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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาปั ญหาที่เกิ ดขึ้นจากขั้นตอนการตรวจสอบก่อนการส่ งมอบผลิตภัณฑ์
เพื่อนาไปวิเคราะห์สาเหตุที่เกิ ดจากการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่ องของผลิ ตภัณฑ์และหลุ ดไปยังลูกค้า โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุของการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่ องของผลิตภัณฑ์ และหาแนวทางการแก้ไขปั ญหา
อีกทั้งยังลดปั ญหาจากข้อร้องเรี ยนของลูกค้าได้
วิธีการวิจยั ได้เก็บข้อมูลข้อร้องเรี ยนจากลูกค้า 165 ข้อร้องเรี ยน โดยจัดลาดับความสาคัญของแต่ละ
ปั ญ หาด้ว ยแผนภู มิ พ าเรโต และวิเ คราะห์ ส าเหตุ ข องปั ญ หาด้ว ยทฤษฎี Why -Why analysis พบว่า ด้า นของ
ข้อบกพร่ องที่ ค วรได้รับ แก้ไขก่ อนคื อข้อบกพร่ องทางด้า นลักษณะภายนอกที่ ป รากฏให้เห็ น (Appearance)
จานวน 136 ข้อร้องเรี ยน และข้อบกพร่ องทางด้านดังกล่าวที่ควรได้รับการแก้ไขในการตรวจสอบไม่พบคือ แผ่น
พิมพ์วงจรแตกหรื อร้าว(Crack) แผ่นพิมพ์วงจรมีตาแหน่ งที่ Solder mask พิมพ์เคลื่อนและเลอะไปยังทองแดง
หรื อตาแหน่ งอื่น (Solder mask bleeding) แผ่นพิมพ์วงจรมีตาแหน่ งที่Markingพิมพ์เลอะ (Marking Dirty) และ
แผ่นพิมพ์วงจรมีฝุ่นติด (Dirty from dust) โดยพบว่าสาเหตุที่ตรวจสอบไม่พบเกิ ดจากไม่มีข้ นั ตอนการคลี่แผ่น
บอร์ ดในวิธีการปฏิบตั ิงาน ไม่มีข้ นั ตอนการตรวจสอบงานที่เป็ นงานด่วน พนักงานยังไม่มีความเข้าใจการใช้
กล้องตรวจสอบงาน พนักงานเมื่อยล้าจากการตรวจงานเป็ นเวลานานๆ จากนั้นทาการหาแนวทางการในการ
แก้ไขปั ญหาโดยใช้ การจัดทามาตรฐานวิธีการปฏิบตั ิงาน และใช้ทฤษฏีการฝึ กอบรม
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จากผลการวิจยั พบว่าข้อร้องเรี ยนจากลูกค้าลดลงจาก 165 ข้อร้องเรี ยนเป็ น 37 ข้อร้องเรี ยน ลดลงคิด
เป็ น 77.58 เปอร์ เซ็ นต์ และกระบวนการตรวจสอบด้วยสายตาก่ อนปรั บปรุ ง เป็ น 136 ข้อร้ องเรี ย น หลังการ
ปรับปรุ งเป็ น 14 ข้อร้องเรี ยน ลดลงคิดเป็ น 89.71 เปอร์เซ็นต์

ABSTRACT
This research was a study of problems arising from the inspection process before delivering products
to customers. The objective was to analyze the cause of undetected defect of product and send it to customer
and find solutions to solve problems and can reduce customer complaints.
165 complaints from customers were collected and then prioritized each issue with the Pareto chart
and analyzed the cause of the problem with Why Why analysis. The aspect of the defect which should be
resolved first was the appearance defect that appears to be 136 complaints. And problems from such defects
could be from: the examination not found is the PCB Crack, Solder mask bleeding, Marking Dirty, Dirty from
dust. There were no steps to unfold the board edge in SWI. There were no quick job inspection procedures.
Employees have not understood the use of inspection cameras. The staff were tired from checking the work for
a long time. Therefore, ways to solve the problem is using the Standard Work Instruction (SWI) and using the
theory of training.
From the results of the research, it was found that complaints from customers decreased from 165
complaints to 37 complaints, decreased to 77.58 percent. The eye examination process before adjustment was
136 complaints after the improvement to 14 complaints decreased to 89.71 percent.

