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บทคัดย่อ
งานวิจ ยั นี้ ม ีว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ลดข้อ บกพร่อ งที่เ กิด ขึ้น ในกระบวนการผลิต ตู้แ ช่อ าหารโดยการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคซิกซ์ ซิกม่า เพื่อทีจ่ ะแก้ไขปรับปรุงกระบวนการ ด้วยขัน้ ตอนทัง้ สิน้ 5 ขัน้ ตอน
คือ การกํ า หนดปั ญ หา (Define) การประเมิน วิธีก ารวัด ผล (Measure) การวิเ คราะห์ ปั ญ หา
(Analyze) การดํ า เนิ น การปรับ ปรุ ง (Improve) และการควบคุ ม (Control) ควบคู่ ก ับ เครื่อ งมือ
คุณภาพ และการวิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในกระบวนการ (Failure mode
and effect analyze process: FMEA) สําหรับวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่อง อย่างไรก็ตาม ค่า
ดัชนีความเสีย่ งชีน้ ํา (RPN) ถูกใช้ในการพิจารณาเพือ่ ระบุสาเหตุทส่ี ง่ ผลกระทบต่อข้อบกพร่อง โดย
บริษัท กรณี ศึก ษามีก ารผลิต ตู้แ ช่ อ าหารเฉลี่ย 161 ตู้ต่ อ เดือ น ซึ่ง พบข้อ บกพร่อ งเฉลี่ย เท่า กับ
93,168 PPM หลังจากดําเนินการปรับปรุง ข้อบกพร่องเฉลีย่ ลดลงเหลือ 26,666.67 PPM ซึง่ ลดลง
จากก่อนปรับปรุงร้อยละ 28.62
คําสําคัญ: การลดข้อบกพร่อง, ซิกซ์ ซิกม่า, ตูแ้ ช่อาหาร
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ABSTRACT
The objective of this research is to reduce the defects in the food refrigerator production
process by using six sigma technique. In order to improve the process which can be
separated into five parts: define, measure, analyze, improve, and control, together with
quality tools, and failure mode and effect analyze process (FMEA) for analyzing the cause
of the defects. Nevertheless, the risk priority number (RPN) is used for considering to identify
the cause that affects the defects. The company in the case study produces the food
refrigerator an average of 161 units per month and found the defects an average of 93,168
PPM. After the improvement, the defects decrease to 26,666.67 PPM. They have been
declined by 28.62 percent.
KEYWORDS: reducing defects, six sigma, food refrigerator
1. บทนํา
สถานการณ์ ก ารแข่ ง ขัน ทางธุ ร กิจ ในปั จ จุ บ ัน มีค วามรุ น แรงขึ้น โดยเฉพาะอุ ต สาหกรรม
เครือ่ งใช้ไฟฟ้ า เนื่องจากในปี พ.ศ. 2561 คาดการณ์วา่ การผลิตและการส่งออกมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้
ร้อยละ 1.00 และ 3.00 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2560 [1] ส่งผลให้ธุรกิจที่มกี ารบริหาร
จัดการทีด่ ยี ่อมมีความได้เปรียบทางธุรกิจมากกว่าคู่แข่ง อย่างไรก็ตาม บริษทั กรณีศกึ ษาดําเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตตูแ้ ช่แข็งอเนกประสงค์ สามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ออกได้เป็ น ตูแ้ ช่ไอศกรีม ตู้
แช่อ าหาร ตู้แ ช่เ ครื่อ งดื่ม ตู้แ ช่น้ํ า แข็ง แห้ง เป็ น ต้น จากการศึก ษา บริษัท กรณีศึก ษามีก ารจัด
กระบวนการผลิตเป็ นแบบตามสถานีงาน (Assembly line) ด้วยการผลิตตามคําสังซื
่ ้อจากลูกค้า
(Make to order) เป็ นหลัก ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั กรณีศกึ ษา คือ ตู้แช่อาหาร ด้วยสัดส่วน
ร้อยละ 48.20 จากปริมาณการผลิตทัง้ หมด ซึง่ พบข้อบกพร่องเฉลีย่ ต่อเดือนประมาณ 93,168 PPM
ดัง นั น้ เพื่อ ที่จ ะลดปริม าณข้อ บกพร่ อ งในกระบวนการผลิต จํา เป็ น ต้อ งอาศัย เทคนิ ค ที่ม ีค วาม
เหมาะสมในการปรับปรุง ซึง่ แนวคิดหนึ่งทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลาย คือ เทคนิคซิกซ์ ซิกม่า
(Six sigma technique) ซึ่งถือได้ว่าเป็ นวิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพ [2, 3] อีก
