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ในสังคมโลกยุคปั จจุบนั เทคโนโลยีการสื่อสารข้ อมูลนับว่ามีบทบาทและความสาคัญใน
การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้ องการของมนุษย์ในชีวิตประจาวันเป็ นอย่างมาก ซึง่
เทคโนโลยีที่ต้องมีการพัฒนาควบคู่ไ ปด้ วยนัน้ ก็ คือ เทคโนโลยีทางด้ านการบันทึกข้ อมูล (Data
storage technology) อุปกรณ์ บันทึกข้ อมูลที่ เป็ นที่ นิยมใช้ ในการเก็ บข้ อมูลในปั จ จุบันนัน้ ก็ คื อ
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (HDD) ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีการบันทึกข้ อมูลในปั จจุบนั จะมุง่ เน้ นความสาคัญ
มากในเรื่ องการเพิ่มความจุของข้ อมูลการลดขนาดของอุปกรณ์ และการเพิ่มความน่าเชื่อถือในการ
บันทึกข้ อมูล ในภาวะการแข่งขันที่ รุนแรงในปั จจุบนั เพื่อให้ ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ การลดต้ นทุน
รวมทังการเพิ
้
่มความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ านับเป็ นสิ่งที่ท้าท้ ายผู้ผลิตฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟในปั จจุบนั เป็ น
อย่างมาก
งานวิจยั นี ้ได้ นาเสนอการบูรณาการหลักการวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) และ
ซิ กซ์ ซิ กมา (Six Sigma) ในการลดต้ นทุนของผลิตภัณฑ์ ในกระบวนการผลิตส่วนประกอบของ
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ แผนงาน 8 ขันตอนซึ
้
่งเกิดจากการบูรณาการหลักการวิศวกรรมคุณค่าและซิกซ์ซิก
มาได้ ถกู พัฒนาขึ ้นภายใต้ กรอบแนวคิด แผนงานวิศวกรรมคุณค่าและหลักการ DMAIC และได้ ถกู
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Demand for data storage devices such as hard disk is rapidly increasing as
almost every aspect of modern life has been digitized. The capacity requirement has
increased, whereas the size of HDD has to be maintained or reduced. Consequently, the
hard disk and its components have been designed to achieve quality and reliability, the
key characteristics to HDD’s performance. Nowadays, one of the main challenges for
storage manufacturer is to reduce operational cost while increasing the customer
satisfaction so that the company can survive in the fierce competition.
Recognizing the necessity of continuous improvement, this research has
adopted an integrated Value Engineering VE-based and Six Sigma methodology for cost
reduction in the manufacturing process of hard disk components. The 8-phase work plans
were developed within the framework of the VE and DMAIC methodology, called synergic
work plan. This proposed approach has been implemented and validated in a case study,
which focused on Head Stack Assembly Tail Tacking Process to reduce cost whereas its
functionality and quality are maintained or enhanced. Application results showed that the
indirect materials product cost significantly will be decreased total 615,490 US dollars or
53% while the targets of main functionalities have been achieved.
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บทที่ 1
บทนา
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Hard Disk Drive) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความสาคัญต่อภาคการส่งออกของ
ประเทศไทย และไทยจัดได้ ว่าเป็ นฐานการผลิตฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที่สาคัญของโลก ข้ อมูลจากศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรม
ศุลกากร ประจาปี พ.ศ. 2556 ดังรู ปที่ 1 ระบุว่า อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ เป็ น
กลุม่ สินค้ าที่มีสดั ส่วนมูลค่าการส่งออกสูงสุดถึงร้ อยละ 15 คิดเป็ นมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 17,324
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
สิ นค้ ำส่ งออกสำคัญ 10 อันดับแรก ประจำปี พ.ศ. 2556

มูลค่ ำ (ล้ ำนเหรียญสหรัฐ)
25,262

9,866

8,869

8,735

8,297

8,042

7,035

6,614

ั ฑ์
เคมีภณ

เม็ดพลำสติก

ผลิตภัณฑ์ยำง

ยำงพำรำ

แผงวงจรไฟฟ้ำ

เครื่ องจักรกลและ…

น้ำมันสำเร็จรูป

เครื่ องคอมพิวเตอร์ และ…

12,452

อัญมณีและเครื่ องประดับ

17,324

รถยนต์ อุปกรณ์ และ…

30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
-

รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงมูลค่าสินค้ าส่งออกที่สาคัญของไทย 10 อันดันแรก ประจาปี พ.ศ. 2556
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื ่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ โดย
ความร่ วมมื อจากกรมศุลกากร ประจาปี พ.ศ. 2556
สินค้ าหลักของอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มนี ้ คือ ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ โดยประเทศไทยมีสัดส่วนการ
ผลิตฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ สูง เป็ นอันดับ 2 ของโลกรองจากจีน อุตสาหกรรมการผลิตฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
ของประเทศไทย นอกจากเป็ นผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสาคัญต่อภาคการส่งออกของ
ประเทศแล้ ว ประเทศไทยยังถูกจัดว่าเป็ นฐานการผลิตฮาร์ ดดิสก์ที่สาคัญของโลกอีกด้ วย เหตุผล
สาคัญที่ผ้ ผู ลิตเหล่านี ้จะเลือกลงทุนในประเทศไทยนัน้ เนื่องด้ วยสาธารณูปโภคพื ้นฐานที่เอื ้อต่อ
การผลิตและเป็ นศูนย์กลางของภูมิภาค ปัจจัยด้ านบุคคลากรที่มีความสามารถ มาตรการจูงใจของ

2
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ช่องทางการตลาดและอุตสาหกรรมสนับสนุน รวมทังต้
้ นทุ นใน
การผลิต การผลิตฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟในประเทศมีการเพิ่มและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การแข่งขันด้ าน
ราคาและเทคโนโลยีที่สูง ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการต้ องปรับตัวรับการแข่งขันด้ วยการพัฒนาสินค้ าที่มี
คุณภาพ และบริ หารต้ นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิ ภาพมากขึน้ เพื่ อคงความสามารถทางการ
แข่งขัน
1.1 ข้ อมูลทั่วไปของกรณีศึกษา
1.1.1 ข้ อมูลทั่วไปของโรงงานกรณีศึกษา
โรงงานของกรณีศึกษาเป็ นผู้ผลิตฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟและโซลูชั่นสาหรับจัดเก็บข้ อมูลชัน้ นา
ของโลก โดยโรงงานแห่งนี ้ถื อเป็ นแคมปั ส (Campus) ผลิตฮาร์ ดไดรฟ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
โลก ทาหน้ าที่ ผ ลิ ตสไลเดอร์ ประกอบชุดหัวอ่าน-เขี ยน (Head Gimbal Assembly ; HGA)
และชุด หัว อ่ า น-เขี ย นส าเร็ จ รู ป (Head Stack Assembly ; HSA) ซึ่ ง เป็ น ชิ น้ ส่ ว นหลัก ของ
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ ดังรูปที่ 2

(ก) หัวอ่าน-เขียนข้ อมูล (ข) ชุดหัวอ่าน-เขียนสาเร็จรูป

(ค) ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟสาเร็จรูป

รูปที่ 2 ผลิตภัณฑ์ชิ ้นส่วนหลักของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟของโรงงานกรณีศกึ ษา
ปัจจุบนั มีการว่าจ้ างพนักงานกว่า 16,000 คน และวิศวกรรมากกว่า 700 คน โดยจะมุง่ เน้ น
กระบวนการผลิตด้ วยเครื่ องจักรและเทคโนโลยี ที่ทนั สมัยและครอบคลุมการผลิตดิสก์ไ ดร์ ฟ
แบบครบวงจร ทังการประกอบหั
้
วอ่าน-เขียนและชุดหัวอ่าน-เขียนสาเร็จรูป สไลเดอร์ รวมไปถึง
การผลิตฮาร์ ดไดรฟ์สาเร็จรูป
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1.1.2 แผนผังองค์ กร
แผนผังองค์กรของโรงงานกรณี ศึกษาได้ แสดงตามรู ป 1.3 โดยแต่และหน่วยงานได้ ถูก
จัดสรรหน้ าที่โดยใช้ หลักเกณฑ์ 2 ประเภทคือ ตามผลิตภัณฑ์ที่ทาการผลิตและหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบหลักของหน่วยงาน
หน่วยงานวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) (รูปที่ 3) เป็ นหน่วยงานหนึ่งใน
องค์กรทาหน้ าที่หลักในการวางแผนกาลังการผลิต วางแผนและจัดการเครื่ องจักรอุปกรณ์ การ
วางผังโรงงาน รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ ในการผลิต
รวมถึงต้ นทุนที่เกี่ยวข้ อง

รูปที่ 3 แผนผังองค์กรของโรงงานกรณีศกึ ษา

รูปที่ 4 แผนผังองค์กรของหน่วยงานวิศวกรรมอุตสาหการ
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1.1.3 ฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟ
ฮาร์ ดดิส ก์ ไ ดร์ ฟ เป็ นอุปกรณ์ หน่วยความจ าที่ ใ ช้ ส าหรั บ เก็ บ บันทึกข้ อมูลจ านวนมาก
สาหรับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล เครื่ องคอมพิวเตอร์ แ บบ
พกพา โทรศัพ ท์ มื อถื อและอื่ น ๆ ฮาร์ ดดิสก์ ไ ดร์ ฟ เป็ นอุปกรณ์ บันทึกข้ อมูลดิจิ ตอลที่ อ าศัย
หลักการแปลความหมายของตัวเลขไบนารี่ จากความต่างของขัว้ แม่เหล็กที่ กาหนดในแถบ
ข้ อมูลบนแผ่นจานดิสก์ ภายในฮาร์ ดดิสก์ จะมีแผ่นจานเหล็กกลมแบบที่ใช้ บนั ทึกข้ อมูลวาง
ซ้ อนกันเป็ นชัน้ ๆ และยึดติดกับมอเตอร์ ที่มีความเร็ วในการหมุนหลายพันรอบต่อนาทีโดยมี
แขนเล็กๆที่ยื่นออกมา ตรงปลายแขนจะมีหวั อ่านซึ่งใช้ สาหรับการอ่านหรื อเขียนข้ อมูลลงบน
จานแม่ เ หล็ ก การอ่ า นหรื อ เขี ย นข้ อมู ล ของฮาร์ ด ดิ ส ก์ จ ะใช้ หลัก การเปลี่ ย นแปลงของ
สนามแม่เหล็กที่หวั อ่าน ลักษณะและองค์ประกอบของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟแสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 5 ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟและส่วนประกอบ
ทีม่ า : http://ffden2.phys.uaf.edu/211.fall2000.web.projects/j%20kugler/magnetic.html
สืบค้นเมื ่อวันที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2557
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ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟประกอบด้ วยส่วนประกอบหลักคือ
1. หัวอ่านและเขียน (Head) เป็ นส่วนหนึง่ ของแขนหัวอ่านและเขียน ซึง่ สร้ างจากแผ่นเวเฟอร์
เพื่อใช้ อ่านหรื อเขียนข้ อมูลลงบนแผ่นแม่เหล็ก โดยการรับคาสั่งจากตัวคอนโทรลเลอร์
ก่อนเกิดความเหนี่ยวนาทางแม่เหล็ก และไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของสนามแม่เหล็ก
และทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของข้ อมูลนัน่ เอง (รูปที่ 6)

รูปที่ 6 หัวอ่านและเขียน
2. แขนหัวอ่านและเขียน (Actuator Arm) มีลักษณะเป็ นแท่งยาว ซึ่งสามารถรับคาสัง่ จาก
วงจรให้ เลื่อนไปยังตาแหน่งที่ต้องการได้ ซึ่งจะต้ องนาไปประกอบเข้ ากับแม่เหล็กควบคุม
แขนอ่านและเขียน (Voice Coil Motor ; VCM) เพื่อควบคุมการอ่านหรื อเขียนข้ อมูลลงบน
แผ่นแม่เหล็ก โดยต้ องทางานร่วมกับหัวอ่านและเขียน (รูปที่ 7)

รูปที่ 7 แขนหัวอ่านและเขียน
3. จานแม่เหล็ก (Platters) มีลกั ษณะเป็ นจานกลมๆ เคลือบด้ วยสารแม่เหล็กวางซ้ อนกันเป็ น
ชันขึ
้ ้นอยู่กบั ความจุ ซึ่งสารแม่เหล็กจะเป็ นตัวเก็บข้ อมูลต่าง โดยข้ อมูลนันจะถู
้ กบันทึกใน
ลักษณะของเลข 0 และ 1 แผ่นแม่เหล็กนันติ
้ ดกับมอเตอร์ สาหรับหมุน (Spindle Motor)
และสามารถเก็บข้ อมูลได้ ทงั ้ 2 ด้ าน ขนาดของจานแม่เหล็กที่ใช้ กับเครื่ องคอมพิวเตอร์
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แบบตัง้ โต๊ ะ (Desktop) จะมี เส้ นผ่านศูนย์ กลางประมาณ 3.5 นิว้ ส่วนฮาร์ ดดิสก์ ข อง
โน้ ตบุ๊คจะมีเส้ นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.5 นิ ้ว (รูปที่ 8)

รูปที่ 8 จานแม่เหล็ก
4. มอเตอร์ หมุนแผ่นแม่เหล็กและฐาน (Spindle Motor and Base) ฮาร์ ดดิสก์ใช้ มอเตอร์ เป็ น
ตัวควบคุมจานแม่เหล็กให้ หมุนไปยังตาแหน่งที่ต้องการเพื่อบันทึก หรื อแก้ ไขข้ อมูล ปกติ
มักมีความเร็ วในการหมุนประมาณ 7,200 รอบต่อนาที แต่ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ มี
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิมทาให้ ตวั มอเตอร์ สามารถเพิ่มความเร็ วได้ ถึง 15,000 รอบต่อ
นาที (รูปที่ 9)

รูปที่ 9 มอเตอร์ หมุนแผ่นแม่เหล็กและฐาน
5. แม่เหล็กเหนี่ยวนา เป็ นแม่เหล็กซึ่งประกอบอยู่ในตาแหน่งที่ครอบแกนขดลวดของแขน
หัวอ่านและเขี ย นไว้ ซึ่ง ประกอบด้ ว ย 2 ส่วนได้ แก่ ส่วนบน (Top VCM) และส่วนล่า ง
(Bottom VCM) ทาหน้ าที่เหนี่ยวนาหัวอ่านให้ เคลื่อนที่ (รูปที่ 10)
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รูปที่ 10 แม่เหล็กเหนี่ยวนา
6. แผ่น วงจร (Print Circuit Board Assembly ; PCBA) เป็ น แผ่น วงจรซึ่ง ประกอบด้ ว ยตัว
ควบคุมต่างๆซึ่งทาหน้ าที่ควบคุมการทางานภายในฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟและยังประกอบด้ วย
ตัวเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อทาหน้ าที่เชื่อมต่อกับหน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์
(รูปที่ 11)

รูปที่ 11 แผ่นวงจร
ในปั จจุบนั ความต้ องการฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟในท้ องตลาดมีเพิ่มสูงขึ ้นเป็ นอย่างมาก เมื่อเทียบ
กับในปี ที่ผา่ นมา ทาให้ ผ้ ผู ลิตต้ องพยายามเพิ่มขนาดความจุตอ่ หน่วยขึ ้นเพื่อตอบรับความต้ องการ
ของลูกค้ า เทคโนโลยีการจัดเก็บข้ อมูลบนแผ่นดิสก์ในปัจจุบนั คือ Shingled Magnetic Recording
(SMR) เริ่ มนามาใช้ ในปี 2014 ทาให้ ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ มีความจุตอ่ หน่วยสูงมากขึ ้น โดยฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟขนาด 3.5 นิ ้วจะมีความจุได้ ที่ประมาณ 8TB และความจุของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟโน้ ตบุ๊กขนาด
2.5 นิ ้วจะมีขนาดความจุอยู่ที่ 1TB นอกจากนี ้ยังได้ มีการนาเสนอเทคโนโลยีในการผลิตฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟรูปแบบใหม่นนั่ คือ Heat Assist Magnetics Recording (HAMR) เพื่อเพิ่มความจุขึ ้นเป็ น 1
TB ต่อตารางนิว้ อย่างไรก็ตามการพัฒนานีเ้ ป็ นเพียงขัน้ เริ่ มต้ นของเทคโนโลยี HAMR ได้ มีการ
คาดการณ์ว่าในอีก 10 ปี ข้างหน้ า ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟอาจขยายความจุได้ เป็ น 5-10 TB ต่อตารางนิ ้ว
หรื อสูงถึง 60 TB
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1.1.4 ชุดหัวอ่ าน-เขียนฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟ
ชุดหัวอ่าน-เขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ เป็ นส่วนที่สาคัญที่สดุ อีกส่วนหนึ่งของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
มีหน้ าที่เสมือนแขนกล เคลื่อนที่เพื่ออ่านหรื อเขียนข้ อมูลบนแผ่นแม่เหล็ก ขณะฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
ทางาน โดยการนาหัวอ่านเขียน มาประกอบเข้ ากับอาร์ ม เป็ นตัวยูนิต (HSA) ดังแสดงในรูปที่
12

รูปที่ 12 ส่วนประกอบของชุดหัวอ่าน-เขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
ชุดหัวอ่าน-เขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ ประกอบไปด้ วยส่วนประกอบหลักได้ แก่
1. ชุดประกอบหัวอ่านเขียนข้ อมูล คือ การประกอบชิน้ ส่วนของหัวอ่านข้ อมูล (Slider) กับ
แกนโลหะ (Suspension) เข้ าด้ ว ยกั น เพื่ อ ท าหน้ าที่ ใ นการอ่ า นและเขี ย นข้ อมู ล บน
แผ่นดิสก์ ดังรูปที่ 13

รูปที่ 13 ชุดประกอบหัวอ่านเขียนข้ อมูล
2. แขนหัวอ่านและเขียน ทาหน้ าที่เป็ นฐานประกอบชุดประกอบหัวอ่านเขียนข้ อมูล โดยมี
Coil เป็ นตัวสร้ างสนามแม่เหล็ก ซึ่งสามารถรับคาสั่งจากวงจรให้ เลื่อนไปยังตาแหน่งที่
ต้ องการได้ ซึง่ จะต้ องนาไปประกอบเข้ ากับแม่เหล็กควบคุมแขนอ่านและเขียน เพื่อควบคุม
การอ่านหรื อเขียนข้ อมูลลงบนแผ่นแม่เหล็ก (รูปที่ 14)
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รูปที่ 14 ส่วนประกอบแขนหัวอ่าน
3. ส่วนประกอบแกนหมุน (Bearing Cartridge) ทาหน้ าที่เป็ นแกนหมุนของหัวอ่านเขียน
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที่ถกู ติดตังอยู
้ ใ่ นแขนหัวอ่าน (รูปที่ 15)

รูปที่ 15 ส่วนประกอบแกนหมุน
4. วงจรไฟฟ้า (Print Circuit Cable Assembly ; PCCA) ทาหน้ าที่เป็ นวงจรสร้ าง
กระแสไฟฟ้าในหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (รูปที่ 16)

รูปที่ 16 ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า
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1.2 ที่มาและความสาคัญของปั ญหา
1.2.1 การสั่นสะเทือนในฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟ
การเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์ โปรแกรมค้ นหา (search engine) การประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ (cloud computing) และระบบปฏิบตั ิการอื่นๆ ที่ต้องการพื ้นที่สาหรับจัดเก็บข้ อมูลสูง
เพิ่มปริ มาณความต้ องการความจุในการจัดเก็บข้ อมูลที่สงู ขึ ้น ความสามารถในการเก็บข้ อมูลของ
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟถูกต้ องการเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ขนาดของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟกลับถูกจากัด
ให้ มีขนาดที่ลดลง เพื่อรองรับความต้ องการเหล่านี ้ ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟและส่วนประกอบภายในจึงถูก
ออกแบบให้ มีความสามารถในการเก็บข้ อมูลมีความทนทานและเสถียรภาพที่เพิ่มมากขึ ้น
ประสิทธิภาพการทางานฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟขึ ้นอยู่กับความเร็ วรอบในการหมุนของจานดิสก์
และความเร็วในการอ่านหรื อเขียนข้ อมูลของหัวอ่านฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ การพัฒนาให้ สปิ นเดิลมอเตอร์
ให้ มีความเร็ วในการหมุนมากขึ ้นถือเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ เนื่องจากทาให้
ตาแหน่งของข้ อมูลที่ต้องการอ่านหรื อเขียนเคลื่อนที่มาพบกั บหัวอ่านได้ เร็ วยิ่งขึ ้น ทาให้ การอ่าน
หรื อเขียนข้ อมูลสามารถทาได้ เร็ วยิ่งขึ ้น อย่างไรก็ตามการที่สปิ นเดิลมอเตอร์ มีความเร็ วการหมุน
เพิ่มขึ ้นก่อให้ เกิดการสัน่ สะเทือนของฮาร์ ดดิสก์ที่มากขึ ้นไปด้ วย
การสัน่ สะเทือนที่เกิดขึ ้นของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟมีสาเหตุจาก ความไม่สมดุล กันของชิ ้นส่วนที่
หมุน และอากาศที่ไหลปั่ นป่ วน แหล่งกาเนิดภายในฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเหล่านี ้ สามารถแพร่ กระจาย
การสั่น สะเทื อ นผ่ า นส่ ว นประกอบที่ อ ยู่ติ ด กัน อยู่ไ ปสู่ภ ายนอกของฮาร์ ด ดิ ส ก์ ไ ด้ สาเหตุก าร
สัน่ สะเทือนและการแพร่กระจายการสัน่ สะเทือนพิจารณาโดยละเอียดได้ จาก
 สปิ น เดิล มอเตอร์ ที่ มี ห น้ า ที่ ห มุน แผ่น ดิส ก์ ที่ มี ข้ อ มูล อยู่ภ ายในไปหาหัว อ่า นของ
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเพื่อทาหน้ าที่อ่านหรื อเขียนข้ อมูลลงบนแผ่น สปิ นเดิลมอเตอร์ จะเริ่ ม
ทางานเมื่อได้ รับกระแสไฟฟ้าจากแผงวงจร แรงแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ ้นระหว่างโรเตอร์
และวงแหวนขดลวดเหนี่ยวนาภายในมอเตอร์ จะผลักให้ โรเตอร์ หมุน ถ้ ากระแสที่จ่าย
เข้ ามอเตอร์ ไม่ราบเรี ยบ (ไม่เป็ นคลื่นรู ปไซน์ ) โรเตอร์ จะเกิดการหมุนอย่างไม่สมดุล
และเกิดการเสียรูปของส่วนประกอบทังสอง
้
ก่อให้ เกิดการสัน่ สะเทือนขึ ้น
 แผ่นดิส ก์ จ านวนหลายแผ่นที่ ยึดติดอยู่บนสปิ ลเดิลมอเตอร์ นัน้ เมื่ อการหมุนที่ ไ ม่
สมดุลเกิดขึ ้นจากความไม่สมดุลในการหมุนทางกลของตัวมันเอง รวมทังการที
้
่อาจจะ
ได้ รั บ การสั่น สะเทื อ นจากตัว โรเตอร์ ข องสปิ นเดิล มอเตอร์ ก็ จ ะทาให้ แผ่น ดิสก์ สั่น
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กระพือมากขึ ้น การสัน่ ของแผ่นดิสก์จะถูกส่งผ่านกลับไปยังโรเตอร์ เข้ าสู่แบริ่ งของมอ
เตอร์ และไปยังฐานของมอเตอร์ ซงึ่ ติดกับโครงฐานของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟในที่สดุ
 ในขณะที่ฮาร์ ดิสก์ทางาน แผ่นดิสก์จะหมุนด้ วยความเร็ วสูงจึงเกิดจากอากาศไหลวน
บนแผ่นดิสก์ (Air Flow) กระตุ้นให้ เกิดการสัน่ สะเทือนของแผ่นดิสก์ และผิวด้ านใน
ของฝาปิ ด และยังทาให้ เกิดการสัน่ สะเทือนของหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟอีกด้ วย
1.2.2 การสั่นพ้ องของหัวอ่ านเขียนฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟ
หัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟถูกติดตังอยู
้ ่บน Actuator arm ซึง่ ลอยอยูเ่ หนือแผ่นดิสก์เพื่อ
ทาหน้ าที่อ่านและเขียนข้ อมูลโดยตัวขับเคลื่อน VCM ภายในหัวอ่านมีลกั ษณะเป็ นขดลวด โดยใน
การอ่านเขียนข้ อมูลคอนโทรลเลอร์ จะนาคาสัง่ ที่ได้ รับมาแปลงเป็ นแรงดันไฟฟ้าแล้ วป้อนเข้ าสู่
ขดลวดทาให้ เ กิ ดการเหนี่ ยวน าทางแม่เ หล็ก ไปเปลี่ ยนโครงสร้ างของสารแม่เหล็ก ที่ ฉาบบน
แผ่นดิสก์ จึงทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของข้ อมูลขึ ้น
การสั่นสะเทื อนของ HSA นัน้ สามารถเกิ ดขึน้ ได้ หลายปั จ จัยด้ วยกัน เช่น เกิ ดจากตัว
ขับเคลื่อน VCM หรื อเกิดจากอากาศไหลวนบนแผ่นดิสก์ เนื่ องจากการหมุนของแผ่นดิสก์ จาก
ปัจจัยเหล่านี ้ทาให้ เกิดการเสียหายจากการอ่านเขียนข้ อมูลของตัวหัวอ่านได้
ในทุกๆระบบจะมีคา่ ความถี่ธรรมชาติ (Natural Frequency) ของตัวเองซึ่งเป็ นผลที่ทาให้
เมื่อระบบเคลื่อนที่จะเกิดการสัน่ สะเทือน ถ้ าความถี่ของแรงภายนอกเท่ากับความถี่ธรรมชาติของ
ระบบทางกล พบว่าแอมพลิจตู ของการสัน่ จะมีคา่ สูงสุด และอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อระบบ
ทางกลนันได้
้ สภาวะการสัน่ ที่เกิดขึ ้นนี ้เรี ยกว่า การสัน่ พ้ อง (Resonance) ซึง่ ทาให้ เกิดการสัน่ อย่าง
รุนแรงและอาจทาให้ เกิดความเสียหายต่อระบบทางกลนันได้
้
กระบวนการผลิตฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟในปั จจุบนั ได้ ให้ ความสาคัญอย่างมากกับการสัน่ พ้ อง ที่
เกิดขึน้ ในส่วนประกอบของฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าการสั่นพ้ อง ที่เกิดขึน้ ในแขน
หัวอ่านเขียน การสัน่ พ้ องที่เกิดขึ ้นในแขนหัวอ่าน อาจก่อให้ เกิดความผิดพลาดในการอ่านเขียนขึ ้น
ปั ญ หาการอ่ า นเขี ย นออกนอกแทร็ ค (Off-track failure) เป็ นปั ญ หาส าคัญ ปั ญ หาหนึ่ ง ของ
ฮาร์ ดดิส ก์ ไ ดร์ ฟ โดยปั ญ หาการอ่านเขี ยนออกนอกแทร็ ค เกิ ดขึน้ จากการที่ HSA เคลื่ อนที่ ผิด
ตาแหน่งในขณะที่ทาการอ่านหรื อเขียนข้ อมูล โดยหากเกิดการสัน่ พ้ องอย่างรุ นแรง อาจจะทาให้
เกิดการเขียนข้ อมูลซ้ อนทับกันในแทร็ คข้ างเคียง ส่งผลให้ เกิดการสูญหายของข้ อมูลได้ นอกจากนี ้
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การสัน่ พ้ องที่เกิดขึ ้นอาจทาให้ เกิดความเสียหายขึ ้นกับพื ้นผิวของแผ่นดิสก์ ซงึ่ ส่งผลกระทบโดยตรง
กับการประสิทธิภาพการทางานของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
กระบวนการหลากหลายได้ ถูกพัฒนาขึ ้นเพื่อจัดการและลดทอนการสั่นพ้ องที่เกิดขึน้ ใน
HSA อาทิ การใช้ วงจรตัดแถบความถี่ หรื อ notch filter เพื่อกาจัดช่วงความถี่ที่ทาให้ เกิดการสั่น
พ้ องขึ ้น หรื อการใช้ เทคนิคคอมมานด์เชปปิ ง้ เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้ างของ Reference Signals ที่
จะใส่เข้ าไปในระบบเพื่อลดค่าพลังงานกระตุ้นในช่วงที่จะเกิดความถี่ธรรมชาติ และ การลดแอม
พลิจดู ของการสัน่ โดยอาศัยการติดตัวหน่วง (damper) เข้ ากับชุดหัวอ่านเขียน เป็ นต้ น
1.2.3 Tail Tacking Process
ชิ ้นส่วนหนึ่งของหัวชุดอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที่มีความสาคัญต่อการเกิดการสัน่ พ้ องใน
HSA คือเส้ นวงจรไฟฟ้าส่วนปลายของหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟ (Tail Gimbal Assembly ;
TGA) ซึ่งเป็ นส่วนประกอบหนึ่งของ HGA ทาหน้ าที่เชื่อมต่อวงจรกับหัวอ่านเขียน โครงสร้ างของ
TGA เป็ นวงจรไฟฟ้าชนิดยืดหยุ่นได้ (flexible printed circuit ; FPC) จึงเป็ นชิ ้นส่วนประกอบที่มี
ความละเอียดอ่อน ไวต่อการถูกกระตุ้นและตอบสนองกับแรงกระทาได้ ง่าย ผลตอบสนองที่มีต่อ
แรงกระตุ้นก็ คือแอมพลิ จูดของการสั่น ซึ่งขึน้ อยู่กับความถี่ ของแรงภายนอกที่ กระทาต่อ ระบ บ
ส าหรั บ หัว อ่า นเขี ย นฮาร์ ด ดิส ก์ ไ ดร์ ฟ แรงภายนอกที่ ก ระท ากับ TGA คื อ การสั่น สะเทื อ นของ
Actuator Arm หากความถี่ของแรงภายนอกเท่ากับความถี่ธรรมชาติของ TGA การสัน่ ที่เกิดขึ ้นนี ้
เรี ยกว่า การสัน่ พ้ อง ซึ่งส่งผลโดยตรงกับการทางานของหัวอ่านเขียน รูปที่ 17 แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างการสัน่ สะเทือนของแขนหัวอ่านที่ตรงกับความถี่ธรรมชาติของ TGA และทาให้ เกิดการสัน่
พ้ องขึ ้น
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รูปที่ 17 ความสัมพันธ์ระหว่างการสัน่ สะเทือนของแขนหัวอ่านและการสัน่ พ้ องของ TGA
หนึ่งในกระบวนการในการผลิตหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ ที่ถูกพัฒนาขึ ้นเพื่อช่วยลด
การสัน่ พ้ องที่เกิดขึ ้นในแขนหัวอ่าน คือกระบวนการที่เรี ยกว่า “Tail Tacking Process”
Tail Tacking คือ กระบวนการการหยอดกาวบริ เวณเส้ นวงจรไฟฟ้าส่วนปลายของหัวอ่าน
เขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ ของชุดประกอบหัวอ่านข้ อมูล กับ แขนหัวอ่าน เพื่อยึด TGA ให้ ติดกับแขน
หัวอ่าน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดการสัน่ พ้ องที่เกิดขึ ้นในหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
ปั จจุบนั กระบวนการ Tail Tacking ดาเนินการผ่านเครื่ องหยอดกาวและอบกึ่งอัตโนมัติ
แผนผังขันตอนการท
้
างานได้ แสดงในรูปที่ 18 และ 19 โดยมีขนตอนหลั
ั้
กๆ 2 ขันตอนคื
้
อ
1.
กระบวนการการหยอดกาว (Adhesive Apply Process)
2.
กระบวนการการอบด้ วยรังสีอลั ตราไวโอเลต (UV Curing Process)
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กระบวนการหยอดกาว (Adhesive Apply Process Flow)