1460

3

บทนา
ในปั จจุบนั อุปกรณ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและผลิ ตภัณฑ์อิเล็กทรอนิ กส์ มีการพัฒนาตลอดเวลาด้วยการ
พัฒนาเทคโนโลยีข้ ึนมาใหม่ๆ ดังนั้นอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ จึงมีความเปลี่ยนแปลง
ของตัวผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ ว โดยการนาเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูใ้ ช้งาน เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงทางการ ตลาด และตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้นและหลากหลาย
ขึ้น โดยส่ วนประกอบที่สาคัญของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิ กส์ คือแผงวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ
แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
เนื่ องจากโรงงานกรณี ศึ ก ษาเป็ นอุ ตสาหกรรมการผลิ ตแผ่นพิ ม พ์ว งจรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ จ ะต้อ ง
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ตอ้ งการผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ วและมีคุณภาพ รวมไปถึงการแข่งขันระหว่าง
ผูผ้ ลิตประเภทเดียวกัน ผลิตภัณฑ์จะต้องมีตน้ ทุนต่า คุณภาพดี และส่ งมอบให้ลูกค้าได้ทนั ตามกาหนด เพื่อที่จะ
ต่ อสู ้ ก ับ คู่ แข่ ง และส่ ง ผลต่ อความน่ า เชื่ อถื อของผูผ้ ลิ ต ซึ่ ง ปั จจุ บ นั ได้พ บว่า โรงงานที่ ศึก ษาพบปั ญหาลู กค้า
ร้องเรี ยนเกี่ยวกับทางด้านคุณภาพที่เกิดจากการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่ องของผลิตภัณฑ์และหลุดไปยังลูกค้า
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเคลมสิ นค้า และความเชื่อมัน่ ของผูผ้ ลิตลดลง
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมุ่งเน้นศึกษาขั้นตอนการตรวจสอบก่อนการส่ งมอบสิ นค้า เพื่อนาไปวิเคราะห์สาเหตุ
ที่เกิดจากการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่ องของผลิตภัณฑ์และหลุดไปยังลูกค้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหา และ
ลดปัญหาจากข้อร้องเรี ยนของลูกค้า

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่ องของผลิตภัณฑ์ของกระบวนการ
ตรวจสอบด้วยสายตาก่อนการส่ งมอบสิ นค้าไปยังลูกค้า
2. เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาที่เกิดจากการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่ องของ
ผลิตภัณฑ์ก่อนการส่ งมอบสิ นค้า
3. เพื่อลดข้อร้องเรี ยนจากลูกค้า
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ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาที่โรงงานแห่ งหนึ่ งในนิ คมสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จงั หวัด
ปทุ มธานี โดยการใช้ขอ้ มู ลที่ เก็บ ตั้ง แต่เดื อนพฤษภาคม 2561 – สิ งหาคม 2561 แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ หา
สาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุ งและแก้ไข
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. สามารถทราบสาเหตุของการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่ องของผลิตภัณฑ์ของกระบวนการ
ตรวจสอบด้วยสายตาก่อนส่ งมอบสิ นค้าไปยังลูกค้า
2. เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่ องของผลิตภัณฑ์ของ
กระบวนการตรวจสอบด้วยสายตา
3. ลดข้อร้องเรี ยนจากลูกค้าทางด้านสิ่ งที่ปรากฏให้เห็น (Appearance) ที่เกิดจากการตรวจสอบด้วย
ตา 100%

ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในปี ค.ศ. 1946 JUSE หรื อ Union of Japanese Scientists and Engineers ได้ถู ก ก่ อตั้ง ขึ้ นพร้ อม กับ
การจัด ตั้ง กลุ่ ม Quality Control Research Group ขึ้ น ต่ อ มาในปี ค.ศ. 1954 Dr. J. M. Juran ได้ถู ก เชิ ญ มายัง
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้ างความรู ้ ความเข้าใจแก่การค้นคว้า ให้การศึกษาและเผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ อง
ระบบการควบคุมคุณภาพทัว่ ทั้งประเทศ โดยมีจุดหมายเพื่อลบภาพพจน์สินค้าคุณภาพต่าราคาถูก ออกจากสิ นค้า
ที่ "Made in Japan" และเพิ่มพลังส่ งออกไปพร้ อมๆ กัน หลังจากนั้น มาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น
ซึ่ งก็คือ Japanese Industrial Standards (JIS) marking system ได้ถูกกาหนดเป็ นกฎหมายในปี ค.ศ. 1950 พร้อม ๆ
กับการเชื้ อเชิ ญ Dr. W. E. Deming มาเปิ ดสัมมนาทาง QC ให้แก่ผูบ้ ริ หารระดับต่าง ๆ และวิศวกรในประเทศ
นับเป็ นการจุ ดประกายของการตระหนักถึ งการพัฒนาคุ ณภาพ อันตามมาด้วยการก่ อตั้งรางวัล Deming Prize
อันมี ชื่ อเสี ย ง เพื่ อมอบให้แก่ โรงงานซึ่ ง มี ค วามก้า วหน้า ในการพัฒนาคุ ณภาพดี เด่ นของประเทศ ผูบ้ ริ ห าร
ระดับ สู ง ภายในองค์ก รในการนาเทคนิ คเหล่ า นั้นมาใช้ง าน โดยได้รับ ความร่ วมมื อจาก พนัก งานทุ ก ๆ คน
นับเป็ นจุดเริ่ มต้นของการพัฒนาและรวบรวมเครื่ องมือที่ใช้ในการควบคุ ม คุณภาพรวม 7 ชนิ ด ที่เรี ยกว่า QC 7
Tools มาใช้ สาหรับเครื่ องมือทั้ง 7 ชนิด
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วิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการทาไม-ทาไม (Why Why Analysis)เป็ นการวิเคราะห์ หาสาเหตุรากเหง้า
ของปั ญหา โดยหากเราสามารถค้นพบสาเหตุรากเหง้าและกาจัดได้แล้ว ปั ญหาเดิมจะไม่เกิ ดซ้ า หากปั ญหาเดิ ม
เกิ ดซ้ า แสดงว่า การวิเคราะห์ ข องเรานั้นมาผิดทาง หรื อ อาจมี บ างสาเหตุ ตกหล่ นไป อาจจะต้องมาท าการ
วิเคราะห์ใหม่เครื่ องมือนี้ เป็ นเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งมาก หากผูว้ เิ คราะห์ มีความเข้าใจ และมีความชานาญ
ในงานที่ตนทาอยู่ รวมถึ งความรู ้ ดา้ นวิศวกรรม มีข้ นั ตอนโดยการถาม “ทาไม” จนกว่าจะค้นพบต้นตอสาเหตุ
ของปรากฏการณ์ ทาให้กาหนดแนวทางการแก้ไขปั ญหาและใช้ในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทางานให้
สู งขึ้น
การฝึ กอบรมหมายถึง กระบวนการเพิ่มความรู ้ความชานาญ และความสามารถของบุคคลหรื อที่เรี ยก
อี ก อย่า งหนึ่ ง ว่า เป็ นการพัฒนาบุ ค คล” หรื ออาจกล่ า วได้ว่า การฝึ กอบรม ก็ คื อ “กระบวนการที่ จะส่ ง เสริ ม
สมรรถภาพบุคคล (พนักงาน ข้าราชการ) ให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอันจะส่ งผลโดยตรงไป
ยังผลงานของสถาบัน สังคม ประชาชน”

