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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 

ในปจจุบันอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออกนั้น ถือไดวามี
บทบาทท่ีสําคัญตอเศรษฐกิจประเทศไทย หนวยการผลิตของอุตสาหกรรมนั้น ๆ  ในปจจุบันไดให
ความสําคัญทางดานคุณภาพของสินคาเปนอยางมาก และเพือ่ใหเปนไปตามมาตรฐานทางดาน
อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานขอกําหนดเฉพาะของลูกคา แตละรายการท่ีสินคาสงออกจะมีคุณภาพดี
ไดตามเกณฑมาตรฐานหรือสูงกวามาตรฐานท่ีลูกคากําหนดนั้น องคกร จะตองมีระบบควบคุม
คุณภาพการผลิตทุกข้ันตอน ต้ังแตข้ันตอนแรก คือการรับวัตถุดิบไปจนถึงกระบวนการผลิตข้ันตอน
สุดทาย จนไดสินคาสําเร็จรูป พรอมท่ีจะทําการสงมอบใหลูกคา 
  อุตสาหกรรมการผลิตและการสงออกช้ินสวนอิเลคทรอนิคสเปนอุตสาหกรรมสงออกอยาง
หนึ่งท่ีสําคัญของประเทศไทย ซ่ึงในป พ.ศ. 2549 มีมูลคาการสงออกถึง 833,621.3 ลานบาท 
อุตสาหกรรมการผลิตและการสงออกช้ินสวนอิเลคทรอนิคสเปนอุตสาหกรรมท่ีตองการความ
แมนยําสูง ดงันั้นการผลิตจงึตองใหความสําคัญเร่ืองคุณภาพเปนอันดบัหนึ่ง ในทุกๆข้ันตอนของ
การผลิตตองไดคุณภาพตามเกณฑความตองการของลูกคา และตองไมกอใหเกิดปญหาตอ
กระบวนการผลิตของบริษัทเอง อัตราผลิตภัณฑท่ีไมไดมาตรฐานท่ีเกดิข้ึนในกระบวนการผลิตตอง 
อยูในระดับท่ีตํ่า ถึงจะเปนการชวยลดตนทุนในการผลิต อีกท้ังยังชวยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันในตลาดโลก 
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ตารางท่ี 1 มูลคาการสงออกของสินคาสงออกท่ีสําคัญ 5 รายการแรกของประเทศไทย 
                                                                                                                               มูลคา : ลานบาท 

รายการ พ.ศ.2544 พ.ศ2545 พ.ศ2546 พ.ศ2547 พ.ศ2548 พ.ศ2549 
 1. เคร่ือง
คอมพิวเตอร 
อุปกรณและ
สวนประกอบ 

351,797.8 319,127.2 339,939.8 368,875.9 474,419.2 566,070.3 

 2. รถยนต 

อุปกรณและ
สวนประกอบ 

117,613.9 125,244.3 164,705.8 220,801.5 310,310.1 363,019.4 

 3. แผงวงจร

ไฟฟา 

154,879.5 141,912.4 191,540.3 196,444.3 238,454.6 267,551.0 

 4. ยางพารา 58,708.0 74,603.6 115,796.9 137,465.5 148,679.9 205,374.4 

 5. เม็ดพลาสติก 71,428.7 76,110.9 89,204.8 124,808.6 167,914.5 171,483.0

ท่ีมา:  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 
 เม่ือกลาวถึงกระบวนการผลิต ในแตละข้ันตอนการผลิตจะตองมีเกณฑการชี้วัดท่ีชัดเจนวา 
ช้ินงานท่ีออกมาจากข้ันตอนหนึ่ง ๆ จะตองไดคุณภาพตามท่ีกําหนดไว จึงจะสามารถนําช้ินงานสง
ตอไปยังกระบวนการผลิตข้ันตอนตอไปได ดังนัน้การท่ีจะสามารถสงช้ินงานจากกระบวนการหนึ่ง
ไปสูอีกกระบวนการหน่ึง จะตองมีการควบคุมคุณภาพในทุกดาน โดยทําใหอัตราการเกิดผลิตภัณฑ
ท่ีไมไดมาตรฐาน อัตราการการนําช้ินงานไปซอม อัตราช้ินงานเสียหายจนไมสามารถซอมได หรือ 
อัตราการนําช้ินงานไปท้ิง นั้นอยูในอัตราท่ีตํ่าท่ีสุด ซ่ึงอัตราท่ีกลาวมานั้น ยิ่งมีคาตํ่าเทาไหร กย็อม
ทําใหเกิดการลดตนทุนในการผลิตไดมากเทานั้น และเทคนิคท่ีนยิมใชควบคูกนัก็คือ การเพิ่ม
ผลผลิต 

