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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริ ษทั
ที่ทาการศึกษาพบปั ญหาที่ไม่สามารถทาการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบของลูกค้าได้ ซึ่ งเกิดจาก
ข้อจากัดในการผลิต ทั้งต้นทุนการผลิต วัตถุดิบ และกระบวนการผลิต ผูว้ ิจยั จึงมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อปั ญหาดังกล่าว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่จะสามารถปรับเปลี่ยนให้สามารถผลิตตามความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปั ญหานี้
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล พบว่ า งานที่ ส ามารถท าได้ แต่ ต้ อ งมี ก ารขอแก้ ไ ขแบบแผ่ น พิ ม พ์ ว งจร
อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า (Condition) มีจานวนมากที่สุด รองลงมาคือ งานที่ไม่สามารถทาได้ (Reject) และงานที่
สามารถทาได้เลย (Accept) ตามลาดับ ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงได้ใช้ทฤษฏี Why-Why Analysis ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ
ที่ไม่สามารถทาการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบของลูกค้าได้ พบว่าความสามารถของเครื่ องจักร
ที่ ใ ช้ใ นการผลิ ตลายวงจรมี ประสิ ท ธิ ภาพต่ า จากนั้นท าการหาแนวทางการในการแก้ไขปั ญหา โดยการซื้ อ
เครื่ องจักรใหม่ที่มีความสามารถในการผลิ ตที่ ดีกว่า เพื่อให้สามารถรับผลิ ตงานจากลู กค้าได้มากขึ้ น อีกทั้งยัง
สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้
ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ ทาให้สามารถรับผลิ ตงานจากลู กค้าได้มากขึ้ น ประมาณ 50 เปอร์ เซ็นต์ โดย
ประเมินจากจานวนงานที่ตอ้ งขอแก้ไขลายวงจร (Circuit) เทียบกับจานวนงานทั้งหมดที่ได้รับจากลูกค้า

ABSTRACT
This study aims to present the study of factors affecting the production of printed circuit board that
company can’t produce printed circuit board which customer design that caused by limited production such as
production cost, material and production process. So the researcher need to study of factors affecting to support
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the technological change that can be adjusted to be able to produce printed circuit board design from customer
effectively. The objective of this research was to know the cause and guideline for solving this problem.
Accordingly, the design from customer that can be produce but must have a request to modify the
printed circuit board (Condition) is the most of quantity, followed by the design from customer that can’t be
produce (Reject) and the design from customer that can produce directly, respectively. So that, the tool for
analyze the cause of problem was Why-Why Analysis. Analysis revealed that the cause of problem was machine
which low efficiency to produce circuit design. Then, guideline for solving this problem was buy the new
machine which better capability in order to be able to receive more job from customers and can support new
technologies.
As a result, it is possible to receive more than 50 percent of the work from customer by evaluating
the number of jobs which must have a request to modify the circuit design against the total amount of job
received from customers.

