หรื อ
ในบางครัง) ไม่สามารถนํากลับไปทําใหม่ (Rework) ของชิ )นงานได้ ทําให้ ต้องทิ )ง (Scrap) ชิ )นงานนัน) สิ/ง
เหล่านี )ถือเป็ นการสูญเสียที/สําคัญอย่างมาก จึงควรมีการปรับปรุงแก้ ไขเพื/อลดจํานวน ของเสียที/เกิดขึ )น
ให้ ลดน้ อยลงให้ มากที/สดุ หรื อแทบไม่มีเลย (Zero Defect)
จากการศึกษาสภาพปั จจุบนั
สามารถศึกษาได้ จากสัดส่วนของของเสียต่อล้ านชิ )นการ
ผลิตที/เกิดขึ )น (Defect Part Per Million; DPPM) ผลจากการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ
ผลิตด้ วยข้ อมูลระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2552 ของผลิตภัณฑ์รุ่นชาสต้ า ในขันตอน
)
การเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ พบว่ามีจํานวนชิ )นงานที/มีอาการเสียประเภท Drive exceeded
time limit fail เกิดขึ )นเฉลี/ย 67,192 ชิ )นในหนึง/ ล้ านชิ )น (Defect Part Per Million; DPPM) แสดงดังรูปที/
3.20
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รูปที/ 3.20 ความสามารถของกระบวนการเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําหรับคอมพิวเตอร์ สว่ น
บุคคล (2.5” Hard disk drive) รุ่นชาสต้ า
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จากรูปที/ 3.20 ค่าความสามารถกระบวนการผลิต (Process Performance; Ppk) มีคา่
1.4970/3 = 0.499 แต่เป้าหมายของโรงงานกรณีศกึ ษาต้ องการที/จะพัฒนาไปที/ 1.33
3.6 สรุประยะศึกษาเพือนิยามปั ญหา
จากการกําหนดขอบเขตของงานวิจยั ในบทที/ 1 ประกอบกับข้ อมูลที/ได้ จากการเข้ าไป
สํารวจกระบวนการเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําหรับคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล (2.5” Hard disk
drive) ของโรงงานกรณีศกึ ษาและการประชุมระดมสมองจากทีมงานทําให้ สามารถกําหนดปั ญหาได้ วา่
ปั ญหาที/จะทําการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ ไข คือ ปั ญหาของเสียประเภท Drive
exceeded time limit fail ในกระบวนการเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําหรับคอมพิวเตอร์ สว่ น
บุคคล (2.5” Hard disk drive) รุ่นชาสต้ า เนื/องจากข้ อมูลที/เก็บรวบรวมได้ แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่า
รายการสินค้ าดังกล่าวมีความถี/ในการสัง/ ผลิตจากลูกค้ ามากที/สดุ และมีสดั ส่วนของเสียประเภท Drive
exceeded time limit fail มากที/สดุ เมื/อเทียบกับสัดส่วนของเสียประเภทอื/นๆ โดยถ้ าสามารถหาสาเหตุ
และวิธีการแก้ ปัญหาของเสียดังกล่าวได้ จะทําให้ สามารถใช้ เป็ นแนวทางในการแก้ ปัญหาของเสียบน
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟรุ่นอื/นๆ ต่อไปได้ และเมื/อทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ แผนภาพการกระจาย
และการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ'สหสัมพันธ์ ทําให้ สามารถทราบว่าจํานวนของเสียประเภท Drive
exceeded time limit fail มีความสัมพันธ์กบั จํานวนของเสียรวม

บทที 4
เฟส II ระยะศึกษาระบบการวัดและเก็บข้ อมลูสภาพปั ญหา
หลังจากผ่านขันตอนในเฟส
)
I ระยะการศึกษาเพื/อกําหนดปั ญหาเพื/อนําไปกําหนด
แนวทางต่างๆ ในการแก้ ไขปั ญหาแล้ ว ในขันตอนการศึ
)
กษาระบบการวัดเพื/อกําหนดสาเหตุของปั ญหา
นี ) จะเป็ นขันตอนเพื
)
/อศึกษาถึงแหล่งที/มาที/เป็ นสาเหตุของปั ญหาด้ วยการใช้ เครื/ องมือทางสถิติตา่ งๆ มา
ช่วยในการศึกษา โดยจะเริ/มจากการศึกษาเกี/ยวกับรายละเอียดของกระบวนการผลิตในทุกๆ ขันตอนที
)
/
เกี/ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ที/ทําการศึกษา
และทําการวิเคราะห์ความแม่นยําของระบบการวัดที/ใช้ ใน
กระบวนการผลิต เพื/อที/จะประกันความถูกต้ องของข้ อมูลที/ได้ จากการวัดก่อนที/จะทําการทดลองเพื/อ
วิเคราะห์ปัญหา
4.1 การวิเคราะห์ ความแม่ นยําของระบบการวัด (GR&R)
ระบบการวัดเป็ นเสมือนกลไกในการควบคุมผลิตภัณฑ์และกระบวนการเพื/อเป็ นการ
ประกันคุณภาพสูล่ กู ค้ า กระบวนการวัดมีองค์ประกอบหลักๆ คือ เครื/ องมือวัด และพนักงานวัด ซึง/ มี
สาเหตุมาจากทักษะ ความชํานาญ ระดับการฝึ กฝน วิธีการวัด ชิ )นงานที/วดั และสิ/งแวดล้ อมในการวัด
มีสาเหตุมาจากอุณหภูมิ ความชื )น และธรรมชาติ เนื/องจากแต่ละองค์ประกอบมีความสําคัญไม่เท่ากัน
จึงเกิดความผันแปรในระบบการวัด
การวิเคราะห์ระบบความแม่นยําของเครื/ องมือวัดมีความสําคัญมาก
เนื/องจากการ
แก้ ปัญหาทางด้ านคุณภาพ หรื อป้องกันปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพนันต้
) องมีความมัน/ ใจในเสถียรภาพ
ของเครื/ องมือวัด ซึง/ การวิเคราะห์ระบบการวัดมีจดุ ประสงค์เพื/อวิเคราะห์ความคลาดเคลื/อนของระบบ
การวัดในกระบวนการผลิตว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที/สามารถยอมรับได้ หรื อไม่ โดยการวิเคราะห์คณ
ุ สมบัตเิ ชิง
สถิตขิ องระบบการวัดเพื/อทําการแยกแหล่งความผันแปรออกเป็ นชิ )นงาน (Part to part variation)
พนักงาน (Appraiser variation) ความผันแปรร่วม (Interaction variation)
ในกระบวนการเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําหรับคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล (2.5”
Hard disk drive) รุ่นชาสต้ า มีระบบการวัดที/เกี/ยวข้ องอยูเ่ พียงระบบเดียว คือระบบการเขียนและ
ทดสอบสัญญาณบนเครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ (X-Caliber tester) ดังนันจึ
) งได้ มีการวิเคราะห์ความ
แม่นยําของระบบการวัดนี )
4.1.1 การออกแบบการวิเคราะห์ ความแม่ นยําของระบบการวัดแบบข้ อมูลนับ
(Measurement system analysis of attribute data)
มีขนตอนดั
ั)
งต่อไปนี ) (กิตติศกั ดิ' พลอยพานิชเจริญ, 2551)
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1. เลือกสิ/งตัวอย่างในกระบวนการผลิต 30 ชิ )น ซึง/ สิ/งตัวอย่างเหล่านันจะต้
) อง
ประกอบไปด้ วยสิ/งตัวอย่างที/มีคณ
ุ ภาพดี และไม่ดีในสัดส่วนที/เท่ากัน
2. ตรวจสอบสิ/งตัวอย่างที/ถกู เลือกในกระบวนการผลิตทัง) 30 ชิ )น โดยวิศวกร
ฝ่ ายผลิต วิศวกรฝ่ ายควบคุมคุณภาพ วิศวกรฝ่ ายเขียนสัญญาณ และวิศวกรฝ่ ายซ่อมบํารุงเครื/ องจักร
3. เลือกเครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ (X-Caliber tester) ที/ผา่ นการตรวจสอบ
คุณสมบัติ ประสิทธิภาพการทํางาน และอุปกรณ์ตา่ งๆ ของเครื/ องทดสอบ จํานวนทังสิ
) )น 3 ตู้ทดสอบ
โดยวิศวกรฝ่ ายควบคุมคุณภาพ วิศวกรฝ่ ายเขียนสัญญาณ และวิศวกรฝ่ ายดูแลและควบคุมเครื/ องจักร
4. ทําการศึกษาเครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ (X-Caliber tester) ทีละเครื/ อง
โดยที/ให้ ทําการตรวจสอบชิ )นงานที/ได้ เตรี ยมไว้ และที/สําคัญการวัดสิ/งตัวอย่างจะต้ องเป็ นแบบสุม่ และ
ให้ เครื/ องทดสอบประเมินผลสิ/งตัวอย่างนันๆ
) ว่าผ่าน หรื อไม่ผา่ น ทําการบันทึกผลลัพธ์ที/ได้ จากการ
ตรวจวัดลงในแบบฟอร์ ม ทําเช่นเดียวกันนี )กับเครื/ องทดสอบทุกเครื/ อง
5. บันทึกค่าลงในแบบฟอร์ มเพื/อทําการวิเคราะห์ความแม่นยําของระบบวัด
และหาค่าของ GR&R โดยใช้ โปรแกรม Minitab ซึง/ การวิเคราะห์จะประกอบไปด้ วยดัชนีตา่ งๆ ดังนี )
% รี พีททะบิลิตี )ของเครื/ องทดสอบ
= จํานวนครัง) ที/การตรวจสอบเหมือนกัน
จํานวนชิ )นงานตรวจสอบ
% ความไม่ไบอัสของเครื/ องทดสอบ
= จํานวนครัง) ที/การตรวจสอบเหมือนกันและถูกต้ อง
จํานวนชิ )นงานตรวจสอบ
% ประสิทธิผลด้ านรี พีททะบิลิตี )ของการตรวจสอบ = จํานวนครัง) ที/เครื/ องทุกเครื/ องตรวจได้ เหมือนกัน
จํานวนชิ )นงานตรวจสอบ
% ประสิทธิผลด้ านไบอัสของการตรวจสอบ = จํานวนครัง) ที/เครื/ องทุกเครื/ องตรวจได้ เหมือนกันถูกต้ อง
จํานวนชิ )นงานตรวจสอบ
4.1.2 เกณฑ์ ในการยอมรั บสําหรับระบบการวัด
เกณฑ์ในการยอมรับสําหรับระบบการวัดด้ วยวิธีการของการใช้ เครื/ องทดสอบเอ็ก
คาร์ ลิเบอร์ (X-Caliber tester) ซึง/ อ้ างอิงจากเกณฑ์ที/ใช้ ในโรงงานกรณีศกึ ษา
ตารางที/ 4.1 เกณฑ์ในการยอมรับสําหรับระบบการวัด
ดัชนี
เกณฑ์ในการยอมรับ
% รี พีททะบิลิตี )ของเครื/ องทดสอบ
100%
% ความไม่ไบอัสของเครื/ องทดสอบ
100%
% ประสิทธิผลด้ านรี พีททะบิลิตี )ของการตรวจสอบ
100%
% ประสิทธิผลด้ านไบอัสของการตรวจสอบ
100%
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4.1.3 การศึกษาความถกต้
ู องของระบบการวัดของเครืองทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์
(X-Caliber tester)
ผลลัพธ์ในการศึกษาและผลการวิเคราะห์การประเมินความผันแปรของระบบการ
วัดของเครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ ครัง) ที/ 1 แสดงดังตารางที/ 4.2 และตารางที/ 4.3 สําหรับการวัด
ประสิทธิภาพกระบวนการเขียนและทดสอบสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสําหรับคอมพิวเตอร์ สว่ น
บุคคล (2.5” Hard disk drive) รุ่นชาสต้ า โดยกฎของการศึกษาความถูกต้ องของระบบการวัด คือค่า
ผลลัพธ์ของดัชนีตา่ งๆ ตามตารางที/ 4.1 ต้ องเท่ากับ 100% โดยอ้ างอิงมาจากเกณฑ์ที/ใช้ ของโรงงาน
กรณีศกึ ษา
ตารางที/ 4.2 ผลลัพธ์ของการตรวจวัดระบบการวัดครัง) ที/ 1
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เมื/อพิจารณาจากการวิเคราะห์ความแม่นยําของระบบการวัดของเครื/ อง
ทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ (X-Caliber tester) ในกระบวนการเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วน
บุคคล (2.5” Hard disk drive) รุ่นชาสต้ า พบว่าเครื/ องมือวัดนี )มีความสามารถในการตรวจจับความผัน
แปรของกระบวนการตํ/า โดยดูจากข้ อมูลจริงจาก Minitab ดังนี )
ตารางที/ 4.3 ผลการวิเคราะห์ความสามารถระบบการวัดของกระบวนการเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟ ข้ อมูลจริงจาก Minitab
เครื/ องทดสอบ เครื/ องทดสอบ เครื/ องทดสอบ
ดัชนี
เครื/ องที/ 1
เครื/ องที/ 2
เครื/ องที/ 3
% รี พีททะบิลิตี )ของเครื/ องทดสอบ
100%
73.33%
66.67%
% ความไม่ไบอัสของเครื/ องทดสอบ
100%
73.33%
66.67%
% ประสิทธิผลด้ านรี พีททะบิลิตี )ของการตรวจสอบ
56.67%
% ประสิทธิผลด้ านไบอัสของการตรวจสอบ
56.67%
Within Appraisers
Assessment Agreement
Appraiser
1
2
3

# Inspected
30
30
30

# Matched
30
22
20

Percent
100.00
73.33
66.67

95 % CI
(90.50, 100.00)
(54.11, 87.72)
(47.19, 82.71)

# Matched: Appraiser agrees with him/herself across trials.

ค่า Within Appraisers แสดงถึงความสามารถในการตรวจวัดของเครื/ อง
ทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ วา่ เครื/ องทดสอบเครื/ องเดียวกัน ทําการวัดชิ )นงานชิ )นเดียวกันแบบสุม่ ในแต่ละ
ครัง) มีความแน่นอนในการวัดเป็ นอย่างไร สําหรับเครื/ องทดสอบเครื/ องที/ 1 สามารถวัดค่าออกมาได้
เหมือนกันทัง) 3 ครัง) ของการวัดคิดเป็ น 100% ส่วนเครื/ องทดสอบที/ 2 ได้ คา่ 73.33% และเครื/ องทดสอบ
ที/ 3 ได้ คา่ 66.67% จากข้ อมูลนี )แสดงให้ เห็นว่าภายในเครื/ องทดสอบยังมีปัญหาเรื/ องการวัด ทําให้ การ
วัดค่าชิ )นงานแต่ละครัง) ได้ คา่ ออกมาไม่เหมือนกัน
Each Appraiser vs Standard
Assessment Agreement
Appraiser
1
2
3

# Inspected
30
30
30

# Matched
30
22
20

Percent
100.00
73.33
66.67

95 % CI
(90.50, 100.00)
(54.11, 87.72)
(47.19, 82.71)

# Matched: Appraiser's assessment across trials agrees with the known standard.
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ค่า Each Appraiser vs Standard แสดงถึงความสามารถในการตรวจวัดของ
เครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ เทียบกับค่ามาตรฐานว่ามีความถูกต้ องมากน้ อยเพียงใด สําหรับเครื/ อง
ทดสอบเครื/ องที/ 1 สามารถวัดค่าออกมาได้ ถกู ต้ องตามค่ามาตรฐานคิดเป็ น 100% ส่วนเครื/ องทดสอบ
เครื/ องที/ 2 ได้ คา่ 73.33% และเครื/ องทดสอบเครื/ องที/ 3 ได้ คา่ 66.67% จากข้ อมูลนี )แสดงให้ เห็นว่า
เครื/ องทดสอบบางเครื/ องสามารถวัดค่าออกมาได้ เหมือนกันทัง) 3 ครัง) แต่ไม่ถกู ต้ องตามค่ามาตรฐาน
และบางเครื/ องก็วดั ค่าแต่ละครัง) ออกมาไม่เหมือนกันและยังไม่ถกู ต้ องตามค่ามาตรฐานด้ วย
Assessment Disagreement
Appraiser
1
2
3

# NG / G
0
0
0

Percent
0.00
0.00
0.00

# G / NG
0
0
0

Percent
0.00
0.00
0.00

# Mixed
0
8
10

Percent
0.00
26.67
33.33

# NG / G: Assessments across trials = NG / standard = G.
# G / NG: Assessments across trials = G / standard = NG.
# Mixed: Assessments across trials are not identical.

ค่า Assessment Disagreement แสดงถึงการวัดค่าได้ ไม่ตรงกับค่ามาตรฐาน
คือ เครื/ องตรวจวัดบอกมาว่าไม่ผา่ นการทดสอบแต่คา่ มาตรฐานบอกว่าผ่านการทดสอบ (NG/G)
เครื/ องตรวจวัดบอกมาว่าผ่านการทดสอบแต่คา่ มาตรฐานบอกว่าไม่ผา่ นการทดสอบ (G/NG) และ
สุดท้ ายคือบอกค่าได้ ไม่แน่นอน (Mixed) การวิเคราะห์ระบบการวัดของโรงงานกรณีศกึ ษาพบว่ามีเพียง
กรณีเดียว คือเครื/ องทดสอบเครื/ องที/ 2 และเครื/ องที/ 3 วัดค่าออกมาได้ ไม่แน่นอน (Mixed) 26.67%
และ 33.33%ตามลําดับ
Between Appraisers
Assessment Agreement
# Inspected
30

# Matched
17

Percent
56.67

95 % CI
(37.43, 74.54)

# Matched: All appraisers' assessments agree with each other.

ค่า Between Appraisers แสดงถึงการวัดค่าของเครื/ องทดสอบทัง) 3 เครื/ อง ว่า
สามารถวัดค่าออกมาได้ ตรงกัน 56.67% โดยไม่เทียบว่าถูกต้ องตรงกับค่ามาตรฐานหรื อไม่
All Appraisers vs Standard
Assessment Agreement
# Inspected
30

# Matched
17

Percent
56.67

95 % CI
(37.43, 74.54)

# Matched: All appraisers' assessments agree with the known standard.
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ค่า All Appraisers vs Standard แสดงถึงการวัดค่าของเครื/ องทดสอบทัง) 3
เครื/ อง ว่าสามารถวัดค่าออกมาได้ ตรงกัน และถูกต้ องตรงกับค่ามาตรฐาน โดยระบบการวัดของโรงงาน
กรณีศกึ ษาสามารถวัดชิ )นงานออกมาได้ ถกู ต้ องเพียงแค่ 56.67% ซึง/ ถือว่าเป็ นค่าที/ตํ/ามาก
Date of study:
Reported by:
Name of product:
Misc:

Assessment Agreement

Appraiser vs Standard

Within Appraisers

100

95.0% C I
P ercent

90

90

80

80

Percent

Percent

100

70

60

50

50
2
Appraiser

3

95.0% C I
P ercent

70

60

1

June 11' 2010
Kanta S.
Shasta

1

2
Appraiser

3

รูปที/ 4.1 ผลการวิเคราะห์ความแม่นยําของระบบการวัดครัง) ที/ 1
สามารถสรุปได้ วา่ ระบบการวัดของโรงงานกรณีศกึ ษา มีคา่ ความถูกต้ องตรงตาม
ค่ามาตรฐานและวัดค่าออกมาได้ ตรงกันทัง) 3 เครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ เพียงแค่ 56.67% ซึง/ แสดง
ว่าระบบการวัดนี )ไม่มีความสามารถในการแยกความแตกต่างของค่าวัดได้ แสดงดังรูปที/ 4.1 ทําให้ ไม่
สามารถยอมรับในความสามารถของระบบนี )ว่า มีความแม่นยําเพียงพอที/จะใช้ สําหรับดําเนินการใน
ขันตอนต่
)
อไป จึงต้ องทําการแก้ ไขระบบการวัดเสียก่อนที/จะดําเนินการต่อไป
การแก้ ไขระบบการวัดทําโดยการระดมสมองจากผู้ที/มีความรู้ความชํานาญใน
กระบวนการเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเป็ นอย่างดี ซึง/ ได้ แก่วิศวกรฝ่ ายผลิต วิศวกรฝ่ ายควบคุม
คุณภาพ วิศวกรฝ่ ายเขียนสัญญาณ และวิศวกรฝ่ ายซ่อมบํารุงเครื/ องจักร แล้ วทําการหาสาเหตุของ
ระบบการวัด ปั ญหาของระบบการวัดส่วนใหญ่มาจากตัวเครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ และซอฟแวร์ ใน
การเขียนสัญญาณ เช่น การสัน/ สะเทือนของเครื/ องทดสอบที/เกินจากค่าที/กําหนด ซอฟแวร์ ที/ใช้ ในการ
ตรวจสอบไม่สามารถตรวจจับ แยกแยะฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/มีคา่ กํ )ากึ/งระหว่างผ่านและไม่ผา่ นการทดสอบ
จึงมอบหมายให้ วิศวกรฝ่ ายดูแลและควบคุมเครื/ องจักร และวิศวกรฝ่ ายเขียนสัญญาณทําการแก้ ไข
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ระบบการวัด (เครื/ องทดสอบ) ให้ เรี ยบร้ อย แล้ วจึงเริ/มทําการศึกษาและวิเคราะห์การประเมินความผัน
แปรของระบบการวัดของเครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ อีกครัง)
ตารางที/ 4.4 ผลลัพธ์ของการตรวจวัดระบบการวัดครัง) ที/ 2

เมื/อพิจารณาจากการวิเคราะห์ความแม่นยําของระบบการวัดของเครื/ อง
ทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ (X-Caliber tester) ในกระบวนการเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วน
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บุคคล (2.5” Hard disk drive) รุ่นชาสต้ า ครัง) ที/ 2 พบว่าเครื/ องมือวัดนี )มีความสามารถในการตรวจจับ
ความผันแปรของกระบวนการได้ ดี โดยดูจากข้ อมูลจริงจาก Minitab ดังนี )
ตารางที/ 4.5 ผลการวิเคราะห์ความสามารถระบบการวัดของกระบวนการเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟ ข้ อมูลจริงจาก Minitab
เครื/ องทดสอบ เครื/ องทดสอบ เครื/ องทดสอบ
ดัชนี
เครื/ องที/ 1
เครื/ องที/ 2
เครื/ องที/ 3
% รี พีททะบิลิตี )ของเครื/ องทดสอบ
100%
100%
100%
% ความไม่ไบอัสของเครื/ องทดสอบ
100%
100%
100%
% ประสิทธิผลด้ านรี พีททะบิลิตี )ของการตรวจสอบ
100%
% ประสิทธิผลด้ านไบอัสของการตรวจสอบ
100%
Within Appraisers
Assessment Agreement
Appraiser
1
2
3

# Inspected
30
30
30

# Matched
30
30
30

Percent
100.00
100.00
100.00

95 % CI
(90.50, 100.00)
(90.50, 100.00)
(90.50, 100.00)

# Matched: Appraiser agrees with him/herself across trials.

ค่า Within Appraisers สําหรับเครื/ องทดสอบเครื/ องที/ 1 เครื/ องทดสอบเครื/ องที/ 2
และเครื/ องทดสอบเครื/ องที/ 3 สามารถวัดค่าออกมาได้ เหมือนกันทัง) 3 ครัง) ของการวัดคิดเป็ น 100%
จากข้ อมูลนี )แสดงให้ เห็นว่าเครื/ องทดสอบแต่ละเครื/ องไม่มีปัญหาเรื/ องการวัด ทําให้ การวัดค่าชิ )นงานแต่
ละครัง) ได้ คา่ ออกมาเหมือนกัน
Each Appraiser vs Standard
Assessment Agreement
Appraiser
1
2
3

# Inspected
30
30
30

# Matched
30
30
30

Percent
100.00
100.00
100.00

95 % CI
(90.50, 100.00)
(90.50, 100.00)
(90.50, 100.00)

# Matched: Appraiser's assessment across trials agrees with the known standard.

ค่า Each Appraiser vs Standard สําหรับเครื/ องทดสอบเครื/ องที/ 1 เครื/ อง
ทดสอบเครื/ องที/ 2 และเครื/ องทดสอบเครื/ องที/ 3 สามารถวัดค่าออกมาได้ ถกู ต้ องตามค่ามาตรฐานคิด
เป็ น 100% จากข้ อมูลนี )แสดงให้ เห็นว่าเครื/ องทดสอบสามารถวัดค่าออกมาได้ เหมือนกันทัง) 3 ครัง) และ
ถูกต้ องตรงตามค่ามาตรฐานด้ วย
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Appraiser
1
2
3

# NG / G
0
0
0

Percent
0.00
0.00
0.00

# G / NG
0
0
0

Percent
0.00
0.00
0.00

# Mixed
0
0
0

Percent
0.00
0.00
0.00

# NG / G: Assessments across trials = NG / standard = G.
# G / NG: Assessments across trials = G / standard = NG.
# Mixed: Assessments across trials are not identical.

ค่า Assessment Disagreement แสดงถึงระบบการวัดของโรงงานกรณีศกึ ษามี
ความถูกต้ องตรงตามค่ามาตรฐาน ไม่มีความผิดพลาดที/เรี ยกว่า Under Reject หรื อ Over Reject
Between Appraisers
Assessment Agreement
# Inspected
30

# Matched
30

Percent
100.00

95 % CI
(90.50, 100.00)

# Matched: All appraisers' assessments agree with each other.

ค่า Between Appraisers แสดงถึงการวัดค่าของเครื/ องทดสอบทัง) 3 เครื/ อง ว่า
สามารถวัดค่าออกมาได้ ตรงกัน 100% โดยไม่เทียบว่าถูกต้ องตรงกับค่ามาตรฐานหรื อไม่
All Appraisers vs Standard
Assessment Agreement
# Inspected
30

# Matched
30

Percent
100.00

95 % CI
(90.50, 100.00)

# Matched: All appraisers' assessments agree with the known standard.

ค่า All Appraisers vs Standard 100% แสดงว่าเครื/ องทดสอบทัง) 3 เครื/ อง
สามารถวัดค่าออกมาได้ ตรงกัน และตรงถูกต้ องกับค่ามาตรฐาน แสดงดังรูปที/ 4.2
Date of study :
Reported by :
Name of product:
Misc:

Assessment Agreement

Within Appraisers

Appraiser vs Standard
95.0% C I
P ercent

100

95.0% C I
P ercent

100

98

Percent

98

Percent

July 3' 2010
Kanta S.
Shasta

96

96

94

94

92

92

1

2
Appraiser

3

1

2
Appraiser

3

รูปที/ 4.2 ผลการวิเคราะห์ความแม่นยําของระบบการวัดครัง) ที/ 2
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เครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ (X-Caliber tester) ทุกเครื/ องมีความสามารถในการ
ตรวจสอบ โดยมีเปอร์ เซ็นต์รีพีททะบิลิตี )ของเครื/ องทดสอบ (% Appraiser score) เปอร์ เซ็นต์ความไม่
ไบอัสของพนักงานตรวจสอบ (% Attribute score) เปอร์ เซ็นต์ประสิทธิผลด้ านรี พีททะบิลิตี )ของเครื/ อง
ทดสอบ (% Appraiser screen effect score) และประสิทธิผลด้ านไบอัสของการตรวจสอบ (%
Attribute screen effect score) มีคา่ เท่ากับ 100% ดังนันสรุ
) ปว่าความสามารถของกระบวนการวัด
แบบข้ อมูลนับอยูใ่ นเกณฑ์การยอมรับได้
เมื/อระบบการวัดมีความน่าเชื/อถือแล้ ว จึงสามารถดําเนินการตามขันตอนถั
)
ดไป
โดยทําการวิเคราะห์ปัญหาจากสาเหตุและผลก่อนเพื/อให้ ทราบถึงต้ นเหตุของปั ญหาเพื/อให้ ได้ ปัจจัย
นําเข้ าที/สําคัญ
4.2 สรุปผลขัน2 ตอนระยะศึกษาระบบการวัดและเก็บข้ อมลสภาพ
ปั ญหา
ู
ผลลัพธ์จากขันตอนนี
)
)คือ ผลของการวิเคราะห์ความแม่นยําของระบบการวัด โดยนํา
ผลลัพธ์ที/ได้ เหล่านี )ไปใช้ ในขันตอนการวิ
)
เคราะห์สาเหตุของปั ญหา ซึง/ สามารถสรุปได้ ดงั นี )
จากการวิเคราะห์ความแม่นยําของระบบการวัด พบว่าระบบการวัดมีความสามารถใน
การตรวจสอบ โดยมีเปอร์ เซ็นต์รีพีททะบิลิตี )ของเครื/ องทดสอบ (% Appraiser score) เปอร์ เซ็นต์ความ
ไม่ไบอัสของเครื/ องทดสอบ (% Attribute score) เปอร์ เซ็นต์ประสิทธิผลด้ านรี พีททะบิลิตี )ของการ
ทดสอบ (% Attribute screen effect score) และประสิทธิผลด้ านไบอัสของการตรวจสอบมีคา่ เท่ากับ
100% ดังนันสรุ
) ปว่าความสามารถของกระบวนการวัดแบบข้ อมูลนับอยูใ่ นเกณฑ์การยอมรับได้