รูปที่ 18 แผนผังกระบวนการหยอดกาว
กระบวนการอบด้ วยรั งสีอัลตราไวโอเลต

รูปที่ 19 แผนผังกระบวนการอบด้ วยรังสีอลั ตราไวโอเลต
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กระบวนการ Tail Tacking
1. กระบวนการหยอดกาว
กระบวนการหยอดกาวด าเนิ น การผ่ า นเครื่ องหยอดกาวกึ่ ง อั ต โนมั ติ (Adhesive
dispenser) ซึ่งเครื่ องหยอดกาวกึ่งอัตโนมัตินี ้จะสามารถทาการควบคุมขนาดของกาวยูวีที่ทา
การหยอดบนชิ ้นงานโดยผ่านการควบคุมด้ วยระบบ Pneumatic รูปภาพที่ 1.22 แสดงขันตอน
้
การทางานของกระบวนการหยอดกาว
กระบวนการทางาน

รายละเอียดการดาเนินงาน
1. พนักงานหยิบ HSA จาก tray และถือไว้
ในมื อ เตรี ย มพร้ อมส าหรั บ หยอดกาว
โดยที่ ก่อ นหยอดกาวทุก ครั ง้ พนัก งาน
ต้ องทาการตรวจสอบชิ ้นงานที่ถูกส่งมา
จากกระบวนการก่ อ นหน้ าว่ า อยู่ ใ น
สภาพที่สมบูรณ์หรื อไม่
2. การหยอดกาว
2.1 ก่อนเริ่ มทาการหยอดกาว ต้ องทา
การตรวจสอบว่ า เครื่ อง Adhesive
dispenser อยู่ในสถานะที่ถูกต้ อง โดย
feeding pressure อยู่ ที่ ร ะดั บ 90 +/10 Psi และ feeding time มีคา่ 0.8 +/0.2 sec และทาการตรวจสอบ needle
pin จะต้ องไม่หกั หรื ออุดตันก่อนการใช้
2.2 ท าการหยอดกาวจากซ้ า ยมื อ ไป
ขวามื อ ของ HSA โดยขนาดและ
ตาแหน่งของการหยอด อ้ างอิงตามแต่
ละ product configuration data sheet
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3. หลัง จากท าการหยอดกาวแล้ ว ให้ น า
ชิ ้นงาน วางเรี ยงบน tray เพื่อทาการส่ง
ต่อไปยังกระบวนการอบต่อไป

รูปที่ 20 ขันตอนการหยอดกาวในกระบวนการ
้
Tail Tacking
2. กระบวนการอบด้ วยรังสีอัลตราไวโอเลต
กระบวนการอบดาเนินการผ่านเครื่ องอบโดยใช้ รัง สี อัลตราไวโอเลต ตามขัน้ ตอนการ
ดาเนินงานซึง่ แสดงในรูป 1.23
กระบวนการทางาน

รายละเอียดการดาเนินงาน
1) พนักงานนา HSA วางเรี ยงบน pallet ซึ่งถูก
ติดตังบนเครื
้
่ องอบชิ ้นงาน

2. ทาการกดที่ ปุ่ม "Start" ซึ่ง อยู่ทางด้ านซ้ าย
และขวาพร้ อมๆกัน

17
3. เครื่ องจะทาการหมุนถาด (ซึง่ มี pallet ติดตัง้
อยู่) เพื่อนางานเข้ าไปยังตาแหน่งอบ ฝาปิ ด
จะเลื่อนลงมาเพื่อป้องกันแสง UV

4. เครื่ องเริ่ มทาการอบชิ ้นงาน ตัวบอกเวลาใน
การอบจะเริ่มทางานโดยใช้ ระยะเวลาในการ
อบทังหมด
้
45 วินาที

5. ฝาปิ ดจะเลื่อนขึ ้นเมื่อเครื่ องอบชิ ้นงานเสร็จ

6. ทาการกดที่ ปุ่ม "Start" ซึ่ง อยู่ทางด้ านซ้ าย
และขวาพร้ อมๆกัน

7. เครื่ อ งจะหมุ น เพื่ อ น างานที่ อ บเสร็ จ แล้ ว
ออกมาด้ านนอกเพื่อให้ พนักงานนาชิ น้ งาน
ออก
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8. พนักงานนาชิ ้นงานที่อบแล้ วออกจาก Pallet
และนาไปวางเรี ยงบนถาดบรรจุชิ ้นงานเพื่อ
เตรี ยมส่งไปยังกระบวนการถัดไป

รูปที่ 21 ขันตอนการอบชิ
้
้นงานด้ วยรังสีอลั ตราไวโอเลตในกระบวนการ Tail Tacking
1.2.4 ต้ นทุนการผลิต (Cost of Production)
ต้ นทุนการผลิต หมายถึง ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินกิจ กรรมทางการผลิตเพื่ อให้ ไ ด้ ม าซึ่ง
ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ดี มี คุณ ภาพ ตามความต้ องการของลูกค้ า หัวอ่านเขี ยนของฮาร์ ด ดิส ก์ ไ ดร์ ฟ
นับเป็ นชิ น้ ส่วนของฮ์ ดดิส ก์ ไ ดร์ ฟ ที่ มี ต้ นทุนการผลิ ตสูง ที่ สุด เนื่ องจากมี ส่วนประกอบและ
ขันตอนการผลิ
้
ตที่ซับซ้ อน และลักษณะของหัว อ่านเขียนของฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟ ก็มีผลกระทบ
อย่างยิ่งกับประสิทธิภาพของฮาร์ ดดิสก์โดยรวม
ต้ นทุนการผลิตหัวอ่ านเขียนฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟ ประกอบด้ วย
1.

ต้ น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ (material cost) เป็ น ค่า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ วัต ถุดิ บ , อุป กรณ์ ,
เครื่ องมือ ที่ใช้ ในการผลิตทังทางตรงและทางอ้
้
อม ดังนี ้
1.1 ต้ นทุนวัตถุดิบทางตรง (Direct material cost) คือ วัตถุดิบที่ใช้ เพื่อการผลิต
โดยตรง โดยส่วนมากมักจะเป็ นส่วนประกอบหนึ่งของผลิตภัณฑ์ จานวนใน
การใช้ งานวัสดุหรื อวัตถุดิบทางตรงนี ้จะแปรผันกับหน่วยในการผลิตโดยตรง
ในหนึ่งหน่วยการผลิตหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟ ประกอบไปด้ วยต้ นทุน
วัตถุดบิ ทางตรงคิดเป็ นร้ อยละ 50 ของต้ นทุนทังหมด
้
1.2 ต้ นทุนวัตถุดิบทางอ้ อม (Indirect material cost) เช่น วัสดุเครื่ องมืออุปกรณ์
ที่ ใ ช้ ส นับ สนุน ในการผลิ ต โดยส่ว นมากจะไม่แ ปรผัน กับ ปริ ม าณการผลิต
โดยตรง เช่น ถุงมือ กาว คีมจับชิ ้นงาน เป็ นต้ น ในบางครัง้ วัสดุทางอ้ อมก็
อาจถูกจัดให้ อยู่ในหมวดหมู่ของวัสดุทางตรงก็เป็ นได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั นโยบาย
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ทางการบัญชีของแต่ละองค์กร ในหนึ่งหน่วยการผลิตหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟ ประกอบไปด้ วยต้ นทุนวัตถุดิบทางอ้ อมคิดเป็ นร้ อ ยละ 23 ของต้ นทุน
ทังหมด
้
2.

ต้ นทุนด้ านแรงงาน (Labor cost) เป็ นค่าใช้ จ่ายด้ านแรงงานในการทางานและผลิต
สิ น ค้ า เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลิ ต ภัณ ฑ์ ส าเร็ จ รู ป สามารถแบ่ง ออกได้ เช่น เดี ย วกัน กับ ต้ นทุน
วัตถุดบิ คือค่าใช้ จา่ ยด้ านแรงงานทางตรง และค่าจ่ายด้ านแรงงานทางอ้ อม ดังนี ้
2.1 ต้ นทุนแรงงานทางตรง (Direct labor cost) เช่น ค่าจ้ างรายวันหรื อเงินเดือน
ของพนักงานฝ่ ายผลิต ซึ่ง จะแปรผันกับปริ ม าณการผลิ ตโดยตรง ในหนึ่ง
หน่วยการผลิตหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ ประกอบไปด้ วยต้ นทุนวัตถุดิบ
ทางตรงคิดเป็ นร้ อยละ 6 ของต้ นทุนทังหมด
้
2.2 ต้ นทุนแรงงานทางอ้ อม (Indirect labor cost) เช่น เงินเดือนของพนักงานขาย
เงินเดือนของผู้จดั การ เงินดือนของวิศวกร ค่าใช้ จ่ายเหล่านี ้จะไม่แปรผันกับ
ปริ มาณในการผลิตโดยตรง ในหนึ่งหน่วยการผลิตหัวอ่านเขียนฮาร์ ด ดิสก์
ไดร์ ฟ ประกอบไปด้ วยต้ นทุนวัตถุดิบทางตรงคิดเป็ นร้ อยละ 9 ของต้ นทุน
ทังหมด
้

3.

ต้ นทุนค่ าใช้ จ่ายโรงงานหรือค่ าโสหุ้ยในการผลิต (Overhead cost) เป็ นค่าใช้ จา่ ย
ที่ น อกเหนื อ จากจากค่ า ใช้ จ่ า ยของวั ส ดุ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยด้ านแรงงาน เช่ น ค่ า
สาธารณูปโภค ค่าเช่าโรงงาน ค่าบารุงรักษาเครื่ องจักร สวัสดิการต่างๆ เป็ นต้ น ใน
หนึ่งหน่วยการผลิตหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ ประกอบไปด้ วยต้ นทุนค่าโสหุ้ยคิด
เป็ นร้ อยละ 12 ของต้ นทุนทังหมด
้
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การคานวณต้ นทุนการผลิต
ต้ นทุนการผลิต สามารถคานวณได้ ดงั นี ้
ต้ นทุนการผลิต = ต้ นทุนวัสดุ + ต้ นทุนแรงงาน + ค่าโสหุ้ย
จากแผนผังองค์กรในรูปที่ 4 หนึง่ ในหน้ าที่ความรับผิดชอบหน่วยงานวิศวกรรมอุตสาหการ
คือการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ ในการผลิตรวมถึงต้ นทุนที่
เกี่ยวข้ อง ซึง่ ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีการผลิตนันคื
้ อต้ นทุนของวัตถุดิบทางอ้ อม ตาราง
ที่ 1 แสดงค่าใช้ จ่ายของวัตถุดิบทางอ้ อมในกระบวนการผลิตหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ ไ ดร์ ฟ
ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2556 พบว่าค่าใช้ จ่ายวัตถุดิบทางอ้ อมสูงสุด 3 อันดับแรกคือ UV
Curing Adhesive, SWAGE BALL และ HFE-7100 ตามลาดับ
ตารางที ่ 1 ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบทางอ้อมทีใ่ ช้ในการผลิ ตหัวอ่านเขี ยนฮาร์ ดดิ สก์ไดร์ ฟระหว่างปี พ.ศ.
2554-2556
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รำยกำร

UV ADHESIVE
HFE-7100
SWAGE BALL
GLOVE
SOLDER BALL
SWAB COT
WIPERS
TWEEZER
SOLDERING TIP
GOLD WIRE
WRIST STRAP
GULE BEARING
STICKY MAT
NEEDLE
DP460
VATRON DP97031
OTHERS
EGC-1700
LABELS
CR Paper
ยอดค่าใช้ จ่ายรวม ($)
ปริ มาณการผลิตหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (หน่วย)

พ.ศ. 2554
ยอดรวม ($)
%
725,526
22.5%
563,061
17.5%
501,726
15.6%
313,340
10%
187,925
6%
164,609
5%
153,603
5%
124,403
4%
124,376
4%
105,203
3%
44,129
1%
42,427
1%
37,747
1%
36,176
1%
31,229
1%
27,804
1%
10,723
0%
10,424
0%
9,009
0%
5,868
0%
3,219,306
100%
57,547,590

พ.ศ. 2555
ยอดรวม ($)
%
782,304
23.5%
574,129
17.3%
511,588
15.4%
319,499
10%
191,619
6%
167,844
5%
156,622
5%
126,849
4%
126,821
4%
107,271
3%
44,996
1%
43,261
1%
38,489
1%
36,887
1%
31,843
1%
28,351
1%
10,934
0%
10,629
0%
9,187
0%
5,983
0%
3,325,104
100%
58,678,789

พ.ศ. 2556
ยอดรวม ($)
%
922,521
26.0%
593,210
16.7%
528,592
14.9%
330,118
9%
197,988
6%
173,423
5%
161,828
5%
131,065
4%
131,036
4%
110,836
3%
46,492
1%
44,698
1%
39,768
1%
38,113
1%
32,902
1%
29,293
1%
11,297
0%
10,982
0%
9,492
0%
6,182
0%
3,549,835
100%
60,629,048

วัตถุดิบทางอ้ อมในกระบวนการผลิตที่มีค่าใช้ จ่ายสูงเป็ นลาดับที่ 3 คือ HFE-7100 (ในปี
2013 มีมูลค่าคิดเป็ นค่าใช้ จ่าย สูงถึง 1,098,240 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ หรื อร้ อยละ16ของ
ต้ นทุนวัตถุดิบทางอ้ อมทังหมด)
้
HFE-7100 ใช้ เป็ นส่วนผสมของน ้ายาที่ใช้ ในกระบวนการล้ าง
หัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ ในกระบวนการล้ าง HSA จะถูกจัดเรี ยงบนตระแกรงและนาไป
เข้ าเครื่ องล้ าง ปั จจุบนั นี ้มีแผนการเพิ่มความจุของตะแกรงบรรจุชิ ้นงานเพื่อทาให้ สามารถล้ าง
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จานวนชิ ้นงานได้ มากขึ ้น ซึ่งจะทาให้ สามารถลดจานวนเครื่ องล้ างลงได้ เมื่อจานวนเครื่ องล้ าง
ลดลง จะส่งผลให้ ปริมาณการใช้ น ้ายา HFE-7100 ลดลงด้ วย
วัตถุดบิ ทางอ้ อมในกระบวนการผลิตที่มีคา่ ใช้ จ่ายสูงเป็ นลาดับที่ 2คือ SWAGE BALL (ใน
ปี 2013 มีมลู ค่าคิดเป็ นค่าใช้ จา่ ย 1,241,513 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ หรื อร้ อยละ18 ของต้ นทุน
วัต ถุดิ บ ทางอ้ อมทัง้ หมด) SWAGE BALL ถูก น ามาใช้ ใ นการประกอบชุ ด หัว อ่ า นเขี ย น
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเนื่องจากมีข้อดีคือสามารถประกอบชิ ้นส่วน ที่มีขนาดเล็กหรื อมีความซับซ้ อน
ได้ โดยการนา HGA ประกอบเข้ ากับแขนหัวอ่าน จากนัน้ ใช้ SWAGE BALL ที่มีขนาดเส้ น
ผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางรู ด้านในของ HGA ยิงผ่านทาให้ ผิวที่สมั ผัส
กับลูกบอลของ HGA เกิดการเปลี่ยนรูปถาวรขยายตัวออกในแนวรัศมีไปยึดติดกับแขนหัวอ่าน
ขนาดของหัวอ่านเขียนในปั จจุบนั ได้ มีขนาดลดลงจากในอดีต ทาให้ ขนาดของรู Swage มี
ขนาดที่ ล ดลงขนาดของ SWAGE BALL จึ ง มี ข นาดที่ เ ล็ ก ลงตามไปด้ ว ย นอกจากนี ย้ ัง มี
การศึกษาเกี่ยวกับการนา Swage Ball ที่ใช้ แล้ ว นากลับมาใช้ ใหม่ ซึง่ คาดว่าแนวโน้ มค่าใช้ จ่าย
ของ SAWAGE BALL จะมีแนวโน้ มที่จะลดลงในอนาคต
วัตถุดิบทางอ้ อมในกระบวนการผลิตที่มีค่าใช้ จ่ายสูงเป็ นลาดับที่ 1 คือ กาวยูวี ซึ่งในปี
พ.ศ. 2556 มีมูลค่าคิดเป็ นค่าใช้ จ่าย 2,074,540เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ หรื อร้ อยละ31 ของ
ต้ นทุนวัตถุดิบทางอ้ อมทังหมด
้
กาวยูวีเป็ นวัตถุประสานที่ใช้ ในกระบวนการยึดกับแขนหัวอ่าน
เขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ ซึ่งวัตถุดิบหนึ่งที่มีความสาคัญในกระบวนการ Tail Tacking ซึ่งเป็ นกาว
ที่มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสาหรับอุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิกส์ กาวยูวีเป็ นแบบชนิดใส สามารถแห้ งได้
โดยการผ่านแสง UV ในเวลาอันรวดเร็ว ประมาณ 1-5 นาที (ขึ ้นอยูก่ บั กาลังวัตต์ของหลอดยูวี)
หลังจากอบแห้ งแล้ ว จะมีคณ
ุ สมบัติ ยึดติดแน่น ทนทาน และไม่มีคราบกาว สามารถทนความ
ร้ อนได้ ถึง 85 องศา และ เย็นถึง -45 องศากาวยูวีที่นามาใช้ ในกระบวนการ Tail Tacking จะ
ทาหน้ าที่เป็ นตัวยึดติด TGA ของ ชุดประกอบหัวอ่านข้ อมูล ให้ ตดิ กับแขนหัวอ่าน และถูกทาให้
แห้ งโดยแสงอัลตราไวโอเลตจากเครื่ องอบกาว ดังนันกาวยู
้
วีที่นามาใช้ จึงต้ องมีคณ
ุ สมบัติที่
เหมาะสมกับกระบวนการ นอกจากนี ้หากพบข้ อบกพร่ องเกิดขึ ้นในหัวอ่านและจาเป็ นต้ องทา
การถอดส่ ว นประกอบของหัว อ่ า นเพื่ อ ซ่ อ มแซมหรื อ ท าความสะอาด กาวที่ น ามาใช้ ใ น
กระบวนการจะต้ องมีความยืดหยุ่นมากเพียงพอเพื่อทาให้ การถอดประกอบหัวอ่านสามารถทา
ได้ โดยง่าย ไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อชิ ้นงานและไม่ก่อให้ เกิดอนุภาคตกค้ างในชิ ้นงานซึ่ง
ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของชิ ้นงาน ปั จจุบนั กาวยูวีที่ใช้ ในกระบวนการ Tail Tacking เป็ น
กาวยูวีจากผู้ผลิตในต่างประเทศซึง่ มีปริมาตรบรรจุขนาด 10 ml. ดังรูปที่ 22
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ข้ อมูลจากตารางที่ 1 แสดงให้ เห็นว่าค่าใช้ จ่ายของกาวยูวี มีแนวโน้ มของการใช้ วตั ถุดิบ
ชนิดนี ้เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุสาคัญที่ทาให้ ปริ มาณการใช้ วตั ถุดิบชนิดนี ้เพิ่มสูงขึ ้น เนื่อง
ด้ วยการเพิ่มจานวนหัวอ่านเขียนในชุดหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ ซึง่ เป็ นสัดส่วนแปรผันตาม
จานวนแผ่นดิสก์ที่บรรจุอยู่ในฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ จานวนแผ่นดิสก์ที่บรรจุอยู่ในฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
เป็ นองค์ประกอบหนึง่ ซึง่ แสดงถึงความสามารถในการจัดเก็บข้ อมูลของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ

รูปที่ 22 กาวยูวี ที่ใช้ ในกระบวนการ Tail Tacking
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงคัดเลือกกาวยูวีที่ใช้ ในกระบวนการ Tail Tackingมาพิจารณาเพื่ อทา
การปรับปรุ งเนื่องจากเป็ นวัตุดิบทางอ้ อมสูง ที่มีมูลค่าคิดเป็ นค่าใช้ จ่ายที่สูงสุดในกลุ่ม เพื่ อ
ปรับปรุงตามหลักวิศวกรรมคุณค่าและซิกซ์ซิกมาโดยรักษาหน้ าที่ของผลิตภัณฑ์ไว้ เช่นเดิม
1.3 วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
เพื่อประยุกต์ใช้ หลักการวิศวกรรมคุณค่าและซิกซ์ซิกมาในการลดต้ นทุนวัตถุดิบทางอ้ อม
ในกระบวนการติดยึดหัวอ่าน-เขียนฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์
1.4 ขอบเขตของงานวิจัย
1. งานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาต้ นทุนในการผลิตหัวอ่าน-เขียน ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ โดย
มุง่ เน้ นที่วตั ถุดบิ ทางอ้ อมที่ใช้ กระบวนการ Tail Tacking
2. นาเทคนิควิศวกรรมคุณค่า และ ซิกซ์ซิกมา มาประยุกต์ใช้ ในการลดต้ นทุนการ
ผลิตโดยทาการศึกษาและทาการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ภายใต้ ข้อกาหนดของ
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กระบวนการและพารามิเตอร์ ของกระบวนการโดยที่ไม่ทาให้ คณ
ุ ลักษณะและ
ข้ อกาหนดของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลง
1.5 ขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจัย
1. ทาการศึกษากระบวนการกรณีศกึ ษา วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวข้ อง
2. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
2.1 ทฤษฎีวิศวกรรมคุณค่า
2.2 ทฤษฎีซิกซ์ซิกมา
3. กาหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และแผนการดาเนินงานวิจยั
4. ดาเนินการแก้ ไขปัญหาโดยประยุกต์ใช้ หลักการวิศวกรรมคุณค่าและซิกซ์ซิกมาใน
การลดต้ นทุนวัตถุดิบทางอ้ อมในกระบวนการผลิตหัวอ่าน-เขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
5. วิเคราะห์และสรุปผลที่ได้ จาการปรับปรุงกระบวนการทางาน
6. เรี ยบเรี ยง จัดทารูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และนาเสนอวิทยานิพนธ์
1.6 ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
งานวิจยั นี ้จะก่อให้ เกิดประโยชน์ในการที่จะช่วยลดต้ นทุนการผลิตฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟในส่วน
ของต้ นทุนวัตถุดิบทางอ้ อมในกระบวนการติดยึดหัวอ่าน-เขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ ซึง่ การปรับปรุงนี ้จะ
ยังคงไว้ ซงึ่ หน้ าที่การทางานหลักของผลิตภัณฑ์และเป็ นไปตามข้ อกาหนดของกระบวนการ และได้
คุณภาพตามความต้ องการของลูกค้ า ผลจากการวิจยั นี ้จะสามารถขยายและนาไปสู่การปรับปรุ ง
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในอนาคตต่อไป

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.1 วิศวกรรมคุณค่ า
2.1.1 ประวัตคิ วามเป็ นมา
เทคนิคของวิศวกรรมคุณค่า (VE)[1] เกิดขึ ้นในวงการอุตสาหกรรมในระหว่างสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 (ค.ศ. 1938-1945) สืบเนื่องมาจากการขาดแคลนวัตถุดิบที่สาคัญๆ อันเป็ นหัวใจของ
อุตสาหกรรม ซึง่ ได้ แก่เหล็กทุกชนิด ทองแดง บรอนซ์ ดีบกุ นิเกิล บอลล์แบริง รวมทังพวกสารตั
้
วนา
ไฟฟ้าต่างๆ นอกจากจะขาดแคลนแล้ ว ยังคงมีราคาสูงอีกด้ วย
นาย Lawrence Miles เป็ น วิ ศ วกรจัด ซื อ้ ของบริ ษั ท GE (General electric Company)
สหรัฐอเมริ กาได้ รับคาสั่ง ให้ ทาการหาวัตถุดิบส าคัญ เพื่อใช้ ในการผลิตเครื่ อง Turbo-charger
สาหรับเครื่ องบิน B-24 และชิ ้นส่วนสาคัญในการเพิ่มการผลิตของเครื่ องบิน B-29 จาก 50 เครื่ อง
ต่อสัปดาห์ เป็ น 1000 เครื่ องต่อสัปดาห์ ในสถานการณ์เช่นนัน้ ย่อมยากลาบากที่จะทาให้ สาเร็ จได้
แต่ Miles ก็พยายามเป็ นอย่างมาก เขาตังปณิ
้ ธานว่า “ถ้ าไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ ก็จะต้ อง
พยายามหาหน้ าที่การทางาน (Function) ของมันออกมาให้ ได้ จะต้ องหาสิ่งที่มีหน้ าที่การทางานที่
เหมือนกัน โดยใช้ เครื่ องจักร คน หรื อวัสดุ ซึ่งสามารถที่จะหาได้ ” เมื่อได้ ใช้ ความพยายามอย่าง
หนักหลายต่อหลายครัง้ เขาก็พบหนทางที่จะทาได้ ทัง้ ผลการทดสอบทางวิศวกรรมที่ผ่านการ
พิสูจน์ และทันเวลาตามหมายกาหนดการที่ระบุไว้ ดังนัน้ คาว่า “หน้ าที่การทางาน” จึงเป็ นคาที่
สาคัญในการพัฒนาเทคนิคทาง VE.
ในระหว่างสงครามนี ้ Miles ก็พบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถนามาทดแทน และทา
ให้ สมรรถนะเท่าเดิมหรื อดีขึ ้นกว่าเดิมได้ ในราคาที่ต่ากว่าเดิม การวิเคราะห์หน้ าที่การทางาน จึง
พิสจู น์ได้ วา่ ได้ ผลดี อย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน
ในปี พ .ศ. 2490 บริ ษั ท GE ได้ จัด ตัง้ หน่ว ยวิ จัย กิ จ กรรมการจัด ซื อ้ ขึน้ โดยได้ รั บ การ
สนับ สนุ น จากรองประธานบริ ษั ท เพื่ อ ที่ จ ะพัฒ นา ศึ ก ษารายละเอี ย ด และใช้ VE อย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภ าพ โดยมี Miles เป็ นแกนนา ซึ่ง ในครั ง้ แรกนัน้ เรี ยกว่า การวิเคราะห์ คุณค่า (Value
analysis, VA)
เมื่ อบริ ษัท GE ได้ รับความส าเร็ จ อย่างมาก แนวความคิด นี ก้ ็ แพร่ หลายอย่า งรวดเร็ ว
สาหรับในภาครัฐบาลนัน้ กระทรวงกลาโหม ได้ เริ่มนาไปใช้ ในอุตสาหกรรมการต่อเรื อในปี 2497 จึง
ได้ มีการเรี ยกชื่อใหม่วา่ วิศวกรรมคุณค่า ชื่อนี ้ได้ เป็ นที่ยอมรับ และได้ มีการจัดตังสมาคมวิ
้
ศวกรรม
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คุณค่า ของสหรัฐอเมริ กาในปี 2502 อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2504 กระทรวงกลาโหมได้ นาวิศวกรรม
คุณค่าไปใช้ ในทุกหน่วยงาน ก่อนปี 2504 ได้ มีการนา VE ไปใช้ ในวงการอุตสาหกรรมการผลิต
เท่านัน้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2506-2508 ทังสามเหล่
้
าทัพของกระทรวงกลาโหม ได้ นาเทคนิคของ VE
ไปใช้ ในการก่อสร้ าง รวมทังการฝึ
้
กอบรมให้ ผ้ รู ับเหมาได้ รับทราบเทคนิคนี ้ด้ วย
ในประเทศญี่ ปุ่ น เริ่ ม ได้ ร้ ู จัก VE เมื่ อ ประมาณปี พ.ศ. 2498 และน า VE ไปใช้ ใน
อุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2503 โดย S.F. Heinritz จากสมาคมผู้จดั ซื ้อแห่งสหรัฐอเมริ กา ได้ เดินทาง
มาประเทศญี่ปนุ่ และได้ เปิ ดให้ มีการสัมนาทางการจัดซื ้อทางวิศวกรรม (Purchasing engineering
seminar) ขึ ้นทัว่ ประเทศ เพื่อเป็ นการแนะนาการนาเอาเทคนิคของ VE ไปประยุกต์ในการบริ หาร
การจัดซื ้อ
ในช่วงที่ Heinritz เดินทางมานันเป็
้ นช่วงที่ญี่ปนมี
ุ่ การลงทุนด้ านเครื่ องจักรเกินความพอดี
ซึ่งเกิดจากการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐบาลที่จะเปิ ดตลาดภายในประเทศ
มากขึน้ จึง มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งท าการแก้ ไ ขโครงสร้ างในอุต สาหกรรมเช่น รถยนต์ และ
เครื่ องจักรไฟฟ้ากาลัง ด้ วยการหาทางลดต้ นทุนในการผลิตอุตสาหกรรมของเหล่านี ้ โดยให้ ความ
สนใจในเทคนิค VE ซึ่งมีความแตกต่างจากวิธีอื่นที่เคยใช้ กนั มา จึงได้ ลองนาไปใช้ ในแผนกจัดซื ้อ
เป็ นหลักทาให้ วิศวกรรมคุณค่า ค่อยๆพัฒนามาจนถึงปัจจุบนั นี ้
ในปี พ.ศ. 2506 ใช้ ในอุตสาหกรรม ต่อเรื อ ต่อรถตู้ อุตสาหกรรมไฟฟ้า และเครื่ องมือ
พ.ศ. 2507 อุตสาหกรรมเครื่ องจักรทัว่ ไป
พ.ศ. 2508 อุตสาหกรรมประกอบ เครื่ องจักรโลหะ สิ่งทอ อาหาร ผลิตภัณฑ์เคมี และ
เหล็กกล้ า
จุดมุ่งหมายของวิศวกรรมคุณค่ า
เป้าหมายหลัก คือการที่ต้องการลดต้ นทุนการผลิต หรื อขจัดค่าใช้ จ่ายที่ไม่จาเป็ น หรื อเกิน
ความจาเป็ นออกไป โดยที่ทาให้ ผลิตภัณฑ์นนยั
ั ้ งมีคณ
ุ ภาพ และมีความน่าเชื่อถืออยู่
การลดต้ นทุน ด้ วยการทาให้ คุณภาพและหน้ าที่ การทางานลดลง มิใช่การใช้ VE ดังที่
สมาคมวิศวกรรมคุณค่าแห่งสหรัฐอเมริกาได้ นิยาม VE ไว้ ดงั นี ้
วิศวกรรมคุณ ค่า คือ การประยุกต์ใช้ เทคนิคที่ มีระบบ โดยเน้ น หน้ าที่ การทางาน ของ
ผลิตภัณฑ์หรื อการบริการเป็ นหลักใหญ่ ด้ วยต้ นทุนที่ต่าที่สดุ และยังคงไว้ ซงึ่ ความน่าเชื่อถือได้
ในขณะที่การใช้ เทคนิคของ VE เป็ นที่แพร่หลายนัน้ ได้ เกิดศัพท์ใหม่ซงึ่ เรี ยกตามขนาดของ
ธุรกิจต่างๆอันได้ แก่
VC = Value Control คือการมุง่ ศึกษาไปที่การควบคุมคุณภาพ และต้ นทุนการผลิต
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VB = Value Buying คือการมุง่ ไปที่การจัดซื ้อ วัสดุ และผลิตภัณฑ์จากผู้ขาย
VR = Value Research คือการนาไปใช้ ในห้ องปฏิบตั กิ าร และเครื่ องมือทดสอบ
VI = Value Improvement เมื่อบริ ษัทมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และแนะนาเข้ าสู่ตลาดจะ
เรี ยกว่า การปรับปรุงคุณค่า
VM = Value Management ศัพท์คานีแ้ พร่ หลายเพื่ อใช้ ในการเพิ่ม ประสิทธิ ภาพในการ
บริ หาร ไม่ว่าจะใช้ ศพั ท์คาไหนจุดประสงค์คงมุ่งที่หน้ าที่การทางานของมัน ไม่ว่าจะประยุกต์ไปใน
หน่วยงานใด งานที่มีคณ
ุ ค่าจะช่วยประหยัดต้ นทุน และ VE ยังได้ พิสจู น์แล้ วว่า สามารถที่จะคงไว้
ซึง่ ความน่าเชื่อถือได้ นอกจากนี ้ยังนิยมใช้ VE ไปประยุกต์ในโปรแกรมความปลอดภัย การอนุรักษ์
พลังงาน การควบคุมและช่วยลดปัญหาที่เกิดจากมนุษย์ (Human Factors)
กล่าวโดยสรุป เมื่อองค์กรใดใช้ VE จะมีการกาหนดวัตถุประสงค์หลัก ซึง่ ประกอบด้ วย
 เพื่อใช้ ทรัพยากร (กาลังคน วัสดุ และงบประมาณ) อย่างเหมาะสม ด้ วยการกาจัดต้ นทุนที่
ไม่จาเป็ นออกไป โดยไม่ทาให้ คณ
ุ ภาพ หรื อสมรรถนะลดลง
 เพื่อสร้ างการเปลี่ยนแปลงในองค์การอย่างมีคณ
ุ ภาพ
 เพื่อพัฒนาพนักงานให้ เข้ าใจในงานด้ วยการฝึ กทักษะในการประหยัด มีจิตสานึกในเรื่ อง
การลดต้ นทุนในการผลิต ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
2.1.2 แผนงานวิศวกรรมคุณค่ า 7 ขัน้ ตอนของ Mudge.
Authur E. Mudge (1989) ผู้อ านวยการ กองบริ ก ารวิ ศ วกรรมคุณ ค่า ของบริ ษั ท จอย
อุตสาหกรรมการผลิต (JOY Manufacturing Company) และเป็ นผู้แต่งหนังสือ วิศวกรรมคุณค่า
การเข้ าถึง อย่างมี ระบบ (Value Engineering, A Systematic Approach) ได้ เสนอแผนงาน VE
ตามขันตอนนี
้
้
1. ขันตอนทั
้
ว่ ๆไป (General Phase)
2. ขันตอนรวบรวมข้
้
อมูล (Information Phase)
3. ขันตอนการวิ
้
เคราะห์หน้ าที่ (Function Phase)
4. ขันตอนสร้
้
างสรรค์ความคิด (Creation Phase)
5. ขันตอนประเมิ
้
นผล (Evaluation Phase)
6. ขันตอนทดสอบพิ
้
สจู น์ (Investigation Phase)
7. ข้ อเสนอแนะ (Recommendation Phase)
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1. ขัน้ ตอนทั่วๆไป
แผนงาน VE ในขันนี
้ ้ ต้ องการสิ่งเหล่านี ้
 ใช้ หลักมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี เพื่อก่อให้ เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้ อมทังขจั
้ ด
การต่อต้ านการเปลี่ยนแปลง
 กระตุ้นให้ เกิดการทางานร่ วมกันเป็ นทีม ข้ อนี ้พูดง่ายแต่ทาให้ เกิดผลสาเร็ จได้ อย่าง
ยากลาบาก นอกจากได้ ผ้ ูนาที่รอบรู้ และตังใจท
้ างานอย่างจริ งจัง รวมทังได้
้ รับการ
สนับสนุนจากผู้บริหาร ร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ
 ทางานเฉพาะด้ าน เก็บข้ อมูล และข่าวสารที่เป็ นปัญหาเฉพาะด้ าน
 เอาชนะอุปสรรค อดทนเพื่อที่จะพิชิตแรงต่อต้ าน การเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเกิดขึ ้นอย่าง
แน่นอนในองค์การ
 ใช้ การตัดสิ นใจที่ ดีของธุ รกิ จ การตัดสินใจของธุ รกิ จ และพิจ ารณาอย่างรอบคอบ
จะต้ องตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของความเป็ นจริ ง การตัดสินใจที่ผิดพลาดย่อมทาให้ พ่ายแพ้
แก่คแู่ ข่งได้ ง่ายดาย
2. ขัน้ รวบรวมข้ อมูล
ขันตอนนี
้
้ใช้ เทคนิคเพียง 3 ข้ อเท่านัน้ อย่างไรก็ดี พบว่าขันตอนนี
้
ย้ ากที่สุดและใช้ เวลามาก
ที่สดุ เช่นกัน
 หาข้ อเท็จจริง เป็ นงานยากที่จะได้ ข้อเท็จจริงทังหมด
้
โดยจะต้ องแน่ใจว่าข้ อมูลที่ได้ นนั ้
มิใช่ข้อเท็จจริงเพียงครึ่งเดียว
 หาต้ นทุน ต้ องสมบูรณ์และเป็ นต้ นทุนที่ถกู ต้ องมากที่สดุ
 กาหนดต้ นทุนของข้ อกาหนด (specification) และสิ่งที่ต้องการ (requirement) ด้ วย
การหาความสัมพันธ์ระหว่างต้ นทุนและข้ อกาหนด
3. ขัน้ วิเคราะห์
ให้ นิยามของหน้ าที่ โดยแบ่งเป็ นคากริ ยา และคานาม ซึ่งยากในการปฏิบตั ิจริ ง ต่อจากนั น้
ประเมินผลหน้ าที่การทางาน

