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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 19th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร TQM-Best Practices (ต้องจัดทําAbstract, Full Paper, Presentation Slide และ

การทดลองนําเสนอผลงาน) 
ประเภทองค์กร หน่วยงานธุรกิจเอกชน   
ชื่อเรื่องนําเสนอ การลดปญัหาเคลมแบตเตอรี่ช๊อตจากหัวแผ่นธาตุโค้งงอที่สะพานไฟของชุดเซลล ์
 โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดซิกซ์ซิกม่า 
เป็น “วิธีปฏิบติัที่เปน็แบบอย่างที่ดีเย่ียม” ของกระบวนการในหมวด 6.การจัดการกระบวนการ 
ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามฟูรูกาวา จํากัด 
ที่อยู่ 33 หมู่ 4 ถนนหนองปลากระด่ี ตําบลบัวลอย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
โทรศัพท ์ 036-373570-3 โทรสาร 036-373574-5 
เว็บไซต์  www.fbbattery.com 
ช่ือผู้เขียน (ผู้นําเสนอ)  นางสาวธีรารตัน์ สุภารชัต์ไพศาล ตําแหน่ง  ผู้จัดการส่วนผลิต 2   
 มือถือ 097-2645392  อีเมล   theerarats@fbbattery.com 
 นายสิโรตม์  โกษาแสง  ตําแหน่ง  ผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพ 
 มือถือ 081-8283558  อีเมล   sirotek@fbbattery.com 
 โทรศัพท์ 036-373570-3ต่อ 310 โทรสาร 036-373574-5 
ที่ปรึกษา นายสุชาติ อารีรุ่งเรือง  ผู้อํานวยการโรงงาน 
 นายชนาณัติ  แกล้วกล้า  ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต 
 นายธงชัย ศิริบูรณ์  ผู้จัดการส่วนระบบการจัดการ 
 

สรุปจุดทีเ่ปน็ “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเย่ียม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) สามารถลดต้นทุนจากของเสียและปัญหาเคลมแบตเตอรี่ช๊อตจากหัวแผ่นธาตุโค้งงอที่สะพานไฟของชุดเซลล ์
2) สามารถยกระดับคุณภาพจากการลดอัตราการเคลมและเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความเช่ือถือ

ในสินค้า 
3) เป็นแบบอย่างที่ดีของการปรับปรุงกระบวนการและเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อผู้ผลิตแบตเตอรี่อ่ืนๆ 
4) เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและใช้เทคนิคทางสถิติในการสรุปผลของปัญหา 
5) สร้างการทํางานเป็นทีมและพัฒนาทักษะของพนักงานให้สูงขึ้นในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุง

กระบวนการ 
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ประสิทธผิล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1)   ข้อร้องเรียนการเคลมของลูกค้าลดลงเป็นศูนย์ (ลดลงจาก 0.023% เป็น 0.0%) 
2)  สามารถรักษาอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ 
3)  ลดความสูญเสยีด้านต้นทุน ความสูญเสียแบตเตอรี่ชดเชยจากการเคลมและการบริหารจัดการ

กระบวนการแลกเปลี่ยน คิดเป็นมูลค่า 5,700 บาทต่อเดือน (68,400บาทต่อปี) 
เทคนิคสําคญัที่ใช้: Control Chart, 2K Design, Factorial Design, FMEA 

 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดใหผู้้สนใจเข้าเย่ียมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้ 
 [x] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นําเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครน้ีได้ 
 [x] ไม่อนุญาต 
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : การลดปัญหาเคลมแบตเตอรี่ช๊อตจากหัวแผ่นธาตุโค้งงอท่ีสะพานไฟของชุดเซลล ์

โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดซิกซ์ซิกม่า 
บริษัท สยามฟูรูกาวา จํากัด 

ประวัติและความเปน็มาโดยย่อ : 
บริษัทต้ังอยู่ที่ 33 ม.4 ถ.หนองปลากระด่ี ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140  ทนุจดทะเบียน 240 

ล้านบาท ภายใต้พ้ืนที่ 35 ไร่ ซึ่งเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ตะก่ัวกรดช้ันนําและมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วโลก 
พวกเราชาวเอฟบีแบตเตอรี่ล้วนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างย่ิง ที่บริษัทของเราเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รายแรก

