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สรุปจุดทีเ่ ป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)
1) สามารถลดต้นทุนจากของเสียและปัญหาเคลมแบตเตอรี่ช๊อตจากหัวแผ่นธาตุโค้งงอที่สะพานไฟของ
ชุดเซลล์
2) สามารถยกระดับคุณภาพจากการลดอัตราการเคลมและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้าเกิดความ
เชื่อถือในสินค้า
3) เป็นแบบอย่างที่ดีของการปรับปรุงกระบวนการและเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อผู้ผลิต
แบตเตอรี่อื่นๆ
4) เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและใช้เทคนิคทางสถิติในการสรุปผล
ของปัญหา
5) สร้างการทํางานเป็นทีมและพัฒนาทักษะของพนักงานให้สูงขึ้นในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุง
กระบวนการ
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)
1) ข้อร้องเรียนการเคลมของลูกค้าลดลงเป็นศูนย์ (ลดลงจาก 0.006% เป็น 0.0%)
2) สามารถรักษาอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้
3) ลดความสูญเสียด้านต้นทุน ความสูญเสียแบตเตอรี่ชดเชยจากการเคลมและการบริหารจัดการ
กระบวนการแลกเปลี่ยน คิดเป็นมูลค่า 5,700 บาทต่อเดือน (68,400บาทต่อปี)
เทคนิคสําคัญที่ใช้: Control Chart, 2K Full Factorial Design, RSM แบบ Box-Behnken Design,FMEA

1

1. บทสรุปของผูบ้ ริหาร :
บริษัท สยามฟูรูกาวา เป็นหนึ่งในผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์และแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ชั้นนําในประเทศ
ไทยภายใต้แบรนด์“FB Battery” และเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รายแรกในธุรกิจแบตเตอรี่ในประเทศไทยที่ได้รับ
รางวัลTPM Excellence, Category A จากJapan Institute of Plant Maintenance ถือเป็นรางวัลที่มี
ประสิทธิภาพที่สุดจากเอเชียและการันตีคุณภาพระดับโลก โครงการนี้มุ่งเน้นการลดปัญหาเคลมแบตเตอรี่ช๊อต
จากหัวแผ่นธาตุโค้งงอที่สะพานไฟของชุดเซลล์โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดซิกซ์ซิกม่าซึ่งเป็นปัญหาหลักของการเค
ลมของแบตเตอรี่ที่เป็นปัญหาจากกระบวนการประกอบแบตเตอรี่รถยนต์A-Line โดยพบว่าการโค้งงอของหัวแผ่น
ธาตุมากเกินไปเกิดจากเครื่องชุดบีบหัวแผ่นธาตุซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นมากที่แผ่นธาตุแผ่นริมของชุดเซลล์
การแก้ไขปัญหาได้ใช้แนวคิดของซิกซ์ซิกม่า (Six Sigma) ตาม 5 ขั้นตอนของDMAIC โดยนําเทคนิค
สําคัญมาใช้ประกอบด้วยFish Bone Diagram,2KFull Factorial Design, RSM แบบBox-Behnken Design,
FMEA ,และControl Chart ทั้งนี้จากการวัดและวิเคราะห์พบว่าสาเหตุของปัญหามาจากปัจจัยด้านเครื่องจักร
ของเครื่องชุดบีบแผ่นธาตุเป็นหลักประกอบด้วย 3 ปัจจัยคือ 1) แรงดันลมควบคุมไกด์2) ระยะของไกด์และ
3) องศาการเอียงของไกด์บีบหัวแผ่นธาตุ จึงได้กําหนดระดับที่เหมาะสมของทั้ง 3 ปัจจัยสําหรับการปรับตั้งเครื่อง
ชุดบีบหัวแผ่นธาตุตามผลการทดลองที่ได้ดําเนินการหลังการปรับปรุงสามารถลดปัญหาเคลมแบตเตอรี่ช๊อตจาก
หัวแผ่นธาตุโค้งงอลดลงจาก 0.006% เป็น0.00% และสามารถลดค่าใช้จ่ายความสูญเสียด้านต้นทุนความสูญเสีย
แบตเตอรี่ชดเชยจากการเคลมและการบริหารจัดการกระบวนการแลกเปลี่ยนคิดเป็นมูลค่า 5,700 บาทต่อเดือน
(68,400 บาทต่อปี) นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับคุณภาพของแบตเตอรี่ตามอายุรับประกันคุณภาพมาตรฐานได้
เป็นอย่างดีและสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในตัวสินค้าให้แก่ลูกค้าอีกด้วย
2. ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
บริษัทตั้งอยู่ที่ 33 ม.4 ถ.หนองปลากระดี่ ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ทุนจดทะเบียน 240
ล้านบาท ภายใต้พื้นที่ 35 ไร่ ซึ่งเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ตะกั่วกรดชั้นนําและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
พวกเราชาวเอฟบีแบตเตอรี่ล้วนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่บริษัทของเราเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ราย
แรกในธุรกิจแบตเตอรี่ในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลTPM Excellence, Category A จากJapan Institute of
Plant Maintenanceถือเป็นรางวัลที่มีประสิทธิภาพที่สุดจากเอเชียและการันตีคุณภาพระดับโลก
บริษัทเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์และจักรยานยนต์เพื่อส่งขายในประเทศและส่งออกจําหน่าย
ต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือแบตเตอรี่รถยนต์และแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์
ซึ่งแบตเตอรี่ทั้งสองประเภทนี้จะประกอบด้วยกลุ่มลูกค้า3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มโรงงานประกอบรถยนต์ (Car maker
(OEM)) กลุ่มตลาดทดแทนในประเทศ (Replacement) และกลุ่มตลาดต่างประเทศ (Export)
แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดสามารถแบ่งตามคุณสมบัติการใช้งานเป็น 3 ประเภทได้ดังนี้แบตเตอรี่ธรรมดา
แบตเตอรี่ไฮบริดหรือลูกผสมแบตเตอรี่น้ํา
1. แบตเตอรี่ธรรมดา (Conventional Battery) เป็นแบตเตอรี่รุ่นมาตรฐาน ชนิดตะกั่วผสมพลวง(Lead
Antimony)ทั้งในโครงแผ่นธาตุบวกและแผ่นธาตุลบมีความทนทานกินน้ํากลั่น ต้องหมั่นดูแลเป็นระยะให้ความ
คุ้มค่าและตอบสนองความต้องการใช้แบตเตอรี่ในทุกโอกาสเหมาะกับการใช้งานทั่วไป
2. แบตเตอรี่ไฮบริดหรือลูกผสม (Hybrid Battery) เป็นแบตเตอรี่ชนิดบํารุงรักษาน้อย ซึ่งเป็นแบตเตอรี่
ที่มีการพัฒนามาจากแบตเตอรี่ธรรมดาโดยการเปลี่ยนชนิดของโครงแผ่นธาตุลบเป็นตะกั่วผสมแคลเซียม(Lead
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Calcium) แต่แผ่นธาตุบวกยั
บ งคงเป็นตะกั
น ่วผสมพลลวง (Lead Antimony)
A
เ นแบตเตอรีรี่ที่ไม่กินน้ํากลัลั่นให้กําลัง
เป็
ไฟสูงเหมาะกับการใช้งานสมบุกสมบันเหมาะกั
น
บรถถที่ต้องใช้งานบบ่อยหรือเดินทางไกลเป็
ท
นปประจํา
3. แบตเตอรี่น้ํา (Maintenance Free Battery) เป็ป็นแบตเตอรี่ทีท่ีได้เติมกรดชาร์จไฟพร้อมใใช้งานจาก
โรงงานโดยยโครงแผ่นธาตตุทั้งแผ่นธาตุบวกและแผ่
บ
น ลบ จะเป็ป็นชนิดตะกั่วผสมแคลเซี
นธาตุ
ผ
ยม (Lead Callcium) ไม่
ต้องคอยดูแลเติ
แ มน้ํากลั่นตลอดอายุ
น
การใช้
า งานการสูสูญเสียน้ํากลั่นจะขึ
น ้นอยู่กับสภาพอากาศศที่ร้อนมากแลละสามารถ
เก็บกําลังไฟฟสํารองไว้สตาร์ทเครื่องยนนต์ได้แม้ไม่ได้ใช้
ใ งานนาน 2-3 เดือนในสภภาพที่กําลังไฟฟสมบูรณ์ซึ่งจะมี
จ ตาแมว
(Indicatorr) บอกสถานะะกําลังไฟของแแบตเตอรี่
จาากรายละเอียดข้
ด างต้นนี้สามมารถแสดงตัวอย่
ว างผลิตภัณฑ์
ณ ของบริษัทตามภาพที่ 1