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จุฑามาศ พรหมมนตรี และบุตรี บุญโรจน์พงศ์ (2560) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การลดข้อร้องเรี ยนของ
ลูกค้าด้วยแนวคิดการปรับปรุ งงาน : กรณี ศึกษาบริ ษทั ขนส่ งภาคใต้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทาให้เกิ ด
ข้อร้องเรี ยนของลูกค้าอันเนื่ องมาจากสิ นค้าเกิดความเสี ยหายระหว่างการขนส่ งด้วยตูค้ อนเทนเนอร์ รวมถึงการ
หาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่ วมกัน โดยใช้แนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุ งแบบไคเซ็น 7 ขั้นตอน ร่ วมกับ
เครื่ องมือควบคุมคุณภาพ แผนภูมิพาเรโต แผนผังแสดงเหตุและผล มาประยุกต์ใช้ ผลการวิจยั พบว่า จากจานวน
ข้อบกพร่ องทั้ง หมด 436 กรณี จานวน 180 ตู ้ นามาจัดล าดับ ความส าคัญด้วยแผนภู มิ พาเรโต พบจานวน 3
ข้อบกพร่ องหลัก 3 ปั ญหา ได้แก่ 1) ตูค้ อนเทนเนอร์ มีตะปู/น๊อตโผล่ 2) ปั ญหาตูค้ อนเทนเนอร์ เป็ นรู 3) ปั ญหาตู ้
คอนเทนเนอร์ เ ป็ นรอยขูด ขี ด ซึ่ ง มี ส าเหตุ ห ลัก และแนวทางการแก้ปั ญ หาเกิ ด จาก 3 M (Man, Machine and
Method)
สมจินต์ อักษรธรรม (2561) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การลดข้อบกพร่ องในขั้นตอนการติดฉลากขวด
แก้ว: กรณี ศึกษาโรงงานน้ าตาลสดสเตอริ ไลส์ซ่ ึ งประสบปั ญหาในเรื่ องคุณภาพสิ นค้า จากการเก็บข้อมูลพบว่ามี
ข้อบกพร่ องในปริ มาณสู ง 3ประเภท คือ 1.ติดฉลากเอียง 2.น้ าตาลมีผง 3.น้ าตาลพร่ อง ซึ่ งงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั เลือก
แก้ปัญหา ติดฉลากเอียงเพราะมีปัญหาที่กระทบต่อการส่ งออกมากที่สุดในปั จจุบนั โดยงานวิจยั ครั้งนี้ ใช้แผนผัง
ก้างปลา ทฤษฏีทาไม ทาไม และ 5W1H เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหา จากการวิเคราะห์สาเหตุของการติด
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ฉลากเอียงพบว่าเกิดจากเครื่ องจักรขาดการบารุ งรักษา พนักงานปรับความเร็ วเครื่ องจักรด้วยความเคยชิ น ดังนั้น
ผูว้ ิจยั แก้ปัญหาโดย จัดทามาตรฐานในการปรับความเร็ วเครื่ องจักร และบารุ งรักษาเครื่ องจักร จากการแก้ปัญหา
พบว่า ข้อบกพร่ องจากการติ ดฉลากเอี ย งก่ อนปรั บ ปรุ ง 4.70 เปอร์ เซ็ นต์ข องยอดผลิ ต หลังปรั บปรุ งเหลื อ 2
เปอร์ เซ็นต์ของยอดผลิต ข้อบกพร่ องลดลง 57.45 เปอร์ เซ็นต์
สุ พฒั ตรา เกษราพงศ์ ประภาพรรณ เกษราพงศ์ และ อวยชัย สลัดทุกข์ (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง
การลดของเสี ยในกระบวนการผลิตชิ้นส่ วนท่อไอเสี ยรถจักรยานยนต์ประยุกต์ใช้เทคนิคทางด้านวิศวกรรมอุตสา
หการ (IE Techniques) ขั้นตอนในการศึกษาประกอบด้วย 5 ขั้นตอน (1) ศึกษากระบวนการผลิตและเก็บข้อมูล
ของเสี ย (2) วิเคราะห์ปัญหาที่ทาให้เกิดของเสี ย (3) จัดลาดับความสาคัญของปั ญหาและเลือก 3 ปั ญหาหลักตาม
หลักการของพาเรโต (4) วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทาให้เกิดของเสี ยโดยใช้ “Why-Why Analysis” และ (5) ปรับปรุ ง
แก้ไขตามสาเหตุที่ทาให้เกิดของเสี ยจากการจัดลาดับความสาคัญของปั ญหาพบว่าปั ญหาหลัก 3 ปั ญหาเกิ ดขึ้น
คือ ฝาท่อฉี ก ชิ้นงานบุบ และเชื่อมทะลุ ทาการแก้แต่ละปั ญหาตามลาดับโดยทาการปรับเปลี่ยนแกนตัวหมุดหยุด
(Stopper) ที่ ตวั แม่พิมพ์ข้ ึ นรู ป (Mold) สาหรั บปั ญหาฝาท่อฉี ก ปรั บปรุ งพื้นที่ จดั วางโดยเพิ่มอุ ปกรณ์ เสริ มกัน
กระแทกสาหรับปั ญหาชิ้ นงานบุบ และควบคุ มการปฏิบตั ิงานของพนักงานในการตั้งค่าพารามิเตอร์ ได้แก่ ค่า
แรงดัน ปริ มาณออกซิเจนและอะเซทิลีน ให้ถูกต้องตามมาตรฐานสาหรับปั ญหาเชื่อมทะลุ ภายหลังการปรับปรุ ง
พบว่าสามารถลดเปอร์ เซนต์ของเสี ยจาก 10.82% เป็ น 4.71%

