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โทรสาร 02-892-1092-7

มือถือ 081-573-5721
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สรุปจุดที่เป็น “วิธป
ี ฏิบัตท
ิ ี่เป็นแบบอย่างทีด
่ เี ยี่ยม”
มีการรวบรวมความต้องการของลูกค้าทั้งภายนอกและภายใน แล้วนา
ความต้องการของลู กค้ า (What) มาเป็น ข้อกาหนดทางเทคนิ คในการผลิ ต
(How) และวิ เ คร าะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร่ วมกั น ใ นตาร าง QFDเพื่ อ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีการพิจารณาจากข้อมูลของบริษัทคู่แข่ง
มาเปรี ย บเที ย บสมรรถนะ (Benchmarking) ประกอบ การตั ด สิ น ใจในการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากนั้นจะทาการวิเคราะห์ไปยังส่วนประกอบ
ต่างๆ ของผลิ ตภัณฑ์ใ นด้านคุณภาพที่จะสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างดี
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ประสิทธิผล
1) สามารถแปลงความต้องการของลูกค้ามาเป็นข้อกาหนดทางเทคนิค
ที่ใช้สาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ
2) สามารถออกแบบกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (ต้นทุน
การผลิตต่า คุณภาพตรงความต้องการของลูกค้า)
3) ทีมงานได้ฝึกคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของ
ลูกค้ากับตัวแปรที่ต้องควบคุมในกระบวนการออกแบบ/ผลิต
4) สามารถผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 100% (โดย
ตรวจสอบจากรายการ Reject สินค้าตัวอย่าง ในรอบเดือน มี.ค.พ.ค. = 0 ครั้ง/เดือน)
1. บทสรุปของผู้บริหาร
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของลูกค้ากับตัวแปร/ค่า
ควบคุ ม ในกระบวนการผลิ ต เราจ าเป็ น ต้ อ งมี อ งค์ ค วามรู้ อ ย่ า งหลากหลาย
ต้องใช้ความสามารถในการเชื่อมโยง ความรู้ทางทฤษฎี ความรู้ทางเทคนิค
วิศวกรรม ทาให้ทีมงานต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม มากมาย และนาความรู้ที่
ได้ ม านั้ น มาถ่ า ยทอดให้ กั บ ที ม งานทุ ก คน จึ ง ท าให้ เ กิ ด ความรู้ ใ หม่ ๆ และมี
ความสุข ความสนุกในการทางานเป็นอย่างมาก
2. ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
บริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ จากัด เป็นหนึ่งในผู้นาในการผลิตชิ้นส่วนยาง
ของไทย โดยเริ่มต้นจากบริษัทผู้ประกอบ การขนาดเล็กในปี 1991 และใน
ปั จ จุ บั น เรามี พ นั ก งานประมาณ 700 คน ที่ ท างานร่ ว มกั น ในการส่ ง มอบ
ชิ้ น ส่ ว น ย า ง แ ล ะ ชิ้ น ส่ ว น พ ล า ส ติ ก ที่ มี คุ ณ ภ า พ ส า ห รั บ ย า น ย น ต์ ,
เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ยาและอุตสาหกรรมอื่นๆ
เราเชื่อมั่นในการบริหาจัดการแบบ Total Quality Management (TQM)
ซึ่งได้มีการดาเนินการมานานกว่า 10 ปี ทาให้เราได้รับความไว้วางใจจาก
ลู ก ค้ า ทั่ ว โลก ในการให้ บ ริ ก ารของเราในอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ ภายใต้
มาตรฐาน
ISO 9001:2015, IATF 16949:2016
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วิสย
ั ทัศน์
“เราเป็นองค์กรนวัตกรรมระดับโลก ผูส
้ ร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ ที่
มีคณ
ุ ค่าแก่มนุษยชาติ”
วัฒนธรรมองค์กร
“S.K. ไม่คิด ไม่พูด ไม่ทา พฤติกรรม 6 ไม่ ไม่เป็นไร ไม่ใช่หน้าที่ ไม่มี
เวลา ไม่ได้ ไม่รู้ ไม่กล้า”
พันธกิจ นโยบาย
1. ขยายฐานลูกค้าเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์สาหรับ
ความมั่นคงทางธุรกิจ
2. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและนวัตกรรมที่มี
สิทธิบัตรเป็นของตัวเอง
3. การเป็น OEM Subcontractor ให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและนึกถึงเรา
เป็นอันดับแรก
4. เพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานในการบริหารจัดการ, มีความเป็นผู้นา
และมีความสุขในการทางาน
5. สร้างกิจกรรมทางสังคมที่จะคืนความสุขสู่สังคมและกลายเป็นองค์กรที่
รักของชุมชน
ระบบคุณภาพและมาตรฐานทีไ
่ ด้รบ
ั
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3. การเรียนรูค
้ วามคาดหวังของ “ลูกค้าของกระบวนการทีน
่ าเสนอ”
ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงนั้น เราต้องมีการปรับตัว
เพื่อให้อยู่รอด ซึ่งการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด คือ
1. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกด้าน (QDCS) อย่างมี
คุณภาพ
2. ทาให้ลูกค้ามีความเชื่อมันในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของ
เราให้มากที่สุด
3. ราคาแข่งขันได้ จากการใช้ Process ที่ต้นทุนต่าสุด
ซึ่งในขั้นตอนการออกแบบกระบวนการ เราจะต้องมีทีมงานที่เชี่ยวชาญ
ในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการออกแบบแม่พิมพ์และทูลลิ่ง , ออกแบบสูตรยาง
คอมปาวด์, ออกแบบกระบวนการ, การออกแบบระบบการวัดและตรวจสอบ
เป็ น ต้น ซึ่ง ทีมผู้ เชี่ยวชาญต้องมีความสามารถในการเข้าใจความต้อ งการ
ของลูกค้า แม้ลูกค้าจะไม่ได้พูดหรือเขียนเอาไว้ คือเราต้องฟังให้ได้ยินในสิ่ง
ที่ ลู ก ค้ า ไม่ ไ ด้พู ด หรื อ ลู ก ค้ า มี ค วามเจ็ บปวด (Pain Point) เรื่ อ งใดจากการ
ทางานในปัจจุบัน และนาความต้องการนั้นมาวิเคราะห์เป็นตัวแปร/ค่าควบคุม
เพื่อไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ โดยกาหนดเป็นตาราง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความต้ อ งการของลู ก ค้ า กั บ ตั ว แปร/ค่ า ควบคุ ม ซึ่ ง
ทีมงานเราเรียกตารางความสัมพันธ์นั้นว่า QFD2 และผลจากการวิเคราะห์
ตามตาราง QFD2 จะทาให้เราสามารถออกแบบ แม่พิมพ์และทูลลิ่ง สูตรยาง
คอมปาวด์ และวิธีการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือมีต้นทุนการผลิตที่
ต่าที่สุดและคุณภาพเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ
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4. กระบวนการและวิธป
ี ฏิบัตใ
ิ นอดีต
QA ระบบประกันคุณภาพและ