28
4. ขัน้ สร้ างสรรค์ ความคิดเพื่อปรับปรุง
เป็ น การระดมความคิ ด (Brainstorming) ความคิ ด ในทางบวก และความคิ ด ในทาง
สร้ างสรรค์ ต้ องการปริ มาณความคิดมากๆ ถึงแม้ จะเป็ นความคิดที่เป็ นไปไม่ได้ ก็ตาม เพื่อให้
เหมาะกับหน้ าที่การทางาน
5. ขัน้ ประเมินผลความคิด
เป็ นขันพิ
้ จารณาและประเมินความคิดสร้ างสรรค์ ด้ วยการกลัน่ กรอง และรวบรวมความคิด
เข้ าด้ วยกัน หาต้ นทุนในแนวความคิดทังหมดว่
้
าต้ นทุนคิดเป็ นเท่าไร สามารถประหยัดได้ แค่
ไหน พัฒนาทางเลือกของหน้ าที่ ในกรณีที่มีปัญหา และประเมินผลด้ วยการเปรี ยบเทียบว่า อัน
ไหนจะได้ คณ
ุ ค่ามากที่สดุ
6. ขัน้ ทดสอบและพิสูจน์
กลัน่ กรองทางเลือกของแนวคิด ให้ ได้ ต้นทุนต่าที่สดุ รวมทังได้
้ หน้ าที่การทางานที่ต้องการ
ควรพิจารณาถึงมาตรฐานของบริ ษัทและอุตสาหกรรม ซึ่งควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
และผู้ขาย จะได้ รับข้ อมูลใหม่ๆได้ อีกด้ วย นอกจากนี ้ควรใช้ ชิ ้นส่วนมาตรฐาน ขบวนการหรื อ
วิธีการซึง่ จะทาให้ ได้ ต้นทุนต่าโดยได้ หน้ าที่การทางานเหมือนเดิมด้ วย
7. ขัน้ เสนอแนะเพื่อนาไปปฏิบัติ
เป็ นขันสุ
้ ดท้ าย ซึ่งจะต้ องเสนอต่อผู้บริ หาร สิ่งที่จะต้ องนาเสนอ คือความจริ งในปั จจุบนั
เป็ นอย่างไร ปั ญหาคืออะไร รวมทังต้
้ นทุนปั จ จุบนั แจกแจงรายละเอียดให้ ทราบก่อนเพื่อเป็ น
การกระตุ้น ให้ ผ้ บู ริหารยอมรับในโครงการใหม่ เพื่อนาไปปฏิบตั สิ งั่ การต่อไป
การนาเสนอข้ อเท็จจริ ง ต้ นทุน และโครงการใหม่ อาจกระทาได้ ในรูปแบบของการอธิบาย
หรื อการส่งรายงาน หรื อในแบบผสม คืออธิบายด้ วยพร้ อมทังเสนอรายงาน
้
ซึง่ วิธีนี ้ดีที่สดุ .

2.2 ซิกซ์ ซิกมา
วิทยา สุหฤทดารง และ นราศรี ถาวรกูล (2545)[2] ได้ กล่าวไว้ ว่าซิกซ์ซิกมานันแท้
้ จริงแล้ ว
เป็ นภาษาในวิชาสถิติ ซึ่งสัญลักษณ์ σเป็ นตัวอักษรในภาษากรี ก ที่ใช้ แทนความหมายของส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่ ง ค่า ซิ ก ม่ า ยิ่ ง สูง แสดงว่ า มี ค วามแปรปรวนของ
กระบวนการยิ่งสูง ทาให้ มีพื ้นที่ที่อยูน่ อกเหนือพื ้นที่ในการยอมรับหรื อในสเปคน้ อยลง นัน่ คือมีของ
เสียที่อยูน่ อกเหนือขอบเขตที่ยอมรับได้ น้อยลง โดยที่ในระดับ 6 ซิกมา นันจะยอมรั
้
บให้ เกิดของเสีย
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ได้ ที่ปริ ม าณ 3.4 ชิ น้ ในการผลิ ต 1 ล้ านชิ น้ หรื อที่ เรี ยกว่า 3.4 ppm (parts per million) ซึ่ง หาก
เป็ นไปตามเส้ นโค้ งการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution Curve) จริ งๆทางสถิตินนั ้ ที่
ระดับ 6 ซิกมา จะมีของเสียที่อยูน่ อกขอบเขตของการยอมรับเท่ากับ 0.002 ชิ ้นต่อ 1 ล้ านชิ ้นเท่านัน้
แต่เ หตุผ ลที่ หลัก การ ซิ กซ์ ซิ กมาใช้ อ ยู่ในปั จ จุบัน มี การยอมรั บ ของเสี ยที่ 3.4 ppm ก็ เพราะว่า
ในขณะที่ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ความแปรปรวนในบริ ษัท โมโตโรล่านั น้ ได้ พบว่า
ไม่มีระบบการผลิตใดเลยที่จะไม่ถูกรบกวนจากสภาพแวดล้ อมภายนอกนั่นก็คือเราไม่สามารถ
ควบคุม ปั จ จัย ภายนอกเพื่ อ ไม่ใ ห้ ส่ง ผลถึ ง ความเบี่ ย งเบนของข้ อ มูล ได้ ซึ่ง ระบบที่ ไ ม่มี ค วาม
แปรปรวนเลยจึงเป็ นเพียงระบบในอุดมคติ (Ideal System) ดังนันโมโตโรล่
้
าจึงทาการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลใหม่ในกระบวนการผลิต เพื่อหาความแปรปรวนที่เกิดจากปั จจัยภายนอกอันส่งผลถึงความ
คลาดเคลื่อนของค่ากึ่งกลาง ซึ่งได้ ข้อสรุปจากการวิเคราะห์คือค่าเบี่ยงเบนของข้ อมูลอันเนื่องจาก
ปั จจัยภายนอกมีค่าอยู่ในช่วง 1.4-1.6 เท่าของซิกมา จึงนาค่าเฉลี่ยคือ 1.5 เท่าของซิกมา เป็ นค่า
ความเบี่ยงเบนของค่ากึ่งกลางข้ อมูลที่ยอมรับได้ และนามาใช้ ในทฤษฎี ซิกส์ซิกมา ซึ่งค่า 3.4 ppm
จึง เป็ น ค่า ความผิ ด พลาดที่ 4.5 เท่า ของซิ ก ม่าตามหลัก สถิ ตินั่น เอง ซึ่ง บริ ษั ท โมโตโรล่า ได้ นา
หลักการนีม้ าใช้ เพื่ อตังเป็
้ นเป้าหมายในระบบการผลิตของบริ ษัทและพัฒ นาวิธี การต่างๆ เพื่อ
นาไปสูเ่ ป้าหมายนันจนกลายเป็
้
นระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพระบบหนึง่ ในปัจจุบนั และเป็ นที่
รู้จกั ไปทัว่ โลก
ซิกซ์ซิกมา เป็ นวิธีการปฎิบตั ิที่ดีเลิศในปั จจุบนั [3] เพื่อการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ
ทุกกระบวนการและเป็ นวิธี ที่นิยมทั่วโลกในขณะนี ้ ในปี 1986 Bill Smith นักวิทยาศาสตร์ และ
วิศวกรอาวุโสในกิจการสายโทรคมนาคมของบริ ษัทโมโตโรล่า ได้ ประยุกต์สตู รและวิธีการทางสถิติ
เพื่อกลัน่ กรองเป็ นวิธีการของซิกซ์ซิกมาและนาแนวคิดนี ้ไปนาเสนอต่อ CEO, Bob Galvin ในขณะ
นัน้ โดยมุ่งเน้ นการลดต้ นทุนและปรับกระบวนการทางานให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ที่วางไว้ ซิกซ์ซิก
มาได้ เข้ าไปมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิดของการบริ หาร
คุณภาพขึ ้นใหม่จากระดับล่างสู่ระดับบนทัว่ ทังองค์
้ กร หลักสูตรการอบรมซิกซ์ซิกมาได้ ถูกจัดให้
สาหรับทุกคนในองค์กร ซึ่งการอบรมนันไม่
้ ได้ เป็ นแค่เพียงภาคทฤษฎีในห้ องเรี ยนเท่านัน้ แต่เป็ น
หลักสูตรที่เข้ าถึงทุกๆ คน ทุกคนจะต้ องได้ รับการเรี ยนรู้ ที่แตกต่างกันออกไปตามหน้ าที่ใ นการ
ทางาน เพื่ อให้ มั่นใจว่าทุกคนสามารถนาไปใช้ และปฏิ บัติร่วมกันได้ จ ริ ง อย่างทั่วถึง ทัง้ องค์ ก ร
หลัง จากที่ ไ ด้ ร่วมแรงร่ วมใจกัน วัฒ นธรรมองค์กรเกี่ ยวกับคุณภาพได้ เ ปลี่ ยนไปในทางที่ ดี ขึน้
ยอดขายและอัตราการเจริ ญเติบโตสูงขึน้ อย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน บริ ษัท ได้ รับรางวัลคุณภาพ
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แห่งชาติ (Malcolm Baldrige National Quality Award)” หลายบริ ษัทได้ นาซิกซ์ซิกมามาใช้ เป็ น
แผนกลยุทธ์ของกิจการและประสบความสาเร็จกันมากมาย
Jack Welch ซึ่งเป็ น CEO ของบริ ษัท GE ได้ กล่าวเอาไว้ ว่า “ซิกซ์ซิกมาเป็ นโครงการที่ให้
ผลตอบแทนเป็ นมูลค่ามหาศาลที่สดุ เท่าที่เราเคยทามาก่อนในบริ ษัท ” จากผลประกอบการปี 1997
ของ GE พบว่าซิกซ์ซิกมาสามารถทาให้ ผลกาไรจากการดาเนินงานเพิ่มสูงขึ ้นจากเดิมเป็ นมูลค่าถึง
300 ล้ านดอลลาร์ และในปี 1998 ก็ได้ ขยับขึ ้นเป็ น 750 ล้ านดอลลาร์ ตัวอย่างบริษัทในเครื อ GE ที่
ได้ นาซิกซ์ซิกมาเข้ ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจการ ดังนี ้
 บริ ษัท Medical System นาซิ กซ์ ซิ กมามาช่วยยื ด อายุการใช้ ง านของหลอดรั ง สี ข องเครื่ อ ง
เอ็กซเรย์ 10 เท่า ทาให้ เพิ่มผลกาไรให้ กบั บริ ษัทเป็ นอันมาก และยังช่วยให้ รักษาคนไข้ มากขึ ้น
ด้ วย
 ธุรกิจเกี่ยวกับเพชร ทาให้ ผลผลิตเพิ่มขึ ้น 4 เท่า ทาให้ ผลประกอบการของกิจการสูงสุดในรอบ
ทศวรรษ
 ธุรกิจลีสซิ่งรถรางเลื่อน ช่วยลดรอบเวลาในการซ่อมแซมเครื่ องจักรลงได้ ร้ อยละ 62 ทาให้ เพิ่ม
ประสิทธิผลในการผลิตมากกว่าเดิม 2-3 เท่า ขันต่
้ อไป เราจะให้ ทีมงาน Black Belts, Green
Belts และทีมงานอื่นๆ ได้ ช่วยกันปรับปรุงกระบวนการอีก เพื่อช่วยลดระยะเวลาลงอีก ร้ อยละ
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 ธุรกิจพลาสติก สามารถผลิตได้ เพิ่มขึ ้น 300 ล้ านปอนด์ต่อปี ซึ่งเท่ากับได้ โรงงานฟรี มาอีก 1
โรงงาน ช่วยให้ ลดค่าใช้ จ่ายในการลงทุนไปอีก 400 ล้ านดอลลาร์ และคาดว่าในปี 2000 จะ
ประหยัดได้ อีก 400 ล้ านดอลลาร์
 ในทุกหน่วยธุรกิจของ GE มีการรณรงค์ซิกซ์ซิกมาอย่างทัว่ ถึง ผู้ที่จะได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ น
ผู้จดั การ หรื อผู้เชี่ยวชาญในด้ านใดก็ตามแต่ จะต้ องเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ผา่ นการบริหารงาน
ในโครงการซิกซ์ซิกมามาก่อน ค่าตอบแทน หรื อโบนัสต่างๆ ก็ขึ ้นอยู่กับจานวนโครงการ และ
อัตราความส าเร็ จ ของโครงการ Six Sigma ที่ ผ้ ูบริ หารคนนัน้ ได้ จัด ทาในปั จ จุบัน GE ได้ มี
Black Belts, Green Belts แบบเต็มเวลากว่า 4,000 คน และแบบ Part Time อยูร่ าวๆ 60,000
คน ซึง่ อย่างน้ อยทุกคนจะต้ องประสบความสาเร็จอย่างน้ อยคนละ 1 โครงการ
บริ ษัท Walmart เป็ นห้ างสรรพสินค้ าชันน
้ าที่ได้ รับความสาเร็ จจากการนาซิกซ์ซิกมาใช้ ใน
การลดความผิ ดพลาดของระบบการออกแบบใบเสร็ จ (Billing System Transaction) จากการ
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วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล และท าการปรั บ ปรุ ง ตามแนวทางซิ ก ซ์ ซิ ก มาท าให้ ส ามารถลดจ านวนความ
ผิดพลาดได้ ถึงร้ อยละ 98 นอกจากนี ้ผลประกอบการรวมตังแต่
้ เริ่ มประยุกต์ในกระบวนการซิกซ์ซิก
มาของหลายบริษัทดังกล่าวสามารถลดต้ นทุนได้ เป็ นจานวนมหาศาล
ขัน้ ตอนการทางานปรับปรุงกระบวนการทางานของ Six Sigma ด้ วย DMAIC
ซิกซ์ซิกมา ที่เป็ นที่ร้ ูจกั และชอบพูดถึงอยู่ในปั จจุบนั นันจะหมายถึ
้
ง ซิกซ์ซิกมาในมุมมองที่
เป็ นระบบการจัดการระบบหนึ่ง ซึ่งจะไม่ใช่แค่การมุง่ เน้ นให้ เกิดข้ อผิดพลาดที่ 3.4ppm เท่านัน้ แต่
จะประกอบไปด้ วยส่วนประกอบต่างๆที่สาคัญที่จะทาให้ ระบบการจัดการแบบซิกซ์ซิกมาประสบ
ผลสาเร็ จคือ การดาเนินโครงการซิ กซ์ซิ กมาโดยจัดตังที
้ มขึน้ มามี การจัดการฝึ กอบรมและแบ่ง
หน้ าที่ของแต่ละคนในทีม จนไปถึงการปฏิบตั ิตามกระบวนการ DMAIC ซึ่งกระบวนการ DMAIC
เป็ นขัน้ ตอนในการดาเนินโครงการซิกซ์ ซิกมาโดยแบ่ง เป็ น 5 ขัน้ ตอนใหญ่ ( phase) คือ Define
Phase , Measure Phase , Analyze Phase , Improve Phase and Control Phase [4]
1. DefinePhase เป็ นขันตอนแรกของการท
้
า Six Sigma คือ การกาหนดหัวข้ อและขอบเขต
ของการทาโครงงาน ว่าโครงงานนี ้ จะทาการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงในเรื่ องใด ซึ่ง
จะต้ องเริ่ มจากการค้ นหา ลูกค้ าที่แท้ จริ งของกระบวนการ ที่จะทาการปรับปรุ งเสียก่อน
แล้ วจึงหาความต้ องการของลูกค้ าสิ่งที่ทาให้ ลูกค้ าเกิดความพึงพอใจ หรื อสิ่ งที่ค่แู ข่งใน
ธุรกิจเดียวกันสามารถทาได้ เพื่อกาหนดเป็ นเป้าหมายของโครงการ นอกจากนีจ้ ะต้ อง
กาหนดขอบเขตของโครงงาน เพื่ อให้ การทาโครงงานมี ทิศทางและขนาดที่ เหมาะสม
ภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนด ตลอดจนกาหนดขันตอนของกระบวนการที
้
่จะทาการ
ปรับปรุง โดยเขียนในรูปของ Process Map เพื่อให้ เกิดความชัดเจนว่า โครงการนี ้ จะเข้ า
ไปเกี่ ย วข้ อ งกับ กระบวนการท างานในขัน้ ตอนใดบ้ า ง จะเริ่ ม ต้ น และสิ น้ สุด ที่ ใ ด ทัง้ นี ้
เนื่องจากการทาโครงการซิกซ์ซิกมาแต่ละโครงการจะต้ องใช้ เวลาตังแต่
้ 3 เดือนขึ ้นไป และ
มีผ้ รู ่วมโครงการ/ผู้เกี่ยวข้ องหลายคน ซึ่งอาจมาจากต่างหน่วยงาน จึงจาเป็ นต้ องกาหนด
กรอบของโครงการเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจไปในแนวทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้ สามารถ
ร่วมมือกันทางานได้ อย่างลุลว่ ง ขันตอนการด
้
าเนินงานขันตอนการด
้
าเนินโครงการซิกซ์ซิก
มาใน Define Phase แสดงในรูปที่ 23
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รูปที่ 23 ขันตอนการด
้
าเนินโครงการซิกซ์ซิกมาใน Define Phase
ทีม่ า : Breyfogle, Forrest W. (2000)
2. M-Measure คือ การเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับผลผลิต บริ การที่ออกมาจากกระบวนการ
(Y) โดยเริ่ มจากการกาหนดแผนการเก็บข้ อมูล รูปแบบ วิธีการเก็บข้ อมูลให้ เหมาะสมกับ
ความต้ องการและกระบวนการทางาน หลังจากนัน้ จะนาข้ อมูลมาหาประสิทธิภาพของ
กระบวนการ โดยเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดว่า มีความใกล้ เคียงหรื อแตกต่างจาก
เป้าหมาย ซึง่ เป้าหมายก็คือ สิ่งที่ลกู ค้ าต้ องการนัน่ เอง ขันตอนการด
้
าเนินโครงการซิกซ์ซิก
มาในเป้าหมายที่กาหนด ถื อว่าเป็ น Defect และค่า Sigma Level จะสะท้ อนให้ เห็นถึง
โอกาสของการเกิด Defect ต่อล้ านครัง้ ว่ามีโอกาสมากน้ อยเพียงใด ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงโอกาสของการเกิด Defect ต่อล้ านครัง้ ที่ระดับ Sigma ต่างๆ
SIGMA
DEFECTS PER MILLION OPPORTUNITIES
2
308,537
3
66,807
4
6,210
5
233
6
3.4
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จะเห็นว่า ที่ Sigma Level = 6 จะมี โอกาสการเกิ ด Defect เพี ยง 3.4 ครั ง้ ต่อล้ านครั ง้
เท่านัน้ ซึ่งก็คือนิยามของ Six Sigma นัน่ เอง ทังนี
้ ้ ใน World Business โดยทัว่ ไปจะอยูท่ ี่
3 Sigma หรื อมี Defect = 66,807 ครั ง้ ต่อล้ านครั ง้ นั่นเอง ชื่ อซิ กซ์ ซิ กมาจึงมาจากการ
กาหนดจุดหมายปลายทางของการปรับ ปรุงองค์กร ให้ สามารถผลิตสินค้ าหรื อบริ การให้ มี
ข้ อผิดพลาดน้ อยมาก ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดความพึงพอใจของลูกค้ าและมาตรฐานของสินค้ า
หรื อบริการนัน่ เอง

รูปที่ 24 ขันตอนการด
้
าเนินโครงการซิกซ์ซิกมาใน Measure Phase
ทีม่ า : Breyfogle, Forrest W. (2000)
3. Analyze Phase คือ การวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทาให้ ผลผลิต (Y) ของกระบวนการไม่เป็ นไป
ตาม ที่กาหนด ซึ่งก็คือตัวสาเหตุของ Defect (Xs) นั่นเอง ดังสมการทางคณิตศาสตร์ นี ้
Y = f(Xs) ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วว่าอะไรก็ตามที่ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดในทาง
ซิกซ์ซิกมาจะถือว่าเป็ น Defect(Y) ฉะนันในขั
้ นตอนนี
้
้ จะทาการวิเคราะห์ว่ า ปั จจัยใดบ้ าง
ที่ส่งผลต่อการเกิด Defect และนามาเรี ยงลาดับความสาคัญเพื่อหาสาเหตุหลัก สาเหตุ
รอง (X1, X2, X3, ….) ขันตอนการด
้
าเนินโครงการซิกซ์ซิกมาใน Analyze Phase แสดง
ในรูปที่ 24 โดยจะต้ องรวบรวมข้ อมูลและนามาประมวลผลในเชิงสถิติ อันเป็ นจุดเด่นของ
ซิกซ์ซิกมาที่การทางานทุกขันตอนต้
้
องมีที่มาและพิสจู น์ได้ อย่างชัดเจน ไม่ใช้ ความเชื่อหรื อ
ความรู้ สึกในการตัดสินใจ ทังนี
้ ้ เครื่ องมือทางสถิติมีหลากหลายชนิด จึงต้ องเลือกใช้ ให้
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เหมาะสมกับ ข้ อ มูล และกระบวนการท างาน เพื่ อ ให้ ผ ลการวิ เ คราะห์ มี ค วามแม่น ย า
สามารถเชื่อถือได้

รูปที่ 25 ขันตอนการด
้
าเนินโครงการซิกซ์ซิกมาใน Analyze Phase
ทีม่ า : Breyfogle, Forrest W. (2000)
4. Improve Phase หลังจากที่ได้ ทาการวิเคราะห์หาสาเหตุจนทราบถึงสาเหตุหลัก (X1) ที่ทา
ให้ เกิดDefect แล้ ว ในขันตอนนี
้
้ จะกาหนดแผนงานในการปรับปรุ งกระบวนการทางาน
โดยมุ่ง เน้ นไปที่ การกาจัดหรื อลดสิ่งที่ ทาให้ เกิ ดปั ญหาหลักนัน้ ๆ ทัง้ นี ้ ในซิ กซ์ ซิ กมายัง
สามารถประเมินได้ ด้วยว่า หากสามารถกาจัด X แต่ละตัวออกไป จะส่งผลในการปรับปรุง
ค่า Y เป็ นจานวนเท่าใด อันจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในด้ านการศึกษาความคุ้มทุน เพราะ
การเปลี่ ยนแปลงบางอย่างอาจจาเป็ นต้ องอาศัยการลงทุนเพิ่มฉะนัน้ เมื่อศึกษาหาแนว
ทางการปรับปรุงกระบวนการทางานหลายๆแนวทางแล้ วก็จะนามาประเมิน หาแนวทางที่
เหมาะสมที่สดุ หรื อนามาเรี ยงลาดับว่า ควรจะเลือกดาเนินการตามแนวทางใดก่อน-หลัง
จึงจะเหมาะสมตามสภาวการณ์แวดล้ อม เช่น งบประมาณที่ได้ รับ ณ ขณะนัน้ ผลกระทบ
ที่เกิดขึ ้น การยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้ อง แล้ วจึงเริ่ มดาเนินการปรับปรุงกระบวนการทางาน
ตามแผนงานที่กาหนดขันตอนการด
้
าเนินโครงการซิกซ์ซิกมาใน Improve Phase แสดงใน
รูปที่ 26
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รูปที่ 26 ขันตอนการด
้
าเนินโครงการซิกซ์ซิกมาใน Improve Phase
ทีม่ า : Breyfogle, Forrest W. (2000)
5. Control Phase เป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายของการทาโครงการซิกซ์ซิกมาแต่ถือได้ ว่าเป็ นขันตอน
้
ที่ มี ความส าคัญ เป็ นอย่างยิ่ง กล่าวคือ หลัง จากที่ ไ ด้ มี การปรั บปรุ ง หรื อ เปลี่ ยนแปลง
กระบวนการทางานในขันตอน
้
Improve ไปแล้ วนัน้ จาเป็ นจะต้ องวางระบบการควบคุม
เพื่อให้ ความเปลี่ยนแปลงนันยั
้ งคงอยู่ตลอดไป มิฉะนัน้ กระบวนการจะค่อย ๆ ปรับกลับ
ไปสู่รู ป แบบเดิม อัน เนื่ อ งมาจากความเคยชิ น ของผู้ป ฏิ บัติง าน ในการควบคุม จึ ง
จาเป็ นต้ องอาศัยทังการสร้
้
าง ให้ เกิดการยอมรับหรื อเห็นคุณค่าของกระบวนการใหม่
และการติดตามประเมินผลเป็ นระยะๆอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ ยังจะต้ องวิเคราะห์ความ
เสี่ ยงที่ จ ะทาให้ เ กิ ดสิ่ ง ที่ ไ ม่พึง ประสงค์ ต่า งๆ และหากการเปลี่ ย นแปลงนัน้ ได้ รับการ
ยอมรับปฏิบตั ิจนเป็ นมาตรฐานแล้ ว ก็ควรจะจัดทาหรื อปรับปรุ งคู่มือการปฏิบตั ิงานให้
สอดคล้ องกับกระบวนการใหม่ด้วยขัน้ ตอนการดาเนินโครงการซิ กซ์ ซิ กมาใน Control
Phase แสดงในรูปที่ 27
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รูปที่ 27 ขันตอนการด
้
าเนินโครงการซิกซ์ซิกมาใน Control Phase
ทีม่ า : Breyfogle, Forrest W. (2000)
ตารางที่ 3 แสดงขันตอนการท
้
างานและเครื่ องมือคุณภาพในกระบวนการ DMAIC
ขันตอน
้
Define

