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บทคัดย่ อ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื•อง และความต้องการของส่ วนประกอบฮาร์ด
ดิสก์ไดรฟ์ ก็เพิ•มขึ!นอย่างรวดเร็ ว ดังนั!น ผูผ้ ลิตชิ!นส่ วนฮาร์ ดดิสก์จึงมีความจําเป็ นที•จะต้องปรับปรุ งสายการผลิตและลด
ความสู ญเปล่าในกระบวนการ เพื•อให้กระบวนการมีความสามารถที•สูงขึ!น ดังนั!น งานวิจยั นี!จึงมุ่งเน้นไปที•การปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพของสายการผลิตของโรงงานผูผ้ ลิตชิ!นส่ วนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟแห่งหนึ•ง เพื•อให้ไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดของ
โรงงานโดยอาศัยหลักการของลีน แผนภาพกระแสคุณค่า (Value Stream Mapping, VSM) ได้ถกู นํามาใช้ในการวิเคราะห์
ความสู ญเปล่าของสายการผลิต ความสู ญเปล่าของสายการผลิตประกอบไปด้วย การรอคอย การเคลื•อนย้าย กระบวนการ
และการเคลื•อนที•ที•มากเกินไป ปั ญหาหลัก 2 ประการ คือ ความไม่สมดุลของสายการผลิต และความไม่เหมาะสมของผัง
โรงงาน ดังนั!น จึงมีการสร้างสมดุลและปรับปรุ งสายการผลิตด้วยวิธี ECRS และการพิจารณาจัดสมดุลสายการผลิต นอกจาก
นั!นผังโรงงานแบบเซลล์กไ็ ด้ถกู นําเสนอเพือ• ลดการเคลื•อนย้ายที•มากเกินไป ในการวิเคราะห์และแสดงผลของประสิ ทธิภาพ
สายการผลิตทั!งก่อนและหลังการปรับปรุ งใช้การจําลองสถานการณ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ผลจากการจําลองสถานการณ์
พบว่าผังแบบเซลล์ให้ผลดีกว่าผังในปั จจุบนั เนื•องจากสามารถปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของสายการผลิตให้เพิ•มขึ!น 19.53%,
อัตราผลผลิตเพิ•มขึ!น 42.7% อัตราการใช้ประโยชน์ของพนักงานเฉลี•ยเพิ•มขึ!น 20.57% และสามารถลดปริ มาณงานระหว่าง
กระบวนการผลิตโดยเฉลี•ยได้ 1.27% ของปริ มาณการผลิตทั!งหมด
คําสําคัญ : การจําลองสถานการณ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์, การปรับปรุ งสายการผลิต, หลักการของลีน, สายธารคุณค่า, อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

Abstract
Electronics industry in Thailand has grown continuously, and the demand of hard disk drive components is
also increasing dramatically. Therefore, the component producers need to improve their production lines and reduce
wastes in their processes in order to increase their capacities. This research focuses on improving the efficiency of the
production line of a hard disk drive component producer to achieve the maximum efficiency of the factory by lean
concept. Value Stream Mapping (VSM) was used to analyze wastes of the production line. Wastes of the production line
are waiting, transporting, processing and movement. Two main problems are unbalance of the production line and
inappropriate layout. So, ECRS method and line balancing were applied to improve and balance the production line.
Moreover, the new cellular layout was proposed for reducing over transportation. Computer simulation was used to
analyze and show the performance of the production line for both before and after improving. The result from computer
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simulation shows that the cellular layout is more preferable than the current layout because it can improve efficiency
19.53%, productivity 42.7%, average utilization 20.57% and the average number of work in process (WIP) 1.27% of the
total production quantity.
Keywords: Computer simulation, production line improvement, lean concept, Value stream mapping (VSM), electronics
industry