การตรวจสอบ
Sale รับความต้องการจาก

แจกจ่ายเอกสาร Sample

ลูกค้าและปิดการขาย

Request

PE ออกแบบแม่พิมพ์ และ

กระบวนการผลิต
FR วิจัยสูตร

Mass Production

จัดทาเอกสาร PPAP

ทดลองผลิตตัวอย่าง

ประชุมและจัดทาแผน
NPD MASTER PLAN

ปัญหาทีเ่ คยเกิดขึน
้ ในอดีต
ปัญหา

ผลกระทบ

1. ได้รับความต้องการจากลูกค้าไม่
ครบถ้วน

1. เจ้าหน้าที่ Marketing ต้องเสียเวลา

2. เสียเวลาในการผลิตตัวอย่างใหม่
หลายครั้ง

2. ส่งมอบตัวอย่างไม่ทันตามกาหนด

กลับไปสอบถามลูกค้าใหม่

3. เกิดของเสียในกระบวนการผลิต
3. ของเสียหลุดไปถึงลูกค้า , ส่งมอบ
เพราะควบคุมตัวแปรไม่ครบ ตั้งแต่ ไม่ทันตามกาหนด ทาให้ลูกค้าขาด
ออกแบบแม่พิมพ์จนถึง Mass
ความเชื่อมั่น
Production
4. ต้นทุนการผลิตสูง