กิจกรรมที่ดาเนินการ
 แต่งตังที
้ มงาน
 นิยามปัญหา
 หาความต้ องการ
ลูกค้ า/องค์กร
 ตังเป้
้ าหมาย









เครื่ องมือที่นิยมนามาใช้
New 7 Tools
Quality Function Deployment(QFD)
ผังกระบวนการ
Process Mapping
การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)
ผังพาเรโต
การระดมสมอง (Brainstroming)

37
ขันตอน
้
Measure

กิจกรรมที่ดาเนินการ
 วัดขันตอน
้
input
ที่สาคัญ
 รวบรวมข้ อมูลเพื่อ
ใช้ ในการวิเคราะห์
พิสจู น์ปัญหา

Analyze

 พิสจู น์ปัญหา
 หาต้ นตอของ
ความแปรปรวน

Improve

 กาหนดวิธีกาจัด
ต้ นตอของสาเหตุ
และนาไป
ดาเนินการ

เครื่ องมือที่นิยมนามาใช้
 ผังควบคุม (Control Chart)
 Run chart
 Process Mapping
 Gage R&R
 Check Sheets
 Box plot
 การวิเคราะห์ระบบการวัด
(Measurement system analysis)
 การออกแบบการทดลอง (DOE)
 การวิเคราะห์ความสามารถกระบวนการ
Cp Cpk
 การวิเคราะห์ความล้ มเหลวและ
ผลกระทบ (FMEA)
 ผังก้ างปลา (Cause &Effect diagrame)
 แผนภูมิต้นไม้ (Fault Tree Analysis)
 การวิเคราะห์จดุ ที่ติดขัด (Theory of
Constrain)
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlation
Analysis)
 การจาลองกระบวนการ (Process
Simulation)
 ANOVA
 การทดสอบสมมติฐาน
 การวิเคราะห์ความล้ มเหลวและ
ผลกระทบ
 การออกแบบการทดลอง
 Evolutionary operations (EVOP)
 การจาลองกระบวนการ
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ขันตอน
้
Improve

กิจกรรมที่ดาเนินการ
 ทดสอบการ
ดาเนินการ
 จัดทามาตรฐาน
ของผลการ
ดาเนินการ

เครื่ องมือที่นิยมนามาใช้
 การป้องกันข้ อผิดพลาด (Mistake
proofing, Poka-Yoke)

Control

 จัดทาแผนควบคุม 




ผังควบคุม
เฝ้าติดตามการดาเนินการ
การป้องกันข้ อผิดพลาด (Poka-Yoke)
การควบคุมด้ วยกระบวนการทางสถิติ
(SPC)
 การวิเคราะห์ความสามารถ

โครงสร้ างและหน้ าที่รับผิดชอบของ Six sigma จะประกอบด้ วย
1. Champion เป็ นชื่ อเรี ยกผู้ที่มี ความรั บ ผิด ชอบสูง สุด ต่อผลส าเร็ จ ในงาน หรื อผู้บริ ห าร
ระดับสูง (Executive-Level Management) สนับสนุนให้ เป้ามายของงานสาคัญประสบ
ความสาเร็ จ รณรงค์และผลักดันให้ เกิดองค์กรซิกซ์ซิกมาและเกิดกระบวนการปรับปรุ ง
องค์ ก ารอย่า งต่อ เนื่ อ ง ขจัด อุป สรรค ให้ ร างวัล หรื อ ค่า ตอบแทน ตอบปั ญ หา อนุมัติ
โครงการ กาหนดวิสัยทัศน์โครงการ สนับสนุนทรัพยากรในด้ านบุคลากร งบประมาณ
เวลา สถานที่ กาลังใจ และความชัดเจนในหน้ าที่ ผลักดันให้ มีจานวน Black Belt และ
Green Belt ที่เหมาะสมในองค์กร มีหน้ าที่ตดิ ตามความก้ าวหน้ าของโครงการปรับปรุง ให้
สอดคล้ องกับเป้าหมายขององค์กร ส่ง เสริ ม และสนับสนุนการสร้ างวัฒ นธรรมในการ
ปรั บ ปรุ ง ให้ เกิ ด ขึ น้ ในองค์ ก ร โดยอาศัย การสื่ อ สาร การตัง้ ค าถามเพื่ อ ย า้ ให้ เกิ ด
แนวความคิดแบบซิกซ์ซิกมามีการชมเชยและการให้ ประกาศนียบัตรแก่พนักงานในองค์กร
มี การคัดเลื อกโครงการปรั บปรุ ง ที่ ดีเยี่ ยมและการให้ รางวัลเมื่ อพนักงานปฏิบัติง านมี
ประสิทธิภาพ
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2. Six sigma Director มีหน้ าที่นาและบริ หารองค์การให้ ส าเร็ จ บรรลุแนวทาง ซิกซ์ซิกมา
ภายในหน่วยงานทางธุรกิจตนเอง เป็ นผู้กาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิและนโยบายการ
ดาเนินงานของซิกซ์ซิกมาสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่สาคัญในการกระจายนโยบายให้
เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
3. Master Black Belt คือ ผู้ชานาญการด้ านเทคนิค และเครื่ องมือสถิติ เป็ นผู้มีความรู้ และ
ความเชี่ยวชาญในการทางานเป็ นอย่างดี และสามารถถ่ายทอดและให้ การอบรมเพื่อสร้ าง
ทีม Black Belt และ Green Belt ตลอดโครงการปรั บปรุ งได้ เป็ นผู้ช่วยเลือกโครงการ
ปรั บ ปรุ ง ให้ แ ก่ Champion และเป็ น ผู้มี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ ใ นการคัด เลื อ กโครงการ
ปรับปรุ ง โดยมองในภาพรวมใหญ่ขององค์กร ได้ แก่ การปรับปรุ งโครงสร้ างพื ้นฐานและ
การเสนอโครงการปรับปรุงที่เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
4. Black belt คือ ผู้บริ หารโครงการ (Project Manager) และผู้ประสานงาน (Facilitator )
ได้ รับการรับรองว่าเป็ นสายดาชันครู
้ Black belt เป็ นการบ่งบอกถึงระดับความสามารถ
สูงสุดของนักกีฬายูโด จะทาหน้ าที่เป็ นหัวหน้ าโครงการ บริหารลูกทีมที่มีลกั ษณะข้ ามสาย
งาน
ในการบริ หารซิกซ์ซิกมาจะประกอบไปด้ วยการทาโครงการย่อยที่คดั เลือกจาก
ปั ญหาที่มีอยู่ในกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กร กระจายกลยุทธ์และนโยบายของบริ ษัทไป
ยังระดับปฏิบตั ิการ ผลักดันความคิดของ Champion ให้ เกิดขึน้ และให้ ความช่วยเหลือ
Master Black Belt six sigma Director และ Champion นอกจากนี ้ยังเป็ นผู้ค้นหาปั ญหา
และอุปสรรคที่อยู่ในองค์กรและวิเคราะห์หาปั จจัยที่มีความจาเป็ นในการทาให้ องค์กร
บรรลุความพึงพอใจของลูกค้ า
การบริ ห ารโครงการในแต่ล ะขัน้ ตอนตามแนวทางซิ ก ซ์ ซิ ก มาประกอบด้ ว ย
กระบวนการวัด การวิเคราะห์ การปรับปรุง และการควบคุม โดยให้ เกิดการกระจายผล
การปรับปรุงไปสู่การปฏิบตั ิ รายงานความก้ าวหน้ าของโครงการให้ ผ้ บู ริหารระดับสูงทราบ
Black Belt จะต้ องทาหน้ าที่ในการ โน้ มน้ าวทีมงานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ในการ
คัดเลือกเครื่ องมือที่จะนามาใช้ ในการปรั บปรุ งได้ อย่างเหมาะสม เก็บรวบรวมปั จจัยที่
เกี่ยวข้ องกับโครงการปรับปรุงจากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ ภายในองค์กร ทังจากพนั
้
กงาน
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จนถึงระดับผู้จดั การ สร้ างความมัน่ ใจว่าผลลัพธ์ ที่ได้ จากการปรับปรุ งสามารถคงอยู่ได้
ตลอดไป
Black Belt ต้ องได้ รับการฝึ กอบรมเพื่อให้ มีความรู้ ที่ สาคัญในการปรั บปรุ ง การ
ท างาน ซึ่ ง ความรู้ หลัก ๆ ของ Black Belt เพื่ อ การท าโครงการปรั บ ปรุ ง ที่ จ ะได้ รั บ
ประกอบด้ วย ความรู้ ทางสถิติความรู้ทางด้ านการบริ หารโครงการ ความรู้ ทางด้ านการ
สื่อสารและการเป็ นผู้นาโครงการ ความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพอื่น ๆ
5. Green belt คือพนักงานที่ ทาหน้ าที่ โครงการ เป็ นผู้ที่รับการรั บรองว่ามี ค วามสามารถ
เทียบเท่านักกีฬายูโดในระดับสายเขียว ซึ่งในการบริ หารซิกซ์ซิกมานัน้ ผู้ที่ทาหน้ าที่เป็ น
Green belt จะเป็ นผู้ช่วยของ Black belt ในการทางาน ทาหน้ าที่ในการปรับปรุ งโดยใช้
เวลาส่วนหนึ่งของการทางานปกติ นาวิธีการปรับปรุ ง ตามแนวทางซิกซ์ ซิกมา ไปใช้ ใน
โครงการได้ สามารถนาเอาแนวความคิดและวิธีการปรับปรุงไปขยายผลต่อในหน่วยงาน
ของตนเองได้
6. Team Member ในโครงการทุกโครงการจะต้ องมีสมาชิ กทางาน 4-6 คน โดยเป็ นตัวแทน
ของคนที่ทางานในกระบวนการที่อยูใ่ นขอบข่ายของโครงการ
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ซิกซ์ซิกมา คือวิธีการที่ถกู สนับสนุนด้ วยเครื่ องมือทางสถิติที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้ นใน
การลดความผัน แปรของกระบวนการ ตรวจวัด ข้ อ บกพร่ อ ง และการปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการและการบริ การ แม้ ว่าในเริ่ มแรก ซิกซ์ซิกมาจะถูกนามาใช้ ในกระบวนการ
ผลิต อย่างไรก็ตามปัจจุบนั นี ้ซิกซ์ซิกมาได้ ถกู นาไปประยุกต์ใช้ ในกลุม่ อุตสาหกรรมที่หลากลายมาก
ยิ่งขึ ้น ด้ วยความมุง่ หวังเพื่อที่จะทาการลดข้ อบกพร่องอย่างต่อเนื่อง
ในอุตสาหกรรมการผลิตซิกซ์ซิกมาถุกนามาใช้ อย่างแพร่ หลายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
และลดต้ นทุนในอุตสาหกรรมต่างๆตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปี ที่ผา่ นมา
M. Sokovic, D. Pavletic, S. Fakin (2005) [5] ได้ นาเสนอการประยุกต์ใช้ ซิกซ์ซิกมาใน
การออกแบบกระบวนการผลิต คอมเพรสเซอร์ ที่ใช้ ในครัวเรื อน โดยเครื่ องมือทางซิกซ์ซิกมาที่ถูก
นามาใช้ คือ process map และ cause and effect matrix การออกแบบกระบวนการผลิตใหม่ที่
ถูกปรับปรุงแล้ วโดยการประยุกต์ใช้ เครื่ องมือทางซิกซ์ซิกมา จะใช้ ระยะเวลาในการออกแบบและ
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ต้ นทุนในที่มากกว่ากระบวนการเดิม อย่างไรก็ตามเนื่องด้ วยการเตรี ยมการผลิตที่ดีขึ ้นต้ นทุนใน
การขึน้ รู ปและของเสี ยที่ เกิ ดขึน้ ในกระบวนการจะลดลงและเป็ นสัดส่วนมากกว่าต้ นทุนในการ
ออกแบบที่เพิ่มขึ ้น
R. González Falcón (2011) [6] ได้ ทาการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพการใช้ พลังงานในโรง
กลัน่ แนฟทา ซึ่งมีสดั ส่วนการใช้ พลังงานมากกว่า ร้ อยละ 25 ของกระบวนการทังหมด
้
วิธีการซิกซ์
ซิ ก มาเป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งมากในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลัง งานของหน่ ว ยกลั่น
กระบวนการ DMAIC ถูกนามาประยุต์ใช้ เพื่อแสดงลักษณะและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
กลัน่ แนฟทา การจัดระเบียบข้ อมูลเพื่อนาไปสูเ่ ป็ นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์คือความสาเร็ จในขันตอน
้
การวัดของกระบวนการ DMAIC ซึ่งเป็ นตัวกาหนดพื ้นฐานเพื่อการปรับปรุงในอนาคต ในขันตอน
้
การวิเคราะห์ปัจจัยวิกฤต 14 ปั จจัยได้ ถกู ระบุ ซึ่งทาให้ สามารถนามาใช้ ในการทาความเข้ าใจและ
แก้ ไขการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ วิธีการทางานที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานของหน่วย
กลัน่ ได้ ถกู นาเสนอ ซึง่ คาดว่าจะก่อให้ เกิดการประหยัด 150,000 € / ปี โดยประมาณ
ซิกซ์ซิกมา ถูกนามาใช้ ในกระบวนการลดของเสียในโรงงานผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้าโดย ดุศิต
จันทร์ รงค์ วิภู ศรี สืบสาย (2555) [7] ได้ นาหลักการซิกซ์ซิกมาใช้ เพื่อลดจานวนหัวเจาะ (Spindle)
เสีย ที่เกิดขึน้ จากเครื่ องจักรที่ ใช้ ในกระบวนการเจาะในสายการผลิตของโรงงาน ซึ่งก่อให้ เกิ ด
ค่าใช้ จ่ายในการบารุงรักษาที่สงู โดยวิธีการวิจยั ได้ เริ่ มจากการเก็บข้ อมูลการเสียของหัวเจาะ และ
วิ เ คราะห์ ห าสาเหตุที่ ท าให้ เ กิ ด ของเสี ย โดยการวิ เ คราะห์ ค วามล้ ม เหลวแล ะผลกระทบ และ
เรี ยงลาดับความสาคัญตามค่า RPN จากนันจึ
้ งกาหนดแนวทางแก้ ไขด้ วยเทคนิคซิกซ์ซิกมา พบว่า
จานวนหัวเจาะเสียลดลงเฉลี่ย ร้ อยละ 13.51 ต่อเดือนเทียบเท่ากับการประหยัดค่าใช้ จ่ายในการ
ซ่อมบารุงเฉลี่ยนเดือนละ 290,000 บาท
นอกจากอุตสาหกรรมการผลิตแล้ วพบว่าทางการแพทย์ ได้ มีการประยุกต์นาหลักการซิกซ์
ซิกมาไปใช้ อย่างกว้ างขวางทังในและต่
้
างประเทศ
R. Rohini, J. Mallikarjun (2011) [8] ได้ นาหลักการซิกซ์ซิกมามาปรับปรุ งคุณภาพของ
ห้ องผ่ า ตั ด ในประเทศอิ น เดี ย โดยกระบวนการที่ ถู ก น ามาใช้ ในการศึ ก ษานี ค้ ื อ DMAIC
(Define,Measure, Analyse, Improve/Implement and Control) ใ น ขั น้ ต อ น Define Phase
ปั ญ หาและเป้ า หมายได้ ถู ก ระบุ โดยมี ผ ลลั พ ธ์ ที่ ส าคั ญ 3 ประการคื อ Project Charter ,
Measurable customer Requirements , High level process Map จากนันแผนการเก็
้
บข้ อมูลได้
ถูกสร้ างขึน้ ในขัน้ ตอน Measure Phase สาหรับในขัน้ ตอน Analyze Phase ได้ ถูกจาแนกเป็ น 2
ประเภทคือ การวิเคราะห์ข้อมูล และ การวิเคราะห์กระบวนการโดยใช้ เครื่ องมือ cause & effect
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diagram ในขันตอนการปรั
้
บปรุงกระบวนการ หรื อ Improve Phase ได้ มีการรวบรวมความคิดจาก
ทีม และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหน่วยงาน นาไปสู่การออกแบบการทางานในห้ องผ่าตัดด้ วยความ
ราบรื่ น ขันตอนการควบคุ
้
ม หรื อ Control Phase ถือป็ นขันตอนที
้
่สาคัญที่สดุ แผนการควบคุมและ
การจัดการที่ หลากหลายได้ ถูกสร้ างขึน้ รวมไปถึง ความร่ วมมื อของผู้บริ หารระดับ สูง ผลจาก
การศึกษา ทาให้ โรงพยาบาลสามารถเพิ่มการใช้ งานห้ องผ่าตัดได้ มากขึ ้น ทาให้ เกิดการประหยัดถึง
6, 45, 30, 000 Rs. ต่อปี
ศิรศักย เทพจิ ต (2549) [9] ได้ ใช้ วิธี พลวัตของระบบจาลองสถานการณ์ ทาการศึกษา
พฤติกรรมของระบบของกระบวนการให้ บริ การตรวจรักษาของโรงพยาบาล และนาเสนอการบูรณา
การระบบการผลิตแบบลีน และ การจัดการคุณภาพแบบ ซิกซ์ซิกมา นามาปฏิบตั ใิ ช้ ในกระบวนการ
ของโรงพยาบาล โดยมีตวั วัดผลคือคุณภาพของกระบวนการและคุณภาพที่คนไข้ ได้ รับจากการ
บริ การ พบว่าการประยุกต์ใช้ Lean six sigma สามารถลดระยะรอบการทางานได้ มากที่สดุ โดย
ค่าเฉลี่ยของระยะรอบการทางานตลอดช่วงเวลาจาลองสถานการณ์ลดลงร้ อยละ 57.4 สัดส่วน
อัตราการไหลเพิ่ม ขึน้ ร้ อยละ 375.75 การเพิ่ม ผลผลิตของพนักงานเพิ่ม ขึน้ ร้ อยละ 30.4 และ
คุณภาพของการให้ บริการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 120.7
วิศวกรรมคุณค่า A. Shekari, A. H. Khosrojerdi (2006) [10] เป็ นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
ในการแก้ ปัญหาและลดค่าใช้ จ่ายช่วยปรับปรุ งการทางานและคุณภาพเป็ นเครื่ องมือที่ตระหนัก
และปรับปรุงดัชนีมลู ค่าเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้ แก่ลูกค้ า วิศวกรรมคุณค่าได้ สร้ างมูลค่าเป็ นตัว
เงินที่มีต้นทุนต่าสุดที่มีความน่าเชื่อถื อและมีคุณภาพมากที่สุดปั จจุบนั นีว้ ิศวกรรมคุณค่าได้ ถู ก
นามาประยุกต์ใช้ กบั อุตสาหกรรมหลากหลายแขนง
เถลิง พลเจริญ, สุรเชษฐ์ บางเมือง (2555) [11] ได้ นาเสนอวิธีลดต้ นทุนในการสร้ างเครื่ อง
ทาน ้าอุน่ พลังงานแสงอาทิตย์แบบเทอร์ โมไซฟอนโดยไม่ทาให้ หน้ าที่การทาางานและประสิทธิภาพ
ของเครื่ องทาน้ ้าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ลดลง โดยใช้ ขัน้ ตอนในการดาเนินการใช้ เทคนิควิศวกรรม
คุณค่าของ Arthur E. Mudge ซึ่งมี 7 ขันตอนดั
้
งนี ้ (1) การเลือกหัวข้ อเรื่ อง (2) การรวบรวมข้ อมูล
(3) การกาหนดประโยชน์การใช้ งาน (4) การประเมินหน้ าที่การใช้ งานที่สาคัญ (5) การออกแบบ
ความคิดสร้ างสรรค์ (6) การประเมินผล และ (7) ขันเสนอแนะ
้
โดยทาการออกแบบชิ ้นส่วนใหม่โดย
เปลี่ยนวัสดุที่ใช้ จากท่อทองแดงมาเป็ นท่ออลูมิเนียม ทาให้ สามารถลดต้ นทุนได้ 2,800 บาท
ก้ องฤทธิ์ บุญเลี ้ยง, ฤภูวลั ย์ จันทรสา (2554) [12] ได้ ประยุกต์หลักการวิศวกรรมคุณค่า
และดาเนินการวิจยั ตามขันตอนวิ
้
ศวกรรมคุณค่าที่นาเสนอโดย Arthur Mudge 7 ขันตอน
้
เพื่อช่วย
ในการปรั บ ปรุ ง รู ป แบบและลดต้ น ทุน การผลิ ต ของบรรจุภัณ ฑ์ แ บบหมุน เวี ย น ( Returnable
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Packaging) ที่ ไ ด้ ต้ น แบบมาจากต่า งประเทศส าหรั บ ชิ น้ ส่ว นยานยนต์ จากการปรั บ ปรุ ง ด้ ว ย
หลักการวิศวกรรมคุณค่า ทาการปรับปรุงบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดหมุนเวียนให้ สามารถนากลับมาใช้ ใหม่
ได้ ทาให้ ต้นทุนในการผลิตลดลง 759.84 บาทต่อหน่วย ถ้ าคิดรอบการหมุนเวียนของบรรจุภณ
ั ฑ์ใน
เวลา 2 เป็ นจานวน 24,884 หน่วย จะมีต้นทุนที่ลดลงคิดเป็ น 18,907,858 บาท โดยบรรจุภัณฑ์
แบบหมุนเวี ยนนี ส้ ามารถใช้ วัตถุดิบ ที่ หาได้ ภ ายในประเทศทัง้ หมดและสามารถคงสภาพของ
คุณภาพการใช้ งานของบรรจุภณ
ั ฑ์ได้
สาทิต เต็มนาที (2544) [13] ได้ ทาการปรับปรุ งบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มขดลวดต้ านทานของ
แผนก Electric Range Large (ELR) โดยนาหลักการของวิศวกรรมคุณค่ามาประยุกต์ใช้ เพื่ อลด
ต้ นทุนค่าวัสดุ ภายใต้ ข้อจากัดและความต้ องการของระบบ อันได้ แก่ ข้ อจากัดด้ านการขนส่ง ,
ความสามารถในการปกป้องผลิตภัณฑ์ ข้ อจากัดด้ านการเคลื่อนย้ าย และความต้ องการลูกค้ า ทา
การวิเคราะห์หน้ าที่การทางานของวัสดุที่ใช้ ในบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อหาหน้ าที่หลักของบรรจุภณ
ั ฑ์ หลัง
ปรับปรุงพบว่า ต้ นทุนค่าวัสดุที่ใช้ ในบรรจุภณ
ั ฑ์ลดลงถึง ร้ อยละ 29 (คาดว่าจะมีมลู ค่าที่ประหยัด
ได้ ประมาณ 207,527.74 บาท/ปี )
ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ Ugo Ibusuki, Paulo Carlos Kaminski (2007) [14] ได้ นา
เทคนิควิศวกรรมคุณค่าและ target-costing มาใช้ เพื่อการปรับปรุ งระบบสตาร์ ทของเครื่ องยนต์
ด้ วยความมุ่งหวังในการปรับปรุงต้ นทุนผลิตภัณฑ์และคุณภาพเพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ
ของลูกค้ าและกลยุทธ์ของบริ ษัท ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่ามีความเป็ นไปได้ ที่ต้นทุนจะลดลงราว
ร้ อยละ 10 ในขณะที่ Li and Zheng (2010) [15] ทาการปรับปรุ งคาสัง่ ซื ้อหัวเครื่ องกลึง โดยการ
ประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์วิศวกรรมคุณค่า (VE analysis) ซึ่งสัมประสิทธิ์หน้ าที่ สัมประสิทธิ์ หน้ าที่
ต้ นทุน และสัมประสิทธิ์คณ
ุ ค่า ถูกคานวณโดยการใช้ หลักการวิศวกรรมคุณค่าผลจากการปรับปรุง
พบว่าสามารถลดต้ นทุนในการผลิตหัวเครื่ องกลึงไปได้ ถึง 320 หยวนต่อชิ ้น
วิศวกรรมคุณค่ายังมีส่วนในการช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ก่ อ สร้ างได้ โ ดยการเพิ่ ม ผลประโยชน์ ใ ห้ กับ โครงการ Berawi et al (2014) [16] ได้ ป ระยุก ต์ ใ ช้
หลักการวิศวกรรมคุณค่า ในโครงการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ ผลจากการดาเนินงาน
พบว่า มูลค่าของเงินลงทุนเพิ่มสูงขึ ้นจากหน้ าที่ที่เพิ่มขึ ้น อีกหนึ่งตัวอย่างของโครงการก่อสร้ างที่มี
การนาหลักการวิศวกรรมคุณค่ามาประยุกต์ใช้ Senay Atabay, Niyazi Galipogullari (2013) [17]
คือโครงการก่อสร้ าง มอเตอร์ เวย์ Bregana-Zagreb-Dubrovnik ในโครเอเชียโดยบริ ษัทร่ วมทุน
BECHTEL – ENKA หลักการวิศวกรรมคุณค่าถูกนามาใช้ ในขันตอนการเตรี
้
ยมโครงการและการ
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แก้ ไขโครงการ ก่อให้ เกิดความประหยัดด้ านงบประมาณราว 43,000,000$ และลดระยะเวลาการ
ทางานได้ ประมาณ 12 เดือน
จากการทบทวนวรรณกรรมแสดงให้ เห็นถึง คุณค่าของเครื่ องมื อทั ง้ สอง โดยวิศวกรรม
คุณ ค่า นัน้ ได้ รั บ การยอมรั บ ว่ า เป็ นเทคนิ ค ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการลดต้ น ทุ น การผลิ ต โดยที่
ผลิตภัณฑ์ยงั คงมีคณ
ุ ภาพและความน่าเชื่อถือ ในขณะที่ซิกซ์ซิกมาเป็ นเครื่ องมือในการปรับปรุ ง
คุณภาพและแก้ ปัญหาในการผลิตโดยการประยุกต์ใช้ เครื่ องมือทางสถิติหรื อข้ อมูลจากการทดลอง
และยังสามารถนามาประยุกต์ใช้ ในกระบวนการผลิตและอุตสาหกกรมที่หลากหลาย

บทที่ 3
การดาเนินงานวิจัย
งานวิจัยนีไ้ ด้ นาการดาเนินงานตามแผนงานวิศวกรรมคุณค่า 7 ขัน้ ตอนของ Mudgeมา
ประยุกต์กับ ขัน้ ตอนการดาเนินงาน DMAIC ในหลักการซิ กซ์ ซิ กมาโดยมี แผนงานบูรณการมี
ขันตอนการด
้
าเนินงานดังรูปที่ 28 ดังต่อไปนี ้

รูปที่ 28 แผนงานบูรณาการตามแผนงานวิศวกรรมคุณค่า 7 ขันตอนและขั
้
นตอนการด
้
าเนินงาน
DMAIC
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3.1 ขัน้ ตอนการเตรียมโครงการ
กระบวนการในขัน้ ตอนนี ้ เปรี ย บเสมื อ นรากฐานที่ แ ข็ ง แรง ส าหรั บ การท าแผนงาน
วิศวกรรมคุณค่าและแผนงานบูรณาการในขันตอนนี
้
้เน้ นให้ ตระหนักถึงความสาคัญของบุคคล การ
สร้ างมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี และเข้ าใจการทางานร่ วมกับผู้อื่น นอกจากยังมุ่ งเน้ นการพิจารณาหรื อ
ตัดสินอย่างรอบคอบ รวมไปถึงการมีวิจารณญาณทางธุรกิจที่ดีอีกด้ วย
ที ม งานแผนงานบูรณาการ ประกอบไปด้ วยผู้ที่มี ส่วนเกี่ ยวข้ องในการดาเนินงานตาม
แผนงานวิศวกรรมคุณค่าและซิกซ์มา โดยเริ่ มต้ นจากผู้บริ หารระดับกลาง และผู้ปฏิบตั ิงานซึ่งมา
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจากหลายฝ่ ายสาหรับทีมงานวิศวกรรมคุณค่าในงานวิจยั นี ้ประกอบด้ วย
บุคคลจากฝ่ ายต่างๆ รวม 7 คนดังแสดงในรูปที่ 29

รูปที่ 29 ทีมงานแผนงานบูรณาการ
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3.2 ขัน้ ตอนรวบรวมข้ อมูล
หลักการสาคัญในขันตอนนี
้
้ คือการตอบคาถามทัง้ 6 คาถาม ได้ แก่ ทาไม (Why) อะไร (What)
เมื่อไร (When) ที่ไหน (Where) ใคร (Who) และ อย่างไร (How) หรื อ 5W1Hโดยการรวบรวมข้ อมูล
จากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบซึ่งเกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ โดยทัว่ ไปแล้ วความหมายและกิจกรรม
ในขันตอนการรวบรวมข้
้
อมูลตามหลักการวิศวกรรมคุณค่านี ้ มีความใกล้ เคียงกับขันตอนการนิ
้
ยาม
ปั ญหาและการวัดและวิเคราะห์สาเหตุเบื อ้ งต้ นของปั ญหาตามแนวทางของซิกซ์ซิกมา ข้ อมูลที่
รวบรวมจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบซึง่ เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
หัวข้ อที่ 1 ข้ อมูลต้ นทุน
ผู้รับผิดชอบ : Assistant Finance Manager
ข้ อมูล : ต้ นทุนวัตถุดิบจากทางอ้ อมในส่วนของกาวยูวีที่ใช้ ในการผลิตหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
ระหว่างปี พ.ศ 2554-2556 ซึง่ แสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 รายการวัตถุดบิ ทางอ้ อมในส่วนของกาวยูวีที่ใช้ ในกระบวนการผลิตหัวอ่านเขียน
ฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์
รำยกำร
ยอดค่าใช้ จา่ ย UV ADHESIVE
ยอดค่าใช้ จา่ ยวัตถุดบิ ทางอ้ อมรวม ($)
ปริ มาณการผลิตหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (หน่วย)
ต้ นทุนค่าใช้ จา่ ยวัตถุดบิ ทางอ้ อมต่อหนึ่งหน่วยการผลิต HSA ($)
ต้ นทุนค่าใช้ UV ADHESIVE ต่อหนึ่งหน่วยการผลิต HSA ($)

พ.ศ. 2554
ยอดรวม ($)
%
725,526 22.5%
3,219,306

100%
57,547,590

พ.ศ. 2555
ยอดรวม ($)
%
782,304 23.5%
3,325,104

100%
58,678,789

พ.ศ. 2556
ยอดรวม ($)
%
922,521 26.0%
3,549,835

100%
60,629,048

0.056

0.057

0.059

0.0126

0.0133

0.0152

จากตารางแสดงให้ เห็นว่าต้ นทุนวัตถุดิบทางอ้ อมในส่วนของกาวยูวีนนั ้ มีสัดส่วนที่เพิ่ม
สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง จากการวิเคราะห์ข้อมูลต้ นทุนวัตถุดิบทางอ้ อมระหว่างปี พ.ศ 2554-2556
พบว่าต้ นทุนค่าใช้ จ่ายกาวยูวีคิดเป็ นมูลค่า ทุนต่อหน่วยการผลิตหัวอ่านเขี ยนฮาร์ ดดิสก์ ไ ดร์ ฟ
เท่ากับ 0.0126 เหรี ยญสหรัฐในปี พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ ้นเป็ นมูลค่า 0.0133 เหรี ยญสหรัฐ ในปี พ.ศ.
2555 และเพิ่มขึ ้นเป็ นมูลค่า 0.0152 เหรี ยญสหรัฐในปี พ.ศ. 2556 ตามลาดับ
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รูปที่ 30 สัดส่วนต้ นทุนวัตถุดิบทางอ้ อมในกระบวนการผลิตหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
รูปที่ 30 แสดงสัดส่วนต้ นทุนค่าใช้ จา่ ยกาวยูวี (UV Curing Adhesive) ที่ใช้ ในกระบวนการ
Tail Tacking เทียบกับยอดค่าใช้ จ่ายของวัตถุดิบทางอ้ อมทังหมดที
้
่ใช้ ในกระบวนการผลิตหัวอ่าน
เขียนอาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ จากตารางที่ 4 และรู ปที่ 30 แสดงให้ เห็นว่าต้ นทุนค่าใช้ จ่ายกาวยูวี ที่ใช้ ใน
กระบวนการ Tail Tacking มีสัดส่วนสูงเป็ นอันดับ 1 ของยอดค่าใช้ จ่ายทัง้ หมดและมีแนวโน้ ม
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
หัวข้ อที่ 2 ข้ อมูลเบื ้องต้ นของผลิตภัณฑ์
ผู้รับผิดชอบ : Procurement Senior Executive
ข้ อมูล : ข้ อมูลเบื ้องต้ นของผลิตภัณฑ์ ซึ่งข้ อมูลของผลิตภัณฑ์เบื ้องต้ นจะเป็ นข้ อมูลโดยทัว่ ไปของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้ผลิตหรื อจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์จะต้ องนาเอกสารกากับผลิตภัณฑ์ส่งมอบให้ แก่
หน่วยงานจัดซื ้อเพื่อส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องพิจารณาต่อไป เอกสารเหล่านี ้อาจจะอยู่ในรูปของ
Product Data sheet หรื อ Material Safety Data sheet อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อทัง้ สองอย่างก็ได้
รูปที่ 31 แสดง Product Data sheet ของ UV Curing Adhesive
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Product Data sheet
Product Description

UV Adhesive, is high viscosity, nonflowing UV curable adhesives designed for bonding
polyimide and encapsulating chips in hard disk drive (HDD). This product is flexible,
tough, and designed to be low outgassing. Their high viscosities make adhesive suitable
for TSA, conformal coat, voice coil wire Tacking and screw attachment HDD applications.