1. บทนํา
เนื! องจากการเติบโตอย่างรวดเร็ วของอุตสาหกรรม
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ส่ งผลให้อุตสาหกรรมชิ"นส่ วนฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟมีแนวโน้มเติบโตเพิม! ขึ"นตามไปด้วย ซึ!งรวมถึงโรงงาน
กรณี ศึกษาซึ! งเป็ นโรงงานผลิตชิ"นส่ วนฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ ที!
เรี ยกว่า APFA (Actuator arm pivot flex assembly) เพื!อ
เป็ นการรองรับความต้องการที!มากขึ"นจึงจําเป็ นต้องเพิ!ม
ความสามารถในการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาด แต่เนื!องจากกระบวนการผลิต APFA ในปั จจุบนั ยัง
ขาดประสิ ทธิภาพ ทําให้เกิดปัญหางานค้างในกระบวนการ
ผลิตในปริ มาณมาก เกิดความสู ญเปล่าขึ"นในกระบวนการ
และไม่สามารถผลิตสิ นค้าได้ตามเป้ าหมายที!กาํ หนด ดังนั"น
จึงมีความจําเป็ นต้องปรับปรุ งกระบวนการนี"ให้มีประสิ ทธิภาพ
สู งสุ ด เพื!อให้สามารถผลิตงานได้ตามความต้องการของ
ลูกค้าที!เพิ!มขึ"นอย่างต่อเนื!อง
ในการปรับปรุ งการผลิตและลดความสู ญเปล่าโดย
ทัว! ไประบบการผลิตแบบลีน (Lean manufacturing) มักถูก
นํามาประยุกต์ใช้ [1-5] ระบบการผลิตแบบลีนมีการประยุกต์
ใช้งานในทั"งภาคการผลิตและภาคบริ การ เทคนิคต่างๆ ที!มี
การนํามาใช้งาน ได้แก่ ไคเซน (Kaizen), Single Minute
Exchange of Dies (SMED), คัมบัง (Kanban), แผนภาพ
กระแสคุณค่า (Value Stream Mapping, VSM) การผลิตแบบ
เซลล์ (Cellular Manufacturing, CM) เป็ นต้น [1-3, 6] ทั"งนี"
มีเป้ าหมายหลักคือการลดความสู ญเปล่าซึ! งประกอบด้วย
ของเสี ย การผลิตที!มากเกินไป การเคลื!อนไหวที!มากเกินไป
กระบวนการที!มากเกินไป การรอคอยสต็อกที!มากเกินไป
และขนย้ายที!มากเกินไป [3]
จากการศึกษาปั ญหาเบื"องต้นของกระบวนการผลิต
ชิ"นส่ วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟพบว่าเกิดความสูญเปล่า ได้แก่ การ
เคลื!อนไหวที!มากเกิ นไปเนื! องจากสถานี งานอยู่ห่างกัน
กระบวนการที!มากเกินไปซับซ้อนต่อการทํางานของพนักงาน
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การรอคอยเนื!องจากความไม่สมดุลของแต่ละสถานีงาน และ
การขนย้ายที!มากเกินไปเนื! องจากการวางผังโรงงานใน
ปั จจุบนั สายการผลิตถูกจัดผังแบบตามกระบวนการผลิต
(Process layout) ซึ!งไม่เหมาะสมกับการผลิตในปริ มาณมาก
[7] ดังนั"น จึงต้องมีการพิจารณาการจัดผังโรงงานให้เหมาะ
สมกับปริ มาณการผลิตที!เพิ!มขึ"นด้วย
ในการวิเคราะห์กระบวนการผลิต APFA ของกรณี
ศึกษานี" VSM จะถูกนํามาใช้เนื!องจากเป็ นเครื! องมือที!วเิ คราะห์
ความสู ญเปล่าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ [6] เทคนิคของลีน
จะถูกนํามาใช้เพือ! ลดความสูญเปล่าที!เกิดขึ"นในกระบวนการ
ผลิต และการประเมินประสิ ทธิภาพของสายการผลิตทั"งก่อน
และหลังการปรับปรุ งจะใช้การจําลองสถานการณ์ดว้ ย
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย เพื!อลดต้นทุนและประหยัดเวลาใน
การดําเนินการ อีกทั"งยังไม่กระทบต่อสายการผลิตในปัจจุบนั
(8) การจําลองสถานการณ์ถกู นํามาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา
ต่างๆ มากมาย ได้แก่ การวิเคราะห์ผงั โรงงาน การวิเคราะห์
สายการผลิต การวิเคราะห์ระบบโครงข่าย เป็ นต้น [7, 9]