ภภาพที่ 1แสดงงขนาดตัวอย่างผลิตภัณฑ์แบตเตอรี
บ
่รถยนนต์และรถจักรรยานยนต์
ษ
ที่มา : ข้อมูลการขายผลิิตภัณฑ์ของบริษิ ัทกรณีศึกษา
สําหรั
า บการผลิตแบตเตอรี
ต
่ตะกั
ะ ่วกรดทั้ง3 ประเภทนี
ป
้สามมารถแบ่งเป็น 4 กระบวนกการผลิตหลัก คือ
1. กระบววนการผลิตโคครงแผ่นธาตุ (Plate makinng process)
2. กระบววนการประกออบแบตเตอรี่ (Assembly process)
p
3. กระบววนการประจุไฟแบตเตอรี
ไ
่ (Charging
(
prrocess)
4. กระบววนการตรวจสสอบขั้นตอนสุดท้
ด าย (Final inspection process)
โดดยสามารถแสดงกระบวนการผลิตได้ตามมภาพที่ 2
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①กระบวนการผลิตโครงแผ่นธาตุ

(Plate making process)
②กระบวนการประกอบแบตเตอรี่

(Assembly process)
③กระบวนการประจุไฟแบตเตอรี่

(Charging process
④กระบวนการตรวจสอบขั้นตอน

สุ ดท้าย (Final inspection process)

ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการการผลิตแบตเตอรี่ตะกั่วกรด
วิสัยทัศน์ของบริษัท สยามฟูรูกาวา จํากัด
“มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมและคุณภาพ เพื่อเป็นผู้นําในธุรกิจแบตเตอรี่ ด้วยบุคลากรที่มีคุณธรรมและ
เป็นเลิศ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”
ค่านิยมหลักของบริษัท สยามฟูรูกาวา จํากัด
ค่านิยมหลัก (Core Value) ของบริษัท สยามฟูรูกาวา คือ “KON-D” (จิตใจดี สามัคคี ทํางานดี มีวินัย)
K : Kindness จิตใจดี“คิดเชิงบวกพูดสร้างสรรค์หมั่นทําดี”
O : Our Team สามัคคี“มีน้ําหนึ่งใจเดียวกันมุ่งมั่นสู่เป้าหมายรักใคร่สามัคคี”
N : Nice Working ทํางานดี“ทํางานครบทํางานถูกทํางานทัน”
D : Discipline มีวินัย“รักษาเวลารักษากฎรักษาวินัย”
พันธกิจนโยบายของบริษัท สยามฟูรูกาวา จํากัด
เราจะเป็นเป็นผู้นําในการทํากําไร (ROS/ROA) และเติบโตด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด (Best Quality)บริการที่
ดีที่สุด(Best services) และเทคโนโลยีที่ดีทสี่ ุด (Best technology) ภายใต้นโยบายการบริหารจัดการองค์กร 10
นโยบายหลัก อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด้วยการควบคุมกระบวนการที่ดี สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
ผ่านสินค้าและบริการที่ดี มีคณ
ุ ภาพ และรับผิดชอบต่อสังคม
3. การเรียนรูค้ วามต้องการและความคาดหวังของ "ลูกค้าของกระบวนการทีนําเสนอ"
โครงการปรับปรุงนี้มุ่งเน้นการลดปัญหาเคลมแบตเตอรี่ช๊อตจากหัวแผ่นธาตุโค้งงอที่สะพานไฟของชุด
เซลล์โ ดยการประยุกต์ใ ช้ แนวคิ ดซิกซ์ ซิ กม่า ซึ่งเป็ นปัญ หาหลัก ของการเคลมของแบตเตอรี่ที่เ ป็นปัญ หาจาก
กระบวนการประกอบแบตเตอรี่รถยนต์A-Line โดยพบว่าการโค้งงอของหัวแผ่นธาตุมากเกินไปเกิดจากเครื่องชุด
บีบหัวแผ่นธาตุซึ่งพบว่าลักษณะของปัญหาเคลม เกิดในกลุ่มรุ่น B24สัดส่วน 95% และรุ่น B19สัดส่วน 5% จาก2
กลุ่มผลิตภัณฑ์ซึ่งแสดงตามกราฟที่ 1โดยการเคลมในลักษณะปัญหาดังกล่าว ของกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ หากพบปัญหา
จะมีความเสี่ยงต่ออายุการใช้ต่ํากว่าอายุมาตรฐานของการรับประกันคุณภาพและกระทบต่อความพึงพอใจทั้ง
ลูกค้าและผู้ผลิตแบตเตอรี่ ดังนั้นผู้นําเสนอโครงการจึงมุ่งเน้นลดปัญหาเพื่อสนองตอบเป้าหมายอายุรับประกัน
และสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดแก่ลูกค้า นอกจากนี้ก็สามารถลดค่าใช้จ่ายความสูญเสียด้านต้นทุนความ
สูญเสียแบตเตอรี่ชดเชยจากการเคลมและการบริหารจัดการกระบวนการแลกเปลี่ยนได้ด้วยเช่นกัน
4

สั ดส่ วนปัญหาช๊ อตจากหัวลักซ์ โค้ งงอจาก 2 กลุ่มรุ่ นผลิตภัณฑ์

5%

B24
B19

95%

กราฟที่ 1แสดงสัดส่วนปัญหาหัวลักซ์โค้งงอจาก 2 กลุ่มรุ่นผลิตภัณฑ์
โดยลักษณะอาการปัญหาช๊อตจากหัวแผ่นธาตุโค้งงอ หมายถึงเป็นลักษณะหัวของแผ่นธาตุบวกจะงุ้มเข้า
และมีลักษณะที่ไม่ตั้งตรงทําให้หัวแผ่นธาตุบวกและหัวแผ่นธาตุลบสัมผัสกันส่งผลทําให้หวั แผ่นธาตุที่โค้งงอเบียด
แผ่นกั้นที่เป็นแผ่นธาตุลบเมือ่ ใช้งานไปจะเกิดการเสียดสีแล้วเกิดการช๊อตหรือลัดวงจรของการนําไฟฟ้าในตัวชุด
เซลล์ของแบตเตอรี่ทําให้ค่าโวลต์ของแบตเตอรี่ต่ํากว่ามาตรฐาน ซึ่งแสดงส่วนประกอบแบตเตอรี่และลักษณะการ
ซ๊อตตามภาพที่ 3
หัวแผ่นธาตุบวกเบียด
แผ่นธาตุลบ
แผ่นธาตุบวก

ช๊อต

ชุดเซลล์

แผ่นธาตุลบที่
ถูกห่ อด้วย
ซองแผ่นกั้น

ส่ วนประกอบของแบตเตอรี่

①

ชุดเซลล์ในแบตเตอรี่

②

+ - +-+-+-+-+-

ภาพวาดจําลองชุดเซลล์

③

ภาพที่ 3แสดงส่วนประกอบแบตเตอรี่และตัวอย่างลักษณะหัวแผ่นธาตุโค้งงอ เกิดการซ๊อตหรือลัดวงจร
4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต
โครงการปรับปรุงนี้เป็นการศึกษาปัญหาแบตเตอรี่เคลมในกลุ่มแบตอรี่รถยนต์เท่านั้น โดยจากการศึกษา
พบว่ากระบวนการประกอบแบตเตอรี่รถยนต์ชนิดตะกั่วกรดที่ไลน์ A มีอัตราส่วนการเคลมสูงทีส่ ุด คือ 0.023%
ดังนั้นจึงเลือกทําการปรับปรุงที่ไลน์ Aซึ่งแสดงที่มาของปัญหาดังกล่าวตามกราฟพาเรโต้ตามกราฟที่ 2
%

อัตราส่ วนเคลมแบตเตอรี่รถยนต์ แยกตามละกระบวนการผลิต
81%

0.039
0.029
0.019

91%

100%
90%

62%

70%
50%

35%

0.023

0.009

30%

0.018

10%

0.012

0.007

0.006

Cos8

B-Line

-0.001

-10%
-30%

A-Line

C-Line

TB
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กราฟที่ 2 แสดงอัตราส่วนการปัญหาเคลมแบตเตอรี่รถยนต์
และเมื่อเข้าไปศึกษาอัตราส่วนการเคลมที่ไลน์ A ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2560 พบว่า
อาการปัญหาเคลมแบตเตอรี่ซ๊อตจากหัวแผ่นธาตุโค้งงอที่สะพานไฟเป็นปัญหาที่มีอัตราส่วนสูงที่สุดคือ 0.006%
หรือคิดเป็นจํานวนลูกคือ 21 ลูก และส่งผลต่อค่าใช้จ่ายความสูญเสียด้านต้นทุนความสูญเสียแบตเตอรี่ชดเชย
จากการเคลมและการบริหารจัดการกระบวนการแลกเปลี่ยนคิดเป็นมูลค่า 5,700 บาทต่อเดือน (68,400 บาทต่อ
ปี) ดังนั้นผู้นําเสนอโครงการจึงเลือกการลดปัญหาเคลมแบตเตอรี่ช๊อตจากหัวแผ่นธาตุโค้งงอที่สะพานไฟของชุด
เซลล์โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดซิกซ์ซิกม่า ซึ่งมีการกําหนดขอบเขตการปรับปรุงเฉพาะรุ่น B24 ซึ่งเป็นรุ่นที่มี
อัตราส่วนการเคลมสูงที่สุดถึง95%ซึ่งแสดงรายละเอียดตามกราฟที่ 3
สั ดส่ วนปัญหาช๊ อตจากหัวลักซ์ โค้ งงอจาก 2 กลุ่มรุ่ นผลิตภัณฑ์