บทนา
ในปั จจุ บนั เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่า งต่ อเนื่ องและมี ค วามก้าวหน้า อย่า งรวดเร็ ว ส่ งผลต่อการ
เติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้มีค วามต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ มีความหลากหลายมากขึ้น
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ถูกใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม
อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า และอุ ต สาหกรรมยานยนต์ที่ ย งั ต้อ งใช้ร ะบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นการพัฒ นา
ประสิ ท ธิ ภ าพและอ านวยความสะดวกสบายแก่ ผู บ้ ริ โ ภค เป็ นต้น ซึ่ งแผ่น พิ ม พ์ว งจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น
ส่ วนประกอบที่สาคัญชิ้ นหนึ่ งในการผลิ ตสิ นค้าและอุปกรณ์ ต่างๆที่ทาให้ผลิ ตภัณฑ์สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
การพัฒนาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการทางานสู งขึ้น จึงทาให้มีวงจรไฟฟ้าที่มี
ความละเอียดซับซ้อนมากขึ้น ส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีขนาด
ของลายวงจรเล็กลงและซับซ้อน และมีจานวนชั้น (Layer) ของแผ่นวงจรมากขึ้น ซึ่ งหมายถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคนิ ค การผลิ ตที่ ต้องการทัก ษะในการผลิ ตสู ง เพื่ อให้ไ ด้ PCB คุ ณสมบัติพิ เศษที่ มี ประสิ ทธิ ภาพและ
เสถียรภาพตามต้องการ นอกจากนั้นยังอาจมีความหลากหลายของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เช่นการใช้ลามิเนตที่มี
หลากหลายยี่ห้อและหลากหลายรุ่ น ความต้องการวัตถุดิบที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมของการใช้งานที่มี
การแปรเปลี่ยนอุณหภูมิที่สูงและอย่างรวดเร็ ว หรื อความต้องการใช้วตั ถุดิบที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
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แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิ กส์ มีการใช้วตั ถุ ดิบและกระบวนการทางานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กบั การ
ออกแบบแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์และข้อกาหนดของลูกค้า ซึ่ งบริ ษทั ที่ทาการศึกษาพบปั ญหาที่ไม่สามารถ
ทาการผลิ ตแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิ กส์ ตามแบบของลูกค้าได้ ซึ่ งเกิ ดจากข้อจากัดในการผลิ ต ทั้งต้นทุนการ
ผลิต วัตถุดิบ และกระบวนการผลิต ทาให้สูญเสี ยโอกาสและรายได้เป็ นจานวนมาก ผูว้ จิ ยั จึงมุ่งเน้นศึกษาปั จจัยที่
มีผลกระทบต่อปั ญหาดังกล่าว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่จะสามารถปรับเปลี่ยนให้สามารถ
ผลิตตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปั ญหาที่ไม่สามารถทาการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ตามแบบของลูกค้าได้

ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ทาการศึกษาบริ ษทั ที่ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง โดยใช้
ข้อมูลที่เก็บตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ทราบสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปั ญหา สามารถทาการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ตาม
แบบของลูกค้าได้ ซึ่ งอาจส่ งผลให้มีรายได้มากขึ้น รักษาฐานลูกค้า และมีลูกค้าใหม่ๆเพิม่ มากขึ้นอีกด้วย

ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
7 QC Tools เป็ นสิ่ งที่ช่วยพัฒนาและแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เครื่ องมือเหล่านี้ เป็ น
การรวบรวมและประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติ การใช้หลักการทางด้านเหตุผล และศาสตร์ ความรู ้ในด้านต่าง ๆ มา
รวบรวม และเลือกใช้ในการจัดการกับปั ญหาแต่ละชนิ ด อันได้แก่ แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect
Diagram) แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) กราฟ (Graph) แผนภู มิ พ าเรโต (Pareto Chart) แผนภู มิ ก ารควบคุ ม
(Control Chart) ฮิสโตแกรม (Histogram) และแผนผังการกระจาย (Scatter Diagram)
Why-Why Analysis เป็ นเทคนิ คการวิเคราะห์ หาปั จจัยที่เป็ นต้นเหตุ ให้เกิ ดปรากฏการณ์ อย่างเป็ น
ระบบ เป็ นขั้นตอน เมื่อมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ งเกิ ดขึ้ น จะระดมสมองเพื่อหาปั จจัยหรื อสาเหตุที่ทาให้เป็ น
ต้นเหตุโดยการตั้งคาถามว่า “ทาไม” โดยตั้งคาถามไปเรื่ อยๆ จนกระทัง่ ได้ปัจจัยที่เป็ นต้นตอของปั ญหาในช่ อง
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สุ ดท้า ย ปั จจัย ที่ อยู่หลังสุ ด จะต้องเป็ นปั จจัยที่ สามารถพลิ กกลับกลายเป็ นมาตรการที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ (เป็ น
มาตรการป้ องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ าอีก)