บทที 5
เฟส III ระยะการวิเคราะห์ เพือหาสาเหตุของปั ญหา
ทําการระดมความคิดเห็นจากสมาชิกในทีมซึง/ ได้ คดั เลือกจากผู้ที/มีความรู้ ความชํานาญ
และปฏิบตั งิ านในกระบวนการผลิตที/พิจารณา จากนันก็
) ทําการคัดเลือกปั จจัยต่างๆ ที/คาดว่าจะมี
ผลกระทบในลําดับต้ นๆ เพื/อค้ นให้ พบสาเหตุที/แท้ จริงของปั ญหาในขันตอนนี
)
)ได้ นําผังแสดงเหตุและผล
และการวิเคราะห์ของ FMEA โดยเลือกสาเหตุจากการเรี ยงลําดับจากเหตุที/มีความเป็ นไปได้ สงู กว่า
หรื อมีความร้ ายแรงมากกว่า เพื/อทําการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาก่อนตามลําดับ
ในการกําจัดสาเหตุของปั ญหานัน) ได้ ทําการยึดหลักกําจัดสาเหตุหลักๆ ให้ หมดก่อน แล้ ว
ทําการติดตามผลของปั ญหาต่อไป ซึง/ เป็ นไปได้ ที/ข้อบกพร่องอาจจะหมดไปหรื อดีขึ )นจนถึงระดับที/นา่
พอใจ ดังนันในการวิ
)
เคราะห์เพื/อหาสาเหตุของปั ญหาต้ องทําการเก็บรวบรวมข้ อมูล และปั จจัยของ
ปั ญหาให้ ได้ มากที/สดุ
เพื/อสามารถยืนยันได้ อย่างแน่ชดั ว่าสาเหตุเหล่านันเป็
) นปั จจัยที/มีอิทธิพลต่อ
ปั ญหาคุณภาพหรื อไม่
5.1 การวิเคราะห์ ปัญหาและสาเหตุ (Cause and effect matrix)
เพื/อค้ นพบสาเหตุสําหรับการวิเคราะห์ที/มีโอกาสเป็ นไปได้ มากที/สดุ
โดยการสร้ างภาพ
ความสัมพันธ์ที/เป็ นไปได้ ระหว่างสาเหตุของปั ญหาที/เกิดขึ )นในปั จจุบนั และจะเกิดในอนาคต ซึง/ ต้ อง
เจาะจงเงื/อนไขที/เป็ นสาเหตุของข้ อกําหนดจากลูกค้ าด้ วยการระดมความคิดจากทีมงาน จากแผนภาพ
แสดงกระบวนการผลิตรวมได้ ตวั แปรต่างๆ ที/มีผลกับ Drive exceeded time limit fail ในกระบวนการ
ผลิตต่างๆ แสดงปั จจัยที/สง่ ผลทังปั
) จจัยภายในและปั จจัยภายนอก แสดงในตารางที/ 5.1
1. ทําการศึกษาขันตอนของกระบวนการผลิ
)
ตฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ สําหรับคอมพิวเตอร์ สว่ น
บุคคล รุ่นชาสต้ า
2. ระดมความคิดเพื/อระบุปัจจัยที/เป็ นไปได้ ที/มีผลกระทบต่อการเกิด Drive exceeded
time limit fail ซึง/ เครื/ องมือที/จะนํามาประยุกต์ใช้ ชว่ ยในการพิจารณา คือ แผนผังก้ างปลา ในการระดม
ความคิดนี )จะกระทําโดยสมาชิกในทีมทําการระดมความคิดโดยอิสระ
เพราะในขันตอนนี
)
)ผลลัพธ์ที/
เป็ นไปได้ คือจํานวนปั จจัยที/เป็ นไปได้ ทงหมด
ั)
โดยผลของการระดมความคิดแยกตามแหล่งที/มาของ
สาเหตุทงั ) 6 ประเภท ดังแสดงแผนผังก้ างปลาของการเกิด Drive exceeded time limit fail สําหรับ
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ า ดังรูปที/ 5.1
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3. นําข้ อมูลที/ได้ ทงหมดมาใส่
ั)
ลงในตาราง Cause and effect matrix ในที/นี )
กําหนดให้ อตั ราความสําคัญเท่ากับ 10 เนื/องจากเป็ นผลลัพธ์ที/ต้องการเพียงข้ อเดียว
4. ให้ กลุม่ สมาชิกทําการลงคะแนนความสําคัญให้ กบั ทุกปั จจัยที/ได้ ซึง/ จะให้
คะแนนในช่วง 1 ถึง 10 คะแนน โดยแต่ละคนจะให้ คะแนนของตนเองจนครบทุกปั จจัย
5. ผู้วิจยั รวบรวมคะแนน พร้ อมทังทํ
) าการคูณค่าคะแนนของแต่ละปั จจัยในแต่ละ
สมาชิกด้ วย อัตราความสําคัญที/มีกบั ลูกค้ าเท่ากับ 10 จากนันทํ
) าการรวมคะแนนที/ได้ ทงหมดในแต่
ั)
ละ
ปั จจัย และทําการสรุปผลคะแนนลงในตาราง Cause and effect matrix ดังแสดงในตาราง 5.2 และ
จัดลําดับสําคัญของปั จจัยโดยเรี ยงลําดับคะแนนจากมากไปน้ อยด้ วยแผนภูมิพาเรโต ดังแสดงในรูปที/
5.2
ตารางที/ 5.1 ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกที/สง่ ผลต่อ Drive exceeded time limit fail
ขันตอน
)
ที/

1

2

กระบวนการ
ผลิต

ปั จจัยนําเข้ า (KPIV)

ปั จจัยภายใน
1.1 ซอฟแวร์ ทใี/ ช้ ในการเขียนสัญญาณไม่
เหมาะสมกับรุ่นของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/ทําการ
เขียนสัญญาณ
กระบวนการ
1.2 ซอฟแวร์ ทใี/ ช้ ในการเขียนสัญญาณมี
เตรี ยมซอฟแวร์ ความผิดพลาดในการตรวจจับค่าตาม
ในการเขียน
Spec. ที/กําหนด
สัญญาณ (Test 1.3 วิศวกรในการเตรี ยมซอฟแวร์ ไม่ทราบ
software)
ล่วงหน้ าถึงรุ่น และโมเดลที/จะทําการเขียน
ซอฟแวร์
1.4 ซอฟแวร์ ในการเขียนสัญญาณไม่พร้ อม
ต่อการใช้ งาน
2.1 พนักงานไม่ทราบว่าขณะนี )ต้ องทําการ
อัดก๊ าซฮีเลียมกับฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟรุ่นอะไร
โมเดลอะไร เพื/อส่งไปให้ กระบวนการเขียน
กระบวนการอัด
สัญญาณ
ก๊ าซฮีเลียม
2.2 พนักงานไม่ทราบว่าฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/อยู่
(Helium
ในพื )นที/ของตนเป็ นรุ่นอะไร โมเดลอะไรบ้ าง
charge)
และจํานวนเท่าไหร่
2.3 มีฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟรออยูใ่ นกระบวนการ
ผลิตมากเกินไป

ปั จจัยภายนอก

Define mode
1.1 Machine

1.2 Machine

1.3 Man

1.4 Machine
2.1 Method

2.2 Method

2.3 Method
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ตารางที/ 5.1 ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกที/สง่ ผลต่อ Drive exceeded time limit fail (ต่อ)
ขันตอน
)
ที/

2

กระบวนการ
ผลิต

กระบวนการอัด
ก๊ าซฮีเลียม
(Helium
charge)

ปั จจัยนําเข้ า (KPIV)
ปั จจัยภายใน
2.4 ไม่มีระบบการตรวจสอบสภาพของ
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟก่อนนํามาอัดก๊ าซฮีเลียม
2.5 การปรับตังค่
) าพารามิเตอร์ ตา่ งๆ ของ
เครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียม (Helium charge) ไม่
เหมาะสม
2.6 พนักงานทําการอัดก๊ าซฮีเลียมเข้ าสู่
ภายในตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟไม่ถกู วิธี
2.7 ไม่มีระบบแก้ ไขปั ญหาเมื/อการอัดก๊ าซ
ฮีเลียมไม่ได้ ตามค่าทีก/ ําหนด
2.8 ไม่มีการแยกและระบุรุ่น โมเดลของ
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟอย่างชัดเจน
2.9 พนักงานขาดความรู้ความชํานาญ

ปั จจัยภายนอก

Define mode
2.4
Measurement
2.5 Machine

2.6 Man
2.7 Method
2.8 Method

2.10 ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟมีรอยรั/วใน
ตําแหน่งต่างๆ เนื/องจากการ
ประกอบฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟมาไม่ดี ทํา
ให้ ก๊าซฮีเลียมมีการรั/วออกเร็วกว่า
อัตราปกติ
2.11 ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟมีรอยรั/วใน
ตําแหน่งต่างๆ ตามชิ )นส่วนประกอบ
เนื/องจากวัตถุดิบที/นํามาใช้ ไม่ดมี ี
รอยรั/ว ทําให้ ก๊าซฮีเลียมมีอตั ราการ
รั/วออกเร็วกว่าปกติ
2.12 ค่า Spec. ในการขันสกรู
ตําแหน่งต่างๆ บนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
ทําให้ การประกอบฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟไม่
แน่นสนิท
2.13 เครื/ องที/ทําหน้ าที/ในการขันสกรู
ขันสกรูไม่ได้ ตามค่าที/กําหนด ทําให้
การประกอบฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟไม่แน่น
2.14 ค่าความเร็ วรอบในการขันสกรู
ตําแหน่งต่างๆ ทําให้ การประกอบ

2.9 Man
2.10 Material

2.11 Material

2.12 Method

2.13 Machine

2.14 Machine
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ตารางที/ 5.1 ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกที/สง่ ผลต่อ Drive exceeded time limit fail (ต่อ)
ขันตอน
)
ที/

3

4

5

กระบวนการ
ผลิต

ปั จจัยนําเข้ า (KPIV)
ปั จจัยภายใน

3.1 พนักงานติดซีล ทําการติดซีลไม่ถกู วิธี
3.2 พนักงานลืมติดซีลลงบนตําแหน่ง
Beather filter บนตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
3.3 พนักงานทําการติดซีลผิดตําแหน่ง
3.4 ตําแหน่งของตัวยํ )าซีลติดตังไม่
) เหมาะสม
กระบวนการติด ไม่ตรงตําแหน่ง
ซีล (Seal
3.5 ตัวยํ )าซีลอยูใ่ นสภาพไม่พร้ อมใช้ งาน ม
install)
การชํารุด
3.6 มีงานรออยูใ่ นกระบวนการผลิตมาก
เกินไป
3.7 ซีลที/ใช้ ไม่ได้ คณ
ุ ภาพ ทําให้ ปริ มาณก๊ าซ
ฮีเลียมรั/วออกนอกฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟมากกว่า
ปกติ
4.1 พนักงานโหลดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/รุ่น และ
โมเดลแตกต่างกัน หลากหลาย ทําให้ เครื/ อง
กระบวนการ
ทดสอบไม่สามารถจับคูฮ่ าร์ ดดิสก์ไดร์ ฟได้
จับคูฮ่ าร์ ดดิสก์ 4.2 พนักงานไม่ทราบว่าตู้ทดสอบมีช่องเล็กๆ
ไดร์ ฟ (Pairing) ว่างสําหรับใส่ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟรุ่นอะไร โมเดล
อะไร จํานวนเท่าไหร่เพื/อที/จะโหลดฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟเข้ าตู้ทดสอบ
5.1 พนักงานไม่ทราบว่าตู้ทดสอบมีช่องเล็กๆ
ว่างสําหรับใส่ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟรุ่นอะไร โมเดล
กระบวนการ
อะไร จํานวนเท่าไหร่เพื/อที/จะโหลดฮาร์ ดดิสก์
เขียนสัญญาณ ไดร์ ฟเข้ าตู้ทดสอบ
(HX-Filler)
5.2 พนักงานไม่ทราบว่าฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/อยู่
ในพื )นที/ของตนเป็ นโมเดลอะไร รุ่นอะไรบ้ าง
จํานวนเท่าไหร่

ปั จจัยภายนอก
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟไม่แน่นสนิท ก๊ าซ
ฮีเลียมจึงรั/วเร็ วกว่าปกติ
2.15 ชิ )นส่วนประกอบมาจากผู้ขาย
หลายราย

Define mode

2.15
Material
3.1 Man
3.2 Man
3.3 Man
3.4 Machine
3.5 Machine
3.6 Method
3.7 Material

4.1 Method

4.2 Method

5.1 Method

5.2 Method
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ตารางที/ 5.1 ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกที/สง่ ผลต่อ Drive exceeded time limit fail (ต่อ)
ขันตอน
)
ที/

5

กระบวนการ
ผลิต

กระบวนการ
เขียนสัญญาณ
(HX-Filler)

ปั จจัยนําเข้ า (KPIV)
ปั จจัยภายใน
5.3 ไม่มีการแยกและระบุรุ่น โมเดลของ
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟอย่างชัดเจน
5.4 มีงานรออยูใ่ นกระบวนการผลิตมาก
เกินไป
5.5 ตู้ทดสอบเอ็กคาร์ ลเิ บอร์ มีการ
เคลือ/ นย้ ายบ่อย
5.6 ตู้ทดสอบเอ็กคาร์ ลเิ บอร์ อยูใ่ นสภาพที/
ชํารุดเสียหาย ที/ไม่สามารถตรวจสอบได้ ด้วย
พนักงาน
5.7 พนักงานขาดความรู้ความชํานาญ
5.8 พื )นที/ตงเครื
ั ) / องทดสอบเอ็กคาร์ ลเิ บอร์ มี
ความสัน/ สะเทือน

ปั จจัยภายนอก

5.3 Man
5.4 Method
5.5 Machine
5.6 Machine

5.9 ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพ
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟก่อนนํางานเข้ า
กระบวนการเขียนสัญญาณ ว่าเกิด
ปั ญหา Drive exceeded time limit
fail ขึ )นหรื อยัง

6

6.1 พนักงานขนส่งฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟไม่ถกู ต้ อง
ตาม Process flow
6.2 พนักงานไม่ทราบตําแหน่งการวางตู้
ทดสอบสําหรับเขียนสัญญาณว่าตู้ของ
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟรุ่นอะไร ตังอยู
) ท่ ี/บริ เวณไหน
กระบวนการ
6.3 ระยะทางของการขนส่งฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
ขนส่งฮาร์ ดดิสก์
จากสถานีงานการอัดก๊ าซฮีเลียม (Helium
ไดร์ ฟไปสถานี
charge) มาสถานีงานเขียนสัญญาณ (HXงานต่อไป
Filler) อยูห่ า่ งกันเกินไป
6.4 ไม่มีการกําหนดระเบียบวิธีการ
ปฏิบตั ิงานและส่งฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟระหว่าง
สถานีงานในกระบวนการผลิตที/ถกู ต้ อง
6.5 พนักงานจัดส่งฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟไม่ถกู ต้ อง

Define mode

5.7 Man
5.8
Environment
5.9
Measurement

6.1 Man
6.2 Man

6.3 Method

6.4 Method

6.5 Man
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จากตารางแสดงปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกที/สง่ ผลต่อ Drive exceeded time limit
fail สามารถนําสร้ างแผนภาพการวิเคราะห์ปัญหาจากสาเหตุและผล (Cause and effect matrix) ดัง
รูปที/ 5.1

125

รูปที/ 5.1 แผนผังแสดงเหตุและผลของปั ญหา Drive exceeded time limit

125
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5.1.1 การวิเคราะห์ ปัญหาจากการหาความสัมพันธ์ สาเหตุและผล (Cause and
effect matrix)
จากตารางปั จจัยภายในและภายนอกมีผลต่อ Drive exceeded time limit fail
ได้ นําปั จจัยเหล่านันมาทํ
)
าการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์สาเหตุและผล (Cause and effect matrix) ดัง
แสดงในตารางที/ 5.2 กําหนดให้ อตั ราส่วนความสําคัญต่อลูกค้ ามีคา่ 0-10 โดยที/
0 = ไม่มีความสําคัญต่อลูกค้ า/ ไม่มีผลต่อ Drive exceeded time limit
10 = มีความสําคัญต่อลูกค้ าอย่างยิ/ง/ มีผลต่อ Drive exceeded time limit
อย่างยิ/ง
จากเกณฑ์คะแนน ได้ ให้ ทีมงานให้ คะแนนปั จจัยที/มีผลกับตัวแปรตอบสนอง โดย
ให้ ทีมงานแต่ละคนให้ คะแนนในกระดาษ ดังแสดงแบบฟอร์ มการให้ คะแนนในภาคผนวก ก แล้ วนํา
คะแนนที/ได้ จากแต่ละคนในทีมงานมาทําการโวต แล้ วเลือกคะแนนที/มีทีมงานโวตมากที/สดุ หรื อถ้ าการ
โวตแล้ วมีคะแนนเท่ากัน ทีมงานก็จะมีการประชุม เพื/อหาข้ อสรุปว่าควรจะใช้ คะแนนเป็ นเท่าใดจึงจะ
เหมาะสมที/สดุ เหตุที/ต้องทําการให้ คะแนนแบบนี ) ก็เนื/องมาจากต้ องการลดอคติที/อาจจะเกิดขึ )นใน
ทีมงาน เช่น ความเกรงใจเนื/องจากความอาวุโส เป็ นต้ น แล้ วนําคะแนนที/ได้ สําหรับแต่ละปั จจัยมาคูณ
ด้ วยค่าคงที/ที/กําหนดไว้ ในที/นี )คือ 10
จากความสัมพันธ์ของสาเหตุและผลในตาราง 5.2 เมื/อนําการให้ คะแนนมาใช้ ผงั
พาเรโต้ ดงั แสดงในรูปที/ 5.2 จะทําให้ สามารถคัดเลือกเฉพาะปั จจัยที/สอดคล้ องกับตัวแปรตอบสนองที/มี
ผลต่อ Drive exceeded time limit จริงๆ
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ตารางที/ 5.2 การวิเคราะห์ปัญหาจากการหาความสัมพันธ์สาเหตุและผล (Cause and effect matrix)

128
ตารางที/ 5.2 การวิเคราะห์ปัญหาจากการหาความสัมพันธ์สาเหตุและผล (Cause and effect matrix)
(ต่อ)

129

ปั จจัยทีเ/ ลือกเพื/อศึกษาด้ วย FMEA

รูปที/ 5.2 แผนภูมิพาเรโต้ เรี ยงลําดับปั จจัยต่างๆ จากการวิเคราะห์ด้วย Cause and effect matrix
จากผลการให้ คะแนนความสําคัญของปั จจัยที/มีตอ่ Drive exceeded time limit
โดยสมาชิกในทีมพบว่าคะแนนรวมทังหมดของปั
)
จจัยมีคา่ เท่ากับ 1,800 คะแนน และทําการเลือก
ปั จจัยตามลําดับคะแนนที/ได้ จดั เรี ยงไว้ ในแผนภูมิพาเรโต้ เพื/อนําไปศึกษาต่อด้ วย FMEA ต่อไป โดย
ปั จจัยที/เลือกไว้ มี ดังนี )
1. การปรับตังค่
) าพารามิเตอร์ ตา่ งๆ ของเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียมไม่เหมาะสม (14)
2. ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟมีรอยรั/วในตําแหน่งต่างๆ เนื/องจากการประกอบฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟมาไม่ดี ทําให้ ก๊าซฮีเลียมมีการรั/วออกเร็ วกว่าอัตราปกติ (20)
3. ค่าแรง Spec. ในการขันสกรูตําแหน่งต่างๆ บนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ ทําให้ การ
ประกอบฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟไม่แน่นสนิท (30)
4. เครื/ องที/ทําหน้ าที/ในการขันสกรู ขันสกรูไม่ได้ ตามค่าที/กําหนด ทําให้ การ
ประกอบฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟไม่แน่นสนิท (15)
5. ค่าความเร็วรอบในการขันสกรูตําแหน่งต่างๆ ทําให้ การประกอบฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟไม่แน่นสนิท ก๊ าซฮีเลียมจึงรั/วเร็วกว่าปกติ (31)
6. ตําแหน่งของตัวยํ )าซีลติดตังไม่
) เหมาะสม ไม่ตรงตําแหน่ง (16)
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7. ตัวยํ )าซีลอยู่ในสภาพไม่พร้ อมใช้ งาน มีการชํารุด (17)
8. ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟมีรอยรั/วในตําแหน่งต่างๆ ตามชิ )นส่วนประกอบ เนื/องจาก
วัตถุดบิ ที/นํามาใช้ ไม่ดีมีรอยรั/ว ทําให้ ก๊าซฮีเลียมมีอตั ราการรั/วออกเร็ วกว่าปกติ (21)
9. พนักงานไม่ทราบว่าฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/อยูใ่ นพื )นที/ของตนเป็ นรุ่นอะไร โมเดล
อะไรบ้ าง และจํานวนเท่าไหร่ (27)
10. พนักงานไม่ทราบว่าขณะนี )ต้ องทําการอัดก๊ าซฮีเลียมกับฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟรุ่น
อะไร โมเดลอะไร เพื/อส่งไปให้ กระบวนการเขียนสัญญาณ (26)
11. มีฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟรออยูใ่ นกระบวนการผลิตมากเกินไป (28)
12. ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟก่อนนํางานเข้ ากระบวนการเขียน
สัญญาณ ว่าเกิดปั ญหา Drive exceeded time limit fail ขึ )นหรื อยัง (25)
13. ไม่มีระบบแก้ ไขปั ญหาเมื/อการอัดก๊ าซฮีเลียมไม่ได้ ตามค่าที/กําหนด (29)
14.
ระยะทางของการขนส่งฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟจากสถานีงานการอัดก๊ าซฮีเลียม
(Helium Charge) มาสถานีงานเขียนสัญญาณ (HX-Filler) อยูห่ า่ งกันเกินไป (34)
15. พนักงานติดซีล ทําการติดซีลไม่ถกู วิธี (4)
16. ไม่มีระบบการตรวจสอบสภาพของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟก่อนนํามาอัดก๊ าซฮีเลียม
(24)
17. ไม่มีการแยกและระบุรุ่น โมเดลของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟอย่างชัดเจน (7)
ผลรวมของคะแนนความสําคัญของปั จจัยทังหมดที
)
/ได้ เลือกไว้ นี )
1,290 คะแนน ซึง/ เป็ นสัดส่วนประมาณ 71.67% ของคะแนนรวมทังหมด
)

มีคา่ เท่ากับ

5.2 การวิเคราะห์ ลักษณะข้ อบกพร่ องและผลกระทบ (FMEA)
หลังจากที/ได้ พิจารณาเลือกปั จจัยที/สําคัญจากการพิจารณาด้ วย Cause and effect
Matrix แล้ ว ในขันตอนนี
)
)จะนําปั จจัยเหล่านี )มาทําการวิเคราะห์ลกั ษณะของข้ อบกพร่องและผลกระทบ
ด้ วยการประยุกต์ใช้ เครื/ องมือที/เรี ยกว่า FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) ดังแสดงใน
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ตารางที/ 5.3 เพื/อที/จะศึกษาถึงลักษณะของข้ อบกพร่องที/เกิดขึ )นของปั จจัยต่างๆ เหล่านี ) พร้ อมกับ
พิจารณาผลกระทบที/เกิดขึ )นด้ วย
เพื/อที/จะกลัน/ กรองให้ เหลือแต่ปัจจัยที/มีความสําคัญต่อปั ญหาที/
ทําการศึกษาอีกครัง) หนึง/ จากนันทํ
) าการใช้ ผงั พาเรโต้ เพื/อจัดลําดับความสําคัญดังแสดงในตาราง 5.4
และรูปที/ 5.3 ก่อนที/จะนําไปทดลองในขันตอนต่
)
อไป
การคํานวณค่า RPN ได้ มาจากผลคูณค่าพารามิเตอร์ 3 ตัว คือ O x S x D เมื/อ
O = Occurrence คือระดับความถี/ของการเกิดปั ญหาความล้ มเหลวหรื อความผิดพลาด
เกณฑ์การให้ คะแนน คือ 1-10 โดย 1 คือความถี/น้อยที/สดุ ของการเกิดความล้ มเหลวหรื อความ
ผิดพลาด และ 10 คือ ความถี/มากที/สดุ ของการเกิดปั ญหาความล้ มเหลวหรื อความผิดพลาด
S = Severity คือระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื/อเกิดปั ญหาขึ )น เกณฑ์การให้ คะแนน
คือ 1-10 โดย 1 คือความรุนแรงน้ อยที/สดุ ของผลกระทบเมื/อเกิดปั ญหาขึ )น และ 10 คือความรุนแรงมาก
ที/สดุ ของผลกระทบเมื/อเกิดปั ญหาขึ )น
D = Detecting คือระดับความสามารถในการตรวจจับปั ญหานันก่
) อนที/จะส่งมอบงาน
หรื อผลิตภัณฑ์ไปให้ ลกู ค้ า เกณฑ์การให้ คะแนนคือ 1-10 โดย 1 คือความสามารถในการตรวจจับ
ปั ญหาที/ดีที/สดุ และ 10 คือความสามารถในการตรวจจับปั ญหาที/แย่ที/สดุ
ค่า O, S และ D นิยมใช้ เป็ นตัวเลขจํานวนเต็มมีคา่ ตังแต่
) 1 ถึง 10 ดังนันค่
) าระดับความ
เสี/ยงตํ/าสุดของการเกิดปั ญหา คือค่า RPN เท่ากับ 1 ซึง/ มาจาก 1 x 1 x 1 หมายความว่าความถี/ของ
การเกิดปั ญหานี )มีน้อยมากและความรุนแรงของผลกระทบเมื/อเกิดปั ญหานี )มีน้อยมากเช่นกัน
และ
สามารถตรวจจับปั ญหานี )ได้ ก่อนส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ าอย่างสมบูรณ์
ในขณะที/คา่ ระดับความเสี/ยงสูงสุดของการเกิดปั ญหาคือค่า RPN เท่ากับ 1,000 ซึง/ มา
จาก 10 x 10 x 10 หมายความว่าความถี/ของการเกิดปั ญหานี )มีมากและความรุนแรงของผลกระทบ
เมื/อเกิดปั ญหานี )มีมากรวมถึงความสามารถในการตรวจจับปั ญหามีตํ/า
การให้ คะแนนของทัง) 3 พารามิเตอร์ นนจะทํ
ั ) าการวิเคราะห์และให้ คะแนนโดยการะดม
ความคิดของทีมงาน ซึง/ จะมีผ้ ทู ี/เกี/ยวข้ องกับกระบวนการหลายๆ ฝ่ าย
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ตารางที/ 5.3 การวิเคราะห์ FMEA สําหรับกระบวนเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
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ตารางที/ 5.3 การวิเคราะห์ FMEA สําหรับกระบวนเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (ต่อ)
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ตารางที/ 5.3 การวิเคราะห์ FMEA สําหรับกระบวนเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (ต่อ)

134
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ตารางที/ 5.4 สาเหตุของปั ญหาและค่า RPN
ลําดับที

สาเหตุของปั ญหา

ค่ า RPN

11.1

ไม่มีวิธีการควบคุมและจัดการ WIP ในกระบวนการผลิต

640

1.2

มีขอบเขตในการปรับตังค่
) าพารามิเตอร์ ของเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียมกว้ างเกินไป กลุม่ ของ Tooling
สามารถตังค่
) าได้ หลายค่า โดยที/ไม่ออกนอก Spec.

490

11.2

ไม่มีการสือ/ สารกับสถานีงานต่อไปอย่างชัดเจน

490

14.1

ไม่มีวิธีการควบคุมและจัดการการขนส่ง (Transfer) ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟในกระบวนการผลิต

448

1.1

มีขอบเขตในการปรับตังค่
) าพารามิเตอร์ ของเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียมกว้ างเกินไป กลุม่ ของ Tooling
สามารถตังค่
) าได้ หลายค่า โดยที/ไม่ออกนอก Spec.

441

17.1

ไม่มีวิธีการทํางานทีเ/ ป็ นมาตรฐานในการแยกและระบุรุ่น โมเดลของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ มาอบรมสอน
ให้ กบั พนักงาน

420

9.1

ไม่มีวิธีการทํางานทีเ/ ป็ นมาตรฐานเพื/อให้ ทราบว่าฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเป็ นรุ่นอะไร โมเดลอะไร และ
จํานวนเท่าไหร่ มาอบรมสอนให้ กบั พนักงาน

420

5.1

ค่าความเร็ วรอบในการขันสกรูตําแหน่งต่างๆ ของเครื/ องประกอบ Top Cover ไม่เหมาะสม

343

15.1

ขาดการติดตามผลหลังจากที/ทําการอบรมเรื/ องวิธีการติดซีลแล้ ว

343

4.1

มีขอบเขตในการปรับตังค่
) า Torque ของเครื/ องประกอบ Top Cover กว้ างเกินไป กลุม่ ของ Tooling
สามารถตังค่
) าได้ หลายค่า โดยที/ไม่ออกนอก Spec.

336

4.2

ระบบการบํารุงรักษาเครื/ องประกอบ Top Cover ไม่มีประสิทธิภาพ/ พนักงานฝ่ ายซ่อมบํารุงขาด
ความรู้ ความเข้ าใจในการบํารุงรักษา

336

10.1

ไม่มีวิธีการทํางานทีเ/ ป็ นมาตรฐานเพื/อให้ ทราบว่าต้ องทําการอัดก๊ าซฮีเลียมกับฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟรุ่น
อะไร โมเดลอะไร มาอบรมสอนให้ กบั พนักงาน

250

2.1

มีขอบเขตในการตังค่
) าเครื/ องประกอบกว้ างเกินไป กลุม่ ของ Tooling สามารถตังค่
) าได้ หลายค่า โดย
ที/ไม่ออกนอก Spec.

126

12.1

ไม่มีการตรวจสอบฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟก่อนนําไปใช้ งาน

120

6.1

ไม่ทราบว่าตําแหน่งการติดตังตั
) วยํ )าซีลที/เหมาะสมที/สดุ คือตําแหน่งใด

96

16.1

ไม่มีการตรวจสอบฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟก่อนนําไปใช้ งาน

80

13.1

พนักงานที/ปฏิบตั งิ านขาดความรู้ ความเข้ าใจในการแก้ ไขปั ญหา

72
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ตารางที/ 5.4 สาเหตุของปั ญหาและค่า RPN (ต่อ)
ลําดับที

สาเหตุของปั ญหา

ค่ า RPN

2.2

ระบบการบํารุงรักษาเครื/ องประกอบไม่มีประสิทธิภาพ/ พนักงานฝ่ ายซ่อมบํารุงขาดความรู้ ความ
เข้ าใจในการบํารุงรักษาเครื/ องประกอบ

60

8.1

ไม่มีการตรวจสอบชิ )นส่วนประกอบก่อนนําไปใช้ งาน

50

13.2

พนักงานที/ปฏิบตั งิ านขาดความรู้ ความเข้ าใจในการแก้ ไขปั ญหา

48

3.1

มีขอบเขตในการปรับตังค่
) า Torque กว้ างเกินไป กลุม่ ของ Tooling สามารถตังค่
) าได้ หลายค่า โดย
ที/ไม่ออกนอก Spec.