กราฟพาเรโต้ แสดงข้ อมูลแบตเตอรี่เคลม 6 เดือนตั้งแต่ ม.ค - มิ.ย 60
%
0.019
62%

0.014
0.009
0.004

25%

72% 80%

95% 98% 100%
86% 92%

90%
70%

45%

0.006 0.005 0.004

5%

50%

0.002 0.002 0.001 0.001
0.001 0.001 0.001

30%
10%
-10%

-0.001

95%

B24
B19

กราฟที่ 3 แสดงอัตราส่วนอาการของปัญหาเคลมแบตเตอรี่รถยนต์และสัดส่วนรุ่นการเคลมแบตเตอรี่
ซ๊อตที่ไลน์ A
จากข้อมูลการเคลมจึงได้เข้าไปศึกษากระบวนการประกอบแบตเตอรี่รถยนต์ที่ไลน์ A โดยประกอบด้วย
กระบวนย่อย 9 กระบวนการโดยสามารถแสดงได้ตามภาพที่ 3และพบว่ากระบวนการที่ส่งผลให้เกิดปัญหาหัว
แผ่นธาตุโค้งงอคือกระบวนที่ 2 กระบวนการเรียงแผ่นธาตุ วัตถุประสงค์ของกระบวนการนี้คือทําการเรียงแผ่น
ธาตุบวกสลับกับแผ่นธาตุลบที่ถูกห่อด้วยแผ่นกั้น ซึ่งหลังจากทําการเรียงแผ่นธาตุเสร็จเรียบร้อยจะต้องทําการบีบ
หัวแผ่นธาตุก่อนนําส่งไปยังกระบวนการหล่องชุดเซลล์ จากปัญหาการเคลมแบตเตอรี่ซ๊อตพบว่าจุดเกิดเหตุที่
กระบวนการของเครื่องชุดบีบหัวแผ่นธาตุเป็นสาเหตุที่ทําให้หัวแผ่นธาตุโค้งงอที่สะพานไฟ ซึ่งแสดงกระบวนเรียง
แผ่นธาตุโดยละเอียดตามภาพที่ 4

①กระบวนการตัดขัด แผ่นธาตุ

⑥กระบวนการปิ ดฝาแบตเตอรี่

②กระบวนการเรี ยงแผ่นธาตุ

⑦กระบวนการหล่อขั้ว

③กระบวนการหล่อชุ ดเซลล์

⑧กระบวนการตรวจสอบรั่วลม

④กระบวนการเช็คซ๊อตและรี เวอร์ ส ⑤กระบวนการเย็บสะพานไฟ

⑨กระบวนการแพ็คกิ้ง

และตอกโค้ดผลิต
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ภาพที่ 3 แสดงกระบวนการประกอบแบตเตอรี่ที่ไลน์ A
ชุดบีบหัวแผ่ นธาตุท้ายเครื่องเรียงแผ่ นธาตุ
Cooling A

OP6
A4

OP3

OP4

COS

เครื่อง E170

จัดหัวแผ่นธาตุ

โหลดเซลล์ลงเปลือก

หล่อชุด เซลล์

Con

ห่อซอง+เรียงชุดเซลลล์

ชุด Butget ลําเลียงเซลล์ไปทีเ่ ครีอ
่ งบีบหัวแผ่นธาตุ

ทําการบีบหัวแผ่นธาตุ

หลังจากบีบหัวแผ่นเสร็จก็จะถูกลําเลียงไปทีเ่ ครือ
่ ง COS
น

อ
่ ง E170
เครืเครี
่องเรี
ยงแผ่ นธาตุ

เครือ
เครื่องหล่
อ่ งชุCOS
ดเซลล์

เครือ
่ งบ ีบห ัวแผ่นธาตุ

ภาพที่ 4 แสดงรายละเอียดกระบวนการเรียงแผ่นธาตุ
องค์ประกอบของเครื่องบีบหัวแผ่นธาตุประกอบด้วย 4 ส่วนประกอบหลักซึ่งแสดงตามภาพที่ 5
1

2

3

4

ภาพที่ 5 แสดงส่วนประกอบเครื่องบีบหัวแผ่นธาตุ
ส่วนประกอบหมายเลข 1 เป็นกระบอกสูบตัวบนทําหน้าที่ควบคุมการขึ้นลงของชุดบีบหัวแผ่นธาตุ
ส่วนประกอบหมายเลข 2 กระบอกสูบด้านซ้ายทําหน้าที่ควบคุมจังหวะการเข้าออกของไกด์ด้านซ้าย
ส่วนประกอบหมายเลข 3 กระบอกสูบด้านขวาทําหน้าที่ควบคุมจังหวะการเข้าออกของไกด์ด้านขวา
ส่วนประกอบหมายเลข 4 ไกด์บีบหัวแผ่นธาตุด้านซ้ายและขวาทําหน้าที่เป็นหน้าสัมผัสเพื่อบีบหัวแผ่น
ธาตุ
โดยลักษณะการทํางานของ อุปกรณ์ชุดหัวบีบชุดเซลล์จะถูกลําเลียงจากเครื่องเรียงแผ่นธาตุมาที่เครื่อง
บีบหัวแผ่นธาตุ กระบอกสูบตัวที่ 1จะสั่งให้ชดุ หัวบีบลงโดยที่ตําแหน่งของไกด์จะอยูระดับหัวแผ่นธาตุ หลังจาก
นั้นกระบอกสูบตัวที่ 2 และ 3 จะเคลื่อนตัวเข้าพร้อมกันเพื่อทําหน้าที่บีบหัวแผ่นธาตุ โดยใช้ไกด์ทั้ง 2 ด้านเป็น
หน้าสัมผัสเพื่อให้หัวแผ่นธาตุโค้งเข้าหากันซึ่งมีวัตถุประสงค์การบีบหัวแผ่นธาตุเพื่อต้องการให้หัวแผ่นธาตุอยู่ใน
ร่องบัสบาร์ขณะหล่อสะพานไฟ ถ้าไม่อยู่ในร่องบัสบาร์แล้วจะทําให้เกิดของเสีย (หรือเรียกว่าชุดเซลล์นั่งโมล)
5. กระบวนการและวิธปี ฏิบตั ิทีได้ปรับปรุงใหม่
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดปัญหาเคลมแบตเตอรี่ช๊อตจากหัวแผ่นธาตุโค้งงอที่สะพานไฟ โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดซิกส์ซิกม่าซึ่งได้มีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแบตเตอรี่ช๊อตดังนั้นผู้นําเสนอโครงการจึงใช้ขั้นตอน
การการแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวคิดของซิกซ์ซิกม่า (Six Sigma) ตาม 5 ขั้นตอนของ DMAIC โดยมีขั้นตอนดังนี้
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1) ระยะการนิยามปัญหาได้ศึกษาสภาพปัญหา กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการปรับปรุง
จากการศึกษากระบวนการผลิตแบตเตอรี่ที่ไลน์ Aผู้นําเสนอโครงการพบว่าจากข้อมูลในอดีตสามารถ
สรุปและนิยามปัญหาได้ดังนี้
-กระบวนการผลิตแบตเตอรี่ที่ไลน์ Aเป็นไลน์ที่มีอัตราส่วนการเคลมสูงที่สุดคือ 0.023% โดยอาการ
ปัญหาเคลมจากหัวแผ่นธาตุโค้งงอที่สะพานไฟที่เครื่องบีบหัวแผ่นธาตุเป็นปัญหาที่มีอัตราส่วนสูง
ที่สุดคือ 0.006% หรือคิดเป็นจํานวนลูกคือ 21 ลูก และส่งผลต่อค่าใช้จ่ายความสูญเสียด้านต้นทุน
ความสูญเสียแบตเตอรี่ชดเชยจากการเคลมและการบริหารจัดการกระบวนการแลกเปลี่ยนคิดเป็น
มูลค่า 5,700 บาทต่อเดือน (68,400 บาทต่อปี)
-วัตถุประสงค์คือลดข้อร้องเรียนการเคลมของลูกค้าและสามารถรักษาอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ลดความสูญเสียด้านต้นทุน ความสูญเสียแบตเตอรี่ชดเชยจากการเคลม
และการบริหารจัดการกระบวนการแลกเปลี่ยน
-ขอบเขตการปรับปรุงคือปรับปรุงที่ผลิตภัณฑ์รุ่น B24 เท่านั้น
2) ระยะการวัดเพื่อหาสาเหตุของปัญหา ใช้ระบบการวัดข้อมูลเชิงนับ โดยวิเคราะห์เฉพาะความแม่นยําของ
ระบบการวัด จากนั้นทําการศึกษากําหนดสาเหตุหลักของปัญหาตามหลักการ 4M ด้วยแผนผังก้างปลา
ระยะนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาเพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่ได้ทําการนิยามมาแล้วโดย
อาศัยเครื่องมือทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหาระยะนี้เริ่มจาการวิเคราะห์
ระบบการวัด (Measurement System Analysis) เพื่อทําการแยกแยะแหล่งความผันแปรต่างๆเพื่อ
นําไปวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการจากการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งหากเกิดความผันแปรใน
ระบบการวัดทําให้ผลที่ออกมาไม่มีความถูกต้องส่งผลให้ไม่สามารถนําไปวิเคราะห์ต่อได้โดยในโครงการนี้
ตัวแปรของระบบการวัดหรือการตรวจสอบการระบีบหัวแผ่นธาตุในกระบวนการผลิตมีลักษณะเป็นการ
ประเมินผลแบบข้อมูลเชิงนับ( Variable Characteristic)
ในการวิเคราะห์ระบบการวัดในการ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ได้กําหนดการตรวจสอบชุดเซลล์ตัวอย่าง20ชุดโดยมี 2 ชุดซ้ํา ซึ่งทําการ
ทดสอบระบบการวัดด้วยพนักงาน 2 คนการวิเคราะห์ความสามารถในการวัดฎาหรื
ซ้ อรีพีททะบิลิตี้ของ
พนักงานแต่ละคน (% appraiser score) โดยในการตรวจสอบใช้สิ่งตัวอย่างแบตเตอรี่ทั้งหมด20ชุด
เซลล์และทําการวัดฎา2ครั
ซ้ ้งซึ่งสามารถสรุปผลได้อ้างอิงผลโปรแกรมMinitab ภาพที่6 และผลวิเคราะห์
ผลตารางที่1 และ2

