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บทความฉบบัเต็ม (TQM FULL PAPER) 

 

ประเภทการสมคัร TQM-Best Practices  

ประเภทองคก์ร  หน่วยงานธรุกจิเอกชน    

ชื่อเรื่องน าเสนอ การปรบัปรงุการออกแบบระบบประกนัคณุภาพ โดย

ใช้ตาราง QFD (Quality Function Deployment) 

เปน็ “วธิีปฏบิัติทีเ่ปน็แบบอย่างทีด่เียีย่ม” ของกระบวนการ ในหมวด 6. การ

จดัการกระบวนการ  

ชื่อหน่วยงาน  บรษิัท เอส. เค. โพลเีมอร ์จ ากดั 

ท่ีอยู่  166 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 

แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150 

โทรศัพท์    02-892-1092-7  โทรสาร  02-892-1092-7  

ชื่อผู้เขียน(ผู้น าเสนอ)  นางสาวสชุาวด ี ปรางจโรจน ์  

ต าแหนง่  ผูจ้ดัการส่วนประกนัคณุภาพ 

โทรศัพท์     02-892-1092-7#164    โทรสาร 02-892-1092-7  

มือถอื 081-573-5721   

อีเมล  suchawadee@skthai.com 

 

สรปุจดุที่เปน็ “วธิปีฏิบัตทิี่เปน็แบบอยา่งทีด่เียี่ยม”   

 มีการรวบรวมความต้องการของลูกค้าท้ังภายนอกและภายใน แล้วน า

ความต้องการของลูกค้า (What) มาเป็นข้อก าหนดทางเทคนิคในการผลิต 

(How) และวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ร่วมกันในตาราง QFDเ พ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีการพิจารณาจากข้อมูลของบริษัทคู่แข่ง

มาเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) ประกอบ การตัดสินใจในการ

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากนั้นจะท าการวิเคราะห์ไปยังส่วนประกอบ

ต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ในด้านคุณภาพท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าได้อย่างดี 
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ประสิทธผิล  

1) สามารถแปลงความต้องการของลูกค้ามาเป็นข้อก าหนดทางเทคนิค

ท่ีใช้ส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ 

2) สามารถออกแบบกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด (ต้นทุน

การผลิตต่ า คุณภาพตรงความต้องการของลูกค้า) 

3) ทีมงานได้ฝึกคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของ

ลูกค้ากับตัวแปรท่ีต้องควบคุมในกระบวนการออกแบบ/ผลิต 

4) สามารถผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 100% (โดย

ตรวจสอบจากรายการ Reject สินค้าตัวอย่าง ในรอบเดือน มี.ค.-

พ.ค. = 0 ครั้ง/เดือน) 

 

1. บทสรปุของผู้บรหิาร 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของลูกค้ากับตัวแปร/ค่า

ควบคุมในกระบวนการผลิต เราจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้อย่างหลากหลาย 

ต้องใช้ความสามารถในการเชื่อมโยง ความรู้ทางทฤษฎี ความรู้ทางเทคนิค

วิศวกรรม ท าให้ทีมงานต้องศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมมากมาย และน าความรู้ที่

ได้มานั้นมาถ่ายทอดให้กับทีมงานทุกคน จึงท าให้เกิดความรู้ใหม่ๆและมี

ความสุข ความสนุกในการท างานเป็นอย่างมาก 

 

2. ประวตัิและความเปน็มาโดยย่อ : 

บริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ จ ากัด เป็นหนึ่งในผู้น าในการผลิตชิ้นส่วนยาง

ของไทย โดยเริ่มต้นจากบริษัทผู้ประกอบ การขนาดเล็กในปี 1991 และใน

ปัจจุบันเรามีพนักงานประมาณ 700 คน ท่ีท างานร่วมกันในการส่งมอบ

ชิ้ น ส่ วนยา งแล ะชิ้ น ส่ ว นพลาส ติ ก ท่ี มี คุณภาพส าหรั บ ยานยน ต์ , 

เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ยาและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เราเชื่อมั่นในการบริหาจัดการแบบ Total Quality Management (TQM) 

ซึ่งได้มีการด าเนินการมานานกว่า 10 ปี ท าให้เราได้รับความไว้วางใจจาก

ลูกค้าท่ัวโลก ในการให้บริการของเราในอุตสาหกรรมต่างๆ ภายใต้

มาตรฐาน  

ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 
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วิสยัทศัน ์