วิธีการดาเนินการศึกษา
1. ศึกษากระบวนการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ได้กล่าวถึ งประเภทของแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิ กส์ น้ นั มี หลายแบบ ซึ่ งจะมีกระบวนการ
ผลิ ต ของแต่ ล ะประเภทที่ แ ตกต่ า งกัน ดัง นั้ น ผู ้วิ จ ัย จึ ง ยกตัว อย่ า งกระบวนการผลิ ต ของแผ่ น พิ ม พ์ ว งจร
อิเล็กทรอนิ กส์ ที่โรงงานกรณี ศึกษาผลิตเป็ นหลักคือประเภท Double-sided PCB ชนิ ด Plate-through-hole โดย
เริ่ มจากการเตรี ยมวัตถุ ดิบที่เรี ยกว่าแผ่นฉนวนเคลื อบทองแดง (Copper Clad Laminate) มาทาการเจาะรู และทา
การเคลื อบทองแดงในรู และผิวของชิ้ นงานโดยความหนาจะทาตามข้อกาหนดของลู กค้า จากนั้นจะทาการสุ่ ม
ตรวจสอบผ่ารู เพื่อดู ความหนาของทองแดงที่รูและผิวของชิ้ นงาน และทาการถ่ายลายวงจรทั้งสองด้านและกัด
ทองแดงออกจึงจะเกิดเป็ นลายวงจรและตรวจสอบลายวงจรว่ามีขอ้ บกพร่ องหรื อไม่ จึงจะทาการพิมพ์สีโซลเดอร์
มาส์กและพิมพ์สัญลักษณ์ จากนั้นจะขึ้นรู ปชิ้นงานด้วยการปั๊ มและตรวจสอบรู อีกครั้ง และจะทดสอบการขาด /
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จำนวนข้อร้องเรียน(ครั้ง)

เชื่อมด้วยไฟฟ้า ทดสอบความบิดหรื อโก่งของชิ้นงาน จากนั้นจะเตรี ยมผิวเพื่อเคลือบผิวของชิ้นงาน เมื่อเคลือบ
ชิ้นงานแล้วจะทาการตรวจสอบขั้นตอนสุ ดท้ายก่อนการบรรจุภณั ฑ์และส่ งมอบไปยังลูกค้า
2.เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบบันทึกข้อมูล ประเภทข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary
Data) เป็ นข้อมู ล ที่ หน่ วยงานอื่ นได้ท าการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ไว้อยู่แล้ว โดยเป็ นการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ข้อ
ร้องเรี ยนจากลูกค้าตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2561 - สิ งหาคม 2561 รวมทั้งสิ้ นจานวน 165 ข้อร้องเรี ยน โดยข้อมูล
ข้อร้องเรี ยนจากลูกค้าจะแบ่งข้อบกพร่ องของผลิตภัณฑ์เป็ น 5 กลุ่ม
3.การวิเคราะห์ขอ้ มูลข้อร้องเรี ยนจากลูกค้า
จากข้อมูลข้อร้ องเรี ยนจากลู กค้าจานวนทั้งหมด 165 ข้อร้ องเรี ยนซึ่ งเป็ นการรวมกลุ่มข้อมูลข้อ
ร้ องเรี ยนทุ กด้าน ผูว้ ิจยั จะใช้ทฤษฎี ของพาเรโตมาวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหากลุ่มของข้อบกพร่ องที่ควรจะแก้ไข
ปั ญหานั้นก่อน