2. ทฤษฏีทเี! กีย! วข้ อง
2.1. ระบบการผลิตแบบลีนและการลดความสู ญเปล่ า
ระบบการผลิตแบบลีน (Lean manufacturing system)
เป็ นระบบที!ได้รับการยอมรับทัว! โลกว่าเป็ นระบบการผลิต
ที!สามารถลดต้นทุน ลดความสูญเปล่า และลดความสูญเสี ย
โอกาสทางการผลิตได้ ทั"งยังเป็ นระบบที!สร้างมาตรฐาน
และแนวคิดสําคัญในการผลิตรวมถึงส่ งเสริ มการปรับปรุ ง
อย่างต่อเนื! องตลอดเวลาอีกด้วย ระบบการผลิตแบบลีน
เป็ นการเริ! มพิจารณาการกําจัดความสู ญเปล่าทั"งหมดใน
กระบวนการที!โรงงานผลิต [4-5]โดยมีหลักการที!ทาํ ให้เวลา
การรอคอยเป็ นศูนย์ (zero waiting time) สิ นค้าคงคลังเป็ น
ศูนย์ (zero inventory) การไหลของกลุ่มผลิตภัณฑ์ (ลด
ขนาดกลุ่ม) การปรับสมดุลการผลิตและลดเวลาการผลิต
การผลิตแบบลีนเป็ นการติดตามความสูญเปล่าเพือ! กําจัดให้
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หมดไปจากระบบอย่างไม่มีที•สิ!นสุ ด โดยความสูญเปล่านั!น
คือทุกๆ สิ• งที•ไม่เกิดคุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์ [10] องค์ประกอบ
ของลีนประกอบไปด้วย การสร้างความยืดหยุน่ ของทรัพยากร
การจัดผังโรงงานแบบเซลล์ การผลิตแบบดึง การใช้คมั บัง
การผลิตด้วยรุ่ นขนาดเล็ก การติดตั!งที•รวดเร็ ว การผลิตที•
ระดับสมํ•าเสมอ การควบคุมคุณภาพ ณ จุดกําเนิด การบํารุ ง
รักษาทวีผลและ การทําโครงข่ายกับผูส้ ่ งมอบ [5] โดยเครื• อง
มือที•สาํ คัญที•ใช้ในงานวิจยั ประกอบด้วย
- VSM คือ แผนภาพที•ใช้แสดงกิจกรรมทั!งที•เพิม• มูลค่า
และไม่เพิ•มมูลค่าที•จาํ เป็ นสําหรับการผลิตสิ นค้า โดยแสดง
การไหลทั!งข้อมูลและวัตถุดิบตลอดโซ่อุปทาน เป้ าหมาย
เพื•อแสดงให้เห็นความสู ญเสี ยทั!งหมดในสายธารคุณค่า [6]
หลักการ ECRS เป็ นหลักการที•ประกอบด้วย การกําจัด
(Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม่ (Rearrange)
และ การทําให้ง่าย (Simplify) ซึ•งเป็ นหลักการง่ายๆ ที•สามารถ
ใช้ในการเริ• มต้นลดความสู ญเปล่าได้เป็ นอย่างดี [11]
- การจัดสมดุลสายการผลิต คือ การสร้างสมดุลให้
แต่ละสถานีงานของสายการผลิตมีภาระงานที•เท่าเทียมกัน
โดยการปรับขั!นตอนของกระบวนการให้สมํ•าเสมอ [5]
- ผังโรงงานแบบการจัดสายการผลิตแบบเซลล์ (Cellular layout) เป็ นการนําเครื• องจักรมาวางไว้ใกล้กนั ตาม
ลําดับของการผลิต โดยจะมี คน เครื• องมือ และอุปกรณ์ เป็ น
ของตนเอง ถูกจัดไว้รวมกันในหนึ•งเซลล์ และจะถูกกําหนด
ไว้แน่ นอนว่าเซลล์น! ี จะใช้สําหรั บกลุ่มผลิ ตภัณฑ์ที•มี
กระบวนการคล้ายคลึงกัน เซลล์จาํ เป็ นต้องทําให้สมดุล เพือ•
รักษาการไหลที•ดีของงาน เหมาะสําหรับการผลิตปริ มาณ
ปานกลางและมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ปานกลาง
[12]
2.2. การจําลองสถานการณ์
การจําลองสถานการณ์ (Simulation) คือวิธีการเลียน
แบบพฤติกรรมของระบบจริ ง [8] เพื•อใช้เรี ยนรู ้พฤติกรรม
ของระบบงานจริ ง ภายใต้ขอ้ กําหนดต่างๆ ที•วางไว้ เพื•อ
ประเมินผลการดําเนินงานของระบบ แล้ววิเคราะห์ผลลัพธ์
ที•ได้จากการทดลองก่อนนําไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์
จริ งต่อไป การจําลองสถานการณ์ในปั จจุบนั ใดๆ มักจะนํา
คอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้ เนื•องจากสามารถรองรับปั ญหาที•มี
ความยุง่ ยากซับซ้อน และสามารถคํานวณหาข้อมูลต่างๆ ที•
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ต้องการสําหรับ การวิเคราะห์หาวิธีการแก้ปัญหา และประเมิน
ประสิ ทธิภาพของระบบได้ โดยในงานวิจยั นี!จะใช้การจําลอง
เพื•อหาประสิ ทธิภาพของระบบทั!งก่อนและหลังปรับปรุ ง

