การลดเวลาสู ญเปล่าของคนและเครื่องจักรในกระบวนการผลิตชิ้นส่ วนวงจรรวมไฟฟ้ า
Reducing the time wasted in the process of human and machine parts electrical integrated circuit
นายณัฐพงษ์ ยาโน
รศ.ดร.พิชิต สุ ขเจริญพงษ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: pichit.s@ku.ac.th

บทคัดย่อ
ในปั จจุบนั กระบวนการผลิตชิ้นส่ วนวงจรรวมไฟฟ้ า มีหลาย
แผนก ในส่ วนของแผนก Wire bond มีเวลาในการผลิตมากที่สุด ซึ่ งการ
ปรับลดเวลาสูญเปล่าในแผนกนี้จะทาให้เวลาในสายการผลิตทั้งหมดเร็ ว
ขึ้นด้วย การวิเคราะห์ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น ในส่ วนของแผนก Wire
bond นี้ได้นาทฤษฎีความสูญเปล่า 7ประการมาใช้ แต่ในโครงงานนี้
วิเคราะห์เพียงคนกับเครื่ องจักร จึงได้ทาการวิเคราห์ความสูญเปล่าเพียง 2
ประการ คือความสูญเปล่าที่เกิดจากการรองานซึ่ งใช้การวิเคราะห์แบบสุ่ ม
งานได้ความสูญเปล่าทั้งหมด 2.88 % และนาไปปรับปรุ งลดความสูญ
เปล่า โดยการลดขนาด lot size โดยลดความสูญเปล่าได้ 1.9% ส่ วนความ
สูญเปล่าที่เกิดจากการขนย้ายได้นาการวิเคราะห์แบบแผนภูมิการไหลของ
กระบวนการทางานของพนักงาน พบว่ามีความสูญเปล่า 16.63% ของการ
ทางานของพนักงงาน และทาการปรับลดโดยปรับเปลี่ยนตาแหน่งการวาง
ตูเ้ ก็บใบ Bonding และที่เก็บลวดบนเครื่ อง โดยปรับลดความสูญเปล่าได้
9.26 %
คาสาคัญ : การลดเวลาสูญเปล่า

Abstract
There are many stages in the integrated circuit
manufacturing process. Among those, the Wire Bond stage has the
longest task time. Reducing the wasted time in this stage would speed
up the entire production line. The theory of the 7 forms of waste was
used in the analysis of waste in the Wire Bond stage. In this analysis,
only persons and equipment were analyzed. Therefore, only two forms
of waste were analyzed, waiting and movements. Random sampling of
the work found a total waste from waiting of 2.88%. After
improvements to reduce waste, by reducing the lot size, waste was
reduced by 1.9%. For waste from movements, analysis of the worker
flow chart and layout found a waste of 16.63% from worker processes.
The waste was reduced by adjusting the placement of the bonding

storage cabinet and wire storage on the machine, resulting in a waste
reduction of 9.26%.
Keywords: Reduce Waste Time

1. บทนา
1.1รายละเอียดของปัญหาในปัจจุบัน
ปั จจุบนั กระบวนการผลิต ต่างๆมักจะพบว่ามีความสูญเสี ย
ต่างๆแฝงอยู่ไม่มากก็นอ้ ยซึ่ งเป็ นเหตุให้ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ของกระบวนการ ผลิต ต่ากว่าที่ควรจะเป็ นซึ่ งในส่ วนของแผนก Wire
bond มีเวลาในการผลิตมากที่สุดในสายการผลิต ซึ่ งการปรับปรุ งลดเวลา
การทางานของคนและเครื่ องจักรในแผนกนี้จะส่ งผลให้ อัตราการผลิต
ของส่ วน ของแผนกAssembly เพิม่ ขึ้นด้วย

1.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
วิเคราะห์ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในแผนกนี้แล้วปรับลดความ
สูญเปล่าลงให้ได้ 10%

1.3 ขอบเขตการศึกษา
โรงงานผลิตชิ้นส่ วนวงจรรวมไฟฟ้ า เฉพาะส่ วนขั้นตอนการ
ทางานของพนักงานในขั้นตอน Wire Bond ซึ่ งพิจารณา ผลิตภัณฑ์
TSSOP14/16 ซึ่ งมีเครื่ องจักร 55 เครื่ อง พนักงาน 6 คน