ภาพที่ 6 ผลวิเคราะห์ระบบการวัดโดยโปแกรมMinitab
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ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์พนักงานแต่ละคนจากโปรแกรมMinitab

ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์พนักงานแต่ละคนเทียบกับความถูกต้องจากโปรแกรม Minitab

จากผลการวิเคราะห์ผลตารางที่1และ2พบว่า %ประสิทธิผลด้านความสามารถในการวัดฎาของการ
ซ้
ตรวจสอบมี ค ่ า เท่ า กั บ 100.00%เท่ านั้ นซึ่ งหมายความว่ า พนัก งานทั้ งหมดมี ค วามพ้ อ งกั น ของค่ า วัด ระหว่า ง
พนั ก งานอย่ า งเพี ย งพอหรื อ สรุ ป ได้ ว ่ า ระบบการวั ด ของพนั ก งานมี ค วามแม่ น ยํ า เพี ย งพอและสํ า หรั บ %
ประสิทธิภาพความไม่ลําเอียง (Bias)ของการตรวจสอบมีค่าเท่ากับ100%ซึ่งแสดงว่าพนักงานทั้งสองคนมีการ
ตัดสินใจที่ไม่แตกต่างกันหรือสรุปได้ว่าระบบการวัดของพนักงานมีความถูกต้องเพียงพอดังนั้นสรุปผลการวิ
เคราะห์ระบบการวัดในการตรวจสอบคุณภาพระยะบีบหัวแผ่นธาตุโดยพนักงานตรวจสอบทั้งสองคนด้วยตัวอย่าง
20ชุดเซลล์ตรวจสอบซ้ฎาคนละ2ครั้งสรุปได้ว่าอยู่ในเกณฑ์การยอมรับของโรงงานที่100% ทุกเงื่อนไข
หลังจากนั้นจึงเข้าสู่การวิเคราะห์หาสาเหตุตามหลักการ4M ด้วยแผนผังก้างปลาหลังจากนั้นทําการให้
คะแนนและความสําคัญด้วยตารางความสัมพันธ์สาเหตุและผล (cause and effect matrix) พบว่าหลังจากให้
คะแนนมีทั้งหมด3 ปัจจัยที่มีความเป็นไปได้สูงประกอบด้วยปัจจัยด้านเครื่องจักร 1 ปัจจัย วิธีการ 1 ปัจจัย และ
อุปกรณ์1ปัจจัยซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาแบตเตอรี่ซ๊อตจากหัวแผ่นธาตุโค้งงอประกอบด้วย 3 ปัจจัยคือ 1)
แรงดันลมควบคุมไกด์ 2) ระยะของไกด์และ 3)องศาการเอียงของไกด์บีบหัวแผ่นธาตุ นอกจากนี้ผู้เสนอโครงการ
ได้นําปัจจัยเพิ่มเติมด้านคนคือขาดทักษะที่ดีในการปรับตั้งมาเป็นปัจจัยรองและได้กําหนด2แนวทางหลักคือ 1)
กําหนดแผนการอบรมของพนักงานและ2)จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงานสําหรับพนักงาน
สามารถแสดงได้ตามภาพที่ 7
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เครื่องจักร

แรงดันลมชุดกระบอกสูบแรง

คน

ค่าแรงดันลมควบคุมไกด์

ตั้งระยะชุด Butket แน่น
ตั้งระยะชุด Butket หลวม
ขันยึดล็อคสกรู ไม่แน่น

อ่านค่าไม่ได้
สปี ดคอนโทรลกระบอก
สูบปรับยาก
ระยะไกด์บีบหัวลักซ์แผ่ธาตุ
ปรับเข้ามากเกินไป
ระยะในการปรับตั้งไกด์
ไม่เหมาะสม

พนักงานรองเดินเครื่ อง
ขาดความชํานาญ
เร่ งรี บเกินไป
ขาดทักษะที่ดี
ในการปรับตั้ง

แบตเตอรี่ซ๊ อตจาก
หัวลักซ์ โค้ งงอ

ไกด์บีบหัวลักซ์แผ่นธาตุสึก
องศาการเอียงของชุดไกด์
ไม่เหมาะสม
ไกด์บีบหัวลักซ์แผ่นธาตุลอ็ คไม่อยู่

อุปกรณ์

วิธีการ

ภาพที่7ผลวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยแผนผังก้างปลา ตามหลัก 4M
3) ระยะการวิเคราะห์หาสาเหตุพบว่าปัจจัยที่เป็นสาเหตุหลักของการเคลมแบตเตอรี่ช๊อตจากหัวแผ่น
ธาตุโค้งงอซึ่งปัจจัยประกอบด้วย 3ปัจจัยคือ 1) แรงดันลมควบคุมไกด์ 2) ระยะของไกด์และ 3)องศาการเอียงของ
ไกด์บีบหัวแผ่นธาตุและนําไปสู่การคัดกรองปัจจัยที่มีนัยสําคัญด้วยการออกแบบการทดลองแบบเชิงแฟคทอเรียล
2Kแบบ 2 เรพลิเคต พบว่าทั้ง 3 ปัจจัย เป็นปัจจัยที่มีผลอย่างมีนัยสําคัญ
3.1.ปัจจัยนําเข้าและตัวแปรตอบสนองจากขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาพบว่ามี 3 ปัจจัยที่มีผล
ต่อค่าระยะบีบหัวแผ่นธาตุและโครงการนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของค่าระยะบีบหัวแผ่นธาตุกับลักษณะ
หัวแผ่นธาตุที่สะพานไฟซึ่งจากผลการทดลองการเก็บผลข้อมูลการซ๊อตพบว่าค่าแบตเตอรี่ที่ไม่เกิดการซ๊อตจะมีค่า
ระยะบีบหัวแผ่นธาตุอยู่ที่24-28 มิลลิเมตรแสดงได้ในตําแหน่งสถานะหมายเลข1และแบตเตอรี่ที่พบว่าเกิดการ
ซ๊อตจะมีค่าต่ํากว่า24 มิลลิเมตรและมากกว่า 28 มิลลิเมตร ตําแหน่งสถานะหมายเลข 0 ซึ่งผู้นําเสนอโครงการได้
ทําการศึกษาลักษณะระยะหังแผ่นธาตุที่ดีและไม่ดี ของหัวแผ่นธาตุหลังการบีบ ที่ส่งผลต่อการเกิดการซ๊อต แสดง
ได้ตามภาพที่ 9
สถานะ
การซ๊อต

2

ความสัมพันธ์ ระหว่ างค่ าระยะบีบหัวแผ่ นธาตุกบั สถานะการซ๊ อต
0 แสดงสถานะเกิดการซ๊อต
1 แสดงสถานะไม่เกิดการซ๊อต

1

0
21.1 22.5 23.5 24.0 24.2 24.6 25.1 25.4 25.5 25.6 26.1 26.3 26.7 26.9 27.1 28.1 29.0 29.5 30.0

ภาพที่8ความสัมพันธ์ระหว่างค่าระยะบีบหัวแผ่นาตุกับสถานะการซ๊อต
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①ภาพจําลองโมลสํ าหรับหล่อชุ ดเซลล์

R
35 mm.