3. วิธีการวิจยั
ในการดําเนิ นงานวิจยั เริ• มจากรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ปัญหาของกระบวนการผลิตชิ!นส่ วนฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ฟ APFA โดยใช้ VSM การลดความสู ญเปล่า และการ
วางผังโรงงานใหม่ซ• ึ งจะใช้การจําลองสถานการณ์ในการ
ประเมินผลของการจัดวางผัง
3.1. การรวมรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ ปัญหา
APFA ซึ•งเป็ นชิ!นส่ วนที•ทาํ หน้าที•กาํ หนดทิศทางของ
หัวอ่านและระยะห่างระหว่างหัวอ่านและแผ่นมีเดีย (Media
plate) ในฮาร์ดดิสก์ ชิ!นส่ วนประกอบหลักๆ ของ APFA มี
4 ส่ วนประกอบ คือ Actuator arm, Flex, Bracket และ
Pivot กระบวนการผลิต APFA นั!นมีกระบวนการหลักๆ
แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ กระบวนการประกอบชิ!นงาน
และการตรวจสอบ โดย APFA เป็ นส่ วนที•ประกอบเข้ากับ
แขนจับหัวอ่าน (Slider head) ซึ• งต้องการความแม่นยําสู ง
เพือ• นําไปประกอบในฮาร์ดดิสก์ โดยมีข!นั ตอนย่อยทั!งหมด
16 ขั!นตอน
ในการวิเคราะห์สถานะปั จจุบนั ของสายการผลิต
สามารถใช้ VSM ช่วยในการวิเคราะห์หาความสู ญเปล่าได้
ดังรู ปที• 1 จากรู ปจะพบว่า เกิดงานระหว่างกระบวนการใน
ปริ มาณมากในกระบวนการที•มากที•สุดคือ T-ring inspection
มีเวลาที•ไม่เพิ•มมูลค่า 0.74 วัน แต่มีเวลาที•เพิ•มมูลค่าเพียง
เพียง 189 วินาทีเท่านั!น และเกิ ดการเคลื•อนย้ายในทุก
กระบวนการเนื•องจากกระบวนการต่างๆ มีระยะทางที•ห่าง
กันเพราะสายการผลิต APFA ปั จจุบนั มีการจัดวางผังแบบ
จัดวางตามกระบวนการผลิต แต่ปริ มาณการผลิตมีปริ มาณ
มาก ทําให้เกิดการเคลื•อนย้ายระหว่างกระบวนการสูง นอกจาก
นั!น สายการผลิตยังขาดสมดุลจึงทําให้เกิดงานระหว่าง
กระบวนการในปริ มาณมาก เนื•องจากเวลาของกระบวนการ
ต่างๆ มีความแตกต่างกัน ดังแสดงในรู ปที• 2 รอบเวลาของ
การผลิต (Cycle time) 6.53 วินาทีต่อชิ!น (ดูจากเวลาที•มาก
ที•สุดของทุกกระบวนการ) แต่อตั ราความต้องการของลูกค้า
(Takt time) เป็ น 6.048 วินาทีต่อชิ!น ซึ•งคํานวณมาจากความ
5
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รู ปที• 1 แผนภูมิสายธารคุณค่าสถานะปั จจุบนั (Value Stream Mapping Current State)

รู ปที• 2 สมดุลสายการผลิตก่อนปรับปรุ ง
ต้องการของลูกค้าที• 12,500 ชิ!นต่อวัน เวลาทํางาน 21 ชัว• โมง/
วัน ตามสมการ (1)
Takt time = เวลาการทํางานทั!งหมดต่อวัน (1)
อุปสงค์ของลูกค้าต่อวัน
คอขวดของกระบวนการอยูท่ ี•กระบวนการ T-ring
inspection ในบางกระบวนการพบว่าใช้เวลาน้อยมากใน
การดําเนินงานทําให้ไม่มีความสมดุลของสายการผลิต โดย
สายการผลิตในปั จจุบนั ก่อนปรับปรุ ง มีอตั ราผลผลิต (Productivity) 6 ชิ!น/ชม./คน ซึ•งคํานวณมาจากปริ มาณการผลิต
ปั จจุบนั ที• 11,000 ชิ!นต่อวัน ใช้พนักงานทั!งหมด 84 คน ดัง
สมการ (2)
Productivity = จํานวนชิ!นงานที•ผลิตได้ต่อวัน (2)
เวลาในการผลิตต่อวัน x จํานวนพนักงาน
ร้อยละของอรรถประโยชน์ของพนักงาน (Utilization)
เฉลี•ยเฉพาะพนักงานในสายการผลิตคือ 48.4 คํานวณจาก
อรรถประโยชน์ของพนักงานทุกคน ในสายการผลิตโดย
อรรถประโยชน์ของพนักงานแต่ละคนคํานวณจากสมการ
ที• (3) และนํามาหาค่าเฉลี•ย
% Utilization = (Output/Input) x 100

(3)

ประสิ ทธิภาพของสายการผลิต (Efficiency) เป็ น 70%
คํานวณได้ดงั สมการที• 4
(4)
โดย ti คือเวลาของงานย่อย i โดยมีงานย่อยทั!งหมด
j งาน จํานวนสถานีงาน ทั!งหมดมี n สถานีงาน และ Ca แทน
รอบเวลาของการผลิต ดังนั!น สายการผลิตในปั จจุบนั มี
วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปี ที• 1 ฉบับที• 1 มกราคม-มิถุนายน 2556