ทัง้ เทคนิคดังกล่าวถือว่าเป็ นการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องเพือ่ สร้างผลกําไร โดยการกําจัด
ความแปรปรวน ลดความสูญเสียต่างๆ และเป็ นการเพิม่ ความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ ตี ่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์อกี ด้วย
ดัง นั น้ วัต ถุ ป ระสงค์ข องงานวิจ ัย นี้ คือ การลดข้อ บกพร่ อ งในกระบวนการผลิต ตู้แ ช่ แ ข็ง
เอนกประสงค์โดยการประยุกต์เทคนิคซิกซ์ ซิกม่า ในการปรับปรุงกระบวนการให้มปี ระสิทธิภาพ
เพิม่ มากขึน้
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2. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
เทคนิควิธซี กิ ซ์ ซิกม่า (Six sigma technique) เริม่ ต้นจากการพัฒนาโดยบริษทั โมโตโรล่าเพือ่
ปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพผลิต ภัณ ฑ์ ซึ่ง อาศัย แนวคิด ที่เ กี่ยวกับ การศึก ษาความแปรปรวนที่เ กิดขึ้นใน
กระบวนการ [4] โดยมุง่ เน้นลดความไม่แน่ นอนหรือความผันแปร เพือ่ ปรับปรุงขีดความสามารถใน
กระบวนการให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ซึ่งโอกาสการเกิดข้อบกพร่องมีเพียง 3.4 ชิ้นจากการผลิต
หนึ่งล้านชิน้ (Parts per million: PPM) หรือ 3.4 PPM
ในอีกมุมมองของเทคนิ คซิกซ์ ซิกม่า คือ มุมมองที่เป็ นระบบการจัดการระบบหนึ่ ง ซึ่งไม่
เพียงแต่มุ่งเน้นให้เกิดข้อบกพร่องที่ 3.4 PPM เท่านัน้ แต่ประกอบไปด้วยขัน้ ตอนทีส่ ําคัญเพื่อให้
ระบบการจัด การแบบซิก ซ์ ซิก ม่า ประสบความสํา เร็จ โดยขัน้ ตอนที่สํา คัญ ประกอบด้ว ย การ
กําหนดปั ญหา (Define) การประเมินวิธกี ารวัดผล (Measure) การวิเคราะห์ปัญหา (Analyze) การ
ดําเนินการปรับปรุง (Improve) และการควบคุม (Control) ซึ่งในแต่ละขัน้ ตอนสามารถประยุกต์ใช้
เครื่อ งมือ คุ ณ ภาพ คือ ใบตรวจสอบรายการ (Check sheet) กราฟ (Graph) แผนภาพพาเรโต
(Pareto) ผังแสดงเหตุและผล (Cause and effect diagram) เป็ นต้น เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และ
หาสาเหตุของข้อบกพร่องทีเ่ กิดขึน้ [5]
นอกจากนัน้ การวิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในกระบวนการ (Failure
mode and effect analyze process: FMEA) ถูกนํ ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิ คซิกซ์ ซิกม่า [6]
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุท่เี กี่ยวกับความผิดปกติท่เี กิดขึ้นในกระบวนการผลิต โดยการ
พิจารณาความรุนแรง (Severity) โอกาสทีเ่ กิดขึน้ (Occurrence) และความสามารถในการตรวจจับ
(Detection) เพื่อจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุทท่ี ําให้เกิดข้อบกพร่องโดยการประเมินค่าความ
เสีย่ งชีน้ ํา (Risk priority number: RPN) ของแต่ละสาเหตุ ซึง่ พิจารณาจากความรุนแรง (Serverity)
โอกาสที่จะเกิด (Occurance) และความสามารถในการตรวจพบข้อบกพร่องนัน้ ๆ (Detection)
หลังจากนัน้ ทําการปรับปรุงแก้ไขสาเหตุท่มี คี ่า RPN สูงเป็ นอันดับแรกเนื่องจากเป็ นสาเหตุท่มี ี
ผลกระทบสูงทีส่ ดุ
3. การดําเนิ นงานวิ จยั
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง จึงได้กําหนดขัน้ ตอนและวิธกี ารดําเนินงานวิจยั
โดยการประยุกต์ใช้แนวทางการแก้ปัญหาตามเทคนิคซิกซ์ ซิกม่า ซึ่งประกอบไปด้วยขัน้ ตอน 5
ขัน้ ตอน คือ การกําหนดปั ญหา (Define) การประเมินวิธกี ารวัดผล (Measure) การวิเคราะห์ปัญหา
(Analyze) การดําเนินการปรับปรุง (Improve) และการควบคุม (Control) ซึง่ รายละเอียดแสดงในรูป
ที่ 1
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เริ่มต้น
การกําหนดปั ญหา (Define)
การประเมินวิธกี ารวัดผล
(Measure)
การวิเคราะห์ปัญหา (Analyze)
การดําเนินการปรับปรุง (Improve)
การควบคุม (Control)
สิ้นสุด