35 mm.

L
②ภาพแสดงลักษณะหัวแผ่ นธาตุทด
ี่ ีและไม่ ดี
ใช้ เวอร์ เนียร์ วดั ระยะหัวแผ่นธาตุ
ค่ าทีไ่ ด้ต้องอยู่ระหว่ าง 24 - 28 มม.

28 mm.

ถ้ าวัดค่ าน้ อยกว่ า 24 มม. จะทําให้
หัวแผ่นธาตุโค้งงอเข้ าแล้ วเกิดปัญหาช๊ อต

ถ้ าวัดค่ ามากกว่ า 28 มม. จะทําให้
หัวแผ่นธาตุริมหลุดออกจากบัสบาร์

29 mm.

23 mm.

ภาพที่9แสดงลักษณะระยะของหัวแผ่นธาตุที่ดีและไม่ดี เปรียบเทียบกับโมลหล่อชุดเซลล์
ดังนั้ นผู้นําเสนอโครงการจึงเลื อกใช้ค ่าระยะบีบหัวแผ่นธาตุเป็นตัวแปรตอบสนองสําหรับการออกแบบการ
ทดลองนีซึ่งสามารถสรุปตัวแปรและค่าตอบสนองตามภาพที่10และตารางที่ 3
ตัวแปรตอบสนอง

ปัจจัย นําเข้ า
①แรงดันลมควบคุมไกด์
②ระยะของไกด์
③องศาการเอียงของไกด์

กระบวนการบีบหัว
แผ่นธาตุ

ระยะบีบหัวแผ่นธาตุ

ภาพที่ 10ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และตัวแปรตอบสนอง
ตารางที่3ปัจจัยและระดับการออกแบบทดลองของ 23Full Factorial Design (2 replicate)
ปั จจัย
แรงดันลมควบคุมไกด์ (A)
ระยะของไกด์ (B)
องศาการเอียงของไกด์(C)

หน่วย
Mpa
มิลลิ เมตร
องศา

ระดับตํ่า ระดับสูง
(-1)
(+1)
0.1
0.5
2
12
30
60

3.2 วิเคราะห์ผลการทดลอง 23Full Factorial Design แบบ2เรพลิเคตจํานวน16การทดลองจากผล
โปรแกรมMinitab จะต้องตรวจสอบความเพียงพอของตัวแบบจําลอง(model adequacychecking) การ
ทดสอบข้อสมมติฐานเกี่ยวกับค่าความคลาดเคลื่อนของการทดลองตามสมมติฐาน 3 ข้อได้แก่
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1. สมมติฐานของการแจกแจงปกติ (normally distributed) พบว่าค่าp-Value มีค่าเท่ากับ
0.086มากกว่า 0.05 แสดงว่าข้อมูลมีการแจงแจกปกติ
2. สมมติฐานของความเป็นอิสระ (independently distributed)ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์
พบว่าการกระจายตัวของส่วนตกค้าง ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนแสดงว่าข้อมูลมีความเป็นอิสระ
3. สมมติฐานของความมีเสถียรภาพของค่าแปรปรวน (variance
stability) พบว่าการ
กระจายมีลักษณะของข้ อมูล ไม่เป็นแนวโน้ มหรือมีแนวโน้มการกระจายตัวแบบสุ่มโดยสมมติ ฐานทั้ง 3 ข้ อ
สามารถแสดงดังภาพที่11
Residual Plots for Y
1 Normal Probability Plot
1
Residual

90
Percent

Versus Fits

2
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50
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0
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1

-2

-1

0
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Histogram

24
26
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3 Versus Order
1

3

Residual
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2
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-0.5 0.0
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Observation Order

ภาพที่11ผลการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําาลอง
จากภาพที่12เป็นผลการออกแบบการทดลองจากโปรแกรม Minitab เมื่อนํามาข้อมูลมาวิเคราะห์จะ
ได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อค่าระยะบีบหัวแผ่นธาตุที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 คือปัจจัยที่มีค่าออกนอกแนวเส้นตรงของ
กราฟ Normal Plot of the Effect หรือค่าP-Value น้อยกว่า 0.05 ได้แก่ปัจจัยหลักคือแรงดันลมควบคุม
ไกด์(A) ระยะของไกด์ (B) และองศาการเอียงของไกด์ (C) ที่มีผลต่อตัวแปรตอบสนองอย่างมีนัยสําคัญ
Normal Plot of the Standardized Effects
(response is Y, Alpha = 0.05)
99

Effect Type
Not Significant
Significant

95
C

90

F actor
A
B
C

Percent

80
70

N ame
A
B
C

60
50
40
30
A

20
10

B

5

1

-8

-6

-4
-2
0
Standardized Effect

2

4

ภาพที่12กราฟNormal Plot ของปัจจัยหลักและอันตรกิรยิ าที่มีผลต่อตัวแปรตอบสนอง
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4) ระยะปรั บ ปรุ ง ทํ า การออกแบบการทดลองด้ ว ยวิ ธี พื้ น ผิ ว ผลตอบ (Response
Surface
Methodology, RSM) แบบ Box-Behnken Designแสดงการออกแบบตามภาพที่ 13เพื่อหาค่า
ระดับที่เหมาะสมสําหรับการปรับตั้งเครื่องจักรสําหรับการปรับตั้งพารามิเตอร์ที่ทําให้ชุดบีบหัวแผ่น
ธาตุเครื่องชุดบีบหัวแผ่นธาตุและให้ค่าระยะบีบของหัวแผ่นธาตุที่เหมาะสมตามการออกแบบด้าน
คุณภาพ คือ 24-28 มิลลิเมตร

ภาพที่13การออกแบบการทดลองแบบBox-Behnken Design
จากรูปแบบการทดลองดังกล่าวสามารถสรุปรายละเอียดการปรับตั้งค่าในแต่ละปัจจัยดังตารางที่ 4
ตารางที่4 ค่าที่ใช้ในการปรับตั้งของแต่ละปัจจัยในการออกแบบการทดลองเพิ่มเติม
ระดับ
ปั จจัย
หน่วย
-1
0
1
แรงดันลมควบคุมไกด์ (A)
0.1
0.3
0.5
Mpa
ระยะของไกด์ (B)
มิลลิ เมตร
2
6
12
องศาการเอียงของไกด์(C)
องศา
30
45
60
จากผลโปรแกรม Minitab ของการออกแบบการทดลองแบบ Box-Behnken Design ผู้นําเสนอโครงการการ
ตรวจสอบความเพียงพอของตัวแบบจําลอง (model adequacy checking) พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานทั้ง3ข้อ
และสามารถใช้หลักการ Optimization โดยใช้ฟังก์ชั่นResponse Optimization ของโปรแกรม Minitab เพื่อ
หาระดับปรับตั้งที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละปัจจัยสรุปผลได้ ว่าระดับของปัจจัยที่มีค่าเหมาะสมคือแรงดันลม
ควบคุมไกด์ (A) เท่ากับ 0.30 เมกะปาสคาล,ระยะของไกด์ (B) เท่ากับ 6.0 มิลลิเมตรและองศาการเอียงของไกด์
(C) เท่ากับ 45.3องศา ให้ค่าพยากรณ์ (y) ของค่าระยะบีบหัวแผ่นธาตุเท่ากับ 25.9 มิลลิเมตร ซึ่งได้ตามเป้าหมาย
คือ 24-28 มิลลิเมตรที่ความพึงพอโดยรวม (composite desirability) เท่ากับ 0.997 ซึ่งเป็นค่าแสดง
ความสัม พั นธ์ของค่าปั จจัยและค่าตอบสนองที่มี ความสัม พันธ์ กัน99.7%โดยผลสมการของวิธีพื้นผิวผลตอบ
(response surface equation) แสดงได้ตามสมการที่1และแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 5 และผล
Optimization Plot ดังภาพที่ 14
Y = 50.355-44.203A-0.723B-0.74C+3.125A2 -0.026B2 +0.007C2
+1.127AB+0.583AC+0.011BC ----------สมการที่ 1
โดย y คือค่าประมาณของระยะบีบหัวแผ่นธาตุ
ตารางที่ 5 ผลการหาค่าตัวแปรตอบสนองที่เหมาะสมทีส่ ดุ (response optimization)
โดยโปรแกรมMinitab
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Response Optimization
Parameters
Goal Lower Target Upper Weight Import
Y Target 24 26 28
1
1
Global Solution
A = 0.3055
B = 6.0583
C = 45.3723
Predicted Responses
Y = 25.9934 , desirability = 0.99670
Composite Desirability = 0.99670

New
High
D
Cur
0.99670 Low

A
0.50
[0.3055]
0.10

B
12.0
[6.0583]
2.0

① แรงดันลมควบคุมไกด์

= 0.3 MPA
Composite
Desirability
0.99670

②ระยะของไกด์
= 6.0 มม.