  “เราเปน็องคก์รนวตักรรมระดบัโลก ผูส้รา้งสรรคผ์ลิตภณัฑ์โพลีเมอร ์ที่

มีคณุคา่แก่มนษุยชาติ” 

วัฒนธรรมองคก์ร  

 “S.K. ไม่คิด ไม่พูด ไม่ท า พฤติกรรม 6 ไม่ ไม่เป็นไร ไม่ใช่หน้าท่ี ไม่มี

เวลา ไม่ได้ ไม่รู้ ไม่กล้า” 

พันธกิจ นโยบาย   

1. ขยายฐานลูกค้าเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่และพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ส าหรับ

ความม่ันคงทางธุรกิจ 

2. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูงและนวัตกรรมท่ีมี

สิทธิบัตรเป็นของตัวเอง 

3. การเป็น OEM Subcontractor ให้ลูกค้าเกิดความเช่ือม่ันและนึกถึงเรา

เป็นอันดับแรก 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพของพนักงานในการบริหารจัดการ, มีความเป็นผู้น า

และมีความสุขในการท างาน 

5. สร้างกิจกรรมทางสังคมท่ีจะคืนความสุขสู่สังคมและกลายเป็นองค์กรท่ี

รักของชุมชน 

 

ระบบคณุภาพและมาตรฐานทีไ่ดร้บั 
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3. การเรยีนรูค้วามคาดหวงัของ “ลกูคา้ของกระบวนการทีน่ าเสนอ” 

ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันท่ีมีการแข่งขันสูงนั้น เราต้องมีการปรับตัว

เพ่ือให้อยู่รอด ซึ่งการปรับตัวเพ่ือให้อยู่รอด คือ 

1. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกด้าน (QDCS) อย่างมี

คุณภาพ 

2.  ท าให้ลูกค้ามีความเช่ือมันในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของ

เราให้มากท่ีสุด 

3. ราคาแข่งขันได้ จากการใช้ Process ท่ีต้นทุนต่ าสุด 

 ซึ่งในขั้นตอนการออกแบบกระบวนการ เราจะต้องมีทีมงานท่ีเชี่ยวชาญ

ในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการออกแบบแม่พิมพ์และทูลลิ่ง, ออกแบบสูตรยาง

คอมปาวด์, ออกแบบกระบวนการ, การออกแบบระบบการวัดและตรวจสอบ 

เป็นต้น ซึ่งทีมผู้เชี่ยวชาญต้องมีความสามารถในการเข้าใจความต้องการ

ของลูกค้า แม้ลูกค้าจะไม่ได้พูดหรือเขียนเอาไว้ คือเราต้องฟังให้ได้ยินในสิ่ง

ท่ีลูกค้าไม่ได้พูด หรือลูกค้ามีความเจ็บปวด (Pain Point) เรื่องใดจากการ

ท างานในปัจจุบัน และน าความต้องการนั้นมาวิเคราะห์เป็นตัวแปร/ค่าควบคุม 

เพ่ือไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ โดยก าหนดเป็นตาราง

ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของลูกค้ากับตัวแปร/ค่าควบคุม ซึ่ง

ทีมงานเราเรียกตารางความสัมพันธ์นั้นว่า QFD2 และผลจากการวิเคราะห์

ตามตาราง QFD2 จะท าให้เราสามารถออกแบบ แม่พิมพ์และทูลลิ่ง สูตรยาง

คอมปาวด์ และวิธีการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด คือมีต้นทุนการผลิตท่ี

ต่ าท่ีสุดและคุณภาพเป็นไปตามท่ีลูกค้าต้องการ 
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4. กระบวนการและวธิปีฏบิัตใินอดีต 

  

 

 

 

 

 

 

 

ปญัหาทีเ่คยเกดิขึน้ในอดีต 
 

ปญัหา ผลกระทบ 

1. ได้รับความต้องการจากลูกค้าไม่

ครบถ้วน 

1. เจ้าหน้าที่ Marketing ต้องเสียเวลา

กลับไปสอบถามลูกค้าใหม่  

2. เสียเวลาในการผลิตตัวอย่างใหม่

หลายครั้ง 

2. ส่งมอบตัวอย่างไม่ทันตามก าหนด 

3. เกิดของเสียในกระบวนการผลิต 

เพราะควบคุมตัวแปรไม่ครบ ตั้งแต่

ออกแบบแม่พิมพ์จนถึง Mass 

Production 

3. ของเสียหลุดไปถึงลูกค้า , ส่งมอบ 

ไม่ทันตามก าหนด ท าให้ลูกค้าขาด 

ความเชื่อมั่น 

4. ต้นทุนการผลิตสูง 4. ไม่สามารถแข่งขันได ้

 