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จัก รชัย น้ า ผึ้ง (2555) ได้ท าการศึ ก ษาความเป็ นไปได้แนวทางที่ จะพัฒนา ปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งจัก ร
อุปกรณ์ และวิธีการ โดยใช้เทคนิคและทฤษฎีต่างๆ มาใช้ได้แก่ ทฤษฎีการวิเคราะห์ภาวะล้มเหลวและผลกระทบ
FMEA (Failure Mode and Effected Analysis) ทฤษฎี วิเคราะห์ สาเหตุ ผงั ก้างปลา (Fish Bone Diagram) เพื่อหา
สาเหตุ และทฤษฎี การตั้งคาถามทาไม ทาไม (Why-Why Analysis) เพื่อระบุถึงปั ญหา หลังจากที่ทราบสาเหตุ
ของปั ญหาแล้ววิศวกรผูว้ ิจยั จึงเลือกใช้เทคนิ คต่างๆ มาแก้ไขปั ญหาได้แก่ เทคนิ คการขึ้นรู ปขางานแบบเอียง 45
องศา (Incline Form) และเทคนิคการเคลือบผิวแบบ DF Coating ผลของการพัฒนาทาให้บริ ษทั สามารถผลิตงาน
ได้ตามข้อกาหนดมาตรฐานของลูกค้าทาให้มีใบสั่งซื้ องานประเภท PPF มาตั้งแต่เดือน พฤษภาตม 2554 เพิ่มขึ้น
20% หรื อ คิ ด เป็ น 10 ล้า นชิ้ น ต่ อ เดื อ น โดยมี ก ารติ ด ตามผลและควบคุ ม การผลิ ต ด้ว ยทฤษฎี ท างสถิ ติ SPC
(Statistical Process Control) มีการติดตามผลอุปกรณ์ที่พฒั นาขึ้นจนถึงปั จจุบนั
นายโสภณ เกิ ด สมบัติ นายณั ฐ กิ ต ติ์ ทั่ง ทอง นายณัฐ พงษ์ เชยชม (2560) ได้ศึ ก ษาแนวทางการ
ปรับปรุ งกระบวนการบรรจุน้ าดื่ม ซึ่ งอาศัยการประยุกต์ใช้แนวคิดการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง KAIZEN ในการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิ ดปั ญหาในกระบวนการบรรจุน้ าดื่ ม ผูว้ ิจยั ได้นาเทคนิ ค 7 QC Tools มาใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและหาสาเหตุที่ทาให้เกิ ดปั ญหา จากนั้นนาเทคนิ ค Why-Why Analysis มาวิเคราะห์เพื่อให้
ทราบถึงสาเหตุของปั ญหา เมื่อทราบสาเหตุของปั ญหาที่แท้จริ งแล้วจึงทาการวางแผนและกาหนดวิธีการแก้ไข
และนาหลักการ 5W1H มาใช้ในการสร้ างมาตรฐานการปฏิ บตั ิงานเพื่อป้ องกันปั ญหาไม่ให้เกิ ดซ้ า ผลจากการ
ปรับปรุ งกระบวนการผลิตทาให้ของเสี ยลดลง 5 เปอร์ เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้แนวคิดการปรับปรุ ง
อย่างต่อเนื่ อง KAIZEN นั้นสามารถใช้เป็ นแนวทางในการปรั บปรุ งและแก้ไขกระบวนการผลิ ต เพื่อช่ วยลด
ต้นทุ นในกระบวนการผลิ ตจึ งก่ อให้เกิ ดประโยชน์ ต่อบริ ษทั เป็ นอี ก ทั้งสถานประกอบการอื่ นๆ ที่ มีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกันสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางการปรับปรุ งได้เช่นกัน
ณัฐนนท์ จิวะไพศาลพงศ์ (2555) ได้ศึกษาการลดต้นทุนของสิ นค้าที่เกิ ดจากปั ญหาของระบบการ
จัดเก็ บ สิ นค้า ที่ ไ ม่ เ หมาะสมและความเสี ย หายของสิ นค้า จานวนมากอัน เกิ ด จากกระบวนการผลิ ต โดยใช้
เครื่ องมือควบคุมคุณภาพ (7QC Tools) มาทาการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อแก้ไขของเสี ยที่เกิดจากกระบวนการผลิต
สิ นค้า ด้วยการใช้ใบตรวจสอบ (Check sheet) สารวจและเก็บข้อมูล นามาแจกแจงด้วยแผนภูมิพาเรโต (Pareto
chart) จากนั้นใช้ (Brainstorming, Fish-Bone diagram) เพื่อหาและวางมาตรการแก้ไขลดปริ มาณสิ นค้าที่ไม่ได้
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คุณภาพ ซึ่ งเกิดจากเครื่ องจักรที่มีอายุการใช้งานมานานขาดการบารุ งรักษาที่ดี อีกทั้งรวมไปถึงการตั้งเครื่ องจักร
ที่ไม่เหมาะสม เป็ นต้น ส่ วนปั ญหาการจัดเก็บสิ นค้าไม่มีระบบการจัดการที่ดี เสี ยเวลาในการค้นหาสิ นค้าและ
บางครั้งผิดพลาด ผูว้ ิจยั จึงได้จดั ทาแผนผังคลังสิ นค้า การกาหนด Location code และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็ จรู ป Microsoft Excel จัดทาข้อมูลสิ นค้า เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บสิ นค้าและการเบิกจ่ายสิ นค้าคง
คลัง หลังจากการดาเนิ นการปรับปรุ งและแก้ไขปั ญหาต่างๆ พบว่า สามารถลดของเสี ยจากการผลิตคิดเป็ นมูลค่า
1.07 ล้านบาทต่อปี และสามารถลดเวลาในการหาสิ นค้าคงคลังลงร้อยละ 43.17