ประสิ ทธิภาพเป็ น 70% ดังผลการคํานวณต่อไปนี!
E = (6.23 + 4.01 + 5.61 + 4.44 + 1.2 + 3.85 + 1.18
+ 6.53 + 5.18 + 6.07 + 5.43 + 4.62 + 4.81 + 5.1
+ 4.37)/ (15 x 6.53)
= 0.70
จะเห็นได้วา่ อัตราผลผลิตต่อชัว• โมงต่อคนที•มีค่อน
ข้างน้อยรวมถึงค่าอรรถประโยชน์ของพนักงานและเครื• องจักร
ก็มีคา่ ค่อนข้างน้อยด้วยเช่นกัน นอกจากนี!ยงั ต้องใช้พนักงาน
อีก 4 คนในการเก็บงานและส่ งงาน เพื•อช่วยให้ผลิตงานได้
อย่างต่อเนื•อง
3.2 การลดความสู ญเปล่ า
จากการวิเคราะห์สายการผลิตปัจจุบนั ที•ยงั ไม่ได้มีการ
ปรับปรุ งพบว่ามีเวลาที•ไม่ก่อให้เกิ ดมูลค่า (Non-value
added time, NVA) ร้อยละ 99.7 ซึ• งเกิดจากปริ มาณ WIP ที•
สู ง ระยะทางการเคลื•อนย้ายที•มาก และการรอคอย เพราะ
ความไม่สมดุลของกระบวนการ ดังนั!น จึงนําหลักการของ
ระบบการผลิตแบบลีนที•มุ่งเน้นในเรื• องการไหลที•สมดุล
ของงานมาพิจารณาลดความสู ญเปล่า โดยมีแนวทางการ
ปรับปรุ งดังนี!คือ
- ลดพนักงานกระบวนการ Ground & Coil soldering
เนื•องจากเวลาที•ใช้นอ้ ยกว่า Takt time
- รวมกระบวนการ Flex bracket install และ Load
part to carrier เนื•องจากมีค่าอรรถประโยชน์ของพนักงาน
ตํ•าเท่ากับ 64.5% และ 17.5% ตามลําดับ
- รวมกระบวนการ Unload part to carrier มีค่า
อรรถประโยชน์ของพนักงานเท่ากับ 17.5% และกระบวนการ
T-ring insertion เนื•องจากมีการออกแบบเครื• อง T-ring insertion ใหม่ ทําให้เวลาในกระบวนการลดลง
- กระบวนการ ACA auto tweak เป็ นกระบวนการที•
ใช้คนและเครื• องจักรทํางานร่ วมกันแบบ semi-auto โดยให้
พนักงานเป็ นผูป้ ้ อนงานเข้าเครื• องทีละชิ!นซึ•งใช้เวลามาก จึง
ได้ออกแบบเครื• องจักรใหม่เป็ นระบบ Automatic loading
สามารถลดปั ญหาคอขวดลงได้
- กระบวนการ T-ring insertion เป็ นกระบวนการที•
ให้พนักงานทํางานด้วยมือทั!งหมด โดยพนักงานจะนํา Tolerance Ring ที•จุ่มนํ!ายาแล้วประกอบเข้ากับ AFA (Actuator
Arm Flex Assembly) ในบริ เวณที•เรี ยกว่า Ball Hole แล้วจึง
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รู ปที• 3 สมดุลสายการผลิตหลังปรับปรุ ง
ดูดเศษโลหะที•เกิดจากการประกอบออก ซึ• งมีข• นั ตอนการ
ปฏิบตั ิที•ยงุ่ ยากซับซ้อน ทําให้ใช้เวลาในการประกอบนาน
จึงได้ออกแบบปรับปรุ งเครื• องจักรเพื•อช่วยให้พนักงาน
ทํางานได้ง่ายขึ•น
ซึ•งจากการปรับปรุ งข้างต้นทําให้สายการผลิตสมดุล
มากขึ•น การรอคอยน้อยลง ซึ• งจะส่ งผลให้ WIP มีปริ มาณ
น้อยลงตามไปด้วยและทําให้เวลา NVA ลดลงจาก 0.74 วัน
หรื อ 15.54 ชัว• โมง (ทํางาน 21 ชัว• โมงต่อวัน) เป็ น 1.01
ชัว• โมง รอบเวลาลดลงจาก 6.53 วินาทีต่อชิ•นเป็ น 5.61 วินาที
ต่อชิ•น ดังรู ปที• 3
นอกจากนั•นจะพิจารณาการจัดผังแบบใหม่ให้เป็ น
แบบเซลล์เพื•อลดเวลาการขนย้าย โดยตัวแบบจําลอง
สถานการณ์แสดงในหัวข้อที• 4
3.3. การจําลองสถานการณ์
การจําลองสถานการณ์ได้ถกู นํามาใช้ในการวิเคราะห์
ประสิ ทธิภาพของกระบวนการผลิตปัจจุบนั และกระบวนการ
ผลิตหลังปรับปรุ ง ซึ• งจะทําให้ทราบถึงงานค้างระหว่าง
กระบวนการ อัตราอรรถประโยชน์ จํานวนสิ นค้าที•ผลิตได้
และข้อมูลที•สาํ คัญอื•นๆ โดยข้อมูลจากการคํานวณข้างต้น
เป็ นเพียงการคํานวณจากค่าเฉลี•ยเพียงอย่างเดียว ยังมิได้คาํ นึง
ถึงความแปรปรวนของระบบจริ ง ดังนั•น เพื•อให้ทราบผลที•
เชื•อถือได้ของระบบที•จะทําการปรับปรุ งใหม่การจําลอง
สถานการณ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์จึงถูกนํามาใช้ในการแสดงผล
และช่วยประเมินผลการทํางาน และช่วยหาแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานที•เหมาะสมโดยจะมีตวั ชี•วดั คือ อัตราผลผลิต อัตรา
อรรถประโยชน์ของพนักงาน งานระหว่างกระบวนการ และ
ประสิ ทธิ ภาพของสายการผลิต ในการจําลองสถานการณ์
จะต้องมีการเก็บข้อมูลและทําการทดสอบข้อมูลเพือ• ให้เกิด
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ความน่าเชื•อถือ โดยข้อมูลที•นาํ มาใช้ได้มีการหาเวลามาตรฐาน
การทํางาน วิเคราะห์ความเป็ นอิสระของข้อมูล (Test of
independence) จาก Scatter diagram และ Run test โดยดู
จากการกระจายตัวของข้อมูลว่ามีการกระจายตัวอย่างอิสระ
ไม่มีทิศทางไปในทางใดทางหนึ•ง ทดสอบความเป็ นอันหนึ•ง
อันเดียวกันของข้อมูล (Test of homogeneity) โดยดูจาก
Histogram ของข้อมูลว่าข้อมูลเป็ นกลุ่มเดียวกันหรื อไม่ ไม่
แยกจากกัน และหาการกระจายที•เหมาะสมโดยวิเคราะห์
Goodness of fit ด้วยวิธี Kolmogorov-smirnov ได้ผลดัง
แสดงในตารางที• 1 นอกจากนั•นยังได้ตรวจสอบความถูก
ต้องของโปรแกรมและแบบจําลองโดยทําการทดสอบ
สมมุติฐานเทียบกับปริ มาณการผลิตจริ ง ได้ผลลัพธ์ไม่แตก
ต่างกันที•ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยผังโรงงานเดิมและผัง
โรงงานใหม่แสดงในรู ปที• 4 และ 5

