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1. บทสรุปของผู้บริหาร

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความตอ้งการของลูกคา้กบัตวัแปร/

ค่าควบคมใ นกระบวนการผลิต เราจํา เป็นต้องมีองค์ความร้อย่างคาควบคุมใ นกระบวนการผลต เราจาเปนตองมองคความรูอยาง

หลากหลาย ต้องใ ช้ความสามารถในการเชื่อมโ ยง ความรู้ทางทฤษฎี 

้ ิ ิ ํ ใ ้ ี ้ ึ ้ ิ่ ิความรู้ทางเทคนิควิศวกรรม ทาํให้ทีมงานตอ้งศึกษาหาความรู้เพิมเติม

มากมาย และนาํความรู้ที่ไดม้านั้นมาถ่ายทอดใหก้บัทีมงานทุกคน จึงทาํให้

เกิดความรู้ใหม่ๆและมีความสุข ความสนุกในการทาํงานเป็นอย่างมาก
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้ ี ่ ั ิ ั ่
Key Facts

2.ข้อมูลเกียวกับบริษทัและหน่วยงาน
Key Facts
Thailand’s Leading Rubber Parts Manufacturer

ESTABLISHED : 1991

PRESIDENT                        : MR. SUPOTE  SUWANPIMOLKUL

MANAGING DIRECTOR      : MR. CHAYUT  SUWANPIMOLKUL 

REGISTERED CAPITAL      : 70,000,000 BAHT

MAIN OFFICE                      :  166  SOI THIANTALAY 20, BANGKHUNTHIAN-CHYTALAY RD., 

SAMAEDUM, BANGKHUNTHIAN,  BANGKOK 10150 THAILAND 

CORE BUSINESS                :  RUBBER MOLDED PARTS AND PLASTIC PARTS

AREA (Current)                   :  7,962  SQ.M.

NEW LOCATION                  : 14,500 SQ.M.

MIXING CAPACITY              :  4,000  TONS/YEAR

NUMBER OF EMPLOYEES 500NUMBER OF EMPLOYEES : 500    

CERTIFICATE                      :  ISO 9001:2008; ISO/TS 16949 

DUNs Number :  660702432
GROUP COMPANY : THAI RUBBTECH CO LTD (MOLD MAKER)
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ประวตัิและความเป็นมาโดยย่อ :

บริษทั เอส. เค. โ พลีเมอร์ จาํกดั เป็นหนึ่งในผูน้ําใ นการผลิตชิ้นส่วนยางของไทย โ ดย

่เริมตน้จากบริษทัผูป้ระกอบ การขนาดเลก็ในปี 1991 และในปัจจุบนัเรามีพนกังานประมาณ 

700 คน ที่ทาํงานร่วมกนัในการส่งมอบชิ้นส่วนยางและชิ้นส่วนพลาสติกที่มีคุณภาพสาํหรับ

์ ื่ ไ ์ ์ ื่ยานยนต์, เครืองใชไ้ฟฟ้า, อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์, ยาและอุตสาหกรรมอืนๆ

เราเชื่อมัน่ในการบริหาจดัการแบบ Total Quality Management (TQM) ซึ่งไดม้ีการ

่ ใ ้ ไ ้ ไ ้ ใ ้ ่ โ ใ ใ ้ดาํเนินการมานานกว่า 10 ปี ทาํให้เราไดร้ับความไวว้างใจจากลูกคา้ทวัโ ลก ในการให้บริการ

ของเราในอุตสาหกรรมต่างๆ  ภายใตม้าตรฐาน ISO 9001:2015, IATF 16949:2016

์วสิัยทศัน์

“เราเป็นองค์กรนวตักรรมระดบัโลก ผู้สร้างสรรค์ผลติภณัฑ์โพลเีมอร์ ทีม่คีุณค่าแก่

มนุษยชาติ”

วฒันธรรมองค์กร 

ไ ่ ไ ่ ไ ่ ไ ่ ไ ่ ป็ ไ ไ ่ใ ่ ้ ี่ ไ ่ ี ไ ่ไ ้ ไ ่ ้ ไ ่ ้
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C t i f O B i