C
60.0
[45.3723]
30.0

③องศาการ
เอีย งของไกด์
= 45.4 องศา

Y
Targ: 26.0
y = 25.9934
d = 0.99670

ภาพที่14 Optimization Plot จากโปรแกรมMinitab
5) ระยะควบคุมทําการทดสอบยืนยันผลโดยใช้แผนภูมิควบคุม (Control chart) และกําหนดแผนการ
ควบคุมและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานใหม่ พร้อมทบทวนการประเมิน FMEA
การทดสอบยืนยันผลและตรวจติดตามเป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการซิกซ์ซิกม่าซึ่งประกอบด้วยการ
เก็บข้อมูลที่ได้จากการปรับค่าเครื่องจักรตามค่าที่ได้จากการทดลองด้วยวิธีพื้นผิวผลตอบ (Response Surface
Methodology, RSM) แบบBox-Behnken Designเพื่อยืนยันผลเป็นระยะเวลา1เดือนแต่เนื่องด้วยข้อจํากัดจาก
การยืนยันผลจะเป็นการยืนยันผลแบบทําลายส่งผลให้เกิดของเสียดังนั้นในช่วงระยะเวลา1เดือนของการทดลอง
ผลผู้นําเสนอโครงการจะทําการเตรียมชุดเซลเสียเพื่อประกอบเป็นแบตเตอรี่และทําการติดป้ายบ่งชี้ที่แบตเตอรี่
เพื่อนําไปสุ่มวัดค่าระยะบีบหัวแผ่นธาตุในกระบวนการปกติโดยทําการสุ่มทั้ง2กะสุ่มวัดจํานวน 2 ชุดเซลล์ต่อลอต
การผลิตเฉพาะแบตเตอรี่รุ่นB24 รวมทั้งหมด50ชุดเซลล์ซึ่งจะนําข้อมูลมาตรวจสอบว่าค่าผลตอบสนองเฉลี่ยเป็
นไปตามผลการทดลองหรือไม่ จากนั้นจะทําแผนการควบคุมเพื่อกําหนดรอบการตรวจสอบและวิธีการในการ
ตรวจสอบปัจจัยปรับตั้งค่าเครื่องจักรให้เป็นไปตามที่ทําการทดลองไว้และมีการนําแผนภูมิควบคุมเข้ามาใช้เพื่อ
ควบคุมกระบวนการผลิตให้อยู่ในค่าควบคุมโดยหากพบว่าค่าออกนอกค่าควบคุมให้ดําเนินการตามแผนการแก้ไข
เมื่อกระบวนการออกนอกค่าควบคุมและส่วนปัจจัยด้านคนควบคุมโดยการจัดทําเป็นมาตรฐานปฏิบัติงานใหม่
แสดงขั้นตอนการทํางานสําหรับพนักงานและจัดทําแผนการอบรม
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นอกจากนี้ผู้นําเสนอโครงการได้ปรับปรุงกระบวนการเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้การปรับแรงดันลมของไกด์
เครื่องบีบระยะหัวแผ่นธาตุ โดยการตั้งเกจเพื่อวัดค่าปรับตั้งและควบคุมค่าได้ในเชิงตัวเลข แสดงได้ตามภาพที่ 15
หลังปรับปรุง

ก่ อนปรับปรุง
กระบอกสูบ

กระบอกสูบ

ส่ วนประกอบชุดบีบระยะหัวแผ่นธาตุ

ปรับที่สปี ดคอนโทรลอ่านค่าไม่ได้

ติดตัง้ Presure เกจ ทําให ้อ่านค่าได ้

**พร้อมทั้งติดตั้งสปี ดคอนโทรล
แบบมีสเกล เพื่อช่วย ลดอัตราของ
แรงดันลมจากเกจอีกที

ภาพที่ 15แสดงการปรับปรุงติดตั้งเกจวัดค่าแรงดันลม
การทดสอบยืนยันผลเป็นการยืนยันค่าปัจจัยนําเข้าที่สําคัญทั้งหมดที่เลือกมาสําหรับการออกแบบ
การทดลองเพื่ อหาค่ าที่เหมาะสมที่สุดซึ่งสรุปปัจจัยที่ ปรับปรุงจํ านวน3ปัจจั ยพบว่าค่ าผลที่ได้จากการใช้วิธี
Response Optimization โดยใช้โปรแกรมMinitab ส่วนปัจจัยสามารถสรุปได้ดังตารางที่5
ตารางที่5 ระดับของปัจจัยที่เหมาะสมที่หลังทําการปรับปรุง
ปั จจัย
แรงดันลมควบคุมไกด์ (A)
ระยะของไกด์ (B)
องศาการเอียงของไกด์(C)

หน่วย
Mpa
มิลลิ เมตร
องศา

ค่าตั้งที่ เหมาะสม
0.3
6.0
45.0

โดยหลังจากที่ได้ค่าตั้งที่เหมาะสมพารามิเตอรี่ที่มีผลต่อค่าระยะบีบหัวแผ่นธาตุ ผู้นําเสนอโครงการ
ได้ดําเนินสรุปผลการดําเนินการปรับปรุงในแต่ละปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยได้ดังนี้
ปัจจัยที่ 1 แรงดันลมควบคุมไกด์(A) ค่าที่เหมาะสมสําหรับปรับตั้งคือ0.3เมกะปาสคาลแสดง
ผลเปรียบเทียบการปรับปรุงตามภาพที่ 16
หลังปรับปรุง

ก่อนปรับปรุง

กระบอกสูบ

กระบอกสูบ

0.3 Mpa

ส่ วนประกอบชุดบีบระยะหัวแผ่นธาตุ

ปรับที่สปี ดคอนโทรลอ่านค่าไม่ได้ และ
ปรับตั้งยาก เพราะอยูใ่ นเครื่ องจักร

**ย้ายสปี ดคอนโทรลมานอกเครื่ อง เพื่อให้ปรับตั้งง่าย พร้อมกับ
เปลี่ยนเป็ นสปี ดคอนโทรล แบบมีสเกล เพื่อช่วย ลดอัตราของแรงดันลม
จากเกจอีกที
**ติดตัง้ Presure เกจ ทําให ้อ่านค่าได ้คา่ ควบคุม = 0.3 MPa

ภาพที่ 16 ผลเปรียบเทียบการปรับปรุง ก่อน-หลัง ของปัจจัยแรงดันลมควบคุมไกด์
ปัจจัยที่ 2 ระยะของไกด์ (B)ค่าที่เหมาะสมสําหรับปรับตั้งคือ6.0มิลลิเมตรแสดงผลเปรียบเทียบการ
ปรับปรุงตามภาพที่ 17
หลังปรับปรุง

ก่อนปรับปรุง

6 mm

ระยะของไกด์

12 mm.

ไกด์เป็ นร่ องสไลด์ ปรับตั้งยาก
ระยะร่ องสไลด์ ปรับได้มากที่สุด 12 มม.

**เมื่อได้คอนดิชนั่ ที่
ชัดเจน สร้างไกด์ใหม่ ให้
เป็ นช่อง Fix ระยะ เพื่อ
ลดปัญหารื่ องการปรับตั้ง

ภาพที่ 17 ผลเปรียบเทียบการปรับปรุง ก่อน-หลัง ของปัจจัยระยะไกด์
15

ปัจจัยที่ 3 องศาการเอียงของไกด์(C)ค่าที่เหมาะสมสําหรับการปรับตั้งคือ 45
ผลเปรียบเทียบการปรับปรุงตามภาพที่ 18

องศา แสดง

หลังปรับปรุง

ก่อนปรับปรุง

45 องศา

**เมือ่ ได ้คอนดิชนั่ ทีช่ ดั เจน สร ้างไกด์ใหม่ และ
องศาของไกด์มากเกินไป ส่ งผลเรื่ องการบีบหัวแผ่นธาตุ

fix ระยะองศา เพือ
่ ลดปั ญหารือ
่ งการปรับตัง้

ภาพที่ 18 ผลเปรียบเทียบการปรับปรุง ก่อน-หลัง ของปัจจัยองศาการเอียงของไกด์
ผู้เสนอโครงการเลือกใช้แผนภูมิI-MR Chart สําหรับการตรวจสอบกระบวนการบีบระยะหัวแผ่น
ธาตุซึ่งมีการเก็บข้อมูลผลการทดลองปรับตั้งเครื่องบีบหัวแผ่นธาตุระดับที่เหมาะสมของปัจจัย 50ชุดเซลล์ ใน
ตารางที่5โดยแสดงผลการควบคุมด้วยแผนภูมิตามภาพที่19
I-MR Chart of Y