รูปที่ 1 ขัน้ ตอนการดําเนิ นการวิ จยั
4. ผลการดําเนิ นงานวิ จยั
4.1 การกําหนดปัญหา (Define phase)
จากการศึกษาบริษทั กรณีศกึ ษา พบว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษทั กรณีศกึ ษาสามารถแบ่งออกได้
เป็ น ตู้แช่อาหาร ตู้แช่ไอศกรีม ตู้แช่เครื่องดื่ม ตู้แช่น้ํ าแข็ง และอื่น ๆ ทัง้ นี้ หากพิจารณาปริมาณ
การผลิต พบว่า ผลิตภัณฑ์ตู้แช่อาหารมีปริมาณการผลิตเฉลี่ยต่อเดือนสูงสุด คือ 161 ตู้ต่อเดือน
หรือคิดเป็ นร้อยละ 48.20 จากปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมด (ดังแสดงในรูปที่ 2) อย่างไรก็ดี
พบข้อบกพร่องจากกระบวนการผลิตตูแ้ ช่อาหารเท่ากับ 93,168 PPM จากปริมาณการผลิตทัง้ หมด
งานวิจยั นี้จงึ เลือกแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ตแู้ ช่อาหารซึง่ ถือว่าเป็ นผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั กรณีศกึ ษา
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รูปที่ 3 แผนภาพพาเรโตของข้อบกพร่องในกระบวนการผลิ ตตู้แช่อาหาร
หลังจากพิจารณาผลิตภัณฑ์เพื่อทําการศึกษาแล้วนัน้ จึงทําการพิจารณาข้อบกพร่องที่เกิด
ขึ้น กับ ผลิต ภัณ ฑ์ ตู้ แ ช่ อ าหารโดยการนํ า แผนภาพพาเรโต (Cause and effect diagram) มา
ประยุกต์ใช้เพื่อระบุขอ้ บกพร่องทีพ่ บในผลิตภัณฑ์ พบว่า ข้อบกพร่องชนิดฐานตูบ้ ุบ และฝาตูบ้ วม
เป็ นข้อบกพร่องทีม่ ผี ลกระทบร้อยละ 55.33 และ ร้อยละ 26.67 ตามลําดับ ซึง่ เป็ นข้อบกพร่องทีพ่ บ
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มากในกระบวนการผลิต ดังแสดงในรูปที่ 3 ดังนัน้ งานวิจยั นี้ จึงเลือกศึกษาสาเหตุ ท่ที ําให้เกิด
ข้อบกพร่องดังกล่าว และดําเนินการแก้ไขปรับปรุง เพือ่ ลดปริมาณข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต
ตูแ้ ช่อาหารให้ลดลง
4.2 การวัดผลเพื่อกําหนดสาเหตุของปัญหา (Measure phase)
หลังจากดําเนินการศึกษากระบวนการโดยละเอียดแล้วนัน้ ผังแสดงเหตุและผล (Cause and
effect diagram) ถู ก ประยุ ก ต์ ใ ช้เ พื่อ หาสาเหตุ ท่ีส่ ง ผลต่ อ ข้อ บกพร่ อ ง โดยวิธีก ารระดมสมอง
(Brainstorming) ร่ ว มกับ ผู้เ ชี่ย วชาญที่เ กี่ย วข้อ ง เพื่อ กํ า หนดปั จ จัย นํ า เข้า ทัง้ หมดที่ส่ ง ผลต่ อ
ข้อบกพร่องดังกล่าวข้างต้น ดังแสดงในรูปที่ 4 และรูปที่ 5