การศึกษาข้ อมูลเบื้องต้ น
1. ประเภทของผลิตภัณฑ์
1) Single-sided PCB
2) Double-sided PCB ชนิด Non Plate Through Hole
3) Double-sided PCB ชนิด Silver Paste Through Hole
4) Double-sided PCB ชนิด Copper Paste Through Hole
5) Double-sided PCB ชนิด Plate-through-hole
6) Multilayer PCB
2. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
1) แผ่นเคลือบทองแดง (Copper Clad Laminate : CCL)
2) Prepreg (PP)
3) หมึก Solder mask Marking Peelable Carbon Silver และ Copper
3. การเคลือบปิ ดผิว (Surface finishing)
1) Organic Surface Preservation (OSP)
2) Hot Air Solder Leveling (HASL)
4. กระบวนการผลิต
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ใช้ check sheet เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการบันทึกข้อมูลและทา
การตรวจสอบแบบแผ่นพิมพ์วงจรอิ เล็กทรอนิ กส์ ที่ได้จากลู กค้าว่าสามารถทาได้หรื อไม่ ในรู ปแบบของไฟล์
อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ หลัง จากที่ ไ ด้เก็ บ รวบรวมข้อมู ล แล้ว นาข้อมู ล ทั้ง หมดมาท าการพลอตกราฟแสดงผลการ
ตรวจสอบแบบแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ดังภาพที่ 3.4

Result

Quantity

1000

840

60.00%
642

500

40.00%

20.00%

85

0

0.00%
Accept

Condition

Reject

ภาพที่ 3.4 กราฟแสดงผลการตรวจสอบแบบแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
จากกราฟดังภาพที่ 3.4 จะเห็นได้วา่ งานที่สามารถทาได้ แต่ตอ้ งมีการขอแก้ไขแบบแผ่นพิมพ์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า (Condition) มีจานวนมากที่สุด คือ 840 งาน คิดเป็ น 53.61 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ งาน
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ที่ไม่สามารถทาได้ (Reject) จานวน 642 งาน คิดเป็ น 40.97 เปอร์ เซ็ นต์และงานที่สามารถทาได้เลย (Accept)
จานวน 85 งาน คิดเป็ น 5.42 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลงานที่สามารถทาได้ แต่ตอ้ งมีการขอแก้ไขแบบแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ของลูกค้า (Condition) และงานที่ไม่สามารถทาได้ (Reject) ดังนี้
1. งานที่ ส ามารถท าได้ แต่ ต้อ งมี ก ารขอแก้ไ ขแบบแผ่ น พิ ม พ์ ว งจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องลู ก ค้า
(Condition) สามารถแบ่งออกได้เป็ น 5 ประเภท ได้แก่ ลายวงจร (Circuit) โซลเดอร์ มาร์ ส (Solder mask) มาร์ ค
กิ้ง (Marking) รู (Hole) และกรอบงาน (Outline) ดังภาพที่ 4.1