 AUTOMOTIVE PARTS

Categories of Our Business
OEM, OBM and ODM

 AUTOMOTIVE PARTS
 PHARMACEUTICAL, MEDICAL DEVICES AND 

FOOD CONTACT RUBBER PARTS
 ELECTRICAL APPLIANCES & ELECTRONIC  

EQUIPMENT PARTS
 OTHER INDUSTRIES

OEM
 OTHER INDUSTRIES

SKP ® BRAND

S.K. 
Polymer

 DESIGN AND PRODUCE 
POLYMER PRODUCTS FOR 

YOUR IDENTITY

Polymate
AromDee ODMOBM
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OEM Polymer Productsy

ELECTRICAL APPLIANCES & AUTOMOTIVE PARTS OTHER PHARMACEUTICAL, MEDICAL 
DEVICES AND FOOD CONTACT ELECTRONIC  EQUIPMENT PARTSAUTOMOTIVE PARTS O

INDUSTRIESDEVICES AND FOOD CONTACT 
RUBBER PARTS
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OBM (Branding)( g)
- SKP ® BRAND     

- Polymate  & AromDee BRAND

Polymate & AromDee BRAND

Industrial Transportation 

SKP ® BRAND
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ODM Products
Solution: Design for Your Identity
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3. การเรียนรู้ ความคาดหวงั ของ " ลูกค้าของกระบวนการที่นําเสนอ"

ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนัที่มีการแข่งขนัสูงนั้น เราตอ้งมีการปรับตวัเพื่อใหอ้ยู่รอด ซึ่งฐ ุ ู ู

การปรับตวัเพื่อใหอ้ยู่รอด คือ

1. ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดค้รบทุกดา้น (QDCS) อย่างมีคุณภาพู ุ (Q ) ุ

2. ทาํใหลู้กคา้มีความเชื่อมนัในคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละบริการของเราใหม้ากที่สุด

3. ราคาแข่งขนัได ้จากการใช ้Process ที่ตน้ทุนตํ่าสุดุ ุ
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ทีมงานตอ้งมีความสามารถในการเขา้ใจความตอ้งการของลกคา้ แมล้กคา้จะทมงานตองมความสามารถในการเขาใจความตองการของลูกคา แมลูกคาจะ

ไม่ไดพู้ดหรือเขียนเอาไว ้คือเราตอ้งฟังใหไ้ดย้ินในสิ่งที่ลูกคา้ไม่ไดพู้ด หรือลูกคา้

มีความเจ็บปวด (Pain Point) เรื่องใดจากการทาํงานในปัจจบนั และนาํความมความเจบปวด (Pain Point) เรองใดจากการทางานในปจจุบน และนาความ

ตอ้งการนั้นมาวิเคราะห์เป็นตวัแปร/ค่าควบคุม เพื่อไปใชใ้นการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ผลตภณฑ
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ิ ีป ิ ั ใิ ี4. กระบวนการและวธิีปฏิบัตใินอดตี 

QA ระบบประกนัคณภาพ

Sales รับความต้องการ
่

QA ระบบประกนคุณภาพ

และการตรวจสอบ

จากลูกค้าและปิดการ

ขาย

แจกจายเอกสาร
Sample Request PE ออกแบบแม่พมิพ์ และ 

กระบวนการผลติ

FR วจิยัสตร สู

ประชุมและจดัทาํ

แผน   NPD 
จดัทาํเอกสาร 

PPAP

ทดลองผลติ

ตวัอย่าง
Mass Production
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4  แล วธิีปฏบิัตใินอดตี 
ปัญหาทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตี

4. กระบวนการและวธปฏบตในอดต 

ปัญหา ผลกระทบ

1 ไดร้ับความตอ้งการจากลกคา้ไม่ครบถว้น 1 เจา้หนา้ที่ Marketing ตอ้งเสียเวลากลบัไป1. ไดรบความตองการจากลูกคาไมครบถวน 1. เจาหนาท Marketing ตองเสยเวลากลบไป

สอบถามลูกคา้ใหม่ 

2 เสียเวลาในการผลิตตวัอย่างใหม่หลาย 2  ส่งมอบตวัอย่างไม่ทนัตามกาํหนด2. เสยเวลาในการผลตตวอยางใหมหลาย