รูปที่ 4 ผังแสดงเหตุและผลของฐานตู้บบุ
สาเหตุของปั ญหาฐานตู้บุบสามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ส่วน คือ สาเหตุท่เี กิดจากพนักงาน
เครือ่ งจักร วิธกี ารปฏิบตั งิ าน และวัตถุดบิ ทัง้ นี้ สาเหตุทเ่ี กิดจากพนักงาน คือ พนักงานขาดการเอา
ใจใส่ และขาดความชํานาญในการปฏิบตั งิ าน ถือว่าเป็ นสาเหตุจากบุคคล ดังนัน้ จึงไม่นําสาเหตุ
ดังกล่าวไปพิจารณาต่อในขัน้ ต่อไป แต่ดําเนินแก้ไขโดยการฝึ กอบรมในงาน (On the job training)
โดยหัวหน้างานเป็ นหลัก
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รูปที่ 5 ผังแสดงเหตุและผลของฝาตู้บวม
สาเหตุของปั ญหาฝาตู้บวมสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ส่วน คือ สาเหตุท่เี กิดจากพนักงาน
เครื่องจักร และวิธกี ารปฏิบตั ิงาน เช่นเดียวกันกับสาเหตุของปั ญหาฐานตู้บวม กล่าวคือ ไม่นํา
สาเหตุทเ่ี กิดจากพนักงานไปพิจารณาต่อในขัน้ ต่อไป
4.3 การวิ เคราะห์ปัญหา (Analyze phase)
จากการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาข้างต้นนําไปสูก่ ารวิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากความ
ผิดพลาดในกระบวนการ (Failure mode and effect analyze process: FMEA) ซึ่งเป็ นการศึกษา
และวิเคราะห์ถึงความรุนแรงของความผิดพลาดแต่ละชนิดที่ส่งกระทบต่อกระบวนการ โดยการ
พิจารณาจากดัชนีความเสี่ยงชี้นํ า (Risk priority number: RPN) ซึ่งได้จากการประเมินค่าความ
รุนแรง (Serverity) โอกาสทีจ่ ะเกิด (Occurance) และความสามารถในการตรวจพบข้อบกพร่อง
นัน้ ๆ (Detection) อย่างไรก็ตาม การพิจารณาดําเนินการเฉพาะสาเหตุทไ่ี ม่ได้ตดั ออกจากผังแสดง
เหตุและผล ดังอธิบายไว้ก่อนหน้านี้ [7] จากนัน้ นํ าสาเหตุทเ่ี หลือมาวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อหาค่า
RPN และวิเคราะห์สาเหตุทม่ี ผี ลกระทบต่อปั ญหาด้วยแผนภาพพาเรโต เพือ่ ทําการเลือกผลกระทบ
ทีม่ คี วามรุนแรงสูงนําไปทําการแก้ปัญหาต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 6 และรูปที่ 7
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รูปที่ 6 แผนภาพพาเรโตดัชนี ความเสี่ยงชี้นํา (RPN) ข้อบกพร่องฐานตู้บบุ
จากรูปที่ 6 พบว่า สาเหตุทม่ี คี วามรุนแรงสูงทีส่ ง่ ผลกระทบต่อข้อบกพร่องฐานตูบ้ ุบ คือ สาเหตุ
ทีม่ คี ่า RPN ทีส่ งู สําหรับงานวิจยั นี้จงึ ได้เลือกสาเหตุทม่ี คี ่า RPN ใน 3 ลําดับแรกตามแนวคิดของ
แผนภาพพาเรโตสําหรับการปรับปรุงแก้ไข นันคื
่ อ ขาดการตรวจสอบเครือ่ งจักร การตัง้ ค่าเครือ่ งฉีด
โฟมไม่ถูกต้อง และขาดการบํารุงรักษาเครือ่ งจักร ตามลําดับ
สาเหตุท่มี คี วามรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อข้อบกพร่องฝาตู้บวมเมื่อพิจารณาตามค่า RPN ซึ่ง
ประยุกต์ใช้แนวคิดแผนภาพพาเรโต 2 ลําดับแรก (แสดงดังรูปที่ 7) นันคื
่ อ ขาดการบํารุงรักษาแม่พมิ พ์
และตัวล็อคแม่พมิ พ์ชาํ รุด ตามลําดับ สาเหตุดงั กล่าวถูกนําไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
4.4 การดําเนิ นการปรับปรุง (Improve phase)
จากการกํ า หนดสาเหตุ ข องปั ญ หา (Measure phase) ด้ว ยผัง แสดงเหตุ แ ละผล และการ
วิเคราะห์ปัญหา (Analyze phase) ด้วยการกําหนดสาเหตุของปั ญหาทีม่ คี วามรุนแรงทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อข้อบกพร่องด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในกระบวนการดังทีก่ ล่าว
มาก่อนหน้า ต่อจากนัน้ เพือ่ หาวิธกี ารปรับปรุงจากสาเหตุทก่ี ล่าวมาข้างต้น ด้วยการบริหารโดยการ
ควบคุมคุณภาพหรือกลุ่มคุณภาพ (Quality control circle) ซึ่งเป็ นแนวคิดการระดมสมองร่วมกับผู้
ทีเ่ กี่ยวข้อง จากนัน้ กําหนดเป็ นวิธกี ารปรับปรุงแก้ไขในแต่ละสาเหตุของข้อบกพร่อง รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 1
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รูปที่ 7 แผนภาพพาเรโตดัชนี ความเสี่ยงชี้นํา (RPN) ข้อบกพร่องฝาตู้บวม
ตารางที่ 1 วิ ธีการดําเนิ นการแก้ไขตามสาเหตุข้อบกพร่อง
ข้อบกพร่อง
สาเหตุ
วิ ธีการดําเนิ นการแก้ไข
ฐานตูบ้ บุ
ขาดการตรวจสอบเครือ่ งจักร 1. จัดทําใบตรวจสอบรายการ (Check sheet) สําหรับ
การตรวจสอบเครือ่ งจักรก่อนการใช้งาน
2. ติด ตัง้ ระบบควบคุ ม ด้ว ยสายตา (Visual control)
โดยการกําหนดตําแหน่ งสําหรับการตรวจสอบสภาพ
เครือ่ งจักรเบือ้ งต้น
การตัง้ ค่าเครือ่ งฉีดโฟม
1. ทําการทดลองการปฏิบตั งิ านเพื่อหาวิธที เ่ี หมาะสม
ไม่ถกู ต้อง
และกําหนดเป็ นค่าทีเ่ หมาะสมต่อไป เช่น การกําหนด
แรงดันลม อุณหภูมขิ องนํ้ายา เป็ นต้น
2. ติดตัง้ ระบบป้ องกันความผิดพลาด (Poka-yoke)
ขาดการบํารุงรักษาเครือ่ งจักร จัดทําแผนการซ่อมบํารุงเครือ่ งจักร
ฝาตูบ้ วม
ขาดการบํารุงรักษาแม่พมิ พ์ 1. จั ด ทํ า แผนการบํ า รุ งรั ก ษาด้ ว ยตนเอง(Selfmaintenance) ในกรณีเครือ่ งจักรมีความเสียหายเล็กน้อย
2. จัดทําแผนการซ่อมบํารุงแม่พมิ พ์
ตัวล็อคแม่พมิ พ์ชาํ รุดจาก
เปลีย่ นตัวล็อคแม่พมิ พ์ให้เป็ นแบบอัตโนมัติ
การใช้งาน (รูปที่ 8ก)
(รูปที่ 8ข)
บทความวิจัย
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(ก)