ภาพที่ 4.1 ประเภทของแบบแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ตอ้ งขอแก้ไข
ภาพที่ 3.5 แผนภูมิพาเรโต แสดงให้เห็นว่าประเภทของแบบแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิ กส์ที่ตอ้ งขอ
แก้ไขมีจานวนมากที่สุด คือ ลายวงจร (Circuit) จานวน 780 งาน คิดเป็ น 72.2 เปอร์ เซ็นต์ รองลงมาคือ Solder
mask จานวน 178 งาน คิดเป็ น 16.5 เปอร์เซ็นต์ Marking จานวน 70 งาน คิดเป็ น 6.5 เปอร์เซ็นต์ รู (Hole) จานวน
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34 งาน คิดเป็ น 3.1 เปอร์ เซ็ นต์ และกรอบงาน (Outline) จานวน 18 งาน คิดเป็ น 1.7 เปอร์ เซ็ นต์ ตามลาดับ
เนื่องจากงาน 1 งานอาจจะต้องขอแก้ไขมากกว่า 1 ประเภท ทาให้จานวนผลรวมของประเภทแบบแผ่นพิมพ์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ตอ้ งขอแก้ไขที่จะต้องแก้ปัญหามากกว่าจานวนงานที่สามารถทาได้ แต่ตอ้ งมีการขอแก้ไขแบบ
แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า (Condition)
จากนั้นผูว้ ิจยั จึงทาการศึกษาสาเหตุที่ทาให้ตอ้ งขอแก้ไขแบบลายวงจร (Circuit) ของลูกค้า โดยใช้
ทฤษฎี Why-Why Analysis ในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริ ง ดังภาพที่ 4.2

ภาพที่ 4.2 ผังแสดงการวิเคราะห์ปัญหาทาไมทาลายวงจรไม่ได้
ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ปั ญหาที่แท้จริ งเกิ ดจากความสามารถของเครื่ องจักรมีประสิ ทธิ ภาพต่า
ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงทาการศึกษาข้อมูลของเครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิตลายวงจร (Circuit) ที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ดังนี้
1) Laminator machine
เป็ นเครื่ องจักรที่ใช้ในการตัดฟิ ล์มและติดฟิ ล์มบนแผ่น CCL ตามขนาดที่กาหนดให้อตั โนมัติ
ดังภาพที่ 4.3 และมี specification ของเครื่ องจักรดังตารางที่ 4.2
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ภาพที่ 4.3 Laminator machine รุ่ น CSL-A25U
ตารางที่ 4.2 Specification ของ Laminator machine รุ่ น CSL-A25U
Item
Panel size
Dry film size

Specification
Length and Width : 250 - 640 mm (10” - 25”)
Width : 250 - 610 mm (10” - 24”)
Thickness : 15 - 76 µm (0.6 - 3.0 mil)
Supply roll diameter : Ø160 - 250 mm
Laminatable
front-end spacing from leading edge : 1 - 32 mm (0.04” - 1.26”)
dimension against Rear-end spacing from trailing edge : 1 – 28 mm (0.04” - 1.10”)
base board
Side edge tolerance : ±1 mm (0.04”)
Accuracy
+/- 1mm
ที่มา: https://www.csun.com.tw/en/product/auto-cut-sheet-laminator-4/
2) Exposure machine
เป็ นเครื่ องจักรที่ใช้ในการฉายแสงตามลายวงจรบนฟิ ล์มที่ถูกตั้งค่าไว้บนเครื่ องจักรไปที่ฟิล์มที่
อยูบ่ น CCL ดังภาพที่ 4.4 และมี specification ของเครื่ องจักรดังตารางที่ 4.3

1500

10

ภาพที่ 4.4 Exposure machine รุ่ น E2100-5KAC
ตารางที่ 4.3 Specification ของ Exposure machine รุ่ น E2100-5KAC
Item
Throughput
Panel size
Thickness
Warp and Twist
Thickness tolerance
Panel size tolerance
Alignment Precision
Resolution line/space

Specification
2~2.5 panels/min
254mm×305mm~534mm×610mm/610×712mm(Increase)
0.1mm~3.2mm
Max 5mm
+/- 3 mil
+/- 1mm
≤ 20 µm
62.5 µm / 62.5 µm

