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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [√ ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถ้าม*ี) และ
การทดลองนำเสนอผลงาน) 
  [  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide และการ
ทดลองนำเสนอผลงาน) 

ประเภทองค์กร [√ ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ [  ] หน่วยงานด้านการศึกษา [  ] 
หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ [  ] หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข 
  
ชื่อเรื่องนำเสนอ การปรับปรุงความสามารถกระบวนการผลิตของ Underfill process เพ่ือลดของเสีย Epoxy defect 
โดยใช้หลักการ Six sigma 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. การนำองค์กร  
[  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด 
[  ] 4. การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้  
[  ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล 

[√ ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากับการบริหารจัดการ  
 
 

 
ชื่อหน่วยงาน …… บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  
ที่อยู่ …… 560 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ถ. อุดมสรยุทธ์ ต. คลองจิก อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 
13160 …………………………… 
โทรศัพท์ ……(035) 258-888 ……………………………………….. 
โทรสาร ……..(035) 258-270-1………………………………………  
เว็บไซต์ ……..www.mektec.co.th..………………………………….. 
 
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำเสนอ) 1. นายสิทธิชัย เหล่าทัพ 

     ตำแหน่ง วิศวกรกระบวนการผลิต 
     มือถือ 085-4200885 
 2. นายวสันต์ อรุณรักษ์ธรรม 
     ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ 
     มือถือ 086-7731541 
 3. นายปิยะ ไทยสอาด 
     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายคุณภาพ 
     มือถือ 087-0333433 
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สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) การแก้ไขปัญหาของเสียจากกระบวนการผลิต โดยอาศัยหลักการ Six Sigma 
  
 
 
 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  

ปัญหาของเสียลดลง คาดการณ์ว่า จะทำให้องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายได ้มีมูลค่าประมาณ 3.95 ล้านบาท ใน
ระยะเวลา 10 เดือน (มิถุนายน 2565 ถึง มีนาคม 2566) บน 5 ผลิตภัณฑ์ทีท่ำการขยายผลไป โดยแบ่งเป็น 
1) Underfill Defective ของ 5 ผลิตภัณฑ์ ลดลงจาก 0.28% เหลือ 0.19%, ลดค่าใช้จ่ายประมาณ 2.7 ล้านบาท  
2) ปริมาณการใช้ Epoxy ลดลง 24%, ลดค่าใช้จ่ายประมาณ 1.25 ล้านบาท 
 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    

  [  ] อนุญาต   [√ ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นำเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 

             [√ ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
 
  



 

  3 

บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงความสามารถกระบวนการผลิตของ Underfill process เพ่ือลดของเสีย Epoxy defect โดยใช้
หลักการ Six sigma 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

กลุ่มบริษัท Mektec มีหลายโรงงานผลิต ตั้งอยู่ทั้งในทวีปอเมริกา, ยุโรปและทวีปเอเชีย และในประเทศไทยมี
อยู่ 2 โรงงานผลิต ในโรงงานผลิต 2 แห่งนี้ พวกเรามาจากโรงงานที่ตั้งอยู่ที่ 560 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ถ. 
อุดมสรยุทธ์ ต. คลองจิก อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 13160 เรียกโดยย่อว่า “MMCT” 
 
… MMCT เป็นบริษัทที่ทำการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกค์ ที่ใช้ประกอบในผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive, Consumer 
(กล้องถ่ายรูป/มือถือ) และชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ เป็นต้น 
………………………………………….………………….………………. 
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
… บริษัทเม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้าชนิดยืดหยุ่นได้ 
มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อพนักงาน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะ
ดำเนินการตามมาตรฐานด้านต่างๆ ทั้งด้านคุณภาพสินค้า อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
ดำเนินธุรกิจด้วยหลักจริยธรรมที่ดี พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและชัดเจน โดย
มีความตั้งใจและมุ่งมั่น ดังนี้ 
 
1. พัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการและ
ข้อกำหนดของลูกค้า การส่งมอบตามเวลา ภายใต้หลักอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมท่ีดีของพนักงาน 
สังคมและชุมชน 
2. ปรับปรุงและป้องกัน อันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับพนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การใช้ทรัพยากร การควบคุม
มลภาวะ และ การลดของเสียอันนื่องมาจากกิจกรรมของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 
3. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ด้านคุณภาพสินค้า คุณภาพสินค้าเพ่ือสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ ความรับผิดชอบต่อแรงงาน รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้องทั้งท่ีเป็นกฎหมายภายในประเทศ
และท่ีเป็นสากล ด้วยการนำมาจัดทำเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ 
4. จัดทำและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ด้านคุณภาพสินค้า ชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ 
ความรับผิดชอบต่อแรงงาน อันเนื่องมาจากกิจกรรมของบริษัทฯ 
5. จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอควบคู่ไปกับการฝึกอบรม ปลูกฝังจิตสำนึก และให้คำปรึกษาด้านคุณภาพ สินค้า 
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อแรงงาน พร้อมทั้งถ่ายทอดนโยบาย วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายดังกล่าวให้กับพนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ นำไปปฏิบัติ และรักษาไว้อย่างจริงจัง 
6. เผยแพร่นโยบายและกิจกรรม ด้านคุณภาพสินค้า อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความ
รับผิดชอบต่อแรงงาน ให้กับสาธารณชน และหน่วยงานที่สนใจ รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 
เพ่ือนำไปพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น  
……………………………………….………………….………………. 
 
บริษัท เม็กเท็คฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน 5 ระบบ ดังภาพด้านล่าง 
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• ขั้นตอนที่สำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่สำคัญเหล่านั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนา-นำไปปฏิบัติ แล้วนำไปสู่การ

ป้องกันไม่ใหป้ัญหาเกิดซ้ำ ยกระดับคุณค่าของผลการทำงานที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือ สามารถสนองตอบความ
คาดหวังของลูกค้าได้ดีขึ้น 

• ควรอธิบายโดยใช้ Flowchart, แบบฟอรม, ตาราง หรือ เครื่องมือคุณภาพ ทีเ่หมาะสม 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 

Product ที่นำมาดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงความสามารถกระบวนการผลิตครั้งนี้ เป็นโมเดลที่ใช้ใน Hard 
Disk Drive ซึ่งใน 1 ตัวงานมีหลาย IC จึงทำให้มีราคาค่อนข้างสูง ประกอบกับในปัจจุบันมีภาวะขาดแคลน IC ทั่วโลก 
การปรับปรุงความสามารถกระบวนการผลิตจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการผลิตและช่วยลดผลกระทบจากการ
ภาวะขาดแคลน IC หลังจากท่ีได้ดำเนินการกิจกรรมจากหนึ่งผลิตภัณฑ์หลัก แล้วจึงขยายผลไปที่ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เพ่ือ
เป็นมาตรฐานการผลิตของกระบวนการ Underfill by Epoxy ของทั้งโรงงานต่อไป 
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คาดการณใ์นปี 2565 เรามยีอดคำสั่งซื้อของผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive หากเราไม่ปรับปรุงอะไรเลย ก็จะต้อง
สูญเสียต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 2.7 ล้านบาท เป้าหมายของกิจกรรมนี้คือ  
  - Underfill defective ลดลงจาก 0.36% เหลือ 0.18%, Cost saving ประมาณ 1.3 ล้านบาท (จาก 1 
ผลิตภัณฑ์) โดยใช้กิจกรรมหลักเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ Six sigma 

 
 จุดสำคัญของความสำเร็จในงานนี้ คือ การจัดการการปรับปรุงการผลิตและวิศวกรรม โดยใช้หลักการ Six sigma ใน
การลดของเสียที่จะเกิดขึ้นและลดความรุนแรงของภาวะขาดแคลน IC รวมถึงส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม , ความคิด
วิเคราะห์เชิงระบบ , การนำหลักสถิติมาใช้ในการทำงานจริง , ส่งผลมี Quality mind ที่ดี , ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี
ตามมาตรฐานให้กับลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัท. 