Individual V alue

26.18

U C L=26.17348

26.16
_
X=26.1344

26.14
26.12
26.10

LC L=26.09532
1

6

11

16

21

26
O bser vation

31

36

41

46

U C L=0.04801

M oving Range

0.048
0.036
0.024

__
M R=0.01469

0.012
0.000

LC L=0
1

6

11

16

21

26
O bser vation

31

36

41

46

ภาพที่ 19 แผนภูมิควบคุมสําหรับการควบคุมกระบวนบีบหัวแผ่นธาตุ
จากแผนภูมิควบคุม I-MR chart สรุปได้ว่ากระบวนการผลิตนี้ไม่มีสิ่งผิดปรกติ ( special causes
variation) อยู่ภายใต้การควบคุมทางสถิติสําหรับการปรับตั้งค่าระยะบีบหัวแผ่นธาตุที่เหมาะสมซึ่งจะเห็นได้ว่าค่า
เส้นกลาง (Center line: CL) คือค่าเฉลี่ยของค่าระยะบีบหัวแผ่นธาตุเท่ากับ 26.13 มิลลิเมตร ที่อยู่ภายใต้ค่า
ขีดจํากัดควบคุมล่าง (Lower Control Limit: LCL) และค่าขีดจํากัดควบคุมบน ( Upper Control Limit: UCL)
คืออยู่ระหว่างค่า 26.0953 ถึง 26.1735 ตามลําดับส่วนค่าเส้นกลางของพิสัยแบบเคลื่อนที่เท่ากับ 0.0147 ก็อยู่
ภายใต้ค่าขีดจํากัดควบคุมล่างและบนคือ
ระหว่างค่า 0 ถึง 0.0480 ตามลําดับเช่นกันดังนั้นจากผลวิเคราะห์ผลจากลักษณะของจุดที่ปรากฏบนแผนภูมิพบว่
าลักษณะจุดที่ปรากฏไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในแผนภูมิแสดงว่าสามารถควบคุมความผันแปรของการผลิตให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสมตามค่าในเส้นกลางของแผนภูมิควบคุมซึ่งถือว่าค่าที่เส้นกลางของแผนภูมิควบคุมคือค่าเฉลี่ย
ของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่กระบวนการผลิตนี้ทําได้อยู่ภายใต้การควบคุม
และหลังจากการวัดผลการควบคุมกระบวนแล้ว เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ําผู้นําเสนอโครงการได้
ทําการวิเคราะห์คุณลักษณะของของเสียและผลกระทบที่ตามมา โดยใช้เครื่องมือ PFMEA เพื่อจะมุ่งเน้นที่จะ
ชี้ให้เห็นคุณลักษณะของความเสียหายหรือสาเหตุที่จะนําไปสู่ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น (potential Failure
Mode) อันเนื่องมาจากการออกแบบการผลิต จากนั้นจึงทําการวิเคราะห์ผลกระทบของความเสียหายที่คาดว่าจะ
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เกิดขึ้น (Effects Analysis) และสุดท้ายก็เพื่อการนําไปสู่การหาวิธีป้องกันการเกิดความเสียหายที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น (Problems Prevention) ซึ่งได้ทําการสรุปผลการวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขเป็นไปตามค่าปัจจัย 3
ปัจจัยหลักที่มีผลต่อค่าระยะบีบหัวแผ่นธาตุ สําหรับการควบคุมป้องกันการเกิดปัญหาซ้ํา สามารถแสดงผลการ
วิเคราะห์ได้ตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและวิธีป้องกันการเกิด (PFMEA)
เลขที่เ อกสาร
วัน ที่เ ริ่ ม ใช้
การสําเนา
ครั ้งที่แ ก้ ไ ข

บริ ษัท สยามฟู ร ู ก าวา จํากั ด
เอกสารสนั บ สนุ น
เรื่ อ ง POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA) ของ Production 2
Assembly Process

Model Year(s)/Vehicle(s)/Program(s)

Conventional & MF Battery

Process Responsibility

Production

Key Date

23/7/2544

and separator

effect short circuit so the

together to be

battery can not be

a battery cell.

used for engine starting.

Adjust air pressure of

5

cylinder too much
8

Adjust distance guide

5

too long
8

Degree of guide too less

Controls
Detection

8
Visual check at lug
of cell element

5

RPN

Action

& Target

Actions Taken

Completion Date

Completion Date

RPN

8

can touching together

good after bending bending

Controls
Prevention

Detection

Separator damage or plate

Stack plates

of Failure

Action Results

Responsibility

Severyty

of Failure

Requirement

Recommended

Occurrence

Mode

Function
2. Cell stacking : Lug appearance is Side plate too much

Potential Cause(s)

หน้ า 4/37

310/002

FMEA Date (Orig.) 23/07/2544

Detection

Potential Effect(s)

Severity

Potential Failure

31

FMEA Date (Rev.)
Current Process

Process
Step

S-PD-006

FMEA NUMBER

Production 2 : Teerarat P.,Wasin S., QA : Benjawan P.Sirote K, Eng.Dept: Thaveepong V. TPD: Chitipat P.

Occurrence

Core Team

Classification

Item

:
:
:
:

Jan-18

8

1

8

64

Feb-18

8

1

8

64

Feb-18

8

1

8

64

Jan-18

5

1

8

40

Feb-18

5

1

8

40

Feb-18

5

1

8

40

320 Install pressure guage Mr.Kittiwat
for easy adjust

8

320 Fixed setting condition Ms.Teerarat & team
that came from test six-sigma

8

(Cont.)

320 Fixed setting condition Ms.Teerarat & team
that came from test six-sigma

Side plate not bending or Plate out of busbar that
a little bit bending

5

effect plate quantity is less
than spec and

5

cylinder too less
5

battery - capacity
is dropped.

Adjust air pressure of
Adjust distance guide

5

Degree of guide too much

of cell element (lug

5

200 Install pressure guage Mr.Kittiwat
for easy adjust

8

can insert in mold)

too short
5

8
Visual check at lug

200 Fixed setting condition Ms.Teerarat & team
that came from test six-sigma

8

200 Fixed setting condition Ms.Teerarat & team
that came from test six-sigma

ที่สําคัญหลังการปรับปรุงเพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานมีการควบคุมเป็นไปในทิศทางเดียว ทั้งภาพ
ของการควบคุมกระบวนการ เครื่องจักร อุปกรณ์ วิธีการและพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ผู้นําเสนอโครงการจึงได้จัดทํา
มาตรฐานดังต่อไปนี้
1. มาตรฐานการควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ซึ่งแสดงตามภาพที่ 20

ภาพที่ 20มาตรฐานการควบคุมปัจจัยที่มผี ลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์
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2.มาตรฐานการควบคุมวิธีการปฏิบัติงานสําหรับการปรังตั้งค่าเครื่องบีบระยะหัวแผ่นธาตุซึ่งแสดง
ตามภาพที่ 21

ภาพที่ 21 มาตรฐานการควบคุมการปฏิบัติงานและการตั้งค่าเครื่องจักร
3.มาตรฐานการออกแบบควบคุมไกด์ที่ใช้ในการบีบหัวแผ่นธาตุโดยทําการแก้ไขแบบไกด์ในการบีบ
หัวแผ่นธาตุ ซึ่งแสดงตามภาพที่ 22
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ภาพที่ 22 มาตรฐานการออกแบบควบคุมไกด์ที่ใช้ในการบีบหัวแผ่นธาตุ
4. การฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในจุดควบคุมหลังปรับปรุงซึ่งแสดง
ตามภาพที่ 23