40

7.1

ระบบการบํารุงรักษาเครื/ อง Seal Install ไม่มีประสิทธิภาพ/ พนักงานฝ่ ายซ่อมบํารุงขาดความรู้
ความเข้ าใจในการบํารุงรักษา

32

สาเหตุของปั ญหาที/จะนําไปพิจารณาใน
ขันตอนของการวิ
)
เคราะห์สาเหตุของปั ญหา

รูปที/ 5.3 แผนภูมิพาเรโต้ จดั ลําดับความสําคัญของค่า RPN
จากผลการวิเคราะห์ลกั ษณะข้ อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) ได้ นําผลคะแนน RPN ที/
ได้ มาจัดเรี ยงจากมากไปน้ อยและพล็อตแผนภูมิพาเรโต เพื/อพิจารณาลําดับความสําคัญของแต่ละ
ปั จจัย ดังรูปที/ 5.3 และจากการพิจารณาแผนภูมิพาเรโตพบว่าปั จจัยนําเข้ าที/สําคัญและถูกเลือกเพื/อ
นําไปวิเคราะห์ตอ่ มีดงั ต่อไปนี )

137
1. มีฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟอยูใ่ นกระบวนการผลิตมากเกินไป
2. การปรับตังค่
) าพารามิเตอร์ ของเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียม (ความดันในการเติมก๊ าซฮีเลียม
เข้ าสูภ่ ายในฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ)
3. ระยะทางของการขนส่งฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟอยูห่ า่ งกันเกินไป
4. ไม่มีการแยกและระบุรุ่น โมเดลของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
5. ไม่ทราบว่าฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเป็ นรุ่นอะไร โมเดลอะไร และจํานวนเท่าไหร่
6. ค่าความเร็วรอบในการขันสกรูตําแหน่งต่างๆ บน Top Cover
7. ทําการติดซีลไม่ถกู วิธี
8. เครื/ องที/ทําหน้ าที/ในการขันสกรู Top Cover ขันสกรูไม่ได้ ตามค่าที/กําหนด
ปั จจัยที/เลือกไว้ มีทงหมด
ั)
8 ปั จจัย และมีคะแนน RPN รวมกันทังสิ
) )น 4,707 คะแนน ซึง/
เป็ นสัดส่วนเท่ากัน 82.86 เปอร์ เซ็นต์ของคะแนน RPN ทังหมด
)
โดยในขันตอนต่
)
อไปจะทําการทดสอบ
สมมติฐานของปั จจัยต่างๆ เหล่านี )เพื/อยืนยันความมีนยั สําคัญของผลกระทบต่อการเกิดปั ญหา Drive
exceeded time limit ต่อไป
จากระยะศึกษาโดยนําเครื/ องมือการวิเคราะห์ลกั ษณะข้ อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA)
มาช่วยในการหาปั จจัยนําเข้ าที/สําคัญที/มีแนวโน้ มกับผลกระทบต่อการเกิดอาการเสีย
Drive
exceeded time limit มีทงสิ
ั ) )น 8 ปั จจัย ซึง/ สามารถจัดกลุ่มได้ ออกเป็ น 2 กลุม่ คือ
1. การออกแบบการทดลอง เป็ นวิธีการแก้ ปัญหาเพื/อหาค่าที/เหมาะสมของพารามิเตอร์
ซึง/ ได้ แก่ ค่าความเร็วรอบในการขันสกรูตําแหน่งต่างๆ บนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Top cover), แรงใน
การขันสกรูบนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Top cover) ไม่ได้ ตามค่าที/กําหนด และค่าความดันของเครื/ อง
อัดก๊ าซฮีเลียม
2. การสร้ างระเบียบวิธีปฏิบตั งิ านโดยใช้ แนวคิดลีน สําหรับนําไปใช้ ในการฝึ กอบรมวิธี
ปฏิบตั งิ านที/ถกู ต้ องให้ กบั พนักงาน ประกอบด้ วย การจัดการฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/มีอยูใ่ นกระบวนการผลิต
มากเกินไป, ระยะทางของการขนส่งฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟอยู่ห่างกันเกินไป, ไม่มีการแยกและระบุรุ่น โมเดล
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ของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ, ไม่ทราบว่าฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเป็ นรุ่นอะไร โมเดลอะไร และจํานวนเท่าไหร่ และทํา
การติดซีลไม่ถกู วิธี
ซึง/ ปั จจัยนําเข้ าที/อยูใ่ นกลุม่ การออกแบบการทดลอง จะต้ องนํามาวิเคราะห์เพื/อยืนยันว่า
สาเหตุเหล่านันเป็
) นปั จจัยที/มีอิทธิพลต่อปั ญหาคุณภาพหรื อไม่ เพื/อที/จะนําไปหาวิธีการแก้ ปัญหาที/
ถูกต้ อง

รูปที/ 5.4 การจัดกลุม่ ปั จจัยนําเข้ าของปั ญหา Drive exceeded time limit บนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วน
บุคคล รุ่นชาสต้ า
5.3 สรุปผลขัน2 ตอนระยะการวิเคราะห์ เพือหาสาเหตุของปั ญหา
ผลลัพธ์จากขันตอนนี
)
)คือ ผลจากการวิเคราะห์ปัญหาจากสาเหตุ โดยนําผลลัพธ์ที/ได้
เหล่านี )ไปใช้ ในขันตอนการวิ
)
เคราะห์สาเหตุของปั ญหา ซึง/ สามารถสรุปได้ ดงั นี )
5.3.1 ผลจากการวิเคราะห์ ปัญหาจากสาเหตุและผล (Cause and effect matrix)
จากปั จจัยนําเข้ าที/นํามาพิจารณาทังสิ
) )น 36 ปั จจัย มาทําการหาความสัมพันธ์
ระหว่างผลของกระบวนการ (KPOV) และปั จจัยนําเข้ า (KPIV) ด้ วยตารางสาเหตุและผล (Cause and
effect matrix) แล้ วจัดเรี ยงลําดับคะแนนตามความสําคัญด้ วยแผนผังพาเรโต จึงเหลือปั จจัยนําเข้ าที/
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ส่งผลต่อตัวแปรตอบสนองเพียง 17 ปั จจัย จากนันนํ
) าไปวิเคราะห์ลกั ษณะข้ อบกพร่องและผลกระทบ
(FMEA) ต่อไป
5.3.2 ผลจากการวิเคราะห์ ลักษณะข้ อบกพร่ องและผลกระทบ (FMEA)
จากการนําจัดลําดับความสําคัญด้ วยผังพาเรโต
ในขันตอนการวิ
)
เคราะห์ลกั ษณะ
ข้ อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) พบว่าปั จจัยนําเข้ าที/ทดสอบที/สําคัญที/มีแนวโน้ มกับผลกระทบต่อ
การเกิดอาการเสีย Drive exceeded time limit fail บนกระบวนการเขียนสัญญาณทังสิ
) )น 8 ปั จจัย
ได้ แก่ มีฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟอยู่ในกระบวนการผลิตมากเกินไป, การปรับตังค่
) าพารามิเตอร์ ของเครื/ องอัด
ก๊ าซฮีเลียม (ความดันในการเติมก๊ าซฮีเลียม เข้ าสูภ่ ายในฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ), ระยะทางของการขนส่ง
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟอยูห่ า่ งกันเกินไป, ไม่มีการแยกและระบุรุ่น โมเดลของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ, ไม่ทราบว่า
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเป็ นรุ่นอะไร โมเดลอะไร และจํานวนเท่าไหร่, ค่าความเร็ วรอบในการขันสกรูตําแหน่ง
ต่างๆ บน Top cover, ทําการติดซีลไม่ถกู วิธี และเครื/ องที/ทําหน้ าที/ในการขันสกรู Top cover ขันสกรู
ไม่ได้ ตามค่าที/กําหนด ซึ/งปั จจัยทังหมดนี
)
)จะนําไปวิเคราะห์ความมีนยั สําคัญในขันตอนการปรั
)
บปรุง
แก้ ไขกระบวนการต่อไป

บทที 6
เฟส IV ระยะการปรั บปรุ งแก้ ไขกระบวนการ
หลังจากค้ นพบสาเหตุหลักที/ทําให้ เกิดปั ญหาของเสีย Drive exceeded time limit fail
บนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ าแล้ ว ในระยะนี )จะเป็ นการระดมสมองจากทีมงานเพื/อหา
วิธีการแก้ ปัญหาแต่ละสาเหตุ
6.1 วิธีการแก้ ปัญหาแต่ ละสาเหตุ
จากสาเหตุหลักของปั ญหาที/สรุปได้ จากระยะการหาสาเหตุหลักของปั ญหานัน) ทีมงานได้
ทําการระดมสมองถึงวิธีการแก้ ปัญหา ซึง/ ได้ ผลสรุปออกมาดังรูปที/ 6.1

รูปที/ 6.1 แผนผังต้ นไม้ ในการแก้ ปัญหาของเสีย Drive exceeded time limit fail บนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
ส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ า
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6.1.1 ค่ าความเร็วรอบในการขันสกรตํ
ู าแหน่ งต่ างๆ บน Top cover
ค่าความเร็วรอบในการขันสกรูตําแหน่งต่างๆ บน Top cover รุ่นชาสต้ า เป็ นลําดับ
ขันตอนที
)
/เกิดขึ )นก่อนกระบวนการอัดก๊ าซฮีเลียม โดยค่าความเร็วรอบในการขันสกรูบนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟ (Top cover) จะถูกป้อนข้ อมูลโปรแกรมอัตโนมัตไิ ว้ ในเครื/ องขันสกรูบนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
(Auto Top Cover Machine) หลังจากที/พนักงานวางฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟและกดปุ่ ม ‘START’ ให้ เครื/ อง
ทํางาน เครื/ องจะทําการขันสกรูอย่างอัตโนมัตติ ามค่าความเร็วรอบที/ได้ ตงค่
ั ) าไว้ แต่ถ้าค่าความเร็วรอบ
ในการขันสกรูไม่เหมาะสมก็จะทําให้ ฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Top cover) ขยับทังที
) /การขันสกรูยงั ไม่
เสร็จเรี ยบร้ อยครบทังหมด
)
8 ตําแหน่ง เมื/อขันสกรูครบทัง) 8 ตําแหน่งก็จะส่งผลให้ ฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟปิ ดได้ ไม่สนิท ทําให้ ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟมีรอยรั/ว ส่งผลให้ ปริมาณก๊ าซฮีเลียมรั/วออกมาได้ เร็วกว่า
อัตราปกติ สําหรับการแก้ ปัญหานี )จะใช้ การออกแบบการทดลองเพื/อหาค่าความเร็วรอบในการขันสกรู
ตําแหน่งต่างๆ บนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Top cover) สําหรับคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล รุ่นชาสต้ า
6.1.2 เครืองขันสกรู บนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟ (Top cover) ไม่ ได้ ตามค่ าทีกาํ หนด
การขันสกรูบนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Top cover) ส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ า นอกจาก
ปั จจัยเรื/ องลําดับขันตอนในการขั
)
นสกรูที/เหมาะสมแล้ ว ยังมีแรงในการขันสกรู (ค่า Torque) อีกหนึง/
ปั จจัยที/สง่ ผลให้ การขันสกรูบนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Top cover) แน่นสนิท ไม่มีรอยรั/วให้ ก๊าซฮีเลียม
รั/วไหลออกมาได้ สําหรับการแก้ ปัญหานี )จะใช้ การออกแบบการทดลองเพื/อหาแรงที/เหมาะสมในการขัน
สกรูสําหรับการขันสกรูบนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Top cover) ส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ า
6.1.3 การปรับตัง2 ค่ าความดันของเครืองอัดก๊ าซฮีเลียม
เนื/องจากเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียม (Helium charge) ที/ใช้ ในการอัดก๊ าซฮีเลียมเข้ าสู่
ภายในฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ า มี Spec. ในการปรับตังค่
) าความดันกว้ างเกินไป ทันทีที/
พนักงานเริ/มกดปุ่ ม ‘START’ เพื/อเริ/มการทํางาน เครื/ องจะมีขนตอนการทํ
ั)
างานโดยการเติมก๊ าซฮีเลียม
เข้ าไปภายในตู้อดั ฮีเลียมด้ วยความดันประมาณ 1.0 ATM โดยก๊ าซฮีเลียมเหล่านี )จะไหลมาตามท่อส่ง
ก๊ าซ หลังจากนันปริ
) มาณก๊ าซฮีเลียมที/ไหลเข้ าสูภ่ ายในตู้จงึ จะเริ/มไหลเข้ าสูภ่ ายในตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
โดยฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟแต่ละตัวอาจมีปริมาณก๊ าซฮีเลียมที/ไหลเข้ าสูภ่ ายในด้ วยปริมาณที/ไม่เท่ากัน ดังนัน)
ในการปรับตังระดั
) บค่าความดันที/เหมาะสมจะทําให้ ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟทุกตัวมีปริมาณก๊ าซฮีเลียมภายใน
เท่ากันหมด และได้ ตามค่ามาตรฐานที/กําหนดไว้
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6.1.4 มีฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟอย่ ูในกระบวนการผลิตมากเกินไป
เนื/องจากภายในโรงงานกรณีศกึ ษายังไม่มีวิธีการควบคุมและจัดการ WIP ใน
กระบวนการผลิต ทําให้ พนักงานที/ปฏิบตั งิ านอยูแ่ ต่ละสถานีงานไม่ทราบถึงวิธีการปฏิบตั งิ านที/ถกู ต้ อง
โดยพนักงานจะทํางานจากความเคยชิน หรื อวิธีการที/เคยปฏิบตั กิ นั มาก่อน ซึง/ อาจมีทงวิ
ั ) ธีการที/
เหมาะสมและไม่เหมาะสม ดังนันในการแก้
)
ปัญหาเรื/ องนี )จึงจําเป็ นต้ องออกแบบ สร้ างระเบียบวิธี
ปฏิบตั งิ านที/ถกู ต้ องขึ )นมา และอบรมวิธีการทํางานให้ กบั พนักงาน เพื/อจัดการ WIP ในกระบวนการ
ผลิต
6.1.5 ระยะทางของการขนส่ งฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟอย่ ูห่างกันเกินไป
เนื/องจากภายในโรงงานกรณีศกึ ษาไม่มีการทบทวน และออกแบบพื )นที/การทํางาน
ของแต่ละสถานีงานให้ สอดคล้ องกันทัง) Flow การไหลของกระบวนการผลิต ทําให้ โรงงานต้ องเจอกับ
ปั ญหาของการขนส่ง (Transfer) ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟในกระบวนการผลิตที/ซบั ซ้ อน และใช้ เวลามากในการ
ขนส่งฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟระหว่างแต่ละสถานีงาน ดังนันในการแก้
)
ปัญหาเรื/ องนี )จึงจําเป็ นต้ องทบทวนเรื/ อง
พื )นที/ Flow การไหลของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ และระยะทางที/เหมาะสม เพื/อจัดการการขนส่ง (Transfer)
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟในกระบวนการผลิต ซึง/ อาจต้ องมีการเคลื/อนย้ ายและจัดสถานีงานใหม่
6.1.6 ไม่ มีการแยกและระบุร่ ุน โมเดลของฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟ
เนื/องจากภายในโรงงานกรณีศกึ ษายังไม่มีวิธีการแยก ระบุรุ่น และโมเดลของ
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ ทําให้ พนักงานที/ปฏิบตั งิ านอยูไ่ ม่ทราบถึงวิธีการแยกฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/ถกู ต้ อง ไม่มี
วิธีการระบุรุ่นและโมเดลที/ชดั เจนเพื/อให้ พนักงานทํางานง่าย โดยพนักงานจะทํางานจากความเคยชิน
หรื อวิธีการที/เคยปฏิบตั กิ นั มาก่อน ซึง/ อาจมีทงวิ
ั ) ธีการที/เหมาะสมและไม่เหมาะสม ดังนันในการ
)
แก้ ปัญหาเรื/ องนี )จึงต้ องสร้ างระเบียบวิธีปฏิบตั งิ านที/ถกู ต้ องขึ )นมา และอบรมวิธีการทํางาน โดยจะใช้
วิธีการฝึ กอบรมก่อนและขณะการปฏิบตั งิ าน
6.1.7 ไม่ ทราบว่ าฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟเป็ นรุ่นอะไร โมเดลอะไร และจํานวนเท่ าไหร่
เนื/องจากภายในโรงงานกรณีศกึ ษายังไม่มีการสอนให้ พนักงานทราบว่าฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟเป็ นรุ่นอะไร โมเดลอะไร และต้ องควบคุมอย่างไรจึงจะทราบว่ามีจํานวนเท่าไหร่ ทําให้ พนักงานที/
ปฏิบตั งิ านอยูท่ ํางานจากความเคยชิน หรื อวิธีการที/เคยปฏิบตั กิ นั มาก่อน ซึง/ อาจมีทงวิ
ั ) ธีการที/เหมาะสม
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และไม่เหมาะสม ดังนันในการแก้
)
ปัญหาเรื/ องนี )จึงต้ องสร้ างระเบียบวิธีปฏิบตั งิ านที/ถกู ต้ องขึ )นมา และ
อบรมวิธีการทํางานให้ กบั พนักงาน โดยจะใช้ วิธีการฝึ กอบรมก่อนและขณะการปฏิบตั งิ าน
6.1.8 ทําการติดซีลไม่ ถูกวิธี
เนื/องจากพนักงานที/ปฏิบตั งิ านประจําสถานีงานทําการติดซีล
ไม่ทราบวิธีการ
ปฏิบตั งิ านที/ถกู ต้ อง โดยจะทํางานจากความเคยชิน หรื อวิธีการที/เคยปฏิบตั กิ นั มาก่อน ซึง/ อาจมีทงั )
วิธีการที/เหมาะสมและไม่เหมาะสม ดังนันในการแก้
)
ปัญหาเรื/ องนี )จึงต้ องสร้ างระเบียบวิธีปฏิบตั งิ านที/
ถูกต้ องขึ )นมา และอบรมวิธีการทํางานให้ กบั พนักงาน โดยจะใช้ วิธีการฝึ กอบรมก่อนและขณะการ
ปฏิบตั งิ าน
จากวิธีการแก้ ปัญหาที/กล่าวมาทังหมดสามารถจั
)
ดกลุม่ โดยใช้ แผนผังกลุม่ เชื/อมโยง
(Affinity diagram) ออกได้ เป็ น 2 กลุม่ ดังรูปที/ 6.2 คือ
1. การออกแบบการทดลอง เป็ นวิธีการแก้ ปัญหาเพื/อหาค่าที/เหมาะสมของ
พารามิเตอร์ ซึง/ ได้ แก่ ค่าความเร็วรอบในการขันสกรูตําแหน่งต่างๆ บนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Top
cover), แรงในการขันสกรูบนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Top cover) ไม่ได้ ตามค่าที/กําหนด และค่าความ
ดันของเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียม
2. การสร้ างระเบียบวิธีปฏิบตั งิ านโดยใช้ แนวคิดลีน สําหรับนําไปใช้ ในการฝึ กอบรม
วิธีปฏิบตั งิ านที/ถกู ต้ องให้ กบั พนักงาน ประกอบด้ วย การจัดการฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/มีอยูใ่ นกระบวนการ
ผลิตมากเกินไป, ระยะทางของการขนส่งฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟอยูห่ า่ งกันเกินไป, ไม่มีการแยกและระบุรุ่น
โมเดลของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ, ไม่ทราบว่าฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเป็ นรุ่นอะไร โมเดลอะไร และจํานวนเท่าไหร่
และทําการติดซีลไม่ถกู วิธี
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รูปที/ 6.2 แผนผังกลุม่ เชื/อมโยงแสดงวิธีการแก้ ปัญหา Drive exceeded time limit fail บนฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ า
โดยผู้วิจยั ได้ ใช้ ทงั ) 2 แนวทางประกอบกันในการแก้ ปัญหา ซึง/ ในขันแรกจะ
)
ดําเนินการโดยใช้ การออกแบบการทดลองก่อน เพื/อหาค่าความเร็วรอบในการขันสกรูตําแหน่งต่างๆ
บนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Top cover), แรงที/เหมาะสมในการขันสกรูบนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Top
cover) และค่าความดันของเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียม จากนันจึ
) งนําค่าต่างๆ ที/ได้ มากําหนดเป็ นส่วนหนึง/ ใน
ระเบียบวิธีปฏิบตั งิ านประกอบกับขันตอนต่
)
างๆ ที/ได้ จดั ทําขึ )นตามรายละเอียดที/จะกล่าวต่อไป
6.2 การออกแบบการทดลอง
รูปแบบการทดลองที/จะนํามาใช้ เพื/อหาค่าพารามิเตอร์ ที/เหมาะสมในงานวิจยั นี ) คือ การ
ออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรี ยลแบบ 2k (2k Factorial design) ที/มีปัจจัย 3 ปั จจัย แต่ละปั จจัย
ประกอบด้ วย 2 ระดับ เนื/องจากการออกแบบการทดลองเช่นนี )ทําให้ ใช้ จํานวนครัง) ของการทดลองน้ อย
ที/สดุ ที/สามารถจะทําได้ ภายในระยะเวลาที/จํากัด เพื/อศึกษาผลของปั จจัยทัง) 3 ปั จจัยได้ อย่างสมบูรณ์
6.2.1 ปั จจัยทีทาํ การศึกษา
ปั จจัยที/สนใจศึกษาในการทดลองมี 3 ปั จจัย ได้ แก่ ค่าความเร็วรอบในการขันสกรู
ตําแหน่งต่างๆ บนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Top cover) แรงที/เหมาะสมในการขันสกรูบนฝาปิ ด
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ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Top cover) และค่าความดันของเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียม ซึง/ สามารถกําหนดระดับของ
ปั จจัยทัง) 3 ได้ ดงั นี )
1) ค่าความเร็วรอบในการขันสกรูตําแหน่งต่างๆ บนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Top
cover)
ค่าความเร็วรอบในการขันสกรูบนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
เป็ นปั จจัยที/มี
ความสําคัญต่อกระบวนการประกอบฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
เนื/องจากถ้ าค่าความเร็วรอบอยูใ่ นระดับที/
เหมาะสมก็จะช่วยให้ การประกอบฝาปิ ดกับตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟมีความแน่นสนิท ส่งผลให้ ปริมาณก๊ าซ
ฮีเลียมที/อยูภ่ ายในตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟไม่รั/วไหลออกมาเกินปริมาณที/กําหนด และอุปกรณ์ที/ใช้ ในการขัน
สกรูซงึ/ เรี ยกว่า EDR torque ก็จะมีอายุการใช้ งานนานไม่แตกหักง่าย โดยค่าความเร็วรอบที/โรงงาน
กรณีศกึ ษาใช้ มีหน่วยเป็ น rpm. (round per minute) ระดับความเร็วรอบที/ใช้ สําหรับการประกอบ
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ า มีคา่ อยูส่ องระดับคือ 1,200 และ 1,600 rpm. โดยถ้ าค่าความเร็ว
รอบน้ อยกว่า 1,200 rpm. จะทําให้ รอบเวลาของการประกอบฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสูง เนื/องจากการขันสกรู
ช้ าลง ฝาฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟปิ ดไม่แน่นสนิท ซึง/ ทําให้ ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/ได้ ไม่ตรงตามมาตรฐานที/ลกู ค้ า
กําหนด และที/ระดับความเร็ วรอบสูงกว่า 1,600 rpm. จะทําให้ EDR torque แตกหักง่าย เกลียวของรู
เบสและสกรูเสียหาย จนทําให้ สกรูไม่สามารถขันยึดฝาปิ ดกับตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟได้ การปรับค่า
ความเร็วรอบในการขันสกรูนี )ทําได้ โดยการตังค่
) าผ่านทางโปรแกรมควบคุมที/อยูห่ น้ าเครื/ องขันสกรู
(Auto Top Cover Machine) ดังรูปที/ 6.3

รูปที/ 6.3 โปรแกรมเพื/อควบคุมค่าความเร็วรอบในการขันสกรู
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2) แรงที/เหมาะสมในการขันสกรูบนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Top cover)
แรงในการขันสกรูบนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/เหมาะสมจะช่วยให้ การประกอบ
ฝาปิ ดกับตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟมีความแน่นสนิท โดยแรงในการขันสกรูที/โรงงานกรณีศกึ ษาใช้ สําหรับการ
ประกอบฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ า มีคา่ อยูส่ องระดับคือ 2.0 และ 4.0 in.lb (inch-pound)
โดยถ้ าแรงที/ตํ/ากว่า 2.0 in.lb จะทําให้ เมื/อขันสกรูบนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเสร็จแล้ ว ฝาจะประกอบไม่
แน่นสนิทสามารถขยับได้ เมื/อใช้ งานและเกิดแรงสัน/ สะเทือน
ทําให้ ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/ได้ ไม่ตรงตาม
มาตรฐานที/ลกู ค้ ากําหนด และที/ระดับความเร็ วรอบสูงกว่า 4.0 in.lb จะทําให้ EDR torque แตกหักง่าย
เกลียวของสกรูและรูเบสเสียหาย จนทําให้ สกรูไม่สามารถขันยึดฝาปิ ดกับตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟได้ การ
ปรับแรงในการขันสกรูนี )ทําได้ โดยการตังค่
) าผ่านทางโปรแกรมควบคุมที/อยูห่ น้ าเครื/ องขันสกรู (Auto
Top Cover Machine) ดังรูปที/ 6.4

รูปที/ 6.4 โปรแกรมเพื/อควบคุมค่าแรงในการขันสกรู
3) ค่าความดันของเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียม
ค่าความดันภายในเครื/ องอัดก๊ าซก๊ าซฮีเลียม (Helium charge) จะถูกควบคุม
จากการปรับตังค่
) าของฝ่ ายดูแลและควบคุมเครื/ องจักร
ซึง/ ค่าความดันที/ใช้ ในการอัดก๊ าซฮีเลียมเข้ า
ภายในฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ า มีคา่ อยูส่ องระดับคือ 1.0 และ 1.2 atm (Atmosphere)
โดยค่า 1.0 atm คือค่าความดันน้ อยที/สดุ ที/เมื/ออัดก๊ าซฮีเลียมเข้ าสูฮ่ าร์ ดดิสก์ไดร์ ฟแล้ วไม่ทําให้
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเกิดอาการเสีย และค่า 1.2 atm คือค่าความดันสูงที/สดุ ที/จะสามารถดําเนินการอัดก๊ าซ
ฮีเลียมได้ โดยไม่สง่ ผลเสียหายต่อการทํางานของหัวอ่านเขียน
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ปั จจัยทัง) 3 ปั จจัยที/ทําการศึกษา และระดับของปั จจัยที/ใช้ ในการออกแบบการ
ทดลองสรุปไว้ ในตารางที/ 6.1
ตารางที/ 6.1 ปั จจัยและระดับของปั จจัยในการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรี ยลแบบ 2k
ระดับของปั จจัย
สัญลักษณ์
ปั จจัย
ตํ/า (-1)
สูง (+1)
A
ค่าความเร็วรอบในการขันสกรู
1,200
1,600
B
แรงที/เหมาะสมในการขันสกรู
2.0
4.0
C
ค่าความดันของเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียม
1.0
1.2

หน่วย
rpm.
in.lb
atm.

6.2.2 ตัวแปรตอบสนอง (Response variables)
ตัวแปรตอบสนอง คือ ผลลัพธ์ของการออกแบบการทดลอง ซึง/ วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี )
คือการหาสาเหตุที/แท้ จริงของปั ญหาของเสีย โดยสนใจของเสียประเภท Drive exceeded time limit
fail ที/เกิดบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ า ดังนันตั
) วแปรตอบสนอง คือ ปริ มาณความเข้ มข้ น
ของก๊ าซฮีเลียมภายในตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ เนื/องจากถ้ ามีปริมาณความเข้ มข้ นน้ อยกว่า 77% ฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟจะเกิดการเสียประเภท Drive exceeded time limit fail ซึง/ สามารถตรวจสอบโดยใช้ เครื/ องเขียน
และทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ ซึง/ เป็ นเครื/ องที/ใช้ สําหรับเขียนสัญญาณ และหลังจากเขียนสัญญาณแล้ วจะ
ทําการตรวจสอบอาการเสียประเภทนี )ด้ วย
6.2.3 เครืองจักรและอุปกรณ์ ท ใี ช้ ทาํ การทดลอง
เครื/ องจักรและอุปกรณ์ที/ใช้ สําหรับทําการทดลองในงานวิจยั นี ) ประกอบด้ วย
1. HDA รุ่นชาสต้ า ซึง/ ประกอบชิ )นส่วนภายในมาครบทุกชิ )นส่วน แต่ยงั ไม่ได้ ปิดฝา
ปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Top cover)

รูปที/ 6.5 HDA รุ่นชาสต้ า ซึง/ ประกอบชิ )นส่วนภายในมาครบทุกชิ )นส่วน
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2. ฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Top cover) สําหรับฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคล รุ่น
ชาสต้ า

รูปที/ 6.6 ฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Top cover) รุ่นชาสต้ า
3. สกรูสําหรับขันบนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ สําหรับฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคล รุ่น
ชาสต้ า

รูปที/ 6.7 สกรูสําหรับขันบนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Top cover)
4. เครื/ องขันสกรูบนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Auto Top Cover Machine)
5. แผ่นวงจร PCBA สําหรับฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคล รุ่ นชาสต้ า

รูปที/ 6.8 แผ่นวงจร PCBA
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6. สกรูสําหรับขันบนแผ่นวงจร PCBA และ Gasket สําหรับฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วน
บุคคล รุ่นชาสต้ า

รูปที/ 6.9 สกรูสําหรับขันบนแผ่นวงจร PCBA และ Gasket
7. เครื/ องขันสกรูบนแผ่นวงจร PCBA (Auto PCBA)
8. เครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียม (Helium charge)
9. ซีล สําหรับฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ า

รูปที/ 6.10 ซีล
10. เครื/ องติดซีล (Seal install)
11. เครื/ องเขียนสัญญาณและทดสอบ X-Caliber tester
12. เครื/ องวัดค่า Variance ซึง/ ใช้ วดั ปริมาณความเข้ มข้ นของก๊ าซฮีเลียมภายในตัว
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
6.2.4 ปั จจัยทีควบคุม
การควบคุมปั จจัยอื/นๆ
ที/ไม่ใช่ปัจจัยที/ทําการศึกษามีความจําเป็ นอย่างยิ/ง
เนื/องจากจะส่งผลกระทบต่อความถูกต้ องของผลลัพธ์ที/ได้ จากการทดลอง ซึง/ ปั จจัยที/ทําการควบคุมใน
การออกแบบการทดลองนี ) ได้ แก่
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1. HDA รุ่นชาสต้ า ซึง/ ประกอบมาจากไลน์การผลิตเดียวกัน เครื/ องจักรในการ
ประกอบชิ )นส่วนเป็ นเครื/ องเดียวกัน กําหนดให้ ใช้ ไลน์ 6310A ในการทดลอง
2. ชิ )นส่วนประกอบฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟแต่ละชิ )นส่วน ต้ องมาจาก Supplier เดียวกัน
ล็อตเดียวกัน เพื/อควบคุมความผันแปรที/เกิดจากรุ่นของวัตถุดบิ
3. การปรับตังค่
) าพารามิเตอร์ ของเครื/ องจักรในการทดลองแต่ละครัง) จะต้ องปรับตัง)
ค่าพารามิเตอร์ ที/เหมือนกัน
ซึง/ ก่อนดําเนินการทดลองจะต้ องทําการปรับตังค่
) าพารามิเตอร์ ของ
เครื/ องจักรตาม spec. ที/ระบุไว้ ในเอกสาร แต่ในระหว่างดําเนินการทดลองจะไม่มีการปรับตัง)
ค่าพารามิเตอร์ ใหม่
แต่จะควบคุมค่าพารามิเตอร์ ให้ ได้ เหมือนกันตลอดการทดลอง
ยกเว้ น
ค่าพารามิเตอร์ ที/เป็ นปั จจัยในการออกแบบการทดลองที/กําลังศึกษา
4. พนักงานประจําเครื/ องจักรแต่ละเครื/ อง ต้ องเป็ นพนักงานคนเดิมทุกครัง) ที/ทําการ
ทดลอง
5. ซีลที/ใช้ ตดิ บนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ ต้ องมาจาก Supplier เดียวกัน ล็อต
เดียวกัน เพื/อควบคุมความผันแปรที/เกิดจากรุ่นของวัตถุดิบ
6. เครื/ องเขียนสัญญาณและทดสอบ X-Caliber Tester ต้ องเป็ นเครื/ องทดสอบ
เครื/ องเดิมตลอดการทดลอง โดยกําหนดให้ ใช้ เครื/ องทดสอบ 2012 ในการทําการทดลอง ก่อนเริ/มทํา
การทดลองจะต้ องทําการตรวจสอบและปรับตังค่
) าพารามิเตอร์ ตา่ งๆ ให้ ตรงตาม spec. ที/ระบุไว้ ใน
เอกสาร
ในระหว่างดําเนินการทดลองจะไม่มีการปรับตังค่
) าพารามิเตอร์ ใหม่
แต่จะควบคุม
ค่าพารามิเตอร์ ให้ ได้ เหมือนกันตลอดการทดลอง
7. เครื/ องวัดค่า Variance โดยต้ องเป็ นเครื/ องทดสอบเครื/ องเดิมตลอดการทดลอง
และควบคุม spec. ต่างๆ ของเครื/ องให้ ได้ คา่ เท่ากันตลอดการทดลอง
6.2.5 แผนและลําดับการทดลอง
หลักการที/ใช้ สําหรับการออกแบบการทดลอง ได้ แก่
1. การสุม่ (Randomization) หมายถึง การทดลองที/ลําดับของการเลือกปรับตัง)
ค่าพารามิเตอร์ คา่ ต่างๆ และลําดับของการทดลองแต่ละครัง) เป็ นแบบสุม่ ซึง/ ทําให้ ผลของการทดลองมี
การกระจายแบบอิสระ และสามารถลดผลของปั จจัยภายนอกที/อาจจะปรากฏในการทดลองได้
2. การทําซํ )า (Replication) เป็ นการกําหนดจํานวนครัง) ของการทดลอง ซึง/ จะใช้
โปรแกรม MINITAB ช่วยในการคํานวณ โดยข้ อมูลที/ใช้ ประกอบการคํานวณ ได้ แก่
- จํานวนของปั จจัย (Number of factors) มีคา่ เท่ากับ 3 ปั จจัย
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- จํานวนของจุดที/อยูต่ รงมุม (Number of corner points) หมายถึง จํานวน
ข้ อมูลใน 1 เรพลิเคตบริบรู ณ์ มีคา่ เท่ากับ 8
- ค่าความแตกต่างสูงสุด (Effects) ในการวิเคราะห์จํานวนการทดลองซํ )าของ
การทดลองนี ) ใช้ คา่ ความแตกต่างสูงสุด (Effects) เท่ากับ 1 หมายถึงปริมาณความเข้ มข้ นเฉลี/ยของ
ก๊ าซฮีเลียมสองกลุม่ เป็ น 0.58 เท่าของส่วนเบี/ยงเบนมาตรฐาน
- ค่าส่วนเบี/ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของปริมาณความเข้ มข้ น
ของก๊ าซฮีเลียมภายในฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/ได้ จากการคํานวณโดยใช้ ข้อมูลจํานวน 100 ข้ อมูล มีคา่ เท่ากับ
1.723
เมื/อใช้ โปรแกรม MINITAB คํานวณหาอํานาจของการทดสอบ (Power of test)
และขนาดตัวอย่าง (Sample size) โดยเลือกคําสัง/ Stat -> Power and Sample Size -> 2-Level
Factorial Design ทําให้ ได้ คา่ อํานาจของการทดสอบและขนาดตัวอย่างดังแสดงในตารางที/ 6.2
ตารางที/ 6.2 ค่าอํานาจของการทดสอบและขนาดตัวอย่างจากการคํานวณโดยใช้ โปรแกรม MINITAB
Effect