4. ไม่สามารถแข่งขันได้

มูลเหตุจงู ใจในการปรับปรุงกระบวนการทางาน
1. ต้องการออกแบบกระบวนการให้ถูกต้องตั้งแต่ต้น เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ
ด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่าที่สุด
2. นาความรู้และปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตมาจัดเก็บเป็นองค์ความรู้ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า และป้องกันความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต
5

ตัวอย่างการออกแบบกระบวนการทีผ
่ ด
ิ พลาดในอดีต
 กระบวนการออกแบบสูตรยาง
งาน Sealant ไม่ได้สอบถามความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน
เช่น สภาวะการใช้งานของลูกค้า(อุณหภูมิ, แรงดัน, ความชื้น เป็นต้น)
นาไปสู่การวิจัยสูตรคอมปาวด์ที่ผิดพลาด ทาให้ลูกค้านาไปใช้งานที่
อุณหภูมิสูงแล้วเกิดปัญหาชิ้นงานเสียรูป

 กระบวนการออกแบบแม่พม
ิ พ์
1. งาน Rubber Dropper Butyl ไม่ได้พิจารณาเกรดเหล็กที่ใช้ทา
แม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับชนิดของยาง ทาให้กรดจากยาง Butyl กัด
กร่อนผิวแม่พิมพ์ให้เสียหาย

2. งาน Rubber Dropper ไม่ได้พิจารณารูปร่างชิ้นงาน ทาให้ปลดชิ้นงาน
ออกจากแม่พิมพ์ได้ยาก
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 การออกแบบกระบวนการผลิต
งาน IS SAFETY VALVE RUBBER ไม่ได้นา Critical Point ของลูกค้า
ไปกาหนดในการบารุงรักษาแม่พิมพ์ จึงไม่ได้กาหนดจุดของแม่พิมพ์ที่ต้องทา
ความสะอาดเป็นพิเศษ ทาให้เกิดเป็นคราบตะกอนสะสมที่แม่พิมพ์ แล้วเมื่อนามา
ขึน
้ รูปพบว่าชิ้นงานเป็นรอยและเป็นแผล ตรงบริเวณ seal surface เมื่อลูกค้าใช้
งานจึงเกิดปัญหารั่ว

 การออกแบบกระบวนการตรวจสอบ
งาน IS SAFETY VALVE RUBBER พิจารณาถึงจุดใช้งานของลูกค้าไม่
ครบถ้วน ทาให้กาหนดวิธีการตรวจสอบ seal surface ไม่เหมาะสม เพราะ
ชิ้นงานเป็นรอยและเป็นแผล ตรงบริเวณ seal surface ถ้าตรวจด้วยตา
เปล่าจะมองไม่เห็น ต้องตรวจสอบด้วยกล้องขยาย 10X ซึ่งตอนแรก
กาหนดให้ตรวจสอบด้วยตาเปล่า จึงทาให้ชิ้นงานเสียหลุดรอดไปถึงลูกค้า
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5. กระบวนการและวิธป
ี ฏิบัตท
ิ ไ
ี่ ด้ปรับปรุงใหม่
QA ระบบประกันคุณภาพและ

