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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 

THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on 

TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ตอ้งจดัท ำ Abstract,  Full Paper, 
Presentation Slide และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 
             [ / ] TQM-Progressive Learners (ตอ้งจดัท ำ Abstract, 

Presentation Slide และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 
 

ประเภทองค์กร [ / ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ         
[  ] หน่วยงำนดำ้นกำรศึกษำ  [  ] หน่วยงำนรำชกำรและองคก์รของรัฐ       
[  ] หน่วยงำนทำงดำ้นสำธำรณสุข 
 
ช่ือเร่ืองน าเสนอ กำรปรับปรุงคุณภำพในกระบวนกำรผลิตกระเบ้ืองบิสกิตโดยใชวิ้ธีกำรออกแบบกำรทดลอง  
 

เป็น “วธีิปฏิบัติทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ีเยีย่ม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน)  
 [  ] 1. กำรน ำองคก์ร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยทุธ์   
       และกำรจดักำรนโยบำย  
 [  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกคำ้และตลำด   [  ] 4. กำรวดั กำรวเิครำะห์ และ     
             กำรจดักำรควำมรู้  

[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [ /] 6. กำรจดักำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยกุตร์ะบบมำตรฐำนต่ำงๆเขำ้กบักำรบริหำรจดักำร  
 

ช่ือหน่วยงาน บริษทั เอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้ำง 
ท่ีอยู ่  1 ซอย ปูนซีเมนตไ์ทย แขวง บำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800 

โทรศพัท ์  02586 3333 โทรสำร 02586 3072   
เวบ็ไซต ์  www.scg.com 

 

ช่ือผูเ้ขียน (ผูน้ ำเสนอ) 1.นำยธีรยทุธ์ิ ยกซ้ิว   ต  ำแหน่ง Focused Improvement 

โทรศพัทมื์อถือ 0855582282  อีเมล teerayyu@scg.com 

 

สรุปจุดทีเ่ป็น “วธีิปฏิบัติทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ีเยีย่ม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) ประยกุตใ์ชก้ำรประเมิณ Process Capability ในกำรวดัควำมสำมำรถกำรผลิต  
2) ประยกุตใ์ชF้MEA ในกำรวเิครำะห์หำสำเหตขุองปัญหำ 
3) ประยกุตใ์ช ้DOE ในกำรปรับปรุงกำรผลิต 

 

ประสิทธิผล (ต้องวดัค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
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1)ปัญหำของเสียกระเบ้ืองขนำด 8”x10” ลดลง โดยดำ้น 10” ลดจำก 10,624 DPPM เหลือ 1,377 DPPM และ 
ดำ้น 8” ลดจำก 19,116 DPPM เหลือ 8,195 DPPM   
2)เพ่ิมควำมสำมำรถในกระบวนกำรผลิตกระเบ้ืองขนำด 8”x10” โดยดำ้น 10” 

เพิ่มจำก Cp = 0.77 เป็น 1.01 และดำ้น 8” เพิ่มจำก Cp = 0.84 เป็น 0.95 

 
กำรอนุญำตใหมู้ลนิธิฯ จดัใหผู้ส้นใจเขำ้เยีย่มชม “Best-Practices” ขององคก์รผูส้มคัรน้ีได ้   
  [  ] อนุญำต   [ / ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตใหมู้ลนิธิฯ บนัทึกวดีีโอผลงำนระหวำ่งท่ีน ำเสนอในวนักำรจดังำนขององคก์รผูส้มคัรน้ีได ้
             [  ] อนุญำต  [ / ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 
 

ช่ือเร่ือง : กำรปรับปรุงคุณภำพในกระบวนกำรผลิตกระเบ้ืองบิสกิตโดยใชว้ธีิกำรออกแบบกำรทดลอง  
 

ประวตัิและความเป็นมาโดยย่อ : 
บริษทัเอสซีจี เซรำมิกส์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นบริษทัผลิตกระเบ้ืองเซรำมิกส์(Ceramic Tile) ซ่ึงมีกำรก ำหนดนโยบำยกำร
บริหำรงำนอยำ่งย ัง่ยนื เพ่ือกำรพฒันำ 
องคก์รอยำ่งย ัง่ยนื ตอบสนองต่อควำมพึงพอใจของลูกคำ้ และควำมคำดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ครอบคลุมกำร จดักำรดำ้นคุณภำพ 
พลงังำน ส่ิงแวดลอ้ม อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั ควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ ควำมรับผิดชอบตอ่ควำมปลอดภยัของสินคำ้ และ
ส่ือสำรใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทรำบเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 

วสัิยทัศน์ ค่านิยม วฒันธรรม พนัธกจิ นโยบาย: 
1.บริษทั มุ่งมัน่ด ำเนินธุรกิจ โดยค ำนึงถึงมำตรฐำนควำมปลอดภยัเป็นคุณค่ำท่ีส ำคญัของกำรท ำงำน ไม่มีกำรประนีประนอม 
รวมทั้งเป็นหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบโดยตรงตำมสำยงำนบริหำรงำน ตลอดจนกำรป้องกนั 