Reps

Total Runs

Power

1

10

80

0.726027

1

15

120

0.883282

1

20

160

0.954238

จากตารางที/ 6.2 ประกอบกับข้ อจํากัดของชิ )นส่วนประกอบซึง/ ใช้ เป็ นวัตถุดิบที/มี
อยู่ และระยะเวลาในการทําการทดลอง ดังนันในการทดลองนี
)
)จะทําการทดลองซํ )า 15 ครัง) ซึง/ มีคา่
อํานาจของการทดสอบสูงถึง 0.883282 ถือว่าเพียงพอ ซึ/งต้ องทําการทดลองทังหมดจํ
)
านวน 120 ครัง)
- การบล็อก (Blocking) เป็ นเทคนิคที/ชว่ ยเพิ/มความเที/ยงตรงให้ แก่การทดลอง
ซึง/ ผู้วิจยั ไม่ได้ นํามาใช้ เนื/องจากปั จจัยอื/นๆ ที/ไม่ได้ นํามาวิเคราะห์จะควบคุมค่าไว้ ตามที/ได้ กล่าว
มาแล้ วในหัวข้ อปั จจัยควบคุม ซึง/ ค่าเหล่านี )เป็ นค่ากําหนดของการทํางานปกติ
แผนและลําดับการทดลองสร้ างโดยอาศัยโปรแกรม MINITAB ซึง/ จะทําการ
สร้ างเมตริกซ์สําหรับการออกแบบเชิงแฟกทอเรี ยล โดยลําดับการทดลองได้ จาก RunOrder ที/โปรแกรม
สร้ างขึ )นซึง/ มีทงหมด
ั)
120 การทดลอง ดังแสดงในตารางที/ 6.3
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ตารางที/ 6.3 แผนและลําดับการทดลองที/สร้ างจากโปรแกรม MINITAB
StdOrder RunOrder ความเร็วรอบ
แรง

ค่าความดัน

70

1

1,600

2.0

1.2

13

2

1,200

2.0

1.2

10

3

1,600

2.0

1.0

97

4

1,200

2.0

1.0

46

5

1,600

2.0

1.2

103

6

1,200

4.0

1.2

11

7

1,200

4.0

1.0

87

8

1,200

4.0

1.2

9

9

1,200

2.0

1.0

59

10

1,200

4.0

1.0

86

11

1,600

2.0

1.2

78

12

1,600

2.0

1.2

114

13

1,600

2.0

1.0

116

14

1,600

4.0

1.0

21

15

1,200

2.0

1.2

84

16

1,600

4.0

1.0

80

17

1,600

4.0

1.2

35

18

1,200

4.0

1.0

65

19

1,200

2.0

1.0

100

20

1,600

4.0

1.0

3

21

1,200

4.0

1.0

113

22

1,200

2.0

1.0

6

23

1,600

2.0

1.2

111

24

1,200

4.0

1.2

95

25

1,200

4.0

1.2
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ตารางที/ 6.3 แผนและลําดับการทดลองที/สร้ างจากโปรแกรม MINITAB (ต่อ)
StdOrder RunOrder ความเร็วรอบ
แรง
ค่าความดัน
64

26

1,600

4.0

1.2

28

27

1,600

4.0

1.0

15

28

1,200

4.0

1.2

72

29

1,600

4.0

1.2

107

30

1,200

4.0

1.0

75

31

1,200

4.0

1.0

79

32

1,200

4.0

1.2

22

33

1,600

2.0

1.2

31

34

1,200

4.0

1.2

48

35

1,600

4.0

1.2

104

36

1,600

4.0

1.2

4

37

1,600

4.0

1.0

53

38

1,200

2.0

1.2

60

39

1,600

4.0

1.0

20

40

1,600

4.0

1.0

81

41

1,200

2.0

1.0

51

42

1,200

4.0

1.0

67

43

1,200

4.0

1.0

17

44

1,200

2.0

1.0

47

45

1,200

4.0

1.2

117

46

1,200

2.0

1.2

73

47

1,200

2.0

1.0

36

48

1,600

4.0

1.0

82

49

1,600

2.0

1.0

41

50

1,200

2.0

1.0

154
ตารางที/ 6.3 แผนและลําดับการทดลองที/สร้ างจากโปรแกรม MINITAB (ต่อ)
StdOrder RunOrder ความเร็วรอบ
แรง
ค่าความดัน
54

51

1,600

2.0

1.2

108

52

1,600

4.0

1.0

94

53

1,600

2.0

1.2

69

54

1,200

2.0

1.2

77

55

1,200

2.0

1.2

18

56

1,600

2.0

1.0

57

57

1,200

2.0

1.0

5

58

1,200

2.0

1.2

33

59

1,200

2.0

1.0

1

60

1,200

2.0

1.0

66

61

1,600

2.0

1.0

42

62

1,600

2.0

1.0

90

63

1,600

2.0

1.0

14

64

1,600

2.0

1.2

71

65

1,200

4.0

1.2

98

66

1,600

2.0

1.0

52

67

1,600

4.0

1.0

19

68

1,200

4.0

1.0

91

69

1,200

4.0

1.0

105

70

1,200

2.0

1.0

106

71

1,600

2.0

1.0

26

72

1,600

2.0

1.0

56

73

1,600

4.0

1.2

34

74

1,600

2.0

1.0

62

75

1,600

2.0

1.2
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ตารางที/ 6.3 แผนและลําดับการทดลองที/สร้ างจากโปรแกรม MINITAB (ต่อ)
StdOrder RunOrder ความเร็วรอบ
แรง
ค่าความดัน
118

76

1,600

2.0

1.2

102

77

1,600

2.0

1.2

58

78

1,600

2.0

1.0

119

79

1,200

4.0

1.2

38

80

1,600

2.0

1.2

83

81

1,200

4.0

1.0

50

82

1,600

2.0

1.0

88

83

1,600

4.0

1.2

16

84

1,600

4.0

1.2

85

85

1,200

2.0

1.2

99

86

1,200

4.0

1.0

8

87

1,600

4.0

1.2

68

88

1,600

4.0

1.0

30

89

1,600

2.0

1.2

27

90

1,200

4.0

1.0

24

91

1,600

4.0

1.2

61

92

1,200

2.0

1.2

96

93

1,600

4.0

1.2

120

94

1,600

4.0

1.2

40

95

1,600

4.0

1.2

12

96

1,600

4.0

1.0

32

97

1,600

4.0

1.2

2

98

1,600

2.0

1.0

23

99

1,200

4.0

1.2

92

100

1,600

4.0

1.0
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ตารางที/ 6.3 แผนและลําดับการทดลองที/สร้ างจากโปรแกรม MINITAB (ต่อ)
StdOrder RunOrder ความเร็วรอบ
แรง
ค่าความดัน
25

101

1,200

2.0

1.0

74

102

1,600

2.0

1.0

112

103

1,600

4.0

1.2

76

104

1,600

4.0

1.0

89

105

1,200

2.0

1.0

93

106

1,200

2.0

1.2

44

107

1,600

4.0

1.0

55

108

1,200

4.0

1.2

43

109

1,200

4.0

1.0

115

110

1,200

4.0

1.0

7

111

1,200

4.0

1.2

29

112

1,200

2.0

1.2

101

113

1,200

2.0

1.2

109

114

1,200

2.0

1.2

45

115

1,200

2.0

1.2

63

116

1,200

4.0

1.2

37

117

1,200

2.0

1.2

110

118

1,600

2.0

1.2

49

119

1,200

2.0

1.0

39

120

1,200

4.0

1.2

6.2.6 ผลการทดลอง
หลังจากทําการทดลองตามแผนตารางที/ 6.3 จนครบได้ ผลการทดลองเชิงแฟกทอ
เรี ยลแบบ 23 ดังตารางที/ 6.4
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ตารางที/ 6.4 ปริมาณความเข้ มข้ นของก๊ าซฮีเลียมภายในตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/ได้ จากการทดลอง
ความเร็วรอบ
แรง
ค่าความดัน ความเข้ มข้ นของ HE (%)
StdOrder RunOrder
70

1

1600

2

1.2

82

13

2

1200

2

1.2

85

10

3

1600

2

1

76

97

4

1200

2

1

79

46

5

1600

2

1.2

83

103

6

1200

4

1.2

99

11

7

1200

4

1

81

87

8

1200

4

1.2

98

9

9

1200

2

1

80

59

10

1200

4

1

85

86

11

1600

2

1.2

85

78

12

1600

2

1.2

86

114

13

1600

2

1

77

116

14

1600

4

1

78

21

15

1200

2

1.2

87

84

16

1600

4

1

75

80

17

1600

4

1.2

94

35

18

1200

4

1

83

65

19

1200

2

1

77

100

20

1600

4

1

76

3

21

1200

4

1

80

113

22

1200

2

1

78

6

23

1600

2

1.2

84

111

24

1200

4

1.2

95

95

25

1200

4

1.2

96
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ตารางที/ 6.4 ปริมาณความเข้ มข้ นของก๊ าซฮีเลียมภายในตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/ได้ จากการทดลอง (ต่อ)
ความเร็วรอบ
แรง
ค่าความดัน ความเข้ มข้ นของ HE (%)
StdOrder RunOrder
64

26

1600

4

1.2

92

28

27

1600

4

1

75

15

28

1200

4

1.2

96

72

29

1600

4

1.2

93

107

30

1200

4

1

81

75

31

1200

4

1

84

79

32

1200

4

1.2

98

22

33

1600

2

1.2

85

31

34

1200

4

1.2

97

48

35

1600

4

1.2

96

104

36

1600

4

1.2

94

4

37

1600

4

1

78

53

38

1200

2

1.2

86

60

39

1600

4

1

78

20

40

1600

4

1

79

81

41

1200

2

1

77

51

42

1200

4

1

85

67

43

1200

4

1

80

17

44

1200

2

1

81

47

45

1200

4

1.2

94

117

46

1200

2

1.2

85

73

47

1200

2

1

80

36

48

1600

4

1

77

82

49

1600

2

1

75

41

50

1200

2

1

77
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ตารางที/ 6.4 ปริมาณความเข้ มข้ นของก๊ าซฮีเลียมภายในตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/ได้ จากการทดลอง (ต่อ)
แรง
ค่าความดัน ความเข้ มข้ นของ HE (%)
StdOrder RunOrder ความเร็วรอบ
54

51

1600

2

1.2

82

108

52

1600

4

1

76

94

53

1600

2

1.2

81

69

54

1200

2

1.2

84

77

55

1200

2

1.2

82

18

56

1600

2

1

76

57

57

1200

2

1

79

5

58

1200

2

1.2

86

33

59

1200

2

1

78

1

60

1200

2

1

78

66

61

1600

2

1

74

42

62

1600

2

1

77

90

63

1600

2

1

74

14

64

1600

2

1.2

82

71

65

1200

4

1.2

97

98

66

1600

2

1

73

52

67

1600

4

1

74

19

68

1200

4

1

83

91

69

1200

4

1

86

105

70

1200

2

1

79

106

71

1600

2

1

75

26

72

1600

2

1

74

56

73

1600

4

1.2

95

34

74

1600

2

1

76

62

75

1600

2

1.2

83
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ตารางที/ 6.4 ปริมาณความเข้ มข้ นของก๊ าซฮีเลียมภายในตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/ได้ จากการทดลอง (ต่อ)
แรง
ค่าความดัน ความเข้ มข้ นของ HE (%)
StdOrder RunOrder ความเร็วรอบ
118

76

1600

2

1.2

84

102

77

1600

2

1.2

84

58

78

1600

2

1

75

119

79

1200

4

1.2

98

38

80

1600

2

1.2

85

83

81

1200

4

1

84

50

82

1600

2

1

75

88

83

1600

4

1.2

93

16

84

1600

4

1.2

94

85

85

1200

2

1.2

85

99

86

1200

4

1

85

8

87

1600

4

1.2

93

68

88

1600

4

1

75

30

89

1600

2

1.2

83

27

90

1200

4

1

83

24

91

1600

4

1.2

94

61

92

1200

2

1.2

81

96

93

1600

4

1.2

90

120

94

1600

4

1.2

95

40

95

1600

4

1.2

92

12

96

1600

4

1

77

32

97

1600

4

1.2

94

2

98

1600

2

1

77

23

99

1200

4

1.2

98

92

100

1600

4

1

79
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ตารางที/ 6.4 ปริมาณความเข้ มข้ นของก๊ าซฮีเลียมภายในตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/ได้ จากการทดลอง (ต่อ)
แรง
ค่าความดัน ความเข้ มข้ นของ HE (%)
StdOrder RunOrder ความเร็วรอบ
25

101

1200

2

1

81

74

102

1600

2

1

74

112

103

1600

4

1.2

92

76

104

1600

4

1

77

89

105

1200

2

1

77

93

106

1200

2

1.2

87

44

107

1600

4

1

79

55

108

1200

4

1.2

97

43

109

1200

4

1

81

115

110

1200

4

1

82

7

111

1200

4

1.2

98

29

112

1200

2

1.2

87

101

113

1200

2

1.2

86

109

114

1200

2

1.2

85

45

115

1200

2

1.2

83

63

116

1200

4

1.2

98

37

117

1200

2

1.2

84

110

118

1600

2

1.2

81

49

119

1200

2

1

78

39

120

1200

4

1.2

96

6.2.7 การตรวจสอบความถกต้
ู องของแบบจําลอง
ในการออกแบบการทดลองนันจํ
) าเป็ นต้ องอยูภ่ ายใต้ เงื/อนไขที/สําคัญ คือ NID
(0,σ2) ซึง/ หมายถึงเงื/อนไข 3 ประการ คือ ข้ อมูลเป็ นแบบสุม่ และมีการกระจายแบบปกติ ข้ อมูลมีความ
เป็ นอิสระต่อกัน และมีความเสถียรภาพของค่าความแปรปรวนก่อนที/จะนําไปวิเคราะห์และสรุปผลการ
ทดลอง โดยการตรวจสอบเงื/อนไขทัง) 3 ประการมีขนตอนดั
ั)
งนี )
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1) การทดสอบสมมติฐานของความเป็ นปกติ มีสมมติฐานในการทดสอบ คือ
H0 : ข้ อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ
H1 : ข้ อมูลไม่มีการแจกแจงปกติ
สามารถทดสอบได้ โดยการพล็อตค่าส่วนตกค้ างของตัวแปรตอบสนอง (ปริมาณ
ความเข้ มข้ นของก๊ าซฮีเลียมภายในตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ) ที/เรี ยกว่า Normal probability plot ซึง/ เป็ นการ
พล็อตค่าส่วนตกค้ าง (Residual) ที/ถกู เรี ยงลําดับจากน้ อยไปหามาก กับค่าความน่าจะเป็ นสะสม Pk =
(k-1/2)/n โดย Pk x 100 อยู่บนแกน y ส่วนแกน x จะเป็ นค่าส่วนตกค้ าง (ค่าของ Pk x 100 และส่วน
ตกค้ างแสดงอยูใ่ นตารางที/ ข.2 ในภาคผนวก ข.) ดังแสดงในรูปที/ 6.11
Probability Plot of Residuals Normal
Normal - 95% CI
99.9
Mean
StDev
N
AD
P-Value

99
95

2.723747E-15
1.529
120
0.616
0.107

Percent

90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
1
0.1

-5.0

-2.5

0.0
Residual

2.5

5.0

รูปที/ 6.11 Normal probability plot ของส่วนตกค้ างปริมาณความเข้ มข้ นของก๊ าซฮีเลียมภายในตัว
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
จากรูปที/ 6.11 แสดงให้ เห็นว่ากราฟมีลกั ษณะเบี/ยงเบนออกไปจากเส้ นตรงเพียง
เล็กน้ อยเท่านัน) และค่า P-Value = 0.107 ซึง/ มากกว่า 0.05 แสดงว่าสถิติทดสอบ Anderson-Darling
(AD) ซึง/ มีคา่ เท่ากับ 0.616 ถือว่ามีคา่ น้ อยเมื/อเทียบกับค่าวิกฤติ หมายความว่าจุดต่างๆ ที/แสดงถึง
ข้ อมูลอยู่หา่ งจากเส้ นตรงที/แสดงความเป็ นปกติน้อยด้ วยเช่นกัน
ดังนันจึ
) งไม่มีเหตุผลมากพอที/จะ
ปฏิเสธ สรุปได้ ว่าข้ อมูลที/เก็บมาจากการทดลองมีการแจกแจงแบบปกติ ที/ระดับนัยสําคัญ 0.05
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2) การทดสอบสมมติฐานของการสุม่ ของข้ อมูล มีสมมติฐานในการทดสอบ คือ
H0 : ลําดับของข้ อมูลอยูภ่ ายใต้ ความสุม่
H1 : ลําดับของข้ อมูลไม่ได้ อยู่ภายใต้ ความสุม่
สามารถทดสอบได้ โดยการสร้ างแผนภาพการกระจายแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนตกค้ างกับลําดับความต่อเนื/องในการเก็บข้ อมูล ดังแสดงในรูปที/ 6.12
Residuals Versus the Order of the Data (response is defect)
4
3
2

Residual

1
0
-1
-2
-3
-4
0

20

40

60
80
ObservationOrder

100

120

รูปที/ 6.12 แผนภาพการกระจายระหว่างส่วนตกค้ างกับลําดับการเก็บข้ อมูล
จากรูปที/ 6.12 จะเห็นว่าค่าของส่วนตกค้ างมีการกระจายตัวตามลําดับการเก็บ
ข้ อมูลที/ไม่เป็ นรูปแบบใดๆ ดังนันจึ
) งไม่มีเหตุผลมากพอที/จะปฏิเสธ สรุปได้ วา่ ลําดับของข้ อมูลที/เก็บมา
จากการทดลองที/อยูภ่ ายใต้ ความสุม่
3)

การทดสอบความมีเสถียรภาพของค่าความแปรปรวน

มีสมมติฐานในการ

ทดสอบ คือ
H0 : ความแปรปรวนของข้ อมูลมีความเสถียร
H1 : ความแปรปรวนของข้ อมูลไม่มีความเสถียร
สามารถทดสอบได้ โดยการสร้ างแผนภาพการกระจายแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนตกค้ างกับค่าที/ถกู ฟิ ต (Fitted Value) ของข้ อมูลจํานวนข้ อบกพร่อง ดังแสดงในรูปที/ 6.13
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Residuals Versus the Fitted Values (response is defect)
4
3
2

Residual

1
0
-1
-2
-3
-4
75

80

85
90
Fitted Value

95

100

รูปที/ 6.13 แผนภาพการกระจายระหว่างส่วนตกค้ างกับค่าที/ถกู ฟิ ต
จากรูปที/ 6.13 ส่วนตกค้ างมีการกระจายตัวไม่เป็ นรูปแบบใดๆ ดังนันสามารถสรุ
)
ป
ได้ วา่ ข้ อมูลมีเสถียรภาพของค่าความแปรปรวน
6.2.8 การวิเคราะห์ ผลการทดลอง
ในการวิเคราะห์ผลการออกแบบการทดลองด้ วยโปรแกรม MINITAB สามารถ
แสดงผลการวิเคราะห์การออกแบบการทดลองได้ ดงั แสดงในตารางที/ 6.4 และแสดงผลของปั จจัยและ
อันตรกิริยา (Interaction) ที/มีนยั สําคัญออกมาในรูปของกราฟ Normal probability plot และแผนภาพ
พาเรโต ได้ ดงั รูปที/ 6.14 และ 6.15 รวมถึงแสดงผลหลักของปั จจัยและอันตรกิริยาระหว่างปั จจัยที/มีตอ่
ตัวแปรตอบสนอง คือปริมาณความเข้ มข้ นของก๊ าซฮีเลียม ได้ ดงั รูปที/ 6.16 และ 6.17
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ตารางที/ 6.5 การประมาณค่าผลกระทบและสัมประสิทธิ'ของการทดลองด้ วยโปรแกรม Minitab
Factorial Fit: HE Concentration (%) versus RPM, Torque, Pressure
Estimated Effects and Coefficients for HE Concentration (%) (coded units)
Term
Constant
RPM
Torque
Pressure
RPM*Torque
RPM*Pressure
Torque*Pressure
RPM*Torque*Pressure

Effect
-3.633
7.033
11.267
-1.167
1.067
4.067
0.133

Coef
84.017
-1.817
3.517
5.633
-0.583
0.533
2.033
0.067

SE Coef
0.1439
0.1439
0.1439
0.1439
0.1439
0.1439
0.1439
0.1439

T
584.03
-12.63
24.45
39.16
-4.05
3.71
14.13
0.46

P
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.644

ตารางที/ 6.6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลองด้ วยโปรแกรม Minitab
Analysis of Variance for HE Concentration (%) (coded units)
Source
Main Effects
2-Way Interactions
3-Way Interactions
Residual Error
Pure Error
Total

DF
3
3
1
112
112
119

Seq SS
5688.20
571.10
0.53
278.13
278.13
6537.97

Adj SS
5688.20
571.10
0.53
278.13
278.13

Adj MS
1896.07
190.37
0.53
2.48
2.48

F
763.52
76.66
0.21

P
0.000
0.000
0.644

Normal Plot of the Standardized Effects
(response is HE Concentration (%), Alpha = .05)
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รูปที/ 6.14 Normal probability plot แสดงปั จจัยหลักและอันตรกิริยาที/มีนยั สําคัญ
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Pareto Chart of the Standardized Effects
(response is HE Concentration (%), Alpha = .05)
1.98
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รูปที/ 6.15 แผนภาพพาเรโตแสดงปั จจัยหลักและอันตรกิริยาที/มีนยั สําคัญ
จากผลการวิเคราะห์การออกแบบการทดลองในตารางที/ 6.6 พิจารณาค่า P-Value
ของผลหลักของปั จจัย (Main Effects) พบว่า มีคา่ เท่ากับ 0.000 ซึง/ น้ อยกว่า 0.05 แสดงว่าค่าสถิติ
ทดสอบ F มีคา่ มากกว่าค่าวิกฤติ หมายความว่า ในการทดลองนี )มีผลหลักอย่างน้ อยหนึง/ ตัวที/มีผล
อย่างมีนยั สําคัญต่อค่าความเข้ มข้ นของ HE (%) ที/เกิดขึ )นกับฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคลรุ่นชาสต้ า (รูป
ที/ 6.14) โดยเมื/อพิจารณาจากตารางที/ 6.5 สามารถสรุปผลหลักของปั จจัยได้ ดงั นี )
1. ผลหลักของความเร็วรอบในการขันสกรูตําแหน่งต่างๆ บนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
(Top cover) มีคา่ P-Value เท่ากับ 0.000 ซึง/ น้ อยกว่า 0.05 จึงสรุปได้ วา่ ความเร็ วรอบในการขันสกรูมี
ผลอย่างมีนยั สําคัญต่อปริมาณความเข้ มข้ นของ HE (%)
2. ผลหลักของแรงในการขันสกรูบนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Top cover) มีคา่ PValue เท่ากับ 0.000 ซึง/ น้ อยกว่า 0.05 จึงสรุปได้ วา่ แรงในการขันสกรูมีผลอย่างมีนยั สําคัญต่อปริมาณ
ความเข้ มข้ นของ HE (%)
3. ผลหลักของค่าความดันของเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียม มีคา่ P-Value เท่ากับ 0.000
ซึง/ น้ อยกว่า 0.05 จึงสรุปได้ วา่ ค่าความดันของเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียมมีผลอย่างมีนยั สําคัญต่อปริมาณ
ความเข้ มข้ นของ HE (%)
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พิจารณาค่า P-Value ของอันตรกิริยาระหว่าง 2 ปั จจัย (2-Way Interactions) ใน
ตารางที/ 6.6 พบว่า มีคา่ เท่ากับ 0.000 ซึง/ น้ อยกว่า 0.05 แสดงว่าค่าสถิตทิ ดสอบ F มีคา่ มากกว่าค่า
วิกฤติ หมายความว่า ในการทดลองนี )มีอนั ตรกิริยาระหว่าง 2 ปั จจัยอย่างน้ อย 1 คู่ ที/มีผลอย่างมี
นัยสําคัญต่อปริมาณความเข้ มข้ นของ HE (%) ที/เกิดขึ )นกับฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคลรุ่นชาสต้ า (รูปที/
6.14) โดยเมื/อพิจารณาจากตารางที/ 6.5 สามารถสรุปผลอันตรกิริยาระหว่าง 2 ปั จจัยได้ ดงั นี )
1. อันตรกิริยาระหว่างความเร็วรอบและแรงในการขันสกรูบนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
(Top cover) มีคา่ P-Value เท่ากับ 0.000 ซึง/ น้ อยกว่า 0.05 จึงสรุปได้ วา่ อันตรกิริยาระหว่างความเร็ว
รอบและแรงในการขันสกรูมีผลอย่างมีนยั สําคัญต่อปริมาณความเข้ มข้ นของ HE (%) ที/เกิดขึ )นกับ
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคลรุ่นชาสต้ า
2. อันตรกิริยาระหว่างความเร็วรอบในการขันสกรูบนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Top
cover) และค่าความดันของเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียม มีคา่ P-Value เท่ากับ 0.000 ซึง/ น้ อยกว่า 0.05 จึง
สรุปได้ วา่
อันตรกิริยาระหว่างความเร็วรอบและค่าความดันของเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียมมีผลอย่างมี
นัยสําคัญต่อปริมาณความเข้ มข้ นของ HE (%) ที/เกิดขึ )นกับฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคลรุ่นชาสต้ า
3. อันตรกิริยาระหว่างแรงในการขันสกรูบนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Top cover)
และค่าความดันของเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียม มีคา่ P-Value เท่ากับ 0.000 ซึง/ น้ อยกว่า 0.05 จึงสรุปได้ วา่
อันตรกิริยาระหว่างแรงในการขันสกรูและค่าความดันของเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียมมีผลอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ปริมาณความเข้ มข้ นของ HE (%) ที/เกิดขึ )นกับฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคลรุ่นชาสต้ า
และพิจารณาค่า P-Value ของอันตรกิริยาระหว่าง 3 ปั จจัย (3-Way Interactions)
ในตารางที/ 6.6 พบว่า มีคา่ เท่ากับ 0.644 ซึง/ มากกว่า 0.05 แสดงว่าค่าสถิตทิ ดสอบ F มีคา่ น้ อยกว่าค่า
วิกฤติ หมายความว่า ในการทดลองนี )ไม่มีอนั ตรกิริยาระหว่าง 3 ปั จจัยที/มีผลอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ปริมาณความเข้ มข้ นของ HE (%) ที/เกิดขึ )นกับฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคลรุ่นชาสต้ า
6.2.9 การจําลองการถดถอย
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที/ทําการศึกษา อาศัยแบบจําลองการ
ถดถอยแบบเชิงเส้ น (Linear Regression) ช่วยในการหาค่าที/ถกู ฟิ ต โดยใช้ สมั ประสิทธิ'ของปั จจัยที/ได้
จากการวิเคราะห์จากโปรแกรม Minitab มาแสดงในรูปของสมการและแทนค่าปั จจัยด้ วยรหัส (Coded
unit) โดย -1 หมายถึง การปรับค่าไปที/ระดับล่าง (Low level) และ +1 หมายถึงการปรับค่าไปที/
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ระดับบน (High level) โดยในการทดลองที/ผ่านมาสามารถเขียนสมการแบบจําลองการถดถอย โดยใช้
ข้ อมูลสัมประสิทธิ'ของการทดลองจากตารางที/ 6.5 ได้ ดงั นี )
Y

=

84.017 - 1.817(RPM) + 3.517(Torque) + 5.633(Pressure) - 0.583(RPM x
Torque) + 0.533(RPM x Pressure) + 2.033(Torque x Pressure)
Main Effects Plot for HE Concentration (%)
Data Means
RPM

90.0
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87.5
85.0
82.5

Mean

80.0
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1600
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4

Pressure

90.0
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82.5
80.0
1.0

1.2

รูปที/ 6.16 ผลหลักของปั จจัยที/มีตอ่ ตัวแปรตอบสนอง
เมื/อพิจารณาถึงผลหลักของปั จจัยที/มีตอ่ ตัวแปรตอบสนอง เนื/องจากปั จจัยทัง) 3 มี
ผลต่อตัวแปรตอบสนอง จากรูปที/ 6.16 ทําให้ สามารถหาค่าของปั จจัยที/สง่ ผลให้ ตวั แปรตอบสนอง คือ
ปริมาณความเข้ มข้ นของ HE (%) บนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคลรุ่นชาสต้ ามีคา่ มากที/สดุ ได้ ดังนี )
ความเร็วรอบในการขันสกรูบนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (RPM) = 1200 rpm. (-1), แรงในการขันสกรูบน
ฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Torque) = 4 in.lb (+1) และ ค่าความดันของเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียม (Pressure)
= 1.2 atm. (+1)
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Interaction Plot for HE Concentration (%)
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รูปที/ 6.17 ผลของอันตรกิริยาระหว่างปั จจัยที/มีตอ่ ตัวแปรตอบสนอง
เมื/อพิจารณาถึงผลของอันตรกิริยาระหว่างปั จจัยที/มีตอ่ ตัวแปรตอบสนอง
เนื/องจากอันตรกิริยาเกิดขึ )นระหว่างความเร็ วรอบ (RPM) และแรงในการขันสกรู (Torque) บนฝาปิ ด
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ ความเร็วรอบในการขันสกรูบนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (RPM) และค่าความดันของ
เครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียม (Pressure) แรงในการขันสกรูบนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Torque) และค่าความ
ดันของเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียม (Pressure) จากรูปที/ 6.17 พบว่าที/
1. ความเร็วรอบในการขันสกรู (RPM) = 1200 rpm. (-1) แรงในการขันสกรูบนฝา
ปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Torque) ควรจะมีคา่ เท่ากับ 4 in.lb (+1) เพื/อทําให้ ตวั แปรตอบสนองมีคา่ มาก
ที/สดุ ซึง/ ก็สอดคล้ องกับค่าของผลหลักของปั จจัยที/กล่าวไปก่อนหน้ านี )
2. ความเร็วรอบในการขันสกรู (RPM) = 1200 rpm. (-1) ค่าความดันของเครื/ อง
อัดก๊ าซฮีเลียม (Pressure) ควรจะมีคา่ เท่ากับ 1.2 atm. (+1) เพื/อทําให้ ตวั แปรตอบสนองมีคา่ มากที/สดุ
ซึง/ ก็สอดคล้ องกับค่าของผลหลักของปั จจัยที/กล่าวไปก่อนหน้ านี )
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3. แรงในการขันสกรูบนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Torque) = 4 in.lb (+1) ค่าความ
ดันของเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียม (Pressure) ควรจะมีคา่ เท่ากับ 1.2 atm. (+1) เพื/อทําให้ ตวั แปรตอบสนอง
มีคา่ มากที/สดุ ซึง/ ก็สอดคล้ องกับค่าของผลหลักของปั จจัยที/กล่าวไปก่อนหน้ านี )
ดังนันจึ
) งได้ คา่ ปรับตังที
) /เหมาะสมที/สดุ ของแต่ละปั จจัยดังแสดงในตารางที/ 6.7
ตารางที/ 6.7 ระดับที/เหมาะสมของแต่ละปั จจัยเพื/อให้ มีคา่ ปริมาณความเข้ มข้ นของ HE (%) บน
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคลรุ่นชาสต้ ามากที/สดุ
ปั จจัย

ค่า

รหัส

RPM

1200 rpm.