ครั้ง

2. สงมอบตวอยางไมทนตามกาหนด

ิ ี ใ ิ ี ไป ึ ้ ่3. เกิดของเสียในกระบวนการผลิต เพราะ

ควบคุมตวัแปรไม่ครบ ตั้งแต่ออกแบบ

่ ิ ์ ึ   d i

3. ของเสียหลุดไปถึงลูกคา้ , สงมอบ

ไม่ทนัตามกาํหนด ทาํใหลู้กคา้ขาด

ื่ ั่แมพมพจนถง Mass Production ความเชอมน

4.  ตน้ทุนการผลิตสูง 4. ไม่สามารถแข่งขนัได้
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ิ ีป ิ ั ใิ ี

ใ ใ ป ั ป ํ

4. กระบวนการและวธิีปฏบิัตใินอดตี 

มูลเหตุจูงใจในการปรับปรุงกระบวนการทาํงาน

1 ตอ้งการออกแบบกระบวนการใหถ้กตอ้งตั้งแต่แรก เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท์ี่มี1. ตองการออกแบบกระบวนการใหถูกตองตงแตแรก เพอใหไดผลตภณฑทม

คุณภาพตามที่ลูกคา้ตอ้งการ ดว้ยตน้ทุนการผลิตที่ตํ่าที่สุด

2. นาํความรู้/ขอ้ผิดพลาดจากอดีตมาศึกษา เพื่อใหไ้ดแ้นวทางการป้องกนัไม่ให้

ิ ปั ํ้เกิดปัญหาซํา
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ิ ีป ิ ั ใิ ี

ั ่ ี่ ิ ใ ี  

4. กระบวนการและวธิีปฏบิัตใินอดตี 

ตวอยางการออกแบบกระบวนการทผดพลาดในอดต 

กระบวนการออกแบบสูตรยางู

งาน Sealant ไม่ไดส้อบถามความตอ้งการของลกคา้อย่างครบถว้น เช่น สภาวะงาน Sealant ไมไดสอบถามความตองการของลูกคาอยางครบถวน เชน สภาวะ

การใชง้านของลูกคา้(อุณหภูมิ, แรงดนั, ความชื้น เป็นตน้) นาํไปสู่การวิจยัสูตร

ป ์ ี่ ิ ํ ใ ้ ้ ํ ไปใ ้ ี่ ิ ้ ิ ปัคอมปาวดทีผิดพลาด ทาํใหลู้กคา้นาํไปใชง้านทีอุณหภูมิสูงแลว้เกิดปญหา

ชิ้นงานเสียรูป 
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ิ ีป ิ ั ใิ ี

ตวัอย่างการออกแบบกระบวนการทีผ่ดิพลาดในอดตี 

4. กระบวนการและวธิีปฏบิัตใินอดตี 

ตวอยางการออกแบบกระบวนการทผดพลาดในอดต 

กระบวนการออกแบบแม่พมิพ์

่1. งาน Rubber Dropper Butyl ไม่ไดพ้ิจารณาเกรดเหลก็ที่ใชท้าํแม่พิมพใ์ห้

เหมาะสมกบัชนิดของยาง ทาํใหก้รดจากยาง Butyl กดักร่อนผวิแม่พิมพใ์ห้

เสียหาย
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ิ ีป ิ ั ใิ ี

ตวัอย่างการออกแบบกระบวนการทีผ่ดิพลาดในอดตี 

4. กระบวนการและวธิีปฏบิัตใินอดตี 

ตวอยางการออกแบบกระบวนการทผดพลาดในอดต 

กระบวนการออกแบบแม่พมิพ์

้ ้2.  งาน Rubber Dropper ไม่ไดพ้ิจารณารูปร่างชิ้นงาน ทาํใหป้ลดชิ้นงานออก

จากแม่พิมพ์ไดย้าก
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ิ ีป ิ ั ใิ ี
ตวัอย่างการออกแบบกระบวนการทีผ่ดิพลาดในอดตี 

4. กระบวนการและวธิีปฏบิัตใินอดตี 

การออกแบบกระบวนการผลิต

งาน IS SAFETY VALVE RUBBER ไม่ไดน้าํ Critical Point ของลกคา้งาน IS SAFETY VALVE RUBBER ไมไดนา Critical Point ของลูกคา

ไปกาํหนดในการบาํรุงรักษาแม่พิมพ ์จึงไม่ไดก้าํหนดจุดของแม่พิมพท์ี่ตอ้งทาํ

ป็ ิ ํ ใ ้ ิ ป็ ี่ ่ ิ ์ ้ ื่ความสะอาดเป็นพิเศษ ทาํใหเ้กดเป็นคราบตะกอนสะสมทีแมพิมพ แลว้เมือ