4. การวิเคราะห์ ผลการจําลองสถานการณ์
ในการจําลองสถานการณ์ได้กาํ หนดให้พนักงานและ
เครื• องจักรประเภทเดียวกันมีความสามารถเท่ากัน ไม่เกิด
ของเสี ยในการผลิต และไม่เกิดปัญหาเครื• องจักรขัดข้องขึ•น
จากการจําลองสถานการณ์สายการผลิตก่อนและหลังการ
ปรับปรุ งซึ•งเป็ นการวางผังเครื• องจักรแบบเซลล์แสดงได้ดงั
รู ปที• 4 และ 5 ตามลําดับ พบว่าสายการผลิตหลังการปรับปรุ ง
ตามแนวทางของลีน ที•ระดับการผลิต 11,000 ชิ•นต่อวันใช้
จํานวนการทํางานน้อยลง 3.59 ชัว• โมง, พนักงานน้อยลง 20
คนต่อสายการผลิต, อัตราอัตราผลผลิตสู งขึ•น 2.82 ชิ•นต่อ
ชัว• โมงต่อคน อัตราอรรถประโยชน์ของพนักงานสู งขึ•น
20.57 ประสิ ทธิ ภาพสายการผลิตสู งขึ•นร้อยละ 18 และมี
ปริ มาณรอระหว่างกระบวนการเฉลี•ยตํ•าลง 139.48 ชิ•นต่อ
วัน ดังแสดงในตารางที• 2 และทําให้เวลา NVA ลดลงจาก
0.74 วันหรื อ 15.54 ชัว• โมง เป็ น 1.01 ชัว• โมง ในปั จจุบนั
ลูกค้ามียอดการสั•งซื• อปรับตัวสู งขึ•น เฉลี•ยอยูท่ ี•ประมาณ
325,000 ชิ•น/สายการผลิต/เดือน จากแผนการสัง• ซื•อระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ถึงสิ งหาคมปี 2555 จากผลของการจําลอง
สถานการณ์พบว่าสายการผลิตที•จะปรับปรุ งใหม่จะสามารถ
รองรับการผลิตได้ถึง 360,100 ชิ•น/สายการผลิต/เดือน ซึ• ง
เพียงพอต่อความต้องการและยังเหลือความสามารถสําหรับ
ความต้องการที•จะเพิ•มขึ•นในอนาคตอีกด้วย
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ตารางที• 1 ข้อมูลเวลาในหน่วยวินาทีของขั!นงาน, รู ปแบบของการแจกแจงและพารามิเตอร์
สถานีหลัก

ลําดับงานย่อย
โหลดงานเข้าเครื•อง

ACA Auto tweaking

Tweaking machine ทํางาน

Std time

Distribution

5.38

Weibull

14.66

Parameter

4.+W(4.83, 1.5)

Weibull

9.+W(3.19, 6.3)

โหลดงานออกจากเครื•อง

4.89

Johnsom SB

4.+2.07*(1./(1.+EXP(-(N(0.,1.)-0.458)/1.45)))

หยิบ Arm และ Flex ประกอบเข้าด้วยกัน

2.46

Weibull

1.+W(4.99, 1.59)

โหลดงานใส่ Fixture

1.80

Triangular

T(1., 1.84, 2.61)

ปิด Top clamp

1.00

Weibull

W(6.76, 1.08)

จัดเส้น wire เข้ากับ locator pad
Ground & coil soldering ปิด Guard และทําการ solder ground pin

5.61

Weibull

4.+W(2.86, 1.8)

14.63

Beta

B(2.66, 1.43, 12., 16.)