(ข)

รูปที่ 8 (ก) ตัวล็อคแม่พิมพ์ก่อนปรับปรุง (ข) ตัวล็อคแม่พิมพ์หลังปรับปรุง
หลังจากดําเนินการตามวิธกี ารปรับปรุงแก้ไขตามตารางที่ 1 แล้วนัน้ พบว่า แนวโน้ มของ
ข้อบกพร่องจากการผลิตตูแ้ ช่อาหารลดลงอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ ปริมาณการผลิตตูแ้ ช่อาหารหลังการ
ปรับปรุงแก้ไขมีปริมาณเฉลีย่ เท่ากับ 150 ตูต้ ่อเดือน พบข้อบกพร่องเฉลีย่ 4 ตูต้ ่อเดือน ลดลงจาก
ก่ อ นปรับ ปรุ ง ร้อ ยละ 26.67 ซึ่ง ข้อ บกพร่อ งฐานตู้บุ บ และข้อ บกพร่ อ งฝาตู้บ วมหลัง ปรับ ปรุ ง มี
ปริมาณ 2 และ 1 ตูต้ ่อเดือนตามลําดับ หรือลดลงร้อยละ 25 และร้อยละ 25 อย่างไรก็ตาม เพือ่ เป็ น
การยืนยันผล จึงทําการทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบ t (t-test) ของทัง้ สองข้อบกพร่อง (ดังรูป
ที่ 9 และ 10) ภายใต้สมมติฐาน
H0: จํานวนข้อบกพร่องก่อนปรับปรุงมีคา่ มากกว่าจํานวนข้อบกพร่องหลังปรับปรุง
H1: จํานวนข้อบกพร่องก่อนปรับปรุงมีค่าน้ อยกว่าหรือเท่ากับกว่าจํานวนข้อบกพร่องหลัง
ปรับปรุง

