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ช่ือเรื่องนำาเสนอ 
… กำรปรับปรุงลดของเสีย Copper defect ของ Front end process …
 
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน) 
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[  ] 7. กำรประยุกตร์ะบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร 
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สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ) 
1) กำรแก้ไขปัญหำของเสียจำกกระบวนกำรผลติ โดยอำศัยหลักกำร 
3 Gen, 4M และ Why Why analysis ………………………………
 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ) 

1) ปัญหำของเสียลดลง ทำำให้องค์กรมีผลกำำไรเพิ่มข้ึน (Copper Defective ลดลงจำก 8.2% เหลือน้อยกว่ำ 3.0%),
Cost saving ประมำณ 4,100,000 บำท ในระยะเวลำ 5 เดือน
2) เทคนิคสำำคัญที่ใช้ 3 Gen (Genba, Genbutsu, Genjitsu), 4M and Why Why analysis.

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้   
 [  ] อนุญำต  [√ ] ไม่อนุญำต

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหวำ่งที่นำำเสนอในวันกำรจดังำนขององค์กรผู้สมัครน้ีได้
           [√ ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต

บทคัดย่อ

ช่ือเรื่อง : …กำรปรับปรุงลดของเสีย Copper defect ของ Front end process …

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
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… กลุ่มบริษัท Mektec มีหลำยโรงงำนผลติ 
ตั้งอยู่ทั้งในทวีปอเมริกำ, ยุโรปและทวีปเอเชีย และในประเทศไทยมีอยู่ 3 โรงงำนผลิต ในโรงงำนผลิต 3 แห่งน้ี พวก
เรำมำจำกโรงงำนทีต่ั้งอยู่ที่ 560 หมู่ 2 นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน ถ. อดุมสรยุทธ์ ต. คลองจิก อ. บำงปะอิน จ. 
พระนครศรีอยุธยำ 13160 เรียกโดยยอ่ว่ำ “MMCT”

… MMCT เป็นบริษัทที่ทำำกำรผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกค์ ท่ีใช้ประกอบในผลิตภัณฑ์ Hard disk drive, Consumer 
(กลอ้งถ่ำยรูป/มือถือ) และชิ้นส่วนสำำหรับรถยนต์ เป็นต้น

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย  :
… บริษัทเม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำำกดั ผู้ผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้ำชนิดยดืหยุ่น
ได้ มีควำมตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อพนักงำน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมีควำมมุ่งมั่นที่
จะดำำเนินกำรตำมมำตรฐำนด้ำนต่ำงๆ ทั้งดำ้นคุณภำพสินค้ำ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยดำำเนินธุรกจิด้วยหลักจริยธรรมที่ดี พร้อมทั้งพัฒนำและปรับปรุงกิจกรรมของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภำพและ
ชัดเจน โดยมีควำมตั้งใจและมุ่งมั่น ดังน้ี

1. พัฒนำและปรับปรุงกิจกรรมของบริษัทฯ อย่ำงต่อเน่ือง เพื่อให้ได้สินค้ำที่มคีุณภำพตรงตำมควำมต้องกำร
และข้อกำำหนดของลูกคำ้ กำรส่งมอบตำมเวลำ ภำยใต้หลักอำชวีอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ดีของ
พนักงำน สังคมและชุมชน
2. ปรับปรุงและป้องกัน อันตรำยที่อำจเกิดข้ึนกับพนักงำนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กำรใช้ทรพัยำกร กำร
ควบคุมมลภำวะ และ กำรลดของเสียอันน่ืองมำจำกกิจกรรมของบริษัทฯ อยำ่งต่อเน่ือง
3. ปฏิบัตติำมข้อกำำหนดของมำตรฐำน ดำ้นคุณภำพสินค้ำ คุณภำพสินคำ้เพื่อสิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัย ควำม
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ ควำมรับผิดชอบต่อแรงงำน รวมทั้งกฎหมำยที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นกฎหมำยภำยในประเทศ
และที่เป็นสำกล ด้วยกำรนำำมำจดัทำำเป็นมำตรฐำนในกำรดำำเนินงำนด้ำนตำ่งๆ ของบริษัทฯ
4. จัดทำำและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย ด้ำนคุณภำพสินคำ้ ชวีอนำมัย ควำมปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 
และ ควำมรับผิดชอบต่อแรงงำน อันเน่ืองมำจำกกิจกรรมของบริษัทฯ
5. จัดสรรทรพัยำกรอย่ำงเพียงพอควบคู่ไปกับกำรฝกึอบรม ปลูกฝังจิตสำำนึก และให้คำำปรกึษำดำ้นคุณภำพ 
สินค้ำ อำชวีอนำมัย ควำมปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และควำมรับผิดชอบต่อแรงงำน พร้อมทั้งถ่ำยทอดนโยบำย 
วตัถุประสงค์และเป้ำหมำยดังกล่ำวให้กับพนักงำนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทรำบ นำำไปปฏิบัติ และรักษำไว้อย่ำง
จริงจัง
6. เผยแพร่นโยบำยและกิจกรรม ด้ำนคุณภำพสินคำ้ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และควำมรับ
ผิดชอบต่อแรงงำน ให้กับสำธำรณชน และหน่วยงำนที่สนใจ รับทรำบ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 
เพื่อนำำไปพัฒนำและปรับปรุงกิจกรรมของบริษัทฯ ให้ดียิ่งข้ึน 
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บริษัท MMCT ไดร้ับกำรรับรองระบบมำตรฐำน 5 ระบบ ดังภำพดำ้นล่ำง

รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า)

…  Product ที่นำำมำกิจกรรมปรับปรุงครั้งน้ี มีชื่อโมเดลวำ่ ”Paris-C” 
เป็นโมเดลที่ใช้ใน Hard Disk Drive

ในปี 2563 เรำมียอดคำำสั่งซ้ือของผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive คดิเป็น 45% ของยอดคำำสั่งซ้ือทั้งหมด หำก
เรำไม่ปรับปรุงอะไรเลย กจ็ะต้องสูญเสียต้นทุนอยู่ที่ประมำณ 1 ลำ้นบำท เป้ำหมำยของกจิกรรมน้ีคือ ลดของเสีย 
Copper defective จำก 8.2% เป็น 3.3% เรำมี 3 กิจกรรมหลักเพื่อกำรปรับปรุง
  1. ปรับปรุงมำตรฐำนของ Cleaning roller type
  2. ปรับปรุงมำตรฐำนกำรติดตั้ง Mimosa roller

3. ปรับปรุงมำตรฐำนควำมสว่ำงของแสงที่ใช้ในกำรตรวจงำน
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      ผลที่ได้คือเรำสำมำรถลดข้อบกพร่องของกระบวนกำรชุบจำก 8.2% เหลือตำ่ำกว่ำ 3.0% และประหยัดคำ่ใช้จำ่ย
ประมำณ 4,100,000 บำทในระยะเวลำ 5 เดือน

จุดสำำคัญของควำมสำำเร็จในงำนน้ี คือ กำรจัดกำรกำรปรับปรุงกำรผลิตและวศิวกรรม ในแบบ real time ในระหวำ่ง
กิจกรรมน้ี ทีมงำนได้พยำยำมปรับปรุงด้วยกำรทำำงำนเป็นทีมที่ดี ส่งผลให้พนักงำนมี Quality mind ทีด่ีข้ึน ลูกค้ำ HDD 
จะมีควำมเชื่อมั่นที่สูงข้ึน กจิกรรมน้ีได้นำำไปสู่กำรพัฒนำควำมตระหนักในกำรทำำ High Quality Product ให้กับลูกค้ำ
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………
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