Product Image

Net Wt.
Price
TYPICAL
UNCUREDPROPERTIES
specifications)

(not

TYPICAL CUREDPROPERTIES
(not specifications)

DISPENSING THE ADHESIVE
STORAGE & SHELF LIFE

CLEAN UP

GENERAL INFORMATION

10 ML.
35.2 $
Solvent Content
None, 100% Solids
Isocyanate Content
None
Chemical Class
Modified Urethane Acrylate
Appearance
Nonflowing Gel
Solubility
Alcohols/Chlorinated Solvents/Ketones
Flash Point
>93°C (200°F)
Viscosity (4 rpm, TF spindle, RTV viscometer)
29963
>1,200,000 cP
ASTM D-1084
29963-REV-A
>1,200,000 cP
ASTM D-1084
Durometer Hardness
D40
ASTM D-2240
Elongation at Break
75%
ASTM D-638
Tensile at Break
1,200 PSI
ASTM D-638
Modulus of Elasticity
3,500 PSI
ASTM D-638
Thermal Limit
150°C
DSTM D-200°
Glass Transition Tg
30°C
ASTM D-3248
This material may be dispensed with a variety of automatic bench-top syringe applicators
or other equipment as required.
Store the material in a cool, dark place when not in use. Do not expose to visible or UV
light. This product maypolymerize upon prolonged exposure to ambient light. Keep
covered when not in use. This material has a one-year shelflife when stored between
10°C (50°F) and 32°C (90°F) in the original, unopened container.
Uncured material may be removed from dispensing components and parts with organic
solvents. Cured material will beimpervious to many solvents and difficult to remove. Clean
up of cured material may require mechanical methods ofremoval.
This product is intended for industrial use only. Keep out of reach of children. Avoid
breathing vapors. Avoid contactwith skin, eyes, and clothing. Wear impervious gloves.
Repeated or continuous skin contact with uncured material maycause irritation. Remove
material from skin with soap and water. Never use organic solvents to remove material
fromskin and eyes. For more information on the safe handling of this material, please refer
to the Material Safety Data Sheet
before use.

รูปที่ 31 UV Curing Adhesive Product Data Sheet
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หัวข้ อที่ 3 ข้ อมูลลักษณะของผลิตภัณฑ์
ผู้รับผิดชอบ : Procurement Senior Executive
ข้ อมูล : คุณสมบัตทิ วั่ ไปและคุณลักษณะจาเพาะของผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับข้ อกาหนด
ตารางที่ 5 คุณสมบัตทิ วั่ ไปและคุณลักษณะจาเพาะของผลิตภัณฑ์
Description
General
Specification
Functional Feeding
High or Low
Test
pressure (Avg. 100
psi)
Shape profile
Not deform or flow
after dispensing
Color
Clear
Rework
Whole dot should
be removed
Viscosity (cP)
30,000-50,000
Tensile at Break (psi)
1,000 psi +/- 500
psi
Moduls of Elasticity (psi) 3,000 psi +/- 500
psi
UV curable
Yes
Certification Tin
< 500 nanogram
Test
per gram of
adhesive
Halogen
None
Ozone Depleting
None
Substances

UV Curing
Adhesive
Good (Low
pressure/ 80 psi)
Not deform or flow
after dispensing
Clear
Whole dot could be
removed
35,000 cP
1,200 psi
3,500 psi
Yes
100 nanogram per
gram of adhesive
None
None
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Description
Outgassing
TOTAL
HYDROCARBONS

General
Specification

UV Curing
Adhesive

< 350,000 ppb

150,000 ppb

TOTAL ORGANIC ACIDS < 300,000 ppb
TOTAL
< 1,000,000 ppb
METHACRYLATES AND
ALKYL ACRYLATES
HYDROXYCYCLOHEXYL < 125,000 ppb
PHENYL KETONE

120,000 ppb
800,000 ppb

a,a- DIMETHOXYPHENYL
ACETOPHENONE
TOTAL SILOXANES
TOTAL AMINES
TOTAL AMIDES
TOTAL OUTGASSED
MATERIAL
Anion and Cation
Anion
Bromide
Chloride
Fluoride
Nitrate
Nitrite
Phosphate
Sulfate

< 10,000 ppb

8,000 ppb

< 5,000 ppb
< 100,000 ppb
< 1,000 ppb
< 3,000,000 ppb

3,500 ppb
75,000 ppb
500 ppb
1,500,000 ppb

< 30,000 ppb
< 30,000 ppb
< 30,000 ppb
< 30,000 ppb
< 30,000 ppb
< 30,000 ppb
< 30,000 ppb

10,000 ppb
8,000 ppb
8,500 ppb
10,000 ppb
15,000 ppb
10,000 ppb
8,000 ppb

100,000 ppb
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Description
Total Anions
Cation
Ammonia

General
Specification
< 100,000 ppb

UV Curing
Adhesive
69,500 ppb

< 30,000 ppb

18,000 ppb

หัวข้ อที่ 4 ข้ อมูลการใช้ งานผลิตภัณฑ์
ผู้รับผิดชอบ : HSA Production Supervisor และ Process Engineer
ข้ อมูล : ลักษณะการใช้ งานและสภาพปั ญหาปั จจุบันในการใช้ งานกาวยูวีในกระบวนการ Tail
Tacking
1. ลักษณะการใช้ งานกาวยูวีในกระบวนการ Tail Tacking
ปัจจุบนั กระบวนการ Tail Tackingดาเนินการผ่านเครื่ องหยอดกาวและอบกึ่งอัตโนมัติ
กระบวนการทางานได้ แสดงในรูปที่ 32 โดยมีขนตอนหลั
ั้
กๆ 2 ขันตอนคื
้
อ
1. กระบวนการการหยอดกาว (รูปที่ 33)
2. กระบวนการการอบด้ วยรังสีอลั ตราไวโอเลต (รูปที่ 34)

รูปที่ 32 กระบวนการ Tail Tacking
ในขันตอนการหยอดกาวยู
้
วีลงบนหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟนัน้ พนักงานจะทางาน
หยอดกาวยูวี บ ริ เ วณ Tail Gimbal Assembly (TGA) ของ ชุด ประกอบหัว อ่ า นข้ อมู ล
(HGA) กับ แขนหัวอ่าน เพื่อยึด TGA ให้ ติดกับแขนหัวอ่าน ตาแหน่งอ้ างอิงสาหรับการ
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หยอดกาวยูวี ขนาดของกาวยูวี รวมทังจ
้ านวนหยด จะอ้ างอิงจาก Product configuration
print. ซึง่ จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละกลุม่ ผลิตภัณฑ์
กระบวนการหยอดกาว

รูปที่ 33 แผนผังกระบวนการหยอดกาว
กระบวนการการอบด้ วยรังสีอลั ตราไวโอเลต

รูปที่ 34 แผนผังกระบวนการอบด้ วยรังสีอลั ตราไวโอเลต
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2. สภาพปัญหาที่พบในการใช้ งานกาวยูวีในกระบวนการ Tail Tacking
จากการเก็บข้ อมูลการใช้ งานกาวยูวี ในกระบวนการ Tail Tacking โดยหน่วยงานวิศวกร
กระบวนการ (Process engineering) และ หน่วยงานการผลิต (Production) พบว่าปั ญหา
หนึ่ ง ที่ พ บในการใช้ ง านกาวยูวี ในกระบวนการ Tail Tacking ปริ ม าณกาวยูวี ที่ ถูก ใช้ ใน
กระบวนการมีปริมาณสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ จากการเก็บข้ อมูลจานวนกาวยูวี (หลอด) ที่ถกู ใช้
ไปในกระบวนการ Tail Tacking พบว่า จ านวนกาวยูวี (หลอด) ที่ ถูก ใช้ ใ นกระบวนการมี
ปริมาณสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แสดงให้ เห็นถึงความสูญเสียที่เกิดขึ ้นระหว่างกระบวนการ รูปที่
35 แสดงข้ อมูลจานวนกาวยูวี (หลอด) ที่ถกู ใช้ ไปในกระบวนการ Tail Tacking เทียบกับข้ อมูล
ที่คาดการณ์ไว้ ปี พ.ศ 2557 พบว่ากาวยูวีที่ถูกใช้ จริ งในกระบวนการ Tail Tacking มีปริ มาณ
สูงกว่าที่ คาดการณ์ ไว้ มากกว่าร้ อยละ 50 ซึ่งนับว่าเป็ นปริ มาณที่สูงมาก จึงได้ มีการศึกษา
คุณสมบัติของกาวยูวีและขัน้ ตอนการทางานของกระบวนการโดยละเอียด เพื่อนาข้ อมูลไป
ประกอบเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในขั น้ ตอนสร้ างสรรค์ ค วามคิ ด และปรั บ ปรุ ง (Creative and
Improvement Phase) ในขันตอนต่
้
อไป

รูปที่ 35 ข้ อมูลจานวนกาวยูวี (หลอด) ที่ถกู ใช้ ไปในกระบวนการ Tail Tacking เทียบกับข้ อมูลที่
คาดการณ์
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3.3 ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ หน้ าที่
3.3.1 การประเมินหน้ าที่
การวิเคราะห์หน้ าที่การทางานเป็ นกระบวนการหนึ่งในแผนงานของบูรณาการ ซึ่ง
อ้ างอิงจากแผนงานวิศวกรรมคุณค่า ประกอบไปด้ วยขันตอนของการอธิ
้
บายหน้ าที่
ประเมิ นความสัม พันธ์ ข องหน้ าที่ และพัฒ นาทางเลื อ ก ในการวิเคราะห์ หน้ า ที่ นัน้
สามารถแบ่ ง เป็ น 2 ระดับ คื อ หน้ าที่ พื น้ ฐาน (Basic Function) และหน้ าที่ ร อง
(Secondary Function) ดังตารางที่ 6
หน้ าที่หลัก เป็ นหน้ าที่ ที่ทาให้ ผลิ ตภัณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารนัน้ บรรลุสมความมุ่ง หมายที่
กาหนด
หน้ าที่รอง เป็ นหน้ าที่ซงึ่ จะช่วยให้ หน้ าที่พื ้นฐานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ตารางที่ 6 แสดงหน้ าที่การทางานของกาวยูวี
หน้ าที่
ชิ ้นส่วน
คากริ ยา
คานาม

กาวยูวี

ตรึง

ส่วนประกอบ

ช่วยยึด

ตาแหน่ง

ลด

การสัน่ พ้ อง

จากัด

การเคลื่อนไหว

ช่วย

ค ้าจุน

หน้ าที่
หลัก

รอง








หลังจากที่ทีมงานได้ ทาการวิเคราะห์และพิจารณาการประกอบแล้ ว มีความเห็นว่า
กาวยูวี มีหน้ าที่หลักคือ “ลดการสัน่ พ้ อง” ส่วนหน้ าที่อื่นๆนันเป็
้ นหน้ าที่รอง
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3.3.2 ประเมินความสัมพันธ์ ระหว่ างหน้ าที่
จุดประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ของหน้ าที่ตา่ งๆของชิ ้นส่วน ให้ อยูใ่ นรูปของ
คากริ ยา และคานามหน้ าที่หลัก และหน้ าที่รอง เมื่อใส่หน้ าที่ลงในบทสรุปการประเมิน
แล้ ว จะกาหนด “อักษรแทน” สาหรับแต่ละหน้ าที่ เพื่อลดการเขียนลงดังตารางที่ 7
หน้ าที่
ตรึงส่วนประกอบ
ใช้ แทนด้ วยอักษร
A
หน้ าที่
ช่วยยึดตาแหน่ง
ใช้ แทนด้ วยอักษร
B
หน้ าที่
ลดการสัน่ พ้ อง
ใช้ แทนด้ วยอักษร
C
หน้ าที่
จากัดการเคลื่อนไหว ใช้ แทนด้ วยอักษร
D
หน้ าที่
ช่วยค ้าจุน
ใช้ แทนด้ วยอักษร
E
ตารางที่ 7 อักษรแทนสาหรับแต่ละหน้ าที่
อักษร
หน้ าที่
A
ตรึงส่วนประกอบ
B
ช่วยยึดตาแหน่ง
C
ลดการสัน่ พ้ อง
D
จากัดการเคลื่อนไหว
E
ช่วยค ้าจุน
3.3.3 การเปรียบเทียบนา้ หนักและให้ นา้ หนักของหน้ าที่
เริ่ มต้ นที่หน้ าที่ “A ตรึ งส่วนประกอบ” ทีมงานได้ เปรี ยบเทียบกับหน้ าที่ “B ช่วย
ยึดตาแหน่ง” การเปรี ยบเทียบนี ้พิจารณาว่าหน้ าที่นนเกี
ั ้ ่ยวพันกับการประกอบอย่างไร
หน้ าที่ไหนสาคัญมากกว่ากัน ในกรณีนี ้พบว่า หน้ าที่ A สาคัญกว่าหน้ าที่ B จึงใส่ A ไว้
ในช่องประเมินผล
เมื่อตัดสินใจแล้ วว่า หน้ าที่ A สาคัญกว่าหน้ าที่ B ต้ องพิจารณาต่อไปอีกว่าสาคัญ
กว่าเป็ นระดับเท่าไรโดยระดับความสาคัญได้ กาหนดน ้าหนักในการประเมินไว้ ดงั นี ้คือ
1. ความแตกต่างของความสาคัญน้ อย
2. ความแตกต่างของความสาคัญปานกลาง
3. ความแตกต่างของความสาคัญมาก
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ในที่นี ้ระดับความแตกต่างของความสาคัญของหน้ าที่ระหว่า A และ B มีความ
แตกต่างของความสาคัญน้ อย จึงใช้ น ้าหนักแทนตัวเลข 1 ใส่ข้างหลัง A ดังรูปที่ 36

A

B
A-1

C

D

E

รูปที่ 36 การให้ ระดับความสาคัญของหน้ าที่
ทาการเปรี ยบเทียบและให้ นา้ หนักต่อไปของหน้ าที่ B, C, D และ E ตามลาดับ
และทาการรวมน ้าหนักทังทางแนวนอนและแนวตั
้
งของทุ
้
กหน้ าที่ โดยให้ สมาชิกในทีม
ที่เกี่ ยวข้ องกับการใช้ งานผลิตภัณฑ์และกระบวนการโดยตรงคือ Senior Industrial
Engineer, HSA Process Development Engineer, HSA Production Supervisor
และ Process Engineer เป็ นผู้ประเมินคะแนน (ภาคผนวกตารางที่ 1) พบว่าน ้าหนัก
ความสาคัญของหน้ าที่ ที่ได้ จากค่ามัธยฐาน (Median) มีคา่ ดังต่อไปนี ้คือ น ้าหนักรวม
ของหน้ าที่ A = 3 น ้าหนักรวมของหน้ าที่ B = 1, C = 10, D = 6 และ E = 0. ดังรู ปที่
3.10 จากนันท
้ าการพล็อตกราฟประเมิ นเชิงเลข ดังรูปที่ 37 นาผลลัพธ์นี ้บันทึกลงใน
แบบฟอร์ มการประเมิ นหน้ าที่ รู ปที่ 38 จากผลที่ได้ หน้ าที่หลักของกาวยูวีคือ ลดการ
สัน่ พ้ อง ซึ่งทีมงานได้ นาไปสร้ างสรรค์ความคิดในขันตอนต่
้
อไป คือการสร้ างความคิด
สร้ างสรรค์ ดังแบบฟอร์ มสรุปการประเมินหน้ าที่ ดังรูปที่ 39
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การประเมินเชิงเลข
A

B

C

D

E

A-1

C-3

D-1

A-2

C-3

D-2

B-1

C-1

C-3

B

C

D

D-3

การประเมินเชิงเลข
น ้าหนักในการประเมิน
1. ความแตกต่างของความสาคัญน้ อย
2.

ความแตกต่างของความสาคัญปานกลาง

3.

ความแตกต่างของความสาคัญมาก

อักษร
A
B
C
D
E

หน้ าที่
ตรึงส่วนประกอบ
ช่วยยึดตาแหน่ง
ลดการสัน่ พ้ อง
จากัดการเคลื่อนไหว
ช่วยค ้าจุน

น ้าหนัก
3
1
10
6
0

รูปที่ 37 การเปรี ยบเทียบและให้ น ้าหนักของแต่ละหน้ าที่
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กราฟประเมินเชิงเลข
นำ้ หนัก
12
10
8
6
4
2
0

หน้ ำที่

รูปที่ 38 กราฟประเมินหน้ าที่เชิงเลขของกาวยูวี

รูปที่ 39 แบบฟอร์ มสรุปการประเมินหน้ าที่ของกาวยูวี
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3.4 ขัน้ ตอนสร้ างสรรค์ ความคิดและปรับปรุง
จากการประเมินหน้ าที่หลักที่ได้ ในขันตอนที
้
่ 3 คือ ลดการสัน่ พ้ อง ทีมงานได้ ใช้ หลักการ
ระดมสมอง ของทีมงานเพื่อสร้ างสรรค์แนวความคิดในการทาหน้ าที่ดงั กล่าว นอกจากนี ้ยังได้ นา
หลัก การการปรั บ ปรุ ง (Improve Phase) ซึ่ง เป็ น หนึ่ง ในขัน้ ตอน DMAIC เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง
ความคิดสร้ างสรรค์ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อทาการประเมินคุณค่าของการปรับปรุงโดยการกาหนด
สาเหตุของปัญหาเพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ที่เหมาะสม ทางทีมงานได้ ระดมความคิดผ่านกระบวนทางาน
ตามแผนงาน โดยหลักการแนวคิดในการสร้ างสรรค์ความคิด มีดงั นี ้คือ
1. การทาให้ ลดลง (Reduction)
 การลดจานวนชิ ้นส่วน (Reduce a number of components) ที่ทาหน้ าที่ซ ้าซ้ อนกัน
 การใช้ ร่วมกันของชิ ้นส่วน (Combine components)
 การลดข้ อกาหนด (Reduce Sepcifications)
 การลดหรื อปรับเปลี่ยนบรรจุภณ
ั ฑ์ (Reduce or change packaging)
2. การตัดออก (Eliminate)
 การกาจัดชิ ้นส่วนที่ซ ้าซ้ อนหรื อไม่จาเป็ น (eliminate redundant or unnecessary
components)
3. การทาให้ ง่าย (Simplification)
 การออกแบบที่เรี ยบง่าย (Simple Design)
 รูปร่างที่เรี ยบง่าย (Simple Shape)
 ขันตอนหรื
้
อลาดับการประกอบที่ง่าย (Simple assembly process or sequence)
4. การดัดแปลง (Modification)
 ใช้ วสั ดุราคาถูกลง (Lesser material cost)
 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (More effience manufacturing)
 ใช้ การขนส่งทางเลือก (Use alternative transportation methods)
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โดยแนวทางเลือก ที่ได้ จากการระดมสมองนัน้ สามารถสรุปได้ เป็ น 4 แนวทางดังนี ้คือ
แนวคิดที่ 1 การปรั บปรุ งลักษณะการใช้ งานและต้ นทุนของกาวยูวี
จากหลักการแนวคิดในการสร้ างสรรค์ความคิดคือการดัดแปลง ทีมงานมีความเห็นตรงกันที่
จะยังคงใช้ กาวยูวีเป็ นวัตถุประสานในกระบวนการ TailTackingและคงกระบวนการนี ้ไว้ อย่างไรก็
ตามจากข้ อมูลที่รวบรวมได้ จากขันตอนรวบรวมข้
้
อมูล นามาสูแ่ นวคิดในการปรับปรุงการใช้ กาวยูวี
ในกระบวนกระบวนการ Tail Tacking ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อต้ นทุนวัตถุดิบทางอ้ อมในกระบวนการ
ผลิตหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ โดยมีแนวทางดังนี ้คือ
1. ทีมงานมีความเห็นว่าต้ นทุนของกาวยูวีที่ใช้ ในปั จจุบนั มีราคาค่อนข้ างสูงเพราะเป็ นกาวยู วีที่
ต้ องนาเข้ าจากต่างประเทศทางทีมงานต้ องการที่จะหาซัพพลายเออร์ รายใหม่ ที่สามารถผลิต
กาวยูวีได้ มีคณ
ุ สมบัติตรงกับข้ อกาหนดและมีราคาต่ากว่ากาวยูวีที่ใช้ ปัจจุบนั จึงมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบคือแผนกจัดซื ้อได้ ทาการติดต่อซัพพลายเออร์ รายใหม่ โดยซัพพลายเออร์ รายใหม่
นี น้ อกจากจะต้ องสามารถส่ง มอบผลิ ตภัณฑ์ ที่ ตรงกับ ความต้ องการได้ แล้ ว จะถูกทาการ
ประเมินในด้ านต่างๆ ดังนี ้
1) คุณภาพสินค้ าที่สง่ มอบไป (Quality)
 คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์เป็ นไปตามข้ อกาหนด
 การรับประกันคุณภาพ
2) ต้ นทุน (Cost)
 ราคาเมื่อเปรี ยบเทียบกับคูแ่ ข่ง
 กิจกรรมในการลดต้ นทุนที่มี
 ผลการดาเนินกิจกรรมลดต้ นทุนเปรี ยบเทียบกับเป้าที่ตงไว้
ั้
3) การส่งมอบ (Delivery)
 สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ ตามข้ อกาหนด
 การส่งมอบตรงเวลาที่กาหนด
4) ด้ านวิศวกรรม (Engineering) เช่น
 ความสามารถและเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์

62
 ระบบการประเมินภายในองค์กร
5) การบริหารจัดการ (Management) เช่น
 นโยบายบริษัท
 ความเป็ นผู้นาในอุตสาหกรรม
 ผลการรับรองคุณภาพต่างๆที่ได้ รับ
ในการประเมินแต่ละด้ านนัน้ จะประยุกต์ใช้ ตวั แบบการตัดสินใจ Kepner-Tregoe โดย
การให้ คะแนนและนา้ หนักการประเมินจากทีมงาน (ภาคผนวกตารางที่ 2) โดยผลจากการ
ประเมิน ทีมงานได้ ลงคะแนนให้ ซัพพลายเออร์ รายใหม่เป็ นผู้ผลิตกาวยูวี ซึ่งกาวยูวีจากซัพ
พลายเออร์ รายใหม่นี ้มีคณ
ุ สมบัติอยูภ่ ายใต้ ข้อกาหนดตามตารางที่ 8 และมีราคาที่ต่ากว่ากาว
ยูวีที่ใช้ ในปัจจุบนั ซึง่ การวิเคราะห์ในส่วนของต้ นทุนจะถูกกล่าวในขันตอนต่
้
อไป
ตารางที่ 8 แสดงคุณสมบัตจิ าเพาะของกาวยูวีที่ใช้ ปัจจุบนั กาวยูวีชนิดใหม่ และข้ อกาหนด
Description
Functional
Test

Feeding

Shape profile

Color
Rework

Viscosity (cP)

General
Specification
High or Low
pressure
(Avg. 100 psi)
Not deform or
flow after
dispensing
Clear
Whole dot
should be
removed
30,00050,000

Current
Adhesive
Good (Low
pressure/ 80
psi)
Not deform or
flow after
dispensing
Clear
Whole dot
could be
removed
35,000 cP

New
Adhesive
Good (Low
pressure/ 95
psi)
Not deform or
flow after
dispensing
Clear
Whole dot
could be
removed
38,000 cP
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Description
Tensile at Break
(psi)
Moduls of Elasticity
(psi)
UV curable
Certification Tin
Halogen
Ozone Depleting
Substances
Outgassing
TOTAL
HYDROCARBONS
TOTAL ORGANIC
ACIDS
TOTAL
METHACRYLATES
AND ALKYL
ACRYLATES
HYDROXYCYCLOH
EXYL PHENYL
KETONE
a,aDIMETHOXYPHENY
L ACETOPHENONE
TOTAL SILOXANES

General
Specification
1,000 psi +/500 psi
3,000 psi +/500 psi
Yes
< 500
nanogram
None
None

Current
Adhesive
1,200 psi

New
Adhesive
1,300 psi

3,500 psi

3,200 psi

Yes
100
nanogram
None
None

Yes
100
nanogram
None
None

< 350,000
ppb
< 300,000
ppb
< 1,000,000
ppb

150,000 ppb

125,000 ppb

120,000 ppb

105,000 ppb

800,000 ppb

800,000 ppb

< 125,000
ppb

100,000 ppb

80,000 ppb

< 10,000 ppb 8,000 ppb

6,500 ppb

< 5,000 ppb

3,800 ppb

3,500 ppb
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Description
TOTAL AMINES
TOTAL AMIDES
TOTAL
OUTGASSED
MATERIAL
Anion and Cation
Anion
Bromide
Chloride
Fluoride
Nitrate
Nitrite
Phosphate
Sulfate
Total Anions
Cation
Ammonia

General
Specification
< 100,000
ppb
< 1,000 ppb
< 3,000,000
ppb

Current
Adhesive
75,000 ppb

New
Adhesive
73,500 ppb

500 ppb
1,500,000
ppb

550 ppb
1,200,000
ppb

< 30,000 ppb
< 30,000 ppb
< 30,000 ppb
< 30,000 ppb
< 30,000 ppb
< 30,000 ppb
< 30,000 ppb
< 100,000
ppb

10,000 ppb
8,000 ppb
8,500 ppb
10,000 ppb
15,000 ppb
10,000 ppb
8,000 ppb
69,500 ppb

11,250 ppb
6,500 ppb
8,500 ppb
10,200 ppb
15,500 ppb
10,000 ppb
8,000 ppb
65,500 ppb

< 30,000 ppb 18,000 ppb

16,500 ppb

2. จากสภาพปั ญหาที่พบในการใช้ งานกาวยูวีในกระบวนการ TailTacking จากขันตอนรวบรวม
้
ข้ อมูล พบว่ามีปริ มาณการใช้ กาวยูวีสงู กว่าที่คาดการณ์ไว้ มากกว่าร้ อยละ 50 ทางทีมงานได้
ทาการศึกษาลักษณะกระบวนการและการใช้ งานกาวยูวี พบว่าระหว่างขันตอนการหยอดกาว
้
ยูวีโดยเครื่ องหยอดกาวยูวีซึ่งทางานด้ วยระบบ Pneumatic นัน้ จะก่อให้ เกิดความร้ อนขึ ้นใน
กระบอกกาวยูวีความร้ อนที่เกิดขึน้ นี ้เพิ่มมากขึน้ ในแต่ละครัง้ ที่ จ่ายกาวและกลายเป็ นความ
ร้ อนสะสม ซึ่งส่งผลให้ กาวยูวีที่อยู่บริ เวณใกล้ เคียงเกิดการหลอมเหลว กาวยูวีในส่วนที่ถูก
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ความร้ อนนี ้จะสูญเสียคุณสมบัติและไม่สามารถนามาใช้ ในกระบวนการได้ และต้ องทาการ
กาจัดทิ ้งไปซึ่งก่อให้ เกิดความสูญเสียขึ ้น ทาให้ ปริ มาณกาวยูวีที่ถูกนามาใช้ จริ งมีปริ มาณสูง
กว่า ปริ ม าณที่ ค าดการณ์ ไ ว้ ป รากฏการณ์ นี ว้ ่ า Frictional Heating Effect ปรากฏการณ์ นี ้
สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้คือ ในระบบอัตโนมัติทางานที่ทาการจ่ายกาวยูวีจานวน 4,000 หยดต่อ
ชัว่ โมง นัน่ หมายความว่าอากาศจะถูกแรงดันซ ้าๆเป็ นจานวน 4,000 ครัง้ ต่อชัว่ โมงเช่นกัน นัน่
เป็ นแรงดันจานวนมากและอากาศในกระบอกกาวยูวีที่ได้ รับการบีบอัดซา้ แล้ วซา้ อีกจะเกิด
ความร้ อนขึ ้น อากาศเป็ นก๊ าซที่มีอนุภาคยืดหยุ่น ขนาดเล็กเมื่อโมเลกุลถูกกระทาให้ เคลื่อนที่
อย่างต่อเนื่องด้ วยความเร็ วสูงไปกระทบโมเลกุลอื่นๆและกับชนกับผนังของกระบอกกาวยูวี
ด้ วยแรงดัน ระดับของความดันยิ่ งเพิ่มขึน้ ทาให้ พลังงานสะสมมากขึน้ ตามไปด้ วย การเพิ่ม
แรงดันให้ อากาศด้ วยความถี่สงู ในการดันให้ ของเหลวออกจากกระบอกฉีดอย่างต่อเนื่องนันจะ
้
ไปกระตุ้นโมเลกุลของอากาศให้ เกิดความร้ อน ความร้ อนนี ้ถูกเหนี่ยวนาจากแรงเสียดทานจลน์
(dynamic frictional)

ของการบีบอัดอากาศ ซึง่ ความร้ อนนี ้จะเกิดขึ ้นจากแรงเสียดทานภายใน

จากการที่โมเลกุลที่ถกู บังคับให้ เลื่อนผ่านโมเลกุลอื่น ๆ และผ่านทางปากกระบอกหัวฉีดกาว
ตัว ชี ว้ ัด ของคุณ สมบัติ ข องแรงเสี ย ดทานภายในของกาวยู วี ที่ เ รี ย กว่ า ความหนื ด
(Viscosity) ซึ่งเป็ นตัวบอกถึงค่าความต้ านทานการไหลของกาวยูวี เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ ้นความ
หนืดของกาวยูวีจะลดลง ซึ่งก็คือกาวยูวีไหลได้ ง่ายขึ ้น เมื่อกาวยูวีได้ รับความร้ อนมากขึ ้นจะ
ไหลได้ ง่ายขึ ้น ความร้ อนที่เกิดขึ ้นส่งผลให้ กาวยูวีมีความหนืดของกาวยูวีลดลงและหลอมเหลว
รูปที่ 40 แสดงความความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและความหนืดของสสารพบว่าเมื่ออุณหภูมิ
ของสสารเพิ่มขึ ้นจะส่งผลให้ ความหนืดลดลง เช่นเดียวกับกับการหยอดกาวยูวีในกระบวนการ
TailTackingเมื่อทาการจ่ายกาวยูวีซ ้าๆ โดยแรงดันลมด้ วยระบบ Pneumatic เพื่อดันกาวยูวีให้
ไหลออกมาอากาศจะถูกบีบอัดและก่อให้ เกิดความร้ อนขึ ้น ความร้ อนที่เกิ ดขึ ้นนี ้เพิ่มมากขึ ้นใน
แต่ละครัง้ ที่จ่ายกาวยูวีและกลายเป็ นความร้ อนสะสม ซึ่งส่งผลให้ กาวยูวีที่อยู่บริ เวณใกล้ เคียง
เกิดกาวยูวีหลอมเหลวนันเอง
้
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รูปที่ 40 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความร้ อนและความหนืดของของเหลว
ทางทีมงานได้ เสนอแนวความคิดที่จะทาการลดปริ มาตรของกระบอกกาวยูวีที่ใช้ ใน
กระบวนการ Tail Tacking เพื่อลดจานวนครัง้ ของการอัดอากาศเข้ ากระบอกกาวยูวีซึ่งส่งผล
ให้ ความร้ อนสะสมในหลอดกาวยูวีลดลงจากปั จจุบนั ใช้ ขนาด 10ml. เป็ นขนาด 5 ml. และ
3ml. ตามลาดับ
ทาการทดลองนับจานวนหยดของกาวยูวีทงในสภาวะที
ั้
่ อณ
ุ หภูมิห้องและในสภาวะการ
ใช้ งานในกระบวนการ TailTacking ทาการวัดจานวนหยดกาวยูวีโดยใช้ เครื่ องนับหยดกาว
อัตโนมัตดิ งั แสดงในรูปที่ 41 พบว่าจานวนหยดกาวยูวีมีการเปลี่ยนแปลง ดังตารางที่ 9

รูปที่ 41 เครื่ องนับหยดกาวอัตโนมัติ (Automatic Dispensing Counter)
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ตารางที่ 9 จานวนหยดกาวยูวีที่นบั ได้ ที่อณ
ุ หภูมิห้องและจานวนที่นบั ได้ ในการใช้ งานจริงใน
กระบวนการ TailTacking
ขนาดปริมาตรกระบอกกาวยู
วี

เงื่อนไขการใช้ งาน

กระบอกกาวยูวีปริมาตร 10
ml.
กระบอกกาวยูวีปริมาตร 10
ml.
กระบอกกาวยูวีปริมาตร
5ml.
กระบอกกาวยูวีปริมาตร
5ml.
กระบอกกาวยูวีปริมาตร
3ml.
กระบอกกาวยูวีปริมาตร
3ml.