ในธุรกิจแบตเตอรี่ในประเทศไทยที่ได้รับรางวัล TPM Excellence, Category A จากJapan Institute of Plant 
Maintenance ถือเป็นรางวัลที่มีประสทิธิภาพที่สุดจากเอเชียและการันตีคุณภาพระดับโลก 

บริษัทเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์และจักรยานยนต์เพ่ือส่งขายในประเทศและส่งออกจําหน่าย
ต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือแบตเตอรี่รถยนต์และแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ ซึ่ง
แบตเตอรี่ทั้งสองประเภทน้ีจะประกอบด้วยกลุ่มลูกค้า3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มโรงงานประกอบรถยนต์ (Car maker 
(OEM)) กลุ่มตลาดทดแทนในประเทศ (Replacement) และกลุ่มตลาดต่างประเทศ (Export) 

แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดสามารถแบ่งตามคุณสมบัติการใช้งานเป็น 3 ประเภทได้ดังน้ีแบตเตอรี่ธรรมดา
แบตเตอรี่ไฮบริดหรือลูกผสมแบตเตอรี่นํ้า 

1. แบตเตอรี่ธรรมดา (Conventional Battery) เป็นแบตเตอรี่รุ่นมาตรฐาน ชนิดตะก่ัวผสมพลวง (Lead 
Antimony) ทัง้ในโครงแผ่นธาตุบวกและแผ่นธาตุลบมีความทนทานกินนํ้ากลั่น ต้องหมั่นดูแลเป็นระยะให้ความคุ้มคา่
และตอบสนองความต้องการใช้แบตเตอรี่ในทุกโอกาสเหมาะกับการใช้งานทั่วไป 

2. แบตเตอรี่ไฮบริดหรือลูกผสม (Hybrid Battery) เป็นแบตเตอรี่ชนิดบํารุงรักษาน้อย ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่มี
การพัฒนามาจากแบตเตอรี่ธรรมดาโดยการเปลี่ยนชนิดของโครงแผ่นธาตุลบเป็นตะก่ัวผสมแคลเซียม (Lead 
Calcium) แต่แผ่นธาตุบวกยังคงเป็นตะก่ัวผสมพลวง (Lead Antimony) เป็นแบตเตอรี่ที่ไม่กินนํ้ากลั่นให้กําลังไฟสูง
เหมาะกับการใช้งานสมบุกสมบันเหมาะกับรถที่ต้องใช้งานบ่อยหรือเดินทางไกลเป็นประจํา 

3. แบตเตอรี่นํ้า (Maintenance Free Battery) เป็นแบตเตอรี่ที่ได้เติมกรดชาร์จไฟพร้อมใช้งานจากโรงงาน
โดยโครงแผ่นธาตุทั้งแผ่นธาตุบวกและแผ่นธาตุลบ จะเป็นชนิดตะก่ัวผสมแคลเซียม (Lead Calcium)ไม่ต้องคอยดูแล
เติมนํ้ากลั่นตลอดอายุการใช้งานการสญูเสียนํ้ากลั่นจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่ร้อนมากและสามารถเก็บกําลังไฟ
สํารองไว้สตาร์ทเคร่ืองยนต์ได้แม้ไม่ได้ใช้งานนาน 2-3 เดือนในสภาพที่กําลังไฟสมบูรณ์ซึ่งจะมีตาแมว (Indicator) 
บอกสถานะกําลังไฟของแบตเตอร่ี 

จากรายละเอียดข้างต้นน้ีสามารถแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัทตามภาพที่ 1.1 
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รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธปีฏิบัติที่เปน็แบบอย่างที่ดีเย่ียมที่สอดคล้องกับค่าประสทิธิผล : (1-2 หน้า) 
โครงการน้ีมุ่งเน้นการลดปัญหาเคลมแบตเตอร่ีช๊อตจากหัวแผ่นธาตุโค้งงอที่สะพานไฟของชุดเซลล์โดยการ