การตรวจสอบ
Sale รับความต้องการจาก

แจกจ่ายเอกสาร Sample

ลูกค้าและปิดการขาย

Request

PE ออกแบบแม่พิมพ์ และ

กระบวนการผลิต
FR วิจัยสูตร

Mass Production

จัดทาเอกสาร PPAP

ทดลองผลิตตัวอย่าง

ประชุมเพื่อจัดทา
QFD2 และแผน NPD
MASTER PLAN
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ตัวอย่าง QFD 2
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทางาน และประโยชน์ทไ
ี่ ด้รบ
ั
จากการเปรียบเทียบการออกแบบแม่พิมพ์ โดยไม่ได้ใช้ตาราง
ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของลูกค้ากับตัวแปร/ค่าควบคุมฯ พบว่า
เมื่อใช้ตารางความสัมพันธ์ฯ จะทาให้สามารถออกแบบแม่พิมพ์ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากกว่าไม่ใช้ตารางความสัมพันธ์ฯ
จาก Part ตัวอย่างจะพบว่า มีตัวแปรทั้งหมด 5 ตัวแปรที่ไม่ได้นามา
วิเคราะห์ เพื่อออกแบบแม่พิมพ์ คือ
1. การป้อนยางเข้าแต่ละ Cav. โดยตรงควบคุมการ Design Gate เพื่อ
ป้องกันปัญหายางไม่เต็ม (Short Shot)
2. การไม่มีจุดอั้นอากาศ โดยควบคุมจุดเปิดแม่พิมพ์ เพื่อป้องกันชิ้นงาน
พอง
3. การไม่มีจุดอั้นอากาศ โดยควบคุมจุดทา Air Vent เพื่อป้องกันงานพอง
4. การไม่มีจุดอั้นอากาศ โดยควบคุมตาแหน่ง Parting Line เพื่อป้องกัน
งานพอง
5. ปริมาตรยางที่ใช้เพียงพอกับปริมาตรยางที่แม่พิมพ์ต้องการ โดย
ควบคุมการคานวณ Buffer เพื่อป้องกันเรื่องยางไม่เต็ม
จากนั้นนาตัวแปรและจุดควบคุมไปแก้ไขแม่พิมพ์ พบว่าสามารถกาจัดปัญหา
คุณภาพที่เกิดขึ้นได้ 100% คือไม่มีของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต
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ประโยชน์ทไ
ี่ ด้รบ
ั จากการปรับปรุงการทางาน
ประโยชน์ทไ
ี่ ด้รบ
ั

ตัวชีว
้ ด
ั

ผลลัพธ์

1. สามารถออกแบบกระบวนการ
ผลิตทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพสูงสุด
(ต้นทุนการผลิตต่า คุณภาพ
ตรงความต้องการของลูกค้า)

%Item ที่มีต้นทุนปี 2017 = 36.6%

2. สามารถผลิตสินค้าได้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า

รายการ Reject ปี 2017 = 0.58%

100%

เกินต้นทุน

ปี 2018 = 0%

เป้าหมาย (C)

สินค้าตัวอย่าง ปี 2018 = 0%
ในรอบเดือน
(Q)

3. ส่งชิน
้ งานตัวอย่างตรงตาม
Lead Time

%ในการทา
ปี 2017 = 16.4%
ตัวอย่างไม่ทัน
ปี 2018 = 0%
กาหนด (D)

7. ความท้าทายต่อไป
7.1 รวบรวมปัญหาและวิธีการแก้ไข เพื่อทาเป็นองค์ความรู้ในการจัดทา
QFD2
7.2 ปรับปรุงแบบฟอร์ม QFD2 ให้ใช้งานได้ง่าย โดยทาเป็นโปรแกรม
สาเร็จรูป
8. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา/อุปสรรค
1. ทีมงานออกแบบกระบวนการยัง
ขาดความรู้และประสบการณ์ที่จะ
นามาใช้ในการออกแบบกระบวน
การผลิต

แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. จัดทา/จัดเก็บองค์ความรู้ให้
พนักงานทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
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9. ปัจจัยแห่งความสาเร็จและยัง่ ยืน
ขอขอบพระคุณ คาแนะนาในการทา Project จาก ดร. วีรพจน์ ,ผู้บริหาร
S.K. POLYMER CO.,LTD
และขอขอบคุณความร่วมมือในการให้ข้อมูลจาก TEAM PRODUCTION
,NPD, QA, SALES ของ S.K. POLYMER CO.,LTD
10.

เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
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