-1

Torque

4 in.lb

+1

Pressure

1.2 atm.

+1

เมื/อนํารหัสของแต่ละปั จจัยจากตารางที/ 6.7 ไปแทนในแบบจําลองการถดถอย ทํา
ให้ ได้ คา่ ประมาณการของปริ มาณความเข้ มข้ นของ HE (%) บนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคลรุ่นชาสต้ า
ในช่วงการทํางานปกติมีคา่ ดังนี )
Y

=

84.017 - 1.817(-1) + 3.517(1) + 5.633(1) - 0.583(-1)(1) + 0.533(-1)(1) +
2.033(1)(1)

=

97.067
กล่าวคือ หากในกระบวนการผลิตจริงมีการปรับตังค่
) าของปั จจัยทังสามตั
)
วตามที/
กําหนดไว้ ในตารางที/ 6.7 และควบคุมปั จจัยอื/นๆ ให้ เป็ นไปตามที/กล่าวมาก่อนหน้ านี ) จะทําให้ ปริมาณ
ความเข้ มข้ นของ HE (%) บนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคลรุ่นชาสต้ า เพิ/มขึ )นเป็ น 97% เมื/อเทียบกับ
ปริมาตรภายในตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
6.2.10 การวิเคราะห์ ความแปรปรวนของแบบจําลองการถดถอย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจําลองของการถดถอยแบบเชิงเส้ นที/ได้ จาก
หัวข้ อ 6.2.9 เพื/อทดสอบความมีนยั สําคัญของการถดถอย โดยมีสมมติฐานดังต่อไปนี )
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H0 : B1 = B2 = …= Bk = 0
H1 : B1 ≠ 0 ; อย่างน้ อยที/สดุ หนึง/ ค่า
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของแบบจําลองการถดถอยแสดงดังในตารางที/
6.8
ตารางที/ 6.8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของแบบจําลองการถดถอยในโปรแกรม Minitab
Regression Analysis: HE Concentration (%) versus RPM, Torque, Pressure
Analysis of Variance
Source
Regression
Residual Error
Lack of Fit
Total
S = 2.70658

DF
3
116
4
119

SS
5688.2
849.8
571.6
6538.0

R-Sq = 87.0%

MS
1896.1
7.3
142.9

F
258.83

P
0.000

57.55

0.000

R-Sq(adj) = 86.7%

จากตารางที/ 6.8 ค่าสัมประสิทธิ'ของการตัดสินใจ (R-Sq) มีคา่ เท่ากับ 87.0%
หมายความว่า ความผันแปรทังหมดของข้
)
อมูลปริมาณความเข้ มข้ นของ HE (%) บนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
ส่วนบุคคลรุ่นชาสต้ า 100 เปอร์ เซ็นต์ เมื/อเทียบกับปริมาตรภายในตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ สามารถอธิบาย
ได้ ด้วยความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงกับความเร็ วรอบในการขันสกรู (RPM), แรงในการขันสกรู (Torque),
ค่าความดันของเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียม (Pressure), อันตรกิริยาระหว่างความเร็วรอบในการขันสกรู
(RPM) และแรงในการขันสกรู (Torque), อันตรกิริยาระหว่างความเร็วรอบในการขันสกรู (RPM) และ
ค่าความดันของเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียม (Pressure) และอันตรกิริยาระหว่างแรงในการขันสกรู (Torque)
และค่าความดันของเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียม (Pressure) เท่ากับ 87.0 เปอร์ เซ็นต์ โดยจํานวนที/เหลือไม่
สามารถอธิบายได้ วา่ มาจากแหล่งความผันแปรใด และค่า R-Sq (adj) มีคา่ ใกล้ เคียงกับ R-Sq แสดง
ว่ามีโอกาสน้ อยที/จะพบว่ามีพจน์ที/ไม่มีนยั สําคัญได้ ถกู เติมลงไปในแบบจําลอง
จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนในตารางที/ 6.8 พบว่าค่า P-Value เท่ากับ
0.000 ซึง/ น้ อยกว่า 0.05 แสดงว่า แบบจําลองการถดถอยที/สร้ างขึ )นมีนยั สําคัญของการถดถอยที/ระดับ
ความเชื/อมัน/ 95 เปอร์ เซ็นต์
6.3 การสร้ างระเบียบวิธีการปฏิบัตโิ ดยใช้ แนวคิดลีน
จากพื )นฐานการปฏิบตั งิ านภายในโรงงานกรณีศกึ ษาซึง/ บางขันตอนวิ
)
ธีการปฏิบตั งิ าน
พนักงานจะอาศัยความเคยชิน ทําให้ การทํางานเป็ นไปอย่างไม่มีระเบียบแบบแผน บ่อยครัง) ที/เกิดความ
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สับสน หรื อไม่แน่ใจในขันตอนต่
)
างๆ ซึง/ ก่อให้ เกิดความสูญเปล่า ข้ อบกพร่องของผลิตภัณฑ์เกิดขึ )นจาก
กระบวนการ การเคลื/อนย้ าย ตรวจสอบ จัดเก็บ และการรอคอยที/ไม่เหมาะสม ดังนันการสร้
)
างระเบียบ
วิธีการปฏิบตั งิ านที/ถกู ต้ องจึงเป็ นสิ/งจําเป็ นในการช่วยลดความสูญเปล่าเหล่านัน) โดยระเบียบวิธีการ
ปฏิบตั งิ านที/สร้ างขึ )นมานันมี
) วตั ถุประสงค์เพื/อให้ เกิดความเข้ าใจและเกิดขันตอนการปฏิ
)
บตั งิ านที/
ถูกต้ องสําหรับการผลิตฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ โดยมุง่ เน้ นที/กระบวนการอัดก๊ าซฮีเลียมจนถึงกระบวนการเขียน
และทดสอบสัญญาณบนเครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์
เนื/องจากระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ านที/
กระบวนการขันตอนอื
)
/นจะมีรายละเอียดของการปรับตังอุ
) ปกรณ์ เครื/ องจักร และวิธีการทํางานที/
แตกต่างกัน อีกทังระเบี
)
ยบวิธีปฏิบตั งิ านดังกล่าวยังสามารถนําไปใช้ เป็ นมาตรฐานในการสร้ างระเบียบ
วิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการอื/นๆ ต่อไปได้
จากการศึกษาสภาพปั ญหา
และนํามาปรึกษาทีมงานสําหรับแก้ ปัญหาคุณภาพของ
โรงงาน พบว่านอกจากระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ านที/เกี/ยวข้ องกับการปรับตังค่
) าปั จจัยทัง) 3 ปั จจัยของ
เครื/ องจักร ที/จะส่งผลให้ ปริมาณความเข้ มข้ นของเปอร์ เซ็นต์ก๊าซฮีเลียมภายในฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วน
บุคคลรุ่นชาสต้ า เพิ/มขึ )นเป็ น 97% แต่ยงั มีปัญหาที/ส่งผลให้ ปริมาณความเข้ มข้ นของก๊ าซฮีเลียมลด
น้ อยลงอีก หลังจากที/ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟผ่านกระบวนการอัดก๊ าซฮีเลียมมาได้ ตามค่าที/กําหนดแล้ ว แต่มา
เกิดอาการเสียประเภท Drive exceeded time limit ภายหลัง เนื/องจากเกิดการรั/วไหลของก๊ าซฮีเลียม
จากภายในฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟออกสูภ่ ายนอก ซึง/ ปั จจัยเหล่านันคื
) อ วิธีการในการติดซีลในกระบวนการติด
ซีลไม่ถกู ต้ อง ระยะเวลาในการนําฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/ผา่ นกระบวนการอัดก๊ าซฮีเลียมและติดซีล ไปเข้ าสู่
กระบวนการทดสอบฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟภายในตู้ทดสอบเขียนและทดสอบสัญญาณเอ็กคาร์ ลิเบอร์ ใช้
เวลานาน มีกระบวนการเคลื/อนย้ าย ตรวจสอบ จัดเก็บ และการรอคอยชิ )นงานที/ไม่จําเป็ นเกิดขึ )นเลยทํา
ให้ ต้องใช้ ระยะเวลาในการขนส่งชิ )นงานนาน
ขันตอนที
)
/จะนํามาพิจารณาเพื/อปรับปรุงแก้ ไข จะเลือกขันตอนที
)
/เป็ นกิจกรรมประเภทที/ไม่
ก่อให้ เกิดคุณค่า (Non Value-added) ได้ แก่ กิจกรรมประเภทเคลื/อนย้ าย ตรวจสอบงาน จัดเก็บ และ
รอคอย ส่วนกิจกรรมประเภทปฏิบตั ิการจะไม่นํามาพิจารณา
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รูปที/ 6.18 แผนภูมิขนตอนในกระบวนการอั
ั)
ดก๊ าซฮีเลียมจนนําฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเข้ าทดสอบในตู้
ทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์
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รูปที/ 6.18 แผนภูมิขนตอนในกระบวนการอั
ั)
ดก๊ าซฮีเลียมจนนําฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเข้ าทดสอบในตู้
ทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ (ต่อ)
จากรูปที/ 6.18 ซึง/ แสดงขันตอนในกระบวนอั
)
ดก๊ าซฮีเลียมจนนําฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเข้ า
ทดสอบในตู้ทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ สามารถจัดกลุม่ กระบวนออกมาได้ เป็ น 5 กลุม่ คือ ปฏิบตั กิ าร
เคลื/อนย้ าย ตรวจสอบงาน จัดเก็บ และรอคอย
6.3.1 การเลือกประเด็นปั ญหาทีจะนํามาปรับปรุง
ทีมงานสําหรับแก้ ปัญหาคุณภาพของโรงงานมองว่ากระบวนการมีปัญหา ซึง/ แบ่ง
ได้ เป็ น 3 ประเด็น คือ ปั ญหาเรื/ องการจัดเก็บและจัดการ WIP ในกระบวนการผลิต ปั ญหาเรื/ อง
ระยะทางในการขนส่งและเคลื/อนย้ ายงาน และปั ญหาเรื/ องระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ าน
1) ปั ญหาเรืองการจัดเก็บและจัดการ WIP ในกระบวนการผลิต
ปั ญหาเรื/ องการจัดเก็บและจัดการ WIP ในกระบวนการผลิต เป็ นปั ญหาที/
เกี/ยวข้ องกับความสมดุลของสัดส่วนความสามารถในการผลิตฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟของระหว่างสถานีงานแต่
ละสถานีงาน ในประเด็นปั ญหานี ) ผู้วิจยั ได้ กําหนดขอบเขตของ WIP ในกระบวนการผลิตที/มีผลต่อ
ปั ญหา Drive exceed time limit ซึง/ จะนํามาพิจารณาปรับปรุงแก้ ไข คือ WIP จากกระบวนการอัดก๊ าซ
ฮีเลียมและกระบวนการติดซีล ซึง/ ถ้ า WIP ในขันตอนนี
)
)มีเป็ นจํานวนมากและวางรอไว้ ในกระบวนการ
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ผลิตนาน จะส่งผลให้ ปริมาณความเข้ มข้ นของก๊ าซฮีเลียมลดน้ อยลงจนเกิดปั ญหาของเสีย
exceeded time limit ขึ )นได้

Drive

ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ หรื อปั จจัยที/มีผลต่อ WIP จากกระบวนการอัดก๊ าซ
ฮีเลียมและกระบวนการติดซีล พบว่าเกิดจากการไม่ทราบแผนและความสามารถในการผลิตของสถานี
งานทดสอบและเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟซึง/ เป็ นสถานีงานต่อจากกระบวนการอัดก๊ าซฮีเลียม
และกระบวนการติดซีล เนื/องจากเครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ บางเครื/ องมีการหยุดเครื/ องเพื/อทําการ
ซ่อมบํารุง บางเครื/ องเกิดการหยุดเครื/ องโดยไม่ได้ วางแผนไว้ และบางเครื/ องหยุดเพื/อปรับแก้ ไขเครื/ องให้
สามารถรองรับผลิตภัณฑ์รุ่นอื/นๆ
แนวทางที/ใช้ แก้ ปัญหาเกี/ยวกับสาเหตุการไม่ทราบแผนและความสามารถใน
การผลิตของสถานีงานทดสอบและเขียนสัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ คือการนําระบบคัมบัง (Kanban
system) มาประยุกต์ใช้ ในการทํางาน เพื/อช่วยให้ การทํางานระหว่างสถานีงานอัดก๊ าซฮีเลียม สถานี
งานติดซีล และสถานีงานทดสอบและเขียนสัญญาณมีการประสานงานที/ดี มีประสิทธิภาพในการ
ทํางานมากขึ )น ทําการผลิตด้ วยระบบดึง (Pull system) และมีฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเข้ ามาในสถานีงานที/ทํา
การผลิตในเวลาที/จําเป็ นและด้ วยจํานวนที/เหมาะสม
โดยแนวทางการประยุกต์ใช้ ระบบคัมบังในโรงงานกรณีศกึ ษา คือ การนําระบบ
คอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ แทนคัมบังการ์ ด โดยคอมพิวเตอร์ จะเชื/อมต่อกับตู้ทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์
เพื/อส่งข้ อมูลจํานวนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/อยูภ่ ายในตู้
รายละเอียดของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/กําลังทําการ
ทดสอบและการเขียนสัญญาณอยูภ่ ายในตู้เขียนและทดสอบสัญญาณเอ็กคาร์ ลิเบอร์
โดยข้ อมูล
เหล่านันจะแสดงผลบนหน้
)
าจอคอมพิวเตอร์ (Monitor) และสัญญาณไฟกระพริบที/อยูภ่ ายนอกบริเวณ
ด้ านหน้ าตู้ทดสอบ หน้ าจอคอมพิวเตอร์ และสัญญาณไฟจะใช้ เป็ นสัญญาณเพื/อบอกว่าตู้ทดสอบกําลัง
จะเขียนและทดสอบฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเสร็จเป็ นจํานวนเท่าไหร่ และกําลังจะมีชอ่ งว่างภายในตู้ทดสอบ
เหลืออีกจํานวนเท่าไหร่ที/สามารถรับฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟใหม่เข้ ามาสูก่ ระบวนการทดสอบและเขียน
สัญญาณได้ ตอ่ ไป โดยหน้ าจอที/แสดงความต้ องการให้ มีการอัดก๊ าซฮีเลียมเพิ/มเติม จะแสดงความ
ต้ องการล่วงหน้ า 60 นาทีก่อนที/ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟนันๆ
) จะทําการเขียนสัญญาณและทดสอบฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟเสร็จ เพื/อให้ สถานีอดั ก๊ าซฮีเลียมและสถานีงานติดซีลเตรี ยมฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟได้ ทนั โดยที/ต้ เู ขียน
และทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ จะไม่เกิดช่องทดสอบว่าง (Idle) ภายในตู้โดยไม่ได้ ใช้ งาน
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รูปที/ 6.19 หน้ าจอ (Monitor) เพื/อใช้ เป็ นสัญญาณบอกว่าตู้ทดสอบกําลังจะเขียนและทดสอบ
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเสร็จแล้ ว

รูปที/ 6.20 สัญญาณไฟกระพริบเพื/อใช้ เป็ นสัญญาณบอกว่าตู้ทดสอบกําลังจะเขียนและทดสอบ
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเสร็จแล้ ว
2) ปั ญหาเรืองระยะทางในการขนส่ งและเคลือนย้ ายงาน
ปั ญหาเรื/ องระยะทางในการขนส่งและเคลื/อนย้ ายงานในกระบวนการผลิต เป็ น
ปั ญหาที/มีสาเหตุมาจากการวางแผนผังโรงงานระหว่างสถานีงานแต่ละสถานีงาน ในประเด็นปั ญหานี )
ผู้วิจยั ได้ มีการประชุมร่วมกับทีมงานสําหรับแก้ ปัญหาคุณภาพของโรงงาน และวิศวกรฝ่ ายวางแผนผัง
โรงงาน ทีมได้ สรุปว่าปั จจัยที/มีผลกับระยะทางในการขนส่งฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ คือ ปั ญหาการวางแผนผัง
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(Layout) โรงงานระหว่างสถานีงานอัดก๊ าซฮีเลียม สถานีงานติดซีล และสถานีงานทดสอบและเขียน
สัญญาณ
เพื/อกําหนดแผนผัง (Layout) ของสถานีงานออกมาใหม่ ได้ นําเทคนิค ECRS
มาใช้ ในการพิจารณาเพื/อกําหนดแผนผังใหม่ โดยเลือกเทคนิค
R; Rearrange คือ การจัดลําดับสถานีงานใหม่ให้ เหมาะสม โดยพิจารณาว่า
การจัดแผนผังสถานีงานแบบเดิม จะทําให้ เกิดความสูญเสียจากระยะทางในการเคลื/อนย้ ายฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟเกิดขึ )น การจัดแผนผังสถานีงานใหม่นนจะต้
ั ) องพิจารณาจากความสัมพันธ์ การติดต่องาน และ
ความเกี/ยวข้ องของสถานีงานด้ วย เช่น สถานีงานอัดก๊ าซฮีเลียม สถานีงานติดซีล และสถานีงานเขียน
และทดสอบสัญญาณเป็ นสถานีงานที/ต้องส่งฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเพื/อทําการผลิตต่อกัน ในการวางแผนผัง
โรงงานก็ควรจะจัดให้ ทงสามสถานี
ั)
งานนี )อยูใ่ กล้ กนั เพื/อให้ ง่ายต่อการขนส่งฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ การติดต่อ
ประสานงานกัน ช่วยลดระยะทางและระยะเวลาในการเคลื/อนย้ ายและขนส่งฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟลงได้
S; Simplify คือ การปรับปรุงวิธีการทํางาน หรื อสร้ างอุปกรณ์ชว่ ยให้ ทํางานได้
ง่ายขึ )น เนื/องจากแผนผังการวางสถานีงานอัดก๊ าซฮีเลียม สถานีงานติดซีล และสถานีงานเขียนและ
ทดสอบสัญญาณแบบปั จจุบนั ของโรงงานกรณีศกึ ษา ทําให้ สถานีงานเขียนและทดสอบสัญญาณบน
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟได้ รับงานช้ า บางครัง) ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/ได้ รับอาจจะไม่ใช่โมเดล รุ่น หรื อผลิตภัณฑ์ที/ทาง
ตู้ทดสอบต้ องการ หรื อไม่ตรงกับช่องว่างสําหรับการทดสอบภายในตู้ทดสอบที/วา่ งอยู่ จึงจําเป็ นที/
จะต้ องนําระบบคัมบัง (Kanban system) และการเปลี/ยนแผนผังโรงงาน (Re-layout) เข้ ามาช่วย
เพื/อให้ การติดต่อสื/อสารและแจ้ งความต้ องการได้ ง่ายขึ )น สถานีงานอัดก๊ าซฮีเลียม สถานีงานติดซีล ที/
เคยอยูห่ า่ งกับสถานีงานทดสอบและเขียนสัญญาณ ก็จดั เปลี/ยนแผนผังใหม่ให้ มาอยู่ใกล้ กนั เพื/อไม่
ต้ องเสียเวลาในการขนส่ง การเสียเวลาในการขนส่งจะส่งผลให้ ปริมาณความเข้ มข้ นของก๊ าซฮีเลียมลด
น้ อยลง ยิ/งใช้ เวลาในการขนส่งมากก็จะทําให้ ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟมีปริมาณความเข้ มข้ นของก๊ าซฮีเลียมลด
น้ อยลง จนเกิดปั ญหา Drive exceeded time limit ในกระบวนการเขียนและทดสอบสัญญาณ
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รูปที/ 6.21 ตัวอย่างแผนผังโรงงานแบบใหม่จากทีม เพื/อช่วยลดระยะทางในการขนส่ง
3) ปั ญหาเรืองระเบียบวิธีการปฏิบัตงิ าน
ปั ญหาเรื/ องระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ าน เป็ นปั ญหาเนื/องมาจากระเบียบวิธีการ
ปฏิบตั งิ านของบางขันตอน
)
ไม่ได้ ถกู ระบุไว้ ในเอกสารของทางโรงงานเพื/อฝึ กอบรมให้ พนักงานปฏิบตั ิ
ตามได้ อย่างถูกต้ อง เพื/อแก้ ปัญหาเรื/ องวิธีการปฏิบตั ิจงึ ต้ องมีการจัดทําระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ านใน
กระบวนการผลิต
1. ขันตอนการจั
)
ดทําระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ านในกระบวนการผลิต
ขันตอนการจั
)
ดทําระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ านในกระบวนการอัดก๊ าซฮีเลียม
จนถึงกระบวนการนําฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเข้ าทดสอบในตู้ทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ เริ/มต้ นจากการที/ทีมงาน
สําหรับแก้ ปัญหาคุณภาพของโรงงานประชุมและระดมสมองเพื/อร่างรายละเอียดของขันตอนการ
)
ปฏิบตั งิ านที/ถกู ต้ องในแต่ละส่วนของกระบวนการผลิตที/ยงั ไม่เคยมีการระบุลงในเอกสารเรี ยง
ตามลําดับก่อนหลังขึ )นมา จากนันที
) มจะช่วยกันตรวจสอบความถูกต้ อง ถ้ าไม่ถกู ต้ องจะช่วยกันแก้ ไข
จนกว่าจะได้ รายละเอียดขันตอนที
)
/ถกู ต้ องครบถ้ วน จากนันวิ
) ศวกรฝ่ ายควบคุมกระบวนการผลิตจะนํา
ร่างรายละเอียดไปเขียนเป็ นวิธีการปฏิบตั งิ านอย่างละเอียดเพื/อให้ พนักงานสามารถเข้ าใจได้ ง่ายและ
ปฏิบตั ิตามได้ อย่างถูกต้ อง เมื/อเขียนระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ านอย่างละเอียดเสร็จแล้ ว จากนันจึ
) งส่ง
ระเบียบวิธีปฏิบตั งิ านอย่างละเอียดไปให้ ทีมตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสมอีกครัง)
แล้ วจึงนํา
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ระเบียบขันตอนนั
)
นไปใช้
)
ในการปฏิบตั งิ านจริง จากขันตอนการจั
)
ดทําระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ านที/กล่าว
มาทังหมดแสดงเป็
)
นแผนภาพได้ ดงั รูปที/ 6.22
ทีมงานแก้ ปัญหาคุณภาพของโรงงาน
ร่ างรายละเอียดขันตอนการปฏิ
)
บตั ิงาน
ทีมช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

ทีมช่วยกันแก้ ไขรายละเอียด

ถูกต้ อง

วิศวกรฝ่ ายควบคุมกระบวนการผลิตนํา
ร่างรายละเอียดไปเขียนวิธีปฏิบตั ิงาน
ทีมช่วยกันตรวจสอบความ
ถูกต้ องของวิธีปฏิบตั ิงาน

ไม่ถกู ต้ อง

ทีมช่วยกันแก้ ไขวิธีปฏิบตั ิงาน

ถูกต้ อง

นําระเบียบขันตอนการปฏิ
)
บตั ิงานไปฝึ ก
อบรมให้ พนักงานและปฏิบตั ิ

รูปที/ 6.22 แผนภูมิขนตอนการจั
ั)
ดทําระเบียบวิธีปฏิบตั งิ านในกระบวนการอัดก๊ าซฮีเลียมจนนํา
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเข้ าทดสอบในตู้ทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์
2. รายละเอียดของระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ านในกระบวนการผลิต
ระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ านในกระบวนการอัดก๊ าซฮีเลียมจนถึงกระบวนการ
นําฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเข้ าทดสอบในตู้ทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ เป็ นเอกสารที/แสดงถึงขันตอนวิ
)
ธีการทํางาน
สําหรับใช้ ในการอบรมให้ กบั พนักงานเพื/อให้ เกิดความชัดเจนในการทํางานแต่ละขันตอน
)
โดยระเบียบ
วิธีการปฏิบตั งิ านที/จดั ทําขึ )นประกอบไปด้ วยหัวข้ อดังต่อไปนี ) (รายละเอียดของวิธีการปฏิบตั งิ านในแต่
ละหัวข้ อแสดงไว้ ในภาคผนวก ค)
1) ลําดับขันตอนการปฏิ
)
บตั งิ านในกระบวนการอัดก๊ าซฮีเลียมจนถึงกระบวน
การเขียนสัญญาณ (WI-HE-01)
2) ขันตอนการตรวจสอบฮาร์
)
ดดิสก์ไดร์ ฟ (WI-HE-02)
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3) ขันตอนการตรวจสอบเครื
)
/ องจักรและอุปกรณ์ก่อนทําการอัดก๊ าซฮีเลียม
(WI-HE-03)
4) ขันตอนการอั
)
ดก๊ าซฮีเลียม (WI-HE-04)
5) ขันตอนการเตรี
)
ยมซีล (WI-HE-05)
6) ขันตอนการตรวจสอบเครื
)
/ องจักรและอุปกรณ์ก่อนทําการติดซีล (WI-HE06)
7) ขันตอนการติ
)
ดซีล (WI-HE-07)
8) ขันตอนการแก้
)
ปัญหางานติดซีล (WI-HE-08)
9) ขันตอนการนํ
)
าฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเข้ าเครื/ องเขียนและทดสอบสัญญาณ (WIHE-09)
โดยข้ อมูลของการปรับตังค่
) าความเร็วรอบในการขันสกรู (RPM) แรงในการ
ขันสกรูบนเครื/ องขันสกรูฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Torque) และค่าความดันของเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียม
(Pressure) จะแยกเก็บไว้ ในเอกสารข้ อมูลในการปรับตังเครื
) / องจักรของวิศวกรแผนกติดตังและซ่
)
อม
บํารุงเครื/ องจักร ซึง/ จัดทําขึ )นสําหรับรองรับข้ อมูลผลการออกแบบการทดลองที/ประยุกต์ใช้ กบั ผลิตภัณฑ์
อื/นๆ ในอนาคต เพื/อจัดเก็บเป็ นฐานข้ อมูลสําหรับใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านเพื/อให้ เกิดของเสีย
น้ อยที/สดุ
6.4 การนําวิธีการแก้ ปัญหาไปปฏิบัติ
จากนันนํ
) าขันตอนจากวิ
)
ธีการแก้ ปัญหาที/ได้ จากระยะการปรับปรุงแก้ ไขกระบวนการมา
ปฏิบตั จิ ริง เพื/อให้ เกิดผลลัพธ์ คือ เปอร์ เซ็นต์ของเสียประเภท Drive exceeded time limit บน
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ าน้ อยที/สดุ โดยได้ ทําการระดมสมองเพื/อสร้ างแผนการดําเนินงาน
สําหรับแก้ ปัญหา ซึง/ ขันตอนการดํ
)
าเนินงานตามแผนดังกล่าว พร้ อมด้ วยผู้รับผิดชอบและกําหนดเวลา
ของแผนเป็ น ดังนี )
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ตารางที/ 6.9 แผนการดําเนินงานแก้ ปัญหาของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ า
ลําดับ

ขันตอน
)

ผู้รับผิดชอบ

กําหนดเวลา

1.

การฝึ กอบรมผู้ที/มีสว่ นเกี/ยวข้ องในการติดตังและ
)
วิศวกรฝ่ ายติดตังและซ่
)
อมบํารุง
ซ่อมบํารุงเครื/ องจักร
เครื/ องจักร

1 พ.ย. 52

2.

การฝึ กอบรมพนักงานที/ปฏิบตั งิ าน

วิศวกรฝ่ ายควบคุมกระบวนการผลิต

1 พ.ย. 52

3.

การทบทวนขันตอนการปฏิ
)
บตั งิ านของพนักงาน วิศวกรฝ่ ายควบคุมกระบวนการผลิต
ก่อนเริ/มปฏิบตั งิ าน

1 พ.ย. 52

4.

การปฏิบตั งิ านตามขันตอนของระเบี
)
ยบวิธีการ
ปฏิบตั งิ านในกระบวนการอัดก๊ าซฮีเลียมจนถึง
กระบวนการเขียนและทดสอบสัญญาณ

วิศวกรฝ่ ายควบคุมกระบวนการผลิต

1 พ.ย. 52

5.

การสร้ างแผนภูมิควบคุมกระบวนการ

วิศวกรฝ่ ายควบคุมกระบวนการผลิต

1 พ.ย. 52

6.

การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน

ทีมงาน

1 ก.พ. 53

6.4.1 การฝึ กอบรมผ้ ูท มี ีส่วนเกียวข้ องในการติดตัง2 และซ่ อมบํารุงเครืองจักร
การฝึ กอบรมผู้ที/มีสว่ นเกี/ยวข้ องในการติดตัง) ปรับตังค่
) า และซ่อมบํารุงเครื/ องจักร
ดําเนินการโดยวิศวกรฝ่ ายติดตังและซ่
)
อมบํารุงเครื/ องจักร มีวตั ถุประสงค์เพื/อให้ ช่างที/ทําหน้ าที/ในการ
ปรับตังค่
) าและซ่อมบํารุงเครื/ องจักรทราบถึงรายละเอียดของกระบวนต่างๆ รวมทังค่
) าพารามิเตอร์ ใน
การปรับตังเครื
) / อง และวิธีการแก้ ปัญหาเมื/อพบปั ญหาอาการเสียเกิดขึ )นในกระบวนการผลิต โดยมี
ขันตอนดั
)
งนี )
1) วิศวกรฝ่ ายติดตังและซ่
)
อมบํารุงเครื/ องจักรทําความเข้ าใจในรายละเอียดของงาน
กระบวนการต่างๆ ที/มีผลมาจากการติดตัง) ปรับตังค่
) าพารามิเตอร์ และซ่อมบํารุงเครื/ องจักร และงานที/
จะต้ องมอบหมายให้ ชา่ งแต่ละคน
2) วิศวกรฝ่ ายติดตังและซ่
)
อมบํารุงเครื/ องจักรอธิบายข้ อมูลและกระบวนการทัง)
หมดอย่างละเอียดให้ ชา่ งที/ต้องทําหน้ าที/ในการติดตัง) ปรับตังค่
) าพารามิเตอร์ และซ่อมบํารุงเครื/ องจักร
ทราบ และมอบหมายหน้ าที/ให้ แต่ละคน
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3) ช่างแต่ละคนทําความเข้ าใจในหน้ าที/ที/ตนต้ องรับผิดชอบ ถ้ าเกิดปั ญหาหรื อข้ อ
สงสัยให้ สอบถามกับวิศวกรฝ่ ายติดตังและซ่
)
อมบํารุงเครื/ องจักร
6.4.2 การฝึ กอบรมพนักงานทีปฏิบัตงิ าน
การฝึ กอบรมพนักงานที/ปฏิบตั งิ านดําเนินการโดยวิศวกรฝ่ ายควบคุมกระบวนการ
ผลิต มีวตั ถุประสงค์เพื/อให้ พนักงานทราบถึงรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ และงานที/ตนเอง
รับผิดชอบ เพื/อให้ เกิดความเข้ าใจที/ถกู ต้ องตรงกัน
1) วิศวกรฝ่ ายควบคุมกระบวนการผลิตทําความเข้ าใจในรายละเอียดของงานกระ
บวนการต่างๆ ที/ต้องดําเนินการ และงานที/จะต้ องมอบหมายให้ กบั หัวหน้ าพนักงานและพนักงานแต่ละ
คน
2) วิศวกรฝ่ ายควบคุมกระบวนการผลิตอธิบายข้ อมูลและงานทังหมดอย่
)
างละ
เอียดให้ กบั หัวหน้ าพนักงานและพนักงานแต่ละคนฟั ง
3) วิศวกรฝ่ ายควบคุมกระบวนการผลิตมอบหมายหน้ าที/ให้ กบั หัวหน้ าพนักงาน
และพนักงานแต่ละคน
4) หัวหน้ าพนักงานพร้ อมทังพนั
) กงานแต่ละคนทําความเข้ าใจในหน้ าที/ที/ตนต้ อง
รับผิดชอบ ถ้ าเกิดปั ญหาหรื อข้ อสงสัยให้ สอบถามกับวิศวกรฝ่ ายควบคุมกระบวนการผลิต
6.4.3 การทบทวนขัน2 ตอนการปฏิบัตงิ านของพนักงานก่ อนเริมปฏิบัติงาน
โดยก่อนเริ/มปฏิบตั งิ านจะให้ พนักงานแต่ละคนทบทวนขันตอนการทํ
)
างานที/ตนเอง
รับผิดชอบร่วมกัน เพื/อให้ สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้ อย่างถูกต้ อง ซึง/ ดูแลโดยหัวหน้ าพนักงาน มีขนตอน
ั)
ดังนี )
1) วิศวกรฝ่ ายควบคุมกระบวนการผลิตทบทวนขันตอนการปฏิ
)
บตั งิ านโดยสรุป
2) วิศวกรฝ่ ายควบคุมกระบวนการผลิตสอบถามถึงหน้ าที/ความรับผิดชอบและขัน)
ตอนการปฏิบตั งิ านของพนักงานแต่ละคน เพื/อให้ แน่วา่ พนักงานแต่ละคนจะสามารถปฏิบตั งิ านในส่วน
ของตนเองได้ อย่างถูกต้ อง และหากพบว่ามีสว่ นใดไม่ถกู ต้ องให้ หวั หน้ าพนักงานดําเนินการแก้ ไขและ
ทําความเข้ าใจกับพนักงานให้ ถกู ต้ อง
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3) หัวหน้ าพนักงานทุกคนและพนักงานเตรี ยมปฏิบตั งิ าน
6.4.4 การปฏิบัตงิ านตามขัน2 ตอนของระเบียบวิธีการปฏิบัตงิ านในกระบวนการอัด
ก๊ าซฮีเลียมจนถึงกระบวนการเขียนและทดสอบสัญญาณ
ในส่วนนี )เป็ นการนําระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ านในกระบวนการอัดก๊ าซฮีเลียมจนถึง
กระบวนการเขียนและทดสอบสัญญาณที/ได้ จดั ทําขึ )นมาในระยะการหาวิธีการแก้ ปัญหา
ในส่วนที/
หัวหน้ าพนักงานและพนักงานแต่ละคนได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบ และได้ ผา่ นขันตอนการทบทวน
)
มาแล้ วมาใช้ กบั การปฏิบตั งิ านจริง ในส่วนนี )ผู้รับผิดชอบ คือ หัวหน้ าพนักงาน โดยหัวหน้ าพนักงานเป็ น
ผู้ควบคุมและปฏิบตั งิ านร่วมกับพนักงาน
6.4.5 การสร้ างแผนภมิู ควบคุมกระบวนการ
แผนภูมิควบคุมกระบวนการสร้ างขึ )นเพื/อตรวจสอบจํานวนอาการเสียประเภท
Drive exceeded time limit บนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคลรุ่นชาสต้ า ที/เกิดขึ )นในระหว่างปฏิบตั งิ าน
โดยวิศวกรฝ่ ายควบคุมกระบวนการผลิตรวบรวมข้ อมูลมาจากพนักงานประจําเครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิ
เบอร์ และทําการสร้ างแผนภูมิขึ )น โดยเลือกใช้ แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย (แผนภูมิ p) ซึง/ เป็ น
แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย เนื/องจากการตรวจสอบข้ อบกพร่องของโรงงานกรณีศกึ ษาโดยใช้ เครื/ อง
ทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ ในกระบวนการจําแนกของเสีย โดยรายละเอียดของแผนภูมิควบคุมที/ใช้ มีดงั นี )
1) ความถี/ในการชักสิ/งตัวอย่าง
เนื/องจากกระบวนการผลิตของโรงงานกรณีศกึ ษาเป็ นการผลิตแบบทําตาม
คําสัง/ ซื )อของลูกค้ า (Made to order) ซึง/ ในการผลิตตามใบสัง/ ซื )อหนึง/ ๆ จําเป็ นต้ องมีการปรับตัง)
เครื/ องจักรใหม่ทกุ ครัง) เพื/อให้ เหมาะสมกับรุ่นและโมเดลตามที/ลกู ค้ าต้ องการ ดังนันจึ
) งกําหนดความถี/
ของการชักสิ/งตัวอย่างทุกครัง) ที/มีใบสัง/ ซื )อของลูกค้ าหรื อมีการเดินเครื/ องจักรสําหรับผลิตภัณฑ์รุ่น
ชาสต้ า
2) ขนาดตัวอย่าง
ดังที/ได้ กล่าวมาแล้ วว่ากระบวนการผลิตของโรงงานกรณีศกึ ษาเป็ นการผลิต
แบบทําตามคําสัง/ ซื )อของลูกค้ า และรายการผลิตภัณฑ์ของโรงงานกรณีศกึ ษามีจํานวนไม่มากนัก ซึง/
โดยเฉลี/ยผลิตภัณฑ์รุ่นชาสต้ าจะมีการผลิตทุกวัน ดังนันการสร้
)
างแผนภูมิควบคุมกระบวนการผลิต
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ในช่วงที/นําวิธีการแก้ ปัญหาไปปฏิบตั จิ งึ เก็บข้ อมูลสัดส่วนของเสียในแต่ละวัน
มากกว่า 1,500 ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟขึ )นไป

โดยขนาดตัวอย่าง

3) วิธีการวัด
พนักงานหน้ าเครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ จะบันทึกข้ อมูลผลผลิตและชิ )นงาน
ของเสียที/หน้ าเครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ เพื/อให้ ผ้ ทู ี/เกี/ยวข้ องนําไปใช้ วิเคราะห์ข้อมูลต่อ
4) กฎการตัดสินใจ
กฎในการตัดสินใจเกี/ยวกับลักษณะ รูปแบบของข้ อมูลในแผนภูมิควบคุมที/บง่
บอกถึงสภาวะของกระบวนเขียนและทดสอบสัญญาณที/มีแนวโน้ มว่าจะออกนอกการควบคุม ได้ แก่
1. Out of control คือ มีจดุ ใดจุดหนึง/ หรื อมากกว่าออกนอกขีดจํากัดการ
ควบคุมของแผนภูมิควบคุม
2. Run พิจารณาจาก
 มีจํานวนจุด 7 จุดอย่างต่อเนื/องของแผนภูมิควบคุมอยู่ที/ด้านใดด้ าน
หนึง/ ของเส้ นกลางของแผนภูมิควบคุม
 มีจํานวนจุด 6 จุดต่อเนื/องของแผนภูมิควบคุมอยูท่ ี/ด้านใดด้ านหนึง/
ของแผนภูมิควบคุม โดยที/มีความสอดคล้ องกับเงื/อนไขใดเงื/อนไขหนึง/ ต่อไปนี )
- มีจดุ อย่างน้ อย 10 จุดใน 11 จุดต่อเนื/องอยูท่ ี/ด้านใดด้ านหนึง/ ของ
เส้ นกลางของแผนภูมิควบคุม
- มีจดุ อย่างน้ อย 12 จุดใน 14 จุดต่อเนื/องอยูท่ ี/ด้านใดด้ านหนึง/ ของ
เส้ นกลางของแผนภูมิควบคุม
- มีจดุ อย่างน้ อย 16 จุดใน 20 จุดต่อเนื/องอยูท่ ี/ด้านใดด้ านหนึง/ ของ
เส้ นกลางของแผนภูมิควบคุม
3. Trend หรื อแนวโน้ ม พิจารณาจากการที/กราฟแสดงจุด 7 จุดต่อเนื/อง เพิ/มขึ )น
หรื อลดลงอย่างต่อเนื/องในแผนภูมิควบคุม โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี/ยนแปลงระดับทีละน้ อย
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4. Cycle หรื อ วัฏจักร คือรูปแบบที/แสดงถึงการขึ )นลงของข้ อมูลอย่างมีระบบใน
คาบเวลาที/เท่ากัน
5) แผนการแก้ ไขและป้องกันเมื/อเกิดสภาวะออกนอกการควบคุม
ถ้ ามีจดุ ใดออกนอกขีดจํากัดการควบคุม (Out of control) ของแผนภูมิควบคุม
แล้ ว ต้ องหาค่าความผันแปรที/เกิดขึ )นโดยธรรมชาติให้ ได้ เพื/อป้องกันไม่ให้ สาเหตุดงั กล่าวเกิดขึ )นอีก
โดยขันตอนการวิ
)
เคราะห์และแก้ ไขปั ญหาที/เกิดขึ )นเพื/อทําให้ กระบวนการเข้ าสูส่ ภาวะการควบคุม
โดยเร็ ว มีขนตอนดั
ั)
งแสดงในรูปที/ 6.23

รูปที/ 6.23 แผนการแก้ ไขและป้องกันเมื/อเกิดสภาวะออกนอกการควบคุม
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6.4.6 การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
หลังจากที/ได้ นําวิธีการแก้ ปัญหาไปปฏิบตั ิ วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิตเป็ นผู้
รวบรวมข้ อมูลของเสียของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคล
รุ่นชาสต้ า
ประกอบกับแผนภูมิควบคุม
กระบวนการผลิตที/สร้ างขึ )นสําหรับนํามาใช้ ประเมินผลจากการนําขันตอนการแก้
)
ปัญหาไปปฏิบตั ิ และ
ทําการสรุปผลข้ อมูลที/ได้ ภายในที/ประชุมของทีมงาน
6.5 สรุปผลระยะการปรับปรุงแก้ ไขกระบวนการ
สําหรับบทนี )ได้ ทําการหาวิธีการสําหรับนํามาใช้ แก้ ปัญหา
โดยเริ/มจากการเสนอแนะ
วิธีการแก้ ปัญหาของสาเหตุหลักที/ผา่ นการคัดเลือกจากระยะการวิเคราะห์เพื/อหาสาเหตุของปั ญหา
จากบทที/ 5 จากนันจึ
) งทําการจัดกลุม่ วิธีการดังกล่าวเข้ าด้ วยกันโดยใช้ แผนผังกลุม่ เชื/อมโยง จนสามารถ
ได้ วิธีการแก้ ปัญหาหลักๆ 2 ขันตอน
)
ได้ แก่ ขันตอนแรกคื
)
อ การออกแบบการทดลองสําหรับแก้ ปัญหา
เรื/ องค่าการปรับตังค่
) าความเร็วรอบในการขันสกรู (RPM) แรงในการขันสกรูบนเครื/ องขันสกรูฝาปิ ด
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Torque) และค่าความดันของเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียม (Pressure) ไม่เหมาะสม ซึง/ ทําให้
ทราบถึงค่าของการปรับตังปั
) จจัยที/สง่ ผลทําให้ เกิดจํานวนของเสียจากอาการ Drive exceeded time
limit บนผลิตภัณฑ์ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ รุ่นชาสต้ าน้ อยที/สดุ ได้ แก่ ค่าความเร็วรอบในการขันสกรู (RPM) มี
ค่าเท่ากับ 1,200 rpm. แรงในการขันสกรู (Torque) มีคา่ เท่ากับ 4 in.lb. และค่าความดันของเครื/ องอัด
ก๊ าซฮีเลียม (Pressure) มีคา่ เท่ากับ 1.2 atm. โดยอาศัยแบบจําลองการถดถอยเชิงเส้ น ทําให้ สามารถ
ประมาณค่าของตัวแปรตอบสนองหลังการปรับระดับปั จจัยดังกล่าว และขันตอนที
)
/สอง คือ การสร้ าง
ระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ านโดยใช้ แนวคิดลีน ในการจัดการปั ญหาเรื/ องการจัดเก็บและจัดการ WIP ใน
กระบวนการผลิต ปั ญหาเรื/ องระยะทางในการขนส่งและเคลื/อนย้ ายงาน และปั ญหาเรื/ องการสร้ าง
ระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ านในกระบวนการอัดก๊ าซฮีเลียมจนนําฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเข้ าทดสอบในตู้ทดสอบ
เอ็กคาร์ ลิเบอร์ ที/ถกู ต้ องขึ )นมา เพื/อใช้ ในการแก้ ปัญหาพนักงานขาดการฝึ กอบรมวิธีการทํางาน

บทที 7
เฟส V ระยะควบคุมและปรั บปรุ งอย่ างต่ อเนือง
หลังจากนําขันตอนระยะการวิ
)
เคราะห์เพื/อหาสาเหตุของปั ญหา (บทที/ 5) ไปปฏิบตั ติ าม
แผนการดําเนินงานในระยะปรับปรุงแก้ ไขปั ญหา (บทที/ 6) แล้ ว สําหรับระยะนี )เป็ นการควบคุม และ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื/อง หลังจากเสร็จสิ )นขันตอนการนํ
)
าวิธีการแก้ ปัญหาไปปฏิบตั ิ ซึง/ ข้ อมูลที/ได้ ประกอบ
ไปด้ วยข้ อมูลหลังการนําวิธีการแก้ ปัญหาไปปฏิบตั ิ และนํามาประเมินผล
7.1 ข้ อมลหลั
ู งการนําวิธีการแก้ ปัญหาไปปฏิบัติ
หลังจากที/ได้ นําวิธีการแก้ ปัญหาไปปฏิบตั ิตามแผนการดําเนินงานแล้ ว ได้ ข้อมูลดังนี )
7.1.1 แผนภมิู ควบคุม
หลังจากนําวิธีการแก้ ปัญหาไปปฏิบตั ิ ได้ ทําการสร้ างแผนภูมิควบคุมดังรายละ
เอียดที/กล่าวไปก่อนหน้ านี ) ซึง/ สามารถเก็บข้ อมูลได้ 50 ข้ อมูล เนื/องจากในระหว่างขันตอนการนํ
)
า
วิธีการแก้ ปัญหาไปปฏิบตั มิ ีการสุม่ เก็บข้ อมูลสิ/งตัวอย่าง 50 ครัง) ดังรูปที/ 7.1
Drive exceeded time limit
0.014
UCL=0.01226

0.012
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Tests performed with unequal sample sizes

รูปที/ 7.1 แผนภูมิควบคุมของอาการเสีย Drive exceeded time limit บนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคลรุ่น
ชาสต้ า
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จากรูปที/ 7.1 จะเห็นว่า จุดทังหมดอยู
)
ภ่ ายในขีดจํากัดของแผนภูมิควบคุมสัดส่วน
ของเสีย ไม่มีจดุ ใดที/ออกนอกจุดควบคุม และไม่เป็ นไปตามกฎการตัดสินใจทัง) 4 ข้ อดังที/ได้ กล่าวไว้ ใน
บทที/ 6 ดังนันจึ
) งสามารถสรุปได้ วา่ กระบวนการผลิตฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟรุ่นชาสต้ าของโรงงานกรณีศกึ ษา
อยูภ่ ายใต้ สภาวะการควบคุม ซึง/ ถือว่าดี
7.1.2 จํานวน DPPM ของของเสียประเภท Drive exceeded time limit บน
ฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟส่ วนบุคคล รุ่นชาสต้ า
จํานวน DPPM ของของเสียประเภท Drive exceeded time limit บนฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ า แสดงในรูปที/ 7.2
เริ/มปรับปรุง
จํานวนต่ างๆ ในแต่ ละเดือนของผลิตภัณฑ์ ฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟสําหรั บคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล รุ่ นชาสต้ า
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รูปที/ 7.2 กราฟจํานวน DPPM ของของเสียประเภท Drive exceeded time limit บนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
ส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ า ก่อนและหลังการนําวิธีการแก้ ปัญหาไปปฏิบตั ิ
จากรูปที/ 7.2 จํานวน DPPM ของของเสียประเภท Drive exceeded time limit
บนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ า ก่อนการนําไปปฏิบตั ใิ นสัปดาห์ที/ 13 ของเดือนตุลาคมมีคา่
อยูท่ ี/ 60,180 DPPM ในขณะที/หลังการนําวิธีการแก้ ปัญหาไปปฏิบตั จิ ํานวน DPPM ของของเสีย
ประเภท Drive exceeded time limit บนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ า มีคา่ เฉลี/ยลดลงอย่าง
ต่อเนื/องจนกระทัง/ ในสัปดาห์ที/ 25 ของเดือนมกราคม มีคา่ เท่ากับ 20,834 DPPM

สัปดาห์ ท ี
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7.1.3 จํานวน DPPM ของของเสียประเภท Drive exceeded time limit และจํานวน
DPPM ของของเสียรวม บนฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟส่ วนบุคคล รุ่นชาสต้ า
จํานวน DPPM ของของเสียประเภท Drive exceeded time limit และจํานวน
DPPM ของของเสียรวม บนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ า แสดงในรูปที/ 7.3
เริ/มปรับปรุง
จํานวนต่ างๆ ในแต่ ละเดือนของผลิตภัณฑ์ ฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟสําหรั บคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล รุ่ นชาสต้ า
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รูปที/ 7.3 กราฟจํานวน DPPM ของเสียบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ า ก่อนและหลังการนํา
วิธีการแก้ ปัญหาไปปฏิบตั ิ
รูปที/ 7.3 แสดงให้ เห็นว่า จํานวน DPPM ของของเสียประเภท Drive exceeded
time limit และจํานวน DPPM ของของเสียรวม บนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ ามีแนวโน้ ม
ลดลง โดยก่อนที/จะนําวิธีการแก้ ปัญหาไปปฏิบตั ิ จํานวน DPPM ของของเสียประเภท Drive
exceeded time limit และจํานวน DPPM ของของเสียรวมในสัปดาห์ที/ 13 ของเดือนตุลาคม มีคา่
เท่ากับ 60,180 และ 74,044 DPPM ตามลําดับ หลังจากที/ได้ นําวิธีการแก้ ปัญหาไปปฏิบตั ิ ปรากฏว่า
ในสัปดาห์ที/ 25 ของเดือนมกราคม มีจํานวน DPPM ของของเสียประเภท Drive exceeded time limit
และจํานวน DPPM ของของเสียรวมเท่ากับ 20,834 และ 28,624 DPPM ตามลําดับ
7.1.4 ลดความสญเปล่
าในกระบวนการอัดก๊ าซฮีเลียมจนถึงกระบวนการเขียน
ู
และทดสอบสัญญาณ

สัปดาห์ ท ี
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ผลจากการนําแนวคิดลีนมาใช้ ในการแก้ ปัญหากระบวนการผลิตของโรงงาน
กรณีศกึ ษา โดยประยุกต์ใช้ ระบบคัมบังและแนวคิด ECRS มาช่วยลดความสูญเปล่าของกิจกรรมที/ไม่
เกิดประโยชน์ในกระบวนการผลิต ทําให้ สามารถลดกิจกรรมที/ไม่เกิดประโยชน์ในกระบวนการผลิต ซึง/
กิจกรรมเหล่านี )เป็ นกิจกรรมที/สง่ ผลให้ ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟอยู่ในกระบวนการผลิตนานจนเกิดก๊ าซฮีเลียมรั/ว
ออกสู่ด้านนอก แสดงในรูปที/ 7.4

รูปที/ 7.4 แผนภูมิขนตอนในกระบวนการอั
ั)
ดก๊ าซฮีเลียมจนนําฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเข้ าทดสอบในตู้
ทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ หลังจากนําแนวคิดลีนมาประยุกต์ใช้
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7.2 การประเมินผล
ผลจากการนําวิธีการแก้ ไขปั ญหาไปปฏิบตั อิ นั ประกอบไปด้ วย การนําผลที/ได้ จากการ
ออกแบบการทดลองมาใช้ กําหนดการปฏิบตั งิ านในส่วนของการปรับค่าความเร็วรอบ (RPM) ในการขัน
สกรูบนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ แรงในการขันสกรู (Torque) บนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ และค่าความดัน
ของเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียม (Pressure) ร่วมกับการนําระบบคัมบัง แนวคิด ECRS การปรับผังโรงงาน
และการสร้ างระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ านในกระบวนการอัดก๊ าซฮีเลียมจนถึงกระบวนการเขียนและ
ทดสอบฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ า จากนันกํ
) าหนดแผนในการนําไปใช้ งานจริง นําเสนอต่อที/
ประชุมทีมงานของโรงงานกรณีศกึ ษา
โดยผลของการนําวิธีการแก้ ปัญหาดังกล่าวไปใช้ ในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานในช่วงระยะเวลาที/ดําเนินงานวิจยั แสดงอยูใ่ นตารางที/ 7.1
ตารางที/ 7.1 ผลของการนําวิธีการแก้ ปัญหาไปปฏิบตั ิ
ผล

หน่วยวัด

ก่อน
ปรับปรุง

หลังปรับปรุง

การปรับปรุง

1. จํานวน DPPM ของของเสียประเภท
Drive exceeded time limit บน
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ า
(DPPM)

DPPM

60,180

20,834

39,346

2. จํานวน DPPM ของของเสียรวมบน
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ า
(DPPM)

DPPM

74,044

28,624

45,420

3. จํานวนครัง) ในการขนส่งและ
เคลื/อนย้ ายฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ

ครัง) /
ชิ )นงาน

3

0

100%

4. จํานวนครัง) การรอคอยใน
กระบวนการผลิต

ครัง) /
ชิ )นงาน

1

0

100%

5. จํานวนครัง) ของการตรวจสอบและคัด
แยก

ครัง) /
ชิ )นงาน

3

1

67%
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7.3 สรุปผลระยะควบคุมและปรับปรุ งอย่ างต่ อเนือง
จากการประเมินผลการปฏิบตั งิ านในที/ประชุมทีมงานพบว่า ทีมงานมีความพึงพอใจใน
ผลของการนําวิธีการแก้ ปัญหาไปปฏิบตั ติ ามแผนงานที/ได้ กําหนดไว้ ซึง/ ส่งผลทําให้ สามารถลดจํานวน
ของเสียประเภท Drive exceeded time limit บนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ าลงได้ 39,346
DPPM ส่งผลให้ DPPM ของของเสียรวมบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ าลดลง 45,420 DPPM
จํานวนครัง) ในการขนส่งและเคลื/อนย้ ายฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ จํานวนครัง) การรอคอยในกระบวนการผลิต มี
เปอร์ เซ็นต์การปรับปรุง 100% และจํานวนครัง) ของการตรวจสอบและคัดแยกมีเปอร์ เซ็นต์การปรับปรุง
67%

บทที 8
สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
จากรายละเอียดภายในงานวิจยั ที/ได้ ดําเนินการมาทังหมด
)
สามารถสรุปผลได้ ดงั นี )
8.1 สรุปผลการวิจัย
จากงานการวิจยั ดังกล่าว ซึง/ ได้ เสนอแนะแนวทางในการประยุกต์ใช้ ระเบียบวิธีการทาง
ซิกซ์ ซิกม่าทัง) 5 ขันตอนนั
)
น/ คือ ขันตอนการศึ
)
กษาเพื/อนิยามปั ญหา (Define phase) ขันตอนศึ
)
กษา
ระบบการวัดและเก็บข้ อมูลสภาพปั ญหา (Measurement phase) ขันตอนการวิ
)
เคราะห์เพื/อหาสาเหตุ
ของปั ญหา (Analysis phase) ขันตอนการปรั
)
บปรุงแก้ ไขกระบวนการ (Improvement Phase) และ
ขันตอนควบคุ
)
มและปรับปรุงอย่างต่อเนื/อง (Control phase) ประกอบกับแนวคิดลีนเพื/อใช้ ในการ
ปรับปรุงแก้ ไขกระบวนการผลิตเพื/อลดปริมาณของเสีย Drive exceeded time limit บนฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ า
ผลจากการปรับปรุงกระบวนการผลิต สามารถที/จะลดจํานวนของเสีย Drive exceeded
time limit บนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ าให้ เหลือประมาณ 20,834 DPPM และสามารถลด
จํานวนของเสียรวมให้ เหลือ 28,624 DPPM จํานวนครัง) ในการขนส่งและเคลื/อนย้ ายฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
จํานวนครัง) การรอคอยในกระบวนการผลิต มีเปอร์ เซ็นต์การปรับปรุง 100% และจํานวนครัง) ของการ
ตรวจสอบและคัดแยกมีเปอร์ เซ็นต์การปรับปรุง 67%
ได้ ผลสรุปแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ผลการประยุกต์ใช้ เครื/ องมือและเทคนิคต่างๆ กับ
โรงงานกรณีศกึ ษา และผลที/ได้ จากการดําเนินงานวิจยั ในแต่ละระยะ
8.1.1 สรุปผลการประยุกต์ ใช้ เครืองมือและเทคนิคต่ างๆ
งานวิจยั นี )ได้ นําเครื/ องมือและเทคนิคต่างๆ ของวิศวกรรมอุตสาหการมาประยุกต์ใช้
ในการแก้ ปัญหาต่างๆ ภายในโรงงานกรณีศกึ ษา ซึง/ ผู้วิจยั ได้ ทําการประเมินผลของการปฏิบตั งิ าน โดย
ใช้ เครื/ องมือดังกล่าวจากประสบการณ์ตรงของผู้วิจยั ในรายละเอียด ดังนี )
1. ความยาก-ง่ายในการนําไปปฏิบตั ิ โดยพิจารณาจากความสามารถในการนํา
เครื/ องมือ/ เทคนิคไปประยุกต์ใช้ ตอ่ ภายหลังจากการทําวิจยั โดย
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เครื/ องมือ/ เทคนิคที/สามารถนําไปใช้ ตอ่ ได้ โดยไม่ต้องใช้ การคํานวณ จะพิจารณา
ให้ อยูท่ ี/ระดับง่าย
เครื/ องมือ/ เทคนิคที/สามารถนําไปใช้ ตอ่ ได้ โดยต้ องใช้ การคํานวณ จะพิจารณาให้
อยูท่ ี/ระดับปานกลาง
เครื/ องมือ/ เทคนิคที/สามารถนําไปใช้ ตอ่ ได้ โดยต้ องใช้ การคํานวณทางสถิตมิ าก จะ
พิจารณาให้ อยูท่ ี/ระดับยาก
2. ความเหมาะสมของการนําไปใช้
3. ผลที/ได้ รับจากการปฏิบตั ิ
4. การนําไปประยุกต์ใช้ ตอ่ หลังสิ )นสุดงานวิจยั
โดยผลการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ เครื/ องมือและเทคนิคต่างๆ
ดังกล่าวแสดงได้ ในตารางที/ 8.1

ในรายละเอียด
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ตารางที/ 8.1 ผลการประยุกต์ใช้ เครื/ องมือและเทคนิคต่างๆ ในงานวิจยั
เครืองมือ/ เทคนิคทีใช้

ความยาก-ง่ ายในการนําไปปฏิบัติ

ความเหมาะสมของการ
นําไปใช้

ผลทีได้ รับจากการปฏิบตั ิ

การนําไปประยุกต์ ใช้ ต่อหลัง
สิน2 สุดงานวิจัย

แผนภูมิการไหลของ
กระบวนการ (Process flow
chart)

มีความง่ายในการนําไปปฏิบตั ิ

มีความเหมาะสม

ลําดับขันตอนการเชื
)
/อมโยง
กระบวนการที/ชดั เจน

สามารถทําได้

กราฟ (Graph)

มีความง่ายในการนําไปปฏิบตั ิ

มีความเหมาะสม

รูปแบบและแน้ วโน้ มของข้ อมูล

สามารถทําได้

แผนภาพการกระจาย (Scatter มีความยากในระดับปานกลาง เนื/องจากต้ องมีการ
diagram)
คํานวณค่าสัมประสิทธิ'สหสัมพันธ์

มีความเหมาะสม

ความสัมพันธ์ระหว่างข้ อมูลที/สนใจ

สามารถทําได้

การระดมสมอง
(Brainstorming)

มีความง่ายในการนําไปปฏิบตั ิ

มีความเหมาะสม

การทํางานร่วมกันเป็ นทีม และการ
เชื/อมโยงความรู้ที/ได้ จากหลายๆ คน
เข้ าด้ วยกัน

สามารถทําได้

แผนภาพพาเรโต (Pareto
diagram)

มีความยากในระดับปานกลาง เนื/องจากต้ องอาศัย
ความเข้ าใจในหลักการและการคํานวณเข้ ามาช่วย

มีความเหมาะสม

สัดส่วน 80-20 ของข้ อมูล ที/ทําให้
สามารถสรุปหาต้ นเหตุที/สาํ คัญใน
เรื/ องที/พิจารณาได้

สามารถทําได้
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ตารางที/ 8.1 ผลการประยุกต์ใช้ เครื/ องมือและเทคนิคต่างๆ ในงานวิจยั (ต่อ)
เครืองมือ/ เทคนิคทีใช้

ความยาก-ง่ ายในการนําไปปฏิบัติ

ความเหมาะสมของการ
นําไปใช้

ผลทีได้ รับจากการปฏิบตั ิ

การนําไปประยุกต์ ใช้ ต่อหลัง
สิน2 สุดงานวิจัย

แผนผังแสดงสาเหตุและผล
(Cause and effect matrix)