ภาพที่ 1 แผนภูมิพาเรโตแสดงถึงข้อมูลด้านของข้อร้องเรี ยนจากลูกค้า
จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลการร้องเรี ยนของลูกค้ากลับมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือน
สิ งหาคม 2561 พบว่าลูกค้าร้องเรี ยนด้าน Appearance คิดเป็ น 82.4% ซึ่ งลักษณะของข้อบกพร่ องทางด้าน
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จำนวนข้อร้องเรี ยน(ครั้ง)

Appearanceนี้จะใช้กระบวนการFinal Visual Inspection เป็ นคนดักจับและตรวจสอบไม่ให้ขอ้ บกพร่ องต่างๆ
หลุดไปหาลูกค้าก่อนที่จะทาการบรรจุภณั ฑ์สินค้าและส่ งไปยังลูกค้า จากนั้นผูว้ ิจยั จะนาข้อมูลทางด้าน
Appearanceมาทาพาเรโตเพื่อหาข้อบกพร่ องที่หลุดไปยังลูกค้าบ่อยๆ

ภาพที่ 2 แผนภูมิพาเรโตแสดงถึงข้อบกพร่ องทางด้าน Appearance
จากภาพที่ 2 พบว่าข้อบกพร่ องทางด้าน Appearance ที่เกิดขึ้นบ่อยในการตรวจสอบไม่พบและควร
จะต้องปรับปรุ งแก้ไขก่อนคือ ข้อบกพร่ องแผ่นพิมพ์วงจรแตกหรื อร้าว (Crack) ข้อบกพร่ อง Solder mask เคลื่อน
และเลอะไปยังทองแดงหรื อตาแหน่งอื่น (Solder mask bleeding)
4. วิ เ คราะห์ ส าเหตุ ที่ ต รวจข้อ บกพร่ อ งไม่ พ บและหลุ ด ไปยัง ลู ก ค้า จากข้อ มู ล ที่ ไ ด้ร วบรวมข้อ
ร้องเรี ยนจากลูกค้าที่ตรวจสอบไม่พบก่อนการส่ งมอบพบว่าข้อบกพร่ องในเรื่ องของแผ่นพิมพ์วงจรแตกหรื อร้าว
(Crack) ข้อ บกพร่ อ ง Solder mask เคลื่ อ นและเลอะไปยัง ทองแดงหรื อ ต าแหน่ ง อื่ น (Solder mask bleeding)
ข้อบกพร่ องพิมพ์ Marking เลอะ (Marking Dirty) และข้อบกพร่ องแผ่นพิมพ์วงจรมี ฝุ่นติ ด (Dirty from Dust)
หลุดไปยังลูกค้าเกิ น 80 เปอร์ เซ็นต์ จะวิเคราะห์หาสาเหตุโดยการระดมสมอง ระดมความคิดเห็นจากพนักงาน
และหัวหน้า งาน รั บ ทราบถึ ง ปั ญหา และใช้แนวคิ ด Why Why analysis หาสาเหตุ ข องการตรวจสอบไม่ พ บ
ข้อบกพร่ องดังกล่าวดังตารางที่ 1
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แผ่นพิมพ์วงจรมีฝนุ่ ติด
(Dirty from Dust)

Solder mask เคลื่อนและ
เลอะไปยังทองแดงหรื อ
ตาแหน่งอื่น
(Solder mask bleeding)

ไม่มีเวลาพักสายตาในช่วง
ปฏิบตั ิงาน

พนักงานเมื่อยล้าสายตาใน
ระหว่างการตรวจสอบ

ไม่มีเวลาพักสายตาในช่วง
ปฏิบตั ิงาน

พนักงานเมื่อยล้าสายตาใน
ระหว่างการตรวจสอบ

พนักงานตรวจสอบงานเป็ นเวลานาน

พนักงานยังไม่มีความรู ้ความเข้าใจการ ไม่มีข้ นั ตอนการทางานที่
ใช้กล้องตรวจสอบงาน
ชัดเจน

พนักงานไม่ได้ใช้กล้อง 5x
ในการตรวจสอบงาน

งานที่กาลังตรวจเป็ นงานด่วนจึงทาให้
ตรวจไม่ละเอียด

จัดทามาตรฐานขั้นตอนการทางาน
และทาการฝึ กอบรมให้กบั พนักงาน
(Training)

จัดเบรกให้พนักงานพักสายตา 5 นาที

จัดทามาตรฐานขั้นตอนการทางาน
และทาการฝึ กอบรมให้กบั พนักงาน
(Training)