มลูเหตจุงูใจในการปรบัปรงุกระบวนการท างาน 

1. ต้องการออกแบบกระบวนการให้ถูกต้องตั้งแต่ต้น เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์

ท่ีมีคุณภาพตามท่ีลูกค้าต้องการ  

ด้วยต้นทุนการผลิตท่ีต่ าท่ีสุด 

2. น าความรู้และปัญหาท่ีเกิดขึ้นในอดีตมาจัดเก็บเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า และป้องกันความ

ผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต 

Sale รับความต้องการจาก
ลูกค้าและปิดการขาย 

แจกจ่ายเอกสาร Sample 

Request PE ออกแบบแม่พิมพ ์และ 
กระบวนการผลติ 

FR วิจัยสตูร 

ประชุมและจัดท าแผน   
NPD MASTER PLAN 

 

QA ระบบประกันคุณภาพและ
การตรวจสอบ 

จัดท าเอกสาร PPAP ทดลองผลติตัวอย่าง Mass Production 
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ตัวอยา่งการออกแบบกระบวนการทีผ่ดิพลาดในอดตี  

 กระบวนการออกแบบสูตรยาง 

งาน Sealant ไม่ได้สอบถามความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน 

เช่น สภาวะการใช้งานของลูกค้า(อุณหภูมิ, แรงดัน, ความช้ืน เป็นต้น) 

น าไปสู่การวิจัยสูตรคอมปาวด์ท่ีผิดพลาด ท าให้ลูกค้าน าไปใช้งานที่

อุณหภูมิสูงแล้วเกิดปัญหาชิ้นงานเสียรูป  

 

 

 กระบวนการออกแบบแม่พมิพ์ 

1. งาน Rubber Dropper Butyl ไม่ได้พิจารณาเกรดเหล็กท่ีใช้ท า

แม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับชนิดของยาง ท าให้กรดจากยาง Butyl กัด

กร่อนผิวแม่พิมพ์ให้เสียหาย 

 

 

 

 

 

 

2. งาน Rubber Dropper ไม่ได้พิจารณารูปร่างชิ้นงาน ท าให้ปลดชิ้นงาน

ออกจากแม่พิมพ์ได้ยาก 
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 การออกแบบกระบวนการผลิต 

          งาน IS SAFETY VALVE RUBBER ไม่ได้น า Critical Point ของลูกค้า 

ไปก าหนดในการบ ารุงรักษาแม่พิมพ์ จึงไม่ได้ก าหนดจุดของแม่พิมพ์ท่ีต้องท า

ความสะอาดเป็นพิเศษ ท าให้เกิดเป็นคราบตะกอนสะสมท่ีแม่พิมพ์ แล้วเมื่อน ามา

ขึน้รูปพบว่าชิ้นงานเป็นรอยและเป็นแผล ตรงบริเวณ seal surface เม่ือลูกค้าใช้

งานจึงเกิดปัญหารั่ว 

 

 

 

 

 

 การออกแบบกระบวนการตรวจสอบ 

งาน IS SAFETY VALVE RUBBER พิจารณาถึงจุดใช้งานของลูกค้าไม่

ครบถ้วน ท าให้ก าหนดวิธีการตรวจสอบ seal surface ไม่เหมาะสม เพราะ

ชิ้นงานเป็นรอยและเป็นแผล ตรงบริเวณ seal surface ถ้าตรวจด้วยตา

เปล่าจะมองไม่เห็น ต้องตรวจสอบด้วยกล้องขยาย 10X ซึ่งตอนแรก

ก าหนดให้ตรวจสอบด้วยตาเปล่า จึงท าให้ชิ้นงานเสียหลุดรอดไปถึงลูกค้า 
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5. กระบวนการและวธิปีฏบิัตทิีไ่ดป้รบัปรงุใหม่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sale รับความต้องการจาก
ลูกค้าและปิดการขาย 

แจกจ่ายเอกสาร Sample 

Request PE ออกแบบแม่พิมพ ์และ 
กระบวนการผลติ 

FR วิจัยสตูร 

ประชุมเพื่อจัดท า 
QFD2 และแผน   NPD 

MASTER PLAN 

 