อุณหภูมิห้อง

จานวนหยดกาวยู สัดส่วนกาวยูวี
วี
ที่ถกู นามาใช้
จริง
98,500

กระบวนการ
Tail Tacking
อุณหภูมิห้อง

28,700

กระบวนการ
Tail Tacking
อุณหภูมิห้อง

27,620

กระบวนการ
Tail Tacking

20,525

29%

50,250
55%

21,000
98%

จากตารางที่ 9 แสดงให้ เห็นว่าจานวนหยดกาวยูวีที่นบั ได้ ที่อณ
ุ หภูมิห้องและจานวนที่นบั
ได้ ในการใช้ งานจริ งในกระบวนการ TailTackingมีจานวดลดลงอย่างเห็นได้ ชดั จากข้ อมูลที่ได้
โดยที่กาวยูวีในกระบอกกาวยูวีขนาด 10 ml. เมื่อถูกนามาใช้ ในกระบวนการ TailTacking จะมี
กาวยูวีที่ใช้ เพียงร้ อยละ 29 ในขณะที่ กาวยูวีในกระบอกกาวยูวีขนาด 5ml. เมื่อถูกนามาใช้ ใน
กระบวนการ Tail Tackingจะมีกาวยูวีที่ใช้ เพียงร้ อยละ 55 และกาวยูวีในกระบอกกาวยูวีขนาด
3 ml. เมื่อถูกนามาใช้ ในกระบวนการ Tail Tacking จะมีกาวยูวีที่ใช้ ได้ ร้อยละ 98 ซึ่งเป็ นสัดส่วน
ที่ สูง ที่ สุด พบว่าชนิดกาวยูวีที่ให้ ค วามคุ้ม ทุนมากที่ สุด คือ กาวยูวีขนาด 3 ml. ซึ่ง จะถูกนาไป
พิจารณาในขันตอนต่
้
อไป
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แนวคิดที่ 2 การออกแบบ TGA ให้ มีความแข็งแรงขึน้ (ยกเลิกกระบวนการ Tail Tacking)
จากหลักการแนวคิดในการสร้ างสรรค์ความคิดคือการตัดออก การทาให้ ง่าย และการดัดแปลง
นามาซึ่งแนวคิดที่ 2 คือการยกเลิกกระบวนการ Tail Tacking และการออกแบบ TGA ให้ มีความ
แข็ง แรงขึน้ และช่วยลดผลกระทบของแรงกระตุ้นจากแรงลม โดยการใช้ แนวคิด Narrow and
Ribbed เมื่อTGA มีความแข็งแรงขึ ้นจะช่วยลดแอมพลิจดู ในการสัน่ พ้ องได้ ลกั ษณะของ TGA ก่อน
และหลังการปรับปรุงแสดงในรูปที่ 42 แนวคิดในการปรับปรุง TGA มีรายละเอียดดังนี ้คือ
 Narrow คือการออกแบบให้ TGA มีพื ้นที่แคบลงเพื่อลด Amplitude ของการสัน่
 Ribbed คือการเสริมความแข็งแรงให้ กบั TGA โดยการเพิ่มพื ้นที่ในส่วนที่เป็ น เหล็กกล้ าไร้
สนิม หรื อ สเตนเลส (Stainless steel) และทาให้ อยู่ในรู ปของโครงเพื่อห่อหุ้มส่วนที่เป็ น
เส้ นวงจรไฟฟ้าชนิดอ่อน (Flexible Circuit)

รูปที่ 42 แสดงลักษณะของ TGA ก่อนและหลังการปรับปรุง
แนวคิด ที่ 3 การปรั บ เปลี่ ยนตาแหน่ ง และเพิ่ม Flapper ในตาแหน่ ง ที่ก าหนด (ยกเลิก
กระบวนการ Tail Tacking)
จากหลักการแนวคิดในการสร้ างสรรค์ความคิดคือการการทาให้ ลดลง (การใช้ ชิน้ ส่วน
ร่ วมกัน) การตัดออก และการดัดแปลงนามาซึ่งแนวคิดที่ 3 คือการปรับเปลี่ยนตาแหน่งและเพิ่ม
Flapper ในตาแหน่งที่กาหนดโดย Flapper เป็ นชิ ้นส่วนหนึ่งของ TGA มีลกั ษณะเป็ นรู ปสีเหลี่ยม
ผืนผ้ าขนาดเล็กจะยื่นออกมาบริ เวณด้ านข้ างของ TGA โดยปกติ Falpper จะมีอยู่ 2 ตาแหน่งเมื่อ
ทาการประกอบ TGA ลงในช่องของแขนหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ Falpper จะช่วยให้ TGA คง
รูปในลักษณะเป็ นเส้ นตรง และช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่าง TGA และแขนหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์
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ไดร์ ฟ จึงช่วยลดการเคลื่อนที่ ของ TGA จากหลักการดังกล่าวทีมงานจึงได้ เกิดแนวคิดในการใช้
Flapper เพื่อลดเพื่อลดการสัน่ พ้ องที่เกิดขึ ้นหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้คือ
1. ขยับตาแหน่งของ Flapper ที่ 2 ให้ เข้ ามาใกล้ Flapper ที่ 1 และขยับ Falpper ทัง้ 2 ให้ เข้ าไป
ใกล้ ด้ านส่วนหัวของหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์ ซึง่ มี Slider ติดตังอยู
้ ่ ดังแสดงในรูปที่ 43

รูปที่ 43 ตาแหน่งของ Flapper ปัจจุบนั และทิศทางการเคลื่อนที่ในการติดตังต
้ าแหน่ง Flapper
ใหม่
2. เพิ่ม Falpper อีก 1 ตาแหน่ง ในส่วนบริ เวณปลายหาง TGA เพื่อเสริ มความแข็งแรงให้ กับ
TGA โดยทาการปรับตาแหน่งของ Flapper ให้ เหมาะสมดังรูปที่ 44 โดยตาแหน่งของ Flapper
ก่อนและหลังการปรั บเปลี่ยนโดยวัดจากเส้ นอ้ างอิง การวัดตาแหน่งของแนวแกนหมุน ของ
หัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์มีคา่ ดังนี ้คือ
ก่อนปรับตาแหน่ง
Fapper 1 มีระยะห่างจากเส้ นอ้ างอิง เท่ากับ 25.31 mm.
Fapper 2 มีระยะห่างจากเส้ นอ้ างอิง เท่ากับ 16.47mm.
หลังปรับตาแหน่ง
Fapper 1 มีระยะห่างจากเส้ นอ้ างอิง เท่ากับ 31.57mm.
Fapper 2 มีระยะห่างจากเส้ นอ้ างอิง เท่ากับ 22.27mm.

70
Fapper 2 มีระยะห่างจากเส้ นอ้ างอิง เท่ากับ 13.18mm.

รูปที่ 44 ระยะห่างของ Flapper ที่วดั จาก เส้ นอ้ างอิงการวัดตาแหน่งของแนวแกนหมุนของหัวอ่าน
เขียนฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์
แนวคิ ด ที่ 4 การปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบของแขนหั ว อ่ า นเขี ย นฮาร์ ดดิ ส ก์ ไ ดร์ ฟให้ มี พืน้ ที่
ครอบคลุม TGA (ยกเลิกกระบวนการ Tail Tacking)
จากหลักการแนวคิดในการสร้ างสรรค์ความคิดคือการตัดออก การทาให้ ง่าย และการ
ดัดแปลง นามาซึง่ แนวคิดที่ 4 คือการปรับเปลี่ยนรูปแบบของแขนหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟให้ มี
พื ้นที่ครอบคลุม TGA โดยการขยายร่องของแขนหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟให้ มีความลึกมากขึ ้น
เพื่อให้ TGA สามารถเข้ าไปอยู่ในร่ องของแขนหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ได้ ลึกขึ ้น พื ้นที่ของแขน
หัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิส ก์ ไ ดร์ ฟส่วนที่ ครอบ TGA นีจ้ ะช่วยป้องกัน TGA จากการเกิ ดการสั่น พ้ อง
โดยเฉพาะการสั่นพ้ องที่เ กิดจากแรงลมอันเนื่ องมาจากการหมุนของแผ่นดิสก์ รู ปที่ 45 แสดง
รูปแบบของแขนหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟที่มีการปรับเปลี่ยนร่องให้ ลึกขึ ้น จากเดิมคือ 0.2mm.
เป็ น 0.4mm. ซึง่ เป็ นระยะที่ TGA สามารถสอดตัวเข้ าไปอยูใ่ นร่องแขนหัวอ่านเขียนได้ ทงหมด
ั้
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รูปที่ 45 โครงสร้ างของแขนหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟก่อนและหลังปรับปรุง
แนวคิดที่ถกู สร้ างสรรค์และปรับปรุงจากการระดมสมองของทีมงาน เพื่อทาหน้ าที่ ที่ได้
จากการประเมินหน้ าที่หลักที่ได้ ในขัน้ ตอนที่ 3 คือ ลดการสั่นพ้ อง ได้ สรุ ปดังตารางที่ 10 ซึ่ง
ประกอบไปด้ วยแนวความคิดที่สร้ างสรรค์และหลักการซึ่งเชื่อมโยงกับแนวความคิดสร้ างสรรค์
นันและรายละเอี
้
ยดการดาเนินงาน แนวคิดทัง้ 4 นี ้จะถูกนาไปประเมินในขันตอนที
้
่ 5 คือ การ
ประเมินผล ต่อไป
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ตารางที่ 10 สรุปแนวคิดที่ได้ จากขันตอนสร้
้
างสรรค์ความคิดสาหรับทาหน้ าที่ “ลดการสัน่ พ้ อง”
แนวคิด (Concept)
รายละเอียด (Detail)
รูปแบบ (Model)
1. การปรั บ ปรุ ง ลัก ษณะ  คงกระบวนการ Tail
การใช้ ง านและต้ น ทุน
Tacking
ของกาวยูวี
 เปลี่ยนซัพพลายเออร์ กาวยูวี
(การดัดแปลง)
รายใหม่ซงึ่ มีราคาต่ากว่า
 เปลี่ยนขนาดกาวยูวีจาก
10 ml. เป็ น 3 ml.
2. การออกแบบ TGA ให้  ออกแบบให้ TGA มีพื ้นที่
มีความแข็งแรงขึ ้น
แคบลง
(การตัดออก การทาให้  เสริมความแข็งแรงให้ กบั
TGA โดยการเพิ่มพื ้นที่ใน
ง่าย และการดัดแปลง)
ส่วนที่เป็ น Stainless steel
 ยกเลิกกระบวนการ Tail
Tacking
3. การปรับเปลี่ยน
 เพิ่มจานวน Flapper และ
ตาแหน่งและเพิ่ม
ปรับเปลี่ยนตาแหน่ง
Flapper ในตาแหน่งที่  ยกเลิกกระบวนการ Tail
กาหนด (การทาให้
Tacking
ลดลง การตัดออก และ
การดัดแปลง)
4. การปรับเปลี่ยนรูปแบบ  ขยายร่องของ Actuator ให้
ของแขนหัวอ่านเขียน
มีความลึกมากขึ ้น เพื่อให้
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟให้ มี
TGA สามารถเข้ าไปอยูใ่ น
พื ้นที่ครอบคลุม TGA
ร่อง
(การตัดออก การทาให้  ยกเลิกกระบวนการ Tail
Tacking
ง่าย และการดัดแปลง)
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3.5 ขัน้ ตอนประเมินผล
ในขันตอนการประเมิ
้
นผลนี ้ ทางเลือกทังหมดที
้
่เกิดจากการระดมสมองของทีมงาน
จะถูกนามาวิเคราะห์ถึงผลและความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ิทงในด้
ั ้ านของต้ นทุนและความ
เหมาะสมต่อกระบวนการ เพื่อประเมินว่าแนวทางเลือกใดมีความเหมาะสมมากที่สดุ
ในด้ า นของต้ น ทุ น นัน้ สมาชิ ก ในที ม คื อ Assistant Finance Manager ได้ เ ป็ น
ผู้รับผิดชอบในการคานวณต้ นทุนต่อหน่วยการผลิตหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ ที่เกิดขึ ้น
จากแนวคิดที่ถกู สร้ างสรรค์ขึ ้นและทาการเปรี ยบเทียบกับต้ นทุนที่เกิดขึ ้นด้ วยวิธีการทางาน
ปัจจุบนั (Tailtacking) โดยใช้ ข้อมูลที่รวบรวมได้ จากสมาชิกในทีม ตารางที่ 11 แสดงต้ นทุน
ต่อหน่วยการผลิตหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟ โดยทาการเปรี ยบเทียบต้ นทุนที่ เกิดจาก
แนวคิดที่ถกู สร้ างสรรค์ขึ ้นกับต้ นทุนที่เกิดขึ ้นด้ วยวิธีการทางานปัจจุบนั
ตารางที่ 11 ต้ นทุนต่อหน่วยการผลิตหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
Idea 1
Item
Operators
Machine and Tooling
Cost ($)
Glue usage cost ($)
Total CPU percentage
decrease (%)

6
0.0012

0
0.0108

0
0.0082

Idea 4
Wider arm
groove
design
0
0.0087

0.0022

0.0000

0.0000

0.0000

8.07%

52.75%

63.78%

61.75%

Change
Adhesive

Idea 2

Idea 3

Ribbed
Flapper
Narrow TGA Optimization

จากตารางต้ นทุนต่อหน่วยการผลิตหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟ พบว่าแนวคิดที่
สร้ างสรรค์ขึน้ ทัง้ 4 แนวคิดก่อให้ เกิดต้ นทุนต่อหน่วยที่ต่ากว่า วิธีการทางานปั จจุบนั โดย
แนวคิดที่ก่อให้ เกิดต้ นทุนต่อหน่วยต่าที่สดุ คือ แนวคิดที่ 3 คือการปรับเปลี่ยนตาแหน่งและ
เพิ่ม Flapper ในตาแหน่งที่กาหนด โดยสัดส่วนต้ นทุนต่อหน่วยที่ลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 63.78
ในขณะที่แนวคิดที่ 4 คือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบของแขนหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟให้ มี
พื ้นที่ครอบคลุม TGA มีสดั ส่วนต้ นทุนต่อหน่วยที่ลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 61.75 แนวคิดที่ 2
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การออกแบบ TGA ให้ มีความแข็งแรงขึ ้น มีสดั ส่วนต้ นทุนต่อหน่วยที่ลดลงคิดเป็ นร้ อยละ
52.75 และแนวคิดที่ 1 คือ การปรับปรุงลักษณะการใช้ งานและต้ นทุนของกาวยูวี มีสดั ส่วน
ต้ นทุนต่อหน่วยที่ลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 8.07 อย่างไรก็ตามแนวคิดสร้ างสรรค์ทงหมด
ั้
จะต้ อง
ถูกนามาวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมต่อกระบวนการ เพื่อประเมินว่าแนวทางเลือก ใดมี
ความเหมาะสมมากที่สดุ ในขันตอนต่
้
อไป
ในด้ านของความเหมาะสมต่อกระบวนการผลิตนัน้ ทีมงานได้ ทาการทดลองเพื่อหา
วิธีการที่เหมาะสมในการลดการสัน่ พ้ องที่เกิดขึ ้นในหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ ตัวอย่าง
ชิน้ งานจานวน 5 ชิน้ งานที่พัฒนาขึน้ จากแนวคิดที่สร้ างสรรค์ในขัน้ ตอนที่ 4 จะถูกนามา
วิเคราะห์ FrequencyResponse Function (FRF) ของรู ปแบบของการสัน่ สะเทือนทังหมด
้
9 โหมด ซึ่งหากทางเลือกใดๆ ให้ ค่า FRF ที่อยู่นอกเหนือจาก ขอบเขตบนของข้ อกาหนด
(Upper Specification limits) และ ขอบเขตล่ า งของข้ อก าหนด (Lower Specification
limits) ทางเลือกนันจะไม่
้
ถกู นามาพิจารณา รูปแบบของการสัน่ สะเทือนทังหมด
้
9 โหมด มี
ดังต่อไปนี ้
1. Coil 1st Torsion คือ การบิดของ coil
2. HSA 1st System Mode คือการขยับของ Arm บริเวณรอยเชื่อมต่อกับ Cartridge
3. HSA Twist / Arm Sway – Scissor คื อ การบิ ด ของ Arm ในรู ป แบบที่ มี ลัก ษณะ
เหมือนกรรไกร
4. Arm Torsion/Arm Sway Freq 1 คือการบิดและการเคลื่อนที่ไปมาของแขนหัวอ่าน
ในรูปแบบที่ 1
5. Arm Torsion/Arm Sway Freq 2 คือการบิดและการเคลื่อนที่ไปมาของแขนหัวอ่าน
ในรูปแบบที่ 2
6. Arm Torsion/Arm Sway Freq 3 คือการบิดและการเคลื่อนที่ไปมาของแขนหัวอ่าน
ในรูปแบบที่ 3
7. HSA 2nd System Mode คือ การบิดของ coil และ Arm
8. HGA Sway คือการเคลื่อนที่ไปมาของชุดประกอบหัวอ่านในแนวระนาบ
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9. HGA 3rd Torsion mode (HGA Sway 2) คือการบิดเป็ นรู ปคลื่นของชุดประกอบ
หัวอ่าน
ในการทดลองวั ด การสั่ น สะเทื อ นในงานวิ จั ย นี ไ้ ด้ ใช้ LDV (Laser Doppler
Vibrometer) ในการวัด การสั่น สะเทื อ น โดยการตรวจจับ จะท าการยิ ง แสงไปยัง วัต ถุที่
ต้ องการจะทาการทดสอบ และแสงจะสะท้ อนกลับจากวัตถุนนมายั
ั ้ งตัวรับของ LDV ผลของ
การเคลื่อนที่ของวัตถุนนจะท
ั้
าให้ มมุ ของการสะท้ อนกลับ (Phase angle) ที่สะท้ อนกลับมา
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงมุมของการสะท้ อนกลับ LDV ก็จะแปลงเป็ น
ความเร็ วหรื อระยะทางในการเคลื่อนที่ของวัตถุนนๆ
ั ้ แล้ ว จะแสดงผลที่ Dynamics Signal
Analyzer (DSA) การทดสอบการสัน่ สะเทือนของโครงสร้ างของแขนหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟ โดยที่ หัว อ่านเขี ยนที่ นามาทดลองนัน้ เป็ นแบบแขนหลายแขน (Multi Arms) โดย
ยึดแน่นติดอยูก่ บั ส่วนที่เป็ นฐานโลหะ โดยการยึดนันเป็
้ นการยึดแน่นโดยไม่มีแบริ่ง ทังนี
้ ้เป็ น
เพื่อที่จะศึกษาการสัน่ สะเทือนของแขนหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ เพียงอย่างเดียว
ในการทดสอบหา Frequency Response Function ของแขนหั ว อ่ า นเขี ย น
ฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟ เพื่อวิเคราะห์หาความถี่ ธรรมชาติและรู ปแบบของการสั่นสะเทื อน ทาง
ผู้วิจยั ทาการทดสอบโดยใช้ เครื่ อง Dynamic Signal Analyzer เป็ นแหล่งสัญญานความถี่
โดยความถี่ของการกระตุ้นจะอยู่ในช่วงตังแต่
้ 1KHz – 30KHz ซึ่งเป็ นช่วงความถี่ที่ต้องการ
ทาการวัดรู ปแบบของการสั่นสะเทือนมาทัง้ หมด 9 โหมด หลังจากนัน้ ใช้ อุปกรณ์ วัดการ
สั่นสะเทื อนทางแสง LDV ตรวจจับ การเคลื่ อนที่ หรื อ การสั่นสะเทื อ นของหัว อ่า นเขี ย น
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ สัญญาณที่ได้ จาก LDV จะถูกส่งไปยัง DSA เพื่อที่จะนาไปวิเคราะห์และ
ประมวลผลเพื่อหาความถี่ธรรมชาติและรูปแบบของการสัน่ สะเทือน ผลการทดลองที่ได้ จาก
DSA จะอยู่ในรู ปความถี่ธรรมชาติของแขนหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ โดยการใช้ LDV
เป็ นตัววัดการสัน่ สะเทือนของแขนหัว อ่านเขียน ซึ่งผลการทดสอบจาก LDV ได้ ถกู แสดง ใน
รูปแบบของ FrequencyResponse Function จากการทดสอบสามารถอธิบายได้ วา่ ความถี่
ธรรมชาติ ที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบนัน้ เกิ ด การเคลื่ อ นที่ ใ นหลายมิ ติ และพฤติ ก รรมการ
สัน่ สะเทือนนันก็
้ สามารถบอกได้ ว่า แขนหัวอ่านเขียน มีความถี่ธรรมชาติ และรู ปแบบการ
สัน่ สะเทือนเป็ นคุณสมบัติเฉพาะตัว การทดสอบหา Frequency Response Function ของ
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หัวอ่านเขียน โดยการทดสอบทางโมดัลของแขนอ่านเขียนข้ อมูล การทดสอบทางโมดัลเป็ น
การหาฟั ง ก์ ชัน ตอบสนองเชิ ง ถี่ ท างโครงสร้ าง ซึ่ง การวิ เ คราะห์ ท างโมดัล จะใช้ ก ารวัด
สัญญาณจากระบบ คือ สัญญาณเข้ า (Input Signal) และสัญญาณการตอบสนองของ
ระบบ (Output Signal) DSA ท าการกระตุ้น เพื่ อ ให้ เกิ ด การสั่ น สะเทื อ น โดยความถี่
(Frequency) ของการกระตุ้นจะอยู่ในช่วง 1KHz – 30KHz และทาการวัดค่าด้ วยเครื่ อง
LDV สัญญานที่ได้ จาก LDV จะถูกส่งไปวิเคราะห์ที่ DSA ดังแสดงในรูปที่ 46

รูปที่ 46 อุปกรณ์การทดสอบหาความถี่ธรรมชาติของหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
Finite Element ของการสัน่ สะเทือนของหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ ในโหมดที่เห็น
ได้ ชดั เจนได้ แสดงไว้ ในรูปที่ 47 และตารางที่ 12 แสดงค่า Frequency Response Function
ของหัวอ่านเขียน โดยการทดสอบทางโมดัลของแขนอ่านเขียนข้ อมูล จากตารางสามารถ
สรุปผลได้ ดงั นี ้คือ
 แนวคิดที่ 1 คือการเปลี่ยนกาวยูวีโดยที่ยงั คงกระบวนการ Tail Tackingไว้ ผลจาก
การทดลองพบว่า ค่า FRF รูปแบบของการสัน่ สะเทือนทังหมด
้
9 โหมด ของหัวอ่าน
เขียนที่วดั ได้ ทงหมดอยู
ั้
่ภายใต้ ขอบเขตบนของข้ อกาหนด และ ขอบเขตล่างของ
ข้ อกาหนด
 แนวคิดที่ 2 คือ การปรับเปลี่ยนรุปแบบของ TGA ให้ มีความแข็งแรงขึ ้นโดยผลจาก
การทดลองพบว่า ค่า FRF รูปแบบของการสัน่ สะเทือนทังหมด
้
9 โหมด ของหัวอ่าน
เขียนที่วดั ได้ ทงหมดอยู
ั้
่ภายใต้ ขอบเขตบนของข้ อกาหนด และ ขอบเขตล่างของ
ข้ อกาหนดเพียง 6 โหมด เท่านัน้ โดยค่าความถี่ในโหมดที่ 4 คือ Arm Torsion/Arm
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Sway Freq 1 โหมดที่ 5 คือ Arm Torsion/Arm Sway Freq 2 และ โหมดที่ 8 HGA
Sway ให้ คา่ ความถี่ที่อยูน่ อกเหนือขอบเขตที่กาหนด แสดงให้ เห็นว่า แนวทางเลือก
ที่ 2 ให้ ค่าความถี่ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดของกระบวนการ อันจะนาไปสู่การลด
การสัน่ พ้ องของหัวอ่านและเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟได้
 แนวทางเลือกที่ 3 คือ คือการปรับเปลี่ยนตาแหน่งและเพิ่ม Flapper ในตาแหน่งที่
กาหนด เพื่ อให้ Flapper ทาหน้ าที่ ลดการสั่นพ้ องที่ เกิ ดขึน้ ในแขนหัวอ่านเขี ย น
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟแทนกาวยูวี โดยผลจากการทดลองพบว่า ค่า FRF รูปแบบของการ
สัน่ สะเทือนทังหมด
้
9 โหมด ของหัวอ่านเขียนที่วดั ได้ ทงหมดอยู
ั้
่ภายใต้ ขอบเขต
บนของข้ อกาหนด และ ขอบเขตล่างของข้ อกาหนดเพี ยง 7 โหมด เท่านัน้ โดย
ค่า ความถี่ ใ นโหมดที่ 4 คื อ Arm Torsion/Arm Sway Freq 1 และโหมดที่ 5 คื อ
Arm Torsion/Arm Sway Freq 2 ให้ ค่าความถี่ ที่อยู่นอกเหนื อขอบเขตที่ ก าหนด
แสดงให้ เ ห็ น ว่า แนวทางเลื อ กที่ 3 ให้ ค่า ความถี่ ไ ม่เ ป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของ
กระบวนการ อันจะนาไปสู่การลดการสัน่ พ้ องของหัวอ่านและเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
ได้
 แนวทางเลือกที่ 4 คือ การขยายร่องของแขนหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟให้ มีความ
ลึกมากขึ ้นเพื่อให้ ครอบคลุม TGA โดยผลจากการทดลองพบว่า ค่า FRF รู ปแบบ
ของการสัน่ สะเทือนทังหมด
้
9 โหมด ของหัวอ่านเขียนพบว่ามีคา่ ความถี่ในโหมดที่
8 HGA Sway ที่ไม่อยู่ขอบเขตบนของข้ อกาหนด และ ขอบเขตล่างของข้ อกาหนด
แสดงให้ เ ห็ น ว่า แนวทางเลื อ กที่ 4 ให้ ค่า ความถี่ ไ ม่เ ป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของ
กระบวนการ อันจะนาไปสู่การลดการสัน่ พ้ องของหัวอ่านและเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
ได้
จากการประเมิ น ผลพบว่ า แนวความคิ ด ที่ มี ค วามเป็ น ไปได้ ใ นทางปฏิ บัติ แ ละความ
เหมาะสมต่อกระบวนการคือแนวคิดที่ 1 คือการเปลี่ยนกาวยูวีโดยใช้ กาวยูวีที่มีคณ
ุ สมบัติ
สอดคล้ องกับกระบวนการแต่ให้ ต้นทุนที่ลดลง อย่างไรก็ตามพบว่าแนวคิดที่ 4 นีม้ ีความ
เป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั สิ งู เช่นเดียวกันเพราะมีคา่ ความถี่ที่อยูภ่ ายใต้ ชว่ งขอบเขตที่กาหนดถึง
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8 โหมด ซึ่งหากมีการปรับปรุง และพัฒนาต่อไปคาดว่าแนวคิดที่ 4 จะเป็ น แนวทางเลือกที่มี
ศักยภาพในอนาคตได้

แสดง Finite Element ของการสัน่ สะเทือนของหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
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รูปที่ 47 แสดง Finite Element ของการสัน่ สะเทือนของหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
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2

3

4

5

6

7

8

HSA Twist
Arm Sway – Scissor

Arm Torsion
Arm Sway Freq 1

Arm Torsion
Arm Sway Freq 2

Arm Torsion
Arm Sway Freq 3

HSA
2nd System Mode

HGA Sway

HGA 3rd Torsion
mode
(HGA Sway 2)