นาํมาขึ้นรูปพบวา่ชิ้นงานเป็นรอยและเป็นแผล ตรงบริเวณ seal 
่surface เมื่อลูกคา้ใชง้านจึงเกิดปัญหารั่ว
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ิ ีป ิ ั ใิ ี
ตวัอย่างการออกแบบกระบวนการทีผ่ดิพลาดในอดตี 

4. กระบวนการและวธิีปฏบิัตใินอดตี 

การออกแบบกระบวนการตรวจสอบ

 IS SAFETY VALVE RUBBER ิ ึ ใ ้ ้งาน IS SAFETY VALVE RUBBER พจารณาถงจุดใชงานของลูกคา
ไม่ครบถว้น ทาํใหก้าํหนดวธิีการตรวจสอบ seal surface ไม่เหมาะสม เพราะ

ชิ้นงานเป็นรอยแล เป็นแผล ตรงบริเวณ seal surface ถา้ตรวจดว้ยตาเปล่าจชนงานเปนรอยและเปนแผล ตรงบรเวณ seal surface ถาตรวจดวยตาเปลาจะ
มองไม่เห็น ตอ้งตรวจสอบดว้ยกลอ้งขยาย 10X ซึ่งตอนแรกกาํหนดใหต้รวจสอบดว้ย
ตาเปล่า จึงทาํใหช้ิ้นงานเสียหลดรอดไปถึงลกคา้ตาเปลา จงทาใหชนงานเสยหลุดรอดไปถงลูกคา
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ิ ีป ิ ั ิ ีไ่ ้ป ั ป ใ ่5. กระบวนการและวธิีปฏิบัตทิีได้ปรับปรุงใหม่

QA ระบบประกนัคณภาพ

Sales รับความต้องการ
่

QA ระบบประกนคุณภาพ

และการตรวจสอบ

จากลูกค้าและปิดการ

ขาย

แจกจายเอกสาร
Sample Request PE ออกแบบแม่พมิพ์ และ 

กระบวนการผลติ

FR วจิยัสตร สู

ประชุมจดัทาํ QFD

และ แผน   NPD 
จดัทาํเอกสาร 

PPAP

ทดลองผลติ

ตวัอย่าง
Mass Production

Logo/ชือ่บรษิทั ชือ่บทความ
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ิ ีป ิ ั ิ ีไ่ ้ป ั ป ใ ่5. กระบวนการและวธิีปฏิบัตทิีได้ปรับปรุงใหม่

ตวัอย่าง QFD 2
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ิ ีป ิ ั ิ ีไ่ ้ป ั ป ใ ่5. กระบวนการและวธิีปฏิบัตทิีได้ปรับปรุงใหม่

ตวัอย่าง QFD 2
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ั ิ ์ ํ ป โ ์ ีไ่ ้ ั6.การวดัและวเิคราะห์คุณภาพของผลการทํางาน และประโยชน์ทีได้รับ

ป ี ี ่ ิ ์ โ ไ ่ไ ใ้ ้ ั ั ์        จากการเปรียบเทียบการออกแบบแม่พิมพ ์โดยไม่ไดใ้ชต้ารางความสมัพนัธ์

ระหวา่งความตอ้งการของลูกคา้กบัตวัแปร/ค่าควบคุมฯ พบวา่เมื่อใชต้าราง

ความสมัพนัธ์ฯ จะทาํใหส้ามารถออกแบบแม่พิมพ ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของลกคา้ไดม้ากกวา่ไม่ใชต้ารางความสมัพนัธ์ฯู
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์ ์ ไ่ ้6.การวดัและวเิคราะห์คุณภาพของผลการทํางาน และประโยชน์ทีได้รับ

จาก Part ตวัอย่างจะพบวา่ มีตวัแปรทั้งหมด 5 ตวัแปรที่ไม่ไดน้าํมาวิเคราะห์ เพื่อจาก Part ตวอยางจะพบวา มตวแปรทงหมด 5 ตวแปรทไมไดนามาวเคราะห เพอ

ออกแบบกระบวนการ คือ

1 การป้อนยางเขา้แต่ละ Cav  โดยตรงควบคมการ Design Gate เพื่อป้องกนัปัญหายางไม่เต็ม 1. การปอนยางเขาแตละ Cav. โดยตรงควบคุมการ Design Gate เพอปองกนปญหายางไมเตม 