ประยุกต์ใช้แนวคิดซิกซ์ซิกม่าซึ่งเป็นปัญหาหลักของการเคลมของแบตเตอร่ีที่เป็นปัญหาจากกระบวนการประกอบ
แบตเตอร่ีรถยนต์A-Line โดยพบว่าการโค้งงอของหัวแผ่นธาตุมากเกินไป เกิดจากเครื่องชุดบีบหัวแผ่นธาตุ ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นมากที่แผ่นธาตุแผ่นริมของชุดเซลล์ค่าเฉล่ียของเสียต้ังแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2560 มีค่าเท่ากับ 
0.023% เป็นสัดส่วนของเสียที่สูงที่สุดซึ่งส่งผลกระทบต่อความสูญเสียด้านต้นทุนความสูญเสียแบตเตอรี่ชดเชยจาก
การเคลมและการบริหารจัดการกระบวนการแลกเปลี่ยน คิดเป็นมูลค่า5,700 บาทต่อเดือน (68,400 บาทต่อปี) ถือ
ว่าเป็นค่าความสูญเสียที่ไม่สมควรเกิดขึ้น ผู้นําเสนอจึงทําการเลือกปัญหาเคลมแบตเตอร่ีช๊อตจากหัวแผ่นธาตุโค้งงอที่
สะพานไฟของชุดเซลล์ในกระบวนการประกอบแบตเตอร่ีรถยนต์ A-Line มาทําการแก้ไขปัญหา  

การแก้ไขปัญหาจะใช้แนวคิดของซิกซ์ซิกม่า (Six Sigma) ตาม 5 ขั้นตอนของ DMAIC โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
1) ระยะการนิยามปัญหาได้ศึกษาสภาพปัญหา กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการปรับปรุง  
2) ระยะการวัดเพ่ือหาสาเหตุของปัญหา ใช้ระบบการวัดข้อมูลเชิงนับ โดยวิเคราะห์เฉพาะความแม่นยํา

ของระบบการวัด จากน้ันทําการศึกษากําหนดสาเหตุหลักของปัญหาตามหลักการ 4 M ด้วยแผนผังก้างปลา 
3) ระยะการวิเคราะห์หาสาเหตุพบว่าปัจจัยด้านเคร่ืองจักรเป็นสาเหตุหลักของการเคลมแบตเตอรี่ช๊อตจาก

หัวแผ่นธาตุโค้งงอซึ่งปัจจัยประกอบด้วย 3ปัจจัยคือ 1) แรงดันลมควบคุมไกด์ 2) ระยะของไกด์และ 3)องศาการเอียง
ของไกด์บีบหัวแผ่นธาตุและนําไปสู่การคัดกรองปัจจัยที่มีนัยสําคัญด้วยการออกแบบการทดลองแบบเชิงแฟคทอเรียล 
2K แบบ 2 เรพลิเคต พบว่าทั้ง 3 ปัจจัย เป็นปัจจัยที่มีผลอย่างมีนัยสําคัญ 4) ระยะปรับปรุงทําการออกแบบการ
ทดลองด้วยวิธีพ้ืนผิวผลตอบ (Response Surface Methodology, RSM) แบบ Box-Behnken Design เพ่ือหาค่า
ระดับที่เหมาะสมสําหรับการปรับต้ังเครื่องจักรสําหรับการปรับต้ังพารามิเตอร์ที่ทําให้ชุดบีบหัวแผ่นธาตุเครื่องชุดบีบ
หัวแผ่นธาตุและให้ค่าระยะบีบของหัวแผ่นธาตุที่เหมาะสมตามการออกแบบด้านคุณภาพ คือ 30-32 มิลลิเมตร และ 
5) ระยะควบคุมทําการทดสอบยืนยันผลโดยใช้แผนภูมิควบคุม (Control chart) และกําหนดแผนการควบคุมและ
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานใหม่ พร้อมทบทวนการประเมิน FMEA  

หลังจากปรับปรุงสามารถลดปัญหาเคลมแบตเตอร่ีช๊อตจากหัวแผ่นธาตุโค้งงอลดลงจาก 0.023% เป็น
0.00% และสามารถลดค่าใช้จ่ายความสูญเสียด้านต้นทุนความสูญเสียแบตเตอรี่ชดเชยจากการเคลมและการบริหาร
จัดการกระบวนการแลกเปลี่ยน คิดเป็นมูลค่า 5,700 บาทต่อเดือน (68,400บาทต่อปี) เน่ืองจากน้ียังเป็นการ
ยกระดับคุณภาพของแบตเตอร่ีตามอายุรับประกันคุณภาพมาตรฐานได้เป็นอย่างดีและสร้างความพึงพอใจทั้งลูกค้า
และผู้ผลิตแบตเตอรี่ รวมถึงการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 