Nominal Frequency (Hz)
LSL Frequency (Hz)
USL Frequency (Hz)
Current
Tail
1
tacking
2
3
4
5
Avg.
Min
Max
S.D
Idea 1
Change
1
Adhesive
2
3
4
5
Avg.
Min
Max
S.D
Idea 2
Ribbed
1
Narrow
2
TGA
3
4
5
Avg.
Min
Max
S.D

1

HSA
1st System Mode

Mode
Mode Description

Coil 1st Torsion

ตารางที่ 12 ค่า Frequency Response Function ของหัวอ่านเขียน โดยการทดสอบทางโมดัลของ
แขนอ่านเขียนข้ อมูล
9

3500
3200
3850
3324
3829
3816
3248
3259
3495
3829
3248
300
3560
3287
3497
3594
3243
3436
3594
3243
161
3525
3288
3774
3596
3451
3527
3774
3288
179

5200
4900
5500
5015
5424
5495
5497
4907
5268
5497
4907
284
5055
5222
5022
5431
5197
5185
5431
5022
162
5213
5211
5399
4959
5318
5220
5399
4959
166

6800
6500
7200
6841
6750
6857
6964
6997
6882
6997
6750
100
6820
7064
6551
6752
6686
6775
7064
6551
190
7035
6900
6971
6857
6999
6952
7035
6857
73

7600
7200
8200
7700
7397
7374
7712
8157
7668
8157
7374
317
7780
8010
7366
7660
7643
7692
8010
7366
234
9010
10230
8721
8511
8846
9064
10230
8511
677

8400
8000
8900
8515
8804
8022
8164
8723
8446
8804
8022
342
8435
8420
8688
8596
8810
8590
8810
8420
167
9225
9501
9593
9453
9340
9422
9593
9225
143

9500
9100
10000
9642
9497
9984
9763
9911
9759
9984
9497
198
9700
9240
9604
9703
9726
9595
9726
9240
204
9450
9332
9339
9485
9341
9389
9485
9332
72

13500
12500
14500
14010
13854
14174
13652
12805
13699
14174
12805
536
13250
14293
13570
13492
12964
13514
14293
12964
496
13450
14281
13861
14149
14412
14031
14412
13450
383

18500
17500
20000
18325
19845
18554
19048
19149
18984
19845
18325
590
19200
18064
19289
18901
19075
18906
19289
18064
493
20125
21945
20378
21149
22160
21151
22160
20125
908

21000
19500
22500
19895
20456
19885
21931
20174
20468
21931
19885
851
21200
19883
19608
20914
21829
20687
21829
19608
926
21450
21788
20371
20447
19997
20811
21788
19997
767

Completio
n
Percentag
e
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%

67%
67%
67%
67%
67%
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6800
6500
7200
6928
7007
6971
6650
6528
6817
7007
6528
214
6925
7166
6666
7121
6604
6896
7166
6604
256

7600
7200
8200
9250
9815
9314
9307
9153
9368
9815
9153
258
7800
8123
7996
7368
7787
7815
8123
7368
287

6

7

8

8400
8000
8900
9320
9763
10026
9082
9517
9542
10026
9082
369
8540
8596
8746
8577
8076
8507
8746
8076
253

9500
9100
10000
9685
9635
9650
9702
9703
9675
9703
9635
31
9848
9651
9907
9721
9327
9691
9907
9327
227

13500
12500
14500
13885
13305
13664
13151
14054
13612
14054
13151
381
13450
12681
14306
13527
14114
13616
14306
12681
639

18500
17500
20000
18950
17782
19084
19288
19252
18871
19288
17782
624
20100
20471
21082
23057
21037
21149
23057
20100
1142

9

HGA 3rd Torsion
mode
(HGA Sway 2)

5200
4900
5500
5325
5474
5272
5345
4971
5277
5474
4971
187
5135
5006
5135
5149
4974
5080
5149
4974
83

5

HGA Sway

3500
3200
3850
3705
3373
3547
3845
3563
3607
3845
3373
178
3610
3666
3561
3372
3216
3485
3666
3216
187

4

HSA
2nd System Mode

HSA
1st System Mode

Nominal Frequency (Hz)
LSL Frequency (Hz)
USL Frequency (Hz)
Idea 3
Flapper
1
Optimizati
2
on
3
4
5
Avarage
Min
Max
S.D
Idea 4
Wider arm
1
groove
2
design
3
4
5
Avarage
Min
Max
S.D

3

Arm Torsion
Arm Sway Freq 3

2

Arm Torsion
Arm Sway Freq 2

1

HSA Twist
Arm Sway –
Scissor
Arm Torsion
Arm Sway Freq 1

Mode
Mode Description

Coil 1st Torsion

ตารางที่ 12 ค่า Frequency Response Function ของหัวอ่านเขียน โดยการทดสอบทางโมดัลของ
แขนอ่านเขียนข้ อมูล (ต่อ)

21000
19500
22500
20520
20455
19918
21710
22090
20939
22090
19918
918
21525
22046
20588
19567
21487
21043
22046
19567
977

Completion
Percentage
78%
78%
78%
78%
78%

89%
89%
89%
89%
89%
89%

บทที่ 4
การทดสอบพิสูจน์ การเสนอแนะ และควบคุมการดาเนินงาน
4.1 ขัน้ ตอนทดสอบพิสูจน์
4.1.1 การทดสอบและพิสูจน์ กาวยูวีชนิดใหม่
ในขันตอนการทดสอบและพิ
้
สจู น์นี ้ ทีมงานจะทาการประเมิน ความแตกต่างระหว่างกาวยู
วีชนิดเดิมและกาวยูวีชนิดใหม่ ในระดับของการประกอบฮาร์ ดดิสก์ (Drive Level) โดยทาการ
วัดความผิดพลาดในการอ่านการเขียนนอกแทร็ ค (Off Track Failures) ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก
การเกิดการสัน่ พ้ องในหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ ปัญหาการเขียนออกนอกแทร็ ค (Off-track
write failure) เป็ นปัญหาสาคัญปัญหาหนึง่ ของฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์ โดยปัญหาการเขียนออกนอก
แทร็ ค เป็ นอาการที่เกิดขึ ้นจากการที่หวั อ่าน เคลื่อนที่ผิดตาแหน่งในขณะที่ทาการเขียนข้ อมูล
ลงบนฮาร์ ดดิสก์ โดยหากอาการเขียนออกนอก แทร็ ครุนแรง อาจจะทาให้ เกิดการซ้ อนทับกัน
ของข้ อมูลในแทร็ คข้ างเคียง ส่งผลให้ เกิดการสูญหายของข้ อมูลได้ รูปที่ 48 แสดงแบบจาลอง
การเขียนออกนอกแทร็ค

รูปที่ 48 แบบจาลองการเขียนออกนอกแทร็ ค
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4.1.2 การทดสอบสมมติฐาน
ในการทดลองเพื่อหาความแตกต่างของกาวยูวีชนิดเดิมและกาวยูวีชนิดใหม่ จะพิจารณา
โดยการทดสอบสมมติฐาน โดยการวัดความผิดพลาดในการอ่านการเขียนนอกแทร็ ค ทาได้
โดยการประเมินกลุ่มตัวอย่างหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ 2 กลุ่ม ซึ่งใช้ กาวยูวีคนละชนิดกัน
ในกระบวนการ TailTacking หัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟจะถูกนาไปประกอบเป็ นฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟและถูกนาไปวัดความผิดพลาดในการอ่านการเขียนนอกแทร็ ค ค่าที่ได้ จากการวัดจะถูก
นาไปทดสอบวิธีการทางสถิตติ อ่ ไป
สมมติฐาน :
𝐻0 : ความผิดพลาดในการอ่านการเขียนนอกแทร็ ค จากการใช้ กาวยูวีทงั ้ 2 ชนิดที่
กระบวนการ Tail Tacking มีคา่ ไม่แตกต่างกัน
𝐻1 : ความผิดพลาดในการอ่านการเขียนนอกแทร็ ค จากการใช้ กาวยูวีทงั ้ 2 ชนิดที่
กระบวนการ Tail Tacking มีคา่ แตกต่างกัน
4.1.2.1 การหาขนาดตัวอย่ างสาหรับการทดสอบสมมติฐาน
การออกแบบการทดลอง ขนาดตัวอย่างเป็ นสิ่งส าคั ญที่ ต้องมีจ านวนตัวอย่าง
เพียงพอเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล การคานวณหาขนาดตัวอย่างสาหรับการทดสอบตัว
แปรตอบสนองต่อค่าความสั่นสะเทือนของหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟในกระบวนการ
Tail Tacking โดยการคานวณขนาดตัวอย่างจากการทดสอบ Power and Sample Size
จากโปรแกรม Minitab17 โดยกาหนดให้ กาลัง (Power) ของการ 0.9 ซึ่งจากประมวลผล
พบว่า ขนาดกลุ่มตัวอย่างมีคา่ เท่ากับ 23 ซึ่งจะได้ Actual Power ที่ 0.912 ดังแสดงในรูป
ที่ 49 และ 50 ตามลาดับ
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รูปที่ 49 Power and Sample Size

รูปที่ 50 Power Curve for 2-Sample t Test
4.1.2.2 การทดสอบความเป็ นการกระจายแบบปกติ (Normality Test)
เมื่ อใดก็ ตามที่ ต้องการนาข้ อมูลของสิ่ง ตัวอย่างไปทาการอนุม านถึง ประชากรแม่ เรา
จะต้ องแน่ใจว่าข้ อมูลดังกล่าว มีการกระจายตัวเป็ นแบบปกติเสมอ หากไม่เช่นนั น้ การทดสอบ
สมมติฐ าน หรื อ การอนุม าน ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ทางสถิ ติ อื่ น ๆ ก็ จ ะให้ ผ ลคลาดเคลื่ อ น ตัง้ แต่
เล็กน้ อย จนถึงไม่อาจยอมรับได้ ขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะความไม่เป็ นการกระจายแบบปกติ เมื่อเป็ น
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เช่นนี ้การทดสอบว่าข้ อมูลของสิ่งตัวอย่างที่ได้ มานันมี
้ การกระจายแบบปกติหรื อไม่ จึงเป็ นสิ่งที่
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ในการศึกษาครัง้ นี ้เลือกใช้ การทดสอบการกระจายตัวของข้ อมูลโดยการ
พิจารณาจากค่า P-Value ค่าความผิดพลาดในการอ่านการเขียนนอกแทร็ ค ที่ได้ จากการวัด
ฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์จานวน 23 ยูนิตในแต่ละกลุม่ ตัวอย่าง แสดงในตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ค่าความผิดพลาดในการอ่านการเขียนนอกแทร็ค ที่ได้ จากการวัดฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์
No

Current Adhesive

New Adhesive

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

7.63%
4.92%
4.03%
6.42%
5.48%
9.57%
8.75%
6.02%
7.96%
5.33%
7.66%
6.48%
8.75%
7.53%
5.57%
7.36%
9.82%
7.00%
5.04%
5.62%
6.37%
7.17%
9.68%

6.36%
5.89%
3.51%
5.31%
6.43%
8.83%
7.47%
5.22%
6.66%
5.16%
8.59%
5.10%
7.22%
5.49%
6.56%
6.03%
7.79%
6.56%
5.50%
5.93%
6.63%
6.05%
8.69%

ทาการพิจารณาการกระจายตัวของข้ อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ที่ใช้ กาวยูวีชนิดเดิม และ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ 2 ที่ใช้ กาวยูวีชนิดใหม่ว่ามีการกระจายตัวปกติหรื อไม่ โดยการทดสอบการกระจาย
ตัวของข้ อมูลจากการทดสอบสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยมีการสมมุตฐิ านดังนี ้
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สมมติฐาน :
𝐻0 : ข้ อมูลค่าความผิดพลาดในการอ่านการเขียนนอกแทร็ ค ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 ที่ใช้ กาว
ยูวีชนิดเดิมมีการกระจายตัวแบบปกติ
𝐻1 : ข้ อมูลค่าความผิดพลาดในการอ่านการเขียนนอกแทร็ ค ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 ที่ใช้ กาว
ยูวีชนิดเดิมมีการกระจายตัวแบบไม่ปกติ
เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของข้ อมูลพบว่าข้ อมูลของความผิดพลาดในการอ่านการเขียน
นอกแทร็ ค ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 ที่ใช้ กาวยูวีชนิดเดิม ดังรูปที่ 51 แสดงให้ เห็นถึงการแจกแจง
ของข้ อมูล โดยที่คา่ ส่วนใหญ่อยู่ในแนวเส้ นตรง 45 องศา นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาค่า p-value
โดยใช้ วิธี ทดสอบการแจกแจงแบบปกติข อง Anderson – Darling พบว่าค่า P-value มี ค่า
เท่ากับ 0.662 ซึง่ มีคา่ มากกว่า 0.05 ที่ความเชื่อมัน่ ที่ระดับนัยสาคัญ 95% ตามที่กาหนดไว้ จึง
ไม่สามารถปฏิเสธ 𝐻0 ได้ จึงสรุปได้ วา่ ข้ อมูลชุดนี ้มีการแจกแจงแบบปกติ.
สมมติฐาน :
𝐻0 : ข้ อมูลค่าความผิดพลาดในการอ่านการเขียนนอกแทร็ ค ของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ที่ใช้ กาว
ยูวีชนิดเดิมมีการกระจายตัวแบบปกติ
𝐻1 : ข้ อมูลค่าความผิดพลาดในการอ่านการเขียนนอกแทร็ ค ของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ที่ใช้ กาว
ยูวีชนิดเดิมมีการกระจายตัวแบบไม่ปกติ
เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของข้ อมูลพบว่าข้ อมูลของความผิดพลาดในการอ่านการเขียน
นอกแทร็ ค ของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ที่ใช้ กาวยูวีชนิดเดิม ดังรูปที่ 52 แสดงให้ เห็นถึงการแจกแจง
ของข้ อมูล โดยที่คา่ ส่วนใหญ่อยู่ในแนวเส้ นตรง 45 องศา นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาค่า p-value
โดยใช้ วิธี ทดสอบการแจกแจงแบบปกติข อง Anderson – Darling พบว่าค่า P-value มี ค่า
เท่ากับ 0.268 ซึ่งมีคา่ มากกว่า 0.05ที่ความเชื่อมัน่ ที่ระดับนัยสาคัญ 95% ตามที่กาหนดไว้ จึง
ไม่สามารถปฏิเสธ 𝐻0 ได้ จึงสรุปได้ วา่ ข้ อมูลชุดนี ้มีการแจกแจงแบบปกติ.
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รูปที่ 51 การแจกแจงของข้ อมูลของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1 ซึง่ ใช้ กาวยูวีชนิดเดิม

รูปที่ 52 การแจกแจงของข้ อมูลของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2 ซึง่ ใช้ กาวยูวีชนิดใหม่
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4.1.3 การทดสอบความมีนัยสาคัญของความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มปกติ (กรณี
ประชากรสองชุด)
การทดสอบความมี นัยส าคัญที่ ส าคัญมากต่องานวิศวกรรมอี ก ประการหนึ่ง คื อ การ
ทดสอบถึงความแตกต่างของความแปรปรวนของตัวแปรสุม่ ปกติ 2 ชุด หรื อความแตกต่างของ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มปกติ 2 ชุด โดยการทดสอบนี ้จะทาควบคู่กนั ไปกับการ
ทดสอบแบบ t ของประชากร 2 ประชากรเพื่อพิจารณาถึงข้ อกาหนดก่อนว่า 𝜎𝑋 = 𝜎𝑌 หรื อไม่
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับองศาอิสระของ t ในการวิเคราะห์คา่ เฉลี่ยต่อไป นอกจากนี ้แล้ ว การ
ทดสอบดังกล่าวยังมีประโยชน์อย่างมากต่อการตัดสินใจด้ านการควบคุมความผันแปรในงาน
ควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ เช่น การตรวจจับความผันแปรในการตังเครื
้ ่ องจักรเพื่อการดาเนินการ
ผลิตให้ ได้ ตามข้ อกาหนดเฉพาะ การทดสอบนี ้ได้ นาข้ อมูลความผิดพลาดในการอ่านการเขียน
นอกแทร็ ค ของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม จากการใช้ กาวยูวีชนิดเดิมและชนิดใหม่ มาทาการ
ทดสอบด้ วยเครื่ องมือทางสถิติโดยการใช้ โปรแกรม Minitab17สามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้
[1] ระดับความเชื่อมัน่ 95% พบว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม
ไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญ พิจารณาค่า P-Value = 0.231 ซึ่งมีค่ามากกว่า
0.05 ดังรูปที่ 53
[2]

พิจารณาการกระจายตัวของข้ อมูลดังรู ปที่ 54 พบว่า ข้ อมูลมีการกระจายตัวแบบ
ปกติคือ ไม่มีข้อมูลที่เป็ นค่าผิดปกติ (Outliers) หรื อข้ อมูลที่มีคา่ แยกออกจากกลุ่ม
หรื อผิดแผกแตกต่างไปจากข้ อมูลค่าอื่นซึง่ ข้ อมูลที่เป็ นค่าผิดปกติจะถูกแสดงเป็ นจุด
สีแดงในแผนภาพ
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รูปที่ 53 ผลลัพธ์ที่ได้ จากการทดสอบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่ (1)

รูปที่ 54 ผลลัพธ์ที่ได้ จากการทดสอบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่ (2)
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4.1.4 การทดสอบความมีนัยสาคัญของค่ าเฉลี่ยของตัวแปรสุ่มปกติ (กรณีประชากร
สองชุด)
ในการทดสอบความแตกต่างหรื อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม สาหรับ
การทดสอบข้ อมูลที่มีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) สาหรับตัวอย่าง 2 กลุม่ ที่มี
ลักษณะคือเป็ นตัวอย่างที่อิสระกัน (Independent Samples) จะใช้ ใช้ สถิติการทดสอบค่า t
โดยนาข้ อมูลความผิดพลาดในการอ่านการเขียนนอกแทร็ ค ของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม จาก
การใช้ กาวยูวีชนิดเดิม และชนิดใหม่ มาทาการทดสอบด้ วยเครื่ องมื อทางสถิติ 2-Sample t
Test ผลลัพ ธ์ ที่ไ ด้ จ ากโปรแกรม Minitab 17 ในการทดสอบทางสถิ ติ Two-Sample T-Test
แสดงในรูปที่ 55 สามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้

รูปที่ 55 ผลลัพธ์ที่ได้ จากโปรแกรม Minitab 17 ในการทดสอบทางสถิติ Two-Sample T-Test
[1]

ระดับความเชื่อมัน่ 95%พบว่าข้ อมูลความผิดพลาดในการอ่านการเขียนนอกแทร็ ค
ของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม จากการใช้ กาวยูวีชนิดเดิมและชนิดใหม่ มีค่าข้ อมูล
ความผิ ดพลาดในการอ่านการเขี ยนนอกแทร็ ค ไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ
พิ จ ารณาค่ า P-Value = 0.192 ซึ่ ง มี ค่ า มากกว่ า 0.05 ที่ ค วามเชื่ อ มั่ น ที่ ร ะดับ
นัยสาคัญ 95% ตามที่กาหนดไว้ จงึ ไม่สามารถปฏิเสธ 𝐻0 ได้ ดังรูปที่ 56

[2]

พิจารณาการกระจายตัวของข้ อมูลดังรู ปที่ 57 พบว่า ข้ อมูลมีการกระจายตัวแบบ
ปกติคือ ไม่มีข้อมูลที่เป็ นค่าผิดปกติ หรื อข้ อมูลที่มีคา่ แยกออกจากกลุ่มหรื อผิดแผก
แตกต่างไปจากข้ อมูลค่าอื่นซึ่งข้ อมูลที่เป็ นค่าผิดปกติจะถูกแสดงเป็ นจุดสีแดงใน
แผนภาพ
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[3]

ผลจากการวิเ คราะห์ ข้อมูลสามารถสรุ ปได้ ว่า กาวยูวีช นิดใหม่มี คุณสมบัติที่จ ะ
นามาใช้ ในกระบวนการ Tail Tacking โดยไม่ทาให้ ข้อกาหนดของกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงอีกทังยั
้ งคงหน้ าที่หลักคือ ลดการสัน่ พ้ อง ในหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟได้

รูปที่ 56 ผลลัพธ์ที่ได้ จากการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบทางสถิติ
Two-Sample T-Test (1)
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รูปที่ 57 ผลลัพธ์ที่ได้ จากการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบทางสถิติ
Two-Sample t-Test (2)
4.2 ขัน้ ตอนการเสนอแนะ
นาข้ อมูลที่รวบรวมได้ จากการทาแผนงานวิศวกรรมคุณค่าและซิ กซ์ซิ กมา นาเสนอให้
ผู้บริหารพิจารณา โดยใช้ ข้อความที่สนชั
ั ้ ดเจน และเข้ าใจง่าย มีการเปรี ยบเทียบผลิตภัณฑ์ปัจจุบนั
และแบบที่เสนอแนะเปลี่ยนแปลง เนื ้อหาทังหมดประกอบด้
้
วยข้ อเท็จจริ งที่ยืนยันได้ แบบฟอร์ ม
การเสนอแนะแสดงดังรูปที่ 59 โดยมีรายละเอียดดังนี ้คือ
ปั จจุบัน :กาวยูวีจากผู้จดั จาหน่ายต่างประเทศขนาด 10 มิลลิลิตร ราคา 35.2 เหรี ยญสหรัฐ ซึง่ ให้
จานวนหยดในการใช้ งานเท่ากับ 28,700 หยดต่อ 1 หลอดโดยมีหน้ าที่หลักคือการลดการสัน่ พ้ องที่
เกิดขึ ้นในหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟในกระบวนการ TailTacking
ข้ อเสนอะแนะ : เปลี่ยนมาใช้ กาวยูวีจากผู้จดั จาหน่ายรายใหม่โดยเปลี่ยนมาใช้ กาวยูวีขนาด 3
มิลลิลิตร ราคา 11.8 เหรี ยญสหรัฐ ปัจจุบนั ซึง่ ให้ จานวนหยดในการใช้ งานเท่ากับ 20,525หยดต่อ 1
หลอดโดยมีหน้ าที่หลักคือการลดการสัน่ พ้ องที่เกิดขึ ้นในหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟใน
กระบวนการ Tail Tacking
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สรุปผล :
1. เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี ้เป็ นการเปลี่ยนแปลงในเชิงผู้จดั จาหน่ายวัตถุดิบและขนาด
ของวัตถุดิบทางอ้ อม ซึ่งไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการทางานของกระบวนการจึงไม่ก่อ
เกิดต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นหรื อก่อให้ เกิดการประหยัดในเชิงต้ นทุนด้ านแรงงานและค่าโสหุ้ยต่างๆ
2. ผลจากการทดสอบค่า FRF รูปแบบของการสัน่ สะเทือนทังหมด
้
9 โหมด ของหัวอ่านเขียน
ฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์พบว่ากาวยูวีชนิดใหม่ให้ ค่า FRF รู ปแบบของการสั่นสะเทือนทังหมด
้
9
โหมด ของหัวอ่านเขียนที่วดั ได้ ทงหมดอยู
ั้
ภ่ ายใต้ ขอบเขตบนของข้ อกาหนด และ ขอบเขต
ล่างของข้ อกาหนด
3. ผลจากการทดสอบทางสถิติพบว่ าค่าความผิดพลาดในการอ่านการเขียนนอกแทร็ ค จาก
การใช้ กาวยูวีทงั ้ 2 ชนิดมีคา่ ไม่แตกต่างกัน และอยูภ่ ายใต้ ขอบเขตที่กาหนดคือร้ อยละ 12
4. ค่าใช้ จ่ายของต้ นทุนวัตถุดิบทางอ้ อมในส่วนของกาวยูวีที่ใช้ ในกระบวนการ Tail Tacking
ที่คาดว่าจะลดลงในปี พ.ศ. 2558 คิดเป็ นมูลค่า 615,490 เหรี ยญสหรัฐ หรื อคิดเป็ น ร้ อย

FY15 UV Curing Adhesive Spending Forecast

Current Adhesive 10 ML.
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ละ 53 รูปที่ 58 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าใช้ จา่ ย

New Adhesive 3 ML.

รูปที่ 58 ค่าใช้ จา่ ยของต้ นทุนวัตถุดบิ ทางอ้ อมในส่วนของกาวยูวี ที่คาดว่าจะลดลงในปี พ.ศ. 2558
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รูปที่ 59 แบบฟอร์ มเสนอแนะสาหรับการใช้ กาวยูวีในกระบวนการ TailTacking
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4.3 ขัน้ ตอนการควบคุม
การควบคุม มี จุดมุ่ง หมายเพื่ อให้ การแก้ ไ ขและพัฒ นาที่ ไ ด้ ม าเป็ นไปอย่างยั่ง ยื น เพื่ อ
เพิ่มพูนผลที่ได้ จากการแก้ ไขและพัฒนากระบวนการ และเพื่อค้ นหาและระบุความเป็ นไปได้ ใน
การขยายผลไปยังพื ้นที่หรื อกระบวนการอื่นๆขันตอนนี
้
้เป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายของการปรับปรุ งตาม
แนวหลัก การของซิ ก ซ์ ซิ ก มา โดยการน าผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากแผนงานทัง้ 6 ล าดับ ก่ อ นหน้ า มา
ประยุกต์ใช้ ในกระบวนการและทาการเฝ้าติดตามผลการปรับปรุง โดยในงานวิจยั นี ้หลังจากการ
นากาวยูวีชนิดใหม่ไปประยุกต์ใช้ ในกระบวนการ TailTacking เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ กระบวนการอยู่
ภายใต้ ข้อกาหนดและต้ นทุนสามารถลดลงได้ ตามที่คาดการณ์ไว้ สิ่งที่ต้องทาการควบคุมต่อไปนี ้
4.3.1 ปรั บปรุ งเอกสารข้ อมูล
บัน ทึก ข้ อ มูล การปรั บ เปลี่ ย นชนิ ด ของกาวยูวี ใ นเอกสารบัน ทึก ข้ อ มูล การปรั บ เปลี่ ยน
วัตถุดิบที่ใช้ ในกระบวนการผลิต (Material Revision Record) เพื่อชีแ้ จงรายละเอียดให้ ผ้ ูที่
เกี่ ยวข้ องทราบ รู ปที่ 60 แสดงตัวอย่างเอกสารบันทึกข้ อมูลการปรั บเปลี่ยนกาวยูวีที่ใ ช้ ใน
กระบวนการ Tail Tacking จากขนาด 10 มิลลิลิตร เป็ นขนาด 3 มิลลิลิตร

96

รูปที่ 60 ตัวอย่างเอกสารบันทึกข้ อมูลการปรับเปลี่ยนวัตถุดบิ ที่ใช้ ในกระบวนการผลิต
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4.3.2 การกาหนดแผนควบคุม (Control Plan)
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากาวยูวีชนิดใหม่ที่นามาใช้ ในกระบวนการ TailTacking ไม่ทาให้ คณ
ุ สมบัติ
ของผลิ ตภัณ ฑ์ เ ปลี่ ยนแปลงและอยู่ภายใต้ การควบคุม จึง กาหนดให้ มี การทดสอบการค่า
ความผิดพลาดในการอ่านการเขียนนอกแทร็ ค โดยทาการสุ่มชิ ้นงานจากฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟทุกๆ
20 ยูนิตต่อการทดสอบทุกๆ 1000 ยูนิตและทาการบันทึกข้ อมูลอย่างต่อเนื่องทังหมด
้
500 ยู
นิต ซึง่ การควบคุมค่าความผิดพลาดในการอ่านการเขียนนอกแทร็ ค จะถูกตรวจสอบที่ขนตอน
ั้
การประกอบฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ และถูกควบคุมด้ วยแผนภูมิ Xbar-S Chart สาหรับควบคุมระดับ
ค่าเฉลี่ยของกระบวนการและระดับความแปรผันของกระบวนการซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
4.3.2.1 การทดสอบการกระจายตัวแบบปกติ
การพิจารณาการกระจายตัวของข้ อมูลว่ามีการกระจายตัวปกติหรื อไม่เป็ นเรื่ องที่มี
ความสาคัญ เพื่อบ่งบอกความน่าเชื่ อถือของข้ อมูล โดยการทดสอบการกระจายตัว
ของข้ อมูลจากการทดสอบสมมติฐานทีระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยมีการสมมุตฐิ าน
ดังนี ้
สมมติฐาน :
𝐻0 : ข้ อมูลค่าความผิดพลาดในการอ่านการเขียนนอกแทร็ ค มีการกระจายตัว
แบบปกติ
𝐻1 : ข้ อมูลค่าความผิดพลาดในการอ่านการเขียนนอกแทร็ ค มีการกระจายตัว
แบบไม่ปกติ
จากผลการทดสอบการกระจายตัวแบบปกติโดยใช้ วิธีทดสอบการแจกแจงแบบปกติ
ของ Anderson – Darling พบว่าค่า P-value มี ค่า 0.229 ซึ่ง มี ค่า มากกว่า 0.05ที่
ความเชื่อมัน่ ที่ระดับนัยสาคัญ 95%ตามที่กาหนดไว้ ดังนัน้ จึงไม่สามารถปฏิเสธ
𝐻0 ได้ จึงสรุปได้ วา่ ข้ อมูลชุดนี ้มีการแจกแจงแบบปกติ.
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รูปที่ 61 การแจกแจงของข้ อมูลมูลค่าความผิดพลาดในการอ่านการเขียนนอกแทร็ ค
4.3.2.2 การวิเคราะห์ แผนภูมิควบคุม
การควบคุมกระบวนการทาให้ สามารถประเมินค่าความผิดพลาดในการอ่านการเขียนนอก
แทร็ ค ตามเป้าหมายในระยะยาว ได้ นาแผนภูมิควบคุมมาประยุกต์ใช้ ในการติดตามเฝ้าดู
กระบวนการ โดยแผนภูมิควบคุมจะมีเส้ นควบคุมทางด้ านสูงเพื่ อควบคุมค่าความผิดพลาดใน
การอ่านการเขียนนอกแทร็ ค ไม่ให้ สงู เกินเขตควบคุม สามารถตรวจจับข้ อมูลที่ ออกนอกเหนือ
เส้ นควบคุม และยังเป็ นสัญญาณแจ้ งเตือนความผิดปกติของกระบวนการอีกด้ วย ผลจากการ
นากาวยูวีชนิดใหม่มาใช้ ในกระบวนการ Tail Tacking พบว่าค่าความผิดพลาดในการอ่านการ
เขียนนอกแทร็ ค ยังคงอยู่ภายใต้ ข้อกาหนด โดยมีค่าเฉลี่ย ค่าความผิดพลาดในการอ่านการ
เขียนนอกแทร็ค อยูท่ ี่ร้อยละ 6.59 และ มีคา่ เฉลี่ยความเบี่ยงเบนอยูท่ ี่ 1.47 ดังรูปที่ 62
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รูปที่ 62 แผนภูมิควบคุม Xbar – S ของค่าความผิดพลาดในการอ่านการเขียนนอกแทร็ค ของ
ฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
4.4 สรุปผลการปรับปรุง
เพื่อให้ ผลการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการสามารถควบคุมได้ ในระยะยาว
จึงได้ มีการควบคุมกระบวนการโดยใช้ แผนภูมิควบคุมเพื่ อติดตามและเฝ้าดูกระบวนการหลังการ
ปรับปรุง ในงานวิจยั นี ้ค่าความผิดพลาดในการอ่านการเขียนนอกแทร็ คของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ จะถูก
เฝ้าติดตามโดยใช้ แผนภูมิควบคุม Xbar – S ซึ่งผลจากการติดตามพบว่าค่าความผิดพลาดในการ
อ่านการเขียนนอกแทร็ คของฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟหลังจากการปประยุกต์ใช้ กาวยูวีชนิดใหม่ในขันตอน
้
การประกอบหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟยังคงให้ คา่ ความผิดพลาดในการอ่านการเขียนนอกแทร็ ค
ที่อยูใ่ นระดับของขอบเขตการควบคุม