(Short Shot)

2. การไม่มีจดอั้นอากาศ โดยควบคมจดเปิดแม่พิมพ์ เพื่อป้องกนัชิ้นงานพอง2. การไมมจุดอนอากาศ โดยควบคุมจุดเปดแมพมพ เพอปองกนชนงานพอง

3. การไม่มีจุดอั้นอากาศ โดยควบคุมจุดทาํ Air Vent เพื่อป้องกนังานพอง

4. การไม่มีจดอั้นอากาศ โดยควบคมตาํแหน่ง Parting Line เพื่อป้องกนังานพอง4. การไมมจุดอนอากาศ โดยควบคุมตาแหนง Parting Line เพอปองกนงานพอง

5. ปริมาตรยางที่ใชเ้พียงพอกบัปริมาตรยางที่แม่พิมพ์ตอ้งการ โดยควบคุมการคาํนวณ Buffer 

เพื่อป้องกนัเรื่องยางไม่เต็มเพอปองกนเรองยางไมเตม

จากนั้นนาํตวัแปรและจุดควบคุมไปแกไ้ขแม่พิมพ์ พบวา่สามารถกาํจดัปัญหาคุณภาพที่

เกิดขึ้นได ้100% คือไม่มีของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต

Logo/ชือ่บรษิทั ชือ่บทความ
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์ ์ ไ่ ้6.การวดัและวเิคราะห์คุณภาพของผลการทํางาน และประโยชน์ทีได้รับ

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการปรับปรงการทาํงานประโยชนทไดรบจากการปรบปรุงการทางาน

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ ตวัชี้วดั ผลลพัธ์

1. สามารถออกแบบกระบวนการผลิตที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด (ตน้ทุนการผลิตตํ่า 

้ ้

%Item ที่มีตน้ทุน

เกินตน้ทุนเป้าหมาย 

ปี 2017 = 36.6%

ปี 2018 = 0%

คุณภาพตรงความตอ้งการของลูกคา้) (C)

2. สามารถผลิตสินคา้ไดต้รงกบัความ  

      ตอ้งการของลกคา้ 100% 

รายการ Reject 

สินคา้ตวัอย่าง 

ปี 2017 = 0.58%

ปี 2018 = 0%      ตองการของลูกคา 100% สนคาตวอยาง 

ในรอบเดือน 

(Q)

ป 2018 = 0%

3. ส่งชิ้นงานตวัอย่างตรงตาม 

Lead Time 

%ในการทาํตวัอย่าง

ไม่ทนักาํหนด (D)

ปี 2017 = 16.4%

ปี 2018 = 0%
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้ ่ ไป7. ความท้าทายต่อไป

1 รวบรวมปัญหาและวธิีการแก้ไข เพื่อทาํเป็นองค์ความร้ในการจดัทาํ QFD 21. รวบรวมปญหาและวธการแกไข เพอทาเปนองคความรูในการจดทา QFD 2

2. ปรับปรุงแบบฟอร์ม QFD 2 ให้ใช้งานได้ง่าย โดยทาํเป็นโปรแกรมสําเร็จรูป

8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา

1. ทีมงานออกแบบกระบวนการยงัขาด

ความร้และประสบการณ์ที่จะนาํมาใช้

1. จดัทาํ/จดัเกบ็องคค์วามรู้ใหพ้นกังาน

ทกคนเขา้ถึงขอ้มลไดง้่ายความรูและประสบการณทจะนามาใช

ในการออกแบบกระบวนการผลิต

ทุกคนเขาถงขอมูลไดงาย
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9. ปัจจยัแห่งความสําเร็จ และความยัง่ยืน 

คาํแนะนาํในการทาํ Project จาก ดร  วีรพจน์ ผบ้ริหาร S K  

ขอขอบพระคุณ 

คาแนะนาในการทา Project จาก ดร. วรพจน ,ผูบรหาร S.K. 

POLYMER CO.,LTD

ขอขอบคุณความร่วมมือในการใหข้อ้มูลจาก TEAM 

PRODUCTION ,NPD, QA, SALES ของ S.K. POLYMER 

CO LTDCO.,LTD
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ถาม-ตอบ
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