รูปที่ 9 การทดสอบ t ของข้อบกพร่องฐานตู้บบุ

รูปที่ 10 การทดสอบ t ของข้อบกพร่องฝาตู้บวม
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ปริมาณข้อบกพร่องเฉลีย่ ต่อเดือน (ตู)้

จากรูปที่ 9 พบว่า ค่า P ทีไ่ ด้จากการทดสอบ t ของข้อบกพร่องฐานตูบ้ ุบมีค่า 0.789 ซึ่งมีค่า
มากกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 นันคื
่ อ จํานวนข้อบกพร่องฐานตูบ้ ุบก่อนปรับปรุงมีค่ามากกว่าจํานวน
ข้อบกพร่องหลังปรับปรุง เมือ่ พิจารณารูปที่ 10 พบว่า ค่า P ทีไ่ ด้จากการทดสอบ t ของข้อบกพร่อง
ฐานตูบ้ ุบมีค่า 0.789 ซึง่ มีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 นัน่ คือ จํานวนข้อบกพร่องฝาตูบ้ วมก่อน
ปรับปรุงมีค่ามากกว่าจํานวนข้อบกพร่องหลังปรับปรุงเช่นเดียวกัน จากผลดังกล่าว สามารถกล่าว
ได้ว่าหลังจากมีการปรับปรุงตามแนวทางตามตารางที่ 1 แล้วนัน้ ส่งผลให้จํานวนข้อบกพร่องทัง้
สองประเภทลดลงอย่างมีนัยสําคัญ อีกทัง้ ยังส่งผลให้ขอ้ บกพร่องอื่นลดลงอีกด้วย แสดงในรูปที่ 11
ส่งผลให้หลังจากดําเนินการปรับปรุงแก้ไข ปริมาณข้อบกพร่องเฉลีย่ ลดลงเหลือ 26,666.67 PPM
ซึง่ ลดลงจากก่อนปรับปรุงร้อยละ 28.62 ดังนัน้ สามารถเพิม่ ความสามารถของกระบวนการผลิตได้
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง

ฐานตูบ้ ุบ

ฝาตูบ้ วม

จุดทีเ่ ชื่อมเกิด
รอยรัว่

เจาะรูไม่ตรง
ตําแหน่ง

8
2

4
1

2
1

1
0

ข้อบกพร่อง

รูปที่ 11 ปริ มาณข้อบกพร่องก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง
4.5 การควบคุม (Control phase)
การควบคุมเป็ นกระบวนการเพื่อรักษาสภาพหลังการปรับปรุงในกระบวนการผลิต โดยมีการ
ดําเนินการดังนี้
(1) จัดทําคู่มอื การปฏิบตั งิ าน (Work instruction) เพื่อแสดงวิธกี ารปฏิบตั งิ านที่ถูกต้อง และ
ขจัดความผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ จากวิธกี ารปฏิบตั งิ านจากพนักงาน
(2) จัดทําใบตรวจสอบรายการ (Check sheet) เพื่อเป็ นการตรวจสอบลักษณะของผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบสภาพเครือ่ งจักรเบือ้ งต้น
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(3) จัดทําแผนการซ่อมบํารุงเครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อป้ องกันการเสียหายจากอายุการใช้งาน
เกินกําหนด
อย่างไรก็ตาม เอกสารทีจ่ ดั ทําขึน้ ถูกประกาศใช้เป็ นเอกสารควบคุมภายในบริษทั กรณีศกึ ษา
เพือ่ ควบคุมกระบวนการผลิตให้มคี วามสามารถในการผลิตสูงสุด ตามเป้ าหมายทีก่ าํ หนด
5. สรุปผล
จากการดํา เนิ น การเพื่อ ลดจํา นวนข้อ บกพร่อ งจากกระบวนการผลิต ตู้แ ช่ อ าหารโดยการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคซิกซ์ ซิกม่า ซึง่ ประกอบไปด้วย 5 ขัน้ ตอน คือ การกําหนดปั ญหา (Define) การ
ประเมินวิธกี ารวัดผล (Measure) การวิเคราะห์ปัญหา (Analyze) การดําเนินการปรับปรุง (Improve)
และการควบคุม (Control) อีกทัง้ ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากความผิดพลาด
ในกระบวนการ (Failure mode and effect analyze process: FMEA) เพื่อ ระบุ ค วามรุ น แรงของ
สาเหตุทส่ี ง่ ผลต่อข้อบกพร่องทีศ่ กึ ษา จากนัน้ ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามสาเหตุทม่ี คี วามรุนแรง
สูง เนื่ องจากสาเหตุ ดงั กล่า วส่งผลกระทบต่อ ข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิต ซึ่งแนวทางการ
ปรับ ปรุ ง แก้ไ ขดํา เนิ น การโดยการระดมสมอง (Brainstorming) ร่ ว มกับ ผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ ง หลัง การ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ส่งผลให้จาํ นวนข้อบกพร่องหลังการปรับปรุงลดลงอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ดี ในส่วนของอุปสรรคในงานวิจยั นี้ คือ การเก็บข้อมูลหลังการปรับปรุงต้องใช้เวลา
มาก เนื่องจากต้องชีแ้ จงวิธกี ารปฏิบตั งิ านทีป่ รับปรุง และสร้างความชํานาญในวิธกี ารปฏิบตั งิ านที่
ปรับปรุงด้วย
สําหรับข้อเสนอแนะ การอบรมพนักงานใหม่ และการให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือคุณภาพ
ให้กบั พนักงานเป็ นสิง่ ทีจ่ ําเป็ น ดังนัน้ บริษทั กรณีศกึ ษาควรให้ความสําคัญ เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้
พนักงานตระหนักถึงความสําคัญในคุณภาพกระบวนการผลิต ย่อมส่งผลให้การปรับปรุงมีแนวโน้ม
ทีด่ ขี น้ึ
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