ไม่มีเวลาพักสายตาในช่วง จัดเบรกให้พนักงานพักสายตา 5 นาที
ปฏิบตั ิงาน
ไม่มีข้ นั ตอนการตรวจสอบ จัดทาขั้นตอนการตรวจสอบสาหรับ
งานที่เป็ นงานด่วน
งานที่เร่ งด่วน

พนักงานยังไม่มีความรู ้ความเข้าใจการ ไม่มีข้ นั ตอนการทางานที่
ใช้กล้องตรวจสอบงาน
ชัดเจน

พนักงานไม่ได้ใช้กล้อง 5x
ในการตรวจสอบงาน

พนักงานตรวจสอบงานเป็ นเวลานาน

งานที่กาลังตรวจเป็ นงานด่วนจึงทาให้
ตรวจไม่ละเอียด

พนักงานรี บทาให้ตรวจไม่ถี่
ถ้วน

พนักงานเมื่อยล้าสายตาใน
ระหว่างการตรวจสอบ
พนักงานรี บทาให้ตรวจไม่ถี่
ถ้วน

จัดเบรกให้พนักงานพักสายตา 5 นาที

จัดทามาตรฐานขั้นตอนการทางาน
และทาการฝึ กอบรมให้กบั พนักงาน
(Training)

ไม่มีข้ นั ตอนการตรวจสอบ จัดทาขั้นตอนการตรวจสอบสาหรับ
งานที่เป็ นงานด่วน
งานที่เร่ งด่วน

พนักงานยังไม่มีความรู ้ความเข้าใจการ ไม่มีข้ นั ตอนการทางานที่
ใช้กล้องตรวจสอบงาน
ชัดเจน
พนักงานตรวจสอบงานเป็ นเวลานาน

เพิ่มขั้นตอนการคลี่แผ่นบอร์ ดลงใน
SWI

แนวทางการแก้ไขปั ญหา

ไม่มีข้ นั ตอนการตรวจสอบ จัดทาขั้นตอนการตรวจสอบสาหรับ
งานที่เป็ นงานด่วน
งานที่เร่ งด่วน

ไม่มีข้ นั ตอนการคลี่แผ่น
บอร์ดใน SWI

WHY 3

พนักงานไม่ได้ใช้กล้อง 5x
ในการตรวจสอบงาน

งานที่กาลังตรวจเป็ นงานด่วนจึงทาให้
ตรวจไม่ละเอียด

พนักงานรี บทาให้ตรวจไม่ถี่
ถ้วน

พิมพ์ Marking เลอะ
(Marking Dirty)

พนักงานไม่รู้วิธีการตรวจ

พนักงานไม่ได้ทาการคลี่แผ่น
บอร์ด

แผ่นพิมพ์วงจรแตกหรื อร้าว
(Board Crack)

WHY 2

WHY 1

ลักษณะของปั ญหา

9

ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์ขอ้ บกพร่ องด้วย Why-Why analysis

10

ผลการทดลอง
1. ปั ญหาที่เกิดจากพนักงานไม่ได้ทาการคลี่แผ่นบอร์ ด เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่ องต่างๆที่สามารถ
มองเห็นได้ชดั จากการคลี่แผ่นบอร์ ดออกจากกัน
วิธีแก้ไขปั ญหา : เพิ่มขั้นตอนการคลี่แผ่นบอร์ ดลงขั้นตอนในการตรวจงาน (WI) ของแผนก Visual
Inspection เพื่อให้เป็ นมาตรฐานในการทางาน ซึ่ งพนักงานจะต้องคลี่แผ่นบอร์ ดทุกครั้งเพื่อตรวจสอบหัวข้อของ
ข้อบกพร่ อง
2. ปั ญหาการตรวจสอบงานเร่ งด่วน
วิธีแก้ไขปั ญหา : ทาข้อกาหนดในการจัดการตรวจสอบงานเร่ งด่วนให้กบั พนักงานในกระบวนการ
ตรวจสอบด้วยสายตา โดยกาหนดจานวนงาน จานวนคนตรวจ และ Multi skill ในการตรวจสอบงานด่วน
3. ปั ญหาพนักงานไม่ได้ใช้กล้องตรวจสอบงาน เนื่ องจากพนักงานบางคนไม่มีความรู ้ความเข้าใจใน
การใช้กล้องและไม่มีมาตรฐานการทางานที่ชดั เจน
วิธีแก้ไขปั ญหา : จัดทามาตรฐานการทางานที่ชดั เจนและทาการ Training พนักงานพร้อมอธิบายให้
พนักงานเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้กล้องในการตรวจสอบ Appearance บนแผ่นงาน และการใช้งาน ดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 มาตรฐานการทางานของแผนก Final Visual Inspection
ITEM/
Photo
Method
Flow
รู ปภาพ
วิธีการทางาน
1
จัดกลุ่มพนักงานที่ทาหน้าที่แยก Date
code และแยก Cavity ก่อนที่จะนางาน
มาตรวจสอบ
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Watch Out
สิ่ งที่ตอ้ งระวัง
ต้องไม่ปน Date Code
และ Cavity