2. วิธีการวิเคราะห์ และปรับลดความสู ญเปล่ า
2.1 ศึกษากระบวนการผลิตของพนักงาน
การทางานของพนักงานเริ่ มจากเดินไปหยิบชิ้นงานรอเข้า
เครื่ องจักร เดินไปหยิบใบ Bonding มาติดตั้ง ตรวจเข็มและลวด แล้วจึง
โหลดโปรแกรมและนางานเข้า ส่ องกล้องเพื่อหาแสงแล้วกดปุ่ มเริ่ มงาน
เมื่อทางานชิ้นแรกเสร็ จจึง หยุดเครื่ องนางานชิ้นแรกมาดู กล้อง Low
Powerแล้วจึงนางานมาดูกล้อง HI Powerต่อ นางานชิ้นแรกเก็บเปิ ดเครื่ อง
ทางานเมื่อเครื่ องเริ่ มทางานแล้วจึง เริ่ มเขียนหมายเลข Cassette นั้นลงใน

Batch card เมื่อเครื่ องทางานเสร็ จจึง นางานออกจากเครื่ องและตรวจนับ
งานแล้วจึงเขียนใบ Run Cardตามlot ที่ทาแล้วนางานไปเก็บยังตูเ้ ก็บ

เครื่ อง K&S Maxum Ultra Eagle60AP มี 9 จากการสุ่ มไม่
พบว่ามีเครื่ องจักรหยุดทางาน

2.2 การวัดเวลาการทางานของพนักงาน

2.5 ความสู ญเปล่ าที่เกิดจากการขนย้าย (T-Transportation)

การหาเวลาขั้นแรกเริ่ มจากการ
ศึกษารายละเอียดของงา น ซึ่ ง
วัดจากขั้นตอนการทางานของพนักงานแผนก Wire bond โดยจะแบ่งงาน
ออกเป็ นแต่ละงานย่อย พิจารณาจาก ถ้าวัฎจักร สั้นกว่า 2 นาที ให้จบั เวลา
มา10 ค่า แต่ถา้ วัฏจักร มากกว่า 2 นาที ให้จบั เพียง 5 ค่า หลังจากได้ทาการ
เก็บข้อมูลเวลาในแต่ละงานย่อยมาแล้ว จะต้องนามาคานวณจานวนเที่ยว
ที่เหมาะสมโดยวิธีการใช้ตาราง Maytag เพื่อดูจานวนเที่ยวที่จะต้องจับ
เวลาเพิ่ม
เมื่อได้รอบการจับเวลาที่เหมาะสมแล้วจะนาไปคิดค่าความ
แม่นยาสัมพัทธ์ภายใต้ความคลาดเคลื่อน 5% และค่าความแม่นยาสัมพัทธ์
นี้จะมีค่าสูงกว่า ± % ค่าความคลาดเคลื่อนที่กาหนดไว้ไม่ได้ ถ้าหากสูง
กว่า นัน่ หมายความว่าข้อมูลชุดนี้ไม่มีความแม่นยาเพียงพอ ดังนั้นจะต้อง
ทาการเก็บข้อมูลเพิม่
หลังจากการจรวจสอบความแม่นยาแล้วจะทาการหาเวลาปกติ
ซึ่ งเวลาปกติน้ ีสามารถหาได้จากเวลาเฉลี่ยคูณกับเปอร์เซ็นต์ อัตราเร็ ว ผูท้ ี่
ทาการจับเวลาจะเป็ นผูป้ ระเมินอัตราเร็ ว โดยใช้วิธี Performance rating
คือการใช้ความเร็ วในการทางานของคนงานเป็ นตัวตัดสิ นโดยคิดเป็ น %
ส่ วนใหญ่จะอาศัยสเกลการปรับค่าอัตราความเร็ ว (Rating scale)