มีความง่ายในการนําไปปฏิบตั ิ

มีความเหมาะสม

สาเหตุในด้ านต่างๆ ที/ก่อให้ เกิด
ผลลัพธ์ในเรื/ องที/พิจารณา

สามารถทําได้

แบบสอบถาม
(Questionnaire)

มีความยากในระดับปานกลาง เนื/องจากต้ องอาศัย
เทคนิคในการตังคํ
) าถามที/กระชับและรัดกุมเพียงพอ

มีความเหมาะสม

ผลการให้ คะแนนของคําถามภายใน
แบบสอบถามที/เป็ นข้ อสรุปความ
คิดเห็นของคนส่วนใหญ่ที/ทํา
แบบสอบถาม

สามารถทําได้

แผนผังกลุม่ เชื/อมโยง (Affinity
diagram)

มีความง่ายในการนําไปปฏิบตั ิ

อาจไม่จําเป็ นต้ องใช้ ก็ได้

การเชื/อมโยงแต่ละแนวคิดเข้ ารวมกัน
เป็ นกลุม่ เพื/อช่วยให้ สามารถจัดการ
ได้ อย่างเป็ นระบบ ไม่สบั สน

สามารถทําได้

การออกแบบการทดลอง
(Design of Experiment)

มีความยากมากในการนําไปปฏิบตั ิ เนื/องจากต้ อง
อาศัยความรู้และเครื/ องมือทางสถิติในการออกแบบ
และวิเคราะห์ผล

มีความเหมาะสม

ปั จจัยที/สง่ ผลต่อปั ญหาที/เกิดขึ )น
ภายในกระบวนการและค่าที/
เหมาะสมในการปรับตังปั
) จจัยนัน)

แนวคิดลีน

มีความง่ายในการนําไปปฏิบตั ิ

มีความเหมาะสม

สามารถลดความสูญเปล่าที/สง่ ผลต่อ
ปั ญหาที/เกิดขึ )นในกระบวนการได้

อาจไม่สามารถทําได้ เนื/องจาก
ต้ องใช้ บคุ คลที/มีความรู้ทาง
สถิติ
สามารถทําได้
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8.1.2 สรุปผลการดําเนินงานวิจัยในแต่ ละระยะ
ในการปฏิบตั ิตามขันตอนการดํ
)
าเนินงานวิจยั ที/ได้ กําหนดไว้ ในบทที/
ออกเป็ น 5 ระยะ ได้ ผลสรุปดังต่อไปนี )

1

ซึง/ แบ่ง

1) บทสรุปขันตอนการวั
)
ดและเก็บข้ อมูลสภาพปั ญหา
ในขันตอนการวั
)
ดและเก็บข้ อมูลสภาพปั ญหานี )
จะเป็ นขันตอนแรกที
)
/ จะ
วิเคราะห์เพื/อกลัน/ กรองถึงแหล่งที/มาของความผันแปรในกระบวนการผลิตฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ ที/มีผลต่อ
สัดส่วนของเสีย Drive exceeded time limit บนชิ )นงาน โดยเครื/ องมือที/นํามาใช้ เพื/อวิเคราะห์ปัญหา
และหลักการทางสถิติที/นํามาใช้ มีดงั นี ) คือ
 แผนภาพกระบวนการผลิต
 การวิเคราะห์ความแม่นยําของระบบการวัด (GR & R)
 ฮีสโตแกรม
 แผนภูมิพาเรโต
 การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ (Cause and effect diagram)
 การวิเคราะห์ปัญหาด้ วย Cause and effect matrix
 การวิเคราะห์ลกั ษณะข้ อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA)
เมื/อได้ ศกึ ษากระบวนการผลิตฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ เพื/อประกันว่าข้ อมูลจากการ
ทดลองที/นํามาทําการวิเคราะห์มีความถูกต้ อง จึงจําเป็ นต้ องศึกษาความแม่นยําของระบบการวัดที/
เกี/ยวข้ องในการตรวจสอบของเสีย Drive exceeded time limit บนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ เครื/ องมือสําหรับวัด
อาการเสีย Drive exceeded time limit คือเครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ (X-Caliber tester)
หลังจากได้ ศกึ ษาความแม่นยําของระบบการวัดพบว่า เครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิ
เบอร์ ทกุ เครื/ องมีความสามารถในการตรวจสอบ โดยมีเปอร์ เซ็นต์รีพีททะบิลิตี )ของเครื/ องทดสอบเอ็กคาร์
ลิเบอร์ (% Appraiser score) เปอร์ เซ็นต์ความไม่ไบอัสของเครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ (% Attribute
score) เปอร์ เซ็นต์ประสิทธิผลด้ านรี พิททะบิลิตี )ของการตรวจสอบ (% Attribute screen effect score)
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และประสิทธิผลด้ านไบอัสของการตรวจสอบมีคา่ เท่ากับ 100% ซึง/ อยูใ่ นเกณฑ์ที/กําหนดไว้ ดังนัน)
สรุปว่าความสามารถของกระบวนการวัดแบบข้ อมูลนับอยูใ่ นเกณฑ์การยอมรับได้ จากนันได้
) ทําการ
ระดมความคิดจากทีมแก้ ปัญหาคุณภาพในโรงงานเพื/อแจกแจงปั จจัยที/สําคัญที/กระบวนการผลิต
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ ซึง/ จากการระดมความคิดโดยใช้ แผนผังก้ างปลามาช่วยในการพิจารณา ได้ จํานวน
ปั จจัยที/เกี/ยวข้ องทังสิ
) )น 36 ปั จจัย และเมื/อวิเคราะห์ปัจจัยเหล่านี )ด้ วย Cause and Effect matrix ทําให้
สามารถที/จะกลัน/ กรองปั จจัยจาก 36 ปั จจัย ให้ เหลือ 17 ปั จจัย และสุดท้ ายวิเคราะห์ด้วย FMEA
สามารถที/จะเลือกปั จจัยนําเข้ าที/สําคัญได้ ทงสิ
ั ) )น 8 ปั จจัย ซึง/ ปั จจัยที/มีแนวโน้ มของผลกระทบต่อการ
เกิดของเสีย Drive exceeded time limit บนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ ได้ แก่ มีฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟอยูใ่ นกระบวนการ
ผลิตมากเกินไป, การปรับตังค่
) าพารามิเตอร์ ของเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียม (ความดันในการเติมก๊ าซฮีเลียม
เข้ าสูภ่ ายในฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ), ระยะทางของการขนส่งฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟอยูห่ า่ งกันเกินไป, ไม่มีการแยก
และระบุรุ่น โมเดลของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ, ไม่ทราบว่าฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเป็ นรุ่นอะไร โมเดลอะไร และ
จํานวนเท่าไหร่, ค่าความเร็วรอบในการขันสกรูตําแหน่งต่างๆ บน Top cover, ทําการติดซีลไม่ถกู วิธี
และเครื/ องที/ทําหน้ าที/ในการขันสกรู Top cover ขันสกรูไม่ได้ ตามค่าที/กําหนด
2) บทสรุปขันตอนการวิ
)
เคราะห์เพื/อหาสาเหตุของปั ญหา
ขันตอนการวิ
)
เคราะห์เพื/อหาสาเหตุของปั ญหาจะวิเคราะห์ปัจจัยนําเข้ าที/สําคัญ
ทัง) 8 ปั จจัยที/ได้ จากการคัดเลือกในขันตอนการวั
)
ดและเก็บข้ อมูลสภาพปั ญหา โดยจัดกลุม่ ของปั จจัย 8
ปั จจัยออกเป็ น 2 กลุม่ คือการออกแบบการทดลอง และการสร้ างระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานโดยใช้ แนวคิด
ลีน
กลุม่ การออกแบบการทดลองมีทงหมด
ั)
3 ปั จจัย ได้ แก่ ค่าความเร็วรอบในการ
ขันสกรูตําแหน่งต่างๆ บนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Top cover), แรงในการขันสกรูบนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟ (Top cover) ไม่ได้ ตามค่าที/กําหนด และค่าความดันของเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียม ได้ นําหลักการทาง
สถิตมิ าใช้ เพื/อทําการตัดสินใจว่าปั จจัยเหล่านี )เป็ นสาเหตุที/แท้ จริงของปั ญหาหรื อไม่ คือการทดสอบ
ความมีนยั สําคัญของ Two proportions จากผลการทดลองเพื/อทดสอบความมีนยั สําคัญของปั จจัย
นําเข้ าที/สําคัญทัง) 3 ปั จจัย พบว่าทัง) 3 ปั จจัยมีอิทธิพลต่อจํานวนของเสีย Drive exceeded time limit
บนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/ระดับนัยสําคัญ 0.05
กลุม่ การสร้ างระเบียบวิธีปฏิบตั งิ านโดยใช้ แนวคิดลีนประกอบด้ วย การจัดการ
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที/มีอยูใ่ นกระบวนการผลิตมากเกินไป, ระยะทางของการขนส่งฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟอยูห่ า่ ง
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กันเกินไป, ไม่มีการแยกและระบุรุ่น โมเดลของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ, ไม่ทราบว่าฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเป็ นรุ่นอะไร
โมเดลอะไร และจํานวนเท่าไหร่ และทําการติดซีลไม่ถกู วิธี
ดังนันขั
) นตอนต่
)
อไป คือการแก้ ไขปรับปรุงกระบวนการ จึงพิจารณานําปั จจัย
ดังกล่าวที/มีอิทธิพลต่อจํานวนของเสีย Drive exceeded time limit ไปทําการออกแบบการทดลองเพื/อ
ความสัมพันธ์เชิงผันแปรระหว่างปั จจัยนําเข้ าที/สําคัญนี )และสัดส่วนของเสีย Drive exceeded time
limit และกําหนดสภาวะของปั จจัยที/เกี/ยวข้ องเพื/อทําให้ สดั ส่วนของเสีย Drive exceeded time limit
บนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟมีคา่ ตํ/าที/สดุ
3) บทสรุปขันตอนการปรั
)
บปรุงแก้ ไขกระบวนการ
ในขันตอนการนี
)
)เป็ นการศึกษาพฤติกรรมสัดส่วนของเสีย Drive exceeded
time limit บนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟในสภาวะค่าต่างๆ ของปั จจัยนําเข้ าที/สําคัญทัง) 8 ปั จจัย และพิจารณา
สภาวะของปั จจัยทังแปด
)
จากนันจึ
) งทําการจัดกลุม่ วิธีการดังกล่าวเข้ าด้ วยกันโดยใช้ แผนผังกลุม่
เชื/อมโยง จนสามารถได้ วิธีการแก้ ปัญหาหลักๆ 2 ขันตอน
)
โดย 3 ปั จจัยในกลุม่ การออกแบบการทดลอง คือ ค่าความเร็วรอบในการขันสก
รูตําแหน่งต่างๆ บนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Top cover), แรงในการขันสกรูบนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
(Top cover) ไม่ได้ ตามค่าที/กําหนด และค่าความดันของเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียม ด้ วยหลักการทางสถิตทิ ี/
นํามาใช้ คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอรี ยล ผลการทดลอง
เพื/อการปรับปรุงแก้ ไขกระบวนการของปั จจัยนําเข้ าที/สําคัญทัง) 3 ปั จจัย พบว่าปั จจัยทัง) 3 อันตรกิริยา
ระหว่างความเร็วรอบและแรงในการขันสกรูบนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Top cover) อันตรกิริยาระหว่าง
ความเร็วรอบในการขันสกรูบนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Top cover) และค่าความดันของเครื/ องอัดก๊ าซ
ฮีเลียม อันตรกิริยาระหว่างแรงในการขันสกรูบนฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Top cover) และค่าความดัน
ของเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียม มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อค่าสัดส่วนของเสีย Drive exceeded time
limit บนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ โดยระดับที/เหมาะสมในการใช้ งานของปั จจัยนําเข้ า คือ
 ค่าความเร็วรอบในการขันสกรู (RPM) มีคา่ เท่ากับ 1,200 rpm.
 แรงในการขันสกรู (Torque) มีคา่ เท่ากับ 4 in.lb.
 ค่าความดันของเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียม (Pressure) มีคา่ เท่ากับ 1.2 atm.
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ส่วนอีก 5 ปั จจัยในกลุม่ การสร้ างระเบียบวิธีปฏิบตั งิ านโดยใช้ แนวคิดลีน ได้ นํา
แนวคิดระบบคัมบัง (Kanban system) และ ECRS มาใช้ ในการจัดการปั ญหาเรื/ องการจัดเก็บและ
จัดการ WIP ในกระบวนการผลิต ปั ญหาเรื/ องระยะทางในการขนส่งและเคลื/อนย้ ายงาน
จากนันจึ
) งสร้ างระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ านในกระบวนการอัดก๊ าซฮีเลียมจนนํา
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเข้ าทดสอบในตู้ทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ ที/ถกู ต้ อง
4) บทสรุปขันตอนการควบคุ
)
ม และปรับปรุงอย่างต่อเนื/อง
การพิจารณาลักษณะของปั จจัยนําเข้ าที/สําคัญทัง) 8 ปั จจัย แล้ วนําไปเขียนเป็ น
ระเบียบวิธีปฏิบตั งิ านในกระบวนการผลิต
จากนันอบรมให้
)
พนักงานในกระบวนการผลิตทราบเพื/อ
ปฏิบตั เิ ป็ นมาตรฐานเดียวกัน หลังจากนันนํ
) าแผนภูมิควบคุมของเสียมาใช้ เพื/อตรวจสอบจํานวนอาการ
เสียประเภท Drive exceeded time limit บนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคลรุ่นชาสต้ า จากนันประเมิ
)
นผล
การปฏิบตั งิ านพบว่า สามารถที/จะลดจํานวนของเสีย Drive exceeded time limit บนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
ส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ าให้ เหลือประมาณ 20,834 DPPM และสามารถลดจํานวนของเสียรวมให้ เหลือ
28,624 DPPM จํานวนครัง) ในการขนส่งและเคลื/อนย้ ายฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ จํานวนครัง) การรอคอยใน
กระบวนการผลิต มีเปอร์ เซ็นต์การปรับปรุง 100% และจํานวนครัง) ของการตรวจสอบและคัดแยกมี
เปอร์ เซ็นต์การปรับปรุง 67%
โดยการดําเนินงานวิจยั ที/กล่าวมาทังหมดสามารถสรุ
)
ปตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจยั ที/กล่าวไว้ ในบทที/ 1 ได้ ดงั ตารางที/ 8.2
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ตารางที/ 8.2 ผลการดําเนินงานวิจยั ตามวัตถุประสงค์ที/กําหนดไว้
วัตถุประสงค์

เนือ2 หาบทที

การดําเนินงาน

ผลลัพธ์ ท ไี ด้

1) เพื/อวิเคราะห์หาสาเหตุหลักของ
ปั ญหา Drive exceeded time
limit ที/เกิดในกระบวนการเขียน
สัญญาณบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ โดย
ใช้ เครื/ องมือควบคุมคุณภาพ

3

 กําหนดปั ญหาที/จะนําไปพิจารณา
หาสาเหตุหลักของปั ญหา

 ประเด็นปั ญหาที/พจิ ารณา คือ ปั ญหาของเสีย Drive exceeded time limit บนฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ า

4

 หาสาเหตุหลักของปั ญหา

 สาเหตุหลักของปั ญหาได้ แก่ มีฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟอยูใ่ นกระบวนการผลิตมากเกินไป, การ
ปรับตังค่
) าความดันในการเติมก๊ าซฮีเลียม, ระยะทางของการขนส่งฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟอยูห่ า่ ง
กัน, ไม่มีการแยกและระบุรุ่น โมเดลของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ, ไม่ทราบว่าฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเป็ น
รุ่นอะไร โมเดลอะไร และจํานวนเท่าไหร่, ค่าความเร็วรอบในการขันสกรูตําแหน่งต่างๆ
บน Top cover, ทําการติดซีลไม่ถกู วิธี และแรงในการขันสกรู Top cover

 หาสาเหตุทจี/ ะดําเนินการแก้ ไข

 สาเหตุที/จะนําไปแก้ ไข ได้ แก่สาเหตุหลักของปั ญหาทังหมด
)

5

 พัฒนาวิธีการแก้ ปัญหา

 การออกแบบการทดลองและการสร้ างระเบียบวิธีขนตอนการปฏิ
ั)
บตั ิงาน

6

 นําวิธีการแก้ ปัญหาไปดําเนินการ
ปฏิบตั ิจริ ง

 การดําเนินการตามแผนงานที/กําหนด

7

 ประเมินผลลัพธ์ที/ได้ จากการนํา
วิธีการแก้ ปัญหาไปปฏิบตั ิ

 ลดจํานวนของเสียประเภท Drive exceeded time limit ลงได้ 39,346 DPPM

2) เพื/อเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ ปัญหาที/เกิดขึ )น โดยประยุกต์ใช้
เทคนิคลีน ซิกซ์ ซิกมา

 ลดจํานวนของเสียรวมลงได้ 45,420 DPPM
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ตารางที/ 8.2 ผลการดําเนินงานวิจยั ตามวัตถุประสงค์ที/กําหนดไว้ (ต่อ)
วัตถุประสงค์

เนือ2 หาบทที

การดําเนินงาน

ผลลัพธ์ ท ไี ด้
 จํานวนครัง) ในการขนส่งและเคลือ/ นย้ ายฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
กระบวนการผลิต มีเปอร์ เซ็นต์การปรับปรุง 100%

จํานวนครัง) การรอคอยใน

 จํานวนครัง) ของการตรวจสอบและคัดแยกมีเปอร์ เซ็นต์การปรับปรุง 67%
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8.2 ข้ อจํากัดของงานวิจัย
ข้ อจํากัดของงานวิจยั มีดงั นี )
1. งานวิจยั นี )มุง่ แก้ ปัญหาของเสีย Drive exceeded time limit ในกระบวนการขียน
สัญญาณของโรงงานกรณีศกึ ษาเท่านัน)
2. ผลิตภัณฑ์ที/คดั เลือกมาศึกษามีเพียงรายการเดียวเท่านัน) คือ ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วน
บุคคล รุ่นชาสต้ า
8.3 ปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานวิจัย
ปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานวิจยั มีดงั นี )
1. การนัดประชุมระหว่างบุคลากรต่างๆ ภายในทีมงานค่อนข้ างลําบาก เนื/องจากทีมงาน
มาจากคนละแผนกกัน ซึง/ เวลาที/แต่ละคนว่างตรงกันและสามารถนัดประชุมได้ มีน้อย
2. ความไม่เข้ าใจและไม่ให้ ความร่วมมือในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบางคน เนื/องจาก
ความเคยชินในการปฏิบตั งิ านที/เคยทํามาก่อน จึงทําให้ ต้องใช้ เวลาในการสื/อสารทําความเข้ าใจ
3. เนื/องจากวัตถุดบิ ที/ใช้ ในการทดลอง จะใช้ วตั ถุดิบคุณภาพเดียวกันกับการผลิตงานจริง
ดังนันจึ
) งจําเป็ นต้ องควบคุมจํานวนงานที/นํามาใช้ ในการทดลอง เพื/อควบคุมค่าใช้ จ่ายในการทดลองให้
มีคา่ ตํ/าที/สดุ
4. เนื/องจากตัวแปรตอบสนอง คือของเสีย Drive exceeded time limit บนฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ า เป็ นข้ อมูลแบบจํานวนนับ (Attribute data) ดังนันวิ
) ธีทางสถิตทิ ี/สามารถ
ประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีน้อย ไม่มีความหลากหลายในการวิเคราะห์ข้อมูล
8.4 ข้ อเสนอแนะ
จากการดําเนินงานวิจยั ที/ผ่านมา
ดําเนินการเพิ/มเติมในบางประเด็น ดังนี )

ผู้วิจยั มีความเห็นว่า

โรงงานกรณีศกึ ษาควรมีการ

1. โรงงานกรณีศกึ ษาควรสอบถามข้ อมูลจากผู้ขายเครื/ องจักร ถึงความสามารถจากการ
ใช้ งานเครื/ องจักร เพื/อใช้ เป็ นตัวเปรี ยบเทียบและประเมินถึงสมรรถนะในกระบวนการผลิตฮาร์ ดดิสก์
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ไดร์ ฟของโรงงานกรณีศกึ ษา ทําให้ ทราบว่าระดับ DPPM ของเสียที/เกิดขึ )นในโรงงานมีคา่ ใกล้ เคียงหรื อ
แตกต่างจากค่าปกติที/ควรจะเป็ นอย่างไร
2. จากการนําวิธีการแก้ ปัญหาไปปฏิบตั ิ พบว่าผลที/ได้ คือ สามารถลดจํานวนของเสีย
ประเภท Drive exceeded time limit และจํานวนของเสียรวมบนผลิตภัณฑ์ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนบุคคล
รุ่นชาสต้ า ลงได้ 39,346 และ 45,420 DPPM ตามลําดับ ซึง/ ถือว่ายังเป็ นค่าที/สงู อยู่ โดยจากการเข้ าไป
ดําเนินงานวิจยั ในโรงงานกรณีศกึ ษา ผู้วิจยั พบว่า ปั ญหาหลักที/เกิดจากพนักงานเป็ นปั ญหาที/เรื อ) รัง
และไม่สามารถแก้ ไขได้ เนื/องจากมีการเปลี/ยนพนักงานบ่อยจากการลาออกของพนักงาน รวมถึงการไม่
ใส่ใจของพนักงานต่อผลการปฏิบตั งิ านและปั ญหาของเสียที/เกิดขึ )น
ทําให้ การแก้ ปัญหาของเสียไม่
สามารถปฏิบตั ใิ ห้ เกิดผลสําเร็จได้ ดีเท่าที/ควร
ซึง/ ในส่วนนี )ผู้บริหารของโรงงานกรณีศกึ ษาจําเป็ นที/
จะต้ องทบทวนระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร
เพื/อให้ การปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ดําเนินไปในทิศทางเดียวกับแนวทางที/ผ้ บู ริหารต้ องการ
3. การดําเนินการเพื/อแก้ ปัญหาของเสีย Drive exceeded time limit บนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
ส่วนบุคคล รุ่นชาสต้ า นันควรนํ
)
าไปใช้ เป็ นแนวทางในการประยุกต์ใช้ สําหรับแก้ ปัญหาของเสียบน
ผลิตภัณฑ์รุ่นอื/นๆ ที/มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน
4. โรงงานกรณีศกึ ษาควรมีผ้ ทู ี/มีความรู้ทางสถิตใิ นการวิเคราะห์ข้อมูลที/มีอยู่ เนื/องจาก
โรงงานกรณีศกึ ษามีการเก็บข้ อมูลอยูภ่ ายในฐานข้ อมูลเป็ นอย่างดี
แต่ยงั ไม่ได้ นําออกมาใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มที/
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ภาคผนวก ข
ผลการวิเคราะห์ การทดลอง
ตารางที/ ข.1 ผลการวิเคราะห์การทดลองโดยใช้ โปรแกรม MINITAB
StdOrder RunOrder ความเร็ว แรง ค่าความ ความเข้ มข้ นของ HE
รอบ
ดัน
(%)
70
1
1600
2
1.2
82

Fitted
Value
83.3333

Residual
-1.3333

13

2

1200

2

1.2

85

84.8667

0.1333

10

3

1600

2

1

76

75.2000

0.8000

97

4

1200

2

1

79

78.6000

0.4000

46

5

1600

2

1.2

83

83.3333

-0.3333

103

6

1200

4

1.2

99

97.0000

2.0000

11

7

1200

4

1

81

82.8667

-1.8667

87

8

1200

4

1.2

98

97.0000

1.0000

9

9

1200

2

1

80

78.6000

1.4000

59

10

1200

4

1

85

82.8667

2.1333

86

11

1600

2

1.2

85

83.3333

1.6667

78

12

1600

2

1.2

86

83.3333

2.6667

114

13

1600

2

1

77

75.2000

1.8000

116

14

1600

4

1

78

76.8667

1.1333

21

15

1200

2

1.2

87

84.8667

2.1333

84

16

1600

4

1

75

76.8667

-1.8667

80

17

1600

4

1.2

94

93.4000

0.6000

35

18

1200

4

1

83

82.8667

0.1333

65

19

1200

2

1

77

78.6000

-1.6000

100

20

1600

4

1

76

76.8667

-0.8667
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ตารางที/ ข.1 ผลการวิเคราะห์การทดลองโดยใช้ โปรแกรม MINITAB (ต่อ)
StdOrder RunOrder ความเร็ว แรง ค่าความ ความเข้ มข้ นของ HE
รอบ
ดัน
(%)
3
21
1200
4
1
80

Fitted
Value
82.8667

Residual
-2.8667

113

22

1200

2

1

78

78.6000

-0.6000

6

23

1600

2

1.2

84

83.3333

0.6667

111

24

1200

4

1.2

95

97.0000

-2.0000

95

25

1200

4

1.2

96

97.0000

-1.0000

64

26

1600

4

1.2

92

93.4000

-1.4000

28

27

1600

4

1

75

76.8667

-1.8667

15

28

1200

4

1.2

96

97.0000

-1.0000

72

29

1600

4

1.2

93

93.4000

-0.4000

107

30

1200

4

1

81

82.8667

-1.8667

75

31

1200

4

1

84

82.8667

1.1333

79

32

1200

4

1.2

98

97.0000

1.0000

22

33

1600

2

1.2

85

83.3333

1.6667

31

34

1200

4

1.2

97

97.0000

0.0000

48

35

1600

4

1.2

96

93.4000

2.6000

104

36

1600

4

1.2

94

93.4000

0.6000

4

37

1600

4

1

78

76.8667

1.1333

53

38

1200

2

1.2

86

84.8667

1.1333

60

39

1600

4

1

78

76.8667

1.1333

20

40

1600

4

1

79

76.8667

2.1333

81

41

1200

2

1

77

78.6000

-1.6000

51

42

1200

4

1

85

82.8667

2.1333

67

43

1200

4

1

80

82.8667

-2.8667

17

44

1200

2

1

81

78.6000

2.4000
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ตารางที/ ข.1 ผลการวิเคราะห์การทดลองโดยใช้ โปรแกรม MINITAB (ต่อ)
StdOrder RunOrder ความเร็ว แรง ค่าความ ความเข้ มข้ นของ HE
รอบ
ดัน
(%)
47
45
1200
4
1.2
94

Fitted
Value
97.0000

Residual
-3.0000

117

46

1200

2

1.2

85

84.8667

0.1333

73

47

1200

2

1

80

78.6000

1.4000

36

48

1600

4

1

77

76.8667

0.1333

82

49

1600

2

1

75

75.2000

-0.2000

41

50

1200

2

1

77

78.6000

-1.6000

54

51

1600

2

1.2

82

83.3333

-1.3333

108

52

1600

4

1

76

76.8667

-0.8667

94

53

1600

2

1.2

81

83.3333

-2.3333

69

54

1200

2

1.2

84

84.8667

-0.8667

77

55

1200

2

1.2

82

84.8667

-2.8667

18

56

1600

2

1

76

75.2000

0.8000

57

57

1200

2

1

79

78.6000

0.4000

5

58

1200

2

1.2

86

84.8667

1.1333

33

59

1200

2

1

78

78.6000

-0.6000

1

60

1200

2

1

78

78.6000

-0.6000

66

61

1600

2

1

74

75.2000

-1.2000

42

62

1600

2

1

77

75.2000

1.8000

90

63

1600

2

1

74

75.2000

-1.2000

14

64

1600

2

1.2

82

83.3333

-1.3333

71

65

1200

4

1.2

97

97.0000

0.0000

98

66

1600

2

1

73

75.2000

-2.2000

52

67

1600

4

1

74

76.8667

-2.8667

19

68

1200

4

1

83

82.8667

0.1333
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ตารางที/ ข.1 ผลการวิเคราะห์การทดลองโดยใช้ โปรแกรม MINITAB (ต่อ)
StdOrder RunOrder ความเร็ว แรง ค่าความ ความเข้ มข้ นของ HE
รอบ
ดัน
(%)
91
69
1200
4
1
86

Fitted
Value
82.8667

Residual
3.1333

105

70

1200

2

1

79

78.6000

0.4000

106

71

1600

2

1

75

75.2000

-0.2000

26

72

1600

2

1

74

75.2000

-1.2000

56

73

1600

4

1.2

95

93.4000

1.6000

34

74

1600

2

1

76

75.2000

0.8000

62

75

1600

2

1.2

83

83.3333

-0.3333

118

76

1600

2

1.2

84

83.3333

0.6667

102

77

1600

2

1.2

84

83.3333

0.6667

58

78

1600

2

1

75

75.2000

-0.2000

119

79

1200

4

1.2

98

97.0000

1.0000

38

80

1600

2

1.2

85

83.3333

1.6667

83

81

1200

4

1

84

82.8667

1.1333

50

82

1600

2

1

75

75.2000

-0.2000

88

83

1600

4

1.2

93

93.4000

-0.4000

16

84

1600

4

1.2

94

93.4000

0.6000

85

85

1200

2

1.2

85

84.8667

0.1333

99

86

1200

4

1

85

82.8667

2.1333

8

87

1600

4

1.2

93

93.4000

-0.4000

68

88

1600

4

1

75

76.8667

-1.8667

30

89

1600

2

1.2

83

83.3333

-0.3333

27

90

1200

4

1

83

82.8667

0.1333

24

91

1600

4

1.2

94

93.4000

0.6000

61

92

1200

2

1.2

81

84.8667

-3.8667
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ตารางที/ ข.1 ผลการวิเคราะห์การทดลองโดยใช้ โปรแกรม MINITAB (ต่อ)
StdOrder RunOrder ความเร็ว แรง ค่าความ ความเข้ มข้ นของ HE
รอบ
ดัน
(%)
96
93
1600
4
1.2
90

Fitted
Value
93.4000

Residual
-3.4000

120

94

1600

4

1.2

95

93.4000

1.6000

40

95

1600

4

1.2

92

93.4000

-1.4000

12

96

1600

4

1

77

76.8667

0.1333

32

97

1600

4

1.2

94

93.4000

0.6000

2

98

1600

2

1

77

75.2000

1.8000

23

99

1200

4

1.2

98

97.0000

1.0000

92

100

1600

4

1

79

76.8667

2.1333

25

101

1200

2

1

81

78.6000

2.4000

74

102

1600

2

1

74

75.2000

-1.2000

112

103

1600

4

1.2

92

93.4000

-1.4000

76

104

1600

4

1

77

76.8667

0.1333

89

105

1200

2

1

77

78.6000

-1.6000

93

106

1200

2

1.2

87

84.8667

2.1333

44

107

1600

4

1

79

76.8667

2.1333

55

108

1200

4

1.2

97

97.0000

0.0000

43

109

1200

4

1

81

82.8667

-1.8667

115

110

1200

4

1

82

82.8667

-0.8667

7

111

1200

4

1.2

98

97.0000

1.0000

29

112

1200

2

1.2

87

84.8667

2.1333

101

113

1200

2

1.2

86

84.8667

1.1333

109

114

1200

2

1.2

85

84.8667

0.1333

45

115

1200

2

1.2

83

84.8667

-1.8667

63

116

1200

4

1.2

98

97.0000

1.0000
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ตารางที/ ข.1 ผลการวิเคราะห์การทดลองโดยใช้ โปรแกรม MINITAB (ต่อ)
StdOrder RunOrder ความเร็ว แรง ค่าความ ความเข้ มข้ นของ HE
รอบ
ดัน
(%)
37
117
1200
2
1.2
84