พลิก Fixture แล้วทําการ solder locator pin

Auto conformal coating
& UV cure

11.00

Johnson SB

9.+5.2*(1./(1.+EXP(-(N(0.,1.)-0.655)/1.33)))

ทําความสะอาดชิ!นงาน

4.86

Loglogistic

3.+1.7*(1./((1./U(0.5,0.5))-1.))**(1./3.55)

เปิด side guard และ top clamp

1.81

Weibull

1.+W(2.9, 0.913)

นํางานออกจาก fixture พร้อมทําการตรวจสอบ

4.93

Inverse Weibull

4.+(1./1.16)*(-LN(U(0.5,0.5)))**(-1./9.58)

โหลดงานเข้าเครื•อง

1.65

Weibull

1.+W(2.95, 0.732)

Coating & UV machine ทํางาน

2.97

Pearson 5

2.+P5(63.4, 60.4)

โหลดงานออกจากเครื•อง

0.99

Loglogistic

0.982*(1./((1./U(0.5,0.5))-1.))**(1./9.86)

Flex bracket install

หยิบ bracket ประกอบเข้ากับ AFA

4.44

Loglogistic

3.+1.26*(1./((1./U(0.5,0.5))-1.))**(1./3.28)

Load part to carrier

หยิบชิ!นงานใส่ Carrier

1.25

Inverse Weiull

1.+(1./5.72)*(-LN(U(0.5,0.5)))**(-1./2.76)

Unload from carrier
T-ring Insertion

DCM attachment

Pivot installation

Pivot ht check

E-test
Final inspection

นํางานออกจาก Carrier

1.25

Inverse Weiull

1.+(1./5.72)*(-LN(U(0.5,0.5)))**(-1./2.76)

ทา IPA ที•บริเวณรูของ ACA bore hole

3.39

Beta

B(14.5, 199, 2., 22.5)

หยิบ T-ring มาใส่ที•บริเวณรูของ ACA bore hole

6.50

Lognormal

4.+L(2.51, 0.879)

ดูดเศษโลหะออกจากชิ!นงาน

3.18

Loglogistic

B(1.5, 3., 0., 1.)

หยิบ DCM label จากแผ่น plate

1.80

Beta

B(2.68, 2.12, 1., 2.43)

ติด DCM ไปที•ตัวงาน

3.38

Beta

B(3.47, 3.13, 3., 3.72)

โหลดงานเข้าเครื•อง

6.52

Lognormal

4.+L(2.52, 0.882)

Pivot installation machine ทํางาน

9.23

Lognormal

7.+L(2.23, 0.708)

โหลดงานออกจากเครื•อง

2.46

Weibull

1.+W(3.94, 1.62)

โหลดงานเข้าเครื•อง

1.91

Johnson SB

1.+1.71*(1./(1.+EXP(-(N(0.,1.)--0.164)/1.21)))

Pivot ht check machine ทํางาน

2.52

Gamma

2.+G(12.9, 4.02e-002)

โหลดงานออกจากเครื•อง

1.00

Loglogistic

0.996*(1./((1./U(0.5,0.5))-1.))**(1./10.9)

โหลดงานเข้าเครื•อง

1.65

Weibull

1.+W(2.86, 0.726)

Electical testing machine ทํางาน

6.49

Lognormal

4.+L(2.5, 0.888)

โหลดงานออกจากเครื•อง

1.10

Inverse weibull

(1./0.964)*(-LN(U(0.5,0.5)))**(-1./14.2)

Weibull

22.+W(3.17, 12.9)

1.67

Loglogistic

1.+0.632*(1./((1./U(0.5,0.5))-1.))**(1./3.69)

Arm Ht checking machine ทํางาน

7.13

Gamma

5.+G(6.28, 0.341)

โหลดงานออกจากเครื•อง

1.40

Pearson 6

P6(70.2, 150, 2.88)

หยิบ DCM label จากแผ่น plate

1.71

Beta

B(2.5, 1.66, 1., 2.18)

ติด DCM ไปที•ตัวงาน

2.66

Lognotmal

2.+0.604*(1./((1./U(0.5,0.5))-1.))**(1./3.86)