ในการผลิตช้ินสวนอิเลคทรอนิคสนั้น ประกอบดวยกระบวนการที่สามารถแบงไดออกเปน 
กระบวนการใหญ ๆ อันไดแก กระบวนการวางอุปกรณอิเลคทรอนิคสบนแผนวงจรไฟฟา หรือท่ี
เรียกโดยท่ัวไปวา Surface Mount Technology (SMT) และกระบวนการวางอุปกรณบนสารเช่ือมตอ 
(Conductive Adhesive) บนแผนวงจรไฟฟา หรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปวา Chip On Board (COB) 
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 สําหรับกระบวนการ SMT นั้น เปนกระบวนการท่ีเร่ิมตนดวยการนําแผนวงจรไฟฟามาทํา
การปาดตะกั่วครีม วางอุปกรณอิเลคทรอนิคสบนแผนวงจรไฟฟา และนําเขาเตาอบเพื่อทําใหตะกัว่
สุกจากนัน้จึงไดผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูป (Semi-finished goods) สงตอไปยังกระบวนการ COB ตอไป 

เม่ือสายการผลิตสําหรับกระบวนการ COB รับผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูปมาจากกระบวนการ 
SMT แลว กจ็ะนํามาเขาข้ันตอนลําดับตอไปอันไดแก การวางแผนวงจรรวม ( Die Attach ) และการ
รอยลวด ( Wire Bonding) โดยข้ันตอนการรอยลวดนั้น ถือไดวาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุด เนื่องจาก 
การรอยลวด เปนการเช่ือมตอการทํางานระหวางอุปกรณทางดานไฟฟาท้ังหมดใหสามารถทํางาน
รวมกันไดเปนอยางดี รับขอมูลจากผูใช (Input) และทําการประมวลผลและแสดงผลออกมา 
(Output) 
 ดังท่ีไดกลาวแลววา กระบวนการรอยลวดนั้น ถือไดวาเปนหวัใจสําคัญสําหรับ
กระบวนการ COB ดังนั้น จึงตองมีการควบคุมกระบวนการ โดยการควบคุมตัวแปรตาง ๆ ท่ีจะทํา
ใหสงผลกระทบตอคุณภาพของงานท่ีผลิตออกมา สําหรับกระบวนการ การรอยลวดนัน้ไดมีการ
ทดสอบทางดานความแข็งแรงของเสนลวดหรือท่ีเรียกกนัวา คาการทดสอบแรงดึงของเสนลวด 
(Wire Pull test) 

ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้ เร่ืองการปรับปรุงตนทุนของผลิตภัณฑท่ีไมไดมาตรฐานท่ีเกิดข้ึน
ในกระบวนการผลิตจึงเปนส่ิงท่ีมีความนาสนใจ และนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาไปแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต อีกท้ัง เพื่อเปนแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 
และลดความสูญเสียท่ีเกิดจากงานท่ีไมไดมาตรฐาน โดยสถานท่ีท่ีใชในการศึกษาและเก็บขอมูล 
เปนโรงงานท่ีผลิตช้ินสวนอิเลคทรอนิคสเพื่อการสงออกแหงหนึ่งท่ีต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพนู โดยเลือกกระบวนการการรอยลวด (Wire bonding process) เปนกรณีศึกษา
ในการคนควาแบบอิสระคร้ังนี้ 
 
1.2 วัตถุประสงคของโครงรางการคนควาอิสระ  

1) เพื่อศึกษาถึงโครงสรางตนทุนของผลิตภัณฑท่ีผลิตในกระบวนการผลิต 
2) เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพและความสามารถของกระบวนการผลิต 

1.3   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
   1)     เพื่อใหเปนประโยชนแกนกัลงทุนหรือผูท่ีสนใจในการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต 
           ช้ินสวนอิเลคทรอนิคส 

     2)    เพื่อใชเปนแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 
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1.4 ขอบเขตการศึกษา 
ในการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาจากการผลิตผลิตภัณฑ A เพียงผลิตภณัฑเดยีว โดยใช 

ระยะเวลาในการศึกษา 1 ป (ป 2550) จากผูประกอบการรายหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จังหวดัลําพูน โดยมีข้ันตอนดังนี ้
 1) ทําการเก็บขอมูลเกี่ยวกับคาความสามารถของกระบวนการจากกระบวนการรอยลวด 
(Wire bonding process) โดยขอมูลท่ีใชการวิเคราะหคือคาการทดสอบแรงดึงของเสนลวด (Wire 
pull test) และดูความสามารถของกระบวนการ  
 2) วิเคราะหโครงสรางตนทุนผลิตภณัฑท่ีทําการผลิต และตนทุนตอหนวยของผลิตภณัฑ 
 3) ทําการประมวลผลโดยใชโปรแกรม Data Envelopment Analysis (DEA) เพื่อดูถึง 
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต โดยใชขอมูลเกี่ยวกับรายรับ (Revenue) โดยดูจากจาํนวนของ
ผลิตภัณฑ A ท่ีขายออกไปป พ.ศ. 2550 ตนทุนท่ีใชการผลิต (Cost) ท่ีแบงเปน วตัถุดิบทางตรง 
(Direct Material) และวัตถุดบิทางออม (Indirect Material) รวมถึงตนทุนจากคาโสหุยตาง ๆ (Over 
head cost) 
 4) วิเคราะหผลทางดานประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตท่ีไดจากการประมวลผล 
โปรแกรม Data Envelopment Analysis (DEA) 
 5) ประเมินผลท่ีไดรับ สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 