Fitted
Value
84.8667

Residual
-0.8667

110

118

1600

2

1.2

81

83.3333

-2.3333

49

119

1200

2

1

78

78.6000

-0.6000

39

120

1200

4

1.2

96

97.0000

-1.0000
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ตารางที/ ข.2 ค่าความน่าจะเป็ นสะสมและค่าส่วนตกค้ าง (Residual) ในการสร้ าง Normal probability
plot
Order (k)
Pk = (k-1/2)/n x 100
Residual
1

0.4167

-3.8667

2

1.2500

-3.4000

3

2.0833

-3.0000

4

2.9167

-2.8667

5

3.7500

-2.8667

6

4.5833

-2.8667

7

5.4167

-2.8667

8

6.2500

-2.3333

9

7.0833

-2.3333

10

7.9167

-2.2000

11

8.7500

-2.0000

12

9.5833

-1.8667

13

10.4167

-1.8667

14

11.2500

-1.8667

15

12.0833

-1.8667

16

12.9167

-1.8667

17

13.7500

-1.8667

18

14.5833

-1.8667

19

15.4167

-1.6000

20

16.2500

-1.6000

21

17.0833

-1.6000

22

17.9167

-1.6000

23

18.7500

-1.4000

24

19.5833

-1.4000
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ตารางที/ ข.2 ค่าความน่าจะเป็ นสะสมและค่าส่วนตกค้ าง (Residual) ในการสร้ าง Normal probability
plot (ต่อ)
Order (k)
Pk = (k-1/2)/n x 100
Residual
25

20.4167

-1.4000

26

21.2500

-1.3333

27

22.0833

-1.3333

28

22.9167

-1.3333

29

23.7500

-1.2000

30

24.5833

-1.2000

31

25.4167

-1.2000

32

26.2500

-1.2000

33

27.0833

-1.0000

34

27.9167

-1.0000

35

28.7500

-1.0000

36

29.5833

-0.8667

37

30.4167

-0.8667

38

31.2500

-0.8667

39

32.0833

-0.8667

40

32.9167

-0.8667

41

33.7500

-0.6000

42

34.5833

-0.6000

43

35.4167

-0.6000

44

36.2500

-0.6000

45

37.0833

-0.4000

46

37.9167

-0.4000

47

38.7500

-0.4000

48

39.5833

-0.3333
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ตารางที/ ข.2 ค่าความน่าจะเป็ นสะสมและค่าส่วนตกค้ าง (Residual) ในการสร้ าง Normal probability
plot (ต่อ)
Order (k)
Pk = (k-1/2)/n x 100
Residual
49

40.4167

-0.3333

50

41.2500

-0.3333

51

42.0833

-0.2000

52

42.9167

-0.2000

53

43.7500

-0.2000

54

44.5833

-0.2000

55

45.4167

0.0000

56

46.2500

0.0000

57

47.0833

0.0000

58

47.9167

0.1333

59

48.7500

0.1333

60

49.5833

0.1333

61

50.4167

0.1333

62

51.2500

0.1333

63

52.0833

0.1333

64

52.9167

0.1333

65

53.7500

0.1333

66

54.5833

0.1333

67

55.4167

0.1333

68

56.2500

0.4000

69

57.0833

0.4000

70

57.9167

0.4000

71

58.7500

0.6000

72

59.5833

0.6000
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ตารางที/ ข.2 ค่าความน่าจะเป็ นสะสมและค่าส่วนตกค้ าง (Residual) ในการสร้ าง Normal probability
plot (ต่อ)
Order (k)
Pk = (k-1/2)/n x 100
Residual
73

60.4167

0.6000

74

61.2500

0.6000

75

62.0833

0.6000

76

62.9167

0.6667

77

63.7500

0.6667

78

64.5833

0.6667

79

65.4167

0.8000

80

66.2500

0.8000

81

67.0833

0.8000

82

67.9167

1.0000

83

68.7500

1.0000

84

69.5833

1.0000

85

70.4167

1.0000

86

71.2500

1.0000

87

72.0833

1.0000

88

72.9167

1.1333

89

73.7500

1.1333

90

74.5833

1.1333

91

75.4167

1.1333

92

76.2500

1.1333

93

77.0833

1.1333

94

77.9167

1.1333

95

78.7500

1.1333

96

79.5833

1.4000
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ตารางที/ ข.2 ค่าความน่าจะเป็ นสะสมและค่าส่วนตกค้ าง (Residual) ในการสร้ าง Normal probability
plot (ต่อ)
Order (k)
Pk = (k-1/2)/n x 100
Residual
97

80.4167

1.4000

98

81.2500

1.6000

99

82.0833

1.6000

100

82.9167

1.6667

101

83.7500

1.6667

102

84.5833

1.6667

103

85.4167

1.8000

104

86.2500

1.8000

105

87.0833

1.8000

106

87.9167

2.0000

107

88.7500

2.1333

108

89.5833

2.1333

109

90.4167

2.1333

110

91.2500

2.1333

111

92.0833

2.1333

112

92.9167

2.1333

113

93.7500

2.1333

114

94.5833

2.1333

115

95.4167

2.1333

116

96.2500

2.4000

117

97.0833

2.4000

118

97.9167

2.6000

119

98.7500

2.6667

120

99.5833

3.1333
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ภาคผนวก ค
ระเบียบวิธีการปฏิบัตงิ านในกระบวนการผลิต
ระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ านในกระบวนการอัดก๊ าซฮีเลียมจนถึงกระบวนการเขียนสัญญาณ
ประกอบไปด้ วยเอกสารดังนี )
1) ลําดับขันตอนการปฏิ
)
บตั งิ านในกระบวนการอัดก๊ าซฮีเลียมจนถึงกระบวนการเขียน
สัญญาณ (WI-HE-01)
2) ขันตอนการตรวจสอบฮาร์
)
ดดิสก์ไดร์ ฟ (WI-HE-02)
3) ขันตอนการตรวจสอบเครื
)
/ องจักรและอุปกรณ์ก่อนทําการอัดก๊ าซฮีเลียม (WI-HE-03)
4) ขันตอนการอั
)
ดก๊ าซฮีเลียม (WI-HE-04)
5) ขันตอนการเตรี
)
ยมซีล (WI-HE-05)
6) ขันตอนการตรวจสอบเครื
)
/ องจักรและอุปกรณ์ก่อนทําการติดซีล (WI-HE-06)
7) ขันตอนการติ
)
ดซีล (WI-HE-07)
8) ขันตอนการแก้
)
ปัญหางานติดซีล (WI-HE-08)
9) ขันตอนการนํ
)
าฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเข้ าเครื/ องเขียนและทดสอบสัญญาณ (WI-HE-09)
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บริ ษัท ABC
หมายเลขเอกสาร: WI-HE-01
วันที/ประกาศใช้ : 1 พ.ย. 52
ระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ านเรื/ อง: ลําดับขันตอนการปฏิ
)
บตั งิ านในกระบวนการอัดก๊ าซฮีเลียมจนถึงกระบวนการเขียนและทดสอบสัญญาณ

หน้ า 1

1. ขอบเขต: วิธีปฏิบตั งิ านนี )ใช้ สําหรับกระบวนการอัดก๊ าซฮีเลียมจนถึงกระบวนการเขียนและทดสอบสัญญาณ
2. ลําดับขันตอนการปฏิ
)
บตั งิ านเป็ นดังนี )

228
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บริษัท ABC
หมายเลขเอกสาร: WI-HE-02
วันที/ประกาศใช้ : 1 พ.ย. 52
ระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ านเรื/ อง: ขันตอนการตวรจสอบฮาร์
)
ดดิสก์ไดร์ ฟ

หน้ า 2

1. ขอบเขต: วิธีปฏิบตั นิ ี )ใช้ สําหรับกระบวนการอัดก๊ าซฮีเลียม
2. อุปกรณ์ท/ีต้องใช้ ประกอบ ได้ แก่ template สําหรับวัดขนาดรอยเสีย และเกจสําหรับวัดความหนาของ
อาการเสียบางอาการ
3. วิธีปฏิบตั ิ:
กระบวนการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
พนักงาน
1. รับฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟมาจากสถานีก่อนหน้ า
พนักงาน
2. ตรวจสอบรุ่นและโมเดลของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟว่า
ถูกต้ องตามความต้ องการของสถานีอดั ก๊ าซฮีเลียม
หรื อไม่ โดยดูจากหน้ าจอแสดงความต้ องการของ
“ระบบคัมบัง” ที/สง่ มาจากตู้ทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์
ถ้ าพบว่าไม่ถกู ต้ องให้ ทําการแยกงานเหล่านันไว้
)
แล้ ววางรอจนมีความต้ องการรุ่นและโมเดลนี )แสดง
ที/หน้ าจอ “ระบบคัมบัง”
พนักงาน
3. ตรวจสอบฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟด้ วยตาเปล่าว่ามี
ร่องรอยอาการเสียหรื อไม่ เช่น รอยยขีดข่วน รอย
บุบ ยุบ เป็ นต้ น จากนันใช้
) template หรื อเกจวัด
เพื/อยืนยันอาการเสียอีกครัง) หลังจากตวรจสอบด้ วย
ตาเปล่าแล้ ว เนื/องจากขนาดของรอยเสียบางขนาด
จะยอมรับได้ วา่ เป็ นงานดีได้ ส่วนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
ไหนที/ยืนยันแล้ วว่าเป็ นงานเสียจริงๆ ให้ คดั แยกออก
เพื/อไปแก้ ไขตามอาการเสียต่อไป
พนักงาน
4. ตรวจสอบฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟว่าอยูใ่ นสภาพดีหรื อไม่
โดยตรวจดูสภาพทัว/ ไป เช่น ภายในฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
มีเสียงหรื อไม่ ถ้ ามีให้ คดั แยกออกมาเป็ นงานเสีย
แล้ วส่งไปแก้ ไขตามอาการเสีย
พนักงาน
5. รอนําฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟไปเข้ าเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียม
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บริษัท ABC
หมายเลขเอกสาร: WI-HE-03
วันที/ประกาศใช้ : 1 พ.ย. 52
หน้ า 3
ระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ านเรื/ อง: ขันตอนการตวรจสอบเครื
)
/ องจักรและอุปกรณ์ในการอัดก๊ าซฮีเลียม (He Charge)
1. ขอบเขต: วิธีปฏิบตั นิ ี )ใช้ สําหรับเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียม (He Charge)
2. เอกสารที/ต้องใช้ ประกอบ ได้ แก่ “I am OK” Check sheet
3. สิ/งที/ต้องทํา: ตรวจสอบเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียมด้ วยความระมัดระวัง โดยต้ องกดปุ่ ม “Emergency Stop”
ก่อนทําการตรวจสอบ
4. วิธีปฏิบตั ิ
กระบวนการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
1. เครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียมในกระบวนการผลิตที/มีการ แผนกรักษา
และซ่อมบํารุง
ติดตังไว้
) อย่างถูกต้ องและเรี ยบร้ อย
เครื/ องจักร
พนักงาน
2. ตรวจสอบภายในช่องของเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียม
ต้ องไม่มีวสั ดุแปลกปลอมอยู่ภายใน เช่น สติก เกอร์
กระดาษ เศษโลหะ ถ้ าตรวจสอบแล้ วว่ามีสิ/งของ
เหล่านี )อยูภ่ ายในช่องอัดก๊ าซฮีเลียม ให้ ทําการเรี ยก
แผนกรักษาและซ่อมบํารุงมาทําการแก้ ไข
พนักงาน
3. ตรวจสอบฝาปิ ดตู้อดั ก๊ าซฮีเลียมว่าไม่มีรอยแตก
หัก ร้ าว หรื อรอยถลอก และตรวจเช็คสภาพของฝา
ปิ ดว่าอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยสึก ถ้ ามีร่องรอยเหล่านี )
ห้ ามพนักงานใช้ งาน ให้ เรี ยกแผนกรักษาและซ่อม
บํารุงมาทําการแก้ ไข
4. ตรวจสอบภายในช่องของเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียม
พนักงาน
ต้ องสะอาดไม่มีฝนหรื
ุ่ อสิ/งสกปรกอยูภ่ ายใน และ
ภายในช่องไม่มีรอยสึกที/บริเวณผิว ถ้ าตรวจสภาพ
ทัว/ ไปแล้ วพบฝุ่ นหรื อสิ/งสกปรกให้ ทําความสะอาด
ใหม่อีกครัง) ก่อนเริ/มใช้ งาน
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บริษัท ABC
หมายเลขเอกสาร: WI-HE-03
วันที/ประกาศใช้ : 1 พ.ย. 52
หน้ า 4
ระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ านเรื/ อง: ขันตอนการตวรจสอบเครื
)
/ องจักรและอุปกรณ์ในการอัดก๊ าซฮีเลียม (He Charge)
กระบวนการ

รายละเอียด
5. ทดสอบการทํางานของเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียมเพื/อ
ดูวา่ การทํางานของเครื/ องมีปัญหาหรื อไม่ โดยการ
นําฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟหนึง/ ตัวใส่เข้ าไปในช่องอัดก๊ าซ
ฮีเลียม ถ้ าหลังทําการอัดก๊ าซฮีเลียมแล้ วหน้ าจอ
ของแสดงคําว่า “Fail” หรื อ “Incomplete” ให้ เรี ยก
แผนกซ่อมบํารุงและวิศวกรกระบวนการผลิตมา
แก้ ไข แล้ วจึงลองทดสอบใหม่อีกครัง) จนหน้ าจอ
แสดงคําว่า “Pass”
6. รอนําเครื/ องอัดก๊ าซฮีเลียมมาใช้ งานจริงใน
กระบวนการผลิต

ผู้รับผิดชอบ
พนักงาน
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บริษัท ABC
หมายเลขเอกสาร: WI-HE-04
วันที/ประกาศใช้ : 1 พ.ย. 52
ระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ านเรื/ อง: ขันตอนการอั
)
ดก๊ าซฮีเลียม
1.
2.
3.
4.

หน้ า 5

ขอบเขต: วิธีปฏิบตั นิ ี )ใช้ สําหรับกระบวนการอัดก๊ าซฮีเลียม (He Charge)
เอกสารที/ใช้ ประกอบ ได้ แก่ ระบบคัมบัง
สิ/งที/ต้องทํา: ปฏิบตั งิ านตามวิธีการที/ระบุไว้ ในเอกสารอย่างระมัดระวัง
วิธีปฏิบตั ิ:
กระบวนการ
รายละเอียด
1. เปิ ดโปรแกรมเพื/อเข้ าสู่โปรแกรมการอัดก๊ าซ
ฮีเลียม โดยพนักงานจะต้ องตรวจสอบดูวา่
โปรแกรมที/ใช้ ในการอัดก๊ าซฮีเลียมถูกต้ องตรงกับ
ผลิตภัณฑ์ที/จะนํามาอัดก๊ าซฮีเลียม
2. เปิ ดฝาปิ ดตู้อดั ก๊ าซฮีเลียมด้ วยความระมัดระวัง
เพื/อป้องกันปั ญหาฝาปิ ดตู้อดั ก๊ าซฮีเลียมแตก
3. ใส่ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเข้ าสูภ่ ายในช่องเล็กๆ ของตู้
อัดก๊ าซฮีเลียม โดยขันตอนการใส่
)
งาน ให้ พนักงาน
ใส่จากช่องด้ านบนลงด้ านล่าง ใส่จากช่องด้ านซ้ าย
ไปขวา เพื/อป้องกันปั ญหาการใส่ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
เข้ าภายในตู้อดั ก๊ าซฮีเลียมไม่ครบทุกช่อง
4. หลังจากใส่ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเข้ าภายในตู้อดั ก๊ าซ
ฮีเลียมจนครบทุกช่องแล้ ว ให้ ปิดฝาปิ ดตู้อดั ก๊ าซ
ฮีเลียมให้ แน่นสนิท และระมัดระวังฝาปิ ดตู้
กระแทกกับตัวตู้อดั ก๊ าซฮีเลียม
5. สแกนซีเรี ยลของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟทุกตัวในตู้อดั
ก๊ าซฮีเลียมจากช่องด้ านบนลงด้ านล่าง และจาก
ช่องด้ านซ้ ายไปด้ านขวา เพื/อให้ ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟทุก
ตัวถูกบันทึกข้ อมูลการอัดก๊ าซฮีเลียม
6. กดปุ่ ม Start เพื/อเริ/มการอัดก๊ าซฮีเลียม

ผู้รับผิดชอบ
พนักงาน

พนักงาน
พนักงาน

พนักงาน

พนักงาน

พนักงาน
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บริษัท ABC
หมายเลขเอกสาร: WI-HE-04
วันที/ประกาศใช้ : 1 พ.ย. 52
ระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ านเรื/ อง: ขันตอนการอั
)
ดก๊ าซฮีเลียม
กระบวนการ

หน้ า 6

รายละเอียด
7. รอให้ เครื/ องทําการอัดก๊ าซฮีเลียมจนได้ คา่ และ
ปริมาณตามที/กําหนด
8. เปิ ดฝาตู้อดั ก๊ าซฮีเลียมและนําฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
ออกจากตู้ทีละตัวด้ วยความระมัดระวัง
9. ส่งฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟไปกระบวนการต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
พนักงาน
พนักงาน
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บริษัท ABC
หมายเลขเอกสาร: WI-HE-05
วันที/ประกาศใช้ : 1 พ.ย. 52
ระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ านเรื/ อง: ขันตอนการเตรี
)
ยมซีล
1.
2.
3.
4.

หน้ า 7

ขอบเขต: วิธีปฏิบตั นิ ี )ใช้ สําหรับการเตรี ยมซีลที/ใช้ ในกระบวนการติดซีล (Seal Install)
เอกสารที/ต้องใช้ ประกอบ ได้ แก่ ใบเบิกวัตถุดบิ
สิ/งที/ต้องทํา: เตรี ยมซีลให้ เท่ากับปริมาณที/ต้องใช้ ในกระบวนการติดซีลเท่านัน)
วิธีปฏิบตั ิ:
กระบวนการ
รายละเอียด
1. เบิกม้ วนซีลจากคลังสินค้ ามายังแผนกติดซีล
2. ตรวจสอบชนิดของซีลว่าถูกต้ องตามผลิตภัณฑ์
ที/ต้องการจะนํามาติดซีลหรื อไม่ โดยดูจากตัว
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟว่าเป็ นรุ่นและโมเดลอะไร ถ้ าไม่
ถูกต้ องให้ สง่ คืนคลังสินค้ าแล้ วเปลี/ยนซีลใหม่
3. ตรวจสอบผิวหน้ าของซีลว่าอยูใ่ นสภาพดีหรื อไม่
ถ้ าไม่อยูใ่ นสภาพดีให้ สง่ คืนคลังสินค้ าแล้ วเปลี/ยน
ซีลใหม่
4. ตรวจสอบสภาพทัว/ ไปของม้ วนซีล ได้ แก่ รอยยับ
การอัดม้ วนมาแน่นหรื อไม่ และซีลมีการหลุดลอก
หรื อไม่ ถ้ ามีรอยยับจํานวนมาก หรื อซีลอัดม้ วนมา
ไม่แน่นพอ หรื อซีลมีการหลุดลอก ให้ สง่ คืน
คลังสินค้ าแล้ วเปลี/ยนซีลมาใหม่
5. ตรวจสอบว่าบรรจุภณ
ั ฑ์ของม้ วนซีลอยูใ่ นสภาพ
สมบูรณ์ ไม่มีรอยฉีกขาดก่อนนํามาใช้ งาน ถ้ ามี
รอยฉีกขาดให้ เปลี/ยนซีลม้ วนใหม่
6. ตรวจสอบความกว้ างของม้ วนซีลว่าถูกต้ องตาม
ขนาดที/เราต้ องการใช้ หรื อไม่ โดยใช้ ไม้ บรรทัดวัด
ถ้ าไม่ถกู ต้ องให้ สง่ คืนคลังสินค้ า แล้ วเปลี/ยนซีลมา
ใหม่
7. รอนําม้ วนซีลไปใช้ งานที/กระบวนการติดซีล

ผู้รับผิดชอบ
พนักงาน
พนักงาน

พนักงาน

พนักงาน

พนักงาน

พนักงาน
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บริษัท ABC
หมายเลขเอกสาร: WI-HE-06
วันที/ประกาศใช้ : 1 พ.ย. 52
หน้ า 8
ระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ านเรื/ อง: ขันตอนการตรวจสอบเครื
)
/ องจักรและอุปกรณ์ก่อนทําการติดซีล
1. ขอบเขต: วิธีปฏิบตั นิ ี )ใช้ สําหรับเครื/ องติดซีล (Seal Install)
2. เอกสารที/ต้องใช้ ประกอบด้ วย ได้ แก่ “I am OK” Check Sheet
3. สิ/งที/ต้องทํา: ตรวจสอบเครื/ องติดซีลด้ วยความระมัดระวัง โดยต้ องแน่ใจว่าเครื/ องอยูใ่ นสภาพดังที/
ตรวจสอบ
4. วิธีปฏิบตั ิ
กระบวนการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
1. เครื/ องติดซีลในกระบวนการผลิตที/มีการติดตัง)
แผนกรักษา
และซ่อมบํารุง
อย่างถูกต้ องและเรี ยบร้ อย
พนักงาน
2. ตรวจสอบว่าฟิ กเจอร์ ที/ใช้ ในการวางฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ พร้ อมใช้ งาน ต้ องไม่มี
การสึกหรอ แตกร้ าว ถ้ าพบว่ามีลกั ษณะไม่สมบูรณ์
ให้ ทําการเรี ยกแผนกรักษาและซ่อมบํารุงมาทําการ
แก้ ไข
พนักงาน
3. ตรวจสอบว่า Biaser ต้ องไม่ชํารุด ใช้ งานได้
ตามปกติ โดนการกดปุ่ ม Start เพื/อดูวา่ Biaser มี
การทํางาน (Lock) และเลิกการทํางาน (คลาย
Lock) ได้ ตามปกติ ถ้ ากดปุ่ ม Start แล้ ว Biaser ไม่
ทํางานอย่างที/ต้องการ ให้ เรี ยกแผนกรักษาและ
ซ่อมบํารุงมาทําการแก้ ไข
พนักงาน
4. ตรวจสอบค่าความดันที/แสดงอยูท่ ี/หน้ าจอเครื/ อง
ติดซีล โดยค่าที/กําหนดไว้ คือ 5.50±0.05 bar ถ้ า
หน้ าจอที/เครื/ องซีลแสดงค่าความดันมากหรื อน้ อย
กว่านี ) ให้ เรี ยกแผนกรักษาและซ่อมบํารุงมาทําการ
แก้ ไข
5. รอนําเครื/ องติดซีลไปใช้ งานจริงในกระบวนการ
ผลิต
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บริษัท ABC
หมายเลขเอกสาร: WI-HE-07
วันที/ประกาศใช้ : 1 พ.ย. 52
ระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ านเรื/ อง: ขันตอนการติ
)
ดซีล (Seal Install)
1.
2.
3.
4.

หน้ า 9

ขอบเขต: วิธีปฏิบตั นิ ี )ใช้ สําหรับกระบวนการติดซีล (Seal Install)
เอกสารที/ต้องใช้ ประกอบ ได้ แก่ ระบบคัมบัง
สิ/งที/ต้องทํา: ปฎิบตั งิ านตามวิธีการที/ระบุไว้ ในเอกสารอย่างเคร่งครัดและระมัดระวัง
วิธีปฏิบตั ิ
กระบวนการ
รายละเอียด
1. หยิบฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟขึ )นมาจากอุปกรณ์บรรจุ
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ โดยรุ่นและโมเดลของฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟที/หยิบมาต้ องถูกต้ องกับชนิดของซีลที/ใช้
2. นําฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟวางลงใน Single tote โดย
ทิศทางการวางฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟให้ หนั ด้ านฝาของ
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟขึ )น และหันด้ านบาร์ โค้ ดไปทาง
ขวามือ
3. นํา tweezer หยิบซีลออกจากม้ วนซีล โดยหยิบ
ซีลแค่ครัง) ละหนึง/ ตัว เพื/อป้องกันปั ญหาซีลเกินติด
ไปบนตัวฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
4. ติดซีลลงบนตําแหน่ง Breather Filter บนฝา
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ โดยการติดต้ องให้ ซีลปิ ดทับรูของ
Breather Filter ทังหมด
)
5. ตรวจสอบฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟด้ วยสายตาว่า
ตําแหน่งการติดซีลถูกต้ อง ปิ ดทับตําแหน่งของ
Breather Filter ทังหมด
)
ไม่มีการติดเอียง เบี )ยว ถ้ า
มีการติดซีลไม่ถกู ต้ อง ให้ ลอกซีลออกแล้ วนําไปติด
ซีลใหม่
6. วางฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟลงบนฟิ กเจอร์ เพื/อให้ เครื/ อง
กดซีลทําการกดยํ )าซีล จากนันนํ
) าฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
ออกจากฟิ กเจอร์ และเก็บลงในอุปกรณ์

ผู้รับผิดชอบ
พนักงาน

พนักงาน

พนักงาน

พนักงาน

พนักงาน

พนักงาน
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บริษัท ABC
หมายเลขเอกสาร: WI-HE-08
วันที/ประกาศใช้ : 1 พ.ย. 52
ระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ านเรื/ อง: ขันตอนการแก้
)
ปัญหางานติดซีล
1. ขอบเขต: วิธีปฏิบตั นิ ี )ใช้ สําหรับกระบวนการติดซีล
2. วิธีปฏิบตั :ิ
ปั ญหา
2.1 การติดซีลเบี )ยว: สังเกตได้ ที/ตําแหน่งของตัวซีลไม่ปิด
ทับที/ตําแหน่ง Breather Filter ทังหมด
)
2.2 ปั ญหาซีลเกิดรอยยับ: สังเกตโดยมองที/แผ่นซีลที/
กําลังติดอยู่ โดยซีลจะมีลกั ษณะของรอยยับ ส่วนมาก
ทิศทางการยับของซีลจะเป็ นรอยยับขึ )นด้ านบน
2.3 ปั ญหาซีลติดแน่นไม่สนิท: สังเกตได้ หลังจากเครื/ อง
ติดซีลทําการกดยํ )าซีลลงไปแล้ วซีลยังไม่ตดิ แน่นสนิท
กับฝาปิ ดฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ

2.4 ปั ญหาตัวติดยํ )าซีลลงมายํ )าซีลได้ ไม่ตรง ตาแหน่
ํ ง
สังเกตได้ จากหลังการติดซีลด้ วยมือพนักงานแล้ วพบว่า
ตัวซีลได้ ปิดทับตําแหน่ง Breather Filter ทังหมด
)
แต่เมื/อ
นําฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟไปวางบนฟิ กเจอร์ เพื/อให้ เครื/ องติดยํ )าซีล
เครื/ องไม่สามารถกดลงไปที/ตําแหน่งซีลได้

หน้ า 10

วิธีการแก้ ไข
ฝึ กอบรมพนักงานใหม่โดยพนักงานต้ องใช้ ตําแหน่งของ
Breather Filter เป็ นแนวเวลาทําการติดซีล
ทําได้ โดยการเปลี/ยนซีลม้ วนใหม่ เพราะปั ญหานี )จะ
เกิดขึ )นเพราะวัตถุดบิ นําเข้ าที/นํามาใช้ งาน
ตรวจสอบค่าความดันที/เครื/ องติดซีล โดยต้ องปรับตังค่
) า
ความดันอยูท่ ี/ 5.50±0.05 bar ถ้ าค่าความดันที/หน้ า
เครื/ องแสดงค่าน้ อยกว่านี ) พนักงานจะต้ องเรี ยกแผนก
ติดตังและบํ
)
ารุงรักษามาปรับค่า แต่ถ้าความดันอยูใ่ น
ระดับที/กําหนดไว้ แล้ ว ให้ พนักงานเรี ยกวิศวกร
กระบวนการผลิตมาวิเคราะห์วตั ถุดบิ นําเข้ าที/นํามาใช้
เรี ยกแผนกติดตังและบํ
)
ารุงรักษาเครื/ องติดซีลมาแก้ ไข
ตําแหน่งของตัวยํ )าซีลให้ ได้ ตามมาตรฐาน

2.5 ปั ญหาซีลฉีกขาด: สังเกตได้ ที/ตําแหน่งของตัวซีลหลัง ต้ องเปลี/ยนตัวกดยํ )าซีลใหม่ เนื/องจากตัวกดยํ )าซีลมี
จากนําออกมาจากเครื/ องติดซีล (Seal install) มีลกั ษณะ ความคมเกินไปเลยทําให้ เกิดปั ญหาซีลฉีกขาด
ของรอยฉีกขาด รอยคราบและรอยขีดข่วน
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หน้ า 11
ระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ านเรื/ อง: การนําฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเข้ าเครื/ องเขียนและทดสอบสัญญาณ
1.
2.
3.
4.

ขอบเขต: วิธีปฏิบตั นิ ี )ใช้ สําหรับกระบวนการเขียนและทดสอบสัญญาณ
เอกสารที/ต้องใช้ ประกอบ ได้ แก่ ระบบคัมบัง
สิ/งที/ต้องทํา: พนักงานต้ องวางงานเมื/อระบบคัมบังแจ้ งเตือน โดยปฏิบตั ติ ามวิธีการที/ระบุไว้ ด้านล่าง
วิธีปฏิบตั ิ
กระบวนการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
วิศวกรฝ่ าย
1. เครื/ องทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์ ที/พร้ อมสําหรับทํา
เขียนและ
การเขียนและทดสอบสัญญาณ
ทดสอบ
สัญญาณ
พนักงาน
2. หยิบฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟออกจากอุปกรณ์บรรจุ
พนักงาน
3. ตรวจสอบลักษณะทัว/ ไปของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
ด้ วยสายตา เช่น รอยยขีดข่วน รอยบุบ รอยแตก
เป็ นต้ น ซึง/ ถ้ าตรวจพบลักษณะและร่องรอยที/
ผิดปกติบนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟให้ คดั แยกและส่ง
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟตัวนันไปแก้
)
ไขตามอาการเสีย
พนักงาน
4. วางฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟลงบนสายพานหน้ าเครื/ อง
ทดสอบเอ็กคาร์ ลิเบอร์
พนักงาน
5. กดปุ่ มสีเขียวเพื/อให้ เครื/ องทดสอบนํางานเข้ าไป
เขียนและทดสอบสัญญาณ
6. จากนันเครื
) / องจะนําฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเข้ าไป
ภายในตู้ แล้ วทําการเขียนและทดสอบสัญญาณ
พนักงาน
7. หลังจากเขียนและทดสอบสัญญาณเสร็จแล้ ว
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟจะถูกส่งออกมาทางสายพานด้ าน
ขาออกเพื/อให้ พนักงานเก็บงานออก
พนักงาน
8. เก็บงานออกเพื/อเตรี ยมส่งไปสถานีตอ่ ไป
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นางสาวกันตา สุวรรณฤทธิ' เกิดวันที/ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ที/จงั หวัดสุพรรณบุรี สําเร็จ
การศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื/อปี พ.ศ. 2547 และได้ เข้ าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในภาคต้ นปี
การศึกษา พ.ศ. 2551