พนักงานทําการตรวจสอบชิ!นงานใต้กล้อง Microscope 10 เท่า
โหลดงานเข้าเครื•อง

Arm height checking

Tray label attachment
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33.68

9

รู ปที• 4 ลักษณะของสายการผลิตก่อนปรับปรุ ง

รู ปที• 5 ลักษณะของสายการผลิตหลังปรับปรุ งโดยการวางผังเครื• องจักรแบบเซลล์
(Cellular layout)
ตารางที• 2 ผลการเปรี ยบเทียบก่อนและหลังปรับปรุ งจากแบบจําลองที•ระดับการผลิต
11,000 ชิ•นต่อวัน
การวัดผล
เวลาที•ใช้ในการผลิต (ชัว• โมง)
จํานวนพนักงาน (คน)
Prductivity (ชิ•น/ชัว• โมง/คน)
% Utilization เฉลี•ยของพนักงาน
% Efficiency ของสายการผลิต
WIP เฉลี•ยที•เกิดขึ•นในกระบวนการ (ชิ•น)
10

ก่อนการปรับปรุ ง หลังการปรับปรุ ง
20.31
16.72
84
64
6.6
9.42
68.48
89.05
70
88
399.9
260.42
(3.64%)
(3.37%)
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5. สรุป
งานวิจยั นี! มีวตั ถุประสงค์เพื•อปรับปรุ งสายการผลิต
ชิ!นส่ วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ด้วยเทคนิคการผลิตของลีนเพือ• ลด
ความสู ญเปล่าที•เกิดขึ!นในกระบวนการผลิต และใช้การ
จําลองสถานการณ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ ในการแสดงผลการ
ปรับปรุ ง จากการวิเคราะห์ความสู ญเปล่าด้วย VSM พบว่า
มีเวลาที•ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าคิดเป็ น 0.74 วัน จึงทําการปรับ
ลด โดยการสร้างสมดุลสายการผลิต เพื•อลดงานระหว่าง
กระบวนการ ปรับผังโรงงานเป็ นแบบเซลล์เพื•อลดเวลาใน
การเคลื•อนย้าย ปรับปรุ งกระบวนการทํางานด้วย ECRS เพือ•
ลดการเคลื•อนไหว ลดขั!นตอนและการรอคอย ซึ• งทําให้
กระบวนการผลิตมีความสมดุลมากยิง• ขึ!น และมีระยะทางการ
เคลื•อนย้ายที•นอ้ ยลงสามารถลดจํานวนพนักงานลง ประสิทธิภาพ
ของสายการผลิตเพิ•มขึ!น อัตราผลผลิตเพิ•มขึ!น อัตราการใช้
ประโยชน์ของพนักงานเพิม• ขึ!น และสามารถลดปริ มาณงาน
ระหว่างกระบวนการผลิตได้ และทําให้เวลา NVA ลดลง
จาก 0.74 วัน เหลือเพียง 1.01 ชัว• โมง โดยแนวทางดังกล่าว
สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั สายการผลิตประเภทอื•นๆ ได้

6. เอกสารอ้ างอิง
[1] Erfan OM. Application of lean manufacturing to
improve the performance of health care sector in Libya,
Int. J. Eng. & Tech., 2010;10(6): 117-128.
[2] Singh G, Belokar RM. Lean manufacturing implementation
in the assembly shop of tractor manufacturing, Int. J.
Inno. Tech. Explor. Eng., 2012; 1(2): 71-74.
[3] Neha S, Singh MG, Simran K and Pramod G. Lean

วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปี ที• 1 ฉบับที• 1 มกราคม-มิถุนายน 2556

manufacturing tool and techniques in process industry,
Int. J. Sci. Res. Rev., 2013; 2(1): 54-63.
[4] Desintum G, How to go beyond lean. 1st ed. Bangkok:
SE-ED; 2004. (In Thai)
[5] Bourkeaw N, Introduction to lean manufacturing. 1st
ed. Bangkok: Technology Promotion Association
(Thai-Japan); 2004. (In Thai)
[6] Abdulmalek FA and Rajgopal J. Analyzing the benefit
of lean manufacturing and value stream mapping via
simulation: A process sector case study, Int. J. Prod.
Econ., 2007; 107: 223-236.
[7] Phruksaphanrat B. Analytic hierarchy process for cell
layout selection and simulation for electronic manufacturing
service layout, KKU Eng. J., 2012; 39(4): 365-374.
[8] Harrell C, Ghosh BK, Bowden RO. Simulation using
Promodel. 2nd McGraw-Hill:Singapore; 2003
[9] Padhi SS, Wagner SM, Niranjan TT and Aggarwal V.
A simulation-based methodology to analyse production
line disruptions, Int. J. Prod. Res., 2013; 51(6):18851897
[10] Allen J, Robinson C and Stewart D. Lean Manufacturing:
A Plant Floor Guide. Michigan: SME; 2001
[11] Jirapattarasin K, Industrial work study. 1st ed. Bangkok:
Chulalongkorn Publisher; 1996. (In Thai)
[12] Tompkins JA, White JA, Brozer YA and Tanchoco
JMA. Facility Planning. 4th ed. John Wiley and Sons:
USA; 2010.

11