ที่มา: http://www.cbtech.com.tw/en/product.php?id=117
หลังจากที่ได้ศึกษารายละเอียดของเครื่ องจักร พบว่า เครื่ องจักร Laminator ไม่มีผลต่อการทาลาย
วงจร แต่เครื่ องจักร exposure มีผลต่อการทาลายวงจร ซึ่ งเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ไม่สามารถทาลายวงจรได้
2. งานที่ไม่สามารถทาได้ (Reject)
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สามารถแบ่ ง ออกได้เ ป็ น 4 ประเภท ได้แ ก่ วัต ถุ ดิ บ (Material) วิ ธี ก ารท างาน (Instruction)
เครื่ องจักร (Machine) และการออกแบบ (Design) ดังภาพที่ 4.5

ภาพที่ 4.5 ประเภทของแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สามารถทาได้
ภาพที่ 4.5 แผนภูมิพาเรโต แสดงให้เห็ นว่าประเภทของแผ่นพิมพ์วงจรอิ เล็กทรอนิ กส์ ที่ ไ ม่
สามารถทาได้ที่จะต้องแก้ปัญหาและมี จานวนมากที่สุด คือ วัตถุ ดิบ (Material) จานวน 478 งาน คิดเป็ น 74.5
เปอร์ เ ซ็ น ต์ รองลงมาคื อ วิธี ก ารท างาน (Instruction) จ านวน 93 งาน คิ ด เป็ น 14.5 เปอร์ เ ซ็ น ต์ เครื่ อ งจัก ร
(Machine) จานวน 56 งาน คิ ดเป็ น 8.7 เปอร์ เซ็ นต์ และการออกแบบ (Design) จานวน 15 งาน คิ ดเป็ น 2.3
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
จากนั้น ผู ้วิ จ ัย จึ ง ท าการศึ ก ษาสาเหตุ ที่ ท าไม่ ไ ด้ โดยใช้ ท ฤษฎี Why-Why Analysis ในการ
วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริ ง ดังภาพที่ 4.6
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ภาพที่ 4.6 ผังแสดงการวิเคราะห์ปัญหาทาไมไม่มีวตั ถุดิบ (Material)
จากภาพที่ 4.6 สามารถสรุ ปข้อมูลของปั ญหาได้ดงั นี้
1) ไม่ ไ ด้ล งทะเบี ย นรั บ รองความปลอดภัย (Underwriters Laboratories : UL) วัต ถุ ดิ บ ที่ จ ะ
น ามาใช้ง านต้อ งมี ก ารลงทะเบี ย นการรั บ รองความปลอดภัย (Underwriters Laboratories : UL) ก่ อ น จึ ง จะ
สามารถนาไปใช้ได้ อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนด้วย
2) ไม่ได้ทดสอบ เนื่องจากยังไม่มีการนาวัตถุดิบมาทดสอบ ทาให้ไม่สามารถรู ้ผลดีและเสี ยของ
วัตถุดิบ ซึ่งถ้าหากจะทดสอบวัตถุดิบ จะต้องใช้เวลาในการทดสอบนาน
3) ไม่ได้ศึกษาวัตถุดิบ เนื่องจากยังไม่มีการนาวัตถุดิบมาทดสอบ ทาให้ไม่ทราบคุณสมบัติที่แน่
ชัดว่ามี ผลเป็ นอย่า งไรบ้า ง เพราะผลจากการทดสอบ อาจจะไม่ตรงกับคุ ณสมบัติข องวัตถุ ดิบที่ ผูผ้ ลิ ตได้ใ ห้
รายละเอียดไว้
4) ค่าจัดส่ งสู ง โรงงานของผูผ้ ลิตบางรายอยูไ่ กลจากบริ ษทั ทาให้ตน้ ทุนในการขนส่ งสู งและใช้
เวลาในการจัดส่ งนาน
5) ไม่คุม้ ค่าในการจัดเก็บ การสั่งซื้ อวัตถุดิบในปริ มาณมากๆ จะทาให้ตน้ ทุนของวัตถุดิบต่า ซึ่ ง
ผูผ้ ลิตบางรายมีขอ้ กาหนดในการสั่งซื้ อ คือมียอดการสั่งซื้ อขั้นต่าตามที่กาหนด ถ้าไม่ซ้ื อในปริ มาณที่กาหนดก็จะ
ไม่ ข ายให้ ซึ่ ง ถ้า หากซื้ อมาในปริ มาณมาก จะต้องมี ก ารค านวณปริ ม าณการใช้ง าน ว่า สามารถใช้ท นั ก่ อนที่
วัตถุดิบจะหมดอายุหรื อไม่ และการเก็บวัตถุดิบไว้เป็ นเวลานาน จะทาให้ตน้ ทุนในการจัดเก็บสิ นค้าคงคลังสู ง
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แนวทางการแก้ไขปัญหา
จากขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล ที่ได้ทาการหาสาเหตุที่แท้จริ งของปั ญหาทาไมทาลายวงจรไม่ไ ด้
พบว่าปั ญหาคือ เครื่ องจักรกระบวนการ dry film มีประสิ ทธิภาพต่า ซึ่ งกระบวนการนี้มีเครื่ องจักรอยูท่ ี่ใช้งานอยู่
หลายประเภท แต่มีเพียง 1 ประเภทที่มีผลกับแบบแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Exposure machine ดังนั้น
ผูว้ ิจยั จึงเสนอแนวทางในการแก้ไขปั ญหา โดยการซื้ อเครื่ องจักรใหม่ที่มีความสามารถในการผลิ ตที่ดีกว่า และ
สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ ดังภาพที่ 4.7 และตารางที่ 4.4