อนัตรำย กำรบำดเจบ็ และกำรเจบ็ป่วยในกำรปฏิบติังำนของพนกังำนทุกระดบัรวมถึงคู่ธุรกิจ พร้อมเปิดโอกำสใหพ้นกงัำนมีสว่
นร่วมในกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมปลอดภยแัละมีสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธงำนท่ีมีควำมเส่ียงสูง 
และไม่ปลอดภยัได ้
2. บริษทั ก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยตำมนโยบำยระบบบริหำรอยำ่งย ัง่ยนื เพ่ือแสดงควำมมุ่งมัน่ในกำรปรับปรุงอยำ่ง
ต่อเน่ือง 
3. บริษทั มุ่งมัน่ในกำรพฒันำพนกังำน เทคโนโลย ีระบบบริหำร ปรับปรุงและแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆ อยำ่งต่อเน่ือง มุ่งมัน่ท่ีจะ
ปรับปรุงประสิทธิภำพงำนในดำ้นต่ำง ๆ สนบัสนุนกำรออกแบบตลอดจนกำรจดัหำ เพ่ือส่งมอบ 

สินคำ้และบริกำรท่ีไดคุ้ณภำพตำมมำตรฐำน มีควำมปลอดภยัต่อกำรใชง้ำน เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และอนุรักษพ์ลงังำนอยำ่งมี
ส่วนร่วมทัว่ทั้งองคก์ร 

 

 

 

 

รายละเอยีดเพิม่เติมของวธีิปฏิบัติทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ีเยีย่มทีส่อดคล้องกบัค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
 กำรปรับปรุงน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือปรับปรุงกระบวนกำรผลิตของกระเบ้ืองบิสกิต ซ่ึงใชเ้ทคนิคกำรออกแบบกำรทดลอง
เชิงแฟกทอเรียล (Factorial Design) โดยมีตวัแปรตอบสนองท่ีสนใจ 2 ตวัคือ ขนำดของกระเบ้ืองดำ้น 8 น้ิวและดำ้น 10 
น้ิว เน่ืองมำจำกในกระบวนกำรผลิต กระเบ้ืองบิสกิตขนำด 8x10 น้ิว มีปริมำณของเสียประเภทขนำดไม่ไดม้ำตรฐำนเกิดข้ึนใน
ระหวำ่งกำรผลิต โดยก่อนกำรปรับปรุงมีปริมำณของเสียกระเบ้ืองบิสกิตท่ีเกิดจำกดำ้น 8 น้ิว และ 10 น้ิว เกิดข้ึน 19,117 และ 
10,625 DPPM โดยมีดชันีควำมสำมำรถของกระบวนกำรผลิต (Cp) เป็น 0.84 และ 0.77 ตำมล ำดบั  
           จำกกำรใชแ้ผนผงักำ้งปลำและกำรวเิครำะห์สำเหตุของลกัษณะขอ้บกพร่องและผลกระทบ(FMEA) พบวำ่ปัจจยัท่ีถูก
เลือกและใชใ้นกำรทดลองเบ้ืองตน้โดยเทคนิคกำรออกแบบเศษส่วนเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดบั (2k-p Fractional 

Factorial Design) มี 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ อตัรำกำรป้อนผงดิน (Feeder Setting) แรงอดัข้ึนรูปกระเบ้ือง (2nd Stroke 

Pressure) อตัรำกำรเผำไหมภ้ำยในเตำเผำ (Burner Modulation) และอุณหภูมิในกำรเผำ (Firing 

Temperature)            
 จำกผลกำรทดลองเบ้ืองตน้ท ำใหเ้หลือปัจจยัท่ีใชใ้นกำรทดลองต่อเพียง 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ อตัรำกำรป้อนผงดิน(Feeder 

Setting) แรงอดัข้ึนรูปกระเบ้ือง(2nd Stroke Pressure) และอุณหภูมิในกำรเผำ (Firing Temperature) เม่ือท ำ
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กำรทดลองโดยใชว้ธีิกำรออกแบบกำรทดลองแบบ 2k Factorial design พบวำ่ปัจจยัอตัรำกำรป้อนผงดิน(Feeder 

Setting) ไม่ส่งผลอยำ่งมีนยัส ำคญั ส่วน 2 ปัจจยัท่ีเหลือน ำไปก ำหนดค่ำระดบัท่ีเหมำะสมเพ่ือใหค้่ำขนำดของกระเบ้ืองทั้ง 4 
ดำ้นไดต้ำมมำตรฐำน โดยก ำหนดแรงอดัข้ึนรูปกระเบ้ือง(2nd Stroke Pressure) ท่ี 240 bar และอุณหภูมิในกำรเผำ
(Firing Temperature) ท่ี 1130 0C  แลว้ท ำกำรทดสอบเพ่ือยนืยนัผลก่อนน ำไปใชใ้นกำรผลิตจริง โดยผลหลงัจำกกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรผลิต มีปริมำณของเสียกระเบ้ืองบิสกิตท่ีเกิดจำกดำ้น 8 น้ิวและ 10 น้ิว เหลือเพียง 8,196 และ 1,378 
DPPM โดยมีดชันีควำมสำมำรถของกระบวนกำรผลิต (Cp) เพ่ิมข้ึนเป็น 0.95  และ 1.01 ตำมล ำดบั 