QA ระบบประกันคุณภาพและ
การตรวจสอบ 

จัดท าเอกสาร PPAP ทดลองผลติตัวอย่าง Mass Production 
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ตัวอยา่ง QFD 2 
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6. การวดัและวิเคราะหค์ุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ทีไ่ดร้บั  

จากการเปรียบเทียบการออกแบบแม่พิมพ์ โดยไม่ได้ใช้ตาราง

ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของลูกค้ากับตัวแปร/ค่าควบคุมฯ พบว่า

เม่ือใช้ตารางความสัมพันธ์ฯ จะท าให้สามารถออกแบบแม่พิมพ์ เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากกว่าไม่ใช้ตารางความสัมพันธ์ฯ 

จาก Part ตัวอย่างจะพบว่า มีตัวแปรท้ังหมด 5 ตัวแปรท่ีไม่ได้น ามา

วิเคราะห์ เพ่ือออกแบบแม่พิมพ์ คือ 

1. การป้อนยางเข้าแต่ละ Cav. โดยตรงควบคุมการ Design Gate เพ่ือ

ป้องกันปัญหายางไม่เต็ม (Short Shot) 

2. การไม่มีจุดอั้นอากาศ โดยควบคุมจุดเปิดแม่พิมพ์ เพ่ือป้องกันชิ้นงาน

พอง 

3. การไม่มีจุดอั้นอากาศ โดยควบคุมจุดท า Air Vent เพ่ือป้องกันงานพอง 

4. การไม่มีจุดอั้นอากาศ โดยควบคุมต าแหน่ง Parting Line เพ่ือป้องกัน

งานพอง 

5. ปริมาตรยางที่ใช้เพียงพอกับปริมาตรยางที่แม่พิมพ์ต้องการ โดย

ควบคุมการค านวณ Buffer เพ่ือป้องกันเรื่องยางไม่เต็ม 

จากนั้นน าตัวแปรและจุดควบคุมไปแก้ไขแม่พิมพ์ พบว่าสามารถก าจัดปัญหา

คุณภาพท่ีเกิดขึ้นได้ 100% คือไม่มีของเสียท่ีเกิดขึ้นจากการผลิต 
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ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการปรบัปรงุการท างาน 
 

ประโยชน์ทีไ่ดร้บั ตัวชีว้ดั ผลลัพธ ์

1. สามารถออกแบบกระบวนการ

ผลติทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

(ตน้ทุนการผลติต่ า คณุภาพ

ตรงความตอ้งการของลกูค้า) 

%Item ที่มีต้นทุน

เกินต้นทุน

เป้าหมาย (C) 

ปี 2017 = 36.6% 

ปี 2018 = 0% 

2. สามารถผลติสนิคา้ไดต้รงกบั

ความตอ้งการของลกูคา้ 

100%  

 

รายการ Reject 

สินค้าตัวอย่าง  

ในรอบเดือน  

(Q) 

ปี 2017 = 0.58% 

ปี 2018 = 0% 

3. สง่ชิน้งานตวัอยา่งตรงตาม  

Lead Time  

 

%ในการท า

ตัวอย่างไม่ทัน

ก าหนด (D) 

ปี 2017 = 16.4% 

ปี 2018 = 0% 

 

7. ความทา้ทายต่อไป 

7.1 รวบรวมปัญหาและวิธีการแก้ไข เพ่ือท าเป็นองค์ความรู้ในการจัดท า 

QFD2 

7.2 ปรับปรุงแบบฟอร์ม QFD2 ให้ใช้งานได้ง่าย โดยท าเป็นโปรแกรม

ส าเร็จรูป 

 

8. ปญัหาอุปสรรคและแนวทางในการแกไ้ข 
 

ปญัหา/อุปสรรค แนวทางการแกไ้ขปญัหา 

1. ทีมงานออกแบบกระบวนการยัง 

ขาดความรู้และประสบการณ์ท่ีจะ

น ามาใช้ในการออกแบบกระบวน 

การผลิต 

1. จัดท า/จัดเก็บองค์ความรู้ให้ 

พนักงานทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
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9. ปจัจยัแหง่ความส าเรจ็และยัง่ยนื 

ขอขอบพระคุณ ค าแนะน าในการท า Project จาก ดร. วีรพจน์ ,ผู้บริหาร 

S.K. POLYMER CO.,LTD 

และขอขอบคุณความร่วมมือในการให้ข้อมูลจาก TEAM PRODUCTION 

,NPD, QA, SALES ของ S.K. POLYMER CO.,LTD 

 

10. เอกสารอา้งองิ (ถา้มี) 

 

 

  

 

 

 