11
ITEM/
Flow
2

3

Photo
รู ปภาพ

Method
วิธีการทางาน
ทาความสะอาดบริ เวณที่ทางาน และ
โต๊ะตรวจงาน

Watch Out
สิ่ งที่ตอ้ งระวัง
ต้องไม่มีฝนุ่

พนักงานจะตรวจงานตาม Daily
Production Planning ที่ Plan โดย
หัวหน้างานจะต้องสวมใส่ ถุงมือทุกครั้ง
ในการทางานหรื อหยิบจับงาน

4

- ก่อนตรวจงานพนักงานต้องนาLot
Control Card กับ แผ่นงานจริ งมาเทียบ
กันว่าตรงกันหรื อไม่
- ดูชื่อลูกค้า
Part No. และ Rev.
จาก Lot Control Card ให้ตรงกับ
แผ่นงานจริ ง

1469

Lot Control Card กับแผ่น
งานต้องตรงกัน

12
ITEM/
Flow
5

Photo
รู ปภาพ

Method
วิธีการทางาน
- ก่อนตรวจงานทุกPart Number
พนักงานต้องดู Yellow Card ว่ามี
มากับ Lot Control Card หรื อไม่
ถ้ามีให้ดูวา่ มีปัญหาคุณภาพอะไร
ที่ตอ้ งเน้นจุดตรวจ เป็ นพิเศษ

Watch Out
สิ่ งที่ตอ้ งระวัง
ต้องดูปัญหาจาก Yellow
Cardก่อนตรวจสอบงาน

6

- พนักงานต้องดู
Quality Control Plan Alert
ใบแจ้งเตือนเกี่ยวกับการควบคุม
คุณภาพ) ในแต่ละPart Number
ก่อนเริ่ มงานทุกครั้ง

ก่อนเริ่ มงานต้องดู
Control Plan Alert

7

ก่อนเริ่ มตรวจงานพนักงานต้องลงชื่อ
ลูกค้า Part Number ใน Daily
Production Self Quality
Control Part Number ก่อนเริ่ มงานทุก
ครั้ง

ต้องลง Daily Production
Self Quality Control
Record ทุกครั้ง
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ITEM/
Flow
8

Photo
รู ปภาพ
20 Pnls.

Method
วิธีการทางาน

Watch Out
สิ่ งที่ตอ้ งระวัง

ยกงานขึ้นโต๊ะตรวจงาน ห้ามเกิน 20
Pnls. และต้องรองงานด้วยฟิ วเจอร์
บอร์ ดทุกครั้งหรื อแผ่นรองงาน

แผ่นรองงาน

9

10

คลี่แผ่นบอร์ ดต้องคลี่ท้ งั 4 ด้านทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อตรวจสอบ
Defective Defect ตามมาตรฐานการ
ทางานเรื่ องคลี่แผ่นบอร์ ด

พนักงานจะต้องใช้กล้องเพื่อตรวจสอบ
1
ตรวจผ่ำนกล้อง 5X เปิ ดไฟ งานทุกครั้งเพื่อตรวจสอบข้อบกพร่ องที่
ไม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า
ได้แก่ การตรวจข้อบกพร่ องเรื่ องพิมพ์
markingเลอะ เรื่ องการพิมพ์solder
maskเคลื่อนและเลอะไปยังทองแดง
หรื อตาแหน่งอื่น เรื่ องแผ่นพิมพ์วงจรมี
2 แผ่นงำน ฝุ่ นติด
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จะต้องไม่พบข้อบกพร่ อง
เรื่ องแผ่นแตกหรื อร้าว
หลุดไปยังลูกค้า

เน้นตรวจปัญหาเรื่ อง
Marking Dirty และ
Solder mask bleeding
และ Dirty from dust

14
ITEM/
Flow
11

Photo
รู ปภาพ
งำนดีใส่ Good Board

ตะกร้ าใส่ งานทีต่ รวจพบ
Defective

12

สี ประจำตัว

ผูต้ รวจ

Method
Watch Out
วิธีการทางาน
สิ่ งที่ตอ้ งระวัง
งานที่ผา่ นการตรวจสอบ หรื อ งานดีให้
ใส่ ใน Good Board เพื่อป้ องกันปั ญหา
รอย Scratch ในกรณี ที่พบ งานที่มี
ข้อบกพร่ อง (Defective board)ให้แยก
งานออกพร้อมเขียน MRB TAG (สี
เหลือง) ส่ ง MRB ในกรณี แผ่นงานแตก
ให้เขียน MRB TAG (สี ส้ม) ส่ ง MRB
และรายละเอียดในเอกสาร Daily
Production Self Quality Control
Record
-สาหรับงานดีพนักงานที่ตรวจ
ต้องไม่ลืมขีดสี ตรวจ
ต้องขีดสี ประจากะตามด้วยสี
ประจาตัว Visual
ประจาตัวผูต้ รวจแล้วนางานลง
พาเลท หรื อรถใส่ งาน