ภาพที่ 23 แสดงผลการฝึกอบรมพนักงานหลังการปรับปรุงงาน
6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทํางานและประโยชน์ทีได้รับ
โครงการนี้ศึกษากระบวนการประกอบแบตเตอรี่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการลดปัญหาเคลมแบตเตอรี่
ช๊อตจากหัวแผ่นธาตุโค้งงอที่สะพานไฟของชุดเซลล์โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดซิกซ์ซิกม่า ตาม 5 ขั้นตอนของ
DMAICโดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ตามหลักการ 4M ด้วยแผนผังก้างปลา เพื่อนําไปสู่การหาสาเหตุหลักของ
ปัญหาพบว่ามีสาเหตุหลักจากวิธีการปรับตั้งเครื่องจักรมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตั้งเครื่องบีบระยะหัวแผ่นธาตุ
จํานวน 3 ปัจจัยคือ 1) แรงดันลมควบคุมไกด์ (A) 2) ระยะของไกด์ (B) และ3) องศาการเอียงของไกด์ (C)
หลังจากนั้นจึงใช้การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล (23 Full Factorial design, 2 Replicate) เพื่อ
นําไปสู่การคัดกรองปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการซ๊อตจากหัวแผ่นธาตุโค้งงอที่สะพานไฟเพื่อนําไปทําการออกแบบ
การทดลองด้วยวิธีพื้นผิวผลตอบแบบBox-Behnken Designและเพื่อกําหนดค่าที่เหมาะสมสําหรับการปรับตั้ง
ระยะบีบหัวแผ่นธาตุโดยได้ค่าปรับตั้งที่เหมาะสมคือแรงดันลมควบคุมไกด์ (A) เท่ากับ 0.3 เมกะปาสคาล, ระยะ
ของไกด์ (B) เท่ากับ 6.0 มิลลิเมตรและองศาการเอียงของไกด์ (C) เท่ากับ 45 องศา ให้ค่าพยากรณ์ (y) ของค่า
ระยะบีบหัวแผ่นธาตุเท่ากับ26 มิลลิเมตรหลังจากนั้นได้นําผลการทดลองไปจัดทําเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลหลังการปรับปรุงสามารถลดปัญหาเคลมแบตเตอรี่ช๊อตจากหัวแผ่นธาตุโค้งงอที่สะพานไฟจาก 0.006% เป็น
0% ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม พ.ศ.2561 ซึ่งแสดงผลการปรับปรุงตามกราฟ
ที่ 4 โดยโครงการปรับปรุงที่กล่าวมานี้ได้ปรับปรุงเฉพาะในรุ่น B24 นอกจากนี้ยังสามารถลดอัตราส่วนปัญหา
ของการเคลมจาก 0.023% เป็น 0.017% จากกระะบวนการประกอบแบตเตอรี่ที่ไลน์ A อีกด้วย % และสามารถ
ลดค่ า ใช้ จ่ า ยความสู ญ เสี ย ด้ า นต้ น ทุ น ความสู ญ เสี ย แบตเตอรี่ ช ดเชยจากการเคลมและการบริ ห ารจั ด การ
กระบวนการแลกเปลี่ยนคิดเป็นมูลค่า 5,700 บาทต่อเดือน (68,400 บาทต่อปี) เนื่องจากนี้ยังเป็นการยกระดับ
คุณภาพของแบตเตอรี่ตามอายุรับประกันคุณภาพมาตรฐานได้เป็นอย่างดีและสร้างความพึงพอใจทั้งลูกค้าและ
ผู้ผลิตแบตเตอรี่รวมถึงการปฏิบัติงานของพนักงาน ส่วนระยะควบคุมได้ทําการทดสอบยืนยันผลโดยใช้แผนภูมิ
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ควบคุม (control chart) และกําหนดแผนการควบคุมและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานใหม่จากผลงานปรับปรุง
ที่กล่าวข้างต้น พร้อมทําการปรับปรับปรุงปัจจัยด้านคน คือการขาดทักษะที่ดีในการปรับตั้งมาเป็นปัจจัยรองและ
ได้กําหนด 2 แนวทางหลักคือ 1) กําหนดแผนการอบรมของพนักงานและ 2) จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานและ
คู่มือการปฏิบัติงานสําหรับพนักงาน
%เคลม
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0
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กราฟที่ 4 แสดงผลอัตราส่วนการเคลมปัญหาซ๊อตจากหัวแผ่นธาตุโค้งงอ
ประโยชน์ที่ได้รับนอกจากสามารถลดปัญหาเคลมแบตเตอรี่ช๊อตจากหัวแผ่นธาตุโค้งงอที่สะพานไฟและ
ลดค่าใช้จ่ายความสูญเสียด้านต้นทุนความสูญเสียแบตเตอรี่ชดเชยจากการเคลมและการบริหารจัดการ
กระบวนการแลกเปลี่ยนแล้ว เราสามารถยกระดับเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบุคคลากร ดังนี้
1) สามารถยกระดับคุณภาพจากการลดอัตราการเคลมและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้าเกิดความ
เชื่อถือในสินค้า
2) เป็นแบบอย่างที่ดีของการปรับปรุงกระบวนการและเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อผู้ผลิต
แบตเตอรี่อื่นๆ
3) เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและใช้เทคนิคทางสถิติในการสรุปผล
ของปัญหา
4) สร้างการทํางานเป็นทีมและพัฒนาทักษะของพนักงานให้สูงขึ้นในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุง
กระบวนการ
5) สามารถรักษาอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้
7. ความท้าทายต่อไป
การแก้ปัญหาเคลมแบตเตอรี่ช๊อตจากหัวแผ่นธาตุโค้งงอสามารถปรับปรุงบรรลุเป้าหมายและเป็นศูนย์
ดังนั้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพของแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่องและให้ดียิ่งขึ้นอันนํามาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าสําหรับ
การขับรถยนต์ด้วยความอุ่นใจ ความท้าทายต่อไปจึงอยู่ที่การแก้ปัญหาเคลมแบตเตอรี่ซ๊อตจากกริดมีฟินซึ่งถือ
เป็นปัญหาอันดับที่ 2 รองจากปัญหาเคลมแบตเตอรี่ช๊อตจากหัวแผ่นธาตุโค้งงอเพื่อให้ปัญหาดังกล่าวหมดไปโดย
สิ้นเชิงสามารถแสดงที่มาการเลือกได้ตามกราฟพาเรโต้ที่ 5
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กราฟพาเรโต้ แสดงข้ อมูลแบตเตอรี่เคลม 6 เดือนตั้งแต่ ม.ค - มิ.ย 60
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กราฟที่ 5แสดงหัวข้อเรื่องความท้าทายถัดไปคือ “กริดมีฟิน”
8. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข
การดําเนินการแก้ไขปัญหาเคลมแบตเตอรี่ช๊อตจากหัวแผ่นธาตุโค้งงอ ตั้งแต่วิเคราะห์ baseline ในเดือน
ช่วง มกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2560 จนถึงการสรุปจัดทํามาตรฐานใหม่หลังการแก้ไขในเดือนธันวาคม 2560
ถึงแม้ใช้ระยะเวลาเพียง5เดือนแต่กว่าจะทําสําเร็จได้นั้นต้องฟันฝ่าปัญหา/อุปสรรคและมีแนวทางการแก้ไขดังสรุป
ในตารางที 6
ตารางที่ 6 : ตารางสรุปปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1) หาช่วงเวลาในการทดลองได้ยากในกระบวนการผลิตจริง

1.1) บริหารช่วงเวลาพักและช่วงวันหยุด เพื่อขอทําการทดลอง

2) การทดลองเป็นการทดลองแบบทําลายมีผลกระทบต่อของเสีย
ที่จะเกิดขึ้น

2.1) ต้องดําเนินการเก็บแผ่นธาตุของเสียไว้สําหรับการทดลอง เพื่อ
ไม่ให้กระทบต่อของเสียที่จะเกิดขึ้นจากการทดลอง

3) ต้องใช้ระยะเวลาการทดลอง ติดตามผล เพื่อให้เห็นผลการ
ปรับปรุง

3.1) ต้องมีการวางแผนและสื่อสารขั้นตอนงานให้กับผู้ร่วมปรับปรุง
รับทราบ เพื่อให้การควบคุมเป็นไปตามแผน

4) ทีมงานผู้ร่วมปรับปรุงมีความไม่ชํานาญด้านเทคสถิติในแต่ละ
ขั้นตอนการทดลองDOE

4.1) ให้ความรู้ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนอย่าง
ละเอียดและง่ายต่อการเข้าใจ เพื่อลดความผิดพลาด

9. ปัจจัยแห่งความสําเร็จและความยั่งยืน
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Key success factor) ในการแก้ปัญหาครั้งนี้มดี ังนี้
1) การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความรู้การผลิตแบตเตอรี่ (Intrinsic knowledge)กับการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ
2) การประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการที่มีประสิทธิภาพอันได้แก ่ การวิเคราะห์ Control Chart, 2K DesignFactorial Design, FMEA และการออกแบบการทดลองด้วยวิธีพื้นผิวผลตอบ (Response Surface
Methodology, RSM) แบบ Box-Behnken Design เพื่อหาค่าระดับที่เหมาะสมสําหรับการปรับตั้งพารามิเตอร์
ของชุดบีบหัวแผ่นธาตุเครื่องชุดบีบหัวแผ่นธาตุ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยประหยัดเวลาได้เป็นอย่างดี
3) การใช้ข้อเท็จจริงและข้อมูล (fact and data) ที่ถูกต้องทําให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผล
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4) การใช้การวิเคราะห์ PFMEA เพื่อเสริมสร้างระบบการประกันคุณภาพกระบวนการของผลิตภัณฑ์ให้
เข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อมุ่งสู่ความพึงพอใจของลูกค้าอย่างยั่งยืน
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