ภาพที่ 4.7 Exposure machine รุ่ น Ledex-3500
ตารางที่ 4.4 Specification ของ Exposure machine รุ่ น Ledex-3500
Item
Specification
Throughput
2.5 - 3 panels/min
Panel size
254mm×305mm - 558mm×635mm (Standard) /
610×712mm (Increase)
Thickness
0.1mm - 2.0mm
Warp and Twist
Max 5 mm
Alignment Precision
≤ 12.5µm
Resolution line/space
50 µm / 50 µm
ที่มา: http://www.cbtech.com.tw/en/product.php?id=97
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สรุปผลการศึกษา
หลังจากการปรับปรุ ง โดยการซื้ อเครื่ องจักรใหม่ที่มีความสามารถในการผลิตที่ดีกว่า เพื่อแก้ปัญหา
งานที่ ส ามารถท าได้ แต่ ต้องมี ก ารขอแก้ไ ขแบบแผ่นพิ ม พ์วงจรอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ข องลู กค้า (Condition) ทาให้
สามารถรับผลิตงานจากลูกค้าได้มากขึ้น ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ โดยประเมินจากจานวนงานที่ตอ้ งขอแก้ไขลาย
วงจร (Circuit) เที ย บกับ จานวนงานทั้ง หมดที่ ไ ด้รับ จากลู ก ค้า ดัง นั้นแนวทางการปรั บ ปรุ ง ที่ ผูว้ ิจยั ได้นามา
ปรับปรุ ง ทาให้สามารถรับผลิตงานจากลูกค้าได้มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อีกด้วย
ข้ อเสนอแนะ
ผูว้ จิ ยั พบว่าปั ญหาอีกอย่างหนึ่งที่ตอ้ งแก้ไข คืองานที่ไม่สามารถทาได้ (Reject) ซึ่งมีจานวน 642 งาน
คิ ด เป็ น 40.97 เปอร์ เ ซ็ น ต์ รองลงมาจากงานที่ ส ามารถท าได้ แต่ ต้อ งมี ก ารขอแก้ไ ขแบบแผ่น พิ ม พ์ ว งจร
อิเล็กทรอนิ กส์ ของลู กค้า (Condition) โดยสามารถแก้ไขได้ท้ งั วัตถุ ดิบ (Material) วิธีการทางาน (Instruction)
เครื่ องจักร (Machine) และการออกแบบ (Design)
ผูว้ จิ ยั จึงขอแนะนาว่าให้แก้ไขที่ปัญหาของวัตถุดิบ มีจานวน 478 งาน คิดเป็ น 74.5 เปอร์ เซ็นต์
ทั้งนี้ การแก้ไขปั ญหาบางประเภทมี ผลต่ อต้นทุ นการผลิ ต ควรจะคานึ งถึ งราคาขายและยอดขาย
(Forecast) ด้วย ว่างานแต่ละงานต้องมีค่าต้นทุนการผลิตเท่าไร
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