สี ประจำกะ

13

-เมื่อตรวจงานเสร็ จให้เขียนชื่อ
ผูต้ รวจลงในช่อง Turn-out user
เพื่อให้รู้วา่ Part Number ก่อนเริ่ มงาน
ทุกครั้ง งาน Job นั้นใครเป็ นผู ้
ตรวจสอบพร้อมทั้งลงรายละเอียด
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ต้องไม่ลืมเขียนชื่ อผูต้ รวจ
ลงในLot Control Card

15
เมื่อจัดทามาตรฐานการทางานที่ชดั เจนแล้ว จึงนาขั้นตอนการทางาน ฝึ กอบรมให้กบั พนักงานเพื่อ
ความรู ้และความเข้าใจในทางานที่ถูกต้อง และยังมีการสอนงานพนักงานแบบใกล้ชิด ดังภาพที่ 3 เพื่อที่หวั หน้า
งานจะได้รับทราบถึงข้อปั ญหาที่พนักงานปฏิบตั ิงานไม่ถูกต้องหรื อส่ งผลต่อปั ญหาอย่างอื่นต่อไป

Training

ภาพที่ 3 การ Training พนักงาน
4. ปั ญหาพนักงานง่วงหรื อเมื่อยล้าสายตาในระหว่างการตรวจสอบงาน
วิธีแก้ไขปั ญหา : จัดทาการระบบการประกาศแจ้งเตือนช่วงเวลาในการ Relax ระหว่างการทางานที่
กระบวนการตรวจสอบด้วยสายตา โดยผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบในการประกาศคือ Foreman หรื อ Technician
ประจากระบวนการ เวลาที่ใช้ในการ Relax มีดงั นี้
กะเช้าเวลา 08.00 - 20.00 น. 2 ช่วงเวลา คือ
ช่วงที่ 1 เวลา 10.00 - 10.05 น.
ช่วงที่ 2 เวลา 15.00 - 15.05 น.
กะดึกเวลา 20.00 - 08.00 น. 3 ช่วงเวลา คือ
ช่วงที่ 1 เวลา 22.00 - 22.05 น.
ช่วงที่ 2 เวลา 02.00 - 02.05 น.
ช่วงที่ 3 เวลา 06.00 - 06.05 น.
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สรุปผลการศึกษา
การศึกษาแนวทางปรับปรุ งกระบวนการตรวจสอบด้วยสายตาก่อนการส่ งมอบไปยังลูกค้า ใน
อุตสาหกรรมการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นการนาข้อมูลข้อร้องเรี ยนจากลูกค้ามาวิเคราะห์พบว่า
ปัญหาทางด้าน Appearance ควรที่จะแก้ไขก่อน และนาข้อมูลในส่ วนของชนิ ดของข้อบกพร่ องในด้าน
Appearance คือข้อบกพร่ องCrack ข้อบกพร่ อง Solder mask bleeding ข้อบกพร่ อง Marking Dirty และ
ข้อบกพร่ อง Dirty from Dust เป็ นข้อบกพร่ องหลักที่จะทาการแก้ไขก่อน โดยทาการศึกษากระบวนการผลิตแผ่น
พิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังวิเคราะห์หาสาเหตุของการตรวจสอบไม่พบด้วยการระดมสมองทั้งหัวหน้า
งานและพนักงานฝ่ ายผลิต และจัดทาแนวทางในการแก้ไขปั ญหา โดยหลังจากปฏิบตั ิตามแนวทางข้อมูลข้อ
ร้องเรี ยนจากลูกค้าก่อนการปรับปรุ งคือ เดือนพฤษภาคม 2561 ถึง เดือนสิ งหาคม 2561 เป็ น 165 ข้อร้องเรี ยน
และหลังการปรับปรุ งคือ เดือนธันวาคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2562 เป็ น 37 ข้อร้องเรี ยน ลดลงคิดเป็ น 77.58
เปอร์ เซ็นต์ โดยข้อบกพร่ องด้าน Appearance ที่เกิดจากกระบวนการตรวจสอบด้วยสายตาก่อนปรับปรุ งเป็ น 136
ข้อร้องเรี ยน หลังการปรับปรุ งเป็ น 14 ข้อร้องเรี ยน ลดลงคิดเป็ น 89.71 เปอร์เซ็นต์ ดังภาพที่ 4
คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์

จานวนข้อร้องเรี ยน(ครั้ง)

ภาพที่ 4 เปรี ยบเทียบผลจากการศึกษาก่อนและหลังปรับปรุ ง
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จากข้อมูลที่ได้ทาการเปรี ยบเทียบดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การวิเคราะห์ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขปั ญหาสามารถช่วยลดข้อบกพร่ องที่หลุดไปยังลูกค้า และส่ งผลให้ขอ้ ร้องเรี ยนจากลูกค้าลดลงได้
อย่างชัดเจน
ข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้เป็ นการแก้ปัญหาที่เป็ นสาเหตุหลักๆที่เกิดขึ้นมากที่สุด ซึ่ งหากเวลาผ่านไปข้อบกพร่ อง
ด้านอื่นอาจจะเป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้ขอ้ ร้องเรี ยนจากลู กค้าเพิ่มขึ้น ดังนั้นควรจัดทาแนวทางเพื่อป้ องกันปั ญหา
จากข้อบกพร่ องด้านอื่นด้วย
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