ส่ วนความสูญเปล่าที่เกิดจากการขนย้ายได้นาการวิเคราะห์แบบ
แผนภูมิการไหลของกระบวนการทางานของพนักงาน ใน1lot พบว่ามี
ความสูญเปล่า 16.63% ของการทางานของพนักงาน และทาการปรับลด
โดยปรับเปลี่ยนตาแหน่งการวางตูเ้ ก็บใบ Bonding โดยให้ตเู้ ก็บมาอยู่ใกล้
กับผลิตภัณฑ์ที่ทาการผลิต ซึ่ งเดิมระยะ 28 เมตร ใช้เวลาเหลือ 17เมตร
โดยส่ วนนี้สามารถลดเวลาสูญเปล่าลงได้ 3.75 % ของความสูญเปล่า
เนื่องจากการขนส่ ง ส่ วนที่เก็บลวดบนเครื่ อง จากปกติในการไปเบิกลวด
จะเบิกก็ต่อเมื่อลวดของเครื่ องจักรนั้นลวดหมดซึ่ งในแผนก Wire Bond มี
เครื่ องจักรทั้งหมด 55 เครื่ องระยะเวลาลวดหมดคือผลิตได้ 2 lot คือ 48.86
ชม ดังนั้นจึงออกแบบให้เครื่ องจักรสามารถเก็บลวดได้ 2 อันพร้อมกัน

รู ปที่ 1 ที่เก็บลวดได้ 2 อันพร้อมกันบนเครื่ อง

2.3 ความสู ญเปล่ าที่เกิดจากการรองาน (W-Waiting)
จากการศึกษาความสูญเปล่าเนื่องจากการรองานของพนักงาน
นั้น โดยการข้อมูลการเก็บข้อมูลการว่างงาน เป็ นการสุ่ มแบบคงที่ ซึ่ งจาก
การสุ่ มได้เปอร์เซ็นต์ว่างงาน 15.38 % แต่เวลาว่างงานในแต่ละกะของ
พนักงานจากนโยบายบริ ษทั เท่ากับ 12.5 % ดังนั้นจึงเหลือเวลาว่างงงาน
2.88% และจากการปรับลดความสูญเปล่าโดยลดขนาด lot size ลงครึ่ ง lot
จะลดเวลาสูญเปล่าลง 1.9%

2.4 วิเคราะห์ การว่ างงานที่เกิดจากเครื่องจักร
จากการสุ่ มข้อมูลการทางานของเครื่ องจักรในแผนกมีสัดส่ วน
การทางานของเครื่ องจักรดังนี้
เครื่ อง ASM AB339 มี 37 เครื่ อง เฉลี่ยเครื่ องจักรที่ไม่ได้
ทางานเฉลี่ยต่อวัน 25.40% อัตราการผลิต 24,000ชิ้นต่อวัน คิดเป็ น ความ
สูญเสี ยต่อปี 67,680,000 ชิ้น
เครื่ อง ASM Eagle60AP มี 9 เครื่ อง เฉลี่ยเครื่ องจักรที่ไม่ได้
ทางานเฉลี่ยต่อวัน 11.11%อัตราการผลิต 35,000 ชิ้นต่อวัน คิดเป็ น ความ
สูญเสี ยต่อปี 10,500,000 ชิ้น

การเพิ่มจานวนเก็บต่อเครื่ องจะช่วยลดจานวนการเดินลง 50 %และจาก
การวิเคราะห์จะลดลงคิดเป็ น 5.51 % ของความสูญเปล่าเนื่องจากการ
ขนส่ งจากการปรับปรุ งการขนส่ งโดยวิธีท้ งั สองวิธีจะ ปรับลดความสูญ
เปล่าได้ 9.26 %

3. สรุป
จากการวิเคราะห์ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าปั ญหาการ
ว่างงานของเครื่ องจักรมีมูลค่าความเสี ยหายมากกว่าปั ญหาการว่างงานจาก
พนักงานหรื อปั ญหาความสูญเปล่าจากการขนส่ ง ส่ วนในการแก้ท้ งั ปั ญหา
การว่างงานของพนักงานมีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ยเช่นการแก้ปัญหาโดยลด
ขนาด lot size ทาให้เวลาว่างงานของพนักงานลดลงจริ งแต่ประสิ ทธิ ภาพ
การผลิตอาจไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม ส่ วนการแก้ปัญหาจากการขนย้ายการเพิ่ม
ตาแหน่งตูเ้ ก็บใบ Bonding อาจเพิ่มต้นทุนในการปรับเปลี่ยนตาแหน่ง และ
การเพิ่มการเก็บลวดไว้กบั เครื่ องไว้ 2 อันพร้อมกันถ้าลวดมีราคาสูงอาจเกิด
การไม่คุม้ ทุนกรณี ลวดชารุ ดหรื อเสี ยหายในระหว่างที่เก็บไว้บนเครื่ องได้
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