บทที่ 5
สรุปผลงานวิจัยและข้ อเสนอแนะ
ในการศึกษางานวิจัย โดยการประยุก ต์ใช้ หลัก การวิ ศ วกรรมคุณ ค่าและซิ กซ์ ซิ ก มาใน
กระบวนการติดยึดหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ เพื่อลดต้ นทุนการผลิต โดยทาการศึกษาและทา
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ภายใต้ ข้อกาหนดของกระบวนการและพารามิเตอร์ ของกระบวนการ โดยที่
ไม่ ท าให้ คุณ ลัก ษณะและข้ อ ก าหนดของผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ปลี่ ย นแปลง สามารถสรุ ป ผลวิ จัย และ
ข้ อเสนอแนะได้ ดงั นี ้
5.1 สรุปผลงานวิจัย
งานวิจยั นี ้เริ่ มต้ นจากการรวบรวมข้ อมูลวัตถุดิบทางอ้ อมที่ใช้ ในกระบวนการผลิตหัวอ่าน
เขี ยนฮาร์ ดดิส ก์ ไ ดร์ ฟ ซึ่ง ข้ อมูล เบือ้ งต้ นพบว่า กาวยูวี ที่ ใช้ ในกระบวนการยึดติดหัวอ่านเขี ยน
ฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟมีต้นทุนค่าใช้ จ่ายสูงเป็ น อันดับ 1 ของค่าใช้ จ่ายวัตถุดิบทางอ้ อมทัง้ หมด โดย
กระบวนการยึดติดหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ (Tail Tacking Process) เป็ นกระบวนการหนึง่ ที่มี
ความสาคัญเป็ นอย่างมากในการผลิตหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ ซึ่งช่วยควบคุมและลดการสัน่
พ้ องที่เกิดขึ ้นในฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟอันจะส่งผลให้ เกิดปั ญหาการเขียนออกนอกแทร็ ค
ในขันตอนการด
้
าเนินงานวิจัย ได้ นาแผนงานวิศวกรรมคุณค่า 7 ขันตอนของ
้
Arthur E.
Mudge มาประยุกต์ใช้ ในแผนการดาเนินงาน ซึง่ ประกอบไปด้ วย
1. ขันตอนทั
้
ว่ ไป
2. ขันตอนรวบรวมข้
้
อมูล
3. ขันตอนการวิ
้
เคราะห์หน้ าที่
4. ขันตอนสร้
้
างสรรค์ความคิด
5. ขันตอนประเมิ
้
นผล
6. ขันตอนทดสอบพิ
้
สจู น์
7. ขันตอนการเสนอแนะ
้
อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์แผนงานวิศวกรรมคุณค่านัน้ พบว่าวิธีการของวิศวกรรม
คุณค่า มุ่งที่จะลดต้ นทุนของบรรจุภัณฑ์ โดยการวิเคราะห์หาหน้ าที่ที่จาเป็ นและสาคัญที่สุด
ของบรรจุภณ
ั ฑ์ แล้ วทาการลดหน้ าที่ที่ไม่จาเป็ นและความซ ้าซ้ อนของหน้ าที่ออกไปโดยที่ยงั คง
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รักษาคุณค่าและหน้ าที่หลักของผลิตภัณฑ์ไว้ ซึ่งมีต้นทุนเป็ นตัวแปรสาคัญในการวิเคราะห์
โดยมิได้ มีการคานึงถึงข้ อจากัด ผลกระทบ และความต้ องการทางด้ านอื่นๆ ของกระบวนการ
โดยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการที่เป็ นผลจากการเป็ นแปลงวัตถุดิบหรื อ
ผลิตภัณฑ์ สามารถทาได้ โดยการวิเคราะห์ทางสถิติ ข้ อจากัดอีกประการหนึ่งที่มีความสาคัญ
อย่างมาก คือในส่วนของการวิเคราะห์หน้ าที่โดยการประเมินให้ คะแนนน ้าหนักความสาคัญ
รวมถึงแนวความคิดสร้ างสรรค์ตา่ งๆ ตลอดวิธีการของวิศวกรรมคุณค่า ตังอยู
้ บ่ นแนวความคิด
และสมมุติฐานของสมาชิกในทีมที่เกี่ ยวข้ องเท่านัน้ การเลือกสมาชิกในทีมจึงเป็ นตัวแปรที่
สาคัญ ที่ส่งผลต่อลักษณะขอผลิตภัณฑ์หลังการปรับปรุง เพื่อทาให้ แผนงานวิศวกรรมคุณค่า
สามารถครอบคลุม ข้ อ จ ากัด ข้ า งต้ น จึ ง มี ก ารน าขัน้ ตอน DMAIC ในหลัก การซิ ก ซ์ ซิ ก มา
ประยุกต์ใช้ ในแผนงานครัง้ นี ้ โดยประกอบไปด้ วย 5 ขันตอนหลั
้
กคือ การนิย ามปั ญหา การวัด
การวิ เ คราะห์ ปั ญ หา การปรั บ ปรุ ง และการควบคุม แผนงานบูร ณาการและผลสรุ ป การ
ดาเนินงานแต่ละขันตอนสามารถสรุ
้
ปได้ ดงั นี ้คือ
1. ขัน้ เตรียมโครงการ ในขันตอนนี
้
้เป็ นขันเริ
้ ่มต้ นของการทาโครงการ โดยการจัดตังที
้ มงาน
แผนงานบูรณาการ อันประกอบไปด้ วยผู้ที่มีส่วนเกี่ ย วข้ องจากฝ่ ายต่างๆ เทคนิคที่เป็ น
รากฐานของขันตอนนี
้
้ ได้ แก่ การใช้ มนุษยสัมพัธ์ที่ดี การทางานเป็ นกลุ่ม ทางานเฉพาะ
ด้ าน ขจัดอุปสรรคและการตัดสินใจที่ดีของธุรกิจ
2. ขั น้ ตอนรวบรวมข้ อ มู ล ในขัน้ ตอนนี จ้ ะเป็ นการประยุกต์ขัน้ ตอนรวบรวมข้ อมูลของ
แผนงานวิศวกรรมคุณค่าและ ขันตอนนิ
้
ยามปั ญหาและการวัดและวิเคราะห์ของแนวทาง
ซิกซ์ซิกซ์มาไว้ ด้วยกันโดยรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง
เป็ นปั ญหาในการดาเนินงาน ข้ อมูลเหล่านี ้ได้ แก่ ต้ นทุนของผลิตภัณฑ์ , ข้ อมูลทัว่ ไปของ
ผลิตภัณฑ์, ข้ อกาหนดของผลิตภัณฑ์ ลักษณะการใช้ งานและปัญหาในการใช้ งาน เป็ นต้ น
3. ขั น้ ตอนการวิ เ คราะห์ หน้ า ที่ การวิเคราะห์หน้ าที่การทางานเป็ นขัน้ ตอนอย่างหนึ่ง ที่
สาคัญของแผนงานบูรณาการซึ่งอ้ างอิงจากแผนงานวิศวกรรมคุณค่า ซึ่งเป็ นขัน้ ตอนที่
แตกต่างออกไปจากเทคนิคการลดต้ นทุนและปรับปรุ งการดาเนินงานอื่นๆ การวิเคราะห์
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หน้ า ที่ ท าได้ โ ดยการอธิ บ ายหน้ า ที่ และประเมิ น ความสัม พัน ธ์ ข องหน้ า ที่ จ ากผลการ
ประเมิ น หน้ า ที่ ข องกาวยูวี พบว่ า มี ห น้ า ที่ ห ลัก คื อ ลดการสั่น พ้ อ ง ของหัว อ่ า นเขี ย น
ฮาร์ ด ดิ ส ก์ ไ ดร์ ฟ โดยมี ห น้ า ที่ ร องคื อ ตรึ ง ส่ ว นประกอบ ควบคุม ต าแหน่ ง จ ากัด การ
เคลื่อนไหว และ ช่วยค ้าจุน
4. ขั น้ ตอนสร้ างสรรค์ ความคิ ด และปรั บ ปรุ ง ที ม งานได้ ใช้ หลักการระดมสมอง เพื่ อ
สร้ างสรรค์ทางเลือกในการทาหน้ าที่ลดการสัน่ พ้ อง โดยในขันตอนนี
้
้ได้ มีการประยุกต์นา
หลัก การการปรั บ ปรุ ง ซึ่ ง เป็ นหนึ่ ง ในขัน้ ตอน DMAIC เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง ความคิ ด
สร้ างสรรค์ เพื่ อให้ ไ ด้ ผ ลลัพ ธ์ ที่เหมาะสม แนวคิดที่ ไ ด้ จ ากที่ ไ ด้ จ ากการระดมสมองนัน้
สามารถสรุปได้ เป็ น 4 แนวทางดังนี ้คือ
1) การปรั บปรุ งลักษณะการใช้ งานและต้ นทุนของกาวยูวี ทีมงานมีความเห็น
ตรงกันที่จะยังคงใช้ กาวยูวีเป็ นวัตถุประสานในกระบวนการ Tail Tacking และคง
กระบวนการนี ้ไว้ อย่างไรก็ตามด้ วยต้ นทุนของวัตถุดิบที่คอ่ นข้ างสูงทางทีมงานจึง
มีความเห็นในการประเมินซัพพลายเออร์ รายใหม่ที่สามารถผลิตกาวยูวีที่มีราคา
ต่ากว่าแต่ยงั คงคุณภาพไว้ นอกจากนี ้ยังปรับลดขนาดของกระบอกกาวยูวีให้ มี
ขนาด 3 มิลลิลิตร เพื่อลดผลกระทบ Frictional Heating Effect
2) การออกแบบ TGA ให้ มีความแข็งแรงขึน้ เนื่องจากมวลและความแข็ง แรง
เป็ นปั จจัยสาคัญในการเกิ ดการสั่นพ้ องของหัวอ่านเขี ยนฮาร์ ดดิสก์ ไ ดร์ ฟ ทาง
ทีมงานจึงมีแนวคิดในการออกแบบ TGA ให้ มีความแข็งแรงขึ ้น โดยการใช้ แนวคิด
Narrow and Ribbed
3) การปรั บเปลี่ยนตาแหน่ งและเพิ่ม Flapper ในตาแหน่ งที่กาหนด ทีมงานมี
แนวคิดในการใช้ Flapper (ชิ ้นส่วนของ TGA) เพื่อลดเพื่อลดการสัน่ พ้ องที่เกิดขึ ้น
หัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟโดยการปรับตาแหน่งและระยะของ Flapper รวมทัง้
เพิ่ม Flapper เพื่อลดการสัน่ สะเทือนของหัวอ่านเขียนที่มี Slider ติดอยู่และเสริ ม
ความแข็งแรงให้ TGA
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4) การปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบของแขนหัวอ่ านเขียนฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟให้ มีพืน้ ที่
ครอบคลุม TGA ทาขยายร่องของแขนหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟให้ มีความลึก
มากขึ ้น เพื่อให้ TGA สามารถเข้ าไปอยู่ในร่องของแขนหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์
ได้ ลึกขึ ้น พื ้นที่ของแขนหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟส่วนที่ครอบ TGA นี ้จะช่วย
ป้องกัน TGA จากการเกิดการสัน่ พ้ องโดยเฉพาะการสัน่ พ้ องที่เกิดจากแรงลมอัน
เนื่องมาจากการหมุนของแผ่นดิสก์
5. ขัน้ ตอนประเมินผล ทางเลือกทังหมดที
้
่เกิดจากการระดมสมองของทีมงานจะถูกนามา
วิเ คราะห์ ถึง ผลและความเป็ นไปได้ ในทางปฏิ บัติและความเหมาะสมต่อกระบวนการ
ชิ ้นงานที่พฒ
ั นาขึ ้นจากแนวคิดที่สร้ างสรรค์ในขันตอนที
้
่ 4 จะถูกนามาวิเคราะห์ FRF ของ
รู ปแบบของการสั่นสะเทือนมาทัง้ หมด 9 โหมด โดยการทดสอบทางโมดัล ของแขนอ่าน
เขียนข้ อมูล สรุปได้ วา่ แนวคิดที่ 1 คือการปรับปรุงลักษณะการใช้ งานและต้ นทุนของกาวยู
วี โดยที่ยงั คงกระบวนการ Tail Tacking ไว้ ให้ คา่ FRF รูปแบบของการสัน่ สะเทือนทังหมด
้
9 โหมด อยูภ่ ายใต้ ขอบเขตควบคุม
6. ขัน้ ตอนทดสอบพิสูจน์ การนาเครื่ องมือทางสถิติ (Statistical tools) มาใช้ ในการทดสอบ
พิสจู น์ถือเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในขันตอนนี
้
้ ข้ อมูลที่นามาทดสอบจะถูกทดสอบความเป็ น
การกระจายแบบปกติ โดยใช้ วิธี ทดสอบการแจกแจงแบบปกติของ Anderson – Darling
หลังจากนันท
้ าการทดสอบสมมติฐานความมีนยั สาคัญของค่าเฉลี่ยข้ อมูลความผิดพลาด
ในการอ่านการเขียนนอกแทร็ ค ของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม จากการใช้ กาวยูวีชนิดเดิม
และชนิดใหม่ มาทาการทดสอบด้ วยเครื่ องมือทางสถิติ 2-Sample t Test ผลการทดสอบ
สมมติฐานสรุปได้ ว่าที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% พบว่าข้ อมูลความผิดพลาดในการอ่านการ
เขียนนอกแทร็ค ของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่ จากการใช้ กาวยูวีชนิดเดิมและชนิดใหม่ มีคา่
ข้ อมูล ความผิ ดพลาดในการอ่านการเขียนนอกแทร็ ค ไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ
พิจารณาค่า P-Value = 0.192 ซึง่ มีคา่ มากกว่า 0.05
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7. ขัน้ ตอนการเสนอแนะ นาข้ อมูลที่รวบรวมได้ จากการทาแผนงานวิศวกรรมคุณค่าและ
ซิกซ์ซิกมา นาเสนอให้ ผ้ บู ริ หารพิจารณา โดยการใช้ แบบฟอร์ มเสนอแนะจากทีมงาน อัน
ประกอบไปด้ วยข้ อเท็จจริ งปั จจุบนั และข้ อเสนอแนะ ซึ่งผลจากการนากาวยูวีขนาด 3
มิลลิลิตร จากผู้จัดจาหน่ายรายใหม่มาใช้ ในกระบวนการ Tail Tacking ค่าใช้ จ่ายของ
ต้ นทุนวัตถุดิบทางอ้ อมในส่วนของกาวยูวีที่ใช้ ในกระบวนการ Tail Tacking ที่คาดว่าจะ
ลดลงในปี พ.ศ. 2558 คิดเป็ นมูลค่า 615,490 เหรี ยญสหรัฐ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 53
8. ขัน้ ตอนการควบคุม เพื่อให้ การแก้ ไขและพัฒนาที่ได้ มาเป็ นไปอย่างยัง่ ยืนจึงได้ มีการนา
ขัน้ ตอนการควบคุม ซึ่ ง เป็ น ขัน้ ตอนสุด ท้ า ยของแนวทางซิ ก ซ์ ซิ ก มามาประยุก ต์ ใ ช้ ใ น
แผนงานนี ้ อันประกอบไปด้ วย การปรับปรุงเอกสารข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง รวมทังก
้ าหนดแผน
ควบคุม และควบคุม ระดับ ค่าเฉลี่ ยของกระบวนการการและระดับ ความแปรผัน ของ
กระบวนการโดยการใช้ แผนภูมิควบคุม Xbar-S Chart
จากการด าเนินงานวิ จัย โดยการประยุก ต์ ใช้ หลัก การวิ ศวกรรมคุณ ค่าและซิ ก ส์ ซิ ก มา
สามารถสรุปผลการดาเนินงานแยกตามขันตอนได้
้
ดงั ตารางที่ 14

105
ตารางที่ 14 แสดงผลการวิจยั ดาเนินงานจากการประยุกต์ใช้ แผนงานบูรณาการตามแนวทาง
วิศวกรรมคุณค่าและหลักการซิกส์ซิกมา
ขัน้ ตอนการทางาน
1. ขัน้ เตรียมโครงการ
2. ขัน้ ตอนรวบรวมข้ อมูล
3. ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ หน้ าที่
4. ขัน้ ตอนสร้ างสรรค์ ความคิด
และปรับปรุง
5. ขัน้ ตอนประเมินผล

6. ขัน้ ตอนทดสอบพิสูจน์

7. ขัน้ ตอนการเสนอแนะ

8. ขัน้ ตอนการควบคุม

ผลการดาเนินงาน
ทีมงานวิศวกรรมคุณค่า
ข้ อมู ล ต้ นทุ น , ข้ อมู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ , คุ ณ สมบั ติ ข อง
ผลิตภัณฑ์, กระบวนการผลิต
หน้ าที่การทางานหลักที่ นามาวิเคราะห์ คือ ลดการสั่น
พ้ อง คิดเป็ นร้ อยละ 50 ของหน้ าที่การทางานทังหมด
้
การคัดเลือกผู้ผลิตกาวยูวีใหม่ที่สามารถผลิตกาวยูวีได้
คุณสมบัติตามที่ต้องการโดยที่ราคาต่ากว่ากาวยูวีชนิด
ที่ใช้ ในกระบวนการผลิตปัจจุบนั และปรับลดขนาด
ค่า FRF รู ปแบบของการสั่นสะเทื อนทัง้ หมด 9 โหมด
ของหัวอ่านเขียนที่วดั ได้ ทงหมดอยู
ั้
่ภายใต้ ขอบเขตบน
ของข้ อกาหนดและขอบเขตล่างของข้ อกาหนด
- 2-Sample t Test
- ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% พบว่า ค่าความผิดพลาด
ในการอ่านการเขียนนอกแทร็ค ของกลุม่ ตัวอย่างทัง้
2 กลุ่ม จากการใช้ กาวยูวีชนิดเดิมและชนิดใหม่ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ พิจารณาค่า
PValue = 0.192 ซึง่ มีคา่ มากกว่า 0.05
จากการประยุกต์หลักการใช้ วิศวกรรมคุณค่าและซิกซ์
ซิ ก มา คาดว่ า ในปี พ.ศ.2558 ค่า ใช้ จ่ า ยของต้ น ทุน
วัตถุดิบทางอ้ อมในส่วนของกาวยูวีที่ใช้ ในกระบวนการ
Tail Tacking คิดเป็ นมูลค่า 615,490 เหรี ยญสหรัฐ
- ปรับปรุงเอกสารข้ อมูล
- การกาหนดแผนควบคุม
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5.2 ข้ อเสนอแนะ
การพิจารณาถึงความแตกต่างในด้ านต่างๆของหลักการวิศวกรรมคุณค่าและซิกซ์มา จะ
ทาให้ ส ามารถระบุถึง ความเชื่ อมโยงของหลักการทัง้ สองได้ ศักยภาพและความสามารถของ
หลักการทังสองนั
้
นท
้ าให้ การเลือกนาวิธีการใดวิธีการหนึ่งมาใช้ ในการปรับปรุงองค์กรเป็ นสิ่งที่ท้า
ทาย การประยุกต์ใช้ หลักการใดหลักการหนึ่ง หรื อ การบูรณาการหลักการทังสองเข้
้
าด้ วยกัน เพื่อ
นามาใช้ ปรับปรุงการดาเนินงาน สามารถพิจารณาได้ ดงั นี ้
 เป้าหมายของวิศวกรรมคุณค่า จะเน้ นที่การพัฒนาคุณค่าของสิ่งที่นามาศึกษา เช่น เพิ่ม
คุณภาพ สมรรถภาพ ความปลอดภัย ลดค่าใช้ จ่ายทังทางตรงและค่
้
าใช้ จ่ายตลอดวงจร
ชี วิ ต โดยการวิ เ คราะห์ ห น้ า ที่ ก ารท างานและใช้ ห ลัก ความคิ ด สร้ างสรรค์ ในขณะที่
เป้าหมายของซิกซ์ซิกมาคือการลดต้ นทุนและปรับปรุงระบบโดยการใช้ หลักการทางสถิติ
 เป้าหมายและขัน้ ตอนการทางานของวิศวกรรมคุณค่าขึน้ อยู่กับปั จจัยทางคุณภาพและ
ความคิดสร้ างสรรค์ ในขณะที่หลักการของแนวทางซิกซ์ซิกมาจะขึ ้นอยู่กับเครื่ องมือทาง
สถิติและวิธีเชิงตัวเลข ซึ่งจะช่วยให้ การตัดสินใจถูกต้ องแม่นยามากกว่า ดังนันหลั
้ กการ
วิศวกรรมคุณค่าและแผนการทางานจึงไม่เหมาะสาหรับการแก้ ปัญหาที่ต้องการใช้ การ
วิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งหลักการซิกซ์ซิกมาจะมีความเหมาะสมในการแก้ ปัญหารู ปแบบนี ้
มากกว่า
 สมาชิกของแผนงานซิกซ์ซิกมาจะเป็ นผู้เชียวชาญทางด้ านสถิติและเชิงคุณภาพ ในขณะที่
ทีมงานวิศวกรรมคุณค่านันสมาชิ
้
กในทีมจะเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาจากฝ่ ายต่างๆ ซึ่ง
จะทาให้ การพิจารณาปัญหาและแนวทางการแก้ ไขปัญหาครอบคลุมในทุกๆด้ านมากกว่า
 แผนงานของซิกซ์ซิกมาจะครอบคลุมถึงการติดตามผลและการควบคุม ในขณะที่แผนงาน
วิ ศ วกรรมคุณ ค่า นัน้ ขัน้ ตอนการท างานจะสิ น้ สุด เพี ย งการท าการเสนอะแนะเท่ า นัน้
เพราะฉะนันตามแนวทางของซิ
้
กซ์ซิกมามาจะช่วยให้ สามารถตรวจจับปั ญหา ปรับปรุ ง
และควบคุมกระบวนการได้
 องค์ประกอบและเป้าหมายในแผนงานวิศวกรรมคุณค่าให้ เงื่ อนไขที่ เหมาะสมในการ
ปฎิ บัติแผนงานซิ กซ์ ซิ กมา เนื่ องจากแผนงานวิศวกรรมคุณค่าสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้
คล่องแคล่วและรวดเร็วมากกว่า
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 หลักการวิศวกรรมคุณค่ามีเป้าหมายในการปรับปรุ งการทางานของระบบ การเพิ่มดัชนี
คุณค่า (Value Index) และการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้ า ในขณะที่ ซิกซ์ซิกมาต้ องใช้
เวลามากขึ ้นในการดาเนินกิจกรรมและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้ า ดังนันการประยุ
้
กต์ใช้
วิธีการทังสองจะช่
้
วยปรับปรุงองค์กรในรูปแบบที่ครอบคลุม
 เครื่ องมือทางสถิติและจุดวิกฤตต่อคุณภาพ (CTQ) ซึ่งเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูลใน
ขันตอนการวั
้
ด (Measurement Phase) สามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์หน้ าที่
พืน้ ฐานและหน้ าที่ที่ไม่จาเป็ น เพื่อทาการวิเคราะห์แนวทางการแก้ ปัญหาได้ ในขณะที่
ปั จจัย จุดวิกฤตต่อคุณภาพ สามารถทาการวิเคราะห์ได้ อย่างรวดเร็ วโดยการใช้ FAST
Diagram การระดมความคิด หรื อการให้ นา้ หนักจากสมาชิกในทีม ซึ่งเป็ นขัน้ ตอนของ
แผนงานวิศวกรรมคุณค่า
การประยุกต์ใช้ วิศวกรรมคุณค่าและซิกซ์ซิกมาร่วมกันช่วยให้ องค์กรเกิดการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่ อง วิศวกรรมคุณ ค่าและซิ กซ์ ซิ กมา มุ่ง เน้ นในการเพิ่ม ความพึง พอใจของลูก ค้ า การลด
ข้ อบกพร่ องของระบบ และการปรับปรุ งคุณภาพ การเปรี ยบเทียบข้ อจากัดของหลักการทัง้ สอง
แสดงให้ เห็นว่าหลักการวิศวกรรมคุณค่าและซิกซ์ซิกมา ต่างเกื ้อหนุนซึ่งกันละกัน ดังนันองค์
้ กรควร
ที่ จ ะน าหลัก การทัง้ สองมาประยุ ก ต์ ใ ช้ เพื่ อ ให้ บ รรลุเ ป้ า หมาย คื อ การเพิ่ ม ผลิ ต ภาพและมี
ประสิทธิภาพในองค์กร ลดความแปรปรวนของกระบวนการ และเพิ่มความแม่นยาของระบบ การ
ออกแบบกระบวนการที่มีประสิ ทธิ ภาพสาหรับทัง้ วิธีการทัง้ สอง ทาให้ เกิดการส่งเสริ มความคิด
สร้ างสรรค์ นวัตกรรมและองค์ความรู้ในองค์กร ตลอดจนคุณค่าที่ลกู ค้ าต้ องการจากสินค้ า ในขณะ
ที่ต้นทุน คุณภาพ และการขนส่ง ถูกทาให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
5.3 แนวทางงานวิจัยในส่ วนที่สามารถนาไปพัฒนาต่ อไป (Further work)
การทาวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาการประยุกต์ใช้ หลักการวิศวกรรมคุณค่าและซิกซ์ซิกมากับ
อุตสาหกรรมผลิตฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ อย่างไรก็ตามคาดว่าผลของการศึกษาในครัง้ นีส้ ามารถนาไป
พัฒนาเป็ นงานวิจยั ในอนาคตต่อไปได้ ดังนี ้
1. ทางเลือกที่มีความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ิและความเหมาะสมต่อกระบวนการซึ่งถูกเลือก
มาใช้ ในการลดต้ นทุนในงานวิจยั นี ้ คือแนวคิดที่ 1 คือการปรับปรุงลักษณะการใช้ งานและ
ต้ นทุนของกาวยูวี อย่างไรก็ ตามด้ วยระยะเวลาการทาวิจัยที่ จ ากัดทาให้ กระบวนการ
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คัดเลือกซัพพลายเออร์ และจานวนซัพพลายเออร์ ผ้ ูผลิตกาวที่ได้ จึงมีจานวนไม่ม ากนัก
ดังนันการหาซั
้
พพลายเออร์ ผ้ ผู ลิตกาวเพิ่มเติม ซึ่งสามารถส่งมอบกาวที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่
ต้ องการและมีราคาที่ต่ากว่า จะก่อให้ เกิดการประหยัดต้ นทุนที่เพิ่มมากขึ ้น
2. จากผลการประเมินความเหมาะสมในการใช้ งานโดยการทดสอบ Mode of Vibration ใน
ขันตอนที
้
่ 5 ของแผนงานบูรณาการพบว่ามีเพียงแนวคิดที่ 1 คือการเปลี่ยนกาวยูวีโดยที่
ยังคงกระบวนการ Tail Tacking เท่านัน้ ที่มีคา่ FRF อยูภ่ ายใต้ ข้อกาหนดของกระบวนการ
ในขณะที่แนวคิดอื่นๆ ซึ่งให้ ค่า FRF นอกเหนือขอบเขตที่กาหนด พบว่ามีค่าต้ นทุนการ
ผลิตต่อหน่วยที่ต่ากว่า ดังนัน้ สิ่งที่ควรพิจารณาต่อไปคือการพัฒนาแนวทางเลือกอื่ นๆ
เพื่อให้ มีความเหมาะสมต่อการนามาใช้ ในกระบวนการผลิตหัวอ่านเขียนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ
รวมไปถึงการรวมแนวคิดที่สร้ างสรรค์ได้ เข้ าด้ วยกันอาจก่อให้ เกิดการประหยัดต้ นทุนที่เพิ่ม
มากขึ น้ ตัว อย่ า งเช่ น พิ จ ารณาแนวคิ ด ที่ 4 คื อ การขยายร่ อ งของแขนหัว อ่ า นเขี ย น
ฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ ฟให้ มีความลึกมากขึน้ เพื่อให้ ครอบคลุม TGA นีม้ ีความเป็ นไปได้ ในทาง
ปฏิบตั สิ งู เพราะมีคา่ ความถี่ที่อยูภ่ ายใต้ ช่วงขอบเขตที่กาหนดถึง 8 โหมด ถือได้ วา่ เป็ นแนว
ทางเลือกที่มีศกั ยภาพ การพิจารณาเพื่อพัฒนาแนวทางเลือกนี ้อาจสามารถทาได้ โดยการ
ออกแบบแขนหัว อ่ า นเขี ย นฮาร์ ด ดิ ส ก์ ไ ดร์ ฟ ใหม่ หรื อ พิ จ ารณาใช้ แ ขนหัว อ่ า นเขี ย น
ฮาร์ ดดิสก์ที่พฒ
ั นาขึ ้นนี ้ร่วมกับการใช้ กาวโดยลดจานวนหยดกาวลง เป็ นต้ น
3. แผนงานบูรณการที่ถกู พัฒนาขึ ้นโดยการประยุกต์ใช้ แนวทางวิศวกรรมคุณค่าและซิกซ์ซิก
มา ช่วยลดข้ อจากัดของเครื่ องมือทังสองและก่
้
อให้ เกิดการปรับปรุงกระบวนการในรู ปแบบ
ที่ครอบคลุม ด้ วยรู ปแบบแผนงานที่ปรับปรุ งขึ ้นนี ้คาดว่าจะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ กบั
อุตสาหกรรมอื่นๆได้ ตอ่ ไป โดยไม่จากัดเพียงอุตสาหกรรมฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟเท่านัน้
4. ทาการปรับปรุงแผนงานบูรณการโดยการประยุกต์ใช้ หลักการวิศวกรรมคุณค่าและซิกซ์ซิก
มากับเครื่ องมือทางวิศวกรรมอื่นๆ เช่น Lean หรื อ Reengineering เป็ นต้ น
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KEPNER-TREGOE DECISION ANALYSIS TEMPLATE
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8
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3
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10
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30 days
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64
24

8
8
3
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8
8
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Delivery - Supplier Capacity Flexibility
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Delivery - Product Rescheduling
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5
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82.5% (ST1127self audit)
30
3

Quality (QA) - System review by ST1127
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24 hrs for Korat & China
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3

5
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3
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3
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5
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72

8

8

Cost - Cost Reduction Program

Cost - Payment Terms
10

9

Net60
Participates in cost
reduction efforts

100
10
10

50
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2
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5
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30
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Decision Statement:
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